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Milí čitatelia, napíšte nám:
V ktorej obci sa tento rok 

uskutočnilo stretnutie Lehôt? 
Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 

04.12.2009 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.

Víťazom predchádzajúcej súťažnej otázky je: 
Lucia Belúchová.
BLAHOŽELÁME!

Jesenné číslo časopisu Lehota Vám prináša prvú 
časť rozhovoru s pátrom Jozefom Krčmárom, 

ktorého meno sa najčastejšie objavilo v súťažnej ankete. 
Rovnako viacerí z Vás správne odpovedali na otázku 
s akým menom sú spojené hody v Lehote. Meno Anna 
prinieslo pre víťaza výbornú večeru v Sýpke u Ludvíka. 

Nedávno sme dostali na náš mail casopis@lehota.sk 
list, ktorý nás ako redakčnú radu veľmi potešil a 
z ktorého úryvok vám ponúkame:

„Moje meno je Jozefína Kováčová, rod. Mesárošová 
a bývala som od narodenia spolu s rodičmi v Lehote, kde som 
aj navštevovala základnú školu....

...Pri svojej nedávnej návšteve u môjho brata Henricha 
v Lehote, dostal sa mi do rúk Váš milý časopis obyvateľov 
obce Lehota, č. 2/2009, ročník II.Listovaním a prezeraním 
si jeho stránok, objavila som článoček „Výpisky z obecnej 
kroniky“ Udalosti 50-tych rokov, od autorky Petry 
Petríkovej. Bola som milo prekvapená, keď na fotografi i so 
záberom žiakov bývalej základnej školy v Lehote, našla som 
samu seba, ako prvú zľava v prvom dolnom rade a tiež aj 
moju tetu, stojacu vo štvrtom rade druhú sprava.

...Nesmierne som vďačná za spomienku a sprítomnenie 
zachytených udalostí. Mám veľmi krásne spomienky na toto 
obdobie svojho života a Vaším prispením akoby znovu ožili, 
akoby som sa vrátila do svojich školských čias.

Ďakujeme pekne za odozvu od čitateľky, prajeme 
Vám príjemné čítanie a tiež nezabudnite odpovedať na 
novú súťažnú otázku, pretože víťaza odmeníme opäť 
chutnou cenou.                                                Martin Záruba
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» Výbor pre občianske záležitosti i naďalej 
pokračuje v práci spolu s Výborom žien. Pod 
vedením učiteľa Bruna Moravčíka nacvičuje 

program so žiakmi ZDŠ k sobášom a novo-
narodeným občanom.
» V roku 1961 bol založený pod vedením 

učiteľa Antona Omachela Hudobný krúžok 
pri JRD.
» JRD zorganizovalo pre svojich členov zá-

jazd, ktorého trasa viedla cez Bratisla-
vu, Lednice, Brno, Luhačovice a Boj-
nice. O rok neskôr bol organizovaný 
zájazd do Tatier. Družstvo pripravilo 
prekvapenie aj žiakom ZDŠ, keď im 
zabezpečilo výlet do Trenčianskych 
a Sklených Teplíc. Výlet bol poďako-
vaním za pomoc na brigádach.
» V Bratislave dňa 28. januára 1962 
v relácii „Beseda s družstevníkmi“ 
vysielal československý rozhlas „Roz-
hovor s pracovníkmi JRD“. 
» 12. júla 1962 sa presťahoval hos-
tinec do novej stavby pri kultúrnom 
dome, kde poskytoval aj verejné stra-

vovanie. V tomto objekte bola zriadená aj 
samoobsluha.

Z
Ak máte chuť si zaspomínať, alebo sa zase niečo dozvedieť o lehotskej mi-

nulosti, o jej živote, kultúre, podujatiach, ľuďoch... ponúkame Vám zaujímavé 
momenty obce v rozpätí rokov 1960- 1970:
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» Kultúrny dom sa dokončil v roku 1963, 
kedy sa sem presťahoval Miestny národný 
výbor. Zároveň tu bola umiestnená obecná 
knižnica a čitáreň. Materská škola sa tiež 
presťahovala z priestorov 
dnešnej starej knižni-
ce do nového objektu. 
Stavba bola vybudovaná 
svojpomocne zásluhou 
občanov v akcii Z.
» Miestnosti kultúrneho 
domu slúžili obyvateľom 
obce na zábavu. Každú 
sobotu a nedeľu sa tu do-
poludnia hrával fi lm pre 
deti a večer pre dospe-
lých. Prvá divadelná hra 
prezentovaná v novom 
kultúrnom dome niesla 
názov „Ľubka“.
» K roku 1963 sa datuje 
aj vznik Poľovníckeho 
združenia Lehota, ktoré-
ho členovia v roku 1967 
dokončili stavbu Poľov-
níckej chaty. 
» V bývalom starom hostinci sa zriadila 
mliekareň.
» V letných mesiacoch roku 1963 bola rea-

lizovaná regulácia miestneho potoka, o rok 
neskôr Krajský podnik pôdnych meliorácií 
v Nitre upravil a vydláždil obecný potok.
» V zimnom období navštívili našu školu re-

daktori z Bratislavské-
ho rozhlasu s cieľom 
získať informácie do 
relácie „Rodičia a uči-
telia“ a do programu 
„Relácia pre mládež“.   
» Ku koncu roku 1964 
vybudovali Západo-
slovenské energetické 
závody - závod Nitra 
žiarovkové osvetlenie 
novovybudovanej 
cesty ku kultúrnemu 
domu.
» Nové chodníky mali 
ulice: Šenkovská, Cin-
torínska, ul. Prostred-
né hony, Majer.
» Kultúru obce formo-
vala i naďalej Osvetová 
beseda pod vedením 
Antona Omachela 

v tejto štruktúre: divadelný krúžok /32 
členov/, hudobný krúžok /7 členov/, rozhla-
sový krúžok /9 členov/, krúžok názornej 
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agitácie /9 členov/. Podľa záujmov obyvate-
ľov vytvárala osvetová beseda aj záujmové 
kurzy.
» Na vzdelanostný rast občanov vplývala 

aj miestna ľudová knižnica, tlač /denne 
430 výtlačkov/, televízia a rozhlas /viac 
ako polovica domácností vlastní televízor 
a takmer všetky rádio/.  
» Naša mládež sa aktivizovala v organizácii 
DO ČSM v Lehote /dedinská organizácia 
československej mládeže/ s predsedom Ľu-
dovítom Chlebcom. V priebehu roku 1969 si 

svojpomocne vybudovali „Klub mládeže“.
» V septembri 1967 sa skrátila pracovná 
doba a zaviedli sa voľné soboty v každom 
pracovnom týždni. 

» V roku 1967 bol vyvŕtaný 
vodný zdroj - studňa hlboká 
96 m. O rok neskôr boli v obci 
prevedené dva skúšobné vrty 
pre vybudovanie obecného 
vodovodu. 
» Miestny národný výbor 
vybudoval vodný zdroj na 
obecnom cintoríne.
» Pri úprave Šenkovskej cesty 
obyvatelia odpracovali 4 553 
brigádnických hodín.
» V roku 1968 uskutočnil 
MNV organizačné práce pre 
výstavbu lekárskej stanice 
v akcii Z. Bola vypracovaná 
projektová dokumentácia 

a rozpočet, ktorý predstavoval sumu 
434 000,- Kčs. 
» V roku 1968 sa uskutočnila rekonštrukcia 
elektrickej siete a zaviedlo sa výbojkové 
verejné osvetlenie.

Ing. Petra Petríková
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Obecná knižnica
Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v 

knihách ho nemôžem vystáť.

Janko Jesenský

To, že marec je mesiac kníh - všetci 
isto vieme, ale to dúfam nie je dôvod, by 
sme ich čítali a kupovali iba v marci. Ak 
si však knižky chceme prečítať a peňazí 
v rodinnom rozpočte nie je nazvyš, stačí 
navštíviť knižnicu.

Naša obec-
ná knižnica 
sídli v budove 
obecného úradu 
a jej organizáciu 
a vedenie má 
na starosti Ing. 
Petra Petríková. 
Momentálne 
má niečo cez 
5.100 titulov 
a v tomto roku je 
evidovaných 73 
čitateľov. Najväč-
šie zastúpenie 
majú deti do 14 
rokov. Pre zau-
jímavosť: v obecnej kronike sa 
spomína, že v roku 1959, kedy 
viedol knižnicu v budove miest-
nej školy p. Miroslav Hrdina, 
bolo evidovaných 1076 kníh, 
prihlásených bolo 118 čitate-
ľov, z toho mládež do 14 rokov 
v počte 29. 

Knižky sa objednávajú 
štvrťročne a sama som sa presvedčila, že 
o knižné novinky nie je núdza, keď som 
zháňala jednu z vychytených knižiek Twi-
light ságy od spisovateľky S. Meyerovej 
a dozvedela som sa, že naša knižnica ju má 
zakúpenú. To ma aj naštartovalo k tomu, že 
som sa prišla pozrieť do obecnej knižnice 
a prihlásila som sa ako čitateľka. Z aktu-
álnych titulov jeseň 2009 Vás môžu zaujať 
napr.: Meyerová, S.: Hostiteľ, Young, P.: 

Chatrč (belet-
ria), Dangl, V.: 
Bitky a bojiská v 
našich dejinách 
(náučná litera-
túra), Mowll, 
J.: Operácia 
Červené Jericho 
(literatúra pre 
mládež), Dale, 
J.: Psia hliad-
ka: Škola pre 
šteniatka (lite-
ratúra pre deti). 

Zoznam noviniek nájdete aj na stránke 
www.lehota.sk.

