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Vážení spoluobčania, 

dostáva sa Vám do rúk historicky prvé číslo časopisu 
Lehoty, ktorý vzniká  pre Vás všetkých. Po vyše ročnej práci 
na WEB stránke Lehoty, ktorá je zdrojom dôležitých infor-
mácií pre občanov Lehoty, avšak z hľadiska prístupnosti na 
internet je stále len obmedzeným zdrojom  pre 10, možno 
20 percent obyvateľstva, chceme tlačovým vydaním dostať 
informácie do každého domu Lehoty, teda ku každému 
občanovi našej obce.  Chcem aby informačné embargo voči 
občanovi zostalo minulosťou, pretože každý občan má právo 
na informácie. Vznikom časopisu stále len dobiehame mnohé 
obce, ktorí boli v tejto, ale aj v mnohých iných oblastiach 
ďaleko pred nami. Uvedený časopis v priebehu najbližších 
rokov určite prejde svojím vývojom, aby raz mohol byť na 
úrovni, ktorú si väčšina z nás praje. Moja vízia o ňom je 
taká, aby poskytoval pre občanov našej obce čo najviac 
pravdivých  a nestranných informácií o nás všetkých, o práci 
a aktivitách starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, 
aby podával informácie o práci Obecného úradu, o akti-
vitách a práci rôznych záujmových skupín, spoločenských 
organizácií a združení, ale aj o tom, aby každý občan mohol 
v ňom vyjadriť svoj názor, svoj postreh k čomukoľvek a ke-
dykoľvek. Garantom toho je redakčná rada a v neposlednom 
rade aj ja, ktorý bude  bdieť nad tým, aby sa časopis priblížil 
k mojej vízii.  Pozývam v tejto chvíli Vás všetkých na spolu-
prácu pri formovaní budúcnosti tohto časopisu, ktorý má 
za cieľ stať sa dôveryhodným informátorom občanov tejto 
obce. Verím, že svojimi  skúsenosťami, názormi, nápadmi 
a námetmi pomôžete pri formovaní časopisu, za ktorý sa ne-
budeme musieť v budúcnosti hanbiť a s ktorým bude väčšina 
obyvateľov spokojná. 

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce
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Aba Lehota
     Začiatkom XIV. storočia v období panova-
nia Matúša Čáka Trenčianskeho, vtedajšieho 
veľmoža slovenského, pána Váhu a Tatier, 
sa zakladali usadlosti pod vplyvom šol-
týskej kolonizácie. Mestečká a dediny 
zakladal jednotlivec- šoltýs alebo 
škultét - ktorý povolal budúcich 
usadníkov a to nielen z blízkeho 
okolia, ale aj z cudziny, rozdelil 
pôdu a vo vzniknutej usadlosti 
sa stal dedičným richtárom. 

     Okolie obce tvoril súvislý lesný 
porast. V záujme vtedajších panov-
níkov sa lesy vyklčovali, aby sa zúrodnená 
pôda mohla využívať pre rozvíjajúce roľníc-
tva. Obyvateľom, ktorí sa zaoberali týmito 
prácami bola udelená výnimka z daní, ktorá 
trvala 10 rokov. Doba trvania výnimky sa 
nazývala lehota a odtiaľ vznikol aj názov 
našej obce. Výnimku z daní mali vtedy aj iné 
usadlosti, o čom svedčí aj počet obcí, ktoré 
majú vo svojom názve „Lehota“.

    Našu obec založil takýmto spôsobom v 
r. 1303 kómes Aba z rodu Hunt-Poznan pri 
hradskej ceste, ktorá spájala Nitriansky hrad 
s Hlohoveckým. Tomuto najstaršiemu uhor-
skému rodu bola pôda darovaná za zásluhy 
v križiackej vojne, za zásluhy v tatarských 
bojoch a za hrdinské správanie sa vo vojne 
proti kráľovi Otakarovi II. .

     Po kómesovi z rodu Hunt-Poznan ako 
príslušenstvo hradu Hlohovca obec Lehotka 
dostali v r. 1437 Ocskajovci. V r. 1575 daro-
val Michal Lefantovský svoj majetok svojmu 
úradníkovi P. Širokému v Lehote. V r. 1618 
bola zničená Turkami a celkom zanikla. V r. 
1688 daroval arcibiskup Jur Pohronec svoj 

tunajší majetok nitrianskej katedrále. 
V r. 1694 získal obec Ján Uzovič. 

V 18. storočí sa opäť zaľudnila 
rôznymi živlami a Ocskajovci 
len s veľkou námahou získali 
späť svoj majetok. Obec Lehotka 
neskôr nazvali Ujlak, Aba Leho-
ta (po zakladateľovi), potom od 

r.1775 Konyok Lehota.

     V r. 1752 tu bývalo 130 rodín, 
poddaní obrábali 225 kopáčov vlastných 
viníc a 76 kopáčov panských. Kaplnku sta-
vali Uzovičovci koncom 17. storočia, kostol 
postavili v r. 1755. „Svätá studnička“ bola 
od roku 1873 rušným pútnickým miestom 
(ako aj dnes). Pri urbanskej regulácii zabrali 
zemepáni Uzovič, Očkaj a Kvassai bez náhra-
dy klčoviská, vyrúbali obecný les atď. Počet 
obyvateľov v r.1812 -630, v r. 1863-626. 

     Na konci 18. storočia a začiatkom 19. sto-
ročia Lehota patrila rodu grófa Zámockého. 
Ľud trpel a často sa dával do zbojov, o čom 
svedčia mnohé legendy, ktoré sa spomínajú 
aj dnes nielen v časopisoch, knihách ale 
vznikali i zápisky, ktoré vykonával veliteľ 
zápisku (Lehota bola v šintavskom), aby sa 
lepšie ustriehol ľud.

ZAMESTNANCI  OBECNÉHO ÚRADU: 

Helena Hargašová      hargasova@lehota.sk 
• matrika 
• stavebná agenda 
• sociálna agenda 
• evidencia obyvateľstva 
• spracovanie agendy OZ 
• vydávanie potvrdení a povolení a ich eviden-
cia

Helena Psotová              psotova@lehota.sk 
• dane a poplatky 
• pokladňa 
• fakturácia 
• evidencia SHR

Gabriela Zabáková      zabakova@lehota.sk 
• účtovníctvo 
• mzdy 
• sekretariát starostu 
• evidencia majetku 
• podateľňa

Ing. Petra Petríková   petrikova@lehota.sk 
• monitoring čerpania fi nančných prostriedkov 
z fondov EÚ, ministerstiev SR, atď 
• zabezpečenie agendy pre podávanie projek-
tov
• vedenie agendy životného prostredia

Eva Zabáková 
• doručovateľ 
• upratovanie

Štefan Mikula 
• majster údržby

Ľubomír Domček 
• majster údržby

Bc. Alena Vajdová     hlkontrolor@lehota.sk
• hlavný kontrolór

Obec Lehota
VEDENIE OBCE

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce

• prvé volebné obdobie

Dagmar Kubicová
zástupca starostu

• členka komisie kultúry a školstva
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 458 – č. d. 536



Obecné zastupiteľstvo6 Lehota 1/2008 7

Obec Lehota
ČLENOVIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Terézia Andrášiková 
• predsedkyňa  komisie ochrany a verejného 
poriadku
• členka komisie kultúry a školstva
• druhé volebné obdobie
• obvod č. d. 78 – č. d. 155

