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Keď sme sa cca pred rokom stretli ako redakčná 
rada, hovorili sme, že časopis bude mať najviac 

16 strán. Nejako sa nám to nepodarilo. Prvé číslo 
malo hneď cez 30 strán. Dnes nám je jasné, že 
informácie z hokejbalu či z histórie nemôžu chýbať. 
Sme radi, že rovnako si nachádzajú priestor aj 
bohaté lehotské tradície a recepty. Nemali by sme 
sa však uspokojiť s doterajším výsledkom a azda 
sa nám bude dariť zaujať Vás novinkami, ktoré 
postupne prídu. Dôraz chceme tento rok klásť 
na udomácnenie sa v každej domácnosti vďaka 
rôznorodosti informácií. 
Súťaže o atraktívne ceny by mali tiež prispieť 
k Vašej aktivite a spolupráci... aby ste boli 
spolutvorcami časopisu.
Rovnako radi prijmeme návrhy a tipy od Vás.
Nebudem zatiaľ konkrétne prezrádzať čo chystáme, 
ale bude sa na čo tešiť !
Dosť bolo plánov!

Už iba fakty:
Vinohradnícky spolok mal top akciu roka...
ZŠ organizovala piatok 13. februára karneval a bol 
výnimočný...
Veľká noc pred dverami...

casopis@lehota.sk
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Naposledy sme sa zmieňovali o živote 
v obci v 19. storočí. Teraz ponúkame 
náhľad do čias svetových vojen.

Sociálne pomery sa zrušením poddanstva 
zlepšovali až do vypuknutia svetovej vojny.
V auguste 1914 bola vyhlásená všeobecná 
mobilizácia, čo pôsobilo na obyvateľov 
ako bomba. Po vojne nastalo zvýšenie 
cien a hlad. To, čo gazdovia dopestovali na 
poliach, museli odovzdať štátu pre vojsko 
alebo im to bolo odňaté. Medzi obyvateľmi 
sa šírilo takmer zúfalstvo. 
Na troskách Rakúsko-Uhorska sa zrodil 
nový slobodný štát Čechov a Slovákov. 28. 
októbra 1918, po troch storočiach neslo-
body, sa český a slovenský národ zbavili 
habsburskej vlády a utvorili samostatný 
štát - Československú republiku. 

Ako legionári bojovali za oslobodenie nášho 
štátu nasledovní obyvatelia: 
Ján Rusovský ako ruský legionár, Štefan Zau-
jec, Štefan Beluch, Ján Beluský, Karol Zabák 
a Jozef Beluský ako talianski legionári. 

Mená padlých v 1. svetovej vojne: 
Urban Lukáč, Štefan Lukáč, Jozef Mikula, Ale-
xander Mikula, Gustáv Mikula, Vendel Kečkéš, 
Pavel Kečkéš, Bartolomej Lauko, Ľudevít Nagy, 
Michal Varga, Urban Mesároš, Jozef Beluský, 
Juraj Chmelár, Ján Štefanovič, Ján Zabák, 

Gašpar Chlebec, Tomáš Bernát, Štefan Burda, 
Rodolf Lauko, Anton Moravčík, Tomáš Tehlár, 
Juraj Šášik, Michal Chmelár, Michal Lukáč, Ja-
kub Holčík, Tomáš Jandík, Alexander Zaujec, 
Karol Bernát, Ondrej Burda, Karol Moravčík.

V roku 1919 prešla cez Lehotu čiastka 
maďarských červených gárd. V tomto 
čase boli v obci postavené milície, ktoré 
mali dbať o poriadok v obci a chrániť 
majetok veľkostatkárov Schwitzera, 
Haimanna, Schlusslera. 
Po prvej svetovej vojne sa v obci dorá-
balo a spracovávalo konope po domác-
ky. Z plátna sa vyrábali všetky potreby. 
Zo semien konôp sa lisoval olej, s kto-
rým sa varievalo a tiež ho chodili le-
hotské ženy predávať do okolia, z čoho 
vznikla nadávka: Lehoťani – olejári.
Život občanov bol v tomto období ťažký. 
K čiastočnému zlepšeniu života ľudí došlo 
až po pozemkovej reforme v rokoch 1924 
– 1926.
Pri parcelácii získali veľkostatkári, agrár-
nici asi 630-tisíc drobných prídelov po 1 ha 
pôdy. Mnoho poľnohospodárskych robotní-
kov vyšlo pri reforme naprázdno a odsťaho-
valo sa preto do miest hľadať prácu. 
Pre nedostatok práce mnohí občania 
Lehoty odchádzali do cudziny, hlavne do 
Argentíny, Čiech a Francúzka. Roľníci boli 
zadlžení a denne prichádzali do obce exekú-
tori. Štát síce poskytoval úľavy na daniach, 
ale ani toto nestačilo. Nedostatok nútil ľudí 
mnoho ráz prestúpiť i zákony a dopúšťať sa 

SVETOVÉ VOJNY A ŽIVOT OBYVATEĽOV

Roman Flóriš, Petra Petríková

krádeží a lúpeží. Ho-
vorí sa, že iba dvaja 
gazdovia v tom čase 
boli bez dlhov. Ľudia 
hľadali útechu z biedy 
v krčmách. Lehota ich 
mala v tom čase 5.
Boli však i takí, ktorí 
našli zaľúbenie v 
ochotníckom di-
vadelnom krúžku 
(1925). Členovia 
divadelného krúžku 

v priebehu každej zimy nacvičili minimálne 
jednu hru. 
V roku 1932 bol v obci Lehota veľký 
požiar, ktorý zachvátil celý dolný aj 
horný koniec. Tieto časti obce boli úpl-
ne vyhorené. 

Aspoň čiastočné zlepšenie nastalo v rokoch 
1934 až 1935, kedy sa cez Lehotu budovala 
cesta z Bratislavy do Nitry. Časť nezamest-
naných mužov našla aspoň na krátku dobu 
prácu pri tejto stavbe. 
Túto cestu budovala česká fi rma, ktorá tu 
mala svojich odborníkov a medzi nimi aj 
výborných futbalistov. Práve oni vzbudili 
u mládeži veľký záujem o tento šport. Prvý 
organizovaný priateľský zápas hrala Lehota 
v r. 1933 v Lužiankach, kde vyhrala 7:1. 
Odvtedy sa hrávali priateľské a pohárové 
zápasy až do obdobia ďalšej vojny. 
Začal premávať prvý autobus. Chodil však 
väčšinou prázdny, nakoľko ľudia nemali 
peniaze.  
Rok 1939 bol rokom zvrhnutia a rozde-
lenia našej republiky. Vznikol Sloven-
ský štát. 

V tom čase Západné Nemecko pripravo-
valo ohnisko II. svetovej vojny. V tejto 
vojne bojovala i naša armáda. Rodiny 
našich predkov zatiaľ trpeli hladom 
a biedou. Vládol tu strach, nárek, oba-
vy...
V roku 1945 bola nemecká armáda za-
tlačená a rozbitá na všetkých frontoch. 
Prechodom frontu cez obec boli narobe-
né veľké škody bombardovaním a bolo 
zabitých 16 ľudí, vrátane neplnoletých 
detí.

Poďakovanie: 

Vzniklo aj vďaka VEGA 1/0618/08 Mož-
nosti a spôsoby revitalizácie vidieckych 
sídiel v podmienkach Slovenska.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 28. 
januára  2009  o 18.00 
hod.v zasadacej miestnosti 
obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 1/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti na 
I. polrok 2009 a poveruje ju 
jeho plnením.

Uznesenie č. 2/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
zmenu v rozpočte vo 
výdavkovej časti 09.1.1.1 
Predškolská výchova 
s bežnou starostlivosťou, 
navýšenie položky  610 

o 3 140 € a navýšenie 
položky 620 o 1 097,43 €.

Uznesenie č. 3/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
a) predloženie žiadosti 
o NFP v rámci opatrenia 
2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu 
„Modernizácia verejného 
osvetlenia – Obec Lehota“, 
ktorý je realizovaný Obcou
Lehota,
b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení 
žiadosti o NFP,
c) fi nancovanie projektu 
vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na 
projekt 
t.j. vo výške 6 607,39 € 
(199 054,23,- Sk).

Uznesenie č. 4/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
vypracovanie „Dokumentu 
starostlivosti o dreviny“.

Uznesenie č. 5/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
p. Szabovej jednorazovú 
fi nančnú výpomoc vo výške 
270 €.

Uznesenie č. 6/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
odmenu za IV. štvrťrok 
2008 starostovi obce vo 
výške 25 %, zástupcovi 
starostu vo výške 15% 
a hlavnej kontrolórke vo 
výške 18 %.