Knižky sú členené do prehľadných 
sekcií: knižné novinky, beletria, poézia, 
detektívky, životopisy, náučná literatú-
ra, náučná literatúra pre deti, literatúra 
pre deti vekovej kategórie 6-9, 9-11, 11-
14, sekcia študujúca mládež. Verím, že aj 
posledná menovaná sekcia je využívaná, 
hoci v dnešnej dobe svetom hýbe inter-
net a najjednoduchšie je vykliknúť si 
na jednu z nemenovaných web-stránok 
a mať hotovú seminárnu prácu za 3 mi-
núty... Voľakedy sa robili pre deti prvých 
a druhých ročníkov návštevy do knižni-

ce, kde pani učiteľka 
sprevádzala deti po 
jednotlivých odde-
leniach a v závere sa 
všetky zaregistrovali 
a dostali svoj prvý 
čitateľský preukaz. 
Myslím, že niektoré 
tradície nie je zlé 
obnoviť a aktuálna 
prihláška v hodnote 
66 centov nespraví 

trhlinu ani do sporiaceho prasiatka.
Knižka ako darček k narodeninám, na 

Vianoce, či k inému sviatku nielen poteší, 
ale človek sa k nej môže kedykoľvek vrátiť, 
prelistovať ju a oddýchnuť si pri nej. 

A pre prípad, že by ste sa chceli prísť 
zaregistrovať ako noví čitatelia- otváracia 
doba je každý štvrtok od 15:30 do 17:30.

PaedDr. Vladimíra Chobotová
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Uznesenia z riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 8. júla 2009 o 18.00 hod. 
v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 26/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e
správu ústrednej inventarizačnej komisie 
za rok 2008.

Uznesenie č. 27/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prijatie VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi, drobnými odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
z domácností.

Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pridelenie uvoľneného 3-izbového bytu 
v 15 Bj rodine Zaujecovej (Lehota č. 
4) s uzatvorením nájomnej zmluvy od 
16.7.2009.

Uznesenie č. 29/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
so zriadením triedy v MŠ s poldenným 
predprimárnym vzdelávaním s 1 peda-
gogickým zamestnancom počas dopolud-
ňajších hodín od začiatku školského roku 
2009/2010.

Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo
z á v ä z n e   v y h l a s u j e   
a   s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o NFP prostred-
níctvom Operačného programu Životné 
prostredie (Prioritná os č. 4 – Odpadové 
hospodárstvo; Operačný cieľ 4.5 - Uzatvá-
ranie a rekultivácia skládok odpadov) k 
uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpa-
dov v Lehote.

NÁZOV PROJEKTU: 
Lehota – rekultivácia skládky odpadov
VÝŠKA CELKOVÝCH VÝDAVKOV 
NA PROJEKT: 486 789.20 €
VÝŠKA CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH 
VÝDAVKOV NA PROJEKT:  486 789.20 €
VÝŠKA SPOLUFINANCOVANIA 
PROJEKTU ŽIADATEĽOM Z 
CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH 
VÝDAVKOV: 24 339.46 €
SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTU:  
vlastné zdroje v hotovosti

Uznesenie č. 31/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmenu za II. štvrťrok 2009 starostovi 
obce vo výške 19 %, zástupcovi starostu 
vo výške 17 % a hlavnému kontrolórovi 
obce vo výške 18 %.
Uznesenia z riadneho zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  9. 
septembra  2009 o 18.00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu Lehota.

Uznesenie č. 32/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavnej kontrolórky za I. polrok 
2009.

Uznesenie č. 33/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o chodníkoch II. etapa Lehota.

Uznesenie č. 34/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov p. Márii 
Belúchovej na otvorenie prevádzky Se-
cond hand od 1. októbra 2009.

Uznesenie č. 35/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í 
so žiadosťou f. Star dogs na zriadenie 
stávkovej kancelárie v prevádzke Piváreň 
Lehota, s platnosťou do 31. decembra 
2009.
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Pracovalo 
sa aj po as
prázdnin
Vážení spoluobčania,

zatiaľ čo letné mesiace sú pre deti a štu-
dentov obdobím prázdnin a oddychu a pre 
mnohých z nás časom dovoleniek, život 
v dedine sa zastaviť nemôže. Práve naopak, 

pri najdôležitejších a investične najväčších 
prácach tohto obdobia bolo nevyhnutnos-
ťou, aby sa práce na nových chodníkoch 
a odvlhčení budovy ZŠ podrezaním 
realizovali práve počas prázdnin. Re-
alizácia 
„Chodníky 
II. etapa“ 
prebiehala 
od začiat-
ku júna 
až takmer 
do konca 
júla. Ich 
výstavbou 
sa zavŕšil 
proces 
bezpeč-
ného prepojenia obce v smere štátnej cesty 
východ – západ. Úsek chodníka od Nitry až 
do centra dediny a úsek chodníka od OcÚ 
po začiatok Šenkovskej ulice bol dlhé roky 
v nevyhovujúcom, na niektorých úsekoch 
až v kritickom stave. Súčasný stav chodníka 
rieši aj obe autobusové zastávky v centre 
dediny, na ktorých v priebehu najbližších 

týždňov pribudnú autobusové prístrešky. 
Druhá etapa vybudovania chodníkov prešla 
mnohými zmenami a doplnkami oproti 
projektovej dokumentácii vypracovanej 
v roku 2005. Tieto zmeny a doplnky na 
jednej strane vylepšili dielo ako celok, na 
druhej strane navýšili celkovú cenu za 
dielo. Celý projekt fi nancovaný z vlastných 
zdrojov obce stál  110 764,72 €  /3 336 898 
Sk,-/ s DPH.

Druhou, nemenej dôležitou a veľkou 
investičnou akciou v obci bolo „Odvlhčenie 
budovy základnej školy podrezaním“. Uve-
dené odborné práce sa na budove realizovali 
počas celých letných prázdnin, teda v čase, 

keď nemohli narušiť vyučova-
cí proces. Technológia použitá 
pri podrezaní zabezpečí de-
fi nitívne odvlhčenie budovy 
minimálne na niekoľko 
desaťročí. Ozdravný proces 
budovy tak v našej obci rieši 
bezproblémový chod výučby 
na najbližšie desaťročia. Fi-
nančné prostriedky na túto 

akciu získala obec formou dotácie prostred-
níctvom KŠÚ v Nitre na základe vypraco-

vaného 
projektu  
a podanej 
žiadosti 
z konca 
minulého 
roka. Cel-
ková cena 
diela bola 
vo výške 
78 228,38 
€ /
2 356 708  
Sk,-/ s 

DPH, z toho dotácia z KŠÚ Nitra 76 578,37 
€ /2 307 000 Sk,-/ a z vlastných zdrojov 
1650,01 € /49 708 Sk,-/.

Verím, že obe veľké diela zrealizované 
počas leta približujú našu obec k štandard-
ným a kultúrnejším obciam na Slovensku, 
ku ktorým sme sa odhodlali kráčať.

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce

Slovo starostu
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Novinky miestnej 
materskej školy 

Po šiestich týždňoch naša 
materská škola v novom  školskom 
roku 2009/2010 otvorila svoje brány 
pre 55 detí, čo je najvyšší počet detí 
za posledné roky. 

Z toho dôvodu sme museli po čias-
točnej rekonštrukcii vytvoriť tretiu 
triedu s poldenným vzdelávaním a po 
rozhodnutí zriaďovateľa prijať piatu 
učiteľku. Znamená to, že v I. triede je 
11 detí 2,5– 3 ročných, v II. triede 22 
detí 4- 5 ročných a v III. triede 22 detí 
5- 6 ročných. Vyhoveli sme tak všetkým 
rodičom, ktorí mali záujem umiestniť 
svoje dieťa v našej materskej škole.

V tomto školskom roku začíname 
pracovať podľa nového školského zá-
kona, ktorý je zameraný na environ-
mentálne vzdelávanie a je vypracovaný 
s prihliadnutím na podmienky MŠ. 
Čakajú nás veľké zmeny, nové výzvy, 
ale s kolektívom, ktorý pracuje v našej 
MŠ sa týchto zmien nebojím, pretože 
už neraz dokázali, že sa vedia popa-
sovať s každým problémom a odviesť 
prácu na kvalitnej úrovni. 

Sme radi, že naša škôlka sa rozras-
tá, ale zároveň nám ako pedagógom 
a nášmu zriaďovateľovi pribúdajú 
vrásky a otázka, čo bude ďalej, aby sme 
do budúcna uspokojili všetkých, ktorí 
majú záujem vzdelávať svoje deti v ma-
terskej škole v mieste bydliska. Verím, 
že určite spoločne nájdeme riešenie 
k spokojnosti všetkým. 

Prajem „našim„ deťom milé a kre-
atívne učiteľky a rodičom veľa trpez-
livosti pri výchove svojich najmenších 
potomkov.

Teším sa na spoločnú spoluprácu 
všetkých učiteľov, rodičov a zriaďovate-
ľa pri výchove a vzdelávaní našich naj-
menších. Dovidenia v materskej škole.

Bc. Beáta Chlebcová 
riaditeľka MŠ
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Aktuality zo ZŠ
Slávnostným otvorením sa 2. sep-

tembra 2009 začal nový školský rok pre 
160 žiakov a 17 zamestnancov základnej 
školy. Bránu školy po prvýkrát prekročilo 
v sprievode svojich rodičov 13 prváčikov, 
ktorí sa tak stali súčasťou veľkej školskej 
rodiny. Na všetkých žiakov čakali okrem 
triednych pani učiteliek aj vyzdobené 
triedy a ostatné priestory školy.