Milan Belko
• člen stavebnej komisie
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 156 – č. d. 233

Ľubomír Dúbik
• predseda stavebnej komisie
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 234 – č. d. 310

Milan Chmelár
• predseda komisie kultúry a školstva
• tretie volebné obdobie
• obvod č. d. 328 – č. d. 458

Radoslav Kriváček
• predseda finančnej komisie
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 537 – č. d. 614

Juraj Pavel
• predseda športovej komisie
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 311 – č. d. 381

Ing. Juraj Šášik
• predseda sociálnej komisie
• štvrté volebné obdobie
- obvod č. d. 1 – č. d. 77

Július Tábi
• člen finančnej komisie
• prvé volebné obdobie
• obvod č. d. 615 – č. d. 720
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Urobili sme v roku 2007
1, Odklon vedenia trasy R1 za horizont obce
2,  Nový obchod potravín - Krajinčák 

Staré torzo tzv. obchodu potravín na začiatku Šenkovskej ulice je minulosťou. V priebehu  
roku 2007 vyrástol na tomto mieste úplne nový obchod potravín. 

3, Osvetlenie cintorína  a rozvod vody po cintoríne  
4, Sfunkčnenie rigolu ul. Prostredné hony smer Veľké Zálužie    
5, Vybavenie LV na budovy na ihrisku                     
6, Oživenie námestia pri Zdravotnom stredisku
7, Výmena okien na budove Základnej školy     
8, Výmena podlahy vo veľkej sále Kultúrneho domu   
9, Prípravné práce na uzatvorení a rekultivácii skládky „Korytá“   
10, Zabezpečenie pravidelného vývozu TKO, skla, papiera, PET fliaš, veľkoobjemových kon-

tajnerov 
11, Obnova reprezentačnej sály v Kultúrnom dome      
12, Obnovenie tradičného behu obcou – „Beh pre zdravie obcou Lehota“      
13, Údržba budov patriacich do majetku obce. Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, Dužina, 

Materská škola,
14, Zabezpečenie bezpečnej prevádzky MŠ / správa BOZP 
15, Rozvoj WEB stránky obce Lehota                              
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Materská
škola

     Materská škola v Lehote začala svoju 
činnosť dňa 15.12.1987 s počtom detí 55.
V súčasnosti sa MŠ nachádza v strede 
obce, v tichej časti. Od 1.7.2002 je 
naším zriaďovateľom Obecný úrad 
v Lehote. Pod vedením pani riaditeľky 
Beáty Chlebcovej pracuje tu spolu 8 za-
mestnancov, z toho štyria pedagogickí 
a štyria správni zamestnanci.  
MŠ je dvojtriedna. Jedna trieda so 
zmiešanou vekovou skupinou detí 
a jedna trieda detí v predškolskom 
veku . Obe triedy majú spoločnú je-
dáleň, spálňu, sociálne zariadenie 
a šatňu. Triedy sú priestranné a svetlé. 
Deti majú dostatok priestoru na pohyb, 
ale aj veľa kútikov pre pokojnejšie hry. 
V spálni má každé dieťa svoju postieľ-
ku. Trieda určená pre predškolákov je 
vybavená počítačmi. 
      Školský dvor sa nám podarilo vy-
budovať v roku 2006 rôznymi exterié-
rovými hračkami za pomoci obecného 
úradu a rodičov. MŠ má vypracovaný 
projekt „ Zdravá škola“, kde cieľom pro-
jektu je zlepšenie životného prostredia, 
starostlivosť o zdravie žiakov a za-
mestnancov, humanizácia a tvorivosť 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Heslom projektu je zdravé prostredie, 
zdravé dieťa, zdravá planéta. Ako jedna 
z prvých materských škôl sme za tento 
projekt dostali v roku 1997 certifikát 
ministerstva školstva.
      Do našej materskej školy bolo v škol-
skom roku 2007/2008 zapísaných 47 
detí, z toho nastúpilo začiatkom škol-
ského roka 2007/2008 46 detí.
Triedy: 
1.trieda deti od 3 do 5 rokov – 25 detí: 
triedne učiteľky – Beata Chlebcová, 
Simona Špitálska
2.trieda deti od 5 do 6 rokov – 21 detí: 
triedne učiteľky – Mária Truchlá, Zu-
zana Miháliková

Beáta Chlebcová

Zraz Lehôt
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     Prvá škola je v obci Lehota spomínaná 
v roku 1820. Mala 8 žiakov, vyučoval ich P. 
Kostolánsky, ktorý bol aj notárom, kostol-
níkom a zvonárom. Škola bola umiestnená 
v súkromnom dome. Za necelých 200 rokov 
prešla vývojom od dvojtriednej rímsko-ka-
tolíckej, obecnej, meštianskej až po štátnu 
školu.  Čo môžeme povedať o súčasnej škole 
dnes?
     Súčasná plnoorganizovaná ZŠ s deviatimi 
ročníkmi má 173 žiakov, z toho je na 1.stup-
ni 77 žiakov a na 2.stupni 96 žiakov. Pod 
vedením pani riaditeľky A. Burdovej a pani 
zástupkyne M. Trnčíkovej pracuje na škole 
spolu 17 zamestnancov, z toho 15 pedagogic-
kých a 2 správni zamestnanci. V roku 2002 
nadobudla škola právnu subjektivitu. 
     Budova školy je stará, ale interiér dostal za 
posledné 3 roky úplne nový vzhľad. Vnútor-
né priestory boli vymaľované, v triedach na 
prízemí sa menila podlahová krytina, starý 
školský nábytok a tabule vystriedal nový 
moderný viacúčelový. Estetickejší vzhľad bu-
dovy sa určite dosiahol aj výmenou všetkých 

okien a dve-
rí. 
     Škola je 
v y b a v e n á 
v ý počtovou 
t e c h n i k o u , 
žiaci majú 
k dispozícii počítačovú učebňu. Pri ZŠ je 
zriadený školský klub. Deti sa môžu v po-
poludňajších hodinách pod vedením pani 
vychovávateľky realizovať v spoločensko-
-vedných, etických, prírodovedných, špor-
tových, výtvarných, hudobných a iných 
činnostiach. Už od roku 1985 je v  spolupráci 
s MŠ  vytvorená možnosť stravovať sa v škol-
skej jedálni.
     Zameranie školy je bohaté a rôznorodé. Od 
školského roku 2005 / 06 škola začala s vý-
učbou anglického jazyka v treťom ročníku. 
Piata trieda postupuje podľa učebného plánu 
s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. 
V spolupráci s OOPZ vo Veľkom Záluží usku-
točňuje škola projekt Správaj sa normálne. 
Škola realizuje so žiakmi siedmeho ročníka 

Základná škola

Cestu k emocionálnej zrelosti, so žiakmi 
druhého ročníka projekt Adamkozmos zdra-
via a v rámci dejepisu projekt Pátranie po 
predkoch. Patríme tiež medzi školy podpo-
rujúce zdravie a v celoslovenskom projekte 
Detský čin roka sme sa zaradili medzi školy 
dobrých skutkov. 
     Žiakom našej školy ponúkame pestrú 
záujmovú činnosť prostredníctvom týchto 
záujmových útvarov: eticko-čitateľský, 
Adamkozmos zdravia, počítačový, literárno 
– dramatický, športový, strelecký, tanečný 
a krúžok anglického jazyka. V krúžkoch pra-
cujú so žiakmi príslušní učitelia. Teší nás, že 

do vedenia jedného útvaru sa zapojil aj rodič. 
Strelecký krúžok vedie pani S. Kinclová. 
      Každoročne sa žiaci úspešne zapájajú 
do športových, literárnych, výtvarných, 
zdravotných a environmentálnych súťaží. 
Dosahujú v nich pekné umiestnenia. Úspeš-
nými riešiteľmi sa stávajú aj v predmetových 
olympiádach, a to matematickej, geografic-
kej, biologickej, biblickej, technickej a olym-
piáde v cudzom jazyku. 
Na škole pracuje už niekoľko rokov žiacky 
parlament a žiaci prispievajú vlastnou tvor-
bou do školského časopisu Klások.

