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Sú ažná otázka

Milí čitatelia, napíšte nám:

Pod aký strom pochovávali Slovania 
svojich mŕtvych ? 

Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 
17.09.2010 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.
Víťazom predchádzajúcej súťažnej otázky je: 

p. Lívia Kriváčková 
BLAHOŽELÁME!

Verím, že s rovnakým záujmom ako ste sledovali 
aktuálne dianie v poslednom období, hlavne v politike 
a ekonomike, budete listovať v nasledujúcich stranách. 
Majú  jednu spoločnú vec: aktuálne dianie na Sloven-
sku a dianie v Lehote sa každého z vás viac či menej 
dotýka. 

Takmer každý, kto berie do rúk tento časopis, je 
nejakým spôsobom spätý s Lehotou.

Ak chcete vedieť, čo sa za uplynulé mesiace dialo 
a bude diať, dozviete sa to práve na nasledujúcich stra-
nách. Nevynechali sme športové aktivity, kultúru a ak-
tuálne uznesenia obecného zastupiteľstva. Obec patrí 
medzi prvé dediny, ktoré majú vypracovaný Dokument 
starostlivosti o dreviny. K zaujímavostiam určite patrí 
módna prehliadka nášho rodáka v NY a tiež ako hrali 
naši futbaloví internacionáli s výberom vlády SR.  Jed-
noducho, letné, zaujímavé čítanie, poďte si oddýchnuť 
a ponorte sa do nasledujúcich stránok.

Martin Záruba

Lehota
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OBEC LEHOTA - 

PRVÁ 
V OKRESE !

Dokument starostlivosti o dreviny (DSoD)

Všetky obce v zmysle Zákona č. 543/
2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny sú 
povinné obstarať Dokument starostlivosti 
o dreviny (§ 48 ods. 1, § 54 ods. 2, písm. e). 
DSoD je dokumentáciou ochrany prírody 
a krajiny a slúži ako podklad pre zabezpe-
čovanie starostlivosti o dreviny i pre rozho-
dovací proces. Výstupom DSoD je prehľad 
o umiestnení a kvalite drevín, ako i o ekolo-
gickom, krajinotvornom, estetickom a kul-
túrno-historickom význame drevín. Využíva 
sa tiež pri uplatňovaní náhradnej výsadby za 
vyrúbané dreviny. Obstaráva a schvaľuje ho 
obec a vyhotovuje ho odborne spôsobilá oso-
ba zapísaná v zozname, ktorý vedie MŽP SR. 

Obec Lehota bola prvá v nitrianskom 
okrese, ktorá si DSoD obstarala. Spracova-
ný bol v roku 2009 a riešiteľom bol Ateliér 
Dobrucká, s.r.o. V rámci prác boli mapované 
a hodnotené stromy, ktoré sa nachádzajú v 
zastavanom území obce na plochách verejnej 
a vyhradenej zelene v rámci 25 lokalít.

Kvalita a kvantita drevín

Spolu bolo hodnotených 754 stromov na 
10,82 ha plôch zelene. Na jedného obyvateľa 
pripadá len 0,4 ks stromu, teda jeden strom 

pripadá asi na troch občanov (v tomto nie sú 
započítané stromy na súkromných pozem-
koch). Toto číslo je veľmi negatívne, opti-
málne by na jedného občana mal pripadať 
1 strom. Pre porovnanie uvádzame mesto 
Kolárovo, ktoré v roku 2007 malo 10703 oby-
vateľov a 11990 stromov. 

V obci Lehota je potrebné posilniť výsad-
bu stromov na všetkých voľných plochách. 
Najčastejším druhom v obci je breza, zis-
tených bolo 122 ks, čo je 16 % zo všetkých 
stromov. Táto drevina bola veľmi obľúbená 
v druhej polovici 20. storočia, avšak patrí 
medzi silné alergény, preto sa výsadba tohto 
druhu v obytných zónach neodporúča. 
Druhým najčastejším stromom je lipa (8%), 
čo je drevina domáca, dlhoveká (dožíva sa 
i cez 500 rokov, pokiaľ má dobré podmienky 
a údržbu), vhodná je i do oblastí so zaťaže-
ným životným prostredím. Lipy sú vysa-
dené najmä na cintoríne, kde tvoria kostru 
výsadby. Lipa je strom, pod ktorý Slovania 
pochovávali svojich zosnulých a verili, že 
duch mŕtvych spočinie v korune tohto stro-
mu. Tretím najčastejším stromom je jabloň 
a jej podiel je 6 %. Lehota je obcou vidieckeho 
typu, takže zastúpenie ovocných stromov na 
plochách verejnej zelene je vhodné, pretože 
podporuje vidiecky ráz obce, podporuje iden-
titu obce, podporuje „domácku“ atmosféru, 
skromnosť a spätosť ľudí s prírodou. Ovocné 
stromy je vhodné vysádzať i v budúcnosti. 

V obci je pomerne vysoký podiel ihlična-
tých drevín (23 %), ktoré nie sú geografi cky 
pôvodné a v území pôsobia cudzorodo, nepri-
rodzene, pretože pre územie obce sú typické 
dubovo-hrabové a dubové lesy. V zastavanom 
území je síce vhodné uplatniť širší sortiment 
drevín v porovnaní s krajinou, preferovať by 
sa však mali dreviny listnaté, domáce. 

Až 64% stromov vykazuje pomerne dob-
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rý zdravotný stav, zásluhu na tom má i ošet-
renie drevín na cintoríne v roku 2009, ktoré 
zabezpečila obec. V budúcnosti je potrebné 
ďalej ošetrovať prioritne dreviny kostrové, 
dlhoveké (lipy, javory, pagaštany a pod.) 

12 stromov si 
vyžaduje bezodklad-
ný výrub, pretože sú 
z hľadiska prevádz-
kového nebezpečné. 
V priebehu 3-4 
rokov by malo dôjsť 
k odstráneniu cca 
20% stromov, ktoré 
je potom potrebné 
okamžite nahradiť 
novými drevinami. 

Veľmi nega-
tívnym javom je 
fakt, že v obci silne 
prevládajú dreviny 
krátkoveké, výplňo-
vé, ktorých podiel je 
až 63%. Z hľadiska 
perspektívy porastov 
je možné na základe 
hodnotenia drevín 
konštatovať, že len 
13% (!) drevín vykazuje dlhodobú perspektí-
vu, teda ich životnosť sa predpokladá nad 50 
rokov. Na tomto negatívnom stave sa podieľa 
najmä nevhodné druhové zloženie realizova-
ných výsadieb a nedostatočná údržba drevín 
v predchádzajúcom období. Čo je možné 
pokladať za nevhodnú druhovú skladbu? 
Najmä prevaha krátkovekých drevín, ktoré 
majú životnosť do 100 rokov. Z krátkove-
kých drevín sú vysadené napr. hraby, brezy, 
hlohy, vŕby, tuje a pod. Ich výsadba je v úze-
mí vhodná, avšak v menšom počte. Najmä 
dreviny ihličnaté a brezy je potrebné vo 
verejnej zeleni nahradiť drevinami kostro-
vými, dlhovekými. DSoD odporúča i dreviny 
vhodné na legislatívnu ochranu, minimálne 
prostredníctvom VZN o zeleni. V súčasnosti 
obec takéto VZN nemá schválené.

Nikto doteraz nevyčíslil vo fi nančnom 
objeme prínos vegetačných prvkov v skva-
litnení prostredia. U drevín sa počíta síce 
spoločenská hodnota, ktorá pre všetky hod-
notené dreviny v obci Lehota predstavuje 

sumu 506 359.-€. V tejto hodnote však nie 
je započítaná produkcia kyslíka, účinnosť 
zelene ako fi ltra, produkčná hodnota plodov, 
zdroj liečivých látok... a pod. Akú hodnotu 
má vlastne pre človeka strom?

Kvalita a kvantita 
plôch zelene

Dokument starostlivosti 
o dreviny bol autorským 
kolektívom koncipovaný 
čiastočne i ako podklad pre 
aktualizáciu územného plá-
nu. DSoD hodnotil okrem 
drevín i plochy zelene, navr-
hol tvorbu systému zelene 
a intenzitu údržby pre jed-
notlivé plochy. 

Ako pozitívne prvky 
v urbánnom systéme sa 
javia plochy so sakrálnymi 
objektmi: kostolná a farská 
záhrada, plocha cintorína, 
miesto s krížom na Kapln-
skej ulici, priestor okolo 
kaplnky a priestor pri kryp-
te. Sakrálne prvky vytvárajú 

nad obcou magický ochranný trojuholník, ak 
sa pomyslene spojí krypta, kaplnka a kostol-
ná veža. Obec tak získala silného génia loci 
(ducha miesta), ktorého je potrebné podpo-
rovať a udržiavať, prípadne doplniť o ďalšie 
sakrálne prvky. 

Pre posilnenie systému zelene majú 
význam najmä plochy tvoriace jadro, resp. 
subjadro systému a to najmä cintorín, malé 
ihrisko, parkové plochy pri zdravotnom 
stredisku, pri Dlhom kanáli, tiež areál OŠK 
Lehota a plocha areálu MŠ. 

Mimoriadny význam z hľadiska biodi-
verzity i ekologickej stability majú plochy 
okolo ramien Dlhého kanála, najmä ak by 
boli podporené výsadbou drevín. Trasu 
okolo kanála je vhodné vnímať ako „zelenú 
urbanizačnú os“ a podporiť ju chodníkom pre 
peších, cyklistický chodníkom, doplniť o mo-
biliár a verejné osvetlenie. Tým by obec zís-
kala jednu krásnu prechádzkovú zónu celou 
obcou s uzlovými priestormi pri kostole, pri 
zdravotnom stredisku, pri kultúrnom dome, 
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pri malom ihrisku a pod. Tento návrh si však 
vyžaduje úpravu plôch okolo vodných tokov. 
Veľmi vhodne dotvárajú atmosféru vidieckej 
obce krásne, malebné previsnuté vŕby (Salix 
alba „Tristis“), ktoré je potrebné ošetriť, udr-
žiavať a podporiť ich ďalšiu výsadbu najmä 
na miestach pri vode. 

Výmera plôch verejnej a vyhradenej ze-
lene prekračuje odporúčané normy a obec 
Lehota tak vykazuje dostatok plôch zelene 
v zastavanom území, čo pri zhodnotení tohto 
potenciálu môže byť veľmi atraktívne pre 
kvalitu bývania. Obec má teda potenciál pre 
zlepšenie demografi ckého vývoja, ak na kva-
litu bývania získa nových obyvateľov. 

Obec však nemá kvalitné rekreačné zá-
zemie, krajina vykazuje nízky stupeň ekolo-
gickej stability, v katastri chýbajú lesy, hoci 
v stredoveku išlo o zalesnené územie. DSoD 
ponúka spôsob ako môže obec v jednotlivých 
lokalitách posilniť vegetačné prvky v rámci 
svojho ďalšieho rozvoja, dielo ponúka návrhy 
na nové, koncepčné riešenie plôch zelene 
s ohľadom na platný územný plán. Návrhy 
je možné zapracovať do územného plánu pri 
jeho aktualizácii.

Riešenie zelene je potrebné vnímať i ako 
krajinno-architektonickú tvorbu. Architek-

túra už v 9. storočí bola pokladaná za tech-
nické umenie. Hmotovo-priestorové riešenie 
objektov a výber materiálov môže výrazne 
ovplyvniť dizajn verejných priestranstiev 
obce, podporiť jej identitu, zvýšiť atraktivitu 
obce, či znehodnotiť verejné priestranstvá. 
Dobré či zlé riešenie plôch zelene majú se-
kundárne vplyv i na hodnotu hmotného 
majetku obce i majetku PO či FO. To je dôvod 
na spoluprácu s odborníkom - krajinným 
architektom pri riešení plôch zelene. Lehota 
si môže zachovať imidž vidieckej obce len 
v prípade, že prijme tento fakt a nebude ko-
pírovať mestské prvky v obci. Pre zachovanie 
kultúrneho a prírodného dedičstva v obci 
je potrebné citlivo plánovať každú zmenu, 
každú stavbu, každú výsadbu v obci i tvorbu 
systému zelene. Plány je potom potrebné 
realizovať dlhodobo a kontinuálne. Avšak 
bez politickej podpory v rámci obce, bez 
podpory občanov, bez odborného a fi nančné-
ho zabezpečenia tvorby plôch zelene a najmä 
bez dlhodobého kontinuálneho budovania 
systému zelene môže byť akokoľvek dobrá 
koncepcia systému zelene zmarená.