Niekoľko viet k spomienke 

na Júliusa Tábiho

Ako blesk z jasného neba nás všetkých začiatkom roka zasiahla smutná správa 
o smrti nášho priateľa, kolegu, kamaráta a spolupracovníka Júliusa Tábiho. 
Ťažko sa hľadajú a vlastne ani neexistujú slová, ktoré by zmiernili náš veľký 
smútok nad stratou otca, manžela, syna, kolegu a nášho priateľa. Aj napriek tomu, 
že nebol rodákom z Lehoty, naša obec mu prirástla natoľko k srdcu, že okrem 
svojich pracovných aktivít bol v ostatných dvoch rokoch aj verejne činný vo funkcii 
poslanca OZ. Za ten krátky čas som ho poznal a  určite aj kolegovia poslanci ako 
priameho človeka, ktorý si vždy dokázal stáť za slovom a za názorom a to aj vtedy, 
keď jeho názor nebol zdieľaný väčšinou. Do novodobých dejín obce sa zapíše ako 
spoluorganizátor 705. výročia založenia obce, kde svojou osobnou angažovanosťou 
výraznou mierou prispel k dôstojnému priebehu ich osláv. Július, okrem rodiny, 
budeš chýbať mne a určite aj kolegom poslancom.

V našich spomienkach však stále zostávaš medzi nami...
Mgr. Pavol Zaujec

starosta obce

slovo kňaza

Veľká Noc 
a Veľký Piatok

Veľká Noc je hlavný a najdôležitejší svia-
tok, ktorý kresťania po celom svete slávia. 
V noci zo soboty na nedeľu Ježiš vstal z 
mŕtvych ako opisujú všetci štyria evan-
jelisti (porovnaj Mt 28,1; Mk 16,1; 
Lk 24,1; Jn 20,1) a preto dostala 
táto Noc prívlastok Veľká. Ježi-
šovo zmŕtvychvstanie je pevným 
základom viery kresťana, že On je 
náš Spasiteľ, ktorý premohol smrť 
a hriech. Svätý apoštol Pavol, 
ktorého rok slávime (28.6.2008 
– 29.6.2009), napísal kresťanskej 
obci v Korinte vo svojom prvom 
liste tieto slová:„Ale ak nebol 
Kristus vzkriesený, potom je márne 
naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ 
(1Kor 15,14). Tu vidieť, ako na viere vo 
zmŕtvychvstanie všetko stojí alebo padá.

K sviatkom Veľkej Noci patrí aj Veľký Pia-
tok. V tento deň si pripomíname Ježišovu smrť 
na kríži. Ukrižovanie bolo v antike najhroznej-
ším trestom smrti. Trest smrti ukrižovaním 
bol určený pre otrokov a vzbúrencov. Rímski 
občania neboli nikdy ukrižovaní. Rimania 
považovali Ježiša za politického buriča. Vyniesť 
rozsudok smrti na kríži bolo iba právom rím-

skeho miestodržiteľa. Pilát vydal takýto rozkaz 
na základe svojej výkonnej moci, ktorú mal 
ako rímsky miestodržiteľ. Ježiš bol ukrižovaný 
na vŕšku Golgota, lebo miesto popravy muselo 
ležať mimo mesta. Smrteľný zápas mohol trvať 
na kríži aj niekoľko dní. Ježiš zomrel na kríži 

po niekoľkých hodinách v dôsledku predchá-
dzajúceho bičovania, čomu sa aj Pilát 

začudoval (Mk 15,44). Bol pochova-
ný neďaleko Golgoty v jaskynnom 

hrobe. 
Už pre prvých kresťanov 

bol kríž výzvou, aby odhalili 
jeho hlbší zmysel. Na mnohých 
nájdených sarkofágoch kres-
ťanov prvých storočí vidíme 
Ježiša Krista s krížom ako s 
víťaznou trofejou, aby sa kres-

ťanom hodnoverne ukázalo, že 
v kríži bola premožená smrť a 

že sa dokonca smrť premenila na 
vstup do raja. Pri krste sme prijali 

znak kríža, ktorým sme sa stali 
Božím dieťaťom a členom Kristovej 

Cirkvi. Keď sa prežehnávame, obnovujeme 
znak kríža, pripomíname si svoj krst a všetko, 
čo v živote robíme, staviame pod požehnanie 
kríža. 

Pod krížom v modlitbe všetkým vyprosujem 
hojnosť božieho požehnania a radostí počas 
sviatkov Veľkej Noci.

Mgr. Marek Šenkárik
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Zápis detí 

do 1. ročníka ZŠ
3. február 2009 sa stal významným dňom 
pre 18 detí, ktoré sa zúčastnili zápisu. Prah 
ZŠ prekročili v sprievode svojich rodičov. 
Budúcich žiačikov privítala pani riaditeľka 
a prváci ich zaujali milým vystúpením. 

Čakala ich tiež vyzdobená trieda a krásne 
darčeky, ktoré im zhotovili starší žiaci. 
Pani učiteľky z 1.stupňa robili s deťmi 
rôzne činnosti, aby zistili, či sú dostatoč-
ne pripravené a zrelé pre vstup do školy. 
Všímali si telesnú, pracovnú, sociálnu 
a jazykovú zrelosť detí. Budúci prváčikovia 

pomenúvali farby, rozlišovali geometrické 
tvary, zisťovali počet, orientovali sa v čísel-
nom rade, spievali, recitovali a viedli rozho-

vor. Deti sa ukázali ako šikovné. Starostliví 
rodičia a pani učiteľky z MŠ ich na školu 
veľmi dobre pripravili. Isté nedostatky sa 

objavili najmä v jazykovej oblas-
ti. Napriek primeranej slovnej 
zásobe nedokázalo viacero detí 
ešte vysloviť všetky hlásky. 
Náročná je pre ne najmä výslov-
nosť sykaviek a hlásky „r“. Bude 
potrebné zveriť sa do pozornosti 
odborníkov – logopéda, pediatra 
či psychológa a podľa výsledkov 
pedagogicko-psychologických 
vyšetrení prípadne vstup dieťaťa 
do školy odložiť. 
Dajme deťom šancu, aby si školu 
obľúbili. To bude len vtedy, ak 
budú na ňu dobre pripravené.

Mgr. Viera Hanulíková

Karneval 
2009

Kultúrny dom plný masiek od vý-
myslu sveta, pekná výzdoba, bohatá 
tombola, dobrá hudba, zaujímavé 
vystúpenie kúzelníka, tanec a dobrá 
nálada... To všetko bola realita v 
piatok popoludní 13. februára 2009, 
kedy sa uskutočnil tradičný karne-
val.

Zúčastnili sa ho deti všetkých 
vekových kategórií, tie najmenšie 
samozrejme v sprievode svojich rodi-
čov. Spestrením celého podujatia bolo 
nepochybne pútavé vystúpenie kúzel-
níka, ktorému asistovali samotné deti. 
Odmenou za ich účinkovanie im boli 
„balónové zvieratká“, vyrobené kúzel-
níkom na želanie. Tak ako po iné roky, 
aj tento rok bola tombola najočakáva-
nejším momentom celého karnevalu. 
Celé podujatie fi nančne podporil OcÚ v 
Lehote, sponzori a rodičia. Touto ces-
tou všetkým v mene detí srdečne ďaku-
jeme.                        Mgr. Anna Burdová
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Kde bolo, tam bolo, bola raz lúka a na tej 
lúke spalo vrece hrachu. Keď sa hrášok 
zobudil, sedel pri ňom vtáčik Jarabáčik a 
myška Eliška. Každý bol niečím užitočný. 
Vtáčik Jarabáčik nosil drievko do pece, 
myška Eliška varila a hrášok skákal do jej 
polievočky. Jedného dňa u nich zaklopala 
opustená klobáska a už s nimi zostala. 
Močila si nožičky v hrachovej polievočke 
a strašne ju to bavilo.

Presne takto začína príbeh, ktorým sa nám 
v jedno krásne januárové dopoludnie pri-
šlo predstaviť bábkové divadlo z Prešova 

– Babadlo. Dve milé tetušky nám vyrozprá-
vali a zahrali príbeh o  troch kamarátoch, 
ktorí si nažívali v radosti a spokojnosti  až 
dovtedy, kým nestretli vtáka Kulišiaka, 
ktorý narobil kopec rozbrojov medzi našimi 
kamarátmi... 

Pre deti bol veľký zážitok vidieť túto roz-
právku v podaní krásnych bábok. Dokazo-
vali to nielen rozžiarené detské tváričky, ale 
aj obrovský potlesk, ktorým poďakovali na 
konci predstavenia.

Simona Špitálska

Angličtina v našej materskej škole
Naučiť sa cudzí jazyk je mnohoročný proces. Preto je veľmi dobré, keď prvé kontakty 
s cudzím jazykom má dieťa už v útlom veku a práve preto prišla naša materská škola 
s krúžkom anglického jazyka. Výučba začne prebiehať od marca a to v popoludňajších 
hodinách, aby nebol narušený vyučovací proces v MŠ. Vyučovať bude kvalifi kovaná 
lektorka a pracovať bude so 17 prihlásenými deťmi.

M A T E R S K É  C E N T R U M

OBLÁČIK
Materské centrum OBLÁČIK 

Lehota bolo v septembri 2008 
podporené z fondu Citibank za-
loženého v Komunitnej nadácii 
Bratislava. Zakladateľom fondu 
je Citibank (Slovakia) a.s. Vďa-
ka vypracovanému projektu 
sme obohatili naše centrum o 
viaceré hračky, tvorivý materi-
ál, ale najväčším lákadlom pre 
deti je samozrejme bazén plný 
malých plastových guličiek, ku 
ktorému pribudla šmýkačka. 
Tak sa milé deti nechajte zlákať 
a príďte sa zahrať s novými 
kamarátmi!