Mgr. Viera Hanulíková

Karneval
     Posledný januárový 
deň zorganizovala naša 
základná škola v spolupráci 
s materskou školou a OÚ pri 
príležitosti prichádzajúcich 
fašiangov karneval. Deti 
v maskách od výmyslu sveta 
sa prišli zabaviť do kultúr-
neho domu v našej obci. Ne-
chýbali princezné, šašovia, 
čerti, Indián, čarodejnice, 
motýle, tenistka, vojaci, za-

jačik či iné zvieratká. 
     Program karnevalu plný 
zábavy a tanca bol spes-
trený rôznymi súťažami, v 
ktorých boli pre výhercov 
pripravené drobné odmeny. 
Zúčastniť sa mohol každý, 
kto mal chuť a nebál sa 
zapojiť do nenáročných ale 
zábavných úloh. 
     Celým programom spre-
vádzala sympatická dvojica 
žiakov  našej školy – žiačka 
9. ročníka Katarína Petríko-
vá a žiak 7. ročníka Miroslav 

Bakura.  Okrem 
komentovania 
priebehu súťaží 
prispievali aj 
k dobrej nálade 
v celej sále. 
O jej výzdobu 
sa postarali 
šikovní žiaci 
našej školy, kto-
rých výtvarné 
práce vytvorili 
v priestoroch 
k u l t ú r n e h o 
domu nezabud-
nuteľnú atmo-
sféru. 
     Až do  18 :
00 hodiny sa 
všetci žiaci, od 
n a j m l a d š í c h 

škôlkarov až po deviatakov, 
zabávali a tancovali. Do tan-
ca  im hral DJ Tomik. Najo-
čakávanejším momentom 
karnevalu bola tombola, 
v ktorej boli pripravené pre 
masky pekné ceny zakúpené 
z finančných prostriedkov 
OÚ v Lehote. Do tomboly 
prispeli knihami a plyšový-
mi hračkami tiež sponzori, 
za čo sa im touto cestou 
srdečne ďakujeme. 

Marcela Cesneková
Žiačka 9. Triedy ZŠ
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Veľká Noc 

Mgr. Marek Šenkárik

     Keď sa pominula sobota, Mária Magda-
léna a Mária Jakubova i Salome nakúpili 
voňavé oleje išli ho pomazať. V prvý deň 
týždňa, skoro ráno, po východe slnka, pri-
šli k hrobu a hovorili si. „Kto nám odvalí 
kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa 
pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol 
totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na 
pravej strane videli sedieť mladíka oble-
čeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im 
prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša 
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? 
Vstal z mŕtvych.“
Sväté Písmo: Nový Zákon, Evanjelium podľa 
Lukáša 16,1 – 6

     Tieto ženy stáli pred problémom: kto im 
odvalí kameň, ktorým je hrob privalený? 
Taký kameň, lenže neviditeľný, si niesli aj na 
svojich srdciach. Kameň bolestnej straty zo 
smrti Ježiša, kameň zabudnutia nad hroz-
ným Ježišovým mučením, kameň Judášovej 
zrady, kameň nevšímajúcich ľudí a kameň 

zloby, ktorá sa posmievala umierajúcemu. 
Kto odvalí tieto kamene?
     Pri tomto uvažovaní sa začína tajomstvo 
veľkonočného rána. Kameň je odvalený! Nie-
len z hrobu, ale aj zo srdca. Kameň bolesti, 
strachu a neistoty. Niet kameňa, ktorý by 
mohol zatlačiť do zabudnutia skutočnosť, že 
Ježiš premohol hriech a smrť. Vstal z mŕt-
vych! On žije! On svojou mocou odvalil ka-
mene z hrobov, ktorými sa stali naše srdcia 
zranené hriechom.
     O niekoľko dní budeme sláviť Veľkú noc. 
Veľkonočné sviatky nás priťahujú tajom-
stvami utrpenia, smrti a života zároveň.
Liturgické slávenia  od Kvetnej nedele až po 
Veľkonočnú nedeľu nám to jasne ukazujú. 
Otvára sa nám kontrast utrpenia, bezmoc-
nosti a smrti spravodlivého na jednej strane 
a majestát oslávenia prechodu zo smrti do 
života na strane druhej. Otvára sa svet od 
vekov skrytý v Bohu, ktorý pripravovala jeho 
Láska a nezničila ho ani vzbura človeka. Svet 
kvalitatívnej premeny celej existencie člove-
ka, ktorý má večnosť na dosah ruky.
     Prajem Vám, aby ste Veľkonočné sviatky 
prežili s nádejou a radosťou, ktorá pramení z 
Ježišovho zmŕtvychvstania.  

Farnosť a púte
     Farnosť je spoločenstvo veriacich, kresťanov 
katolíkov na čele s kňazom - farárom, ktorých spájajú 
životné smerovania a postoje. Farnosť má žiť ako ro-
dina. Spoločne prežívať radosti a aj starosti každého 
jedného človeka našej obce. Naša farnosť Lehota sa v 
roku 1946 odčlenila od farnosti Veľké Zálužie a vznik-
la nová farnosť, o ktorú sa od júla 2004 stará pán farár 
Mgr. Marek Šenkárik. 
     Farnosť Lehota ja známa aj ako pútniské miesto. 
Každoročne sa tu prejavuje úcta púťami na počesť zja-
venia sa Panny Márie, ktorá sa zjavila dňa 30. apríla 
Jozefovi Dobrovoľnému  na vŕšku nad dedinou, kde pásaval stádo oviec. Púte ku kaplnke pri-
chádzajú i na hody k sviatku zasvätenia kostola sv. Anne (v prvú nedeľu po sv. Anne). 
     Púte praktizovala väčšina náboženstiev. Je to zvyk, ktorý dávno predchádzal zosumarizo-
vaniu Biblie. Ľudia putovali storočia pred narodením Ježiša Krista. Je to cestovanie veriacich 
na miesto, ktoré posvätilo nejaké zjavenie sa božstva alebo činnosť náboženského učiteľa, aby 
tam predniesli svoju modlitbu. Návšteva svätého miesta, ktoré je cieľom putovania, je obyčajne 
pripravovaná obradmi očisťovania a vykonáva sa v zhromaždení. Putovanie je takto hľadaním 
Boha a stretnutím sa s ním v liturgickej slávnosti.
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Kto raz pokrútil stopkou pohára 
a vdýchol vôňu ...
kto priložil pohár k perám a vy-
chutnal chuť  ...
kto vzhliadol farbu, iskrivosť 
a čírosť toho ovocného moku  ...