Školský rok 2009/2010 je druhým ro-
kom realizácie školskej reformy prostred-
níctvom Školského vzdelávacieho programu 

s názvom Enviráčik. Podľa neho bude pre-
biehať výchovnovzdelávací proces v  1., 2., 
5. a 6. ročníku. Vzdelávací program je zame-
raný na komplexný rozvoj osobnosti žiaka 
s dôrazom na rozvoj jeho komunikatívnosti 
v cudzích jazykoch, environmentálnej vý-
chovy a  počítačovej gramotnosti. Ako prvý 
cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk od 2. 
ročníka. Druhým jazykom je v tomto škol-
skom roku taliansky jazyk, ktorý žiaci spolu 
s rodičmi uprednostnili pred nemeckým 
jazykom.

S novým školským rokom nastali v  pe-
dagogickom zbore personálne zmeny. Na 
miesto pani učiteľky Mgr. E. Levickej, ktorá 
ukončila pracovný pomer k 31. 7. 2009, na-
stúpila pani učiteľka Mgr. Iveta Jelenáková. 
O uvoľnenie z funkcie zástupkyne riaditeľ-
ky školy požiadala pani Mgr. M. Trnčíková 
a na jej miesto bola menovaná pani Mgr. T. 
Solnicová.

Súčasťou školy je ŠKD – školský klub 
detí, ktorý navštevuje 25 detí, prevažne z 1. 
– 4. roční-
ka. V tomto 
školskom 
roku sa 
bude jeho 
činnosť ria-
diť novým 
výchovným 
programom 
s názvom 
„Domček 
tvorivosti“. Výchovnú činnosť bude zabez-
pečovať pani vychovávateľka Bc. M. Trličí-
ková, ktorá zastupuje pani vychovávateľku 
PaedDr. V. Rigovú, toho času na materskej 
dovolenke.

Počas let-
ných prázdnin 
sa realizovali na 
škole stavebné 
práce v súvislosti 
s odstránením 
vlhnutia budovy. 
Takmer kom-
pletnou rekon-
štrukciou prešli 
hygienické zariadenia na prízemí. V budove 
kotolne a bývalého skladu uhlia začali sta-
vebné úpravy súvisiace s prestavbou objektu 
na školské dielne a pracovný priestor pre 
pána školníka.

Aktuálne informácie zo života školy 
spolu s  fotogalériou sú dostupné na webovej 
stránke školy www.zslehota.edupage.org.

Mgr. Anna Burdová
riaditeľka ZŠ
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Zabav sa s nami 
športovými hrami

Dňa 27. 6. 2009 boli všetky deti z obce 
pozvané na športovo-zábavné podujatie pod 
názvom „Zabav sa s nami športovými hra-
mi“, ktoré bolo spoločnou oslavou Dňa detí, 
konca školského roka a začiatku túžobne 
očakávaných letných prázdnin. Hlavnými 
organizátormi celej akcie boli ZŠ a MŠ v 
spolupráci s rodičovskou radou, športovou, 
kultúrnou a školskou komisiou pri Obec-
nom úrade v Lehote. Finančne podujatie 
podporil OcÚ Lehota, RZ pri MŠ a ZŠ, 
sponzori z radov rodičov a priateľov školy, 
miestne fi rmy, organizácie a Nitriansky 
samosprávny kraj. 

Pani učiteľky pripravili pre deti hry a 
súťaže primerané jednotlivým vekovým ka-
tegóriám. Pre starších žiakov boli vymysle-
né rôzne druhy športových disciplín. Na so-
botňajšie podujatie s bohatým programom 

sa tešili malí aj veľkí. Žiaľ, v popoludňajších 
hodinách sa rozpršalo a futbalové ihrisko 
celé presiaklo výdatným dažďom. Deťom to 
však náladu nepokazilo. Po vystúpeniach 
bojových umení Taek won-do a afro skupiny 

bubeníkov Betucada Compana si poskákali 
na trampolíne a vyšantili sa na nafukovacej 
šmýkačke. Chutný guláš a sladké prekvape-

nie v podobe vláčika im náladu ešte 
pozdvihlo. Nechýbala ani kofola, 
skalické trdelníky a súťaž v pití 
zdravej vody. Vyvrcholením zábavy 
bola bohatá tombola. Hlavnú cenu, 
bicykel, vyhrala siedmačka Domi-
nika Štefanková, ktorá ZŠ úspešne 
reprezentuje v recitácii. Blahoželá-
me jej a ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
a fi nančne podporili toto vydarené 
podujatie.    

Mgr. Viera Hanulíková

13Lehota 3/2009 fotogaléria
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Skutočnosť trpiacej Panny Márie pod 
Pánovým krížom bola nášmu národu od-
pradávna útechou a posilou v 
toľkých utrpeniach. Najzná-
mejším pútnickým miestom 
na počesť Sedembolestnej 
Panny Márie je šaštínsky 
chrám, kde sa ona osobitne 
uctieva. Sem prichádzajú 
veriaci zo všetkých strán ako 
synovia a dcéry k svojej mi-
lovanej Matke a to nielen 15. 
septembra, ale po celý rok. 

Ako to všetko začalo? 

V histórii Šaštína ako pút-
nického miesta zohrali dôle-
žitú úlohu potomkovia dvoch 
šľachtických rodov – manželia 
Angela Bakičová a Imrich Co-
bor. Imrich bol vicepalatínom 
a neskôr najvyšším veliteľom 
uhorského vojska. Žili v 16. storočí, kto-
ré bolo poznačené tureckými nájazdmi, 
plienením a zabíjaním ľudí. A práve v tých 
časoch v roku 1564 sa v blízkosti Šaštína 
stalo čosi, čo sa v prvej chvíli zdalo ako 
bezvýznamná manželská hádka. Angela 
sa s manželom viezla v koči domov do šaš-
tínskeho kaštieľa, keď medzi nimi vznikla 
prudká hádka, ktorá vyvrcholila tým, že 
Imrich Cobor, prchký človek a tvrdý vojak, 
v návale hnevu nechal zastaviť koč a vyložiť 
svoju manželku. Pre Angelu to bola veľká 
urážka a poníženie. Trápilo ju, čo bude ďa-
lej, aké následky bude mať táto skutočnosť 
v ich rodinnom živote. 

V úzkosti a smútku sa začala modliť a 
s plačom sa obrátila k bolestnej Matke o 
pomoc. Dala pri tom sľub, že ak sa tento 

manželský spor dobre skončí a v rodine 
zavládne pokoj, dá urobiť sochu Panny Má-

rie. Sľub dala ako 
prejav vďaky za 
pomoc Márie v jej 
bolesti. Krátko po 
tom koč sa vrátil, 
aby ju odviezol 
domov. Manžel na 
ňu čakal pri bráne, 
ospravedlnil sa jej 
a sľúbil, že sa už 
nikdy nič podobné 
nestane. Angela sa 
so svojím sľubom 
zverila manželovi a 
ten na ňu naliehal, 
aby ho čo najskôr 
splnila. Ostatné 
urobil neznámy 
ľudový rezbár.

Sochu umiest-
nili na drevený 

stĺp na mieste, kde sa udalosť stala. Neskôr 
stĺp nahradila drevená kaplnka a po čase 
kaplnka murovaná, ktorá dodnes stojí pri 
našej národnej svätyni. Matka s umučeným 
Synom v náručí priťahovala strápených 
ľudí trpiacich životnými ťažkosťami. Múry 
baziliky Sedembolestnej Panny Márie by 
vedeli rozprávať o státisícoch pútnikov, 
ktorí prichádzali vyprosiť si milosti, utíšiť 
žiale alebo poďakovať sa za obdržané dary. 
Aj dnes prichádzajú k svojej nebeskej Matke 
veriaci, lebo bolestí a utrpenia je vo svete 
stále dosť. Spolu s Vami volám k našej milo-
vanej Matke: Mária, prosíme, pomôž nám! 
Tak veľmi to potrebujeme aj dnes, v našich 
časoch.

Váš duchovný správca

Mgr. Marek Šenkárik

15. september 

Sedembolestná Panna Mária 
– patrónka Slovenska

Slovo kňaza
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Páter Jozef Krčmár pochádza z 
piatich detí. Vo svojich 88 rokoch je 
pokojný, rozhľadený, rád jedáva ryžu, 
banány a obľubuje hrozno. V detstve 
pracoval za päť korún na týždeň. 
Primičnú omšu mal v Lehote 19 rokov 
po vysvätení. Misionár, víťaz našej 
ankety o významného rodáka z Lehoty 
spomína...

Rodina, 
detstvo
„Moji rodičia nie sú z Lehoty, 
ani otec, ani matka. Môj otec 
Ľudovít slúžil u Hajmana, 
tam bol vedúcim na dvore 
a pozemkoch. Jeho starší brat 
Dominik Krčmár, bol 40 rokov 
kostolníkom. A mladší, Fran-
tišek Krčmár, si zobral za ženu 
Zabákovú Máriu, žil na Kyne-
ku. Matka Etela Súkeníková 
bola z Paty, zosobášili sa v roku 
1913.

Ja som sa narodil v Lehote - 4. 
novembra 1921. Súrodencov 
som mal: najstaršia Gizela, 
narodila sa v roku 1914, pred 
vojnou. Ďalšia sestra bola 
Bernadeta, ale tu nepoznám, 
zomrela. Otec odišiel do vojny, 
kde bol v ruskom zajatí a vrátil 
sa v roku 1921 a ja som bol 
tretie dieťa. Po mne sa v roku 
1923 narodila sestra Mária 
a v roku 1926 brat Ján. Spolu 
nás bolo 5 súrodencov. Dnes 
žije už len o 5 rokov mladší 
Janko. 
Mama sa dožila vyše 80 rokov, 

ale otec v roku 1929 prechladol, išiel do 
nemocnice. Navštívili sme ho s dedkom, do-
stal som čokoládku a zrazu sestrička zavo-
lala, že otecko sa zle cíti a že zomiera. Vtedy 
bol zákon, že kto zomrel v nemocnici, musel 
byť pochovaný na mestskom cintoríne a do 
dediny sa nedalo. Ja som mal 8 rokov a brat 
3. Zostali sme 4 deti: 2 sestry a 2 bratia. 
V roku 1929-31 prišla kríza a koruna bol 
ohromný peniaz. Cez prázdniny sme chodili 
pracovať, okopávať role, aj keď sme išli žido-

Za jeho život 
sa vystriedalo 8 pápežov...
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vi okopávať, v sobotu sme dostali 5 korún 
za týždennú prácu od pondelka do piatku. 
Až do Alekšiniec chodilo auto a poobede nás 
doviezli do Lehoty. Mali sme aj dve kozičky, 
pásli sme ich, mali sme sliepky, svine. Býva-
li sme v tom dome, hneď vedľa kríža“. 