MC je otvorené každý utorok  
a štvrtok od 16:00 hod. 
do 18:00 hod.

Mgr. Terézia Zaujecová

Divadlo Babadlo
v materskej škole
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Naliať si pohár vína je na pohľad veľ-

mi efektné a pôsobivé. No príbeh tohto 
omamného moku je spätý s množstvom 
hodín strávených vo vinohradoch a v 
pivniciach. Od zakorenenia sa malého 
štepu, cez výživu, zber... až po samotné 
natočenie vína do heveru. O tomto všet-
kom rozpráva pohár vína. 

Fľaše plné vína, 

Pravdu vo víne 
nachádzali účast-
níci medzi 255 
vzorkami od 143 
vystavovateľov 
(60 z Lehoty). 

Predstavilo sa 21 bielych odrodových vín 
a 10 červených odrodových vín. Degusto-
vali sa nielen vína z Lehoty, svoje produkty 
prišli prezentovať i vinári z bližších a vzdia-

lenejších vinohradníckych obcí. 
Zaujímavým momentom výstavy bolo 

udeľovanie cien. Cenu starostu obce za 
najlepšie biele víno Lehoty získalo víno 
Veltlínske zelené od pána Štefana Pavela. 
Svätovavrinecké od pána Ľubomíra Mikulu 
získalo spomínanú cenu za najlepšie červe-
né víno Lehoty.

Titul šampión výstavy bol udelený vínu, 
ktoré získalo najvyššie umiestnenie spo-
medzi najlepších vybraných v anonymnom 
„rozstrele“. V kategórii bielych vín sa šam-
piónom stalo víno Műller Th urgau od vy-
stavovateľa Jozefa Šveca z Kmeťova. Titul 
šampión červených vín získalo víno Merlot 
barrique od Ing. Ladislava Andela z Dolných 
Krškán.

Výstava       
vín 

Petra Petríková

Z celkového počtu prezentovaných vín 
bolo ohodnotených diplomom „Zlatá medai-
la“ 33 vzoriek vína, diplomom „Strieborná 
medaila“ 83 vzoriek vína a bronzovú 
medailu získalo 68 vzoriek vína.

Všetky uvedené ocenenia sú 
výsledkom známok odborných de-
gustačných komisií, ktoré týždeň 
pred verejnou výstavou vín obodovali 
všetky vystavované vzorky. 

Pri tejto príležitosti sme sa spý-
tali predsedu degustačných komisií  
Ing. Pavla Bíra ako vníma vinohrad-
níctvo a vinárstvo Lehoty:

 „Lehota začína byť v rámci Nitrianskej 
vinohradníckej oblasti celkom zaujímavá a vý-
znamná. Vystavovatelia, vinári a vinohradníci 
z tejto obce začínajú byť pomerne slušnou kon-
kurenciou pre ostatné regióny. Pozorujem stále 
väčší oblastný zmysel a predpokladám, že ča-
som môže zaujať majoritný význam v západnej 
časti Nitrianskeho regiónu.“

Túto myšlienku sme tlmočili predsta-
viteľom Vinohradníckeho spolku Lehota, 
ktorí sa vyjadrili, že aj ich cieľom je neustále 
skvalitňovať prácu našich vinohradníko-
v, vinárov a adekvátne prezentovať kvalitné 
vína na výstavách. Táto úloha je náročná, 
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nakoľko v súčasnosti vinohradníctvo na 
Slovensku prežíva renesanciu. Je veľmi 
ťažké zorientovať sa v spleti nových poznat-
kov z oblasti ošetrovania a ochrany viniča 
a v oblasti technológie spracovania vína. 
Náš vinohradnícky spolok však urobí všetko 
preto, aby sa nám tieto ciele podarilo napl-
niť a aby sme každoročne na týchto výsta-
vách mohli chutnať pekné lehotské vína.

Poďakovanie:
Vinohradnícky spolok v Lehote ďakuje 
všetkým sponzorom za podporu, osobitne 
generálnemu sponzorovi Obci Lehota.

Udialo sa v našej obci

Najlepší víťazi výstavy zľava  
(foto dolu): 
Ľubomír Mikula, Štefan Pavel, 
Ing. Ladislav Andel, Jozef Švec.
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 Tradície 
a zvyky 
Lehoty

Vladimíra Chobotová, Petra Petríková

HROMNICE a BLAŽEJ

Keď gazda ráno na Hromnice (2. február) 
vyšiel na nálepok svojho príbytku, želal si 
vidieť zasnežený dvor, humno, cestu. Želal 
si mráz a fujavicu. Tento deň bol totiž pre 
lehotský ľud veľmi dôležitý pri predpove-
diach úrody a počasia. Teplé počasie bolo 
neželané, signalizovalo dlhú zimu, slabú 
úrodu a chudobu. Naopak, zima na Hrom-
nice znamenala skorý príchod jari. A ak zo 
striech viseli dlhé ľadové cencúle, značilo 
to, že narastú dlhé konope. 

Raduje sa gazda, keď si na Hromnice
dve pre zimu musí obliecť kabanice.

Druhý február možno z pohľadu dneška 
vnímať aj ako deň voľna. V žiadnom lehot-
skom dvore sa nesmeli vykonávať ťažké 
práce. Iba sa nakŕmil statok. Aj ženičky 
a dievky si mohli oddýchnuť. Žiadne šitie, 
žiadne vyšívanie, ani priadky. 
Okrem agrárno-magického charakteru 
mal tento deň hlboký kresťanský význam. 
Sviatok Hromníc, alebo inak nazývaný 
aj Očistec Panny Márie, má pripomínať 
čas, keď Mária doniesla Ježiša do chrámu 
a navždy ho zasvätila Bohu. Lehoťania sa 
počas celého dňa chodili do kostola modliť 
k Panne Márii, kde bola vyložená sviatosť 
oltárna. Považovali ho za očistný. Očisťovať 
od hriechov malo najmä pálenie posvätných 
sviečok. Sviecam, nazývaným Hromnič-
ky, sa pripisovala ochrana pred hromom 
a bleskom. Naši predkovia ich zapaľovali 
počas búrok, kedy horel jeden pár bielych 
sviec v obloku. Niektoré rodiny ich kládli 
doprostred stola spolu s krížom a za účasti 

matky, otca a všetkých detí vyriekali mod-
litby za dobrú úrodu a utíšenie hromobitia.
Hromničky sa zapaľovali aj pri umierajú-
com, aby sa mu ľahšie odchádzalo na druhý 
svet a pri mŕtvom ako ochrana pred nečis-
tými silami. 

Svätý Blažej, hrdlo zohrej.

Tieto sviece mali vážnosť i na druhý deň, na 
Blažeja. Prostredníctvom nich sa v kostole 
udeľovalo tzv. svätoblažejské požehnanie, 
kedy kňaz prikladal ľuďom pod hrdlo dve 
spolu zviazané sviečky - ochrana pred bo-
lesťami hrdla. Sv. Blažej je totiž uctievaný 
ako ochranca pri ochoreniach hrdla.

FAŠIANGY

Dôstojný čas Vianoc vystriedali na Troch 
kráľov veselé fašiangy, ktoré trvali až do 
polnoci pred Popolcovou stredou.
V tomto období mali lehotskí gazdovia 
a gazdiné na hospodárstve menej práce, čo 
vplývalo na usporadúvanie rôznych udalos-
tí. Konalo sa veľa zabíjačiek, zábav, svadieb. 
Bolo tiež zvykom prijímať chlapcov do 
mládeneckého spolku. Nedočkaví mladíci sa 
totižto bažili zúčastňovať miestnych vese-
líc, ktorých bolo vo fašiangovom čase hojne.
V Lehote bola aj taká obyčaj – poriadne sa 
najesť pred obdobím pôstu. Tradovalo sa, že 
človek bude potom hladný po zvyšok roka. 
V domoch sa pieklo mäso, varila sa huspeni-
na, vyprážali šišky, fánky,...

Na fašiangy výskaj,
v pôste brucho stískaj.

Valčík, čardáš, polka. Pri nôte harmoniky 
sa niesli našou dolinou  spevy chlapcov, 
výskot dievčat, radosť, smiech. Bola posled-
ná fašiangová nedeľa a každý tušil, že to sa 
sprievod mládencov vydal na obchôdzku 
z domu do domu. V každom lehotskom 
dvore vyzvŕtali dievky i ženy a pozvali ich 
na trojdňovú muziku - k Adušovi. Za odme-
nu dostali slaninu, klobásu, vajíčka, cibuľu a 
samozrejme aj vínko, pálenku. 
Tancovanie a jedenie, spievanie a pitie 
sa skončilo až v utorok o polnoci, keď sa 

zakopala basa – symbol muziky a veselia. 
Pri tomto symbolickom pohrebe miestni 
občania v prestrojení za farára, organistu, 
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých 
prítomných.

