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Druhé číslo časopisu Lehota, ktoré práve držíte 
v rukách, sme sa snažili naplniť praktickými 

informáciami,  ktoré by vám mali pomôcť. 
K najväčším ťahákom čísla určite patria rozhovor 
s našou 102- ročnou babinou a informácie o putovnom 
pohári. Dozviete sa, kto získal putovný pohár starostu 
obce v druhom ročníku obnoveného Behu pre zdravie. 
Okrem zamestnancov obecného úradu a  náplne ich 
práce nájdete v čísle aj výpis z uznesení obecného 
zastupiteľstva. Rovnako sa budeme snažiť prinášať 
legislatívne informácie. Napríklad ako treba 
postupovať, ak potrebujete odstrániť nežiaduce 
dreviny a ďalšie rady.
Najpálčivejšie témy, problémy, s ktorými sa 
stretáva starosta našej obce si budete môcť prečítať 
v pravidelnej rubrike Slovo starostu. Nemôžu 
samozrejme chýbať ani novinky v Lehote. Konkrétne 
v druhom čísle máme na mysli materské centrum 
Obláčik i to aké zmeny sa udiali v poslednom období 
nielen v škole. Ak ešte náhodou neviete aké podujatia 
sú na tento rok pripravené v Lehote tak sa jednoducho 
pozriete do plánu kultúrno-spoločenských akcií a tiež 
nevynechajte ani rady občanom. Priaznivci športu sa 
viac dozvedia o dorasteneckom futbalovom družstve 
a ako sa darí stolnému tenisu v Lehote. Budeme veľmi 
radi, ak nám napíšete svoje tipy a námety, čo Vám 
v časopise chýba. Vďaka Vašim pripomienkam bude 
môcť časopis Lehota ešte viac spĺňať svoju hlavnú 
myšlienku. Časopis obyvateľov obce Lehota.

Martin Záruba
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Lehota a jej história
 - časť I.  

Roman Flóriš

Naša obec „Lehota“ ako významný pred-
staviteľ typického vidieckeho sídla západné-
ho Slovenska sa môže pýšiť svojou nezame-
niteľnou históriou. História, tá najstaršia, 
je úzko spätá s mestom Nitra. V tejto časti 
bude minulosť Lehoty spomínaná ako 
súčasť histórie mesta Nitra.

V listinách sú názvy obcí v oko-
lí Nitry i na širšom území. Okrem 
majetkov kláštora sa spomínajú aj 
lokality, ktoré hraničia s kláštorný-
mi majetkami. Zoborský súpis z roku 
1113 začína najvýznamnejším majetkom 
zoborského opátstva, ktorým bol Mučeník 
– Močenok (Mussenic), bývalé Sládečkovce. 
Na severe hraničil Močenok s Jarkom (Erig). 
Ďalej sa opis hraníc chotára, ktorý ide zo se-
veru na juh, otáča k západu a tu sa spomínajú 
dnes podľa mena presnejšie nelokalizované  
Issol, Bollerat, Dura, ktoré sa nachádzali 
v priestore Čápora, Cabaja, Horného Jatova 
a Trnovca nad Váhom (okres Galanta). Opro-
ti chotáru Hornej Kráľovej (Crali) bol prvým 
hraničným medzníkom prameň (furras) 
a druhým bola Laprechima. Ďalším susedom 
bola dedina Bože, ktorá ležala medzi Hornou 
Kráľovou a Hájskym a nakoniec ohraničenie 
končilo pri Hájskom (Copusde – Kepežd). 
Z ohraničenia chotára Močenka vyplýva, že 
k roku 1113 bol okolo neho viac skupinových 
sídliskových jednotiek ako dnes. Aj napriek 
tomu, že v zoborských listinách je celý rad 
lokalít, presnejšie neurčených, je veľmi 
nepravdepodobné, že sa tam nachádzala 
Lehota, pretože zoborský kláštor prestal 
existovať za vlády Mateja I. (1457 – 1490), 
ktorý jeho majetky daroval nitrianskemu 
biskupovi a kapitule, v urbári ktorých sa 
obec Lehota a taktiež ani susedné Veľké Zá-
lužie sa nenachádzajú.

