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Čierne skládky v okolí 
našej obce...

o vy na to?

Z obsahu 3

Každý časopis si skôr či neskôr nájde svojich 
čitateľov. Niekto číta pre aktuality, niekto 

chce informácie z histórie a niekto len tak, aby bol 
v obraze. Prečo čítate časopis Lehota Vy, nevieme. 
Ale je nám jasné, že zrejme budete nadmieru 
spokojní s kvalitou časopisu alebo Vám to je úplne 
jedno... prečo taký pocit?! V uplynulom čísle sme 
pre Vás pripravili súťažnú anketu o večeru pre 
dve osoby v penzióne Sýpka u Ludvíka. Anketou 
sme sa snažili prísť na názor obyvateľov obce, 
ktorý náš rodák podľa vášho názoru zviditeľnil 
Lehotu najviac a zároveň bol pre ňu aj prínosom. 
Nedúfali sme vo výraznú a masívnu záplavu 
odpovedí a názorov, ale jedna jediná odpoveď nás 
veľmi nemilo prekvapila. No nemali sme veľa práce 
s výhercom. Možno sme zvolili zlú formu, otázku 
alebo ....?!! 

Dávame Vám preto do pozornosti novú anketu - 
súťažnú otázku, kde víťaz získa rovnako večeru pre 
dve osoby v penzióne Sýpka u Ludvíka. Veríme, že 
sa aktívnejšie zapojíte a dáte najavo, že Vám trochu 
záleží na dianí vo vašej Lehote. 
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Milí čitatelia,
napíšte nám odpoveď 

na súťažnú otázku:

S akým menom sa spájajú hody 
v Lehote?

Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 
31.08. 2009 na obecnom úrade alebo poslať 

e-mailom na: 
casopis@lehota.sk

Nezabudnite na svoje meno, priezvisko 
a presnú adresu.

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme víťaza, 
ktorý získa večeru pre dve osoby v penzióne 

Sýpka u Ludvíka v hodnote 20 EUR.
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• Po vojne priniesla kultúra občanom Lehoty 
mnoho radosti. Videli veľa fi lmových 
predstavení, divadiel, vypočuli si 
mnoho prednášok a zúčastnili 
sa mnohých kultúrnych podujatí 
a slávností.
• Prednášky o poľnohospodár-
stve, o zdravotníctve uspo-
radúvala Osvetová beseda. 
Výklady na témy: spoločenské 
vedy, vedecko - osvetová práca 
prednášali miestni učitelia, le-
kár a osvetoví pracovníci. Osve-
tová beseda premietala veľa na-
šich i koprodukčných fi lmových 
predstavení. Najviac navštevované 
boli napr. Posledná bosorka, Dáždnik 
sv. Petra, ... 
• Divadelný krúžok tak ako po minulé roky 

nacvičil divadelné hry zo súčasnosti a minu-
losti. S hrami sa predstavil i v okolitých 

dedinách.
• V roku 1946 vznikla v obci far-

nosť.
• V roku 1950 bolo založené Jed-
notné roľnícke družstvo. 
• Na základe nového zákona 
o školstve vznikla v roku 1953 
zlúčením národnej školy (roč-
níky 1 – 4) a strednej školy 
(ročníky 5 – 9) Osemročná 

stredná škola. Žiaci navštevo-
vali rôzne krúžky pod vedením 

učiteľov. Taktiež podnikali ex-
kurzie na miestne Jednotné roľ-

nícke družstvo, kde aj príležitostne 
vypomáhali. 

• Škola zakúpila televízor a niekoľkokrát 

Petra Petríková

VÝPISKY   OBECNEJ KRONIKY
Udalosti 50-tych rokov

Z
Tento záznam je už z novodobej histórie. Ide o po-
vojnové obdobie, kedy i v našej obci postupne nachá-
dzali ľudia zaľúbenie v kultúre, v športe, v rôznych 
podujatiach, v dobrovoľníckej činnosti... Bolo badať 
všestranný rozmach. Záznamy z miestnej kroniky to 
dokumentujú:
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týždenne sa sledoval program detského 
vysielania.
• Do budovy školy bola umiestnená knižni-
ca, ktorú viedol Miroslav Hrdina.
• Dňa 18. 4. 1958 prechádzal obcou prezi-
dent republiky Antonín Novotný.
• V tomto roku bol do Lehoty zavedený roz-
hlas. Prestalo bubnovanie po dedine a z no-
vého obecného rozhlasu sa ozval hlas, ktorý 
oznamoval, že odteraz sa práve takýmto 
spôsobom budú vysielať miestne správy.
• Vybudované boli chodníky na Šenkovskej 
ceste a na ceste Prostredné hony.
• Tento rok priniesol obci ešte dve hodnotné 
veci: zriadenie samoobsluhy a mäsiarstva 

„Mäsny“. 
• Základný kameň na výstav-
bu kultúrneho domu bol polo-
žený dňa 14. novembra 1959. 
• V tomto roku  bolo zriadené 
holičstvo. 
• V novembri sa začalo cvi-
čenie obyvateľstva v civilnej 
obrane.
• Koncom 50-tych rokoch 
sa začal hrať súťažne stolný 
tenis.
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Uznesenie
z mimoriadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
konaného dňa 23. 
februára 2009 o 17.00 
hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 7/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyčlenenie fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu obce 
vo výške minimálne 1/3 (16 
600 Eur) z predpokladanej 
dotácie ako spolufi nanco-
vanie na stavebnú pripra-
venosť, prípadne dostavbu 
multifunkčného ihriska v 
obci Lehota

Uznesenia
z riadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo dňa 25. marca 
2009 o 18.00 hod. v 
zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota
Uznesenie č. 8/2009
Obecné zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie č. 48/2008 a prijí-
ma protest prokurátora
Uznesenie č. 9/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
sadzobník poplatkov obce 
Lehota na rok 2009 s účin-
nosťou od 26.3.2009
Uznesenie č. 10/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
smernicu pre vedenie účtov-
níctva v podmienkach účtov-
nej jednotky s účinnosťou od 
1.1.2009
Uznesenie č. 11/2009

Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky 
obce za rok 2008
Uznesenie č. 12/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
ponuku na prenájom strechy 
pre stavbu na budove základ-
nej školy a odporúča ročný 
poplatok v rozpätí od 1.500 
€ do 2.000 €
Uznesenie č. 13/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
p. Dubeňovej Soni jednorá-
zovú fi nančnú výpomoc vo 
výške 250 €

Uznesenie
z mimoriadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 6. mája  2009  
o 18.30 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 14/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í   
s navrhovanou činnosťou 
„Veterný park Nitra – Zbe-
hy“, variant 1, za predpo-
kladu splnenia zákonom 
stanovených podmienok a za 
predpokladu, že  obec Lehota 
bude pravidelne informova-
ná  s prebiehajúcim komplex-
ným monitoringom navr-
hovanej činnosti v priebehu 
výstavby, počas skúšobnej 
doby, počas prevádzky a po 
skončení prevádzky navrho-
vanej činnosti

Uznesenia
z riadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo dňa 20. mája 

2009 o 18.00 hod. v 
zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 15/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky 
obce k záverečnému účtu 
obce Lehota za rok 2008
Uznesenie č. 16/2009
Obecné zastupiteľstvo
v y s l o v u j e   s ú h l a s
s celoročným hospodárením 
obce Lehota za rok 2008 „bez 
výhrad“
Uznesenie č. 17/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmeny v rozpočte obce Leho-
ta na rok 2009
a) Výmena vodomerov kaž-
dých 6 rokov
06.3.0 Zásobovanie vodou, 
výdavková časť
položka 632 002 - 5 000 €
položka 633 006 + 5 000 €
b) Údržba miestnych komu-
nikácií – ul. nad Hliníkom
04.5.1 Cestná doprava, vý-
davková časť
položka 635 006 + 7 000 €
01.1.1.6 Výdavky verejnej 
správy, výdavková časť
položka 635 006 - 7 000 €
Uznesenie č. 18/2009
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
starostovi obce konať v danej 
veci  (s vlastníkmi pozemkov 
ul. Medzi hony) v zmysle 
smerného plánu určeného na 
cestu tzv. Medzi hony tak, 
aby súhlasili s kúpnopredaj-
nou zmluvou svojho pozem-
ku tak, že ho odpredajú obci 
za 1€
Uznesenie č. 19/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy 
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p. Bakovi Marekovi na uží-
vanie vonkajších priestorov 
Kultúrneho domu v Lehote, 
za účelom prevádzkovania 
záhradnej pivárne v me-
siacoch máj - september na 
dobu jedného roka - 2009
Uznesenie č. 20/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy 
s f. TERMOPROJEKT Nitra 
na užívanie nebytových 
priestorov „Garáž“ o výmere 
65 m2 na dobu neurčitú
Uznesenie č. 21/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
p. Križanovej Eve jednora-
zovú fi nančnú výpomoc vo 
výške 500 €

Uznesenie č. 22/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmenu za I. štvrťrok 2009 
starostovi obce vo výške 22 
% , zástupcovi starostu vo 
výške 15 % a hlavnému kon-
trolórovi obce vo výške 21 %

Uznesenia
z mimoriadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 3. júna  2009  
o 18.00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 23/2009
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e 
pridelenie uvoľneného 3-iz-
bového bytu v 15Bj rodine 
Komárňanskej (Lehota č. 
164), s uzatvorením nájom-
nej zmluvy od 16. júna 2009
Uznesenie č. 24/2009
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
žiadosť p. Korga o poskyt-
nutie jednorazovej fi nančnej 
výpomoci  
Uznesenie č. 25/2009
Obecné zastupiteľstvo
v y d á v a    s t a n o v i s k o  
k  zámeru „Rýchlostná cesta 
R8 Nitra – križovatka R2“. 
OZ súhlasí s variantom 
1(červený)  alebo 2 (modrý) 
a zásadne nesúhlasí s varian-
tom 3 (fi alový).