A tá naša basa milá,
celý rok tus nami žila.

Teraz Ťa tu pochováme,
veľký žál za Tebou máme!

Dolores, Dolores,
kebys nebola toľko pila,

bola bys tu s nami ešte žila!

Dolores, Dolores,
Naučá Ťa v pekle móres!

Bolo to obdobie mäsa a masti. V podstate 
išlo o poriadne nasýtenie a vyveselenie sa 
pred prísnym veľkonočným pôstom, počas 
ktorého sa žiadny dobrý kresťan nemohol 
mäsa a pálenky ani dotknúť. 

PÔST

Popolcovou stredou sa končí obdobie zim-
ných radovánok, veselých zábav a začína 
sa obdobie pôstu. Názov dňa pochádza zo 
zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z 
minulého roka. Poznačenie popolom na čelo 
veriaceho je sprevádzané slovami: „Pamä-
taj, že prach si a na prach sa 
obrátiš.“
Veru odo dňa Popolcovej stre-
dy ste v lehotských uliciach 
nevideli dedov bafkať fajky, 
ani v krčmách vínko popíjať. 
Ba ani radovánky pod perinou 
nemohli sa diať. Počas dlhých 
40-tich dní pred Veľkou no-
cou sa u nás ľudia očisťovali 
od hriechov a splodín. Nerobi-
li sa žiadne veselé stretnutia, 
ani svadby, nekonzumovali 
sa tučné jedlá, nespievalo sa a 
zakázané bývalo aj vykonáva-
nie určitých prác.  
V tomto čase odriekania Le-

hoťania zveľaďovali svoje príbytky, pričom 
sa začalo už od podlahy. Upravoval sa hline-
ný povrch dlážky. Najskôr sa zarovnal a po-
tom nasledovalo tzv. kaluváné - nanášanie 
zmiešaniny žltej hliny a vody. Keď najstarší 
syn začal vápnom líčiť izbice, museli byť 
už všetky pavučiny postŕhané, sporáky od 
popola a sadzí vymetené. Dievčence umýva-
li lavice, stoly, šamlíky, riady,... Všetko mu-
selo byť vydrhnuté. A tak čisto ako zvnútra, 
musel vyzerať dom a statok i zvonka. Oma-
zané nálepky, vybielené všetky domce v 
dedine, vyupratované celé dvory. 
Mimoriadne bohaté na jarné zvykoslovné 
prejavy boli už nedele pred Veľkou nocou. 
Symbolické vynášanie zimy počas Smrtnej 
nedele (pripomína nám rozhodnutie židov-
skej rady o Ježišovej smrti) a donášanie leta 
počas Kvetnej nedele. Zimu symbolizovala 
slamená fi gurína oblečená do ženských šiat 
– Morena. Zhotovovala sa z dvoch dreve-
ných palíc v tvare kríža obkrútených sla-
mou a oblečená bývala do lehotského kroja. 
Podstatou jarnej pochôdzky vynášania 
Moreny bolo chodenie dievčat a mládencov 
po dedine za spevu obradových smutných 
piesní. Za dedinou „Na Lúčkach“ ju napo-
kon hodili do potoka. „Morena, Morena, 
kde si sa podela!“ toto na ňu kričali, keď 
odplávala po prúde. Naši gazdovia sa tešili 
najmä tomu, ak počas tohto aktu mlaď ne-
zmokla, pretože ako hovorí pranostika:

Ak je na Smrtnú nedeľu daždivo, bude 
v sypárňach prázdno a clivo.



NEZABUDLI SME18 Lehota 1/2009 19

VEĽKÁ NOC
Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský 
sviatok, ktorý je oslavou zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista po jeho ukrižovaní. Z hľadis-
ka tradičnej duchovnej kultúry k tomuto 
sviatku patrili obrady a zvyky, ktoré mali 
urýchliť koniec zimy, ochrániť budúcu úro-
du a povzbudiť k vykonávaniu poľnohospo-
dárskych prác. 
Ľudia z dediny boli presvedčení, že keď je 
Veľká noc mokrá, všetky nedele do Ducha 
budú také a že vietor, ktorý panuje od Veľ-
kej noci do Ducha, nestratí sa počas celého 
leta. Veľkonočné dažde predpovedali su-
chý rok a naopak pekná a jasná Veľká noc 
znamená hojnú úrodu. A vskutku, hneď 
ako sa pôda trošku zohriala a dalo sa ísť do 
chotára, naši predkovia neváhali - šli kopať 
vinohrady, orať, siať jačmeň a ovos.
Obdobie kresťanského liturgického roka, 
ktoré začína Kvetnou nedeľou a končí Veľ-
kou nocou ľudia nazývali Veľký týždeň. 
Naši otcovia prežívali veľmi účinne v nábož-
nom duchu i sväté Trojdnie: Kristovu smrť 
na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe 
na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie 
na Veľkonočnú nedeľu. V tieto dni sa u nás 
spievali pašie. 

Aká Kvetná nedeľa, taká Veľká noc.

Prvým dňom Veľkého týždňa je Kvetná ne-
deľa - deň pomenovaný podľa kvetov, pri-
pomínajúci Kristov príchod do Jeruzalema. 
Na Kvetnú nedeľu sa v kostole posviacali 
prútiky vŕby (bahniatka), ktoré považovali 
Lehoťania za akýsi ochranný štít pred zlom, 
chorobami a inými neduhmi. Doma ich 
zastokli za hradu na povale alebo za obrazy, 
aby ich chránili pred búrkami. Pri búrkach 
kúsok konárika hodili do ohňa. Tieto posvä-
tené bahniatka sa neskôr spálili na popolec, 
ktorý bol použitý pri obradoch Popolcovej 
stredy budúceho roku. 
Príchod jari mali privolať aj mladé dievčatá, 
ktoré chodili s letečkom na Kvetnú nedeľu 
po dedine. Bola to zelená ratolesť (vŕba), 
ozdobená kraslicami (preduchance) a fareb-
nými stuhami. Letečko, na rozdiel od More-
ny, symbolizovalo nový život - prebúdzanie 
sa prírody. Ľudia dúfali, že ak ho dievčence 

prinesú, príde s ním aj jar. V deň Kvetnej 
nedele, po večernej sv. omši, dievky z chu-
dobnejších rodín žiadali o vajíčka (pre nad-
chádzajúcu oblievačku) pod oknami  domov 
takouto piesňou:

Kvetná nedeľa,
kde si kľúče podela?
Dala som ich dala

Svätému Jánu, 
aby otvoril nebeskú bránu.

Pri svätom Jáne studnička,
na nej sa perie kačička.
Jedna hore, druhá dole

a to bolo slnko moje.

Hopže-hop,
sedí baba v koši,
o vajíčko prosí:

„Dajte mi jedno, lebo dve,
však Vám to máličko ubudne!“

Nedajte nám dlho stáť,
budeme Vám steny drať.

Hrnce z police zhadzovať.
Nebudú Vám deti spať.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Ak je zelený štvrtok biely, tak je leto teplé.

Hlavným dôvodom svätenia Zeleného 
štvrtku je ustanovenie Večere Pánovej Pá-
nom Ježišom Kristom. V tento deň sa muži, 
ženy, deti chodievali umývať do potoka. 
Zavčas rána, ešte pred ranným zvonením. 
Keď sa dievkam nechcelo, mama vravieva-
la: „Len poďte! Bu-
dete pekné, čerstvé, 
šikovné do roboty!“ 
Naposledy pred 
Veľkou nocou pri 
večernej bohosluž-
be zazneli kostolné 
zvony. Len čo 
utíchol ich zvuk, 
rozbehli sa Hor-
ným a Dolným 

koncom chlapci s rapkáčmi v rukách. Spolu 
s pastiermi, ktorí trúbili a praskali bičmi, 
vyháňali zlých du-
chov. Rapkalo sa 
do soboty večera.
V tento deň sa 
odporúčalo siať a 
sadiť iba do zo-
tmenia, pretože 
v noci zo Zele-
ného štvrtka na 
Veľký piatok sa 
vraj schádzali na 
krížnych cestách 
bosorky. Naši pradedovia a pramatere sa 
v túto noc vyhýbali najmä ceste ku Krva-
vým Šenkom. Predpokladali, že čarovanie 
stríg a strigôňov bolo namierené najmä 
proti dobytku a preto natierali večer dvere 
stajní cesnakom. Koňom uviazali červenú 
niť do chvosta ako ochranu pred urieknutím 
a kravu zas utreli mužskými gaťami, aby 
sa nezdula a aby bola plodná. Prebiehalo 
i značkovanie oviec, pretože sa verilo, že 
ovce menej cítia bolesť a rany sa rýchlejšie 
hoja.

Na Veliký piatok jestli poprchuje, to nám 
požehnaný, dobrý rok sľubuje.