Na včasnostredovekom Slovensku 
v rámci Uhorského kráľovstva organizačno-
-správnym útvarom bol hradno-župná (ko-
mitátna) sústava opierajúca sa o komitátne 

hrady (Nitra, Bratislava, Komárno, Trenčín, 
Zvolen, ...). Z toho môžeme usúdiť, že osada, 
z ktorej sa vyvinula Lehota, patrila od po-
čiatku do Nitrianskej župy.
Najmä juhozápadné Slovensko bolo vydané 
napospas niekoľkomesačnému plieneniu 
tatárskych vojsk. Stovky dedín boli spusto-
šené, medzi nimi i neďaleký Báb, ktorého pô-
vodné obyvateľstvo v roku 1241 vyvraždili. 
Zmienku o Lehote zatiaľ nenachádzame, ale 
je veľmi málo pravdepodobné, že by ju tatár-

ske vojská obišli.

Na úbočiach Malých Karpát, na juž-
ných svahoch pri Nitre a vôbec na tep-
lejšom juhu sa šíri pestovanie vínnej 
révy, ktorému sa obyvatelia Lehoty 

venujú až dodnes.
V druhej polovici 13. storočia mala úze-

mie medzi riekami Nitrou a Váhom podele-
né hlavne stredná šľachta. Nevyskytovali sa 
tu väčšie majetky, iba magister Aba mal tri 
dediny: Abalehotu (Lehota), Ujlak (Veľké Zá-
lužie) a Kelecsény (Kľačany, okres Trnava). 
Ostatní šľachtici vlastnili spravidla iba po 
jednej dedine. V apríli 1271 vojská Přemysla 
Otakara II. dobyli hrady Devín, Stupavu, 
prenikli až k Hronu, pričom dobyli a vypálili 
aj Nitriansky hrad a mesto. Podobne v máji 
1273 zhorela aj nitrianska katedrála a archív 
Nitrianskeho biskupstva. Je pravdepodobné, 
že obyvateľov Lehoty a okolitých osád táto 
pohroma neobišla, keďže Lehota sa nachá-
dzala na dôležitej ceste, ktorá spájala hrad 
Šintavu s Nitrou.

Prvá písomná zmienka o obci

Na Matúšovom dvore hrala významnú 
úlohu uhorská drobná a stredná šľachta 
slovenského pôvodu. Prívržencom Matúša 
Čáka bol aj komes Aba, syn magistra Abu, 
z rodu Hunt – Poznan. 

Práve tento Aba na podnet Matúša Čáka 
kolonizoval obec Lehotu. V 13. storočí bolo 
totiž zvykom zakladať osady na zákupnom 
práve. Udeľovali ho zemepáni, keď súčasne 
poverili šoltýsa, aby založil novú osadu alebo 
doplnil poddanské obyvateľstvo staršej osa-
dy. Abom potvrdená šoltýska listina Lehoty 
je datovaná v roku 1303.

OBEC LEHOTA

STAROSTA OBCE: 
Mgr. Pavol Zaujec

ZÁSTUPCA STAROSTU:
Dagmar Kubicová
- členka komisie kultúry 
a školstva
- obvod s. č. 458 – s. č. 536

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO:
Terézia Andrášiková 
- predsedkyňa  komisie 
ochrany a verejného 
poriadku
- členka komisie kultúry 
a školstva
- obvod s. č. 78 – s. č. 155

Milan Belko
- člen stavebnej komisie
- obvod s. č. 156 – s. č. 233

Ľubomír Dúbik
- predseda stavebnej 
komisie
- obvod s. č. 234 – s. č. 310

Milan Chmelár
- predseda komisie kultúry 
a školstva
- obvod s. č. 328 – s. č. 458

Radoslav Kriváček
- predseda fi nančnej komisie
- obvod s. č. 537 – s. č. 614

Juraj Pavel
- predseda športovej komisie
- obvod s. č. 311 – s. č. 381
Ing. Juraj Šášik

- predseda sociálnej komisie
- obvod s. č. 1 – s. č. 77

Július Tábi
- člen fi nančnej komisie
- obvod s. č. 615– s. č. 720

ZAMESTNANCI  
OBECNÉHO ÚRADU: 

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

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 projektov 
-  vedenie agendy životného 
prostredia

Eva Zabáková 
-  doručovateľ 
-  upratovanie

Štefan Mikula 
-  majster údržby

Ľubomír Domček 
-  majster údržby

Hlavný kontrolór: 
Bc. Alena Vajdová
hlkontrolor@lehota.sk

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

Telefónne čísla: 037/ 6553 028 a 0911 220 861.
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Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
29. apríla 2008 v zasadacej miestnosti 

obecného úradu Lehota

Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 17/2008
s c h v a ľ u j e 
vývoz odpadu zo septiku 1 x štvrťročne 
(20m3) v objekte kultúrneho domu (Piváreň 
Bako), na obdobie jedného roka , po uplynutí 
jedného roka sa žiadosť znova prehodnotí                                        

Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 18/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora  za rok 2007 bez 
pripomienok 

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 19/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočty na rok 2009 a 2010 

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 20/2008
s c h v a ľ u j e  
zmeny v rozpočte na rok 2008 nasledovne: 
Príjmová časť
-  bežný rozpočet                 200 tis. Sk 
-  fi nančné operácie         3.250 tis.  Sk

Výdavková časť - kapitálový rozpočet   3.450 
tis Sk  viď príloha (Uznesenie č. 7 Finančná 
komisia)

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 21/2008
n e s c h v a ľ u j e  
žiadosť p. Némethovej, Lehota 479, 
o umiestnenie stavby rodinných domov  na 
p.č. 1897/3
 
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 22/2008
s c h v a ľ u j e  
žiadosť p. Bernáta Romana, Zabáka Elemíra, 
Chlebca Rudolfa, Chlebca Michala, o súhlas 
s výstavbou rodinných domov  na p. č. 1543/
12, 1543/11, 1543/7, 1543/8

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 23/2008
s c h v a ľ u j e    
zmenu rozhodnutia o udelení individuálnej 
licencie prevádzkovania výherných prístro-
jov z dôvodu premiestnenia z pohostinstva 
Martišová do Pivárni Bako pre f. Top Game 
Group 

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 24/2008
s c h v a ľ u j e 
žiadosť Ing. Kováča, Žirany 91, o súhlas na 
zriadenie prístupovej cesty cez obecný poze-
mok k vstupu na pozemok p.č. 13/1, ktorého 
je vlastníkom 
u k l a d á
stavebnej a fi nančnej komisii vyšpecifi kovať 
podmienky do najbližšieho OZ, za ktorých si 
môže uvedenú prístupovú cestu zriadiť 

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 25/2008
s c h v a ľ u j e 
odmenu za I.Q.2008 pre starostu, zástupcu 
starostu a hlavného kontrolóra nasledovne:
- starosta obce:            16%
- zástupca starostu:    11%
- hlavný kontrolór:      16%

Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 26/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e  
PC na  OcÚ sú určené pre verejnosť, bezplat-
ne, pre bežnú prevádzku a nie sú určené ako 
PC na prevádzkovanie výherných a nevýher-
ných hier a iných zábavných činností 

Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
6. mája 2008 v zasadacej miestnosti 

obecného úradu Lehota

Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 27/2008
s c h v a ľ u j e 
pridelenie 3-izbového bytu v  15Bj Lehota  
po p.Réšoovej, žiadateľom Martinovi a Ka-
taríne Alfoldiovím, s účinnosťou od 15.mája 
2008.

Rekultivácia 
skládky odpadov 
Lehota
Medzi hlavné priority obce vo volebnom 
období 2006 - 2010 patrí aj rekultivácia 
skládky odpadov, ktorej prevádzkovate-
ľom je obec Lehota. Obecná skládka bola 
vybudovaná v 80- tych rokoch minulého 
storočia ako skládka komunálneho odpa-
du. Jej najväčším problémom od prvých 
chvíľ budovania  bolo to, že sa nachádza 
v katastrálnom území obce Veľké Zálužie, 
v juhovýchodnej časti jej extravilánu na 
lokalite „Korytá“.

 Táto skutočnosť podľa dostupných mate-
riálov na OÚ vo 
Veľkom Záluží 
a v Lehote spôso-
bovala počas jej 
výstavby a násled-
ne aj začiatkom jej 
fungovania  mno-
ho negatívnych 
reakcií medzi oby-
vateľmi obcí, ale 
aj medzi volenými 
zástupcami samo-
správ oboch obcí. 
V rokoch 1992 až 
1996 bola skládka  prevádzkovaná  
so súhlasom ObÚ ŽP Nitra zo dňa 
12.11.1992 za osobitných podmienok 
do 31.7.1996. Po tomto termíne vyplý-
vala pre prevádzkovateľa skládky /obec 
Lehota/ povinnosť uzatvoriť a násled-
ne rekultivovať uvedenú skládku. Aj 
napriek istým pokusom v rokoch 2001 
a 2002 , všetky aktivity vedúce k rekultivácii 
skládky stroskotávali  na  administratívnych  
náležitostiach potrebných  na povolenie re-
kultivácie skládky.
V novom volebnom období vedenie obce zod-
povedne pristúpilo k tejto problematike a od 
marca 2007 sme začali intenzívne prípravy 
k tomu, aby sme skládku odpadov mohli de-
fi nitívne zrekultivovať. Už vlani bolo jasné, 
že vzhľadom na fi nančnú náročnosť tohto 