Ing. Anna Dobrucká, 
autorizovaný krajinný architekt
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Vážení spoluobčania,

medzi hlavné priority samosprávy 
a teda aj našej obce je zabezpečiť výchovno-
-vzdelávací proces pre naše najmenšie deti 
– škôlkarov. Všetci vieme, že v našej obci 
funguje vyše tri desaťročia materská škola, 
ktorá toto tzv. predprimárne vzdelávanie 
pre naše deti zväčša od 3 do 6 rokov zabez-
pečuje. Súčasná doba 
prináša množstvo 
nových zákonov, 
ku ktorým sa musí 
prispôsobiť aj samo-
správa.

Rozhodujúci je zá-
kon č. 245/2008 Z.z., 
tzv. Školský zákon, 
ktorý určuje okrem 
iného maximálne 
počty detí v jednotli-
vých triedach. Vzhľa-
dom na to, že počet 
detí môže byť v jed-
notlivých triedach 
maximálne 20 až 22 a naša materská škola 
má v súčasnosti len dve triedy, nebolo by zo 
zákona možné vyhovieť všetkým rodičom, 
ktorí žiadajú o zápis detí do MŠ. Situáciu 
v posledných rokoch aj na základe demogra-
fi ckého vývoja v našej obci sme prechodne 
riešili otvorením 3 – tej tzv. poltej triedy 
a prijatím nového pedagóga, snažiac sa 
vyhovieť všetkým rodičom. Na základe de-
mografi ckého vývoja sme však spolu s pani 
riaditeľkou MŠ pochopili, že je nevyhnutné 
do budúcnosti hľadať systémové riešenie, 
ktoré spočíva v rozšírení budovy MŠ o jednu 
triedu a s tým spojené aj nevyhnutné úpra-
vy ďalších priestorov. Na základe tohto po-

znania som začiatkom tohto roka požiadal 
OZ o schválenie fi nančných prostriedkov na 
prípravu projektovej dokumentácie na prí-
stavbu  budovy MŠ. V súčasnosti má naša 
obec vypracovanú projektovú dokumen-
táciu pre stavebné povolenie na prístavbu 
Materskej školy v Lehote. V letných mesia-
coch sa bude vybavovať stavebné povolenie. 
Na jeseň sa pripraví realizačný projekt, na 

základe ktorého začiatkom budúceho roku 
urobí obec verejné obstarávanie na realizá-
tora prístavby. Odhadovaná prístavba so 
všetkými stavebnými zmenami v budove sa 
predbežne odhaduje na 150 tis. €. Finančná 
a realizačná časť zabezpečenia tohto projek-
tu pripadá do ďalšieho volebného obdobia. 

Záverom chcem napísať len toľko, že 
bez ohľadu na to, kto bude riadiť obec v bu-
dúcom období, malo by byť pre každého 
starostu jednou z hlavných priorít doviesť 
tento pripravený projekt do samotnej rea-
lizácie.

Mgr. Pavol Zaujec, starosta obce

Slovo starostu

Nevyhnutnosť prístavby budovy MŠ
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Uznesenia z riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 7. apríla 2010 o 18.00 hod.

Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2010 o kronikách, s účinnosťou 
dňom schválenia 7.4.2010.
Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2010 o chove, držaní a ochrane 
psov na území obce Lehota, s účinnosťou 
dňom schválenia 7.4.2010.
Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2010 o verejnom poriadku na úze-
mí obce Lehota, s účinnosťou dňom schvále-
nia 7.4.2010.
Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupiteľstvo
v y h l a s u j e
voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na 
deň 19. máj 2010.
Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
doplnenie v dodatku č. 1 k VZN Zásady hos-
podárenia s majetkom, bod 6, písm. e) „pria-
my predaj nestavebného pozemku, o ktorom 
rozhodne OZ min 3/5 väčšinou prítomných 
poslancov, sa uskutoční: e1/ intravilán 
- min. za cenu 17 € (512,14 Sk), min 5 € do 
31.12.2010“.
Uznesenie č. 21/2010
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k sťaž-
nosti Ing. Šášika.
Uznesenie č. 22/2010
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj obecného pozemku, parc. č. 74/5 p. 
Krajinčákovi.
Uznesenie č. 23/2010
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
obci Lehota podať žiadosť o výrub dreviny 
jabloň domáca, ktorá rastie na pozemku vo 

vlastníctve obce Lehota, na parc. č. 332/1, 
katastrálne územie obce Lehota a odporúča 
postupovať pri vybavovaní tejto žiadosti v 
zmysle vypracovaného Dokumentu starostli-
vosti o dreviny obce Lehota.
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
stavebnej komisie do najbližšieho OZ bližšie 
sa oboznámiť so žiadosťou p. Némethovej a 
pripraviť vyjadrenie k predmetnej žiadosti.

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. 

mája  2010 o 18.00 hod. 

Uznesenie č. 25/2010        
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e            
správu HK k záverečnému účtu obce Lehota 
za rok 2009.
Uznesenie č. 26/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e
HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a c/ 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znení nesk. 
predpisov vo výške 43 636 €.
Uznesenie č. 27/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e 
HV č. 2 podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov 
vo výške  - 200 567 €.
Uznesenie č. 28/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníc-
tve  HV č. 3 vo výške  - 111 906 €.
Uznesenie č. 29/2010  
Obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 16 ods. 8, zákona č.  583/2004 
Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách, v zne-
ní neskorších doplnkov a zmien:
vyslovuje  súhlas s celoročným hospodáre-
ním „b e z   v ý h r a d.“
Uznesenie č. 30/2010 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
za hlavnú kontrolórku obce Lehota p. Bc. 
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Alenu Vajdovú, bytom 951 36  Lehota č. 557, 
na funkčné obdobie 6 rokov s účinnosťou od 
1.7.2010.
Uznesenie č. 31/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
d á v a  s ú h l a s,
aby hlavná kontrolórka obce Lehota mohla 
vykonávať aj inú zárobkovú činnosť.
Uznesenie č. 32/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í ,
aby obec Lehota bola užívateľom prelože-
ného vodovodu DN 400 v celkovej dĺžke 
539,03 m, ktorý vznikol budovaním R1 
Nitra – Selenec.
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e
starostu obce jednaním s príslušnými štát-
nymi orgánmi (Min. dopravy,  pôšt a teleko-
munikácií SR) o bezodplatný prevod prelo-
ženého vodovodu  do majetku obce Lehota.
Uznesenie č. 35/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so žiadosťou p. Némethovej s výstavbou RD 
na par. č. 1912/2 a 1897/3 nachádzajúcej sa 
v kat. území obce Lehota.
Uznesenie č. 36/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
s povolením umiestnenia vonkajšieho se-
denia na terase pred vstupom do obecnej 
knižnice p. Ladislavovi Lenčéšovi, ROCKY-
-BAR Lehota.
Uznesenie č. 37/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so zriadením dvoch súkromných školských 
zariadení v obci Lehota, Centrum voľného 
času Rada Žideka a Školské stredisko Rada 
Žideka pre Občianske združenie Board club 
Žilina.
Uznesenie č. 38/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í              
s vybudovaním prevádzky charakteru lo-
gistického centra a krátkodobej prekládky 
pre zvoz živočíšnych vedľajších produktov 
v obci Lehota f. N-ADOVA.
Uznesenie č. 39/2010  
Obecné zastupiteľstvo

n e m á  n á m i e t k y 
k usporiadaniu vlastníckeho práva k parc. č. 
1860/4, zapísanej v LV č. 1076, kat. úz. Le-
hota, pre p. Vajdu Jozefa a Bohuslavy Vajdo-
vej, trvale bytom 951 36 Lehota č. 577.

Uznesenie č. 40/2010
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s umiestnením mobilnej unimobunky pri 
potravinách KRAVLA a žiada v čo najkrat-
šom termíne jej odstránenie.
Uznesenie č. 41/2010
Obecné zastupiteľstvo
p r e s ú v a 
žiadosť p. Podlužanského na znovupreroko-
vanie do najbližšieho riadneho OZ.
Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v á ľ u j e  
odmenu za 1.Q.2010 starostovi obce Lehota 
vo výške 32 %, zástupcovi starostu vo výške 
24 % a hlavnej kontrolórke vo výške 29 %.

Uznesenie z mimoriadneho 
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 31. mája  2010 o 17.00 hod.

Uznesenie č. 43/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í                  
so správou o hodnotení vplyvov na život-
né prostredie Rýchlostnej cesty R8 Nitra 
– križovatka R2, vypracovanou f. DOPRA-
VOPROJEKT, a.s. Bratislava  a s jej záverom, 
v ktorom uvedená „Správa o hodnotení 
odporúča ako optimálne riešenie variant 4 
zelený“,
o p ä t o v n e   z á s a d n e   n e s ú h l a s í 
s variantom 3 fi alovým, z dôvodu nesúladu 
s územno-smerným plánom obce Lehota, 
s nepriaznivým vplyvom na lokalitu IBV 
Lehota - časť Krvavé Šenky a s nepriazni-
vým vplyvom životného prostredia na obec 
Lehota,
o d p o r ú č a 
starostovi obce prezentovať toto vyjadrenie 
OZ na verejnom prerokovaní v Nitre dňa 4. 
júna 2010.
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Tesne pred záverom roka 2009 sa našej 
obci podarilo dať do užívania multifunkčné 
ihrisko. Je umiestnené na pôvodnom ihrisku 
v časti nazývanej „Kapustnice.“ Na ihrisko 
bola poskytnutá dotácia z úradu vlády vo 
výške 39.832,70 € a z vlastného rozpočtu 
obce 30.952,12 €. Ihrisko slúži obyvateľom 
obce, športovcom z OŠK Lehota, ale aj zá-
kladnej škole.

Ofi ciálne otvorenie ihriska sa konalo 
3.6.2010 za účasti predsedu parlamentu p. 
Pašku, premiéra SR p. Fica, a ďalších členov 
vlády. Otvorenie a následne futbalový zápas 
bol naplánovaný na 20:00 hod. Počasie nao-
zaj neprialo, až bolo otázne, či sa vôbec bude 
hrať.

 
Po dvadsiatej hodine členov vlády chle-

bom a soľou privítali v tradičných krojoch 
mladí obce. Starosta vo svojom príhovore vy-
zval predsedu vlády, aby pomohol pri dostav-

be materskej školy. Následne si obe mužstvá 
zmerali sily na temer vodnej ploche. Pred-
seda vlády nemal hrať za hostí, no nakoniec 
nastúpil a súboje to boli neúprosné. Hralo sa 
systémom 5+1.

Naše mužstvo Lehoty v zložení Peter 
Lukáč, Šaňo Gála, Štefan Mikula, Emanuel 
Tehlár, Pavol Zaujec, Pavol Mesároš, Ľubo-
mír Domček, Juraj Pavel, Benedikt Šedovič, 
Milan Chmelár a Mário Antoni sa postavilo 
proti výberu hostí. Zápas rozhodoval Jozef 
Belusky z Lehoty. Hostia mali viac šťastia na 
svojich kopačkách a porazili domácich 10:
12. Po záverečných penaltách skončil zápas 
18:19. Hostí reprezentovali aj zvučné špor-
tové legendy ako Moravčík, Fišan, Pecko, 
Majoroš, Šimon či Petráš. Viac fotografi í na 
www.lehota.sk, v časti fotogaléria.

Radoslav Kriváček

Slávnostné otvorenie

multifunk ného ihriska
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Príhovor starostu obce 
Lehota k príležitosti 
otvorenia multifunkčného  
ihriska: 

„Vážený pán predseda NR SR, vážený 
pán predseda vlády SR, vážení členovia vlády 
a ostatní hostia. Dovoľte, aby som Vás v mene 
obyvateľov obce Lehota čo najsrdečnejšie priví-
tal v našej obci v priestoroch novovybudovaného 
MI.