Ako iste vieme, tak Veľký piatok je naj-
smutnejším dňom z celého roka, keďže ide 
o deň Kristovho umučenia. V tento deň (i 

v Bielu sobotu) bola v našom kostole zin-
scenovaná scéna Ježišovho hrobu a dvoch 

strážnikov s dýkami. Lehoťa-
nia sa tu schádzali k modle-
niu. Platil prísny pôst. Z jedál 
sa smel konzumovať len chlieb 
a voda. Bol i prísny zákaz prác 
na poli. Nik z domu nesmel 
ísť von do role, inak by nebola 
dobrá úroda. Ľudia nerobili 
väčšie práce. Nakŕmili a ošet-
rili iba statok, podonášali 
vodu zo studne, drevo do pece 
a do sporáka. Gazdinky do 

ranného východu slnka mútili veľkopiatko-
vé maslo, ktoré bolo účinné na hojenie rán. 

Ak prší v noci na Bielu sobotu, 
bude málo čerešní.

Len čo kohút odkikiríkal na Bielu sobotu 
sviatočné ráno, schytili sa dievčence za-
metať dvory a priedomia, robili poriadok 
okolo domu a hospodárskych stavísk, aby 
bolo všade pekne a čistučko. Neskôr sa 
venovali vareniu a pečeniu obradných je-
dál. Najstaršia dcéra nachystala a očistila 
chren. Z mäsitých pokrmov upiekli mamy 
pečené jahňa alebo kozľa, varila sa šunka. A 
kto nemal na mäso, pripravil si iného ba-
rančeka - koláč z treného alebo kysnutého 
cesta. Keď gazdinka vymiesila toto cesto, 
išla pohladkať mladé stromčeky, aby dobre 

zarodili. 
Dňom Bielej soboty sa kon-
čil pôst. Muži a ženy jedli 
ráno iba chlieb a vodu. Deti 
dostali po smatánkovom 
osúchu a po pohári mlieka. 
Večer, po slávnosti Vzkrie-
senia, sa znovu rozozvučali 
zvony, ktoré od štvrtku 
večera nezvonili a po dlhom 
čase sa mohlo na stole ob-
javiť mäsité jedlo. V niekto-
rých lehotských domoch 
jedli pripravené veľkonočné 
jedlá už po večernej boho-
službe v sobotu. Iné rodiny 
až v nedeľu po rannej omši, 
po posvätení jedál. 



NEZABUDLI SME20 Lehota 1/2009 21

Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča 
a vajíčka do košíčka.

Tetička, tetička,
dajte nám maľované vajíčka!

Šiby ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,

aby bolo dosť.
Šiby, šiby, šibáky,
išli ujec na raky.

Raky štípu, pichá jež, 
naše prúty musia tiež!

Veľkonočný pondelok bol známy svojou 
veselosťou, roztopašnosťou. Tešili sa naň 
všetci. Niesol sa v znamení typických veľko-
nočných zvykov- oblievanie vodou, šibanie 
korbáčmi, rozdávanie veľkonočných vají-
čok, čokoládových zajačikov a kuriatok. Na 
veľkonočný pondelok sa v Lehote oblievalo 
od skorých ranných hodín, neraz i v miest-
nom potoku. Ženy dostali od domácich 
správnu dávku čerstvej vody ešte pod duch-
nou. Malí chlapci kropili zmesou alpy, vody 
a voňavého mydla. Väčší kúpači polievali 
s hrnčekmi. Ženáči sa zas po bohoslužbách 
v kostole vybrali oblievať svoje švagriné, 
sestry či kmotry. 
Mládenci polievali im srdcu milé dievky, 
dievky súce na vydaj i mladé vydaté ženič-
ky. Polievali kýbľami vody. Platilo základné 
pravidlo: vyoblievané musia byť všetky 
mladé vo dvore. Darmo sa dievčatá scho-
vávali v domcoch, mládenci sa dostali dnu 
a polievali mladú – starú, všetky do radu. 
Spevy, výskot, výkriky, zvuk ústnej harmo-
niky... sa niesli hradskou. Mládenci kráčali, 
držiac sa okolo ramien, od chalupy ku cha-
lupe vyspevujúc rôzne ľudové pesničky. Čím 
bolo krajšie dievča, tým malo viac oblieva-
čov. Hoci bola voda studená, dievčence boli 
rady, keď ich mládenci riadne pooblievali, 
veď práve pri oblievačke každá spozorovala, 
ktorému sa páči. Za odmenu im dievky dá-
vali do košíka vajíčka, koláče, šunku, klobá-
sy či slaninu.

 

Na Veľkú noc najem sa moc, 
na Ducha do pol brucha, 
na Trojíčku len trošíčku 

a na Jána v bruchu jama.

V utorok po Veľkej noci zas mali hlavné 
slovo ženy. Tie v mnohých hlúčikoch strieh-
li za plotmi na mužov a mládencov, pravda, 
s korbáčmi. Neraz ich dievky naháňali až 
do poľa.
Bolo zvykom, že dievčencom i chlapcom sa 
k Veľkej noci kupovali nové šaty a topánky. 
Bolo po zime a tak sa vyskytla príležitosť 
obnoviť si šatník. No malo to aj iný význam. 
Hovorilo sa, že na Veľkú noc má mať každý 

aspoň jeden kus šatstva na sebe celkom 
nový, aby prekvital celý rok do krásy. V tieto 
sviatky boli lehotské dievčatá veľmi pekne 
vyobliekané. Každá mala nový pruclík, 
ručník, rukávce... 
Sviatočne vybielené izbice i celé domy, 
spev a radosť, pestrý svet nových krojov, 
ploty predzáhradiek s kozákmi a s mokrým 
šatstvom... konečne nasýtené bruchá, ru-
žové nielen dievčat líca... zvuk kostolných 
zvonov, malé kačičky i kuriatka, pučiace 
stromy... tak taký bol obraz prebúdzajúcej 
sa jari v Lehote.

Poďakovanie: 
veľmi pekne ďakujeme za svoje spomienky 
p. Terézii Ondruškovej, p. Magdaléne Pet-
ríkovej, p. Anne Šášikovej.

Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo 
krmu a suché leto.

V ráno Veľkonočnej nedele sa ešte len 

do rannej omše všetko 
pripravené. Matka 

nakládla do veľkých 
prútených koší-

kov všetko jedlo 
nachystané na 
sviatky: vajíčka, 

šunku, klobásy, koláče 
a chren. Zobudila svoju dcéru 

(ak ju nemala, odniesla košík k susedom, 
kde dievku mali) a tá šla do kostola, kde 
kňaz počas na to určenej krátkej bohosluž-
by posvätil veľkonočné jedlá. Z  kostola sa 
všetci rýchlo ponáhľali domov, pretože kto 
ako šikovne prišiel, taký šikovný mal byť 
pri žatve. A ktorá dievka prišla prvá domov, 
tá sa do roka vydá. Ej, bolo že to rumenných 
líc... Ak sa náhodou niekto potkol, zname-
nalo to, že bude mať v chalupe v krátkej 

dobe nejakú nepríjemnosť, nehodu. Po prí-
chode nasledovali bohaté raňajky. V tento 
deň sa mal každý poriadne nasýtiť, aby ne-
bol v roku hladný. Posvätené jedlá sa kládli 
na stôl, ktorý bol ozdobený bielym obrusom 
z bavlnky zatkávaným, červenou bavlnkou 
na krížiky vyšívaným. Na stole nechýbali 
sliepky, kurence či vykŕmená kačica, tlačen-
ka... kto na čo mal. 

Po dlhom pôste sa začínajú aj zábavy a prí-
pravy na Veľkonočný pondelok. Zdobia 
sa vajíčka- kraslice, ktoré ako osobitá časť 
ľudového umenia a súčasť obyčajov majú 
starú a bohatú tradíciu. Lehotské žienky 
dali najskôr vajíčka uvariť, potom na ne 
vymaľovávali libačkou rôzne vzory, zväč-
ša kvety a nesmeli zabudnúť ani na meno 
svojho vyvoleného. Išlo o nanášanie vosku 
na vajíčka, ktorý sa na záver oškriabal noží-
kom. Farbili sa v odvare cibuľových šupiek, 
žihľavy, orechových listov, príp. ceruz-
kových farbičiek. Tieto vajíčka si chlapci 
nechávali v oknách po celý rok, pretože 
darovaná kraslica vyjadrovala vzájomnú 
náklonnosť a predstavovala dar lásky. 
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Milí naši čitatelia,
znovu sa Vám pripomíname receptami, ten-
toraz charakteristickými pre toto fašiango-
vo – veľkonočné obdobie. Ak teda milé naše 
gazdinky alebo aj šikovní muži vyskúšate 
niektorý z receptov, budeme radi, ak nám 
dáte vedieť, ako Vám chutilo.
Takže naša ponuka...

Tvarohové fánky
Potrebujeme:
20 dkg špeciálnej hladkej múky
1 kocku tvarohu
2 vajcia
½ lyžičky sóda bikarbóny
½  lyžičky soli 

Postup: vypracujeme cesto, vyvaľkáme 
natenko, radielkom si nakrájame kosoštvor-
ce a cez stred odporúčame mierne narezať. 
Vysmážame na oleji. Mierne vychladnuté 
posypeme práškovým a škoricovým cuk-
rom.