procesu / investícia  viac ako 13 mil.Sk /  to 
z vlastných rozpočtových zdrojov prakticky 
nie je možné. Z tohto dôvodu sme začali 
pripravovať projekt, ktorým by sme žiadali 
o nenávratný fi nančný príspevok / NFP / zo 
štrukturálnych fondov EÚ. K úspešnému po-
daniu projektu sme museli zabezpečiť tieto 
hlavné  náležitosti:
a, polohopisné a výškopisné zameranie 
skládky  /máj–júl 07/
b, projektová dokumentácia na stavebné po-
volenie / júl-november 07/
c, odborný posudok k rekultivácii skládky 
/december 07/
d, nájomná zmluva s obcou Veľké Zálužie   
/december 07/
e, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekul-
tivácie skládky 
 f, vydanie právoplatného  rozhodnutia o vy-

užívaní územia  /marec 
08/
g, právoplatné rozhodnu-
tie na uzavretie skládky 
odpadov, vykonanie jej 
rekultivácie a jej následné 
monitorovanie  /máj 08/
h,podanie projektu o 
NFP na MŽP SR /apríl 
–máj 08/

Samotný projekt 
bol odovzdaný 
na MŽP SR 18. 
apríla 2008 a po 
výzve doplnený 
13. mája 2008. 
V čase vydania 
tohto čísla časo-
pisu je v procese 
p o s ud z o v a n i a 
na ministerstve.

Veríme, že na základe dôslednej prípravy 
venovanej tomuto projektu budeme úspešní 
a že fi nančné prostriedky potrebné na rekul-
tiváciu skládky získame. Tým odstránime 
jednu z mnohých environmentálnych záťaží 
v oblasti starostlivosti o životné prostredie.    

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce

Slovo starostu



Nie je potrebné žiadať obec o výrub ani 
v prípade, že ide o strom  rastúci v súkromnej 
záhrade  špecifi kovanej ako ZÁHRADA s ob-
vodom  kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 
130 cm  nad zemou. 

Ak však strom rastúci v súkromnej zá-
hrade (zastavaná plocha alebo záhrada) pre-
sahuje uvedené rozmery, povolenie na výrub 
stromu je nevyhnutné. 

3. KEDY  EŠTE NIE JE POTREBNÉ  
ŽIADAŤ O VÝRUB DREVINY? 

a/ pre krovité porasty s výmerou do 10 m,
b/ na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, 

meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak 
rastú v záhradkárskych osadách,
c/ pri obnove produkčných ovocných drevín, 
ak sa výsadba nových ovocných drevín usku-
toční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, 
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia 
alebo života človeka, alebo značnej škody na 
majetku  (Ten, kto z  dôvodov uvedených v bode 
c) a  d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutoč-
nosť písomne oznámiť a zároveň preukázať spl-
nenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr 
do piatich dní od uskutočnenia výrubu;§47 ods. 6 
zákona o ochrane prírody).   
 

4. URČÍ SA ŽIADATEĽOM O VÝRUB AJ 
POVINNOSŤ VÝSADBY 

DREVINY?
 

V prípade súhlasu na 
výrub obec žiadateľovi určí 
tzv. náhradnú výsadbu na 
vopred určenom mieste 
alebo fi nančnú náhradu do 
výšky spoločenskej hodno-
ty dreviny.

Obec uloží povinnosť 
zaplatiť fi nančnú náhradu 
aj tomu, kto vyrúbal dre-
viny bez súhlasu a to do 
výšky spoločenskej hodno-
ty dreviny. 
 

V prípade stromovej 
a krovitej vegetácie, 
ktorá je súčasťou verej-
nej a vyhradenej zelene 
sa informujte na Obec-
nom úrade v Lehote. 

Zdroj:
Zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a kra-
jiny.
Obce a ochrana drevín 
/ o d b o r n o - m e t o d i c k á 
príručka/.
Verejnosť a ochrana drevín 
/legislatívne podmienky 
a možnosti občianskej 
participácie pri ochrane 
drevín/.
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Dreviny sú významnou zložkou životného 
prostredia. Plnia v krajine dôležité a ne-
zastupiteľné, predovšetkým ekologické a 
environmentálne funkcie. Sú základným 
stavebným prvkom nielen lesov, ale aj 
jednotlivých formácií rozptýlenej vegetá-
cie v poľnohospodárskej krajine a sado-
vých úprav v sídlach. Dreviny v obytných 
súboroch, ako aj všetky ostatné dreviny 
rastúce mimo les, sú chránené zákonom 
o ochrane prírody a krajiny. Ich ničenie 
a poškodzovanie môže byť posúdené ako 
priestupok alebo trestný čin. Náš vzťah 
k drevinám by však nemal vyplývať iba 
z rešpektu voči zákonným nariadeniam, 
ale z prirodzenej úcty k prírode. 