V úvode Vám chcem poďakovať za návštevu 
našej obce a za fi nančnú podporu vlády SR pri 
vybudovaní tohto viacúčelového ihriska, ktoré 
slúži a bude slúžiť všetkým našim občanom. 
Ako športový fanúšik a bývalý aktívny špor-
tovec som veľmi rád, že nielen v našej obci, ale 
na mnohých miestach na Slovensku sa budujú 
podobné športoviská, ktorých výstavbu aktív-
ne podporujete. Veď aktívny, ale aj pasívny, 
šport prispieva k zlepšeniu zdravotnej kondície 
všetkých nás, ktorí strávime na takýchto špor-
toviskách aspoň chvíľu zo svojho voľného času. 

Vážený pán predseda vlády, obec Lehota 
má v súčasnosti okolo 2000 obyvateľov, tak ako 
mnohé iné obce, borí sa so svojimi problémami, 
má svoje priority a samozrejme nedostatok 
vlastných fi nančných prostriedkov na ich rieše-
nie a realizáciu. Z nich medzi najaktuálnejšie 
a fi nančne menej náročné patrí prístavba MŠ 
pre naše najmenšie deti, ale aj dobudovanie 
doplnkov v rámci areálu tohto MI. Veríme, že 
v prípade úspechu v nadchádzajúcich parla-
mentných voľbách nezabudnete na nás a v rám-
ci Vašich fi nančných možností podporíte načrt-
nuté priority našej obce.

Záverom dovoľte, aby som Vám a celej Vašej 
delegácii za všetkých spoluobčanov zaželal veľa 
úspechov v osobnom, ale aj v pracovnom živote 
a aby ste sa počas tohto večera tu v Lehote 
všetci cítili ako doma.

Prajem vám, aj nám, príjemný športový 
večer.“                                                

Mgr. Pavol Zaujec 
starosta

Udialo sa v našej obci
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Mgr. Silvia Kriváčková

Zbohom zostávajte, hej, mamičkine kľučky, 
/: čo vás otvárali moje biele rúčky. :/
Zbohom zostávajte, hej, mamičkine prahy, 
/: čo vás prekráčali moje biele nohy. :/
Pomaly ma veďte, hej, hore tou dedinou, 
/: nech sa odoberiem od mojich frajerov.:/

Neobyčajným dňom pre obyvateľov obce 
Lehota bol 29. máj 2010. S veľkým očaká-
vaním, ako všetko dopadne, sme sa chystali 

na II. ľudovú svadbu. Niektorí ako priami 
účastníci – ochotníci, iní do sprievodu, ďalší 
v úlohe divákov. Vrásky na čelách organizá-

torov robili hlavne výčiny po-
časia, ktoré akoby zázrakom na 
jeden deň ustali a ráno privítalo 
celú obec slniečko.

Svadba predsa patrí medzi 
najdôležitejšie udalosti života. 
Preto prišli organizátori s myš-
lienkou na pripomenutie si a za-
chovanie tradícií a zvykov, ktoré 
sprevádzali svadbu v Lehote 
začiatkom 20. storočia. 

Základná organizácia zväzu 
zdravotne postihnutých Nit-
rianskeho kraja v Lehote spolu 

s Obecným úradom zastre-
šili celú akciu. Mimocho-
dom, mnohí z účastníkov 
a organizátorov terajšej 
svadby, boli účastníkmi 
i I. ľudovej svadby, ktorá 
sa konala takmer na deň 
presne pred 40. rokmi 
– 30. mája 1970 v Lehote. 

Úprimné poďakovanie 
patrí Obecnému úradu 
v Lehote, p. Ľudmile Šáši-
kovej, Valérii Vašíčkovej, 

II. Ľudová svadba
v  Lehot e
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Helene Tehlárovej 
a Simone Díčero-
vej, ktorí pomohli 
a prispeli k vydaniu 
publikácie Ľudová 
svadba v Lehote. 
Publikácia bola „po-
krstená“ 21.5.2010 
na generálnej skúš-
ke II. ľudovej svadby  
a krstným otcom 

bol starosta obce Mgr. Pavol Zaujec. 
Viac ako stoštyridsať  krojovaných 

ochotníkov z našich občanov, nespočetné 
množstvo príprav a nacvičovania piesní, 
tancov, úpravy okolia kultúrneho domu - to 
všetko malo privodiť atmosféru zo začiatku 
20. storočia. 

Svadba 
môže začať. 

Prítomní 
„svadobní 
hostia“ už 
netrpezlivo 
podupkávali 
pred rodičov-
ským domom 
ženícha (kul-
túrny dom), 
svadobná 
nálada sa roz-
bieha a začína 

sa spievať prvá pieseň.  
Po tom, ako ženích 
prijíma požehnanie 
od rodičov, svadobní 
hostia sa zoraďujú do 
svadobného sprievodu 
a na čele so ženíchom 
a krstným otcom sa 
poberajú k neveste. 
Celý sprievod sa rozo-
spieva. 

/: Hore dedinou mládenci 
idú, idú oni k nám. :/
/: Mám ja izbičku nezametenú, 
čo oni povedia 
nám.:/

Starému 
svaťovi sa 
podarilo ne-
vestu od rodi-
čov vypýtať a 
ženíchovi zasa 
od mládencov  
za úplatu vykú-
piť. Svadobný 
sprievod sa  
odoberá do 
kostola.  Po 
absolvovaní 
svadobného 
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obradu sa pred 
kostolom  mlá-
denci a dievky 
roztancujú. Mu-
zika hrá čardáš, 
nevesta tancuje 
s hocikým, len 
nie s mladožení-
chom. Družbovia 
a družičky roz-
dávajú okolo-
stojacim koláče, 
rozhadzujú 
radostníky... Keď 

sa za spevu sprievod znova 
pohne  do domu ženícha,  už 
nič nebráni tomu, aby mohla 
začať aj svadobná hostina.  A s 
ňou aj všetky zvyky a tradície, 
z ktorých sa niektoré aj do-
dnes zachovávajú – kuchárka 
dáva ochutnať med, najprv 
neveste, potom ženíchovi, aby 
boli k sebe dobrí a taký sladký 
bol ich celý život, rozbíja-
nie taniera, aby sa mladým 
šťastie nerozletelo, vyberanie 
do vienka, vypletanie a čep-
čenie nevesty. V hlavných 
úlohách sa predstavili: Boris 

Vindiš ako ženích a Simona Špitál-
ska ako nevesta.
Celé predstavenie trvalo takmer 
4 hodiny a celý čas bolo sledované 
divákmi nielen z dediny, ale aj zo 
zahraničia (Čechy, Japonsko atď.). 
O devätnástej hodine začína pravá, 
nefalšovaná svadobná veselica, 
ktorá trvala až do skorého rána. Viac 
fotografi í a video z II. ľudovej svadby  
si môžete pozrieť na www.lehota.sk 
v časti fotogaléria.
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BEH PRE ZDRAVIE 

OBCOU LEHOTA

4. ro ník

Mária Uhríková, Juraj Pavel

Popoludní sa vyberiem do de-
diny a dobieham tetu Helku. „Kde 
ste sa vybrali teta?“- prihováram 
sa jej. Ona zastaví a odpovie mi 
s úsmevom: „ Ná, i-de-me be-hať.“ 
Vyslabikuje mi a zasmeje sa. Ja 
tiež. Jej smiech je nákazlivý. Ho-
vorí po slabikách, lebo po porážke 
sa musela znovu naučiť hovoriť, aj 
chodiť. Spomalím a ideme spolu. 
Trpezlivo z nohy na nohu, ona 
pomocou bariel. Prídeme do centra 
obce, kde je už čulý športový ruch. 
Žiaci celí nedočkaví sa hmýria pred 
štartovacou čiarou a čakajú na vý-
strel štartéra. Padne rana, všetci 
sa rozbehnú naplno, akoby bežali 
minimálne za olympijskou medai-
lou. Ktosi pohotovo prinesie pre tetu stoličku 
z obecného úradu. A kým sa na ňu usadí, žiaci 
obiehajú zadýchaní okolo nás, majúc za sebou 
prvé kolo. Dávajú do toho všetko. Okolo je ako 
v úli. Od škôlkarov až po dôchodcov. Tí všetci 
sem prišli na športový deň. Pretekajú v behu, čo 
im dych a sily stačia a teta Helka spokojne sedí 
a usmieva sa...

Deviateho mája sa konal v poradí už 4. 
ročník Behu pre zdravie. Ako som sa dopočul 
od občanov obce, veľa z nich to pokladá za 
tradíciu, ktorá by nemala chýbať v májových 
dňoch v našej obci. Organizačný výbor už 
v tradičnom zložení len s malými zmenami 
zvládol tieto preteky úplne bez problémov 

a dokonca z roka na rok 
je pretek rýchlejší. Keď sa 
vrátim k pretekárom, tak 
v obsadení kategórie ZŠ ne-
boli žiadne zmeny, aj účasť 
bola vcelku dostačujúca. 
Horšie je to s našimi doras-
tencami - lepšie povedané s 
kategóriou do 18 rokov. Tam 
bojujeme s malou účasťou 
už dlhšie. Práve opačne sa 
uberá kategória Hlavný pre-
tek. V tejto kategórii je kaž-
dý rok nárast. Aj tento rok 
sa zúčastnilo 14 pretekárov. 
Dokonca boli účastníci aj 
z iných okresov. Víťazom sa 
stal už druhýkrát DANIEL 
MATIS. Tradične boli vy-

hodnotení aj najstarší účastníci obce Lehota. 
V mužskej kategórii bol najstarší ŠTEFAN 
MIKULA a v ženskej ANNA PETRÍKOVÁ. 
Preteky sa nám podarilo ukončiť ešte za 
krásneho slnečného poludnia, nakoľko asi za 
hodinu prišla búrka a silný nárazový vietor 
by určite narušil priebeh pretekov. Celkovo 
sa pretekov zúčastnilo 115 pretekárov a spo-

ločného behu pre zdra-
vie 91 pretekárov. Chcel 
by som poďakovať 
celému organizačnému 
výboru OcÚ LEHOTA, 
NSK – odboru športu 
a sponzorom, ktorí 
napomohli k vydarenej 
akcii. Osobitne sa ch-
cem poďakovať p. Ing. 
IVANOVI DROBNÉMU 
z fi rmy POWER FACTO-
RY za vecné ceny, ktoré 
venoval do súťaže a za 
zabezpečenie pitného 
režimu na celej akcii.



Olívia Chlebcová
Gabriela Zaujecová

Panna Mária je našou ochrankyňou 
a kvôli nej sa aj v minulosti schádzali do 
Lehoty pútnici z celého blízkeho i vzdiale-
nejšieho okolia, aby modlitbou pozdravili 
a spevom oslávili Pannu Máriu Lehotskú.  
Už naši starí a prastarí rodičia hovorili, že 
Panna Mária v kaplonke nad Lehotou drží 
nad celou dedinou pomyselnú ochrannú 
plachtu, ktorá nás ochraňuje aj dnes od 
všetkých prírodných katastrof. Kvôli nej 
sme sa zišli aj my na púťovej slávnosti zja-
venia sa Panny Márie, ktorá sa konala dňa 
30. apríla 2010.

Pri tejto príležitosti Jednota dôchodcov 
a spevácka skupina Lehoťanka s pevnou 
podporou dôstojného pána farára Mgr. 
Mareka Šenkárika pripravila stretnutie 
všetkých občanov, pozvaných dôstojných 
pánov farárov, pánov starostov a spevác-
kych skupín. 

Veď akáže by to bola slávnosť zjavenia 
sa Panny Márie bez svätej omše, ktorú 
nám odslúžil dôstojný pán Marek Šenkárik 
s pánom dekanom Štefanom Bukovanom 
z Cabaja- Čápora a dôstojným pánom Ľudo-
vítom Lintnerom.

Pri kaplonke sa pútnici zastavili na 
rozjímanie a pomodlenie sa. Litánie lore-
tánske s požehnaním všetci pútnici dostali 

od nášho dôstojného pána.
Pozvané spevácke skupiny, ako aj do-

máca spevácka skupina, pozdravili Pannu 
Máriu zaspievaním Mariánskym piesní. 