Potrebujeme:

3 žĺtka
1 kocku kvasníc
vanilka

štipku soli,
cca ½ litra mlieka
cca ½ deci rumu
Postup: z mlieka a rumu  urobíme tuhšie 
cesto, do ktorého vmiesime vyšľahané 
bielky z troch vajec. Necháme kysnúť. 
Z vykysnutého cesta rozvaľkaného na pri-
meranú hrúbku si vykrajujeme šišky, ktoré 
pred vložením do rozpáleného oleja v strede 
preliačime prstom a tou prehĺbeninou vkla-
dáme do oleja. Po vysmažení do priehlbinky 
vkladáme džem a posypeme cukrom.

Fánky – trochu náročnejšie

Potrebujeme:
Cesto:  40 dkg hladkej špeciálnej múky
1 dcl mlieka 

1 dcl piva
1 vajce
trochu soli
Plnka: 15 dkg Hery
10 dkg hladkej múky
/spracujeme masu, rozdelíme na tri časti/

Postup: vypracujeme cesto, ktoré vyvaľká-
me natenko a do tretiny ho natrieme jednou 
časťou plnky, preložíme a necháme 20 mi-
nút stáť, znovu rozvaľkáme a opakujeme 
proces 2x. Nakoniec rozvaľkáme a nakrája-
me radielkom. Vysmažíme na oleji, trochu 
necháme vychladnúť a posypeme cukrom 
s vanilkou. 

Šišky so zemiakom

Potrebujeme:
1 kg špeciálnej hladkej múky
½  kocky kvasníc (viac neuškodí)
2,5 dcl mlieka
3 žĺtky 
3 lyžice oleja
3 varené zemiaky ( strednej veľkosti)
trochu cukru a soli

Postup: zamiesime cesto a vpracujeme do 
neho sneh z troch bielkov. Necháme kysnúť. 
Vykrajujeme menšie tvary. Vysmažíme 
v oleji. Dochutíme džemom a cukrom.

A teraz milé gazdinky nejaké nápady pre 
našich polievačov:
 

Lahôdkový 
kukuricový šalát

Potrebujeme:
1 konzervu sterilizovanej kukurice ( alebo 
mrazenej)
200 dkg šunkovej alebo diétnej salámy alebo 
šunky
1 pochúťkovú smotanu
1 cibuľu
2 strúčiky cesnaku
1 PL horčice
1 KL petržlen
trošku soli, cukru, korenia, vňate alebo pažítky

Postup: kukuricu a nakrájanú cibuľu ne-

cháme prejsť varom v sladkokyslom náleve, 
scedíme a vychladíme. Pridáme na rezance 
nakrájanú salámu, smotanu vymiešame 
s rozotreným cesnakom, horčicou a soľou 
a nalejeme na pripravenú kukuricu s ci-
buľou a salámou. Premiešame a necháme 
vychladnúť.

Pikantný cestovinový šalát

Potrebujeme:
200 g cestovín
200 dkg nejakého syra
2 červené papriky
1 list šalátu
2 rajčiny
1 kyslú smotanu
1 PL horčice
1 PL kaparov
1 feferónku
2 PL pizza korenia
soľ, bylinky, korenie

Postup: cestoviny uvaríme. Prepláchneme 
studenou vodou. Papriku nakrájame na 
tenké pásiky, pripravíme si dressing, sparí-
me a olúpeme paradajky. Pokrájame, pridá-
me kyslú smotanu, horčicu, soľ a korenie. 
Dressing vyšľaháme do hladkého krému 
a pridáme kapary a nadrobno nasekanú fe-
ferónku. Misu vyložíme listom šalátu. Ces-
toviny zmiešame s paprikou a dressingom. 
Všetko zmiešané dáme do misy a posypeme 
nadrobno nakrájaným syrom a posekanými 
bylinkami.

Ostrá salámová zmes 
na chlebíčky

Potrebujeme:
150 dkg mäkkej salámy
150 dkg tvrdého syra
2 malé cibule
1 vajce /uvarené na tvrdo/
1 sterilizovanú uhorku
1-2 feferónky
1 PL sterilizovanej červenej papriky
2 PL oleja
2 PL kečupu
worchester, soľ

Postup: cibuľu  nakrájame na kolieska, pre-
miešame so soľou a necháme 5 minút stáť. 
Salámu, syr, vajce a kyslú uhorku nastrúha-
me na rezance na hrubšom strúhadle. Fe-
ferónky najemno nasekáme. Všetko zmie-
šame, pridáme olej, kečup, worchester (pár 
kvapiek) a cibuľu. Necháme v chlade odležať 
a potom natierame na chlebíčky. Chlebíčky 
ešte dozdobíme nejakou zeleninou. 

A keďže nie všetci majú radi slané a pi-
kantné, skúsime niečo sladké a slávnostné:

Kávové rezy

Piškótové cesto:
6 vajec
6 PL práškového cukru (nie kopcové)
6 PL výberovej múky (tú dávame kopcom)
1 prášok do pečiva 
1 PL kakaa – kopcom
sneh zo 6 bielkov
Krém:
2 Zlaté klasy
15 dkg kryštálového cukru
1 vanilkový cukor
½ litra mlieka
1 Palmarín alebo Heru 
/odporúčam Palmarín, je to ľahšie/
5 PL silnej kávy (Nesca alebo zrnková bez sósu)
Uvaríme puding a pridáme kávu. Necháme 
vychladnúť a pridáme jeden Palmarín. Poriad-
ne vymiešame.
Šľahačka:
3 dcl mlieka /prevaríme a necháme vychladnúť/
2 alebo 3 šľahačky D. Oetker práškové /
urobíme šľahačku (ak dáme 3 ks, dávame 4,5 
dcl mlieka)/

Postup: zo žĺtkov a cukru vymiešame 
zmes, pridáme 6 PL vlažnej vody a zamieša-
me, do múky zapracujeme prášok do pečiva 
a kakao. Samozrejme si nezabudneme vy-
šľahať bielka a sneh jemne zapracujeme do 
cesta. Upečieme na mastnom papieri v hl-
bokom plechu. Upečený korpus necháme 
vychladnúť a potom ho natrieme kakaovým 
krémom a na krém natrieme na hladko 
šľahačku. Posypeme granulami Granka.   

Na záver len toľko: Dobrú chuť!



Dňa 25.12.2008 stolnotenisový od-
diel OŠK Lehota organizoval tradičný 
Vianočný stolnotenisový turnaj o putov-
ný pohár starostu obce.

Ako už býva dobrým zvykom, turnaj sa 
odohral v kategórii registrovaných ako aj 
neregistrovaných hráčov. V kategórii regis-
trovaných sa zúčastnilo 18 hráčov a počet 
neregistrovaných, ktorí si to „rozdali medzi 
sebou“ bol 20.

Výsledný počet 38 aktívnych hráčov sa 
dá považovať za jednu z najvyšších  účastí 
v histórii tohto turnaja a bohatá divácka 
kulisa tiež svedčí o tom, že tento šport sa 
v našej obci teší veľkej popularite.

Diváci mohli sledovať vyrovnané oku 
lahodiace zápasy medzi hráčmi, ale v bo-
jovnosti ani o chlp nezaostávali prestížne 

súboje našich neregistrovaných nadšen-
cov. Pozitívne ohlasy všetkých zúčast-
nených znamenajú, že sa nám podarilo 
zorganizovať príjemné vianočné podujatie 
a dokázať, že Lehota patrí k pravým „ping-
pongovým“ obciam. 

A takto sa rozdelili ceny: 

Dvojhra registrovaní: 
1. P. Laník
2. L. Kokavcová
3. D. Ment
Dvojhra neregistrovaní: 
1. M. Bako st.
2. A. Kronka
3. P. Bako (Beta)

Štvorhra: 
1. M. Studený – P. Bako 
(OŠK Lehota)
2. T. Vajda – P. Stieranka 
(OŠK Lehota)
3. P. Laník – D. Ment

Všetkým ľuďom, ktorí 
sa zapojili do organizácie 
turnaja a zúčastneným 
za atmosféru v duchu 
fair-play ďakujeme. 
Dovidenia o rok v ešte 
hojnejšom počte. 

Ing. Michal Holka
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3.ročník 
zimného turnaja 
v bedmintone
Dňa 18.1.2009 sa konal v poradí už 
tretí ročník bedmintonového tur-
naja. Tradične ho organizoval OŠK 
Lehota. Turnaj sa hral v kultúrnom 
dome. Účasť súťažiacich je z roka na 
rok vyššia, súťažiaci boli rozdelení do 
šiestich kategórií. Súťažilo sa na dvoch 
ihriskách. Najmä fi nálové zápasy u mu-
žov a žien boli sprevádzané búrlivým 
povzbudzovaním divákov. Prví traja 
z každej kategórie boli odmenení  dip-
lomom a medailou.