1. AKO ŽIADAŤ O VÝRUB DREVINY?

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas 
orgánu ochrany prírody (obce). Konanie 
týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe 
písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na 
výrub dreviny. Tlačivo žiadosti o vydanie 
súhlasu na výrub drevín Vám bude poskyt-
nuté na Obecnom úrade v Lehote. K žiadosti 
je potrebné doložiť nasledujúce doklady: 
Kópia katastrálnej mapy,
List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie 
Zaplatenie správneho poplatku: 
Fyzické osoby 200,- Sk 
Právnické osoby 2 000,- Sk
  

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny 
obec prihliada na druh a zdravotný stav 
dreviny, funkciu a význam dreviny pre ži-

votné prostredie a tiež, aby sa výrub dreviny 
uskutočnil v období vegetačného pokoja (od 
1. októbra do 31. marca).

Odôvodneným prípadom na vydanie 
súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 
10 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie 
zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska 
ktorého má drevina malú pravdepodobnosť 
prežitia, preukázanie nevhodných hygienic-
kých podmienok v bytových a nebytových 
priestoroch alebo narušenie stability stavby 
koreňovým systémom dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odô-
vodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických a estetických funkcií dreviny 
a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom 
vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu 
pozemku.

Výruby drevín sa uplatňujú len vo vý-
nimočných a odôvodnených prípadoch. 
Ich realizácia je fi nálnym, a teda už nezme-
niteľným riešením v procese starostlivosti a 
ochrany drevín.

2. MUSÍ SA ŽIADAŤ O VÝRUB DREVINY, 
AK RASTIE V SÚKROMNEJ ZÁHRADE?

 
 Pozemky súkromných záhrad  sú ďalej 

špecifi kované katastrálnym úradom ako za-
stavaná plocha, záhrada.

Žiadosť o výrub stromu v súkromnej zá-
hrade defi novanej ako ZASTAVANÁ PLOCHA 
nie je potrebná pre strom s obvodom kmeňa 
do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou.

VEREJNOSŤ, OCHRANA DREVÍN, VÝRUBY

Obvod kmeňa
Záhrada,

obvod - 80 cm
Rodinný dom Zastavaná 

plocha,
obvod - 40 cm

Legislatíva
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Materské centrum 
OBLÁČIK Lehota

   V snahe podporiť matky v tejto obci 
bolo dňa 4. apríla 2008 na Minister-
stve vnútra SR ofi ciálne zaregistrova-
né Materské centrum Obláčik Lehota. 

Aj keď sme sa stretávali už predtým 
na ulici, prípadne na dvore za domom, 
predsa len pri prechádzke obcou zis-
títe, že tých nových ľudí a kočíkov tu 
akosi stále pribúda. A aj keď sa letmo 
pozdravíme v akejsi momentálnej 
spolupatričnosti, pocit „byť sama 
doma“ s dieťaťom to nezmení :)
A preto je tento článok zároveň aj 
výzvou pre mamičky v Lehote, kto-
ré majú chuť a záujem stretnúť sa 
s ostatnými mamami, spoznať sa 
a stráviť toto materské obdobie prí-
jemne a užitočne. Ale predovšetkým 
zblížiť naše deti, pripraviť ich na ko-
lektív, alebo ak v ňom už sú, pomôcť 
im zvládnuť všetky nové situácie, 
ktoré ich v ňom čakajú.
Toto je aj hlavné poslanie nášho 
centra. Jednotlivé aktivity budeme 
vytvárať podľa návštevnosti a záuj-
mu. Momentálne sme v štádiu úpravy 
priestorov.
Keďže sa o tento priestor delíme aj 
s inými organizáciami, materské 
centrum bude otvorené každý utorok 
a štvrtok v čase od 15.00 do 17.00 
hod. v priestore kultúrneho domu 
/bývalé kaderníctvo/.

Pozývame preto všetkých rodičov na 
materskej alebo rodičovskej dovolen-
ke, ktorých tento článok oslovil, aby 
nás spolu so svojimi ratolesťami prišli 
podporiť a obohatiť svojimi podnetmi 
a nápadmi.