Hrdzavé 
znamienka krásy 
a samospráva

Prechádzky, pešia turistika, príp. cyklo-
turistika patria všeobecne k obľúbenej čin-
nosti väčšiny z nás. S akou pravidelnosťou 
podnikáme tieto aktivity je individuálne. 
Keď sa však už vyberieme trebárs do chotára 
našej obce, vnímame široké lány polí, let 
motýľov, spev vtáctva...  Ak máme šťastie, 
vzhliadneme i srny, zajace. Nachádzame 
oddych, poéziu, krásu... Až kým nám do 
nášho zasneného výrazu nevstúpi hrdzavé 
znamienko krásy – čierna skládka.

Momentálne ich u nás nájdeme pozdĺž 
každej poľnej cesty bez výnimky. Aktuálne 
vznikli značné čierne skládky v tzv. „Kon-
skej jame“ a pri diaľničnom moste (viď. foto-
grafi e na vnútornej strane obálky). 

Na týchto miestach sa objavujú igelitové 
vrecia, sklenené i plastové fľaše, plechovky 
od piva, plastový nábytok, pozostatky sa-
nity, vankúše, handry, elektrozariadenia, 
hračky, pneumatiky, stavebný odpad... 

Takmer všetko, čo je možné prostredníc-
tvom samosprávy odovzdať, resp. vysepa-
rovať. 

Nakoľko naša obec sa uberá smerom 
napĺňať účel odpadového hospodárstva, 
je u nás zavedený systém zberu odpadov 
a systém separovaného zberu. Dvakrát do 
mesiaca sa uskutočňuje vývoz TKO (tuhý 
komunálny odpad), v zmysle separovania 
mesačne prebieha vývoz papiera, pet- fl iaš, 
skla. Zber papiera je podporený zbernými 
akciami Základnej školy Lehota a zber skla 
permanentne nádobami na sklo v určitých 
častiach obce. 

V jarnom období máme možnosť zapojiť 
sa do zberu bioodpadu, dvakrát ročne do 
zberu objemového odpadu. 

Obec podľa potreby uskutočňuje zber 
drobného stavebného odpadu (odpad z bež-
ných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou), pričom sa počíta 1m³ od-
padu na občana. 

Obec zabezpečuje aj zber nebezpečné-
ho odpadu (elektrozariadenia, žiarivky, 
atď.), ktorý je posilnený zberom použitých 
akumulátorov a batérií recyklo-boxami 
v priestoroch miestnej základnej školy. Ako 

Všimli sme si 
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spotrebiteľ je každý z nás 
oprávnený použité elek-
trozariadenia bezplatne 
odovzdať distribútorovi 
pri kúpe nového elektro-
zariadenia na výmennom 
základe kus za kus. Tak-
tiež ich môžeme odovzdať 
v tunajšom priemyselnom 
parku. 

Možnosti sú. Tak pre-
čo odpad rôzneho druhu 
nachádzame v prírode? 
Určite si uvedomujeme, 
že konáme protizákonne, 
protiústavne, že budeme 
pokutovaní, že sa to raz 
otočí proti nám? 

Pri ponímaní tejto 
problematiky legislatívne, Zákon o odpa-
doch 223/2001 síce stanovuje presný postup 
zistenia osoby zodpovednej za nelegálne 
umiestnenie odpadu, no ak sa táto osoba 
neprichytí v danom momente pri čine, je 
veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vypátra. 
V prípade, že sa pôvodca čiernej skládky 
nevypátra, náklady na jej likvidáciu znáša 
obec. Výdavky na jej odstránenie tak zapla-
tíme všetci. 

Novovzniknuté čierne skládky plánuje 
miestna samospráva odstrániť. Kedy sa jej 
podarí naplniť túto myšlienku, je vďaka 
súčasnej svetovej a slovenskej ekonomickej 
situácii nejasné. 

Riešiteľnosť tohto problému je záležitosť 

minimálne zložitá a týka sa 
nás všetkých. Preto apelujeme 
na Vás, vážení občania, ak 
budete svedkom takého činu, 
neváhajte a oznámte to bez-
odkladne obci Lehota, príp. 
Obvodnému úradu Životného 
prostredia Nitra, ktoré násled-
ne požiadajú Policajný zbor 
o zistenie osoby zodpovednej 
za konkrétne umiestnenie 
odpadu. 

Takýmto spôsobom preja-
víme úctu voči nám všetkým, 
voči ďalším generáciám, voči 
prírode.

Ing. Petra  Petríková

Ak máte typ na zamedzenie tvorby 
čiernych skládok v našom katastri, prosím, 
kontaktujte nás: obeclehota@lehota.sk.
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Aktuálne zmeny obce
Máme za sebou obdobie prvej polovice 

roku 2009, v ktorom  sa nám podarilo  po-
pasovať z viacerými problémami, týkajúcimi 
sa nás všetkých. Ich riešením sa snažíme 
zabezpečiť kultúrnejšie a bezpečnejšie 
prostredie pre obyvateľov obce. 

Začiatkom roka sa zrekonštruovali kom-
pletnými stavebnými úpravami priestory 
v predsieni kultúrneho domu, v ktorých 
vznikli sociálne zariadenia pre návštevní-
kov s využitím pri každej či už kultúrnej, 
športovej alebo spoločenskej akcii. Defi -
nitívne 
tak prišlo 
k oddele-
niu hlav-
ných častí 
kultúrne-
ho domu 
od pivár-
ne, ktorá je 
v prenájme 
vo vedľaj-
šej časti. 

V jar-
nom 
období sa 
výrazným spôsobom 
začala meniť tvár 
miestneho cintorína. 
Odborníci- arboristi 
vykonali zásadným 
spôsobom ozdra-
vujúci proces so 
všetkými stromami, 
ktoré sa na našom miestnom cintoríne na-
chádzajú. Suché, nepotrebné a zahusťujúce 
haluze, ktoré často viseli tesne nad niekto-
rými hrobmi spílili a doslova zabezpečili 
akoby nové pľúca pre celý cintorín. Určite 
za povšimnutie stojí aj to, že z hlavnej ulice 
bolo vykonané aj okliesnenie stromov od 
elektrického vedenia. V rámci postupných 
premien sa zrekonštruoval  aj hlavný vchod- 
vstupná brána do cintorína. V poslednom 
období sme vybudovali časť chodníka zo 
zámkovej dlažby v dĺžke približne 50 m 
v západnej časti cintorína, ktorou sa zabez-

pečuje plynulý a bezpečný prechod naprieč 
celým cintorínom. Akútnosť výstavby v 
tejto časti  si vyžadovala zlá štruktúra pod-
ložia chodníka v prípade daždivého počasia.

V mesiaci máj sa z hľadiska protipovod-
ňovej ochrany obyvateľstva podarilo vyčis-
tiť najkritickejšie úseky miestneho potoka. 
Na základe listu adresovaného povodiu dol-
nej Nitry /správcovi miestneho potoka/ ešte 
v minulom roku a na základe niekoľkých 
stretnutí s kompetentnými pracovníkmi 
povodia sa vyčistil úsek od mosta /Párovská 
ulica/ až za most /ulica Kaplonská/. Ná-
sledne ešte došlo k vyčisteniu počiatočného 
úseku potoka ku ihrisku.

Pri písaní týchto 
riadkov sa rozbieha 
výstavba chodníka 
zo zámkovej dlaž-
by, tzv. II. etapa 
- chodníky Lehota. 
S výstavbou sa za-
čalo začiatkom júna 
a jej predpokladaný 

termín 
ukončenia 
je koniec 
júla. Chod-
ník by mal 
defi nitívne 
prepojiť 
našu obec 
popri hlav-
nej ceste 
východ 

- západ. Práce začali v najvýchodnejšej 
časti obce a plynule by mali smerovať do jej 
centra. Úsek pozdĺž základnej školy by sa 
mal realizovať počas prázdnin kvôli bezpeč-
nosti našich detí. Celá akcia je fi nancovaná 
z vlastných zdrojov. Vybudovaním  týchto 
úsekov sa výrazným spôsobom zvýši bez-
pečnosť pre všetkých tých, ktorí v daných 
úsekoch doteraz využívali staré chodníky.

Záverom chcem poďakovať všetkým, 
hlavne však pracovníkom obce, ktorí sa 
výrazným spôsobom podieľali počas tohto 
obdobia na zveľaďovaní a napredovaní našej 
obce. 

starosta

Mgr. Pavol Zaujec

Slovo starostu
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Duch Svätý

TURÍCE
Od Veľkej Noci sme prežívali veľko-

nočné obdobie. Toto posvätné obdobie 
päťdesiatich dní sa završuje Nedeľou 
zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pri-
pomína dar Ducha Svätého, vyliaty na 
apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok 
jej poslania medzi národmi.