Škola na tretí pokus
„Na vysvedčení z ľudovej školy - „priepust-
nom“- som mal samé jednotky. V triede nás 
bolo vyše 30. Už zo šiestej triedy som chcel 
ísť do misijného domu. Najprv nás skúšali, 
židák lekár Bartoš napísal, že som chorľavý 
a tak ma dvakrát odmietli. Až na tretíkrát 
sa mi podarilo dostať sa do misijného domu. 
Do misijnej školy som chcel ísť preto, lebo 
som o tom čítal v tom „Hlase z Ríma“, písalo 
sa tam o bratovi Sebastiánovi.
Najobľúbenejší predmet bola nemčina, už 
predtým som sa ju učil. Kúpili sme si so 
spolužiakom Lukášom Súkeníkom nemeckú 
knižku, aby sme sa učili slovíčka. Išli sme 
do záhrady pod čerešňu a bifľoval sa slovíč-
ka. 
Keď som bol na gymnáziu, v misijnom 
dome boli miništranti, ale cez prázdniny 
som miništroval v Lehote. Počas školy som 
býval v misijnom dome, tu bol internát, ale 
napríklad Lukáš Súkeník chodil bicyklom 
do gymnázia. Aj počas gymnázia som cez 
prázdniny pracoval, chodili sme: kozy pásť, 
okopávať, zbierať chrobáky, vyháňať husi. 
Žiadna cudzina. Neskôr v tretej a štvrtej 
triede som si požičal bicykel od Gregových 
a s Lukášom sme boli v Trnave, v Pate, v Se-
redi. Vtedy som ochorel na pľúca a musel 
som v misijnom dome brať nalačno rybí tuk 
a železné víno - cez rúrku, aby mi nevypa-
dali zuby“. 

Vojna
„Piatu a šiestu triedu som vychodil v súk-
romnom v misijnom dome v Štiavniku. Ako 
sme sa po prázdninách vracali do školy 
31. augusta 1939, šli sme do Štiavnika a 1. 
septembra začala 2. svetová vojna. Videli 
sme Nemcov na tankoch ísť na Oravu. Vla-
kom sme šli do Popradu a odtiaľ ešte asi 1 

km pešo. 
Tam sme vôbec nepocítili vojnu - nič sa tam 
nedialo. Jedlo bolo - všetko sme tam mali, 
mali statok, kravy, kone, mlieko. Bol tam aj 
gazda - to patrilo biskupovi. Misijný dom 
mal však vodu a vlastný mlyn, takže tam 
mleli zbožie. 
Maturoval som v roku 1944 počas Sloven-
skej republiky aj z povinnej nemčiny.

Zahraničné štúdia
Po maturite sme zostali na Zobore v misij-
nom dome a potom šli študovať fi lozofi u do 
Viedne v Rakúsku na 2 roky. Vianoce 1944 
som strávil v Lehote, lebo sa bombardovalo. 
Nemci tu mali službu a preto Rusi začali 
bombardovať. Vojaci boli s nami aj na utier-
ni – polnočnej, Tichú noc spievali Nemci po 
nemecky a my po slovensky. Po Vianociach 
som sa vrátil do misijného domu a pomáhal 
som baliť balíčky, schovávať knihy, pretože  
sme nevedeli, že keď prídu Rusi, či nebudú 
páliť knihy. Potom som sa vrátil do Videnej 
pokračovať 2. triedu fi lozofi e – 1944-1945. 
Do cudziny sa ešte nedalo a na Zobori sme 
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teda čakali, kde pôjdeme študovať teológiu. 
Do Rakúska nás nechceli pustiť, lebo to 
bola fašistická krajina, mohli sme ísť do 
Holandska alebo do Talianska ako 
do neutrálnej krajiny, lebo vyhrali 
vojnu. 
Cez Rakúsko sme s vízami prešli do 
Švajčiarska, tam sme ráno vysadli, 
oddýchli si v misijnom dome, vy-
spali, najedli a ďalej pokračovali do 
Ríma. A tam sme videli prvýkrát 
more. Bolo nás 18 frátrov a 5 pát-
rov. V Ríme som študoval 4 roky. 
Tam sa nám zišla latinčina, ktorú 
sme sa učili už 6 rokov, od 3. do 8. 
triedy. Všetky prednášky boli v la-
tinčine. Komunikovali sme tiež v nemčine, 
v latinčine. Niektorí boli rok, dva roky, tri 
roky. Najprv 
nám pove-
dali, že bu-
deme len rok 
a pôjdeme do 
Rakúska. Ale 
nakoniec nás 
tam nechali 
4 roky. Ta-
liančinu nás 
učil páter, 
ktorý vedel 
trochu po 
nemecky. 
A v škole iba 
latinčina. Tam som si pokazil písmo, lebo 
sme si rýchlo museli písať prednášky a pí-
šem škaredo ako recepty na lieky. Francúz-
štinu sme mali 4 roky, aj sme maturovali, 
ale neskôr som ju veľmi nepoužíval, ale 
rozumieť sa ešte dá.
Najkrajší zážitok v Ríme bol, keď sme išli 
po prvýkrát do Sv. Petra. Keď som sa vrátil, 
nevedel som si na nič spomenúť, len že je to 
veľký kostol. Písal som si tam denník, to je 
veľká výhoda, lebo človek si všetko nezapa-
mätá.

Primície
Do Lehoty som sa dostal 22. júna 1969, za 
Dubčeka, mal som vatikánske papiere, nie 
pas. Zobrali ma so sebou sestričky, ktoré 

prišli do Ríma na návštevu za svojim bra-
tom. Jednej brat mi natlačil 7000 primič-
ných obrázkov. To znamená, že primície 

som mal v roku 
1969, hoci som bol 
vysvätený v roku 
1950 - 19 rokov to 
trvalo. Ale matka 
so sestrou mohli 
prísť na návštevu 
v roku 1963 do 
Gabriela. Mohli 
prísť na pozván-
ku, ale brata 
nepustili, lebo sa 
báli, že zostane. 

Tam som urobil pre mamu a sestru aj omšu. 
Počas mojej návštevy v Lehote bol farár 

Emil Bobocký chorľavý, takže mi 
dali povolenie, aby som mohol krs-
tiť aj sobášiť. Pre tých, ktorých som 
sobášil, som vybavil požehnanie od 
svätého otca.
Zo 7000 obrázkov z primícií mi zo-
stal iba jeden. Býval som u sestry. 
Také primície ešte v Lehote neboli. 
Omša bola pred kostolom.

Počas mňa sa vystriedalo 8 pápe-
žov: Benedikt XV, Pius XI, Pius XII 
– to som bol v Ríme, Ján XXIII, 
Pavol VI, Ján Pavol I - ten čo bol 30 
dní, potom Ján Pavol II - Wojtyla 

a Benedikt XVI.

Obľúbené miesta
Najkrajšia krajina je Taliansko, páčilo sa 
mi jazero „La Godi Garda“, 50 km, je tam 
misijný dom. 

Veľmi dobre poznám aj Rakúsko a Nemec-
ko. V Rakúsku som musel aj vypomáhať. 
Čakal som tam na fare na občianstvo. Náš 
páter ochorel, bol u sestričiek duchovný, tak 
som tam išiel na 2 týždne, lebo som vedel 
dobre po nemecky. V Rakúsku som mal veľa 
priateľov. Aj v Nemecku...

Martin Záruba
...pokračovanie v budúcom čísle
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V nastupujúcom jesennom období si 
mnohé poľovnícke združenia a spolky pri-
pomínajú pamiatku k svätému Hubertovi, 
patrónovi poľovníkov. Už tradične tieto 
oslavy štartujú vždy v prvý septembrový 
víkend „Dni sv. Huberta“ v areáli kaštieľa 
vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici 
a potom až do novembra pokračujú na via-
cerých miestach na Slovensku a v celej Eu-
rópe. A kto to vlastne bol sv. Hubert a prečo 
sa mu v poľovníckej verejnosti venuje toľko 
pozornosti?

Hubert (656-727) 
žil v období rozkvetu 
Franskej ríše v severový-
chodnej časti Francúz-
ska, v oblasti Ardén. Bol 
synom Bertranda Aqui-
tánskeho, dvorana kráľa 
Th eodoricha III.. Hubert 
žil veľmi rozpustilo a veľ-
mi neviazaným spôsobom 
holdoval lovu a hostinám. 
Významnou zmenou v  ži-
vote Huberta, ktorá viedla 
k opusteniu jeho svetské-
ho života, bola udalosť, 
ktorá je opisovaná vo 
viacerých spisoch. 