Spev pokračoval i v kultúrnom dome, 
kde sa sprievod presunul, aby oslávil jubi-
lejné výročie našej „Lehoťanky“. 

„Dovoľte svojim srdciam, aby tento sláv-
nostný predvečer mája, mesiaca lásky, bol pre 
nás všetkých - pre mladých, ale i tých skôr na-
rodených - nielen mesiacom lásky, ale i mesia-
com, ktorý nech celý zasvätíme Panne Márii.“

 Týmito slovami privítala predsedníčka 
Jednoty dôchodcov p. Olívia Chlebcová 
tých, ktorí sa po púťovej slávnosti zišli 
v kultúrnom dome na posedenie, kde za-
spievali ľudové piesne spevácke skupiny 
„Čabanka“ z Čabu, „Úsmev“ z Cabaja-
-Čápora, ako aj domáca spevácka skupina 
„Lehoťanka“, ktorej vo svojom privítacom 
príhovore poblahoželal pán starosta Mgr. 
Pavol Zaujec. Vyzdvihol činnosť folklór-

nych podujatí, ktorými 
Lehoťanka reprezentuje 
našu obec už 15 rokov. 
Veď práve v týchto dňoch 
spevácka skupina oslávila 
15 rokov od jej založenia. 
Poďakoval pani Gabriele 
Zaujecovej, ktorá stála pri 
zrode speváckej skupiny 
a je jej vedúcou celých 15 
rokov. Poprial členom 
speváckej skupiny do 
ďalších rokov veľa zdravia 
a tvorivých síl.
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„Lehoťanka má 15“
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V nedeľu 23. mája sme sa 
viacerí obyvatelia Lehoty zišli 
vo vinohradoch nad obcou. Dôvo-
dom stretnutia bolo požehnanie 
viníc a polí - podujatie spojené 
s pobožnosťou a posedením pri 
soche  sv. Urbana - patróna viníc 
a vinohradov. Zhromaždili sme 
sa pri kaplnke vo viniciach, kde 
je jeho socha. Priblížme si osobu 
tohto svätca. 

Svätý Urban (Ur-
banus) bol pápežom v 
Ríme od roku 222, kedy 
bol zavraždený rímsky 
cisár Heliogabalus, po 
ktorom vládol cisár 
Alexander Severus. Bol 
17-tym pápežom od 
apoštola Petra prvého 
pápeža. Jeho predchod-
com bol pápež svätý 
Kalixt I. Prvých 35 
pápežov je vyhlásených 
za svätých a potom ešte veľa ďalších. Podľa 
Knihy pápežov (Liber pontifi calis, vydaná v 
Paríži na konci 19. storočia) bol Urban Riman, 
syn Ponciána. Historik Euzébius ho spomí-
na vo svojej histórii, podobne aj Liberiánsky 
katalóg zo 4. storočia, ale o jeho živote sa 
veľa nevie. Katolícka tradícia uvádza, že pri-
viedol veľa pohanov do kresťanskej cirkvi, 
medzi nimi aj Valeriána, manžela svätej 
Cecílie a jeho brata Tiburtia a zároveň tvrdí, 
že zomrel mučeníckou smrťou. Zomrel v 
roku 230. Pápež Urban I. je podľa Martyro-
lógia (zoznam mučeníkov) sv. Hieronyma 
pochovaný na Kalixtovom cintoríne v Ríme, 
kde sa našla náhrobná doska s jeho menom 
vyrytým veľkými gréckymi písmenami. 
Sviatok má 25. mája. Po svätom Urbanovi I. 
bolo ešte 7 pápežov s menom Urban. Po ňom 
sa stal pápežom svätý Poncián. 

Podľa tradície sa svätý Urban 
počas prenasledovania kresťanov zo 
strany rímskej vlády ukrýval vo vi-
nohradoch a preto sa stal patrónom 
vinohradníkov. Socha má príslušné 
atribúty tohto svätca. Zobrazuje sa 
s pápežskou čiapkou tiarou a pá-
pežskou berlou. V ruke drží knihu a 
strapec hrozna. Po celom Slovensku 
stoja mnohé sochy tohto svätca pri 
cestách vedúcich k vinohradom 

alebo sú priamo vo vinohrade. 
Všade, kde sa na území Slovenska pes-

tovalo hrozno, patril 25. máj k významným 
sviatkom. Vinohradníci si uctievali tohto 
patróna, snažili sa získať jeho podporu a 
modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a 
predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. 
Rôzne spôsoby naklonenia si tohto patróna 
sa udržali v praktizovaní úkonov súvisiacich 
s ozdobením jeho sochy girlandami rozvi-
nutej vinnej révy, alebo kladením nádob 
s vínom k jeho nohám a kyticami jarných 
kvetov.

Nech aj nám pripomína sv. Urban, že vý-
sledok tohoročnej úrody nie je len v našich 
rukách, ale je to spolupráca Božích darov a 
ľudského snaženia.

Mgr. Marek Šenkárik

Svätý Urban 
a požehnanie viníc  a polí



Ing. Petra Petríková

Magdaléna Petríková

Na humne bolo živo. Sliepky kotkodáka-
li, husi dohovárali svojim mladým, v mláke 
sa čvachtali káčence, z maštale sa ozývala 
jalovica, mačka lenivo zívala na slnečnom 
nálepku. Detváky sa hrali fi cka a slepú babu. 
Niektoré sa schovávali. Nenka otvorili okno. 
Bolo poludnie po Veľkej noci a z cesty bolo 
počuť dišputu chlapov, že už je „po svát-
koch“, že si treba riadne vyhrnúť rukávy a že 
nech už trocha naprší.

Aprílovo sucho a májovo mokro,
hospodár sýpku zasype až po okno.

Veľkonočné obdobie symbolizovalo akési 
posledné vydýchnutie pred letnými mesiac-
mi na roli, lúkach, na statku, kvôli ktorým 
sa lehotskí gazdovia nemohli zastaviť až do 
jesene. Táto skutočnosť značne ovplyvnila 
naše ľudové obyčaje. Neboli už také bohaté 
ako v zimnom a jarnom období. Podobne 
však dominovala zeleň a veľmi podstatné 
bolo počasie. 

Studený máj - v stodole raj.

Máje

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje 
za obdobie lásky a zrodu nového života. 
Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého 
rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi 
rastlinami mal strom, ktorý sa v tejto súvis-
losti označoval ako máj. 

Stavanie májov sa 
v obyčajovom cykle 
Lehoty radí medzi 
najromantickejšie 
zvyklosti. Postavením 
mája sa mládenec 
uchádzal o priazeň 
dievčaťa, alebo po-
tvrdzoval už jestvu-
júci vzťah. Máj sa stal 
symbolom vážneho 
záujmu o dievča, prí-
sľubom manželstva a 
ako symbol lásky bol 
vystavený celý mesiac. 

 Preto boli mladé dievky z celej dediny 
týmto dňom priam posadnuté. Celú noc „za 
fi rhangom“ čakali, či ich milovaný postaví 
máj. Príde? Nepríde? Veď nech len skúsi 
neprísť a nepostaviť máj! Hádam to len bude 
ten driečny Jurko! A nie ten hlúpy Jano! Ej, 
bolo že to očakávania, vzrušenia, emócií.

A tak mládenci v noci z 30. apríla na 1. 
mája viazali k plotom pred chalupy tie naj-
krajšie máje. Boli to vysoké, zväčša listnaté 
stromy, očistené od vetiev a kôry, ktorých 
zelený vrcholec bol vyzdobený farebnými 
stužkami, mašľami, šatkami a  fľašou pá-
lenky. 

Máje však boli aj nástrojom spoločenskej 
kritiky, lebo neobľúbeným ľuďom dávali 
vyschnutý strom, tzv. suchár.

Bolo zvykom, že na druhý deň, tak ako 
mládenci máje stavali, tak chodili za máje 
vyberať a pozývať na večernú zábavu- ma-
jáles. Súčasťou týchto obchôdzok bol tanec, 
spev, pohostenie, obdarovanie. Mládenci 
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dostávali vyšívané ručníčky a tí vyvolení 
pierka z rozmarínu. Ak sa však dievčine 
šuhaj nepáčil, ani ho len do dvora nepustila. 
Všetci sa v kostole potom obzerali, koľkí 
z mladých mužov majú na kolenách klobúči-
ky s pierkom. 

V Lehote stavali mladíci i centrálny máj 
pri kostole. Tiež postavali pol tucta májov 
Na Hornom konci - Na Pustovnom, kde sa 
konal očakávaný majáles. Laškovanie, ve-
selosť, rozjarenosť, dvorenie. Radovánky, 
zábavky, hry. Kradmé pohľady, nesmelé 
úsmevy, drobné lichôtky. Bezpochyby to bol 
deň začínajúcich sa milostných vzťahov.

Na Ducha - Turíce 

V predzáhradkách už dokvitli narcisy 
a tulipány, teraz boli v plnej kráse pivonky, 
klinčeky, srdcovky a orlíčky. Boli Turíce. 
Presne 50 dní po Veľkej noci a Lehoťania sa 
chystali sláviť svätú omšu. 

Turíce pre nás boli slávnosťou zoslania 
Ducha Svätého, ktoré apoštolom prisľúbil po 
svojom Zmŕtvychvstaní Ježiš Kristus. V ten-
to deň sa konala aj popoludňajšia procesia 
ku kaplonke, kde sa čítali litánie a slobodné 
dievčence robili poklonu Panne Márii.

Okrem cirkevného významu bol tento 
sviatok spojený s otváraním studničiek. 
Studničky v chotári Za Parkanom, Na Ka-
páši, či v Konopniciach museli byť obradne 
vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou 
studničkou postihli duchovia nedostatkom 
vlahy. Vyčistené boli i studne v dedine na 
Hornom i Dolnom konci. 

Naši vítali Turíce ako príležitosť povzbu-
denia a oslavy životodarného vegetačného 
cyklu. Súviseli s oslavou vody, zelene, obilia 
a dobytka. Na počesť týchto sviatkov si ľudia 
ozdobovali svoje príbytky, vstupné brány do 
dvora, domy i hospodárske budovy zelenými 
lipovými, agátovými vetvičkami a zimoze-
leňou, ktoré mali ochranný význam. Ďalším 
prejavom, zameraným proti zlým silám, bolo 
aj práskanie bičom na lúkach.

Podobne ako iné sviatky aj tieto boli 
opradené mnohými pranostikami. V Lehote 
nemali veľkú radosť, ak počas Turíc pršalo, 
pretože: 

Svätodušné sviatky s dažďom robia 
neúrodný rok a predpovedajú biedu. 

Táto pranostika sa naplnila v roku 1947, 
kedy sa dedinou prehnala veľká ničivá búr-
ka, ktorá porozhadzovala snopy po celom 
chotári a spôsobili skazu na obilí. Táto uda-
losť výrazne ovplyvnila celý nadchádzajúci 
rok a veru od toho roku si lehotskí hospodári 
zvlášť všímali počasie Na Ducha.

Svätá Žofia 

Pre predpoveď úrody bol pre hospodárov 
dôležitý aj 15. máj – Deň Žofi e. Táto patrón-
ka pred jarným mrazom sa vzývala pri pros-
bách o dobrú úrodu. 

Žofi a víno vypíja 
a dobrý ľan dáva.

Žofi a nasleduje po ľadových mužoch - Pan-
krác, Servác a Bonifác. Takže studené poča-
sie s nočnými mrazmi sa ešte mohlo udržať 
a uškodiť najmä viniciam. Tento deň v okolí 
Lehoty považovali za priaznivý na siatie ko-
nope, aby boli také husté a dlhé ako vlasy 
Žofi e. 

Svätý
Urban

V letných zvyklo-
slovných prejavoch 
bol dominujúcim 
patrónom Sv. Urban. 
Naši predkovia sa od 
nepamäti zaoberali 
pestovaním hrozna 
a dorábaním vína. 
Okrem polí a rolí 
bolo okolie dediny 
obkolesené vinicami 
a hajlochmi. Prostre-
die dotvárali aj božie 
muky Sv. Urbanov. 