Úspešný 
Deň narcisov

Aj v tomto roku sa naša 
základná škola aktívne za-
pojila do akcie Deň narcisov, 
ktorý sa uskutočnil v piatok 
11. apríla 2008. Žiaci priniesli 
do školy veľké množstvo       
narcisov – okolo 700 kusov. 
Vyjadrili tým súcit a spolu-
patričnosť s ľuďmi trpiacimi 
rakovinou.

Najväčší počet narcisov 
priniesli žiaci 4. ročníka 
– spolu 190 kusov (najviac 
Dušan Hoc - 60 kusov) a žiaci 5. ročníka 
– spolu 170 kusov (najviac Lukáš Alföldi - 54 
kusov). 

Tieto kvietky žiaci porozdávali ľuďom 
v obci. Takto im pripomenuli Deň boja proti 
rakovine. Niektorí občania po prijatí kvetu 
prispeli fi nančnou čiastkou na pomoc ľu-
ďom, ktorí sú postihnutí touto zákernou 
chorobou. Celková suma vyzbieraná v obci 
Lehota tento rok činila 2 195 Sk. Suma, kto-
rú sme vyzbierali v škole medzi žiakmi a uči-
teľmi bola 2 533 Sk.  Spolu to bolo 4 728 Sk, 
čo je  o 1 528 Sk viac ako vlani.

Vyzbierané fi nančné príspevky občanov 
a školy v celkovej sume 4 715,- Sk sme 
zaslali na konto organizácie LIGA PROTI 
RAKOVINE SR na účet určený fi nančnej 
zbierke – Deň narcisov.

Všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou,  
srdečne ďakujeme. Ďakujeme za všetkých cho-
rých, ktorým tieto fi nančné prostriedky určite 
pomôžu.

Deň matiek
Dňa 9. mája 2008 zorganizovala naša škola 

spolu s materskou školou a v spolupráci s obecným 
úradom kultúrny program pri príležitosti osláv 
Dňa matiek. 

Žiaci a deti materskej školy ukázali svoju 
šikovnosť a spolu so svojimi pani učiteľkami si 
pripravili krásne básne, piesne, tance, a to do-
konca aj v anglickom a nemeckom jazyku. Takto 
si uctili svoje mamičky a staré mamy, osoby, kto-
ré sú v živote každého z nás nenahraditeľnými. 
Vystúpenie sa konalo v popoludňajších hodinách 
v sále Kultúrneho domu v Lehote, ktorej steny boli 
vyzdobené výtvormi našich žiakov, maľovaných 
rôznymi technikami.

Marcela Cesneková, žiačka 9. roč. ZŠ

Udialo sa v našej obci
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Premeny
základnej školy
  

S novými plastovými oknami na budove 
školy sme odštartovali školský rok 2007/08, 
počas ktorého sme postupne zrealizovali 
ďalšie potrebné úpravy  a opravy najmä 
v interiéri školy. Výmena 
okien v ŠKD bola realizo-
vaná neskôr. 

Koncom kalendár-
neho roka nám doslúžili 
klasické školské hodiny, 
preto sme  tradičné 
zvonenie nahradili 
hudobnou produkciou 
polyfónnych  melódií 
rôznych žánrov. Zabez-
pečuje ho prostredníc-
tvom školského rozhlasu 
zariadenie nazývané tiež 
„elektronický školník“. 
Vo všetkých triedach sme v tejto súvislosti 
namontovali aj nové reproduktory. Menili sa 
tiež všetky vypínače a zásuvky v spolupráci 
s odborníkom elektrikárom.

Staré a opotrebované školské tabule 
sme vymenili za nové, tiež trojdielne, ale 
s keramickým a zároveň aj magnetickým po-
vrchom. Postupne sme menili i obklady okolo 
umývadiel v triedach, v zborovni a  riaditeľ-
ni. Nadväzne na tieto práce  sa v triedach 
maľovali    čelné  steny a v dvoch triedach 
na prízemí bola zrealizovaná aj kompletná 
oprava soklov (z dôvodu nadmernej vlhkos-
ti) s použitím špeciálnej sanačnej omietky. 
V priebehu februára boli namontované 
v budove školy a ŠKD nové dvere a prahy. Na 
prízemí pribudli pre deti z   1. – 4. ročníka 
nové šatňové lavičky a pre všetkých  žiakov 
nové vešiaky.  Všetky spomínané opravy 
a výmeny, okrem výmeny okien a čiastočne 
aj dverí, sme fi nancovali z prevádzkových ná-
kladov rozpočtu školy. Práce boli realizované  
postupne a svojpomocne pánom školníkom 
Lukáčom, okrem kompletnej výmeny tabúľ, 
okien a dverí, ktorú  zabezpečil dodávateľ. 