Kto raz prišiel do Lehoty na pre-
žitie týchto momentov, zostáva 
im verný.

     Vernosť a najmä hoj-
nú účasť bolo cítiť aj dňa 
7. marca 2008 v  Kultúr-
nom dome v Lehote, kedy 
sa konal 7. ročník výstavy 
vín. Vinohradníci, vinári 
a priatelia vína sa tu stretli, 
aby zhodnotili svoju celo-
ročnú prácu vo viniciach 
a vínnych pivniciach. 
     Samotnej akcii predchá-
dzalo odborné hodnotenie 
vín, kde degustačné komi-
sie týždeň pred verejnou 
výstavou obodovali všetky 
vzorky. Hodnotili 235 vzo-
riek vín od 126 vystavova-
teľov (z toho 51 z Lehoty).
     Na výstave bolo pre-
zentovaných 17 bielych 
odrodových vín, 12 červených odrodových 
vín, 2 ružové odrodové vína a 2 samorodé 
odrody. Degustovali sa vína nielen s viníc 
lehotského extravilánu, popýšiť sa prišli aj 
vinári z Veľkého Zálužia, Jarku, Veľkého 
Lapáša, Nitry ... 
     Odborníci z degustašnej komisie vyhod-
notili  a Šampiónom bielych vín sa stalo víno 
Rizling rýnsky od PD Vinohrady z Bratisla-
vy. Šampión červených vín bol udelený vínu 
MERLOT barrique od pána Juraja Horského 
z Nitry. 
     Veltlínske zelené od pána Ing. Štefana Pet-
ríka sa stalo Najlepším bielym vínom Lehoty. 
Najlepšie červené víno Lehoty bolo Svätovav-
rinecké od pána Štefana Pavela. 
Celkom bolo ohodnotených  diplomom „Zlatá 
medaila“ 42 vzoriek vína, diplomom „Strie-
borná medaila“ 70 vzoriek vína a bronzovú 
medailu  získalo  73 vzoriek vína.

Výstava vín
Autor: Ing. Petra Petríková

Foto: Slávka Zaujecová
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     Najlepšie lehotské vína, ktoré získali 
zlatú medailu ponúkli títo páni: Ing. Jo-
zef Polák, Ing. Štefan Petrík, Mgr. Fran-
tišek Ondruška, Štefan Šúnik, Štefan 
Pavel, Alexander Šebök, Ladislav Tóth 
ml. a Milan Chmelár. Lehotskí vinári si 
odniesli 10 zlatých medailí, 19 striebor-
ných a 29 bronzových medailí.
     Organizačný výbor Vinohradníckeho 
spolku v Lehote  sa postaral o príjemné 
stretnutie, ktorého debaty sa niesli 
v duchu vína, odrôd, vinohradov, ... 
Návštevníci mohli zažiť rozmanitosť 
všetkých možných chutí a vôní vín. 
V priebehu jediného večera ste mohli 
ochutnať desiatky rôznych rizlingov, 
veltlínskych zelených, svätovavrinec-
kých, rulandských
... čo máte radi. Bola to vynikajúca mož-

nosť ochutnať vína z Lehoty a okolia.

Akciu ako už tradične organizoval 
miestny vinohradnícky spolok 
a postupne sa stáva stále viac 

prestížnou udalosťou pre výrobcov 
vína o čom svedčí aj ich početná účasť. Najlepší vinári výstavy: zprava: Štefan Pavel, Ing. Milan Drobný a Ján Ďurďovič, 

Juraj Horský, Ing. Štefan Petrík
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Kynologický 
klub

     Kynologický klub v Lehote vznikol v roku 
1982 ako dobrovoľná nezávislá organizácia 
zjednocujúca priaznivcov, ktorí majú záujem 
o chov a výcvik psov.  Tvorcovia myšlienky 
(zároveň aj prvými výcvikármi) boli pán 
Milan Šooš a pán Ján Vrtich. V začiatkoch 
mal klub deväť členov. V ďalších rokoch sa 
klub rozvíjal a napredoval. Kynológovia klu-
bu nadviazali úzku spoluprácu s policajnými 
kynológmi. 
     Dnes vedie Kynologický klub v Lehote 
pán Štefan Pavel. Pán Milan Šooš (hlavný 
výcvikár) usmerňuje cca 12-člennú skupinu 
členov klubu, ktorí sa pravidelne stretáva-
jú každú nedeľu ráno v Športovom areáli 
v Lehote, kde cvičia svojich štvornohých 
miláčikov.
     Výcvik sa organizuje podľa cvičného 
poriadku ZVV 1 a ZVV 2. Je zameraný 
predovšetkým na výcvik a chov služobných 
pracovných plemien psov. Na výcvik sú 

používané špeciálne pomôcky napr. rukáv, 
peška, palica, bič, plentne, ...  Zároveň zabez-
pečuje rozvoj športovej kynológie, kde pes 
vykonáva rôzne cviky poslušnosti, obrany a 
špeciálne cviky. Ide o výcvik pre radosť psa 
a majiteľa. Radosť je o to väčšia, keď Váš pes 
začne plniť Vaše povely. Ak teda máte záujem 
o slušného psíka, budete vítaní.

Štefan Pavel

     Vinič hroznový patrí medzi naše najstaršie 
kultúry. Z dejín je známe, že v 13. – 16. sto-
ročí vína z Bratislavy, Svätého Jura, Pezinka 
a Modry konkurovali najlepším európskym 
značkám a dostávali sa aj na kráľovské dvory.
    Tradícia pestovania viniča a dorábania vína 
na území obce Lehota siaha do dávnej minu-
losti. Podľa dobových písomných údajov už 
v roku 1752 bývalo v obci 130 poddanských 
rodín,  ktoré obhospodarovali 301 kopáčov 
viníc (225 kopáčov vlastných viníc a 76 kopá-
čov viníc pánskych).  
    Záujem o vinohradníctvo stúpol najmä 
v prvých rokoch minulého storočia, kedy 
bolo ťažké priviesť víno zo zahraničia. V tom 
období  zakladali maloroľníci Lehoty vinice 
v lokalitách chotára Stará Hora, Cerníky a Kl-
čoviny. Neskôr JRD Lehota vysadilo ďalších 
33 ha viníc (časť  Mešače). 
     V súčasnom období sa vinič hroznový 
sústredene  pestuje len na dvoch plochách ex-
travilánu  (Stará hora - 1ha a  Za Parkanom - 5 
ha). Zvyšné vinice sú v záhradkárskej osade a  
v záhradách intravilánu. 
     Do roku 1984 zastrešovala vinohradníctvo 

a vinárstvo v Lehote Základná organizácia 
Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ), 
ktorá koncom 80-tych rokov usporiadala 
v Lehote  prvé dva ročníky Výstavy vín spoje-
ných s ochutnávkou.
     V roku 2004 vinohradníci obce založili 
Vinohradnícky spolok  a pokračovali v orga-
nizovaní výstav vín. Nakoľko vinohradníc-
tvo a vinárstvo dnes prežíva na Slovensku 
renesanciu, je nevyhnutné zavádzať do praxe 
nové poznatky v oblasti pestovania viniča 
a spracovania hrozna. Náš spolok sa o to usi-
luje organizovaním pravidelných odborných 
prednášok, ktoré sú garantované pedagógmi 
z SPU v Nitre a profesionálnymi odborníkmi 
z poľnohospodárskej praxe.
     Vinohradnícky spolok v Lehote sa zapája do 
diania v obci organizovaním viacerých podu-
jatí (Výstava vín, Procesia k sv. Urbanovi, Mi-
kulášsky pohár vína , Ochutnávka mladých 
vín z Lehoty, ...). Termíny týchto akcií sú uve-
dené na webovej stránke obce www.lehota.sk 
/Vinohradnícky spolok.