V diele II Acta sancto-
rum sa legenda o Sv. 
Hubertovi opisuje nasle-
dovne:

Raz počas spoločnej poľovačky, ktorá sa 
uskutočnila v deň cirkevného sviatku (Veľ-
ký piatok), sa Hubertovi na čistine v lese 
zjavil mohutný jeleň so žiariacim krížom 
s ukrižovaným Kristom medzi parohami. 
Hubertov kôň sa vzoprel na zadné nohy, psy 
sa triasli strachom. K preľaknutému Hu-
bertovi prehovoril Kristus: „Hubert, prečo 
neustále prenasleduješ a lovíš zver? Je už na 
čase, aby si začal hľadať mňa, lebo ja som Pán a 
tvoj Boh, ktorý bol dnes za teba a všetkých ľudí 
ukrižovaný“. Hubert odpovedal tichým hla-
som: „Pane Bože, už viackrát som o Tebe počul, 

ale dodnes som v teba neveril a nectil si Ťa ako 
pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som 
urobil a ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle.“ 
Kristus mu odpovedal: „Hubert, musíš pre-
môcť sám seba, zober svoj kríž a nasleduj ma. 
Choď k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, 
ktorého si si už aj tak prial vidieť. Bude ťa učiť 
a povie to, čo musíš urobiť, aby si si mohol za-
slúžiť život večný.“ Keď to Pán povedal, zmi-
zol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami 
vrátil v pokore domov a naučil sa vážiť si 

zvieratá a prírodu.
Stretnutie lovca 

Huberta do tej doby 
hriešnika s jeleňom 
symbolizuje stretnutie 
s pravou vierou, nakoľ-
ko v rannom období 
kresťanskej cirkvi bol 
jeleň považovaný za 
posvätné zviera.

Po tejto udalosti 
Hubert naozaj odišiel 
do Maastrichtu, dal sa 
na pokánie a biskupom 
Lambertom bol vy-
svätený za kňaza. Keď 
v roku 708 Sasi zavraž-
dili biskupa Lamberta 
sa ako lutyšský biskup 
stal jeho nástupcom 
a šíriteľom kresťanstva 

medzi pohanmi v ardenských horách. Po 
smrti bol pochovaný v Lutychu a po niekoľ-
kých rokoch bol vyhlásený za svätého.

Jeho pozostatky boli neskôr prenesené 
do ardénskeho kláštora Anadage a táto 
lokalita bola nazvaná Saint Hubert. 

Meno Hubert nájdeme v kalendári pod 
dátumom 3. november. Tento dátum tiež 
nie je náhodný, je to deň otvorenia Huber-
tovho hrobu a tento deň bol zasvätený jeho 
pamiatke ako sviatok patróna všetkých 
poľovníkov, ktorý si už po stáročia pripo-
mínajú všetci poľovníci, lesníci a milovníci 
prírody.

Ing. Ľubomír Ondruška

Legenda o sv. Hubertovi
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V dňoch 3.7.09 – 6.7.09 sme sa zúčast-
nili na 29-tom zraze Lehôt a Lhot, ktorý 
sa konal v Čechách v malebnej dedinke 
Řešetova Lhota s cca 500 obyvateľmi. 

Dlho som rozmýšľala ako nazvať toto 
stretnutie, ale lepšie ako „žúrka na akú 
sa nezabúda“ ma nenapadá. Môj požičaný 
kovbojský klobúk skladám dolu pred touto 
dedinkou, ktorá zorganizovala 3 dni plné 
športu, súťaží, dobrej hudby, skvelého 
občerstvenia a taktiež vybavenosťou soci-
álnych zariadení. Naša obec v sobotňajšom 
sprievode, v ktorom bolo 61 zúčastnených 

obcí (zo SR boli 4 Lehoty) s celkovým poč-
tom 950 ľudí, bola druhá v najväčšom počte 
zúčastnených a s patričnou hrdosťou niesla 

vlajku obce aj SR. V Řešetovej Lehote sú 
veľmi milí a srdeční ľudia, ktorí stáli pred 

Stretnutie Lehôt a Lhot
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svojimi domami a sprievod, 
ktorý prechádzal celou 
obcou, hostili domácimi 
koláčmi, pohárom vínka či 
pálenkou. Zábava to bola 
veľkolepá. Všetky vekové 
kategórie si tam našli svoje 
záujmy, napr. nad obcou 
sa vznášali teplovzdušné 
balóny. Ničím výnimočným 
nebolo srdečné zvítanie a sú-

držnosť medzi všetkými Lehoťanmi. Určite 
je pre našu obec veľkou výzvou, aby sme sa 
aj my do budúcnosti uchádzali o možnosť 
zorganizovať podobnú akciu u nás. Naša 
obec medzi Lehotami patrí medzi najväčšie 
s počtom obyvateľov. Ďalší jubilejný 30-ty 
ročník sa bude konať v dňoch 2.7-4.7.2010 
v Tvarožnej Lhote pri Hodoníne. 

Som rada, že ma mladí ľudia oslovili 
a za podpory obecného úradu sme vybavili 

autobus (ktorý sa nám 
okrem iného cestou 
pokazil). Toľko zábavy 
a adrenalínu len tak 
nezažijete. Takže dovi-
denia o rok Lehoťania 
a ešte pre tých, ktorí 
tam boli: 

„...řízek ajajajaaj...“

Dagmar Kubicová
zástupkyňa starostu

Obnovujeme 
družbu 
s mestečkom 
Koryčany

Mnohým obyvateľom obce Leho-
ta (hlavne tým, ktorí sa pohybovali 
v oblasti športu- futbalu) názov 
Koryčany pripomína časy, kedy sme 
s týmto teraz už mestečkom udržia-
vali priateľské a družobné vzťahy. Určite 
sa nenájde ani jeden človek, ktorý by na 
tie časy nespomínal s radosťou a úsme-
vom. 

A ako vlastne  došlo k prvému kontaktu 
medzi našimi obcami? Podľa rozprávanie 
tých starších  spoluobčanov sa to udialo asi 
nasledovne: 

Ešte v Československom štáte sa k slo-

venským okresným mestám pridelili dru-
žobné okresné mestá v Čechách. Nitrianske-
mu pripadol Kroměříž a jemu priľahlé obce. 

No a takouto 
priľahlou 
obcou sú aj 
Koryčany. 
Ale nebolo to 
len povinné 
pridelenie 
k okresu, ale 
aj priateľstvo 
už zosnulého 
p. Nemca, 
ktorý  v Kory-
čanoch  mal  

kontakty z vojenčiny. V týchto časoch sa 
začala  práca na  vybudovaní sobášnej siene 
v kultúrnom dome a keďže v Koryčanoch  
bola drevospracujúca fi rma, boli požiadaní 
o spoluprácu a za veľmi výhodných podmie-
nok nám túto sálu urobili. Potom prišli na 
rad futbalisti, záhradkári a priateľstvám sa 
už medze nekládli.

No a keďže vieme, že priateľstvu sa 
medze ani hranice nekladú ani dnes, roz-
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hodli sme sa osloviť občanov Koryčán, či by 
mali záujem o znovuzrodenie družby medzi 
našimi regiónmi. Kladná odpoveď nás ani 
tak veľmi neprekvapila, nakoľko ako sme 
už spomenuli, uchová-
vame si na toto obdobie 
priateľstva a družby iba 
tie najkrajšie spomien-
ky. Takže slovo dalo 
slovo a zoznamovacia 
návšteva sa uskutočni-
la  29.8.2009.

Hoci tento deň lialo 
ako z krhly, návšteva 
bola srdečná. Ako zá-
stupcovia Koryčán prišli pán starosta Ing. 
Miroslav Máčela, p. Ján Sukup, p. František 
Ott a Miloš Peško. Stretnutie prebehlo na 
Obecnom úrade v Lehote a potom v priesto-
roch športového areálu, kde sme pozvali aj 
našich občanov, ktorí s našimi hosťami prišli 
do kontaktu v minulosti. Boli to naozaj vrelé 
stretnutia. Samozrejme padali poznámky 
o tom ako sa kto zmenil, ale tá srdečnosť zo 
stretnutia iba sršala. 

V obci sme po ľuďoch pozháňali foto-
grafi cké momentky, ktoré zachytávali chvíle 
návštev na oboch stranách. Nedalo sa pri 
nich nepospomínať na dobu, kedy sa tieto 
stretnutia konali. Pri spomínaní sme prišli 
na číslo 27 rokov, čo je čas, ktorý ubehol od 
posledného stretnutia s Koryčanmi.

Pri  rozhovoroch v príjemnej atmosfére 

sme zistili, že p. Sukup a p. Ott si 
aj po tých dlhých rokoch pamäta-
jú mená a priezviská ľudí z našej 
dediny, s ktorými sa vtedy priate-

lili. Aj to dokazuje, že v tej družbe nešlo len 
o niečo nariadené z vyšších miest, ale že to 
bolo aj o niečom  inom.

Záverom ešte  niečo o mestečku Kory-
čany: nachádzajú sa na Morave, neďaleko 
mesta Kroměříž. Mestečko je zložené z Ko-
ryčán, Bilište, Jestřabice a Lískovce. Prvá 
zmienka o obci je z roku 1321. Štatút mesta 
dostali Koryčany v roku 1967. V súčasnosti 
majú 2 945 obyvateľov. No a ďalšie informá-
cie o našich staro-nových priateľoch získate 
na stránke www.korycany.cz. Dúfame, že 
si nenecháte ujsť možnosť navštíviť ich 
stránku a vidieť na vlastné oči, ako sa rozvíja 
a kam smeruje ich mestečko. A možno nás 
ich dobre realizované nápady  inšpirujú a 
posunú vpred. 

Terézia Andrášiková
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Ples kvetov
Ples kvetov, jeho druhý ročník, pripravili 

členovia Základnej organizácie zväzu zdra-
votne postihnutých v Lehote spolu s Dozor-
ným výborom Jednoty Coop Lehota dňa 29. 
augusta 2009. 

Kultúrno-spoločenským posedením 
členovia odprezentovali svoje pestovateľské 
práce s kvetmi, ovocím a ukážkami ručných 
prác. Súčasťou spoločenského posedenia 
bola živá hudba, ktorá hrala do tanca. Po-
sedenie obohatila aj tombola, do ktorej 
praktickými vecami prispeli členovia orga-
nizácie.