Keď sa priblížil čas odchodu Ježiša 
Krista z tohto sveta, sľúbil apoštolom „iné-
ho Tešiteľa“. Evanjelista a apoštol Ján, kto-
rý tam bol prítomný, píše, že Ježiš im pri 
poslednej večeri, ktorá predchádzala deň 
jeho utrpenia a smrti, povedal tieto slová: 
„A urobím všetko, o čo budete prosiť v 
mojom mene, aby bol Otec oslávený v Syno-
vi... A ja poprosím Otca a on vám dá iného 
Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha 
pravdy“ (porovnaj Jn 14,13 a 16).

Toho Ducha pravdy nazýva Ježiš Te-
šiteľom a zároveň aj „zástancom“ alebo 
„obhajcom“. Ježiš nazýva Ducha pravdy 
„iným“ Tešiteľom, t.j. druhým, lebo prvým 
je on sám. Je prvým Tešiteľom, prvým 
nositeľom a darcom radostnej zvesti. Duch 

Svätý prichádza po ňom, aby prostredníc-
tvom kresťanov vo svete pokračoval v diele 
radostnej zvesti spásy. Po spomenutej pred-
povedi Kristus dodáva: „Ale Tešiteľ, Duch 
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, 
naučí vás všetko a pripomenie vám všet-
ko, čo som vám povedal“(porov. Jn14,26). 
Duch Svätý bude Tešiteľom apoštolov a 
Cirkvi ako stále prítomný – i keď neviditeľ-
ný – Učiteľ tej istej radostnej zvesti, ktorú 
ohlasoval Ježiš Kristus. To „naučí“ a „pri-
pomenie“ neznamená iba, že svojim vlast-
ným spôsobom bude ďalej povzbudzovať 
k rozširovaniu evanjelia spásy, ale aj to, že 
im bude pomáhať pochopiť správny zmysel 
obsahu Kristovho posolstva a zaistí mu po-
kračovanie uprostred meniacich sa podmie-
nok a okolností. Duch Svätý spôsobí, že v 
Cirkvi bude stále trvať tá istá pravda, ktorú 
apoštoli počuli od svojho Učiteľa Ježiša.

Obracajme sa k Duchu Svätému na 
spletitých cestách pozemského putovania. 
Neprestajne prosme, aby vďaka jeho pôso-
beniu boli ľudské činy správne. Prosme aj o 
radosť a útechu, ktorú môže priniesť len on, 
pravý Tešiteľ, keď zostúpi do našich sŕdc. 
Myslím na Vás v modlitbe a vyprosujem 
Vám Božie požehnanie. 

Váš duchovný správca, 

Marek Šenkárik

Rodičovská veselica
Dňa 18. apríla organizovala Rodičovská rada ZŠ a MŠ v Lehote 2. rodičovskú veselicu. Na-
priek tomu, že sa konala týždeň po Veľkej noci, bola na tomto podujatí uspokojivá účasť. 
V pôsobivo vyzdobenej sále kultúrneho domu hrala do tanca skupina „Jannisa-Band“ a 
ako hosť večera vystúpila africká skupina Campana-Batucada, ktorá svojou dych vyrá-
žajúcou hrou na množstve veľkých bubnov rozprúdila dobrú náladu, z ktorej už nebolo 
ďaleko do tanca. O polnoci čakala na hostí tombola, ktorej ceny boli skôr symbolické, ale 
o to viac sa ľudia pri nich bavili. Za zmienku stál hlavne prelet nad Alpami. Samozrejme 
Alpy boli v klasických fľaštičkách a lietadlo robili svalnatí muž. Aj napriek spomenutej 
skromnej tombole sa lístky predávali, pretože  výťažok z nej bude použitý na oživenie 
atrakcií a hier pre naše ratolesti počas Dňa detí. Jedla bolo hojne a tancovalo sa až do rána 
bieleho. Akciu možno zhodnotiť ako veľmi úspešnú 
Záznam z vystúpenia si môžete pozrieť aj na našej obecnej stránke www.lehota.sk.

Terézia Andrášiková
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Deň matiek
Dňa 15.5. 2009 sa uskutočnil v Kultúr-
nom dome v Lehote kultúrny program ku 
Dňu matiek. 

Pripravili ho žiaci MŠ a ZŠ pod vedením 
svojich pani učiteliek. Moderátormi boli 
Miroslav Bakura a Patrik Jáger. Program bol 
zostavený z tancov a piesní. Pre mamičky 
boli pripravené prekrásne darčeky. Sála 
kultúrneho domu  bola ozdobená dielami 
žiakov. Po každom vystúpení rodičia odme-
nili svoje deti veľkým aplauzom. Dúfam, že 
sa všetkým vystúpenie páčilo a že vykročili 
z kultúrneho domu  plný elánu.

Andrea Špitálska 5.trieda

Po pôsobivom vystúpení našich malých 
škôlkarov a žiakov ZŠ program pokračo-
val ďalej. Ako hostia osláv pre naše mamy 
a babičky boli pozvaní členovia speváckeho 
súboru z Bábu a folklórny súbor Zobor 
z Nitry. Nakoľko od čias, kedy v našej obci 
fungoval lehotský folklórny súbor Úsmev, 
nebolo u nás usporiadané žiadne takéto 
vystúpenie, ľudia prejavili svoj záujem hoj-
nou účasťou. Súbor sprevádzala cimbalová 
hudba, ktorá veľmi príjemne ladila s vy-
stúpeniami súboru. Medzi prestávkami sa 
predviedli speváci z Bábu, ktorí so svojimi 
dvomi harmonikármi rozpútali zábavu, 
kde si ľudia mohli s nimi zaspievať známe 
piesne. Počas celého podujatia sa podávalo 
občerstvenie, ktoré tiež prispelo k uvoľne-
nej atmosfére piatkového popoludnia. Pri 
odchode sa občania o podujatí vyjadrovali 
veľmi priaznivo.

Terézia Andrášiková

Udialo sa
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Púť ku kaplnke
Putovanie je cestovanie veriacich 

na miesto, ktoré posvätilo nejaké zja-
venie sa božstva alebo činnosť nábo-
ženského učiteľa, aby tam predniesli 
svoju modlitbu. Putovanie je takto 
hľadaním Boha a stretnutím sa s ním. 

V našej obci sa takéto miesto na-
chádza. Je to kaplnka zjavenia sa Panny 
Márie. Nachádza sa nad obcou Lehota. 
Púte sa konajú každoročne vždy 30. 
apríla a na hody v prvú nedeľu po sv. 
Anne. Tento rok prišiel 
aj rodák z obce, bývalý 
misionár páter Krčmár, 
ktorý sa dožíva pekných 
89-tich narodenín.

Ako sa už stalo zvy-
kom, aj v tento posled-
ný aprílový deň sa ľudia 
zišli pri kaplnke nad 

Lehotou. Nielen pomodliť sa, ale aj spevom 
si uctiť toto výročie zjavenia. Aj tento rok 
pozvanie prijali súbory z Lužianok, Veľkého 
Zálužia, …. a náš spevácky zbor z obce Le-
hota. Ten pripravil pre občanov aj následné 
vystúpenia pozvaných skupín s pohostením 
v kultúrnom dome. 

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli pri príprave tejto púte a 
následného vystúpenia. To, že o divá-
kov nebola núdza, svedčia aj fotografi e...                                                                                       

Radoslav Kriváček

Návšteva 
príslušníkov 
HaZZ 

Dňa 20.5.2009 nás, žiakov 1. – 4. roč-
níka, navštívili v základnej škole dvaja 
príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Nitre. Neprišli len na takú hocijakú 
návštevu. Prišli nám porozprávať o svojej 
zaujímavej, ťažkej, užitočnej  a nebezpečnej 
práci. Keby len prišli, oni sa priviezli na 
špeciálnom vozidle, ktoré je určené na zá-
chranu a likvidáciu ekologických havárií.

V úvode nám porozprávali o technickom 
vybavení tohto vozidla, o tom, čo všetko 
dokáže, na čo sú jednotlivé prístroje a po-
môcky určené. 

Veľmi sme sa potešili možnosti vyskú-
šať si hasičskú prilbu, kyslíkový prístroj, 
ďalekohľad, špeciálny oblek a vysielačku. 
Využili sme aj možnosť spýtať sa hasičov na 
veci, ktoré nás zaujímajú. Ochotne nám na 
naše zvedavé otázky odpovedali a všetko 
nám vysvetlili.

Záverečné lúčenie nám, na našu obrov-
skú radosť, spríjemnili húkaním hasičskej 
sirény.

Mgr. Ľubica Ševčíková
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Zimné aranžovanie:
1. miesto - M. Pavelková, žiačka 5. roč., 
pripravovala p. uč. V. Bottová

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzdu-
chovky - súťaž družstiev:
2. miesto -  M. Bako (9. roč.), K. Kincel (9. 
roč.) a J. Kincel  (7. roč.), pripravovala p. 
Kinclová a p. uč. M. Trnčíková
2. miesto -  M. Petríková, K. Kubicová a N. 
Brunovská, žiačky 9. roč., pripravovala p. 
Kinclová a p. zást. M. Trnčíková 

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzdu-
chovky - súťaž jednotlivcov:
1. miesto -  K. Kubicová, 9. ročník
1. miesto -  M. Bako, 9. ročník
Obidvaja žiaci skončili na Krajských  maj-
strovstvách žiakov v streľbe zo VzPu na 14. 
mieste.