V spolupráci s obecným úradom sme 

v marci zabezpečili opravu strechy na budove 
školy. Boli doplnené chýbajúce korýtka, ktoré 
sa v dôsledku silného vetra uvoľnili a spadli 
na zem. V súčasnosti  prebieha prestavba 
budovy bývalých suchých WC na skladové 
priestory, ktoré škole veľmi chýbajú. Práce 
sú realizované pracovníkmi obecného úradu, 
ktorým pomáha pán školník a pracovníci 
VPP.  Pripravená je projektová dokumentácia 
na prestavbu školských dielní na jazykovú 

učebňu a starej kotolne na 
dielne. Jej realizácia je ne-
vyhnutná pre zabezpečenie 
v ýc hov no -v zdel ávac ieho 
procesu od školského roku 
2008/09, najmä z hľadiska 
delenia tried na skupiny pri 
výučbe cudzích jazykov.

Mgr. Anna Burdová, 
riaditeľka ZŠ

                             
Zamestnanci  základnej 
školy  v školskom roku 
2007/2008: 

Pedagogickí zamestnanci školy:   
Mgr. Anna Burdová, M – Zt,  riaditeľka školy
Mgr. Mária Trnčíková, Z – TV,   zástupkyňa 
riaditeľky školy a výchovná poradkyňa
Mgr. Angela Kaufmanová, 1.–4. ročník,  
triednictvo v 1. triede
Mgr. Ľubica Ševčíková, 1.–4. ročník,  
triednictvo v 2. triede
Mgr. Tatiana Solnicová, 1.–4. ročník,  
triednictvo v 3. triede
Mgr. Viera Hanulíková, 1.–4. ročník,  
triednictvo v 4. triede
Mgr. Miriam Malecká, AJ – RJ,  tried. v 5.tr.
Mgr. Viera Bottová, SJ – VV,  tried. v 6. tr.
Mgr. Ľubica Volfová, SJ – OV,  tried. v 7. tr.
Mgr. Milan Obuch, M – TV,  tried. v 8. triede
Mgr. Emília Levická, Pr – Zpľv,  tried. v 9. tr.
Mgr. Lenka Kutaková, TJ – Hi, 
Mgr. Miloš Ďuriš, NV -  teológia, 
Mgr. Gabriel Greguš, M – F,  zastupuje za 
PaedDr. Luciu Bobulovú, M – F, na MD
Mgr. Viera Rigová, vychovávateľstvo,  ako 
učiteľka HV na ZŠ, ako vychovávateľka v 
ŠKD
Nepedagogickí zamestnanci školy:  
Marián Lukáč,  školník 
Mária Mesárošová
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA , kat. Z4 - 2 
úspešní riešitelia okresného kola - M. Žáčik 
a M. Pavelková, žiaci 4. roč., pripravovala p. 
uč. V. Hanulíková.

Mat. PYTAGORIÁDA , kategória P3 -  1 
úspešná riešiteľka  okresného kola - B. Ma-
lecká, žiačka 3. roč., pripravovala p. uč. T. 
Solnicová.                                

MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 (medziná-
rodná matematická súťaž) – 12 úspešných 
riešiteľov,  pripravovali p. uč.: Ľ. Ševčíková, 
T. Solnicová, V. Hanulíková, G. Greguš, M. 
Obuch a A. Burdová.
Olympiáda v NJ – 2. miesto v okresnom kole 
-  M. Cesneková, žiačka 9. roč., pripravovala 
p. uč. L. Kutaková.

„STORY“ - recitácia v nemeckom jazyku – 2. 
miesto v okresnom kole – M. Cesneková, žiač-
ka 9. roč., pripravovala p. uč. L. Kutaková.
„STORY“ - recitácia v anglickom jazyku – 1. 
miesto v okresnom kole – D. Štefanková, žiač-
ka 5. roč., pripravovala p. uč. M. Malecká.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo:
II. kategória Próza - 1. miesto - D. Štefanková, 
žiačka 5. roč.,  pripravovala p. uč. V. Bottová, 
I. kategória Próza - 2. miesto -  B. Malecká, 
žiačka 3. roč., pripravovala p. uč. T. Solnicová                                                                                
II. kategória Poézia - 3. miesto – D. Berná-
tová, žiačka 5. roč., pripravovala p. uč. V. 
Bottová.
III. kategória Poézia - 3. miesto – M. Cesne-
ková, žiačka 9. roč., pripravovala p. uč. Ľ. 
Volfová
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - regionálne 

Dosiahnuté výsledky žiakov ZŠ v Lehote 
v predmetových olympiádach a súťažiach 

v školskom roku 2007/2008

kolo - 3. miesto - D. Štefanková, 
žiačka 5. roč.  