Výsledky jednotlivých kategórií:

Žiačky - Mária Kalúzová, Patrícia Beč-
ková, Radka Zaujecová
Mladší žiaci – Tomáš Zabák, Lukáš 
Zabák

Starší žiaci – Adam Strhák, Andrej 
Pavel, Matej Petrík

Dorastenci a muži – Roman Zaujec, 
Lukáš Mesároš, Boris Mesároš, Rado-
slav Kriváček
Dorastenky a ženy – Gabriela Zabáko-
vá, Monika Pavelová, Dagmar Kubicová
Muži nad 35 rokov – Roman Zaujec, 
Alexander Gála, Pavol Mesároš

Juraj Pavel

Vianočný stolnotenisový turnaj 2008
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Starí páni sa v sobotu 24.1.2009 zú-
častnili tradičného turnaja internacio-
nálov vo Vrábľoch, ktorý napísal už svoju 
siedmu kapitolu.

Našim starým pánom sa na tomto tur-
naji doteraz vždy darilo a tak všetci verili, 
že tomu nebude inak i teraz.

V skupine sa postupne stretli s Pohra-
nicami, s „A“ i „B“ mužstvom Vrábľov, Ko-
líňanmi a Hájskym. Pred posledným zápa-
som v skupine bolo jasné, že do semifi nále 
postúpi v priamom súboji buď Lehota alebo 
Hájske. Naši tento zápas zvládli a zvíťazili 
2:0. Postúpili medzi najlepšie štyri mužstvá 
na turnaji.

V semifi nále narazili na Kynek, ktorý 
dovtedy neprehral ani zápas, ba dokonca 
nedostal ani gól. Aj keď naši starí páni 
chceli vyhrať, Kynek žiadne prekvapenie 
nedovolil a jednoznačne zvíťazil 3:0.

V boji o 3. miesto sa naši stretli s Chre-
novou a tentokrát sa šťastie usmialo na 
chlapov z Lehoty, ktorí zvíťazili až na po-
kutové kopy. Vo fi nále sa stretli neporazené 
mužstvá a rozhodnúť museli až pokutové 

kopy. V nich mali viac šťastia domáci inter-
nacionáli.

Na tomto turnaji naši Old Boys získali 
v histórii 2x druhé miesto, 3x tretie a iba 2x 
skončili najhoršie na štvrtom mieste.

Výsledky našich Old Boys:

Skupina
Lehota - Pohranice 1:1
Lehota - Vráble B 1:1
Lehota - Vráble A 0:2
Lehota - Kolíňany 6:0

Lehota - Hájske 2:0
Semifi nále

Kynek - Lehota 3:0
Chrenová - Vráble A 2:5

o 3. miesto
Chrenová - Lehota 4:4
(na pokutové kopy 1:2)

Finále
Vráble A - Kynek 1:1

(na pokutové kopy 4:3)

Peter Lukáč

Old Boys medzi najlepšími 

Už štvrtý rok si zmerali sily mužstvá 
z Lehoty v dlhodobej súťaži v hokejbale. 
Tieto stretnutia boli pekným spestrením 
zimnej prípravy nielen pre aktívnych 
športovcov.

Počasie celkom prialo a od zápasu 
k zápasu bolo vidieť väčšiu zohratosť 
všetkých zúčastnených mužstiev. Zá-
pasy v hlavnej skupine boli ukončené 
v priebehu vianočných sviatkov a tým 
sa stali známe aj štyri tímy, ktoré postú-
pili do bojov o medaily. Celého turnaja 
sa zúčastnilo 10 mužstiev rôznych 
vekových kategórií. Prekvapením bola 
účasť mužstva Juniorov, ktorých veko-
vý priemer bol 13 rokov. Nezľakli sa ani 
zvučných lehotských hráčov. 

V boji o tretie miesto sa stretli muž-
stvá MIŠ MAŠ a Cinguláši. Z víťazstva 
sa tešilo mužstvo MIŠ MAŠ v pomere 3:
1, ktoré zároveň obsadilo tretie miesto. Vo 
fi nálovom zápase sa predstavili mužstvá 
Bukake a Blackmen. Vo veľmi kvalitnom 
a vyrovnanom zápase sa o víťazovi rozho-
dlo až v predĺžení. Za víťazný tím strelil 
všetky tri góly Patrik Bernáth, ktorý sa 

zároveň stal najlepším strelcom súťaže. Po 
skončení týchto fi nálových zápasoch boli 
prvým trom mužstvám odovzdané poháre 
a medaile.

Konečné poradie:
1.Bukake, 2.Blackman, 3.Miš Maš, 
4.Cinguláši, 5.Beachboys, 6.Tryskáči,
7.Predátors, 8.Stará garda, 9.Rangers,
10.Juniori

Juraj Pavel

4. ročník lehotskej hokejbalovej ligy 
o Pohár starostu obce Lehota
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 ZA ŠPORTOM

Dňa 21.03.09 si môžete svoju správnu 
mušku preveriť v Kultúrnom dome na 
streleckej súťaži zo vzduchovky 
o putovný pohár starostu obce 
(organizáciu má pod patronátom ŠK+ZŠ).
V prípade, že chcete zhodiť nejaké to kilečko 
pred letom a máte radi prírodu, v máji  OŠK 
organizuje akciu „Spoločne na bicykloch“ 
(termín bude spresnený).
Ak žijete podľa myšlienky „v zdravom tele 
- zdravý duch“, ŠK + KaŠK, ZŠ, MŠ vás 
pozýva na Beh pre zdravie obcou Lehota, 
ktorý sa odštartuje pri Kultúrnom dome.

Dňa 06.06.09 si môžete pochutnať na 
vynikajúcom guláši na Poľovníckej 
chate, na ktorý vás pozýva Poľovnícke 
združenie.
V júni nás čaká ešte obľúbená akcia „Zabav 
sa s nami šporotvými hrami“

ZA KULTÚROU

Ak ste si tento rok ešte poriadne 
nezatancovali, dňa 18.04.09 sa uskutoční 
v Kultúrnom dome Rodičovská veselica. 
Organizátori -  KaŠK, ZŠ, MŠ.

Ak chcete vidieť vystupovať svoje detičky či 
vnúčence, navštívte dňa 15.05.09 Kultúrny 
dom, kde ZŠ+MŠ+KaŠK organizuje Deň 
matiek - kultúrno-spoločenskú akciu pre 
všetky mamičky, ale nielen pre ne.

CIRKEV

JD+Lehoťanka dňa 30.04.09 uskutoční 
púť pri kaplnke pri príležitosti zjavenia 
Panny Márie, ktorá bude spojená s 
vystúpením Lehoťanky a speváckych 
skupín z okolitých obcí. 

Dňa 24.05.09 Vinohradnícky spolok 
organizuje Požehnanie viníc a polí 
– podujatie spojené s pobožnosťou 
a posedením vo Vinohradoch pri soche sv. 
Urbana.

VZDELÁVANIE

Ak si chcete pochutnať na vlastnom 
dobrom vínku a chcete vedieť zarobiť 
vhodné postreky, dňa 17.04.09 organizuje 
Vinohradnícky spolok v zasadačke OÚ 
odbornú prednášku na tému „Chemická 
ochrana viníc“.

Plán kultúrno-spoločenských 
akcií v našej obci

Selická 
získala bronz
V dňoch 6. až 8. februára 
2009 sa konal v Českej 
republike  turnaj  
v stolnom tenise Czech 
Cadet Open 2009, na 
ktorom sa zúčastnila i naša 
rodáčka Silvia Selická.

V silnej konkurencii z celej 
Európy si hráčky Selická 
– Kokavcová z ŠOG – Nitra 
vybojovali krásne tretie 
miesto.

Gratulujeme !

 ČINNOSŤ OŠK LEHOTA
Zima nám tento rok dožičila veľa snehu a tak futbalisti 

konečne mali tú pravú zimnú prípravu na snehu a nie na 
blate. Odštartovala už 17. januára a bola rozdelená do troch 
etáp: kondičná, silovo-obratná a rýchlostná. Chalani si 
poctivo odtrénovali hrubú prípravu, ktorá je síce najmenej 
obľúbená, ale najviac potrebná v roku. Mužstvo dospelých 
sa zúčastnilo i zimného sústredenia v Bojniciach, kde našli 
dobré podmienky na svoju prípravu. Počas prípravy odohrali 
i prípravné zápasy. Najlepší zápas odohrali proti mužstvu 
Jacovce, ktoré fi gurujú po jesennej časti v 5. lige západ na 7. 
mieste a naši chalani ho zvíťazili rozdielom triedy v pomere 
4:1. V skratke povedané, táto zimná 
príprava patrila medzi najlepšie za po-
sledné roky a uvidíme, ako to mužstvo 
pretaví do majstrovských zápasov.

Najväčšie starosti robia ako ob-
vykle dorastenci, ktorý zimnú prípra-
vu jednoducho ignorujú a radšej sa 
túlajú po miestach kam nepatria.

Prinášame Vám aj prehľad jarných 
domácich zostávajúcich majstrov-
ských zápasov mužstva dospelých:

19.04.09 o 16.00 hod.  OŠK Lehota – Vinodol
03.05.09 o 16.30 hod. OŠK Lehota – Alekšince
17.05.09 o 17.00 hod. OŠK Lehota – Chrenová
07.06.09 o 17.00 hod. OŠK Lehota – V. Opatovce
21.06.09 o 17.00 hod. OŠK Lehota – H. Ohaj
Mužstvo dorastu hráva svoje domáce zápasy vždy 2,5 hod. 
pred zápasom dospelých.