Naši uctievali svojho patróna. Modlením 
a prosbami sa snažili získať jeho podporu pri 
ochrane úrody vo viniciach. Vyvrcholením 
týchto prosieb bola procesia na Urbana - 25. 
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mája, kedy sa sviatočne vystrojení dedinča-
nia vychystali ku Kaplonke Sv. Urbana. Malí 
– veľkí, všetci kráčali od kostola cez Párovce 
ku vinohradom, kde pán farár slúžil boho-
službu za tohto svätca a posväcoval vinice. 
Vyriekali sa prosebné a ďakovné 
modlitby a spievali liturgické piesne.

Svätý Urban, 
Teba my vrúcne žiadame,

Pod tvoju ochranu 
my sa utiekame.
Teba žiadame, 

pros v nebi za nás, 
Mrazy, nehody odvráť 

vždy od nás,
Slávny patrón náš. 

Neraz sa aj tak stalo, že tieto prosby 
neboli vyslyšané a vinohrad zmrzol 
alebo ho postihla iná pliaga. Vte-
dy dedovia zmenili vyjadrovacie 
prostriedky. Namosúrene posedávali v pivni-
ciach, nepokojne prežúvali tabak a nahneva-
ne hundrali:

Sv. Urban, čo si robil, 
keď si nám hrozno neochránil!

Neúrodný rok však vincúrov neodradil, už sa 
nevedeli dočkať toho ďalšieho. Naďalej mali 

vo veľkej úcte Sv. Urbana, boli však preziera-
ví a dohadovali predpovede z pranostík:

Jestliže je pekný deň na Urbana,
Bude oberačka hrozien požehnaná.

Búdičky

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela 
a krvi, u nás známy ako Búdičky, sa slávil 
vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej 
Trojice. V minulosti bol spätý s procesiou, 
s krásne vyzdobeným kostolom, s dychov-
kou, s množstvom vyobliekaných dedinča-
nov.

Lehota 2/2010
Veriaci na čele s  kňazom sa zišli pred 

kostolom a v slávnostnom sprievode niesli 
monštranciu so Sviatosťou oltárnou a s 
kúskom premeneného chleba ulicami dedi-
ny. Symbolicky tak oznamovali tajomstvo 
Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa počas kaž-
dej omše premieňa chlieb a víno. 

Procesia za spevu nábožných piesní a 
modlitieb prechádzala Horným koncom, 
Dolným koncom, Šíšovom, kde na mno-
hých miestach pred domami boli vystavené 
symbolické oltáre- búdičky. Búdičku tvorila 
drevená konštrukcia ozdobená zimozeleňou, 
vo vnútri s malým oltárom a sviečkami. Pri 
každej búdičke sa sprievod zastavil a trubač 
trikrát dôstojne zatrúbil. Následne kňaz 
vykonal obrad a dal požehnanie. Neodmys-
liteľnou súčasťou sprievodu boli malé diev-
čence, ktoré sypali na cestu lupene kvetov. 
Posledným, veľmi významným momentom 
procesie bola svätá omša v miestnom Kosto-
le svätej Anny.

Na Jána

V letnom období sa mnohé zvyky sústre-
ďovali na ochranu proti nedobrým silám, 
ktoré mohli uškodiť vegetácii, hospodár-
skym zvieratám. Išlo o existenčné otázky. 
A preto modlitby, no neraz i čary, pomáhali 
k spokojnosti našich predkov. Vyvrcholením 
tohto magického obdobia bol 23. jún- Deň 
Sv. Jána a po ňom Svätojánska noc.

V spleti rôznorodej práce sa Lehoťania 
tešili tomuto obdobiu. Veď predsa 
išlo o príjemné rozptýlenie počas 
všedných dní. 

Deň sviatku Sv. Jána sa začínal 
modlením žien a detí, ktoré mu cho-
dili prejavovať svoju úctu ku soche 
Sv. Jána pri kostol (v priestoroch 
dnešnej fary). Neraz sa tu objavil 
i mladý muž v nádeji, že si vymodlí 
frajerku. To máte tak - keď to na 1. 
mája chlapcovi s láskou nevyšlo, 
skúšal to pri soche svätca v dedine:

„Svätý Jáne, ja Ťa prosím,
ja to dievča dostať musím.
Bár mi bráni otec – mať,
ja to dievča musím mať.“

Dopoludňajšie prosby vystriedala podve-
čer zábava, prekáračky, spev s očakávaním 
večera a svätojánskych ohňov.  

Stárež si sadla na šamlíky pred domy, 
hostila sa pálenkou a s mladými sa pustila 
do spevu, ktorý sa po chvíli zmenil na pre-
káranie:

Ej, Jáne, Jáne, kde Ťa páliť máme? 
Na dolnej strane, tam Ťa páliť máme.
Koho oženíme? Jana od Zaujcových. 

Komuže ho  dáme? Anke od Mikulových.

Takto vyspievali - vyklebetili početné 
dohady a každý v ten večer vedel, kto s kým, 
kedy, ako, prečo chodí, kto má s kým zvadu, 
kto komu čo dlží...   

Družne, v dobrej nálade, s ľudovou 
pesničkou odkráčali všetci hore dedinou 
pod Vinohrady, kde už začínali horieť ohne. 
Očistný oheň mal zbaviť ľudí chorôb, bu-
jarosť a mladosť mládencov a dievčat zasa 
mala posilniť okolité polia, ktoré vraj vďaka 
vysokým jánskym ohňom priniesli neskôr 
vysokú úrodu. 

Mládež, ženy aj muži tancovali a spievali 
okolo vatier, preskakovali ich, padali, gúľali 
sa dole kopcom, so zapálenými fakľami vy-
tvárali obrazce... 

V tú noc bola celá dedina na nohách. 
Svetlo ohňa a spev sa ozýval Lehotou do 
neskorej noci.
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Lie ivé 

rastliny
Terézia Andrášiková

Liečivé rastliny sú veľkým požehnaním 
pre ľudí a preto by sme sa ich poznáva-
niu mali veľmi veľa venovať a využívať 
ich liečivé účinky. Získame tým veľa pre 
svoje zdravie. No a  preto pokračujeme 
v predstavovaní nových liečivých rastli-
niek z nášho okolia.

Pŕhľava dvojdomá (žihľava) 
Istý lekár sa raz vyjadril, že pŕhľava patrí 
k našim najliečivejším rastlinám. Žiaľ, o jej 
účinkoch vie len málokto. Liečivosť pŕhľavy 
začína koreňom, pokračuje stonkou a končí 
sa kvetmi. Žihľava je naša najlepšia krvčis-
tiaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina, 
pretože má dobrý vplyv na slinivku brušnú, 
žihľavový zápar znižuje obsah cukru v kr-
vi. Lieči aj ochorenia a zápaly močových 
ciest, chorobné zadržiavanie moču. 
Pretože súčasne účinkuje na vyprázdňova-
nie stolice, odporúča sa pri jarných kúrach. 
Veľmi dobrá je štvortýždňová čajová kúra 

z mladých výhonkov žihľavy, ktoré len 
zaparíme. 1 šálka ráno nalačno pol hodiny 
pred raňajkami a 1-2 šálky po dúškoch po-
čas dňa. Piť ho treba bez cukru.
Pŕhľava pomáha pri odvodňovaní tela. Pri 
znížení obsahu železa v tele sa odporúča 
užívať čerstvú žihľavu, ktorá obsahuje veľa 
železa. Ak niekto trpí na alergie (sem 
patrí aj senná nádcha), nech dlhší čas užíva 
žihľavový zápar – čaj.

A teraz jedna dobrá rada. Začnime 
s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. Dá sa použiť 
aj sušená, ktorú dostanete v každej lekárni. 
Ale teraz sa môžeme vystrojiť nožnica-
mi, rukavicami a vyjdime do božej prírody 
a nazbierajme si pŕhľavu sami. Čím čer-
stvejšiu ju budeme užívať, tým väčšie liečivé 
účinky dosiahneme. Myslime na to, aby sme 
si z nej urobili zásoby na zimu. Najlepšia na 
sušenie je májová pŕhľava. Môžeme ju pou-
žívať aj v záhrade na hubenie škodlivého 
hmyzu a škodcov. Do väčšej nádoby nase-
káme žihľavu a zalejeme ju vodou. Necháme 
ju dlhšie lúhovať a potom touto vodou vždy 
polievame rastliny. Ani mrkvu nenapadnú 
žiadne červy.

Použitie:
Kúpeľ nôh: 1 plná ČL na ¼ litra vody, zapa-
ríme vriacou vodou a necháme krátko luho-
vať. 2 hrste umytých a nakrájaných koreňov 
a čerstvej pŕhľavy (stonky a listy) sa dajú 
na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa 
zohrejú na bod varu. V teplom maceráte, 
aký človek znesie, si 20 minút kúpeme nohy. 
Tento macerát môžeme použiť 2-3 krát.
Tinktúra: Na jar alebo na jeseň sa vykopú 
korene, očistia sa kefou, nadrobno nakrája-
jú a naplnia do fľaše až po hrdlo. Zaleje sa 
to 38- 40% alkoholom a postaví sa na 14 dní 
na teplé miesto 
Umývanie hlavy: 8 – 10 plných hrstí čer-
stvej alebo sušenej pŕhľavy sa dá do 5 litro-
vého hrnca studenej vody a na slabom pla-
meni sa zohreje až na bod varu. Nechá sa 5 
min. luhovať. Ak použijeme koreň pŕhľavy, 
dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody, 
nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a ne-
cháme 10 min. stáť. Na umytie hlavy možno 
v takomto prípade použiť jadrové mydlo.
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Baza čierna
Nájdeme ju ako krovitý porast v lesoch, 
hájoch, pri potokoch okolo stavenísk. Jej 
kvety sú žltobiele. Zberajú sa v máji až júni 
pred úplným rozkvitnutím s hlavnou stop-
kou. Obsahujú éterické oleje, triesloviny. Zo 
sušených kvetov sa pripravuje vynikajúci čaj, 
ktorý sa pije pri horúčkach a pri zápaloch 
ústnej sliznice je odvar výborný na klokta-
nie. Z listov možno vyrobiť masť, z čiernych 
bobúľ sa robí lekvár, víno, farbivo. 
Dozreté plody bazy obsahujú organické 
kyseliny, vitamín A a C a tiež cholín, ktorý sa 
považuje za účinný liek proti skleróze. Dô-
ležité je, aby sa nezberali nezrelé plody, lebo 
spôsobia škrabanie v hrdle a závraty (ne-
smiete si zmýliť plody bazy s tzv. chábrdím, 
ktoré je nechutné a zapácha).

Z kvetov bazy čiernej sa pripravuje vynika-
júci nápoj.

Recept: cca 25 ks kvetov opláchneme v stu-
denej vode, naložíme ich do 5 litrového 
pohára, môžeme dať až 8 litrov vody, pol 
kila cukru, 2 citróny pokrájané na kolieska a 
pomiešame. Necháme 24 hodín stáť a potom 
pridáme  20 g kyseliny citrónovej zamieša-
me, precedíme a odložíme do chladničky. 
Vydrží 3 dni, ak ju nevypijeme skôr.
 

Lipkavec obyčajný

Je to rastlinka rozšírená na poliach a lúkach, 
v kroví. Ak sa s ňou dostaneme do kontaktu, 
máme čo robiť, aby sme ju zo seba postŕhali, 

lebo nie nadarmo má názov lipkavec. Na 
tieto rastliny sa v súčasnosti zabúda, ale 
práve dnes by sme mali lipkavcom venovať 
pozornosť, lebo je zvýšený výskyt rakoviny. 
Aj tu treba zdôrazniť, že čerstvá rastlina má 
vyššie účinky a pri ťažkých chorobách ju 
treba požívať v čerstvom stave. Aj v zime na 
nezasnežených miestach môžeme pod su-
chou trávou nájsť výhonky tejto rastliny.
Lipkavec čistí od chorobných látok obličky, 
pečeň, brušnú slinivku a slezinu. Kto trpí na 
poruchy lymfatického systému, mal by den-
ne piť lipkavcový čaj. Tento čaj požitý zvonka 
veľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných 
chorobách, ranách vredoch, uhroch. Úspeš-
ne sa používa aj vylisovaná šťava, ktorou sa 
natiera postihnuté miesto a nechá sa vy-
schnúť priamo na koži.
Po užívaní lip-
kavca sa vraj dá 
vyliečiť aj štítna 
žľaza. Čajovina sa 
zaparí a pol šálky 
sa vypije nalačno 
30 min. pred ra-
ňajkami a zvyšok 
cez deň. Pri ťažkej 
chorobe môžeme 
užívať štyri šálky 
denne.