Ing. Štefan Petrík
predseda Vinohradníckeho spolku v Lehote

Vinohradnícky spolok

Členovia vinohradníckeho spolku v Lehote Ukážka výcviku služebných pracovných pleniem psov na MDD

Foto: sprava Milan Šooš (hlavný 
výcvikár), Štefan Pavel
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     Poľovnícke združenie Le-
hota bolo založené v r. 1963. 
Od tohto obdobia prešlo 
celou radou zmien, ktoré sa 
dotýkali jeho krátkodobého 
zlúčenia s okolitými združe-
niami a opätovným osamo-
statnením, ktoré pretrváva 
dodnes. V súčasnosti má PZ 
Lehota 19 členov a 3 čakate-

ľov na členstvo. 
      Poľovný revír Lehota je zaradený 
do Poľovnej oblasti Nitra – Dvorní-
ky a jeho súčasná rozloha je  911 
ha, ktorej prevažnú časť tvorí poľ-
ná plocha. 
     Druhy zveri:  srnec hôrny (22 ks), 
zajac poľný (220 ks), bažant poľov-
ný (45 ks), jarabica poľná (110 ks), 
líška hrdzavá, diviak lesný, kuna 
skalná, jazvec lesný, jastrab lesný, 
myšiak lesný, jastrab krahulec, soj-
ka škriekavá,...
Hlavná úloha a aktivity PZ Lehota: 
sú zachovávanie, zveľaďovanie, 
ochrana a optimálne využívanie 
genofondu zveri ako súčasť prí-
rodného bohatstva.  V revíri má 

naše PZ vybudovaných 20 ks kŕmnych za-
riadení pre bažantiu a jarabičiu zver, 12 ks 
kŕmnych jasieľ pre srnčiu a 20 ks kŕmidiel 
pre zajačiu zver, ktoré slúžia na pravidelné 
prikrmovanie najmä v zimnom období. 
Jedným z problémov je až úplná absencia 
prirodzených zdrojov vody. Z tohto dôvodu 
sme  vybudovali v posledných siedmich ro-
koch viac ako 30 ks umelých napájadiel (s 
objemom 25-80 l). 
     V blízkej budúcnosti plánujeme založiť 
Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prí-
rody (KMPP).

Poľovnícke združenie Lehota
    Organizácia bola zalo-
žená v roku 1977 a hneď 
od jej vzniku sa musela 
prebíjať ťažkým začiatkom. 
Až v roku 1987 nám bola 
ponúknutá možnosť uspo-
riadať XII. okresnú výstavu, 
ktorá mala na tú dobu veľký 
ohlas.

     V roku 2007 sa nám v 
dňoch 27. - 28.10. poda-
rilo pripraviť peknú akciu 
- propagačnú výstavu Slo-
venského zväzu chovateľov, 
základnej organizácie Leho-
ta pri Nitre.

    Máme nasledovných 
členov: Ján Bernáth, Peter 
Moravčík, Michal Morav-
čík, Jozef Moravčík, Juraj 
Tóth, Vladimír Pekar, Ľu-
bomír Varga, Janka Chleb-
cová, František Zabák. 
Mladí chovatelia sú: Peter 
Bernáth, Juraj Bernáth, 
Aška Kinclová, Majka Kin-
clová, Patrik Brunovský.

Slovenský zväz chovateľov ZO v Lehote



Udalosti24 Lehota 1/2008 25

     Základná organizácia Zväzu zdravotne 
postihnutých v Lehote pracuje od roku 
2003 pod hlavičkou Zväzu zdravotne po-
stihnutých Nitrianskeho kraja s krajskou 
správou v Nitre.

    ZZPNK je nezisková organizácia 
združujúca občanov, ktorí pre aké-
koľvek dlhodobé poškodenie zdravia 
majú svoj život zložitejší a musia 
prekonávať nemálo problémov. Orga-
nizácia pôsobí na báze dobrovoľnosti, 
nemá platených pracovníkov a nie je 
dotovaná štátom. Finančné prostried-
ky získava z obecných úradov, sponzo-
rov a z vlastných zdrojov od členov.
     Základnú organizáciu zväzu 
zdravotne postihnutých v Lehote 
vedie pani Emília Šášiková  spolu s 
osemčlenným výborom. Združuje 97 
členov, ktorí sa stretávajú viackrát 
do roka na členských schôdzach spo-
jených s posedeniami pri hudbe napr. 
Fašiangové posedenie, Deň matiek, 
Október – úcta k starším a pod.
     Krajská správa organizuje rekon-
dičné pobyty v kúpeľných mestách 
Slovenska, rekreácie v Grécku, kto-
rých sa radi zúčastňujeme. Poriadame 

návštevy divadelných predstavení v Nitre, 
termálneho kúpaliska Podhájska. 
     Snažíme sa spestriť život našim členom, 
pomáhame im prekonávať zdravotné problé-
my, čiže sa snažíme robiť život krajším.

Základná organizácia
Zväzu zdravotne postihnutých

     V júli 1994 Okresný výbor Jednoty 
dôchodcov oslovil Obecný úrad Lehota 
o založenie organizácie Jednoty dôchodcov 
z radov našich občanov. Už v septembri sa 
konala prvá ustanovujúca schôdza, kde bolo 
prítomných 97 členov. Prvým predsedom 
novovzniknutej organizácie bol pán Michal 
Lahučký. V roku 1998 prevzala túto funkciu 
pani Olívia Chlebcová. 
     Jednota dôchodcov v Lehote je zameraná 
na skvalitnenie života 
našich dôchodcov, na 
ich realizáciu v rôznych 
aktivitách, oddych. 
V značnej miere sa na 
tom podiela aj spevácky 
súbor „Lehoťanka“, kto-
rý bol založený v roku 
1995 pri ZO JD v Le-
hote.  Vedúcou tohto 
folklórneho súboru sa 
stala a na tomto poste 
doteraz zotrvala  pani 
Gabriela Zaujecová. 
Súbor Lehoťanka sa 
zúčastňuje rôznych kul-
túrnych podujatí napr. 
Pribinove slávnosti, 

Vianočné vystú-
penie pri Divadle 
Andreja Bagara 
v Nitre, regionálne 
spevácke podujatia 
v susedných obciach 
a mnohé obecné 
podujatia.
     O tom, že naši 
členovia sú aktívni 
a húževnatí svedčia 
aj mnohé víťazstvá 
v okresných súťa-
žiach a turnajoch 
v stolnom tenise, 
kde obec úspešne 
reprezentuje pán 
Milan Bako a pán 

Jozef Rác.
     Naša organizácia spolupracuje zo Zväzom 
zdravotne postihnutých, s ktorým aj v tomto 
roku usporadúva Ples kvetov a Silvestrovské 
posedenie.
    I keď sme už na zaslúžilom odpočinku 
a v pokročilom veku, predsa sa snažíme 
v rámci svojich schopností a možností pre 
potešenie a pre svoju obec niečo urobiť.