Súťaž mladých záchranárov CO:
5. miesto v súťaži družstiev - M. Petríková 
(9. roč.), K. Kubicová (9. roč.), P. Mesároš (9. 
roč.) a  M. Hörik (7. roč.) - pripravovala p. 
zást. M. Trnčíková

„STORY“ - recitácia v anglickom jazy-
ku, okresné kolo:
1. miesto - B. Malecká, žiačka 4. ročníka, 
pripravovala p. uč. M. Malecká
4. miesto - D. Štefanková, žiačka 6. ročníka, 
pripravovala p. uč. M. Malecká
„VESMÍR OČAMI DETÍ“ - výtvarná súťaž:
Matúš Lisy, žiak 7. roč., ocenená práca a po-
stup do celoslovenského kola, pripravovala 
p. uč. V. Bottová

„STOP DROGÁM“ - výtvarná súťaž vyhlá-
sená CVČ SLNIEČKO vo Veľkom Záluží:
- kategória 1. stupňa ZŠ: 
1. miesto - A. Civáňová, žiačka 4. roč.

2. miesto - L. Adámeková, žiačka 4. roč.
3. miesto - B. Malecká, žiačka 4. roč., pri-
pravovala p. uč. V. Hanulíková
- kategória 2. stupňa ZŠ: 
1. miesto - B. Civáňová, žiačka 6. roč.
3. miesto - V. Vargová, žiačka 6. roč., 
pripravovala p. uč. V. Bottová 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo:
II. kategória:
1. miesto - D. Štefanková, žiačka 6. roč., 
pripravovala p. uč. V. Bottová 
III. kategória: 
1. miesto - M. Bakura, žiak 8. roč., pripravo-
vala p. uč. Ľ. Volfová 

„SVET FANTÁZIE“ -  výtvarná súťaž - 
1 ocenená práca – S. Zámečníková,  žiačka 
4. roč., pripravovala p. uč. Hanulíková   

„SVET PATRÍ MLADÝM“ -  literárna súťaž 
– 2 ocenené práce – K. Kubicová a  S. Já-
nošková, žiačky 9. roč., pripravovala p. uč. 
Bottová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA , kategória 
Z6 - 1 úspešná riešiteľka okresného kola 
-  L. Belúchová, žiačka 6. roč. - 2. miesto, 
pripravovala p. uč. L. Bobulová

PYTAGORIÁDA , kategória P3 - 1 úspešný 
riešiteľ okresného kola - M. Hörik, žiak 3. 
roč., pripravovala p. uč. T. Solnicová  
PYTAGORIÁDA , kategória P4 - 1 úspešná 
riešiteľka okresného kola - B. Malecká, 
žiačka 4. roč. – 6. miesto, pripravovala p. uč. 
V. Hanulíková 
MATEMATICKÝ KLOKAN 2009 : 
2 úspešní riešitelia - B. Malecká, J. Žáčik, 
žiaci 4. roč.,  pripravovala p. uč. V. Hanulí-
ková

Mgr. Anna Burdová

Dosiahnuté výsledky žiakov 
v predmetových olympiádach 

a súťažiach v školskom roku 2008/2009
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Deň narcisov
Naša škola na žiadosť koordinátorky 
environmentálnej výchovy Mgr. E. Le-
vickej získala rozhodnutím 
Ministerstva vnútra SR povo-
lenie o konaní verejnej zbierky. 
Jej cieľom bolo získať fi nanč-
né prostriedky na podporu 
programov prevencie, včasnej 
diagnostiky, liečby rakoviny, 
poradenskej pomoci a na pod-
poru činnosti onkologických 
pacientov a ich rodín.

Dňa 17. apríla na pôde školy a 
obce zbierali určení žiaci dob-
rovoľné fi nančné príspevky do 
dvoch uzavretých pokladničiek, označených 
logom LPR SR a symbolom Dňa narcisov. 
Tieto boli ešte v ten istý deň odovzdané v 
nitrianskej pobočke LPR. Ofi ciálne písomné 
potvrdenie vyzbieranej sumy sme zatiaľ 
nedostali. Na základe slovnej informácie už 
vieme, že suma tejto zbierky od žiakov, za-

mestnancov školy a od občanov obce Lehota 
presiahla hodnotu 335 eur (10 092,21 Sk). 
Dobrovoľníci zo Združenia Venuša (ženy 
po operácii prsníka), ktoré tieto sumy po-
kladničiek spočítavali, nám boli veľmi po-

vďačné. Zároveň aj milo 
prekvapené, že v takej 
malej obci je tak veľa 
štedrých a dobrých ľudí, 
ktorým nie sú ľahostaj-
ní všetci chorí, trpiaci 
zákernou chorobou. 
V mene vedenia ZŠ, uči-
teľov a žiakov, ale hlav-
ne všetkých chorých a 
ich najbližších, chceme 
veľmi pekne poďakovať 
za každý príspevok, 
súcit a prejav solidarity 
s trpiacimi, ktorý ste pri 

tejto zbierke prejavili. Keďže každoročne 
prispievame na konto Ligy proti rakovine, 
veríme, že aj v budúcnosti v tejto krásnej 
aktivite budeme spolu s Vami pokračovať a 
opäť budeme úspešní.

 Mgr. Emília Levická
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Dňa 7. mája 2009 sa žiaci 5. ročníka 
zúčastnili vernisáže výstavy výtvarných 
prác v KOS Nitra na Fatranskej ulici. 
Výstava bola vyvrcholením projektu, do 
ktorého sa žiaci aktívne zapojili a ich 
práce boli na výstave prezentované. Boli 
to výtvarné práce realizované rôznymi 
technikami.  

Po vyhodnotení najlepších prác nasle-
doval program, ktorý pripravili príslušníci 
PZ SR. Boli to najmä ukážky práce psovo-
dov, prehliadka zásahového vozidla a iné 
zaujímavosti z práce policajtov, s ktorými 

sa mohli žiaci porozprávať a 
tiež uvidieť praktické ukáž-
ky ich každodennej práce.

Mgr. Lenka Kutaková,
triedna učiteľka

Vernisáž výtvarnej súťaže

„Správaj 
      sa normálne“



18

Stretnutie 
záhradkárov 
s prof. Hričovským

Základná organizácia SZZ v Le-
hote v spolupráci s Vinohradníckym 
spolkom v Lehote zorganizovali 30. 
marca 2009 praktické ukážky rezu 
a tvarovania ovocných stromov 
a drevín. Už po druhýkrát sa miestom 
predvádzania stala miestna záhrad-
kárska osada. 

Odborný výklad k praktickým ukáž-
kam tvarovania predniesol prof. Hričovský 
zo Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre. Mnohí poznajú jeho osobnosť 
z rozhlasového vysielania, ale aj z televíznej 
obrazovky a tak si aj niektorí naši spoluob-
čania nenechali ujsť príležitosť stretnúť sa 
s ním tiež osobne. Ako sa ukázalo, proble-
matika tvarovania drevín je stále aktuálna 
a naďalej zaznamenáva určité vývojové 
trendy. Bohaté skúsenosti v tejto oblasti 
prof. Hričovský veľmi rád odovzdáva a jeho 
charakteristický priateľský výklad bol pre 
zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom.

 Keď dal v závere stretnutia priestor 
účastníkom na otázky, akoby sa s nimi 
vrece roztrhlo. Ešte si nestihli uložiť do 
pamäte, ako správne tvarovať stromy či krí-
ky, už mal pripravené odpovede, kde sa dajú 
kúpiť nové kultivary vrúbľovaných orechov, 
ktoré rodia už po troch rokoch, aké nové 
druhy višní a čerešní s nízkymi korunami 
sú do malých záhrad najvhodnejšie, či ako 
si najlepšie vybrať z ponuky sliviek jednak 
z pohľadu vzájomného opeľovania a dosa-
hovania vyšších úrod časovo správne ciele-
ným chemickým ošetrením proti červivosti 
a ktoré z nich sú nakoľko odolné proti šarke 

sliviek. Svojimi dobre 
mienenými radami 
obšírne vysvetlil 
podstatu správneho 
rezu broskýň a mar-
húľ, ktorý sa u malo-
pestovateľov javí ako 
dosť problematický.

 V reze a tvarova-
ní jadrovín sú skú-
senosti záhradkárov 
bohatšie a tak boli 
otázky viac smerova-
né na perspektívne 
odrody jabloní a hru-
šiek. Veľmi pohotové 
a fundované odpove-
de prof. Hričovského 
v oblasti pestovania 

» Aj staršie stromy potrebujú upraviť korunu.

» Bujne rastúce marhule robia záhradkárom najväčšie problémy 
pri tvarovaní.
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V júni si už tradične pripomíname 
Mesiac poľovníctva a ochrany prírody 
ako symbol neustále sa opakujúceho zro-
du nového života. 