Použitie:
Zápar: 1 vrcho-
vatá ČL lipkavca  
na1/4 l vody sa zaparí a krátko luhuje.
Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje 
a ešte vlhký odšťaví.
Masť: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote 
zmieša s maslom a odloží do chladničky.

Dovoľme našim liečivým rastlinám znovu 
vojsť do našich domov. O liečivých rastli-
nách v našom okolí Vás informujeme len 
v základnej forme, ak však vieme aspoň 
niečo o tej - ktorej rastlinke, môžeme sa in-
formovať pri nejakých zdravotných problé-
moch aj o ďalších účinkoch v rôznych iných 
zdrojoch.

 V budúcom čísle sa môžete dozvedieť niečo 
o lastovičníku, repíku, skorocely.



Martin Záruba
Foto: (c) 2010 Miro Vrlik Photography LLC

Nedávno mal módnu prehliadku v NY. 
Spolupracuje s Lýdiou Eckhardt, študoval 
záhradnú architektúru. Róbert Bartolen 
rád dekoruje lehotský kostol. Jeho krédo 
je  „Show must go now!“ A dovolenkovať 
tento rok bude na Slovensku. 
Ako dopadli posledné aktivity, ktoré 
sa týkajú zahraničia a konkrétne New 
Yorku...

„NY bol zaujímavý a bola 
to veľká výzva. Začalo sa to 
v Bratislave v novembri mi-
nulého roku, kedy si ma vy-
hliadli zakladateľky nadácie 
+421. Vybrali si 3 návrhárov 
a 1 umelecké duo. Na Vianoce 
sme dostali ofi ciálne listy aj 
so zadanou témou: „Go green! 
v preklade „Svet na zeleno“. Ja 
som to pochopil trochu inak 
a siahol som po ohrozených 
zvieratách a urobil som 12 
modelov ohrozených zvierat 
a chcel som ukázať na priči-
nenie človeka o ich vyhynutie 
s tým, že 11 druhov bolo 
amerických zvierat a jeden bol 
slovenský a ten jeden model 
bol recyklovateľný. Nakoniec 
nemohol byť dopravený do Ameriky, lebo bol 
z naturálneho materiálu- kôra a pod. a tie sa 
nemôžu prevážať a tento model musel zostať 
na Slovensku. Mesiac predtým, presne na 
Veľkú noc, som viezol do Bratislavy modely, 
aby boli v Amerike už o mesiac skôr pre prí-
pad, že by sa niečo stalo. Zhodou okolností 
o 4 dni vybuchla sopka, ale bál som sa, že či 
nebudú problémy s letom aj vtedy, keď bu-
dem letieť ja - čo sa aj naplnilo, kvôli sopke 
som už nemohol. Takže nakoniec som mal 
prehliadku v NY, ale nezúčastnil som sa jej 
- ale dopadla dobre.“

Aký bol ohlas na modely v NY?
„Ohlas bol dobrý, ľudia tlieskali. Jeden 
model tam zostal, lebo tam bola produkčná 
muzikálov z Brodway, ktorá si ich zobrala 
a nakoľko som tam nebol, tak odkázala, že 
ak by jej ten model nebol dobrý, že mi zaplatí 
letenku a prídem jej to upraviť na mieru.“

Okrem módy ešte riešiš aj iné aktivity, 
napr. kvetový dizajn a architektúru...
„Najčerstvejší projekt je záhrada mojich 
rodičov - haha.“

Čo ťa najviac baví?
„Najviac ma baví krea-
tívna činnosť - počúvať 
ľudí a vytvárať na mieru 
to, čo chcú, bez ohľadu 
na to, či ide o šaty, kve-
ty, dizajn. Napríklad, 
teraz som robil svadbu 
Slovenky a Švajčiara 
- v Beladiciach v kaštie-
li. A toto ma baví - keď 
dostaneš na starosť celú 
koncepciu, výzdobu, 
vizuál, pozvánky, sva-
dobné šaty.... vypočuješ 
si ľudí a vytváraš si 
vlastnú niť – to je naj-
zaujímavejšie... To isté 
platí aj o prehliadkach 
- ak si ju robíš sám, 

s vlastnou ideou, človek si vytvorí vlastný 
svet a obraz. Človek, ak je umelecky zdatný, 
snaží sa robiť vlastné projekty ako jeden 
celok ako napríklad Victoria Regia, maj-
strovstvá Slovenska vo fl oristike, kde som 
kreatívnym riaditeľom. Z toho mi vyplýva, 
že celok festivalu mi musí dať nejakú hmot-
nú jednotku. A či ten človek príde na jeden 
deň alebo dva, či tri, musí hneď pochopiť, 
že je to jeden projekt a že sa nesie v jednom 
duchu a všetko spadá do jednej dramaturgie. 
Alebo napríklad akciu pre deti s dawnovým 
syndrómom z Arabesky, kde tiež to musí mať 
ucelenú líniu.“
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„Mám rád lehotský rozhlas“
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Študoval si v Piešťanoch na záhradníckej 
škole, ktorá organizuje fl oristickú súťaž 
Victoria Regia. Dnes si v organizačnom 
tíme súťaže, čo bolo pre teba ľahšie? 

„Som typ človeka, ktorý toho na seba berie 
stále viac a viac. Vtedy, keď som súťažil, bolo 
toho na mňa dosť - že sa môžem realizovať, 
niečo vymyslieť, ukázať, dokázať a bral som 
to vtedy ako maximum. Potom som bol 
porotcom, predsedom poroty, naberalo to 
obrátky a teraz mám túto funkciu a myslím, 
že vždy je to akurát, koľko si človek zoberie 
na seba. Iba tie posledné 2-3 dni si človek 
nadáva, lebo sa to vyšpičkuje. Moje krédo 
je: Show must go now! Ja si stále myslím, že 
keď je už niečo rozbehnuté, tak to musí do-
tiahnuť do konca tak, aby bol spokojný. 
A to platí pre všetko - či ide o prehliadku, 
školu, ale i súkromný i pracovný vzťah...“ 

Ako ti pomohla škola v tom všetkom?
„Často počúvam, že som dieťa šťasteny, čo 
si aj myslím... Posunuli ma hlavne okolnosti 
a ľudia. Keby nebolo niektorých ľudí, tak 
som otočený iným smerom a uberali by sa 
to hlavne iným tempom... lebo ho mám dosť 
rýchle. Posunulo ma to, že človek chcel. 
Vždy som sa snažil obklopovať sa správnymi 
ľuďmi, či už na základnej, strednej alebo 
vysokej škole, tak zakaždým boli pri mne tí 
správni ľudia a za správnych ľudí pokladám 
aj tých, ktorí rozmýšľajú negatívne, lebo aj 
to človeka posúva ďalej. Dôležité je zobrať si 
z toho maximum. 
Základná škola je jedna z vecí, ktoré berie 
človek ešte relatívne pokojne, hoci ten 8.-9. 
ročník s človekom zatrepe.
Stredná škola bola preplesk, človek odišiel 
z domu, potom bol na internáte, či na indi-
viduálnom štúdiu, lebo musel sa navyše učiť 
a robiť, lebo chcel. Striedal som Prahu a Pieš-
ťany často, ale tiež tam boli správni ľudia. 
Konkrétne dvaja, ktorí mi dávali možnosti 
a na základe týchto možností si ma niekto 
všimol. VŠ bola veľmi zaujímavá, ale už na 
VŠ som mal jasný koncept, kam sa chcem 
uberať. Vo 4. ročníku SŠ bol ten koncept 
jasný a v 1. ročníku VŠ sa to potvrdilo, kedy 
som začal spolupracovať s Lýdiou Eckhardt. 
To bol medzník, kedy si človek uvedomil, že 

toto sú jeho ciele , priority a že ma relatívne 
ešte čas na snívanie. 5 rokov, kedy má čas 
dať o sebe vedieť a niečo rozbiehať, ale po VŠ 
už prichádza reálny svet, už je rozbehnuté, 
už fi čí a divadlo- život je v hre a už nie sú 
ani premiéry, ani skúšky, už je to ten voľný 
spád.“ 

Najväčší osobný úspech...ak sa to teda dá 
-  rozdeliť na súkromné a pracovné úspe-
chy...
„Súkromným úspechom je, že si dokážem 
povedať, kedy je práve ten moment, ýe mu-
sím riešiť seba, ako to bolo teraz začiatkom 
roka, kedy som si musel dobojovať školu 
a aj to, že priority som si dal tak, aby som si 
našiel čas aj pre seba. Tým je tento rok pre 
mňa ako osobu úspešnejší, ale pracovne sa 
to začalo tiež zaujímavo - boli dobré príleži-
tosti a stále sa črtajú, nechcem to zakríknuť, 
ale myslím, že tento rok ma čaká ešte veľa 
zaujímavostí. NY bol takou predzvesťou, 
ale myslím, že prídu dokonca zaujímavejšie 
veci ako ten NY. Aj keď určite som vôbec 
nečakal, že v 25-tke budem mať za oceánom 
prehliadku. Pre mňa NY nie je zaujímavé 
mesto, ale nie z toho dôvodu, že by som sa 
ho bál, ale tá mentalita Američanov je úplne 
inde ako moja. Ale bola to výzva, stretol som 
sa s inou osvetou a ohlasom mojej práce, 
ľudia začali vnímať moju módu ako rovno-
cenného partnera a počul som názor aj iného 
národa ako sú Slováci. Preto som zvedavý aj 
na to Taliansko, pretože je to krajina, ktorá 
udáva dlhodobo trendy v móde a som teda 
v napätí ako to dopadne. Na 80% pôjdem do 
Talianska, ale nechcem to zakríknuť. Malo 
by to byť v lete, na Sardínii - medzi prvými, 
autorská prehliadka v zahraničí.“

Relax...
„Najradšej relaxujem v divadle, pri dobrom 
produkte a aj hudba tam patrí  mám rád 
slovenských autorov a slovenskú tvorbu. 
Či je to režisér alebo spevák, nerozlišujem, 
beriem to ako umenie a nakoľko aj ja tvorím, 
tak vidím, ako veľa je za tým roboty, než by 
si človek myslel.“

Obľúbené divadelné prestavenie..
„Veľmi mám rad divadlo A. Bagara, lebo tá 
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atmosféra je presne taká, ktorú  by som chcel 
zažiť do konca života, atmosféra rodiny, keď 
tam človek príde. Presne vie, čo si má vybrať 
na ten stav, ktorý má. Ja osobne som mal 
spomedzi predstavení najradšej Piargi, ale 
už ho stiahli a teraz Mŕtve duše, ale osobne 
mám veľmi rád aj zahraničné predstavenia 
a chodím často na predstavenia do zahrani-
čia, najbližšie zahraničie je pre mňa Brno.“

Hudba...
„Milujem lehotský rozhlas, lebo má nehoráz-
nu ozvenu a keďže bývam tam, kde bývam, 
ten zvuk sa nedá prepočuť. Takže ak môžem 
odporučiť, treba si to vychutnať, lebo okrem 
Slovenska, to hádam nikde na svete v ob-
ciach už nie je.
Mám rád hudbu z fi lmov, momentálne fi lm 
Alica z krajiny zázrakov alebo Princ z Perzie 
alebo Súboj Titanov.
Ak mám chuť na pani speváčku, tak moja 
hudba je  r´n´b a Mary J. Blige. To je fakt 
hudba, pri ktorej úplne vypnem a odreagu-
jem sa.“ 