Základná organizácia 
Jednota dôchodcov
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Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2008

23.02.
Strelecká súťaž o putovný pohár starostu obce

Kultúrny dom (Športová komisia + Základná škola)   

07.03.
Verejná ochutnávka vín

Kultúrny dom (Vinohradnícky spolok) 

28.03.
Deň učiteľov 

Kultúrny dom (Obec Lehota)

29.03.
Rodičovská veselica ( I. ročník) 

Kultúrny dom (Základná škola + Materská škola)

30.04.
Púť ku kaplnke pri príležitosti zjavenia sa Panny Márie spojená s vystúpe-

ním Lehoťanky a speváckych skupín z okolitých obcí
(Jednota dôchodcov + Lehoťanka)

08.05.
Beh víťazstva 

(Kultúrna a školská komisia + Športová komisia)

10.05.
Posedenie pri príležitosti Dňa matiek

pre členov Zväzu zdravotne  postihnutých a členov Jednoty dôchodcov 
 Kultúrny dom (Zväz zdravotne postihnutých + Jednota dôchodcov)

11.05.
Deň matiek - kultúrno-spoločenská akcia pre všetky matky

Kultúrny dom (Základná škola + Materská škola + Kultúrna a školská komisia)

25.05.
Procesia k sv. Urbanovi

podujatie spojené s pobožnosťou a posedením vo Vinohradoch pri soche sv. Urbana
(Vinohradnícky spolok) 

01.06.
MDD - oslavy spojené s kultúrnym programom pre deti 

(Základná škola + Materská škola)

15.06.
Posedenie pri guláši 

Poľovnícka chata (Poľovnícke združenie)

28.06.
Hurá na prázdniny 

Športový areál Lehota (Základná škola + Materská škola)

05.07.
 Bedmintonový turnaj (II.ročník)

Športový areál Lehota (Obecný športový klub + Športová komisia)

11.07.-12.07.- 13.07.
OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 705. VÝROČIA ZALOŽENIA NAŠEJ   OBCE 

A  80. VÝROČIA ZALOŽENIA OBECNÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
podrobný program osláv bude včas zverejnený po spresnení účinkujúcich 

(OÚ Lehota  + Obecný športový klub)

25.07. – 26. 07. 
Hodové zábavy

Športový areál Lehota (Obecný športový klub)

27.07. 
Púte ku kaplonke k sviatku titulu kostola sv. Anna 

 - svätá omša na pútnickom mieste pri kaplonke

 23.08. 
Ples kvetov  spojený s výstavou kvetov, ovocia a ručných prác

Kultúrny dom (Zväz zdravotne postihnutých + Jednota dôchodcov)

01.09. 
Deň ústavy SR - vatra zvrchovanosti 

Kultúrny dom (OÚ Lehota)

04.10.
Výročná členská schôdza Zväzu zdravotne postihnutých s posedením a 

kultúrnym programom 
Kultúrny dom (Zväz zdravotne postihnutých)

25.10. - 26.10. 
Propagačná výstava hydiny a drobných zvierat
Kultúrny dom (Slovenský zväz chovateľov ZO v Lehote)

05.12. 
Mikuláš - kultúrno-spoločenský program pri vianočnom stromčeku 

Mikulášsky pohár vína
Obecný úrad, Kultúrny dom (Kultúrna a školská komisia + Vinohradnícky spolok)

12.12. 
Ochutnávka mladých vín spojená s odbornou prednáškou 

Obecný úrad (Vinohradnícky spolok)

27.12.
Požehnanie mladých vín

Kultúrny dom (Vinohradnícky spolok)

31.12. 
Silvestrovské posedenie Zväzu telesne postihnutých s Jednotou dôchodcov

(Zväz zdravotne postihnutých + Jednota dôchodcov)Kultúrny dom
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Rady a pomoc pre občanov
Stránkové hodiny obecného úradu:

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

Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

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

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 13:00

Výpožičná doba obecnej knižnice: piatok 15:00 – 17:00

Zvozový kalendár 
Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

02.01.2008 streda 09.01.2008 streda
16.01.2008 streda 06.02.2008 streda
30.01.2008 streda 06.03.2008 štvrtok
13.02.2008 streda 10.04.2008 štvrtok
27.02.2008 streda 15.05.2008 štvrtok
12.03.2008 streda 12.06.2008 štvrtok
26.03.2008 streda 17.07.2008 štvrtok
09.04.2008 streda 14.08.2008 štvrtok
23.04.2008 streda 18.09.2008 štvrtok
07.05.2008 streda 16.10.2008 štvrtok
21.05.2008 streda 13.11.2008 štvrtok
04.06.2008 streda 11.12.2008 štvrtok
18.06.2008 streda   
02.07.2008 streda   
16.07.2008 streda Zber PET deň
30.07.2008 streda 25.01.2008 piatok
13.08.2008 streda 12.02.2008 utorok
27.08.2008 streda 11.03.2008 utorok
10.09.2008 streda 08.04.2008 utorok
24.09.2008 streda 06.05.2008 utorok
08.10.2008 streda 03.06.2008 utorok
22.10.2008 streda 01.07.2008 utorok
05.11.2008 streda 29.07.2008 utorok
19.11.2008 streda 26.08.2008 utorok
03.12.2008 streda 21.10.2008 utorok
17.12.2008 streda 18.11.2008 utorok
31.12.2008 streda 16.12.2008 utorok

Úhrada daní a poplatkov:
Daň z nehnuteľností: do 31.3.2008 na základe platobného výmeru zaslaného na adresu 
Daň za psa: do 31.3.2008 čiastka 120,- Sk/pes 
Poplatok za TKO (komunálny odpad): 450.-Sk na osobu je splatný v dvoch splátkach a to 1.spl. 
do 31.marca a 2.spl. do 30.septembra. 
Vodné: posledný odpočet vody - december 2007, 24.-Sk/m3 

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár - MUDr. Erika Fuxhofferová  TEL: 037/655 31 38

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva

Pondelok Ordinácia Báb

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

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

              - párny týždeň Ordinácia Báb

Štvrtok Ordinácia Báb

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

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková  TEL: 037/655 05 15

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

Utorok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

Streda 07:30 - 10:00

Štvrtok 11:00 - 12:00

Piatok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

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

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 - 14:00

Utorok 07:00 - 14:00

Streda 07:00 - 14:00

Štvrtok 07:00 - 14:00

Piatok 07:00 - 14:00

LekáreňTEL: 037/655 30 09

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Termíny konania 
obecných 

zastupiteľstiev 
na rok 2008

12. marec 2008,

30.apríl 2008,

25.jún 2008,

20. august 2008,

8.október 2008,

3. december 2008
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Spoločenská rubrika
V ROKU 2007 SA NARODILI:

Január: Daniel Štancel
 Sebastián Štancel
 Róbert Psota
Fabruár:  Timotej Števove
 Sofia Petríková 
Máj:  Kristína Móciková 
Jún: Marko Macík
 Alex Zaujec
 Viktória Hrnčiarová
Júl:  Petra Bédiová 
August:  Tamara Halásová
 Nikola Švejdová 
September:  Lucia Ožvaldová
 Peter Ožvalda
 Matej Hargaš 
Október:  Nikolas Škadra
 Lenka Lahučká 
December:  Jakub Štefanka
 Pavol Kozla

MANŽELSTVO UZATVORILI:

Peter Zabák a Mgr. Zuzana Gombáliková 
Anton Pavelka a Ľubica Slováková 
Jaroslav Mesároš a Mária Gemerová 
Miloš Kazík a Slávka Bomberovičová 
Radoslav Flóriš a Zuzana Aľušíková 
Martin Zabák a Ing. Martina Podbehlá 
Tomáš Zabák a  Lucia Žáčiková 
Marek Zabák a Ing. Stanislava Ivanová 
Juraj Šutka a Libuša Blahová 
Marek Šášik a Zuzana Studená 
Róbert Psota a Mária Hrudová 
Ing. Marek Adámek a Ingrid Vičanová 
Ján Varga a Zuzana Motúzová 
Peter Zaujec a PharmDr. Stanislava Tkáčová 
Miroslav Andraško a Veronika Révayová

OPUSTILI NÁS:
Február: Šalát František
 Mišudíková Matilda
 František Chlebec
Marec:  Chalániová Filoména
 Psotová Anna 
Apríl:  Štefák Michal 
Máj:  Dubeňová Filoména 
Jún:  Štancel Jozef 
Júl:  Valíček Ondrej
 Eva Chlebcová
 Zaujec Vincent
 Križanová Filoména 
August:  Karkoška Karol 
September:  Lahučká Emília
 Lukáčová Mária 
Október:  Petrík Emil
 Ondruška Jozef
 Zaujec Alexander
 Lahučký Emil
 Ján Halás,                                                                                              
                                          František Zabák
 Jolana Pecárová
 Mária Bencová 
December:  Filoména Chlebcová
 Ing. Jozef Lukáč

V ROKU 2008 SA NARODILI:
Január:   Alex Civáň
  Dominik Bib
Marec  Nina Zaujecová

OPUSTILI NÁS:
Január:  Pavel Šášik 
Február: Vojtech Vaško
  Emília Hrnková
  Jaroslav Dúbik 
  Emília   Zabáková
Marec:  Antonín Vanek

Posilňovňa
     Posilňovanie a budovanie postavy má v Le-
hote dlhú tradíciu. Ikonou a zakladateľom 
,,lehotskej kulturistiky” je pán Ing. Štefan 
Petrík, dlhoročný špičkový československý 
kulturista 70-tych rokov, majster Slovenska 
a vicemajster Československa v kulturistike 
(súčasný medzinárodný rozhodca), ktorý 
v Lehote vybudoval prvú posilňovňu. Tá 
najskôr fungovala v stiesnených priestoroch 
miestneho Športového areálu v Lehote, 
neskôr bola premiestnená do kultúrneho 
domu, kde funguje už takmer 10 rokov. 
   Nové priestory ponúkajú cvičenie na 
celkom odlišnej úrovni. Naša posilňovňa 
umožňuje veľmi precízne precvičiť každú 
svalovú partiu. Nachádzajú sa tu stroje, kto-
ré môžete vidieť v akomkoľvek špičkovom 
fitness-centre s výnimkou tzv. kardio stro-
jov (bežiace pásy, stacionárne bicykle atď.). 
Množstvo jednoručných činiek, nakladačiek 
rôzneho typu a dostatok závažia dáva našej 

posilňovni vysokú známku. 
     Zodpovednými vedúcimi sú Daniel Dubeň 
a Tomáš Zabák. Kľúče sú k dispozícii u Dani-
ela Dubeňa (0904 249 956) každý pracovný 
deň vrátane soboty a nedele vždy od 16:00 
do 21:00 h.

Vstupné:  zamestnaní a dospelí
   100 Sk,-/mesiac
  nezamestnaní a deti 
   50 Sk,- / mesiac
Jednorázový vstup:
               zamestnaní a dospelí     -      10 Sk,-
               nezamestnaní a deti       -        5 Sk,-

    V našej posil-
ňovni znie taká 
hudba, akú si zo 
sebou prinesie-
te! A práve tým-
to je špecifická. 
Ide o dedinskú 
posilňovňu, bez 
s pa r ť a n s k ýc h 
pravidiel, čím 
sa stala obľú-
bená a našla si 
svojich stálych 
návštev níkov. 
Lehota má 
podmienky pre 
budovanie gréc-
keho ideálu krá-
sy tela i ducha, 
n a z ý v a n é h o 

kalokagatia, o akých môžu v iných dedinách 
iba snívať. Netreba však zabudnúť, že tieto 
podmienky a možnosti nám vytvoril OÚ Le-
hota, za čo mu patrí veľká vďaka.

Daniel Dubeň
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Aerobik
     Nežné pohlavie sa tiež môže baviť špor-
tom.  Pravidelným cvičením aerobiku si 
ženy a dievčatá môžu zlepšiť 
telesnú a funkčnú zdatnosť 
organizmu. Aerobik je jeden 
z viacerých druhov vytrva-
lostného cvičenia, pri ktorom 
sa zapájajú do činnosti veľké 
svalové skupiny, stimuluje a 
pozitívne ovplyvňuje prácu 
dýchacieho, srdcovo-cievneho 
a pohybového systému. Pre-
cvičovateľka Mgr. Marcela 
Dulajová využíva prostriedky 
základnej, kondičnej, rytmic-
kej gymnastiky a tancov so za-
meraním na problémové žen-

ské partie (brucho, stehná, zadok), pričom 
prihliada aj na aktuálnu kondíciu cvičiteľov. 
Ak medzi Vaše priority patria zdravie, línia 
a krása, budete vítaní každú stredu a nedeľu 
o 19:00 v Kultúrnom dome v Lehote. 

Futbal je vo všeobecnosti 
jedným z najobľúbenejších 
športov. Nie je tomu inak ani 
v našej obci. Možno povedať, 
že je to jediná športová dis-
ciplína, ktorá sa v Lehote vy-
konáva masovo. Radi by sme 
vám preto predstavili Obecný 
športový klub Lehota, ktorý 
v súčasnosti mení svoje pole 
pôsobnosti a prináša širokej 
verejnosti aj iné možnosti 
športového vyžitia. 

Ťažiskom záujmu sa-
mozrejme naďalej zostáva 
futbal, ktorý v tomto roku 
oslavuje svoje 80. výročie 
založenia miestneho klu-
bu (r.1928). Do roku 1928 
sa datuje aj prvý oficiálny 
priateľský zápas, ktorý sa 
mal odohrať v Rišňovciach 
na pozvanie tamojšieho 
mužstva, avšak Lehoťania sa 
stretnutia ne-
z ú č a s t n i l i , 
nakoľko sa 
súpera zľakli 
J. Až do roku 
1933 nemô-
žeme hovoriť 
o inštitucio-
nálnom fut-
bale v obci, 
nakoľko sa 
hrávalo ne-
pravidelne.

O najväč-
ší rozmach 
futbalu v jeho začiatkoch 
sa nepochybne zaslúžil 
Ing. Bernáth, ktorý vytvo-
ril prvé oficiálne mužstvo 
v klube takým spôsobom, 
že organizoval pouličnú ligu 
a z týchto mužstiev vybral 
najlepších hráčov, ktorí boli 

základom prvého mužstva. 
Hráči vtedajšej pouličnej 
ligy patrili k nasledovným  
7 tímom: Chlpatá (Horňan-
ská), Dolňanská, Solárova, 
Cintorínska, Hrdzáňová, Pá-
rovská a Kaplonská. Kaplon-
ská hrávala v Hajmanovom 
humne a pod vinohradmi, 
Párovská v pieskovej jame na 
podolkoch, Dolňanská hrá-
vala pri kostole, Solárová na 

Solárovom dvore, Hrdzáňová 
v Kečkéšovom humne, Cin-
torínska hrávala na lúčkach 
a Chlpatá hrávala vo Vargišo-
vom humne. 