Zmeny v životnom prostredí súčasnej 
civilizácie majú explozívny až drastický 
charakter a prerastajú do globálneho roz-
meru. Súčasný stav životného prostredia 
je poznačený devastáciou všetkých prírod-
ných zložiek. Vysoká motorizácia, nekon-
trolovateľné skládky odpadov a neustály 
výrub krajinnej zelene sú iba niektoré z ne-
spočetného množstva faktorov, ktoré nega-
tívne vplývajú na našu prírodu. Vzhľadom 
na uvedené skutočnosti je úloha súčasného 
poľovníctva značne odlišná v porovnaní 

s jeho dávnou minulosťou. Poľovníctvo už 
nie je len lovom zveri, či zábavným špor-
tom. Úlohou dnešného poľovníka je zver 
chrániť, starať sa o jej životné prostredie 
a až potom ju loviť. 

Jún je obdobím zvýšenej starostlivosti 
o zver a jej životné prostredie. Zver v tomto 
období kladenia mláďat potrebuje náležitú 
ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu 
môžu poskytnúť poľovníci, ale aj každý 
zodpovedný návštevník prírody. V tomto 
období je zraniteľnejšia ako inokedy a po-
trebuje našu najväčšiu pozornosť.

Snaha nás poľovníkov o ochranu život-
ného prostredia by bez spoluúčasti všetkých 
návštevníkov prírody a občanov našej obce 
vychádzala nazmar. Obraciame sa preto na 
vás s výzvou pre aktívnu spoluprácu na úse-
ku cieľov a zámerov poľovníkov pri zacho-
vaní prírodného bohatstva našej prírody.

JÚN
 – mesiac po ovníctva 

a ochrany prírody

SPZ PZ Lehota

Ing. Ľubomír Ondruška

drobného ovocia – ríbezlí, egrešov, čučorie-
dok, kiwi a i. – určite rozšírili oblasť vedo-
mostí každému z prítomných.

Toto stretnutie s prof. Hričovským však 
nebolo ojedinelé. 03.februára 2009 mu 
predchádzala prednáška na Obecnom Úrade 
v Lehote zameraná na teoretické poznatky 
v správnom pestovaní kôstkovín, jadrovín 
a drobného ovocia v našich záhradách, ale 
aj o aktivitách SZZ na Slovensku. Podobný 
charakter mali aj dve stretnutia zorganizo-
vané ešte v roku 2007. Chceli by sme v bu-
dúcnosti pokračovať v takýchto aktivitách 
aj naďalej, pretože sa ukazuje o ne pomerne 
veľký záujem jednak zo strany pestovateľov 
a aj prof. Hričovský prisľúbil ďalšiu spolu-
prácu.

Peter Šášik, 
Predseda ZO SZZ v Lehote

» Mladý stromček vyžaduje tzv. výchovný 
rez.
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Recepty aj pre tých 
menej zručných

Jednoduchý marhuľový koláč
 300 g polohrubej múky
200 g kryštálového cukru
2 dcl oleja ( môže byť menej)
4 celé vajcia 
2 balíčky vanilky
2 KL sódy bikarbóny
1 pohár zaváraných marhúľ aj so šťavou
/na zafarbenie cesta je možné pridať kakao/
 Postup: celé vajcia šľaháme spolu s cuk-
rom a vanilkou, pridáme olej a kakao, 
prešľaháme, vylejeme pohár marhúľ a zasa 
rozšľaháme. Dáme múku a sódu bikarbónu. 
Zamiešame a vylejeme na vymastený a vy-
sypaný plech. Pre lepšiu chuť je možné na 
vrch nasekať orechy. Pečieme vo vyhriatej 
rúre cca 20-30 minút.

Krabí šalát
5 natvrdo uvarených vajec
20 ks krabích tyčiniek
2 postrúhané jablká bez šupiek
1 pochúťková kyslá smotana
1 cibuľa
½ vytlačeného citrónu
1 konzerva kukurice
soľ, korenie
Postup: všetko premiešame a podávame 
s čerstvou bagetou alebo pečivom.

Jogurtový koláč
2 biele jogurty
2 kelímky od jogurtu výberovej múky
2 kelímky od jogurtu kryštálového cukru
1 prášok do pečiva
1 vajce
800 g ovocia /podľa sezóny alebo mrazené, 
či zavarené/
Posýpka: z masla, hrubej múky a cukru
Postup: V miske vymiešame vajce, cukor, 
jogurty, múku a prášok do pečiva. Cesto 
vysypeme na vymastený a múkou vysypaný 
plech. Na cesto dáme rovnomerne ovocie 
a zasypeme posýpkou. Dáme piecť do vy-
hriatej rúry na 20-30 minút.

Rybacia polievka
Do 2 l vriacej vody dáme na štvrťky pokrá-
jané:
4 cibule
1 zelenú papriku
2 rajčiny
2-3 rybacie bujóny
2 plátky rybacieho fi lé
3 bobkové listy
mleté čierne korenie podľa chuti
príp. chili papriku
Postup: všetko varíme 12 minút, potom 
vyberieme bobkové listy a poriadne zmixu-
jeme. Nezahusťujeme. Po zmixovaní dáme 
opäť variť a pridáme 4 kusy pokrájaného 
rybieho fi lé. Podávame po 7 minútach s pe-
čivom, hriankami. Môžeme dochutiť poliev-
kovou lyžicou kyslej smotany.

Recepty  chutne a vtipne

Milá ik, chutí ti tá 
ve era?

Chceš sa zase háda ?

Viete, ako sa povie „južné ovocie“ 
na 22 písmen?

JablkázDunajskejStredy.
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- Ni , ešte pení.
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Banán
* Dáva sa do pekáča, aby 
zmäklo mäso.
* Vnútornou stranou ba-
nánovej šupky pretrieme 
listy izbových kvetín, budú 
lesklé.
* Do hliny okolo ruží napad-
nutých voškami zakopeme 
suchú alebo nakrájanú baná-
novú šupu.
* Šupkou sa leští striebro a 
koža, napr. sedacia súprava.
Cibuľa
* Potrieť miesto po bodnutí 
včely cibuľou - zmierni bo-
lesť.
* Zbaví nože hrdze.
* Pohltí pach z farby po 
maľovaní.
Citróny
* Kúsok citrónovej kôry slúži  
proti zápachu v kozube.
* Rozkrojený kúsok citrónu 
namočený v soli odstraňuje 
škvrny z mramoru.
* Citrónovou kôrou sa čistia 
chrómové kohútiky.
* Dáva sa do chladničky, aby 
nepáchla.
* Lyžičku šťavy dať do ryže, 
aby sa nezlepila.
* Odstráni zápach a dezinfi -
kuje kuchynské dosky.
* Plátky citrónu odplašia 
mravce.
* 1 a pol hrnčeka vody s 3 
lyžicami citrónovej šťavy 
necháme zohrievať na vyso-
kom stupni v mikrovlnke. 
Potom ju ľahko umyjeme.
* Potrieť ruky - odstraňuje 
pehy a pečeňové škvrny.
* Čistí a bieli nechty.
* Odstraňuje lupiny a roz-
púšťa bradavice.
* Šťava z citróna a jedlej 
sódy odstraňuje suchú kožu 
na lakťoch.

* Odstraňuje škvrny z čučo-
riedok.
* Dezinfi kuje škrabance a 
rezné rany.
Cukor
* Zahojí popálený jazyk.
* Ak uložíme koláče alebo 
syr do vzduchotesnej nádo-
by s niekoľkými kockami 
cukru,  ostanú čerstvé a 
nesplesnivejú.
Čaj
* Vlhké vrecúško prilepiť 
leukoplastom na hnisavú 
vyrážku – zmizne.
* Utíši bolesť po injekcii.
* Na 20 min. vložiť do čajo-
vého kúpeľa nohy – nebudú 
páchnuť.
* Čaj z mätových listov za-
hojí zapálené ďasná.
* S čerstvým čajom sa dá 
vyčistiť drevený nábytok aj 
zrkadlá.
Fazuľa
* Horúca fazuľa vo vrecúšku 
sa prikladá na boľavý chrbát 
alebo lakeť.
Horčica
* Odstraňuje pach z fl iaš.
Horká soľ
* Odpudzuje slizké slimáky 
v záhrade.
* Oživí kachličky 1:1 s vo-
dou.
Jogurt
* Výborná pleťová maska.
* Úľava pri slnečných spále-
ninách.
Kávová usadenina
* Odstraňuje zápach z mraz-
ničky.
* Vlhkú nasypať do kozuba 
– nebude sa prášiť.
Kečup
* leští matné striebro.
Korenie
* Čierne korenie zmiešať 
s múkou a rozhodiť okolo 

mladých rastlín proti škod-
com.
* Stuchnuté fľaše – do litra 
vody 1 lyžičku mletej hor-
čice.
Kukuričný škrob
* Zamaskuje spálený fľak na 
šatách.
* Nasypať škrob na handru 
a vydrhnúť mastný fľak na 
stene.
* Krv z látky sa dá odstrániť 
pomocou pasty zo škrobu 
a vody.
* Strieborný riad sa bude 
lesknúť – škrob + voda.
Limonáda
* 2- litrovú kolu naliať do 
upchanej výlevky na noc, tá 
začne odtekať.
* Ľubovoľnou limonádou 
natrieť hrdzavé skrutky.
* Plechovku koly naliať na 
bravčové stehno - bude 
šťavnaté.
* Odstráni žuvačku z vlasov.
Majonéza
* Odstráni reklamné nálep-
ky na aute.
* Odstráni asfaltové škvrny 
a živicu.
Maslo
* Syr potrieť maslom – ne-
splesnivie.
* Odstráni pach po rybách 
z rúk.
* Odstráni z pokožky živicu.
Mlieko
* Ponoriť rybu pred prípra-
vou - odstráni zápach
* Strieborné predmety mož-
no vyčistiť kyslým mliekom.
* Vyčistí lakovanú kožu
* Škvrna z atramentu zmiz-
ne , ak oblečenie na noc 
ponoríme do mlieka.