Aký je tvoj vzťah k Lehote?
„Veľmi sa mi páči koncepcia dediny, ktorá 
z pohľadu profesionála ako záhradného 
architekta nie je až taká dokonalá, ale je 
rozkošná. Človek v podstate hneď vie, kde je 
relatívne centrum a kostol. A mne sa najviac 

páči môj dom, lebo každé ráno si zoberiem 
čaj a idem sa poprechádzať a to je úplne 
naj... vzduch, slnko a všetko.. atmosféra... 
keď človek chce, tak atmosféru si vytvorí 
a Lehota podľa mňa túto atmosféru má. Ale 
nechcem klamať, že je to len Lehota. Podľa 
mňa sú body, ktoré sú zaujímavé: lehotský 
kostol- to je pre mňa článok, na ktorý si 
človek hneď spomenie. A kostol patrí medzi 
mojich 5 priestorov- divadlo A. Bagara, dom, 

Rumanová /k Rumanovej mám 
tiež úzky vzťah/ a Nitra. Hlavné 
body, pri ktorých zabúdam na 
starosti.“

Máš možnosť dekorovať le-
hotský kostol, čo to pre teba 
znamená? 
„Neviem, či sa mi to darí, ale 
mám pocit, že je to miesto, kde 
to dáva pridanú hodnotu, ale nie 
jedno druhému, ale navzájom. 
A to, že mám možnosť to aranžo-
vať a trávim tam tú dobu aranžo-
vania, mám pocit, že mi to miesto 
patrí a som odosobnený od stresu 
- a to je aj jeden z hlavných dô-
vodov, prečo to robím. A dúfam, 
že to, čo do toho vkladám, dáva 
nejaký pocit aj ľudom, ktorý keď 
sa na to dívajú, tak im to dáva 

pohľad na niečo, čo nevidia každý deň, preto 
to robím iba počas tých zopár sviatkov. To, 
čo inhalujem z toho miesta, to chcem, aby 
ľudia inhalovali tiež.“

Čo ťa teraz najbližšie čaká, súkromné, na 
čo sa najviac tešíš.
„Niektoré veci môžem povedať, niektoré 
nie... teším sa na Victoriu Regia- majstrov-
stvá Slovenska vo fl oristike, čo je síce pra-
covná záležitosť, ale k tej súťaži mám osobný 
vzťah, hlavne k tým ľuďom. Z osobných vecí 
je to dovolenka na Slovensku, ktorú plá-
nujem - Orava a Tatry. Na Orave som vlani 
skončil a tam chcem pokračovať. Potrebujem 
doliezť Jánošíkové diery a potom Veľkú Fat-
ru. Nakoľko je kríza, tak som sa rozhodol, 
že treba podporiť a naštartovať domáci trh, 
takže to nebude dovolenka pri mori.“
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Výtvarné súťaže
detí MŠ

Deti z našej MŠ sa so svojimi vý-
tvarnými prácami zúčastnili niekoľkých 
výtvarných súťaží s krajskou, celosloven-
skou aj medzinárodnou účasťou, ktoré sa 
organizovali v jednotlivých organizáciách 
a strediská záujmových činností. Za všetky 
spomenieme KŠÚ v Prešove, CVČ Slniečko 
vo Veľkom Záluží, KOS v Nitre. 

Že nám vyrastajú malí výtvarní umelci 
svedčí fakt, že ich práce boli ocenené a sprí-
stupnené aj širokej verejnosti vo forme vý-
stav. A tu sú mená našich ocenených: Rebe-
ka Maťušová, Andrejko Križan, Martinko 
Mesároš, Ninka Chlebcová, Tomáško Halás. 

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme 
im, aby sa ich talent naďalej rozvíjal.

Beata Chlebcová
riaditeľka MŠ

Deň matiek 2010
Dňa 7.5.2010 z Kul-

túrneho domu v Lehote 
znela prekrásna hudba, 
ktorá prilákala mamičky i 
babičky z celej Lehoty. To 
žiaci Materskej i Základ-
nej školy v Lehote pripra-
vili kultúrny program ku 
Dňu matiek. 

Celým predstavením 
zneli piesne slovenské, 
anglické, maďarské i 

ukrajinské. Žiaci predniesli krásne slovenské 
básne, zacvičili na fi t - loptách, predviedli 

paródiu na rozprávku o Snehulien-
ke a siedmich trpaslíkoch a pre 
najmenších zatancovali stonožku 
Rafaelu. Sála bola vyzdobená vý-
tvarnými prácami žiakov ZŠ. Podu-
jatia  sa zúčastnil aj folklórny súbor 
„Zobor“ a spevácke súbory z Jarku 
a Bábu. Kultúrny program bol veľ-
mi pestrý, zaujímavý a všetkým sa 
veľmi páčil. Veľká vďaka za úspeš-
nú akciu patrí všetkým pani učiteľ-
kám i samotným žiakom.

Mgr. Ľubica Volfová

Materská škola
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Ako sme oslávili 
De  detí

Dňa 1. 
júna 2010 
zrealizovala 
naša škola so 
žiakmi 1. – 4. 
ročníka projekt 
„Pohybom 
ku zdraviu.“ 
Pani učiteľky 
pripravili 
zaujímavé športové disciplíny, zamerané na 
rozvoj pohybových schopností, upevnenie 
zdravia a prevenciu obezity. Zvládnutím 
nových disciplín a hier chceli u žiakov 
posilniť tiež odvahu, zdravé sebavedomie, 
vychovávať ich k vytrvalosti, čestnosti 
a spolupatričnosti. Svoju zdatnosť mohli 
žiaci preukázať na ôsmich stanovištiach, 
kde prekonávali prekážkovú dráhu, hádzali 
loptičkou do terča i koša, skladali puzzle, 
skákali na fi t-loptách a točili kruhom na 
výdrž. Víťazmi jednotlivých tried sa stali 
– prváčka D. Gálová, druhák L. Bako, 
tretiačka B. Janíčková a štvrták L. Zabák. 
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa, 
že Medzinárodný deň detí prežili všetci  
s radosťou a prispeli si tak k zdravému 
spôsobu života. 

V 5. - 9. ročníku sme realizovali projekt 
„Všetci sme na jednej lodi“. Jeho cieľom 
bolo viesť žiakov k tolerancii a poznávaniu 
krajín. Každá trieda zastupovala jednu 
krajinu Európy, o ktorej mala pripravenú 
prezentáciu, či už v počítačovej alebo ústnej 
forme. Okrem toho  boli v jednotlivých 
triedach pre žiakov pripravené zaujímavé 
súťaže. Napríklad hra zo známej televíznej 
relácie „Partička“, kde mali žiaci za úlohu 
improvizovať jedným slovom na vylosovanú 
slovenskú ľudovú rozprávku. Alebo 
skupinové maľovanie kvetín bez možnosti 
ústnej komunikácie, súťaž v pexese z 
anglického jazyka a test o vybraných 
krajinách. Poslednou disciplínou bola „Hra 
na národy“, v ktorej sa žiaci náhodne, podľa 
farebných lístočkov, mali zoskupiť, vytvoriť 
akoby nový národ a preň vymyslieť vlastnú 

hymnu a erb. Celá akcia sa niesla v duchu 
spoločenstva krajín Európskej únie. Na záver 
boli žiaci odmenení hodnotnými cenami, 
ktoré im budú pripomínať tento krásny 
júnový deň.

Mgr. V. Hanulíková a Mgr. Ľ. Volfová 

Deň narcisov
Deň narcisov sa už tradične koná každý 

rok v apríli. Jeho symbolom je žltý narcis - 
kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú 
v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôso-
bom vyjadrili solidaritu s osobami postihnu-
tými rakovinou.

Tento rok bol Deň narcisov 16. apríla 
a naša škola sa opäť aktívne zapojila do 
organizovania jeho už v poradí 14. ročníka. 
Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR sme 
aj tento rok získali povolenie o konaní verej-
nej zbierky vďaka p. učiteľke L. Bobulovej. 
Dobrovoľníci z radov našich žiakov zbierali 
v obci aj na škole príspevky do uzavretej 
pokladničky, označenej logom Ligy proti 
rakovine a symbolom Dňa narcisov. Vyzbie-
rané peniaze boli odovzdané v nitrianskej 
pobočke LPR, ktorá nám zaslala ofi ciálne 
písomné potvrdenie o vyzbieranej sume 
spolu s poďakovaním. 

Žiaci a zamestnanci školy spolu s občan-
mi obce Lehota prispeli spolu čiastkou 209 
EUR. 

Touto cestou ďakujeme všetkým dob-
rým ľuďom, ktorí sa do tohtoročnej zbierky 
zapojili a tým prispeli na Konto ligy proti 
rakovine.

Mgr. Anna Burdová
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Úspechy žiakov ZŠ dosiahnuté v postupo-
vých súťažiach a predmetových olympiá-
dach v školskom roku 2009/2010

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU v streľbe zo 
vzduchovky - súťaž družstiev:
3. miesto -  M. Hörik a J. Kincel (8. roč.), 
Peter Zaujec  (6. roč.), pripravovala p. uč. M. 
Trnčíková
1. miesto a postup do krajského kola:
V. Vargová, B. Pavelová a B. Civáňová, žiačky 
7. ročníka, pripravovala  p. uč. M. Trnčíková
MAJSTROVSTVÁ  OKRESU v streľbe zo 
vzduchovky - súťaž jednotlivcov:
1. miesto a postup do krajského kola:
B. Civáňová - 7. ročník -pripravovala p. uč. 
M. Trnčíková
ROZPRÁVKOVÉ  VRETIENKO - okresná 
súťaž v recitácii:
2. miesto - M. Chlebcová, 6. ročník, pripravo-
vala p. uč. Ľ. Volfová
TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - okresné kolo, 
súťaž dvojíc: 2. miesto - P. Burian a A. Varga, 
8. ročník, pripravovala p. uč. Burdová
TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - krajské kolo, 
súťaž dvojíc:
5. miesto - P. Burian a A. Varga, 8. ročník, 
pripravovala p. uč. Burdová
VIANOČNÉ  ARANŽOVANIE - okresné kolo:
3.  miesto - Adriana Civáňová, žiačka 5. roč-
níka, pripravovala p. uč. Bottová
„VIANOČNÉ  OBRÁZKY  2009“ - okresné 
kolo, výtvarná súťaž:
Ocenená práca - M. Chlebcová, žiačka 6. 
ročníka, pripravovala p. uč. Bottová
Čestné uznanie pre ZŠ Lehota za kolekciu 
pozdraveniek, pripravovali p. uč. Bottová 
a Hanulíková
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategória 
Z5, okresné kolo: Úspešná riešiteľka - B. 
Malecká, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. 
uč.  L. Bobulová                                                          
„STORY“-  recitácia v anglickom jazyku 
- okresné kolo: II. kategória - 1. miesto - B.  
Malecká, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. 
uč. N. Brathová
III. kategória - 4. miesto - D. Štefanková, 
žiačka 7. ročníka, pripravovala p. uč. M. Ma-
lecká
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN - obvodné kolo:
II. kategória - próza - 3. miesto - A. Špitál-

ska, žiačka 6. ročníka, pripravovala p. uč. Ľ. 
Volfová
„VESMÍR  OČAMI  DETÍ“- výtvarná súťaž, 
okresné kolo:  II. kategória - ocenená práca 
a postup do celoslovenského kola -  N. Mad-
leniaková, žiačka 3. ročníka, pripravovala p. 
uč. V. Hanulíková

JARNÉ  ARANŽOVANIE - okresné kolo:
kategória ml. žiaci - 2. miesto - A. Civáňová, 
žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč. V. Bot-
tová
kat. st. žiaci - 3. miesto - B. Civáňová, žiačka 
7. ročníka, prirpavovala p. uč. V. Bottová
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - IX. ročník za Lu-
žiansky dekanát: 5. miesto - P. Hargašová a 
Diana Tökölyová (8. roč.), Monika Zaujecová 
(7. roč.), pripravoval pán farár Mgr. Šenkárik
MATEMATICKÁ  PYTAGORIÁDA - okresné 
kolo:
Úspešná  riešiteľka - Barbora Malecká, žiač-
ka 5. ročníka, pripravovala p. uč. L. Bobulová
ŠTÚROV ZVOLEN  -  I. kategória:
Čestné uznanie - Veronika Držíková, žiačka 
6. roč., pripravovala p. uč. Ľ. Volfová                                              
1. miesto  a postup do celoštátneho kola  - 
Barbora Malecká, žiačka 5. roč., pripravovala 
p. uč. Ľ. Volfová
MATEMATICKÝ  KLOKAN - medzinárodná 
súťaž:
Úspešní riešitelia - E. Malecká (2. roč.), I. 
Ivanová a M. Aľušík (3. roč.), L. Zabák a P.  
Zabáková (4. roč.), B. Malecká a J. Mikula (5. 
roč.), P. Zaujec (6. roč.), pripravovali p. uč. Ľ. 
Ševčíková, V. Hanulíková, L. Bobulová a A. 
Burdová
TECHNICKÉ  MINIMUM - okresné kolo:
kategória 3. ročník ZŠ - 2. miesto - Samuel 
Chlebec, pripravovala p. uč. V. Hanulíková
kategória 4. ročník ZŠ - 3. miesto - Lukáš 
Zabák, pripravovala p. uč.  V. Bottová
NA BICYKLI BEZPEČNE - II. kategória - 
okresné kolo súťaž družstiev:
3. miesto - Martin Hörik, Denisa Korpášová, 
Lea Kubicová, Matúš Lisy, žiaci 8. ročníka,                
pripravovala p. uč. M. Trnčíková
„ZDRAVÉ  NEPEČENÉ  PREKVAPENIE“ 
- okresné kolo súťaže:
2. miesto - Michaela Dičérová a Veronika 
Domčeková, žiačky 9. ročníka, pripravovali 
p. uč. Ľ. Volfová a V. Bottová
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Vážení športoví priatelia, máme za sebou 
ďalší futbalový a stolnotenisový ročník s vý-
nimkou hokejbalového, ktorý sa hrá systémom 
jar - jeseň a tak sa nám naskytá malé obzretie sa 
za nimi. 