Nesmieme zabudnúť ani na mužstvo starých pánov, ktoré 
na tradičnom zimnom turnaji vo Vrábľoch obsadilo pekné 
3. miesto a patrí v jeho sedemročnej histórii medzi dve naj-
úspešnejšie mužstvá.

Športový klub však počas zimných mesiacov pripravil aj 
iné akcie než je len futbal. Okrem iného zorganizoval medzi 
vianočnými sviatkami  v priestoroch štadióna v zrekonštruo-
vanej klubovni tradičné stretnutie Veterán klubu a pre širokú 
verejnosť pripravil už v poradí tretí ročník bedmintonového 
turnaja, ktorého sa zúčastnilo rekordne najviac hráčov.

Najbližšie týždne sa bude športový klub venovať v spo-
lupráci s obecným úradom rekonštrukcii kuchyni, zábradlia 
okolo ihriska, prístrešku pri bufete a dokončeniu plážového 
volejbalového ihriska.
Všetky potrebné informácie či už ohľadom výsledkov zo 
zápasov, pripravovaných akcií, činnosti výboru alebo fotoga-
lérie nájdete na našej tradičnej webovej stránke 

www.osklehota.sk.                                                        Peter Lukáč

ŠPORT
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Zo stavebnej 
agendy:

Verejná vyhláška- Oznáme-
nie o začatí konania o ob-
nove evidencie niektorých 
pozemkov a právnych vzťa-
hov k nim (ROEP)
Na základe oznámenia Správy 
katastra v Nitre sa začína v 
katastri obce tzv. ROEP. Je 
to zápis a usporiadanie vlast-
níckych vzťahov do katastra 
nehnuteľnosti. Po ukončení 
(30.12.2010) budú mať všetky 
pozemky v katastri našej obce 
zapísaných vlastníkov na liste 
vlastníctva.
Správa katastra vyzýva ná-
jomcov pozemkov a ďalšie 
oprávnené osoby, aby doplnili 
a poskytli údaje o pozemkoch 
v ich užívaní a o právnych 
vzťahoch k nim, ktoré sú im 
známe z doterajšieho vyspo-
riadania právnych vzťahov 
k týmto pozemkom. Údaje 
budú poskytovať komisii na 
obnovu evidencie pozemkov a 
právnych vzťahov k nim, zria-
denej pre katastrálne územie 
Lehota do 31.3.2010 a to na 
Obecnom úrade v Lehote. 
Správa katastra poučuje 
účastníkov konania o mož-
nosti podať návrh na vydanie 
rozhodnutia o nadobudnutí 
vlastníctva k pozemkom 
vydržaním podľa § 11, §11a  a 
§12 zák. NR SR č. 180/1995 
Z.z. a to aj dedičom oprávne-
ného držiteľa. Návrh možno 
podať len na účely tohto 
konania a najneskôr s poda-
ním námietok proti výpisu 
z návrhu registra obnovenej 
evidencie pozemkov. Bližšie 
informácie môžete získať na 
www.lehota.sk 
a na obecnom úrade.

Narodili sa...
Február:

Katarína Čanecká
Dávid Bako

Norman Kozár

Manželstvo uzatvorili ...
Január:

Karol Lichtner a Michaela 
Križanová

Peter Bernát a Erika 
Tancíková

Opustili nás ...
Január:

Július Tábi (46)
Pavol Čanecký (65)

Filoména Lahučká rod. 
Dubeňová (69)

Emília Gardášová rod. 
Reháková
Február:

Jaroslav Holčík (76)
Serafína Zaujecová rod. 

Bednárová (79) 
Marec: 

Ján Zrubec (69)

75-te narodeniny:
Február:

Emília Dúbiková
Jozef Gajdoš
Ján Mikula
Emil Tkáč

Mária Žitná
Marec:

Petruška Lukáčová
Jún:

Apolónia Hrnková
Bernardína Stieranková

Magdaléna Žáčiková

80-te narodeniny:
Marec:

Vilma Flórišová
Viliam Lukáč

Vilma Mesárošová
Máj:

Anna Dubeňová
Jún:

Pavlína Brunovská

85-te narodeniny
Jún:

Cecília Kinčeková

90-te narodeniny
Marec:

Štefánia Belúska

V roku 2008 sa narodili:
December: 

Natália Šúniková 
Kristína Brunovská

Opustili nás:
December: 

Vojtech Lahučký (67) 
Mária Bobeková rod. 

Zaujecová (80) 
Marián Holčík (56) 

Anna Tehlárová rod. 
Mesárošová (85) 

Dp. Mgr. Anton Kalúz (73) 
Tomáš Dubeň (48)

Milí čitatelia,
napíšte nám meno rodáka z Lehoty, ktorý 
podľa Vás zviditeľnil našu obec alebo bol 

pre ňu významným prínosom.

Ak to bude možné, radi by sme Vám v naj-
bližších číslach priniesli rozhovory s týmito 
ľuďmi a preto ak máte otázku, na ktorú by 

ste si chceli prečítať odpoveď, 
neváhajte a píšte.

Svoje návrhy nám môžete odovzdať 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.

Batérie 
na správnom 
mieste

Ide o zber použitých a 
vybitých prenosných 
batérií a akumuláto-
rov, ktoré sa používajú 
v hračkách, mobilných 
telefónoch, hodinách, 
fotoaparátoch, CD 
a MP3 prehrávačoch, 
kamerách a v rôznych 
iných prístrojoch a za-
riadeniach. 
Tieto batérie nepatria 
do smetných nádob. 
Nachádzajú sa v nich 
toxické jedovaté látky, 
hlavne kadmium, olovo, 
ortuť, ktoré majú nega-
tívny dopad na životné 
prostredie a všetky živé 
organizmy.
Základná škola má 
v priestoroch budovy 
školy umiestnené na 
zber batérií dva recyk-
lo-boxy. Získala ich 
od spoločnosti AKU 
– TRANS, ktorá zozbie-
rané batérie odvezie, 
roztriedi a zabezpečí ich 
recykláciu. 

Prosíme Vás všetkých, 
ktorí čítate tieto riadky 
a nemáte školopovinné 
deti, nevyhadzujte po-
užité batérie do smetí. 
Prineste ich alebo po-
šlite na správne miesto 
– do školy – do recyklo-
-boxu. Urobíte tak dobrý 
skutok a hlavne preja-
víte zodpovedný postoj 
k životnému prostrediu. 

Mgr. Emília Levická

INFOSERVIS

Spoločenská rubrika 2009 Úhrada daní a poplatkov:
Daň z nehnuteľnosti: do 31.5.2009 na základe platobného 
výmeru zaslaného na adresu.
Vodné, prenájom vodomeru:  
každej domácnosti/podnikateľskému subjektu  napojených 
na verejný vodovod sa účtuje poplatok za prenájom vodomeru 
vo výške 10 € ročne so splatnosťou k 31.5. príslušného roka, s 
účinnosťou od 1.1.2009. Posledný odpočet vody - január 2009, 
€ 0,99/m3.
Daň za psa: do 31.3.2009 v sume € 4,38  za každého psa.
Poplatok za TKO (komunálny odpad): € 16,43  na osobu je 
splatný v dvoch splátkach a to 1. splátka do 31.3.2009 a 2. 
splátka do 30.9.2009.

Nový poslanec OZ 
Podľa § 25, ods.2, písmeno k) zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení zanikol v obci Lehota mandát  p. poslanca 
Júliusa Tábiho. V zmysle zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách 
do samosprávy obcí, § 51, ods. 1, nastupuje za poslanca OZ 
náhradník. Podľa výsledkov volieb v obci Lehota  sa novým 
poslancom stal Ing. Ivan Chlebec. Nový poslanec zložil sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva 28. januára 2009 na riadnom 
zasadnutí OZ v Lehote.
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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/ 6555 30 28, 0911 220 861
Temíny zastupiteľstiev: 

20. máj, 15. júl, 9. september, 28. október, 9. december

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

Zvozový kalendár II. a III. štvrťrok 2009

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

25.03. 2009 streda 01.04.2009 streda

08.04.2009 streda 06.05.2009 streda

22.04.2009 streda 03.06.2009 streda

06.05.2009 streda 01.07.2009 streda

20.05.2009 streda 05.08.2009 streda

03.06.2009 streda 02.09.2009 streda

17.06.2009 streda

01.06.2009 streda Zber PET deň

15.07.2009 streda 27.03.2009 piatok

29.07.2009 streda 24.04.2009 piatok

12.08.2009 streda 29.05.2009 piatok

26.08.2009 streda 26.06.2009 piatok

09.09.2009 streda 31.07.2009 piatok

23.09.2009 streda 28.08.2009 piatok

29.09.2009 piatok

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: 

Utorok, štvrtok,
nedeľa

od  18:30 hod. 

do 20:00  hod.

Vstupné: 1 €

Cvičiteľka:  Mgr. Marcela Dulajová

Posilňovňa: 

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

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

-    1, 50 €/mesiac 

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

Zodpovední vedúci: 
Ing. Daniel Dubeň; Tomáš Zabák



Cestovný poriadok34