Ľudmila Šášiková (ZO ZZP Lehota)
Elemír Zabák  (DV Jednoty Coop Lehota) 
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„Ach, ten čas tak letí, tak letí.“ 

Týmito slovami pripomenula pred-
sedníčka Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov v Lehote p. Olívia Chlebcová 
všetkým prítomným, že organizácia dô-
chodcov v Lehote, ktorá bola založená 13. 
septembra 1994, oslavuje už 15. výročie jej 
vzniku. 

Zaspo-
mínala na 
zakladateľov 
organizácie, 
vtedajšieho 
starostu 
p. Štefana 
Pavela, na 
prvý výbor, 
ktorého predsedom sa stal už zomrelý p. 
Michal Lahučký. Poukázala na pokračo-
vateľa spolupráce s organizáciou bývalého 
starostu p. Ondreja 
Práznovského, ktorý 
v roku 1995 založil 
folklórnu skupinu 
„Lehoťanka“. Vedú-
cou tejto organizácie 
je od jej založenia 
až dodnes p. Ga-
briela Zaujecová. 
Vyzdvihla prácu 
speváckej skupiny, ktorá zviditeľňuje nie 
seba, ale organizáciu ZO JD a taktiež našu 
obec. Poukázala na veľmi dobrú, viditeľnú 
spoluprácu a podporu našej činnosti zo 
strany terajšieho starostu Mgr. Pavla Zauje-
ca. Patrí mu od seniorov veľká vďaka. Vďaka 

za spoluprácu patrila miestnym 
organizáciám, poslancom, zamest-
nancom Obecného úradu v Leho-
te- zvlášť p. Elenke Hargašovej. 
Spolupráca s dôstojným pánom 
Mgr. Marekom Šenkárikom pri 
cirkevných obradoch je príkladná, 

či už pri pohrebných obradoch, či v rámci 
organizovania sviatku zjavenia sa Panny 
Márie v Lehote alebo pri spomienke na sv. 
Urbana veľmi úzko a citlivo spolupracuje so 
seniormi i speváckou skupinou. 

Spomínala na množstvo hodnotných 
podujatí, ktoré v priebehu rokov pre svojich 
členov organizácia pripravila. Pravidel-
ne každoročne konané výročné členské 
schôdze, v spolupráci s Obecným úradom 
Lehota Deň matiek, Október- mesiac úcty 
k starším, rôzne jednodňové zájazdy, miku-
lášske posedenie, zdravotnícke prednášky, 
rekreácie s dotáciou Sorea v tuzemsku i v za-
hraničí. V spolupráci so základnou organi-

Jednota dôchodcov oslavuje 15 rokov
Udialo sa v našej obci Lehota 3/2009 25

záciou zväzu zdravotne postihnutých to bol 
Ples kvetov, Posedenie pri dychovke, Via-

nočná veselica. 
Vyzdvihla 

prácu výboru 
ZO Jednoty dô-
chodcov Lehota 
a pripomenula, 
že nie vždy 
každý prijme 
snahu výboru 

pozitívne, niektorí povedia: “Mohlo by to 
byť aj lepšie.“ Ale snahou výboru je urobiť 
jeseň života seniorov pestrejšou, krajšou, 
plnohodnotnejšou.

Úprimné ďakujem patrí všetkým tým 
spoluobčanom, ktorí organizácii akokoľvek 
pomohli, lebo vieme, že Vaša pomoc je vy-
jadrením súhlasu s našou prácou.

Hoci sme už starší, nechceme byť izo-
lovaní od života, rodiny, obce, spoločnosti. 
I keď naše ruky- nohy nie sú také pohyblivé 
a naša myseľ už nie je taká bystrá, chceme 
byť užitoční. Veď stačí tak málo- úsmev 
a hrejivé slovo.

Hrejivé slová, ďakovné listy, spomienky 

a úcta, ale aj dobrá nálada a spev - taká bola 
atmosféra 15. výročia založenia ZO Jedno-
ty dôchodcov v Lehote. Podujatie spestrili 
i folklórna spevácka skupina „Briezka“ 
z Vrábeľ, spevácka skupina “Íreckí seniori“ 
z Jarku a pochopiteľne miestna spevácka 
skupina „Lehoťanka“. 

Tohto podujatie sa okrem členov ZO 
Jednoty dôchodcov Lehota zúčastnili aj 
podpredseda Krajskej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Nitre p. Milan Vaší-
ček, predseda Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Ing. Ivan Lidaj, sta-
rosta obce Lehota Mgr. Pavol Zaujec, pri-
mátor mesta Vrábeľ a poslanec VÚC v Nitre 
Ing. Tibor Tóth, p. Katarína Klasová - pred-
sedníčka ZO JD Vráble a podpredsedníčka 
Obvodnej organizácie Jednoty dôchodcov 
v Nitre a podpredsedníčka ZO JD Jarok p. 
Sidónia Tökölyová.

Na záver ešte odkaz všetkým dôchod-
com: “Milí naši seniori, želáme Vám pev-
ného zdravia, aby ste mali silu a vytrvalosť 
zvládať všetky úskalia života, vedeli sa tešiť 
z maličkostí, netrápili sa nad tým, čo nemô-
žeme zmeniť a privítali každé nové ráno ako 
Boží dar.“

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov v Lehote



26 Pozvánky
MUDr. Erika Fuxhoff erová 
(členka ZO ZZP Lehota)

Záhradkárčime 
aj so zdravotnými 
problémami

Práca v záhrade by mala byť potešením aj vtedy, 
keď nás trápia určité zdravotné problémy. Aj keď 
je naša pohyblivosť sčasti obmedzená, môžeme sa 
starať o záhradu. Prácu však musíme prispôsobiť 
svojmu zdravotnému stavu. Ľudský organizmus sa 
vekom opotrebováva, sme slabší, znesieme menej 
námahy. Všetko treba zariadiť tak, aby sme podali 
čo najväčší výkon s čo najmenším vyčerpaním. A to 
môžeme ovplyvniť. 

Je potrebné uvedo-
miť si, že pri užívaní 
niektorých liekov, napr. 
pri artritíde, či reuma-
tizme je dlhšie trvajúci 
pobyt na slnku škodlivý. 
V horúčavách zosilnie 
bolesť, aj dehydratácia. 

Diabetikom môžu 
zase spôsobiť veľké nepríjemnosti aj drobné porane-
nia. Mali by sa snažiť odolať aj nadmernej konzumá-
cii príliš sladkého ovocia.

Pacienti postihnutí zápalmi tepien, či žíl majú 
pracovať v dlhých nohaviciach, aby sa vyhli škraban-
com od konárov, či tŕňov.

Ľudia s kardiostimulátorom by sa mali vyhýbať 
prudkým pohybom, napr. aby pri príprave pôdy 
nedošlo k jeho poškodeniu.

Pacienti alergickí na uštipnutie hmyzom by sa 
nemali zbytočne pohybovať v kvetinovej časti alebo 
by mali obmedziť výsadbu kvetín. Tieto zásady by 
mali dodržiavať i astmatici citliví na peľ.

Aby sme sa pri záhradkárčení vyhli bolesti, treba 
si vyberať ľahké pracovné náradie. Aj používanie 
dlhých násad uľahčuje prácu- chrbát zostáva vystre-
tý, menej sa namáha. Všetko náradie by malo byť 
v dobrom stave. 

Úkony v záhrade treba striedať, aby sme rovno-
merne zaťažovali rôzne časti tela. Nech je aj nám- 
zdravotne postihnutým občanom práca potešením, 
nie utrpením.

Peter Moravčík, Ján Bernát 

SZCH Lehota

POZVANIE 
NA VÝSTAVU 
HYDINY 
A DROBNÝCH 
ZVIERAT

SZCH Lehota Vás srdečne 
pozýva na aktuálne pripravovanú 
propagačnú výstavu čistokrv-
ných zvierat, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 17.- 18. októbra 2009 
v priestoroch miestneho kultúr-
neho domu. 

Budete tu môcť vidieť vodnú 
a hrabavú hydinu, holuby, exoty 
v počte kusov cca. 170. Na tohto-
ročnom, už 4. ročníku, pre Vás 
členovia pripravujú bohatú tom-
bolu a chutný guláš. Tešíme sa na 
Vašu účasť!

Našich chovateľov čaká tento 
rok množstvo obvodných a ob-
lastných výstav, ktorých vyvr-
cholením bude Európska výstava 
zvierat v priestoroch výstaviska 
Agrokomplex v Nitre v dňoch 
20.-22.11.2009. Aj pri tejto príle-
žitosti sa môžeme stretnúť.