Pokračovanie 
v budúcom čísle.

Rady do domácnosti 

Dvojstranu pripravili: V. Chobotová a T. Andrášiková.

Potraviny nielen na jedenie od A po Z
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VIEME, ČO JE 
SLUŠNÉ?
Vladimíra Chobotová

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO
Možno sa to ťažko číta, ale je to fakt: spolo-
čensky nie sme si rovní: významnejšia je 
vždy žena, starší a nadriadený.

PODÁVANIE RÚK, 
PREDSTAVOVANIE SA
Spoločensky významnejší podáva ruku 
ako prvý. 
Žena, spoločensky významnejšia, usadá 
ako prvá.
Muž nenechá ženu zdvíhať spadnutý pred-
met.
Významnejšia osoba má čestné miesto 
vždy po pravici, výnimku tvoria situácie, 
pri ktorých by významnejšia osoba bola na 
tom situačne horšie.
Ruku si zásadne nepodávame v sede, cez 
stôl, ani do kríža; ani keď je špinavá od 
práce, v sadre, či v rukavici (výnimku tvoria 
dámy).
Zaujímavosť: aj ľaváci podávajú pravú ruku.

A ako to bude pri predstavovaní sa dvoch 
párov, pričom sa poznajú iba muži? Mladší 
muž predstaví svoju partnerku, staršia žena 
jej podáva ruku, starší muž potom predstaví 
svoju partnerku a mladšia žena mu podáva 
ruku.
Táákže, aby to bolo zrozumiteľnejšie: Páni 
sa pozdravia, mladší predstavuje svoju part-
nerku, staršia dáma jej podáva ruku, staršia 
dáma podáva ruku aj mladšiemu pánovi 
a mladšia žena podáva ruku staršiemu mu-
žovi. Jednoduché, nie?

OSLOVENIE
Ženy sa oslovujú „pani“, bez ohľadu nato, či 
sú vydaté alebo nie.
Oslovujeme akademickými titulmi, 
nie vedeckými hodnosťami. Ako pomôcka 
môže slúžiť fakt, že akademické tituly sú na 

vizitkách pred menom a vedecké hodnosti 
za menom. 
Ponuka tykania - staré známe pravidlo: 
žena ponúka tykanie mužovi, služobne 
vyššie postavený nižšie postavenému, 
starší mladšiemu.

NÁVŠTEVA
Návštevu vždy treba dohodnúť dopre-
du, aj keď ide o blízkych priateľov.
Slušné pozvanie by sa nemalo odmietať 
a malo by sa dať najavo potešenie. 
Na návštevu sa chodí presne alebo na-
najvýš s 10 minútovým meškaním - pani 
domu vám bude vďačná.
Keď sa vstupuje do miestnosti (v niektorých 
prípadoch už do budovy), pokrývku hlavy 
(čiapka, šiltovka, klobúk) treba odložiť.
Ak chcete brať na návštevu deti, treba 
to dopredu dohodnúť s hostiteľmi. Nikdy 
neberte na návštevu svojho domáceho 
zvieracieho miláčika, pokiaľ si to hostiteľ 
výslovne nevyžiadal.
Z kytice pre hostiteľku vždy odstránime 
papier. Zásadne by sa mali darovať rezané 
kvety, výnimku v podobe kvetov v kveti-
náči môže tvoriť kolaudácia nového domu, 
kde sa kvetina môže stať vhodnou dekorá-
ciu
Fľašu kvalitného vína môžeme ponechať vo 
vhodnom obale.
Ak nemáme fľašu rovnakej alebo podobnej 
kvality, musíme otvoriť tú fľašu, ktorú 
priniesol hosť.
Z darčekov treba odstrániť cenovku, pri-
čom darček zabalíme vkusne a ozdobne.
Nesmieme zabúdať ani na drobnosť pre deti 
hostiteľov.
Dbajte na to, že konverzácia je dôležitej-
šia ako konzumácia!

MIMO DOMU...
Ak ide pešo muž s dvoma ženami, mal by ísť 
uprostred. Ak je však jedna zo žien spolo-
čensky významnejšia, ide uprostred ona. Ak 
idú dva páry, ženy idú uprostred.

Staršiemu človeku a žene v akomkoľvek 
veku vždy pomáhame s batožinou. Dáma 
nám to však musí dovoliť, aby to nepovažo-
vala za obťažovanie alebo vnucovanie sa. 
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Páni však nikdy nepomáhajú žene s kabel-
kou.
Počas prechádzky, ale aj pri inej príležitosti, 
dáždnik vždy nesie muž.
Obchodnému partnerovi sa vždy prinesie z 
obchodnej cesty darček.

TELEFONOVANIE
Pri telefonovaní musíme vždy vedieť rozlí-
šiť, či ide o rozhovor súkromný alebo úrad-
ný (služobný, pracovný, obchodný).
Hovor by mal byť vždy vecný a stručný.
Pri chybnom vytočení čísla sa krátko 
a slušne ospravedlníme. Ak zavolajú omy-
lom nám, ospravedlnenie prijmeme a 
nenadávame - veď nevieme, kedy sa to môže 
stať nám.
Počúvať cudzie rozhovory je neslušné.
Pri psychicky náročnejších životných situá-
ciách telefonický rozhovor nikdy nenahradí 
osobný kontakt, napríklad pri vyjadrení 

sústrasti.
Pri mobilnom telefóne si treba dávať pozor, 
aby nezvonil v nevhodných situáciách: v ki-
ne, v divadle, v škole počas výučby, počas 
skúšok, obchodných rokovaniach a pod.
Telefonovanie počas šoférovania je nielen 
nebezpečné, ale považované dokonca za 
priestupok.
Pri volaní do zahraničia treba dávať pozor 
na časový posun a brať ohľad na roaming 
volaného.
V medziach slušnosti sú hovory uskutoč-
ňované po 8-mej hodine ráno a do 22-hej 
hodiny večer.
Samostatnou kapitolou sú SMS (Short Mes-
sage Service), ktoré by mali byť v prvom 
rade bez gramatických chýb, zasielané vo 
vhodnom čase a vo vhodnom počte. Ne-
hovoriac o tom, že v spoločnosti je veľmi 
neslušne ťukať ich do telefónu.

Narodili sa:
Február: Katarína Čanecká, Dávid 
Bako, Norman Kozár, Filip Lukáč, Ema 
Komárňanská 
Marec: Adela Vajdová, Oliver Zaujec, Nina 
Šášiková 
Apríl: Michal Jánošík
Jún: Kristína Blaškovičová, Lujza Tóthová

Manželstvo uzatvorili:
Marec: 
Kamil Bukovinský a Zuzana Beluská, Milan 
Bernát a Ľubica Siekliková 
Apríl: Ladislav Tóth a Jana Šedovičová 
Máj: Ing. Roman Flóriš, PhD. a Ing. Ingrid 
Stupáková

Opustili nás:
Marec: Ján Zrubec (69), Štefan Lahučký 
(87), Michal Frťala (71) 
Apríl: Gizela Petríková rod. Kečkéšová (89) 
Máj: Matej Mikušík (59), Terézia Lahučká 
rod. Zaujecová (72)
Jún: Peter Zaujec (63)

Jubilanti:
70-te narodeniny:
Helena Jankovičová - júl

75-te narodeniny:
Miloslav Mašura - júl
Anna Chlebcová - august
Tomáš Lahučký - august

80 –te narodeniny:
Rudolf Zaujec - september

85- te narodeniny
Anna Šúniková -  júl
Mária Zabáková - september

Spolo enská rubrika 2009
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Pri čítaní týchto riadkov o športovom 
klube bude už koniec futbalového roční-
ka, nakoľko uzávierka tohto čísla bola 
ešte dve kolá pred koncom a iste všetci 
veríme a dúfame, že mužstvo dospelých 
úspešne zakončilo svoje účinkovanie 
v ňom. V tejto chvíli však už vieme, že 
predsezónny plán skončiť do štvrtého 
miesta splní.  

Teší nás hlavne fakt, že na ich domáce 
zápasy ste chodili v hojnom počte, čo nám 
veľakrát súperi závideli. Za to Vám všetkým 
patrí veľká vďaka. 

Perličkou je, že ,,áčkari“ nenašli na do-
mácom ihrisku premožiteľa od 27. apríla 
2008! 

Horšie je to však s mládežou. Dorastenci 
odohrali, až na pár výnimiek, katastrofálnu 
jar a skončia hlboko pod svoje futbalové 
možnosti. 