Mužstvo z roku 1933 vy-
zeralo nasledovne: brankár 
Štefanovič, pravý obranca 

Bernáth (Hanis), ľavý ob-
ranca Billa, záložníci Šandor 
Bernáth (Vargiš), Ján Chle-
bec (Janík), Ľudovít Krivá-
ček, útok – Jozef Kriváček, 
Jozef Hrnko,  Vavrinec Lau-
ko, Rudo Floriš, Ján Šúnik, 
náhradníkmi boli ešte Jano 
Domček, Jano Zabák, Ľudo-
vít Zabák. Svoj prvý oficiálny 
zápas odohrali  na Chrenovej 
s prehrou 1:7. Raritou bolo, 

že ešte nemali 
dresy a preto 
hrali len v ko-
šeliach a obuv 
tiež nebola 
dvakrát špor-
tová, každý bol  
obutý v tom, 
v čom prišiel. 
Na zápasy, 
ktoré sa mali 
hrať na ihrisku 
súpera sa cho-
dievalo rôzne, 

neexistovalo objednávanie si 
autobusu ako v dnešnej dobe 
a tak museli hráči cestovať 
na vozoch ťahaných koňmi, 
bicyklami, na traktorovej 
vlečke ... . 

V súčasnosti športový 
klub zastrešuje štyri futba-

Obecný športový klub Lehota

lové družstvá: žiaci, dorast, 
seniori a internacionáli.  
Prioritou klubu je práca 
s mládežou a vý-
chova mladých 
f u t b a l o v ý c h 
talentov. Všetky 
mužstvá účin-
kujú v najvyššej 
okresnej súťaži, 
aj keď v histórii 
klubu nájdeme 
zmienky o pôso-
bení Lehoty vo 
vyšších súťažiach 
s vynikajúcou 
reprezentác iou. 
Raritou nášho 
klubu je, že ešte 
nikdy nevypadla zo súťaže 
vďaka svojim zlým výkonom, 
ale vždy vďaka „vyššej moci“, 
napr. reorganizácii alebo od-
počtu bodov.

V dnešnej dobe sa ve-
denie klubu snaží vytvoriť 
z futbalového ihriska športo-
vé centrum, ktoré bude môcť 

všetkým obyvateľom našej 
krásnej obce ponúknuť široké 
možnosti športového vyžitia, 

so stále narastajúcim dôra-
zom aj na iné druhy športov, 
ako sú napríklad plážový vo-
lejbal, bedminton, petanque, 
stolný tenis a mnohé ďalšie, 
podľa aktuálneho záujmu 
verejnosti. 

Vedenie klubu v súčas-
nosti pracuje v nasledovnom 

zložení: prezident Peter Lu-
káč, tajomníčka  Mgr. Lenka 
Kutaková, manažér Juraj 

Pavel, pokladník 
Alexander Gála, 
hospodár Alojz 
Dubeň, šéftrenér 
mládeže Cyril Za-
ujec a členovia Pa-
vol Mesároš, Igor 
Ukropec, Vladimír 
Zabák, Jozef Be-
lusky, Roman 
Zaujec a Miroslav 
Bako. 

Pri Obecnom 
športovom klube 
pôsobí aj Veterán 
Klub, v ktorom 

majú právo byť bývalí fut-
balisti klubu nad 50 rokov. 
Predsedom je Jozef Zaujec, 
čestným predsedom Tomáš 
Dubeň a členovia: Štefan Pet-
rík, Benedikt Šedovič a Cyril 
Zaujec.

Mgr. L. Kutaková,
 P. Lukáč

mužstvo dorastu 2006/2007

mužstvo dospelých 2006/2007

štyri najlepšie hokejbalové mužstvá
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Strelecký krúžok
     Činnosť Zväzarmu v Lehote sa 
datuje od 60-tych rokov minulého 
storočia. Prvým predsedom bol pán 
Viliam Súkeník. Členovia Zväzarmu 
pán Alexander Kincel a pán Ján 
Uhrík boli v širšom kádri reprezen-
tácie ČSSR v streľbe z ľubovoľnej 
pištole a malokalibrovky. 

     Strelecký krúžok v Lehote sa za-
meriava predovšetkým na streľbu zo 
vzduchových zbraní. Najväčšie úspe-
chy dosiahol v období 1969 – 1976 , 
kedy sa žiaci ZŠ Lehota zúčastňovali 
majstrovstiev ČSSR vzduchových 
zbraní. V rokoch 1980 – 1984 boli 
účastníkmi majstrovstiev Slovenska. 
V tomto období viedol strelecký krú-
žok pán Alexander Kincel.
     V 90-tych rokoch bolo v Lehote 
výcvikové stredisko brancov, ktoré 
usmerňoval pán Vladimír Domček 
a pán Ján Uhrík.
     V roku 1990 bol Zväzarm preme-
novaný na Združenie technických a 
športových činností (ZTŠČ). 
     Momentálne sa podiela na cho-
de streleckého krúžku pani Sabina 
Kinclová.  So žiakmi trénuje streľbu 
ležmo v priestoroch ZŚ každú stredu 
po vyučovaní.

Juraj Pavel

Streľba o putovný 
pohár starostu
     Športová komisia pri Obecnom úrade v Lehote 
pod vedením Juraja Pavela a Jána Uhríka usporia-
dala dňa  26. februára 2008 v poradí už tretí ročník 
streleckej súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní 
o Putovný pohár starostu obce,  ktorý sa uskutočnil 
v priestoroch miestneho kultúrneho domu. 
     Súťaže sa zúčastnilo celkom 77 pretekárov, ktorí 
štartovali v 6-tich kategóriách: mladší žiaci, mlad-
šie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, ženy, muži. 
Strieľalo sa zo vzduchových zbraní SLAVIA 630-
631 na terče vzdialené 10 m, počet striel: 5 + 10. 
Víťazi každej kategórie boli odmenení medailou, 
diplomom a vecnou cenou. V kategórii ženy a muži 
bol zároveň udelený putovný pohár.

Najúspešnejší strelci sú uverejnení v nasledujúcej 
tabuľke:

K uskutočneniu tejto akcie dopomohli viacerí spon-
zori, ktorým patrí vďaka.  

Juraj Pavel

Ml. žiaci: 1. miesto  Marek  Barta
2. miesto  Erik  Belovič
3. miesto  Adam  Bako

Ml. žiačky:     1. miesto  Evička  Arpášová
2. miesto  Bibiana  Pavelová
3. miesto  Sabinka  Kinclová

St. žiaci:         1. miesto  Kristián  Kincel
2. miesto  Juraj  Kincel
3. miesto  Martin  Mikula

St. žiačky:     1. miesto  Eva  Bojnanská
2. miesto  Karina  Kubicová
3. miesto  Michaela  Petríková

Kategória ženy: 1. miesto    Sabina  Kinclová
2. miesto    Katarína  Parmová
3. miesto  Vladimíra  Šeboková

Kategória muži: 1. miesto    Ľubomír Mikula
2. miesto    Jaroslav  Bako
3. miesto    Milan  Obuch