Lehota 3/2009

Ocot
* Počítač, myš či žalúzie mož-
no poumývať octom rozrie-
deným s vodou.
* Ocot a jedlá sóda čistí od-
tok a odstraňuje zápach. Lie-
vikom nasypeme do odtoku 
pol šálky sódy a potom šálku 
octu. Keď prestane peniť, 
prepláchneme horúcou vo-
dou a po 5 min. prepláchne-
me studenou vodou.
* Biely vínny ocot odstraňuje 
plesne.
 * Octom odstránime cenov-
ky, nálepky z auta a etikety 
z fl iaš.
* Chrómové armatúry po-
striekame octom a vyleštíme 
handričkou. Aj rodinné 
striebro.
* Škvrny z koberca - 2 lyžice 
soli v pol šálke octu alebo 1 
lyžica octu a 1 lyžica kuku-
ričného škrobu.
 * Drevené obloženie – pol 
litra teplej vody, 4 lyžice 
bieleho alebo jablčného octu 
a 2 lyžice olivového oleja. 
Votrieť a preleštiť.
* Očistí stierače.
* 3 diely octu a 1 diel vody 
natrieť na okno proti ná-
mraze.
* Do mikrovlnky 1 šálka 
vody a 1/4 šálky octu – variť 
5 min. Keď vychladne, na-
močiť tam špongiu a umyť.
* Mastné škvrny na sporáku 
a obkladačkách umyť nerie-
deným octom. Potom pre-
trieť čistou vodou.
* 3 lyžice octu dať do príprav-
ku na umývanie riadu.
* Do panvice dať 2 šálky octu 
a 10 min. povariť. Nebude 
pripekať.
* Odstráni mastnotu na 

variči a v rúre.
* Očistí termosku, otvárače 
na konzervy a škvrny na 
riade – aj sklenenom. 
* Do nádoby dať 1 1/2 šálky 
jablčného octu a niekoľko 
kvapiek jari a dať do špajze 
- mole sa utopia.
* Keď sa dusí mäso, pridať do 
vody pár lyžíc jablčného octu 
– nezrazí sa.
* Pár kvapiek dať do vody, v 
ktorej sa varia vajcia.
* Krásne vlasy – 1 lyžička 
jablčného octu, 2 lyžice 
olivového oleja a 3 bielka 
– 30min. na hlave a potom 
umyť šampónom.
* Škvrny z ovocia zmiznú z 
rúk po umytí octom.
* Preč s lupinami – 2 šálky 
jablčného octu a 2 šálky 
studenej vody opláchnuť po 
šampóne.
* Do vane pridať 2 šálky 
jablčného octu – proti boľa-
vým svalom a únave.
* Pôsobí proti modrinám.
* Ráno sa umyť pod pazucha-
mi octom a nechať uschnúť.
* Lieči kurie oká a mozole. 
Aj plesne na nohách. (Chlieb 
ponoriť do octu a dať na 
nohu ako obklad.)
* Výborne pôsobí pri umý-
vaní okien, keď sa pridá do 
vody s jarou.
* Kloktadlo – 1 pohár teplej 
vody, 1 lyžica jablčného octu 
a 1 lyžička soli.
* 3 x denne potrieť herpes 
bielym octom.
* Pleťové tonikum – ¼ šálky 
jablčného octu a ¼ šálky 
vody – na tvár a uschnúť.
* Neriedený jablčný ocot dať 
na starecké škvrny a nechať 
pôsobiť 10min. – oblednú.

* Ak nechty pred lakovaním 
potrieme octom, lak vydrží 
dlhšie.
* Potrieť včelie bodnutie.
* Odstráni plesne zo sprcho-
vacieho závesu. Na koľajnič-
ky v sprche nalejeme trochu 
octu a kefkou vydrhneme. 
Vyčistí aj škáry medzi kach-
ličkami a chrómové kohú-
tiky, zrkadlá a kľučky. Ocot 
a jedlá sóda vyčistia vane a 
kachličky. Sprchovú hlavicu 
ponoriť na 10 min. do vody 
s octom.
* 2 šálky octu naliať do 
záchodu na noc - odstráni 
usadeniny.
* Pleseň odstránime rozto-
kom z 3 lyžíc bieleho octu, 
1 lyžičky bóraxu a 2 šálok 
horúcej vody.
* Jediná šálka bieleho octu 
do posledného plákania. 
Bielizeň bude biela, ustáli fa-
rebné oblečenie, zbaví static-
kej elektriny, bude mäkká a 
voňavá a zabije baktérie.
* Keď šatstvo farbí namodro 
alebo nazeleno – namočiť 
pred prvým praním na 10 
min. do neriedeného octu.
* Bieli ponožky a odstraňuje 
žltý nádych.
* Pripálenú škvrnu od žeh-
ličky pretrieť octom.
* Pokrčené oblečenie dať na 
vešiak a postriekať 1 diel 
octu a 3 diely vody.
* Neriedený biely ocot od-
stráni škvrny po krvi, koly, 
farby na vlasy, kečupu a 
červeného vína, škvrny od 
potu, dezodorantu, kávy.
* Treba ním postriekať mra-
venisko.

...pokračovanie 
v budúcom čísle

Rady do domácnosti 

Pripravili: V. Chobotová a T. Andrášiková.

Potraviny nielen na jedenie od A po Z
27
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Obecný športový klub Lehota počas 
prázdninových dní pripravil pre širokú 
verejnosť veľa príležitostí na športové 
vyžitie v našom športovom areáli.

Mali ste si možnosť bezplatne zahrať 
plážový volejbal, futbal, stolný tenis, bed-
minton, petanque. Úprimne sa priznáme, 
že sme čakali oveľa viac ľudí, ktorí túto 
možnosť využijú. Avšak vandalizmus pre-
kvital po nociach oveľa intenzívnejšie než 
možnosť športovo sa vyžiť. Svedkami toho 
sú vylomené dvere, rozbité svetlá, zničené 
zábradlie alebo krádeže piesku z plážového 
ihriska. Či sa to bude niekomu páčiť alebo 
nie, ak chceme vybudovať pre túto obec 
športový areál so športoviskami rôzneho 
druhu, iné východisko ako oplotenie areálu 
a určenie otváracích hodín pre verejnosť bo-
hužiaľ nie je. Ale poďme pekne po poriadku.

Začneme našou najväčšou základňou, 
ktorou sú futbalisti. Tento ročník máme 
prihlásené v súťažiach iba tri mužstvá a to: 
dospelých, dorast a internacionálov. Muž-
stvo žiakov sme nemohli prihlásiť, nakoľko 
v ich radoch nie je záujem o tento šport- 
zatiaľ. Uvidíme ako dopadne začínajúca sa 
práca s najmenšími žiakmi a to 1. až 4 roč-
ník, no nebránime sa ani mladším z radov 
škôlkarov. Čím skôr začnú s futbalom, tým 
lepšie. Žiacke tréningy bývajú v utorok a vo 

štvrtok od 16.00 hod. Príďte milí rodičia 
s Vašimi deťmi na ihrisko a nechajte ich 
vyskúšať zatrénovať si. 

Dorast a dospelí začali svoje súťaže už 
začiatkom augusta a vykročili do nich nie 
práve najšťastnejšie. V čase písania tohto 
článku mali obe mužstvá iba po jednom 
víťazstve. Všetci veríme a budeme sa o to 
snažiť, aby obe naše mužstvá napredovali 
a pritiahli diváka na náš štadión a aby tých 
víťazstiev pribúdalo. Ak sa zlepší u hráčov 
v prvom rade disciplína a tréningová morál-
ka- bude to reálne. 

A aby sme nezabudli, mužstvo dospe-
lých sa zúčastnilo v letnej prestávke na 
druhom ročníku Memoriála Tomáša Páneka 
na Kyneku. Naši si na ňom počínali, tak 
ako vlani, veľmi úspešne a po druhýkrát za 
sebou zvíťazili.

Zostávajúce zápasy ,,A“ mužstva 
v jesennej časti: 

18.10.2009 o 14.00 hod.   OŠK – Čeľadice
01.11.2009 o 13.30 hod.   OŠK – Sľažany

Športový klub zorganizoval uprostred 
leta tradičné hodové zábavy, ktorých sa 
zúčastnilo veľa ľudí i zo širokého okolia. Do 
tanca hrali hudobné skupiny Štýl a Femato.

V rámci hodov Internacionáli OŠK zor-
ganizovali medzinárodný futbalový turnaj, 
ktorého sa zúčastnili Nové Sady, švajčiarske 
mužstvo AC Coldrerio a naši starí páni. 
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Celkovým víťazom dvojdňového turnaja sa 
nakoniec stal OŠK Lehota, ktorý v ,,malom 
fi nále“ porazil práve súpera zo Švajčiarska 
výsledkom 3:0. Podľa vyjadrení všetkých 
zainteresovaných turnaj prebehol v skvelej 
priateľskej atmosfére a mal výbornú úro-
veň, o čom svedčí aj pozvanie na budúci rok 
na turnaj do švajčiarskeho AC Coldrerio.

Počas letných teplých dní sme zor-
ganizovali aj nasledovné turnaje: turnaj 
v malom futbale, bedmintone a plážovom 
volejbale. Ku každému turnaju pridávame 
i pár postrehov:

Turnaj o pohár OŠK 
v malom futbale

Tento turnaj sme sa rozhodli zorgani-
zovať po dlhých šiestich rokov prestávky 
a myslíme, že sme urobili dobre. Trošku 
nám prvý termín narušilo počasie, ale na 
druhý pokus už všetko vyšlo tak ako malo. 
Turnaja sa zúčastnilo spolu 7 mužstiev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Jed-
noznačne najlepším tímom a zaslúženým 
víťazom turnaja sa stalo mužstvo Bukake, 
ktoré neinkasovalo na turnaji ani jeden gól! 
Takže po hokejbalovom prvenstve si pripí-
sali i futbalové prvenstvo. Najlepším strel-
com turnaja bol Lukáš Mesároš (Cinguláši) 
so 7 gólmi. 

5. ročník turnaja 
v bedmintone

Na sviatok Cyrila a Me-
toda sme zorganizovali už 
tradičný turnaj v bedmin-
tone, ktorý mal svoje piate 
pokračovanie. Počasie nám 
iba druhýkrát doprialo zorga-
nizovať tento turnaj vonku. 
Turnaja sa zúčastnilo o niečo 
menej športovcov, než na 
poslednom zimnom, ale ani 
to neprekážalo, aby kvalita 
zápasov bola vysoká. Súťažilo 
sa v piatich kategóriách a tu 
sú ich jednotlivý víťazi:
Žiaci: Andrej Pavel

Žiačky: Denisa Korpášová
Dorastenky a ženy: Mária Pavelová
Dorastenci a muži: Lukáš Mesároš
Muži nad 35 rokov: Miroslav Bako

Príjemnou zaujímavosťou turnaja je 
účasť rodiny Pavelovej. Kompletná rodina 
piatich členov si pripísala 2x prvé miesto, 
1x druhé a 2x tretie miesto!!! Klobúk dolu 
pred nimi a tešíme sa ich ďalšiu účasť.