Ešte horšie sme však dopadli u žiackeho 
mužstva, ktoré sme museli tri kolá pred 
koncom súťaže odvolať pre nezáujem. Naši 
najmladší na tréningy síce chodili v hojnom 
počte, na zápas sa však ,,unúvali“ dvaja!!! 
Mrzí nás, že ani zo strany rodičov neprišiel 
žiadny záujem o svoje deti. Určite by ich 
povzbudilo, keby ich občas prišli na zápas 
pozrieť. Až na jednu či dve svetlé výnimky. 
A to majú ich deti v klube všetko zdarma, za 
nič nemusia platiť ako v iných kluboch, kde 

sa musia skladať na trénera, dresy... 
Klub musel za kontumačné prehry 

a odvolanie platiť nemalé pokuty, ktoré 
mohli byť radšej použité pre deti na malé 
občerstvenie po zápase. Nie je nám však táto 
situácia ľahostajná a  robíme všetko preto, 
aby sa mládežnícky futbal v našej dedine 
stále rozvíjal.

Stolnotenisový oddiel ukončil tiež svoj 
ročník s asi najhoršou bilanciou za posledné 
roky. Tak ako ,,A“ mužstvo v 4. lige sever, 
tak i v oblastných majstrovstvách ,,B“ tím, 
skončili hlboko v druhej polovičke tabuľky. 
Všetci však veríme, že nový ročník ich už od 
prvého kola zastihne v lepšej forme a budú 
hrávať o popredné priečky, na ktoré lehot-
ský stolný tenis právom patrí.

Obecný športový klub sa počas jari roz-
rástol o ďalší oddiel, ktorý účinkuje v súťaži 
pod jeho hlavičkou. Je ním hokejbalový 
oddiel Lehota Warriors, účinkujúci v druhej 
farskej hokejbalovej lige v Nitre. Chalanom 
sa doposiaľ darí striedavo, ale i tu všetci 
veríme, že to bude ďalšími zápasmi len a len 
lepšie a držíme im v tom palce.

Nakoniec by sme Vás radi poinformo-
vali o blížiacich sa akciách OŠK. Najväčšou 
z nich budú ako každoročne ,,hodové zába-
vy“. V piatok 24.7. Vám bude do tanca hrať 
hudobná skupina Štýl a v sobotu 25.7. to 
bude zase hudobná skupina Femato. Začiat-
ky zábav sú o 21.00 hod a vstupné bude 2 €. 
Tradične na hody organizujeme i futbalové 
zápasy. 

OŠK LEHOTA
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Oznam pre športujúcu 
verejnos

Obecný športový klub Lehota ozna-
muje občanom, že priestory štadióna 
budú počas letných prázdnin pre verej-
nosť otvorené každý deň od 16:00 – 20:
00 hod. S výnimkou dní, počas ktorých 
tu budú prebiehať podujatia. 

Budete si môcť zahrať bedminton, 
plážový volejbal, stolný tenis, futbal, 
petanque, občerstviť sa. V tento premié-
rový rok bezplatne! Zarezervovať jednot-
livé ihriská si môžete u správcu štadióna 
p. Milana Bernátha vo vyššie uvedenom 
čase na miestnom štadióne. Vstup na 
hlavnú trávnatú plochu je však prísne 
zakázaný!

V nedeľu 26.7. odohrajú svoj zápas doras-
tenci s mladším dorastom ČFK Nitra o 15.30 
hod. a mužstvo dospelých si zmerá sily s tre-
ťoligovým ČFK Nitra o 17.30 hod. Starí páni 
privítajú na hody netradičného súpera- muž-
stvo zo Švajčiarska a stretnú sa s ním v sobo-
tu 25. 7. o 16.30 hod. Nový futbalový ročník 
sa začína 2.augusta a vylosovanie bude 
známe až začiatkom júla. Všetko sa dozviete 
priebežne na našej webovej stránke www.os-
klehota.sk. V auguste prebehne i prvý ročník 
turnaja v plážovom volejbale. 

Z prípravných zápasov ,,áčkarov“ je zatiaľ 
známy iba dátum –sobota 18.júla, kedy sa na 
Kyneku bude konať druhý ročník Memoriálu 
Tomáša Páneka a naši chlapci budú na ňom 
obhajovať vlaňajšie prvenstvo.

Peter Lukáč

História farskej hokejbalovej ligy sa zača-
la písať ešte v roku 1994. 

Dp. Peter Brodek s miništrantmi zo 
svojej farnosti na Klokočine hrali svoje prvé 
hokejbalové zápasy proti miništrantom 
z Trenčína, Krásna, Nitry a Jarku. Zápasy sa 
odohrávali vtedy na parkovisku pred polikli-
nikou pri kostole sv. Gorazda.

O dva roky na to sa začalo budovať v blíz-
kosti už spomínaného kostola nové hokejba-
lové ihrisko, ktoré slúži dodnes. Zakladateľ-
mi tejto skvostnej myšlienky sú mons. Peter 
Brodek, titl. Dek. Miroslav Hafera, Ing. Pavol 
Kiss a mnoho ďalších spriaznených duší, 
ktoré sa podieľali na tomto projekte.

Samotná súťaž má 4 ligy, z toho 3 senior-
ské a 1 juniorskú.

Hokejbalové mužstvo z obce Lehota 
vzniklo v roku 2009 pod názvom Warriors 
/prekl. Bojovníci/ a reprezentuje 2. FHBL 
/farská hokejbalová liga/ v Nitre.

Čo sa týka nášho mužstva, na začiatku 
sezóny sa nám až tak nedarilo podľa našich 
predstáv a preto sme sa pohybovali hlboko 
na chvoste tabuľky. Príčinou bola nesúhra 
hráčov pri hre, dokonca aj kondične sme 
zaostávali.

Postupne od zápasu k zápasu sa nám 
začalo viacej dariť. Zlepšila sa zohratosť hrá-
čov, čo prinieslo svoje ovocie. Mali sme šnúru 
viacerých vyhratých zápasov po sebe, čo sa 
odzrkadlilo v tabuľke, kde sme poskočili na 
6. miesto. Momentálne v súťaži nám patrí 8. 
priečka so 14 bodmi. Chceme sa poďakovať 
všetkým, ktorí nás prišli pozrieť a povzbudiť. 
Radi uvítame dievčence, ako aj naše lepšie 
polovičky s ratolesťami, ktoré nás určite 
budú motivovať k lepším výkonom, nakoľko 
naše výsledky sú zatiaľ kolísavé.

Na záver príspevku ešte jedno poďakova-
nie v mene celého mužstva patrí starostovi 
obce a obecnému úradu spoločne s OŠK 
Lehota za schválenie fi nančného príspevku 
na kúpu hokejových dresov a p. Danielovi 
Chlebcovi  za kvalitné spracovanie maľby 
znaku na dresoch. 

Martin Vajda

WARRIORS LEHOTAWARRIORS  LEHOTA
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Mgr. Pavol ZAUJEC
starosta obce Lehota

Ako ste spokojný s atmosférou a ľuďmi, 
ktorí prišli na tento tretí ročník?
S atmosférou som spokojný. Myslím, že sa 
veľmi podobala tej z vlaňajšieho roku. Ľudia 
sú vďační za každý výkon a pochopil som 
dnes na vlastnej koži, čo je to dobrá atmo-
sféra a čo je to búrlivý potlesk, pretože aj 
napriek tomu, že som dochádzal vo svojej 
kategórii ako posledný, tak ľudia ma tak 
vyhecovali, že som dokonca na konci doká-
zal až šprintovať, takže dobrá atmosféra 
dokáže urobiť výkony aj od tých bežcov, od 
ktorých sa to neočakáva.   

Ako by ste zhodnotili 3. ročník Behu pre 
zdravie.
To sa ťažko dá hodnotiť, lebo keby som mal 
sám seba hodnotiť, tak som dopadol podľa 
predpokladov- bez tréningu to tak býva, aj 
napriek tomu, že kategória bola primerane 
daná veku. Čo sa týka ostatných účastní-
kov, tam to bolo výrazne lepšie. V podstate 
od tých najmenších až po tých najstarších. 
Trošku mi chýba väčšia účasť zo základnej 
školy. Myslím, že deti by mali už od útleho 
veku viac športovať. Samozrejme, že doba 
v porovnaní s naším detstvom je trochu iná. 

Veľa detí sa venuje počítačom, TV a týmto 
záležitostiam, čo je trošku na škodu a treba 
apelovať na rodičov, aby viacej pozornosti 
venovali vo svojej výchove aj tomu, aby sa 
deti viacej pohybovali- väčší pohyb jedno-
značne. 
 

Juraj PAVEL 
– organizátor, víťaz kategórie muži nad  40 
rokov

Ako ste spokojní s podujatím ako spolu-
organizátor?
Z organizačnej stránky som spokojný. Súťaž 
prebehla bez problémov. Akurát tá účasť 
z roka na rok trošku stagnuje, ale budeme 
musieť niečo spraviť preto, aby sme priláka-
li viac pretekárov. Hlavne žiakov a dorast. 
Na druhej strane, mali sme aj jedného 
účastníka z Francúzska, tak som rád. Ale 
divákov bolo viac ako minulý rok.

Prinášame bezprostredné rozhovory 
s víťazmi a účastníkmi

  3. ročníka3. ročníka  

Behu 
pre zdravie

obcou 
Lehota

Martin Záruba
Vladimíra Chobotová

Lehota 2/2009
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Zmenila sa kategória Muži- hlavný 
pretek na Hlavný pretek. Prečo?
Nakoľko prišli za nami ženy, ktoré si 
mysleli, že tá ich trať je pre ne slabá 
a krátka, chceli bežať trať, ktorá bola 
hlavným pretekom. Ale nakoniec po-
vedali, že mali toho až-až.