Stolnotenisový oddiel tento ročník ukončil zá-
chranou 4. ligy až v poslednom barážovom zápase 
s Kynekom. Chalanom sa nedarilo podľa ich pred-
stáv a prispel k tomu i fakt, že skoro nikdy neboli 
v kompletnej zostave na zápasy. Pri absencii jedné-
ho či dvoch kľúčových hráčov tak potrebné ,,body“ 
im vždy chýbali v zápasoch na víťazstvá. Uvidíme, 
ako sa im bude dariť v novom ročníku...

Hokejbalový oddiel OŠK Warriors hrá momen-
tálne prvú polovicu súťaže a pohybuje sa okolo 
piateho - šiesteho miesta, čo je pekné umiestnenie, 
aj keď možno s prispením trošky šťastia by mohli 
byť o niečo lepšie na tom. Najdôležitejšie je však, 
že to chalanov baví a dokážu si hravo poradiť so 
všetkými problémami, s ktorými sa stretávajú. 
Poctivo trénujú a my veríme, že ich hra sa bude iba 
zlepšovať.

Futbalový oddiel mal v súťažiach tri mužstvá: 
dorast, internacionálov a dospelých. Internacionáli 
ukončili súťaž na 7. mieste. Na jeseň získali iba päť 
bodov, no chuť do futbalu si napravili na jar, keď 
ich dokázali získať až 18.  

Mužstvo dorastu bolo v okresnej súťaži, dá sa 
povedať, jedno z najstarších, no a preto sme v klu-
be čakali aj tomu patričné výsledky. Opak je však 
skutočnosťou. Chalani si z futbalu robili holubník, 
až na pár výnimiek, zápasy odohrali poväčšine bez 
kúska zodpovednosti, no a rečami by boli snáď aj 
vo fi nále majstrovstiev sveta v Afrike. S rečami 
však ešte nikto futbalový zápas nevyhral. Do novej 
sezóny budeme musieť vytvoriť nové mužstvo, 
nakoľko z tejto vekovej kategórie odchádza polo-
vica chalanov a podmienkou účinkovania mužstva 
dospelých v súťaži je fakt, že musíme mať mini-
málne jedno mládežnícke mužstvo zaradené v sú-
ťaži, inak by boli dospelí preradení o súťaž nižšie, 
čo by bola pre náš klub hotová katastrofa. Bude 
veľmi náročné dať ich dokopy, keďže v našej obci sa 
mládež k organizovanému športu vôbec nemá. Pri 
mužstve končí tréner p. Ukropec Igor a nahradí ho 
dvojica Cyril Zaujec a Benedikt Šedovič. Pri muž-
stve zostáva aj Michal Andrášik.

OŠK LEHOTA
bilancuje

Góol
Dňa 26. marca 2010 bol pre  

našich šiestakov a siedmakov 
nezvyčajným dňom. V tento piatok 
sa totiž  zúčastnili natáčania 
televíznej relácie „Góol“, v ktorej 
si mladí športovci merajú sily 
v rôznych technických futbalových 
disciplínach. Reláciu vysiela 
Slovenská televízia každú sobotu 
ráno.

Samotnému súťaženiu 
predchádzala  poctivá príprava. Žiaci 
ju vzali skutočne vážne a venovali 
jej svoj čas a energiu, za veľkej 
pomoci a podpory svojich  pani 
učiteliek. Trénovali počas hodín 
telesnej výchovy, ale aj mimo nich. 
Na zápolenie sa deti pripravovali 
aj na hodinách výtvarnej výchovy. 
Pod vedením pani učiteľky vyrobili 
plagáty a transparenty, ktoré 
dali silu a povzbudenie našim 
reprezentantom. Cesta do nášho 
hlavného mesta ubehla veľmi rýchlo 
a deti sa odrazu ocitli v priestoroch 
STV, kde  si v jednotlivých súťažiach 
zmerali svoje sily s družstvom zo 
Svätého Jura.

Príjemným prekvapením a určite 
nezabudnuteľným zážitkom bola pre 
deti možnosť vidieť naživo svetovú 
futbalovú trofej FIFA, s ktorou 
sa mohli aj odfotografovať. A ako 
sa nám darilo? Priebeh zápolenia 
bol odvysielaný 20. júna 2010 na 
programe STV1.

Mgr. Lenka Kutaková
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,,Áčkari“ nám predminulý ročník pripra-

vili najlepší futbalový ročník za posledných 
desať rokov, no v tom nasledujúcom sa stal 
úplný opak. Mužstvo nezachytilo začiatok 
súťaže a postrácalo veľmi veľa bodov najmä 
v domácich zápasoch a všetkým bolo zrejmé, 
že budeme hrať o záchranu. Tieto predpokla-
dy sa potvrdili, keďže sme hrali o zotrvanie 
v okresnej súťaži až do posledného zápasu, 
hoci sme im pripravili dobré podmienky na 
reprezentovanie klubu a obce. V niektorých 
jarných zápasoch a tréningoch však bol 
prístup zopár hráčov jednoducho drzosťou 
a pohŕdaním vlastným klubom a svojimi 
skalnými fanúšikmi! Tomuto sa musíme 
postaviť vo výbore OŠK priamo a určite bude 
nasledovať podrobná analýza neúspechu 
a patričné kroky, aby sa v budúcnosti prediš-
lo bojom o záchranu. Čo si však nikto nemo-
hol nevšimnúť, či už u fanúšikov alebo nás 
vo výbore bol fakt, že našej hre chýbalo vo 
väčšine zápasov ,,srdce a bojovnosť“!

Čo sa týka prác na ihrisku, tak momen-
tálne prebieha obnova studne. Pre divákov 
sme zlepšili v jarných zápasoch  informo-
vanosť vybudovaním  svetelnej tabule a aj 
možnosť zakúpiť si počas domácich zápasov 
klubové šále a mini dresy do auta. OŠK Leho-
ta ponúka aj možnosť prenájmu zrenovova-
nej sály s kapacitou 60- 70 osôb na rodinné a 
iné oslavy. 

 Najdôležitejším faktom je však zotrva-
nie v súťaži aj pre ďalší ročník, ktorý sa začí-
na už 1. augusta 2010 a rozpis jednotlivých 

zápasov, pripravovaných akcií športovým 
klubom, novinky si nájdete včas na našej 
známej webovej stránke: www.osklehota.sk 
alebo na facebooku: OŠK Lehota.

Na záver by som sa chcel  poďakovať 

všetkým tým, ktorí sa podieľali na chode 
OŠK a preň obetovali veľa zo svojho voľného 
času – Juraj Pavel, Pavol Mesároš, Igor Ukro-
pec, Alexander Gála a ďalší členovia výboru, 
trénerom, vedúcim, hráčom, fanúšikom za 
ich trpezlivosť a pevné nervy, aj keď sa nám 
nedarilo, sponzorom za ich pomoc, všetkým, 
ktorí nám darovali zo svojich daní 2%, za-
mestnancom Obecného úradu – p. Mikulovi, 
p. Lahučkému a p. Domčekovi, ktorí nám 
vždy podali pomocnú ruku, starostovi obce 
P. Zaujecovi, ktorý sa vždy snažil nám vyjsť 
v ústrety a v neposlednom rade i celému 
Obecnému úradu v Lehote. Všetkým Vám 
patrí veľká vďaka.

Peter Lukáč
prezident OŠK
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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 pre rok 2010: 8. september a 3. november 
Výpožičná doba obecnej knižnice: utorok: 15:30 hod. – 17:30 hod.

Pošta:

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

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

Streda: 07:30 - 11:00       13:30 - 17:00

Štvrtok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:00

PiatoK:  07:30 - 12:00      12:30 - 15:00

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

Zvozový kalendár na rok 2010
Zber TKO deň Zber Papier, sklo deň

28.07. streda 05.05. streda

11.08. streda 07.07 streda

08.09. streda 01.09 streda

22.09. streda 03.11. streda

06.10. streda Zber PET deň

20.10. streda 30.07. piatok

03.11. streda 27.08. piatok

17.11. streda 24.09. piatok

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková 
Tel.:037/6518936

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:

PO-PIA 07:00 - 13:00 

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 
Tel.: 037/655 3200

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Cvičenie
Kultúrny dom 

Lehota

Zumba
Utorok, štvrtok

19.00 - 20.00
Nedeľa

18.00 - 19.00

Pilates
Nedeľa: 

19.00 - 20.00
Vstupné:

dospelí: 1,5 €, 
študenti: 1€
deti: zdarma

od  19:00 hod. 
do 20:00  hod.
Vstupné: 1,5 €

Posilňovňa: 
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: 0,20€

Zodpovední vedúci: 
Ing. Daniel Dubeň; 

Tomáš Zabák

Lehota 2/2010 33SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

sa narodili:
Marec: Christian Bukovinský, 

Tobias Mesároš 
Apríl: Lilien Žáčiková 

Máj: Hana Zabáková, Kiara 
Halászová 

Jún: Mária Martišová
manželstvo uzatvorili:

Marec: Mária Kinclová
a Ján Fatrdla 

Apríl: Martin Hollý 
a Radoslava Práznovská 

Máj: Matej Bédi 
a Helena Mikulová

opustili nás:
Marec: 

Helena Petríková rod. Borotová  
Apríl: 

Vladimír Kocúr,
Jozef Ďurčanský 

Máj:
Michal Benďák, 

Ivan Chlebec  
Jún: 

Rozália Zabáková 

23.07.-24.07. - Ho-
dové zábavy * OŠK * 
areál OŠK Lehota
25.07. - Púť ku kapln-
ke ku sviatku titulu 
kostola sv. Anna- svä-
tá omša na pútnickom 
mieste pri kaplnke * 
Farnosť Lehota 
07.08. - Memoriál 
Albína Baka - turnaj v 
st. tenise * OŠK * KD
14.08. - Turnaj v plá-
žovom volejbale * OŠK 
* areál OŠK Lehota
21. 08. - Ples kvetov- 
spojený s výstavou 
kvetov, ovocia a ruč-

ných prác * ZO Zväzu 
zdravotne postihnu-
tých Lehota * KD
01.09.-  Deň ústavy 
SR - Vatra zvrcho-
vanosti * Kultúrna a 
školská komisia * areál 
KD
01.09 (15.09.)- Nohej-
balový turnaj * OŠK * 
Multifunkčné ihrisko 
03.09.- odborná 
prednáška na tému 
„Spracovanie hrozna 
a výroba vína“ (Ing. Ľ. 
Rybárik) * Vinohrad-
nícky spolok * Zasa-
dačka obecného úradu

PLÁN 
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH 

AKCIÍ 2010

KEDY*ČO*KTO*KDE
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