Nultý ročník turnaja 
v plážovom volejbale

V utorok 1. septembra sme zorganizova-
li po prvýkrát v histórii turnaj v plážovom 
volejbale. Nevedeli sme, do čoho ideme. 
Nevedeli sme, či nájde odozvu v našej obci 
takýto druh športu. Nekládli sme preto 
žiadne podmienky na štart, pravidlá sme 
pripravili jednoduché. Išlo nám jednoducho 
o to, aby sa všetci schuti zabavili a ,,vyváľali 
v piesku“. Počasie nám prialo, bolo krásne 
slnečno a prihlásilo sa nám nakoniec 14 
dvojíc. Súťaž sme rozdelili do dvoch sku-
pín. Jedna bola čisto mužská záležitosť 
(6 párov) a v druhej účinkovali ženské (5 
párov) a zmiešané (3 páry) dvojice. Hralo sa 
systémom každý s každým, nakoľko nám 
šlo o spropagovanie tohto druhu športu 
a zábavu. Turnaj trval bezmála osem hodín 
a najväčšiu zásluhu na jeho organizovaní 
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malo nežné pohlavie: Mgr. Lenka Kutaková 
a Ľubica Pavelková, ktorým i touto 
cestou ďakujeme. Vychytali sa ne-
dostatky a pevne veríme, že o rok to 
už bude oveľa lepšie a určite budú tri 
samostatné kategórie: mužská, ženská 
a zmiešaná. 
A kto je víťaz? V mužskej kategórii 
zvíťazil M. Vajda, J. Varga a v žensko-
-zmiešanej L. Kutaková, Š. Bede.

Memoriál Albína Baka
Dňa 1.8. 2009 organizovali stolní 

tenisti OŠK Lehota 5. ročník turnaja 
Memoriálu Albína Baka, ktorého 
možno nesporne označiť za legendu tohto 
športu v našej obci. Jeho oddanosť a láska 
k športu ho sprevádzali celý život a vďaka 
jeho trpezlivosti, ktorú venoval výchove 
hráčov, sa drží stolný tenis v Lehote stále na 
krajskej úrovni. 

I napriek veľmi teplému a dusnému 
počasiu sa zišlo v Kultúrnom dome 18 
športuchtivých hráčov, ktorí sa tradične 
rozdelili do kategórií registrovaných a nere-
gistrovaných. Na záver prebehli aj štvorhry, 
kde sa v rámci objektivity vylosoval každé-
mu registrovanému hráčovi neregistrovaný 
„parťák“. 

Diváci mali možnosť vidieť niekoľko 
veľmi hodnotných zápasov v oboch kategó-
riách a všetci zúčastnení príkladne bojovali 
o každú loptičku. Všetci sme sa zhodli, 

že turnaj prebehol v príjemnej 
a priateľskej atmosfére, ku ktorej 
prispelo aj chutné občerstvenie. 

Víťazi:
Dvojhra registrovaní: 
Peter Laník
Dvojhra neregistrovaní: 
Mária Psotová
Štvorhra: 
Michal Holka – Mária Psotová
Stolným tenistom sa súťaž za-
čala koncom septembra, takže 
v týchto dňoch poctivo zabe-
rajú na tréningoch a privítajú 
všetkých, ktorí by mali záujem 
hrať ,,ping-pong“.

Hokejbalový oddiel začal odvetnú časť 
ročníka 2. farskej ligy koncom augusta 
a chalani veria, že sa im bude dariť lepšie 
ako v jarnej časti.

Všetky potrebné informácie, výsledky či 
pripravované akcie športového klubu si 
môžete nájsť na našej webovej stránke:
www.osklehota.sk a svoje podnety a pripo-
mienky môžete adresovať na našej adrese: 
osklehota@osklehota.sk.

Na záver by sme sa veľmi radi poďakovali 
všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali pri 
organizovaní všetkých akcií, nakoľko bez 
ich pomoci by sme to istotne nezvládli.
Ďakujeme.

Peter Lukáč,
prezident OŠK Lehota 
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» Že hydina nemusí skončiť len na pekáči, sa 
môžete prísť presvedčiť do kultúrneho domu 
v dňoch 17. a 18. októbra na propagačnú 
výstavu hydiny a drobných zvierat, ktorú 
organizuje Slovenský zväz chovateľov Zá-
kladná organizácia Lehota.
» Dňa 30. októbra sa uskutoční v KD vý-
ročná členská schôdza Základnej organi-
zácie Zväzu zdravotne postihnutých s pose-
dením a kultúrnym programom.
» Dňa 31.10.2009 sa môžeme tešiť v kultúr-
nom dome na príjemné posedenie pre dô-
chodcov a pekný program našich detí v spo-
lupráci Obecného úradu Lehota s MŠ a ZŠ, 
ktorým urobia radosť svojim babičkám, ded-
kom i ostatným starším ľuďom k sviatku 
„Október- mesiac úcty k starším“.
» Dáme góla, dáááááme.. aj vy sa už tešíte 
na november a začiatok hokejbalového 
turnaja? Skalní i noví fanúšikovia sú vítaní 
na novom multifunkčnom ihrisku a pevne 
veríme v športovú i slovnú kultúru... Všetko 
pod taktovkou ŠK a 0ŠK. 
» Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? 
Detičky sa môžu dňa 04. decembra tešiť na 
kultúrno-spoločenský program pri vianoč-
nom stromčeku pred obecným úradom  pod 
taktovkou KaŠK, kde zavíta Mikuláš s čer-
tom a anjelom a dospelých zohreje Mikuláš-

sky pohár vareného vína od Vinohradníc-
keho spolku.
» Niekde sa píše, že staré víno a mladé ženy 
sú najlepšími prostriedkami kratochvíle... 
ale že aj mladé víno má svoje kvality, sa príď-
te presvedčiť dňa 11. decembra do kultúr-
neho domu na ochutnávku mladých vín, 
kde vás pozýva Vinohradnícky spolok.
» Ak sa chcú dôchodcovia stretnúť, podeba-
tiť, zabaviť a zanôtiť - dôvod sa nájde. A kde 
by ste hľadali lepší ako Vymetanie kútov 
sv. Luciou? Príjemné posedenie sa uskutoč-
ní dňa 13. decembra v kultúrnom dome.
» Halové športy majú výhodu, že ich neo-
vplyvňuje počasie a preto či už bude záľaha 
snehu a či blata, pozývame vás dňa 25. de-
cembra na vianočný stolnotenisový tur-
naj o pohár starostu obce do kultúrneho 
domu, ktoré organizuje OŠK.
» Aj keď je víno nápoj biblický, je aj nápoj 
alkoholický- a v rukách človeka sa môže stať 
nástrojom diabla... aby sa tak nestalo, dňa 
27. decembra Vás Vinohradnícky spolok 
pozýva do kultúrneho domu na požehnanie 
mladých vín.
» Dňa 30. decembra si môžete prísť pospo-
mínať na rok 2009 a privítať rok 2010 do 
kultúrneho domu na silvestrovské pose-
denie Zväzu telesne postihnutých s Dozor-
ným výborom Jednota Coop Lehota.

Plán kultúrno-spoločenských akcií 

Narodili sa:
Jún: Vanesa Zabáková, 
Matej Rusnák, Laura 

Frťalová, Viktória 
Lichtnerová 

Júl: Lenka Kotlárová, Šimon 
Jedinák, Sarah Bartová, 

Richard Zabák 
August: 

Sebastián Oberfrancz
Opustili nás:

Jún: 
Mária Kriváčková, rod. 

Holčíková (88) 

Júl: Bernardína Bernáthová 
rod. Bernáthová (84), 

Viliam Zaujec (76)

Blahoželáme jubilantom:
70-te narodeniny:

Bernard Bako (október)
Štefan Gergel (október

Jozefína Lahučká (október)
Štepánka Strnadová 

(október)
Anna Zaujecová (október)

Jozefína Dubeňová 
(november)

Veronika Lukáčová 
(november)

Emília Fúsková (december)
75-te narodeniny:
Viktória Bednárová 

(október)
Karol Pánis (október)
Anastázia Zabáková 

(november)
Aladár Zaujec (november)

Emil Hrnko (december)
Tomáš Varga (december)
Tomáš Zaujec (december)

80 –te narodeniny
Mária Grófová (november)

85- te narodeniny
František Dúbik (december)

Spolo enská rubrika
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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: 
28. október, 9. december

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

Zvozový kalendár  IV. štvrťrok 2009

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

07.10.2009 streda 07.10.2009 streda

21.10.2009 streda 04.11.2009 streda

04.11.2009 streda 02.12.2009 streda

18.11.2009 streda Zber PET deň

02.12.2009 streda 30.10.2009 piatok

16.12.2009 streda 27.11.2009 piatok

30.12.2009 streda 18.12.2009 piatok

Pošta (stránkové hodiny):

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

Upozornenie vo veci úhrady daní a poplatkov

Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú  uhradené dane a poplatky 
voči obci Lehota - daň za psa, daň z nehnuteľnosti, vývoz TKO a po-
platok za vodu, aby si tieto v čo najkratšom čase uhradili, nakoľko 

termíny splatnosti uplynuli.

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

Aerobik: 
Kultúrny dom Lehota

Utorok, štvrtok
od  18:30 hod. 

do 19:30  hod.

Vstupné: 1,5 €

Cvičiteľka:  
Mgr. Marcela Dulajová

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
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