Čo sa týka cien, tie boli tiež 
hodnotné, hlavne tá živá...
Oslovili sme rôznych podnikateľov 
a spolky v obci a nakoľko boli ochotní 
pomôcť pri tejto súťaži, tak sa nám 
podarilo zohnať aj hodnotné ceny 
– napríklad živého kohúta. 

Jana KLESKEŇOVÁ
účastníčka hlavného preteku

Ako sa Vám bežalo?
Dobre
Nebola to dlhá trať?
Práveže to bola krátka trať. 
Veľmi krátka trať? Koľko behávate nor-
málne?
Od 10 km vyššie. Ja sa rozbieham pri 8 km.
A čo sa týka toho času, ktorý ste dosiahli, 
je to priemerný alebo lepší čas ako bežne 
behávate?
Taký priemerný. Nebola veľká ženská kon-
kurencia, takže...
Ale mužská bola....
Uhm, ale na mužov nemáme.

Dušan HARANGOZÓ
účastník hlavného preteku

Prečo ste sa rozhodli zúčastniť sa prete-
ku v Lehote už po druhýkrát?
Minulý rok som tu bol po prvýkrát, pretože 
vtedy som ešte len začínal a pomaly sa roz-

biehal. A tá atmosféra tu bola úplne úžasná. 
Niečo podobné ako máme my v Nitre, kopec 
ľudí. Nie je tu taká tá formálnosť, aká býva 

na tých ostatných veľkých pre-
tekoch 

Každým rokom si odnášate od 
nás nejakú cenu, tzn. že naši 
bežci sú trochu slabší ako vy...
No, minulý rok som bol tretí, 
tento rok už zďaleka nie. Teraz 
už ani neviem, koľký som bol 
v poradí. Prišli sme ako Nitra-
nia a... zobrali sme pohár, keď 
tak môžem hovoriť v mene p. 
Matysa- že „zobrali sme“, ale to 
je len výzva pre tých vašich, aby 
prišli do Nitry na náš pretek, 
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celý rok poctivo trénovali. Myslím, 
že minulý rok to boli Vaši futbalisti. 
Chalaniská vybehli prvé kolo veľmi 
rýchlo, tak na dve futbalové ihriská- 
nuž ale potom sa ukázali skúsenosti 
týchto chalanov, čo chodia behať 10 
km, polmaratóny a nedali sa strh-
núť- pomaličky.

Daniel MATIS
- víťaz hlavného preteku

Bežali ste na týchto pretekoch po 
prvýkrát a hneď pohár?
Hej, po prvýkrát. Vďaka tomu, 
že chodím na vašu obecnú web-
-stránku a že som telefonicky ho-
voril s p. Jurajom Pavelom, vďaka 
ktorému sa to tu znovu obnovilo, 
pretože tieto preteky prebiehali už 
v 80-tych rokov, tak som sem rád 
vrátil zase. Nie som profesionál, 
možno by som to ani nemal po-
vedať- mám 47 rokov a bežal som 
hlavnú kategóriu. Mal som bežať 
nad 40 rokov, ale bola to krátka 
trať- 950 m...
... a tam by ste sa ani nezadýcha-
li...
To by som sa ani nerozbehol.

Foto: Slávka Zaujecová

Organizátori podujatia akujú všetkým 
sponzorom, miestnym podnikate om, 

organizáciám a spolkom v Lehote, obci 
Lehota,   osobitne Úradu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja.
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Chceli by ste si zašportovať, ale bojíte sa 
to robiť „vo veľkom“? Skúste to „v malom“- 
dňa 4. júla OŠK organizuje 5. ročník tur-
naja v malom futbale.

Ide vám dobre triafanie letiacich múch 
lapačkou? Tak to ste ten správny adept na 
účasť v Bedmintonovom turnaji, ktorého 
4. ročník organizuje OŠK 5. júla.

Na hody Vás snáď ani nemusíme pozývať! 
Cez deň šup-šup na kolotoče a potom sa vy-
obliekajte na hodové zábavy, ktoré sa pod 
záštitou OŠK organizujú v športovom areáli 
v dňoch 24. a 25. júla.

Dňa 26. júla sa uskutoční púť ku kaplnke 
k sviatku titulu kostola sv. Anny, spojená so 
svätou omšou.

Hráči a fanúšikovia „ping-pongu“ sa môžu 
tešiť na 1. augusta, kedy OŠK uskutoční 
turnaj v stolnom tenise - Memoriál Albína 
Baka.

Nedarí sa vám stavať z piesku koláčiky? 
Nevadí! V auguste nájde OŠK v športovom 
areáli pre piesok lepšie uplatnenie - turnaj 
v plážovom volejbale. A možno príde aj 

záchranárka v červených plavkách Pamela 
Anderson!

Všetci vieme, že v obci máme množstvo 
šikovných pestovateľov i zručné ženičky, 
tak prečo to neukázať ostatným? Dňa 15. 
augusta JD a ZZP organizuje Ples kvetov 
v kultúrnom dome, ktorého súčasťou bude 
aj výstava kvetov, ovocia a ručných prác.

V septembri budú lietať nad Lehotou šar-
kany! Nebojte sa, netreba ani brnenie, ani 
meč – stačí dobre od pľúc fúkať a môžeme 
sa tešiť v športovom areáli na Šarkaniádu, 
ktorú organizuje OŠK a VS.

01. septembra si môžete prísť uctiť Deň 
ústavy SR pred kultúrny dom, kde Obecný 
úrad v Lehote organizuje oslavu, spojenú 
so zapálením vatry zvrchovanosti. Niet sa 
čoho báť, hasiči budú k dispozícii!

Máte pocit, že vaše vínko môže byť ešte 
lepšie a chutnejšie? Ak sa chcete dozvedieť, 
ako na to, Vinársky spolok Vás dňa 4. sep-
tembra pozýva do zasadačky na obecnom 
úrade, kde bude odborná prednáška na 
tému Technológia a spracovanie vín.

O tom, že naši 
dôchodcovia 
sú čiperní 
a nepatria do 
starého žele-
za, sa môžete 
presvedčiť dňa 
19. septembra 
v kultúrnom 
dome, kde budú 
prebiehať osla-
vy 15. výročia 
založenia ZO 
Jednoty dô-
chodcov.

Plán kultúrno-spoločenských 
akcií v našej obci



INFOSERVIS32

Rady a pomoc pre občanov

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne čísla: 037/ 655 30 28, 0911 220 861
Temíny zastupiteľstiev: 

9. september, 28. október, 9. december

Výpožičná doba obecnej knižnice: štvrtok  15:30 hod. – 17:30 hod.

Zvozový kalendár  III. štvrťrok 2009

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

15.07.2009 streda 05.08.2009 streda

29.07.2009 streda 02.09.2009 streda

12.08.2009 streda Zber PET

26.08.2009 streda 31.07.2009 piatok

09.09.2009 streda 28.08.2009 piatok

23.09.2009 streda 29.09.2009 piatok

Aerobik: 
Kultúrny dom Lehota

od  19:00 hod. 

do 20:00  hod.

Vstupné: 1 €

Cvičiteľka:  Mgr. Marcela Dulajová

Pošta (stránkové hodiny):

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00 Štvrtok: 07:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Utorok:     07:30 - 12:00 12:30 - 15:00 Piatok:   07:30 - 12:00   12:30 - 15:00
Streda:      07:30 - 11:00 13:30 - 17:00
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Lekárska starostlivosť

Obvodný lekár - MUDr. Erika Fuxhoff erová  TEL: 037/655 31 38

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

Pondelok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Utorok Lehota        07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Streda - nepárny týždeň Lehota        07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

              - párny týždeň Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Štvrtok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Piatok Lehota         07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková  

TEL.: 037/655 05 15

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

Streda
Lehota                     07:30 - 10:00
V. Zálužie               10:30 - 13:00

Štvrtok
Lehota                    11:00 - 12:00
V. Zálužie               07:30 - 10:30

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Zubná ordinácia - MUDr. Benca Václav 
TEL.: 037/655 30 35

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 - 13:00 

Utorok 07:00 - 13:00 

Streda 07:00 - 13:00 

Štvrtok 07:00 - 13:00 

Piatok 07:00 - 13:00 

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 037/655 30 09

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Posilňovňa: 

Oznam: Miestna posilňovňa 
bola presťahovaná. Zacvičiť 
si môžete prísť do priestorov 
Kultúrneho domu Lehota. 
Vstup je z bočného vchodu pri 
Materskom centre Obláčik.

Kultúrny dom Lehota:
pondelok – nedeľa
od 16:00–do 21:00  
(po tel. dohovore 
0904 249 956)
Vstupné:  
zamestnaní a dospelí
-   3, 50 €/mesiac
nezamestnaní a deti

-    1, 50 €/mesiac 

Jednorazový vstup:
 zamestnaní a dospelí
 -     0, 30 €
 nezamestnaní a deti
-      

Zodpovední vedúci: 
Ing. Daniel Dubeň; Tomáš Zabák
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