„SVET PATRÍ MLADÝM“ -  lite-
rárna súťaž – 2 ocenené práce – M. 
Cesneková a            K. Petríková, 
žiačky 9. roč., pripravovala p. uč. 
Volfová .

„SVET FANTÁZIE“ - výtvarná sú-
ťaž – 1 ocenená práca – B. Malecká, 
žiačka 3. roč., pripravovala p. uč. 
Hanulíková.                                                                                

„DEŇ ZEME“ – výtvarná súťaž 
vyhlásená CVČ Slniečko vo Veľ-
kom Záluží: 
 II. kategória - 1. miesto – S. Halásová, žiačka 
4. roč., pripravovala p. uč. V. Hanulíková
III. kategória - 2. miesto – J. Kincel, žiak 6. 
roč., pripravovala p. uč. V. Bottová.
2. miesto – P. Burian, žiak 6. roč., pripravova-
la p. uč. V. Bottová

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – 4. miesto 
v okresnom kole v súťaži družstiev – M. Za-
ujecová (5. roč.), P. Hargašová a D. Tőkőlyová 
(6. roč.), pripravoval p. farár Šenkárik                     

Majstrovstvá okresu v streľbe zo 
vzduchovky:
3. miesto - družstvo chlapcov: M. Bako (8. 
roč.), K. Kincel (8. roč.) a J. Kincel  (6. roč.), 

pripravovala p. Kinclová a p. uč. M. Obuch
4. miesto - družstvo dievčat: M. Petríková, 
K. Kubicová a N. Brunovská, žiačky 8. roč., 
pripravoval p. uč. M. Obuch

Strelecká súťaž 
o „Pohár riaditeľky ZŠ Zbehy“:
3. miesto v súťaži družstiev chlapcov - J. Kin-
cel (6. roč.), M. Bako  a K. Kincel (8. roč.), 
3. miesto v súťaži jednotlivcov - K. Kincel (8. 
roč.), pripravoval p. uč. M. Obuch
Orientačný beh – 5. miesto v súťaži 
jednotlivcov chlapcov (z 98 súťažiacich)  
– M. Pavel, žiak 9. roč., pripravoval p. uč. M. 
Obuch                                                                   

Cezpoľný beh – 5. miesto v súťaži družstiev 
dievčat (zo 17 družstiev) 
-  A. Petríková (5. roč.), N. 
Majerhoff erová a K. Parmo-
vá  (9. roč.), pripravoval p. 
uč. M. Obuch. 

Na bicykli bezpečne, I. ka-
tegória – 4. miesto v súťaži 
družstiev (z 19 družstiev)  
-  A. Petríková (5. roč.),  M. 
Hörik, N. Arslani a L. Kubi-
cová  (6. roč.), pripravovala 
p. uč. Trnčíková.

„DNI ZDRAVIA 2008“ -  1. 
miesto – N. Majerhoff erová 
a K Parmová, žiačky 9.roč., 
pripravovala p.uč. Ľ. Volfo-
vá a V. Bottová.

Základná škola14
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Rekonštrukcia 
kostola svätej 
Anny v Lehote

Kostol sv. Anny je kultúrnou pamiatkou 
v našej obci. Bol postavený v priebehu rokov 
1750 – 1755 a tento rok má už krásnych 
253 rokov. Nakoľko sa nachádza v lokalite 
so značným prienikom spodných vôd, bolo 
potrebné podniknúť niečo, čo by zabránilo 
značnej devastácii tohto historického objek-
tu. Na základe týchto skutočností sa v roku 
2005 pristúpilo k podrezaniu a izolácii obvo-
dového muriva kostola.

Rekonštrukcia začala v lete v roku 2005. 
Odstránili sa vnútorné a vonkajšie omietky 
kostola, ktoré boli nasiaknuté vlhkosťou. Po-
kračovalo sa podrezávaním všetkých múrov 
kostola, proti vlhkosti zo zeme. Podrezáva-
nie bolo rozdelené na dva roky preto, aby 
sme dokázali tieto práce zaplatiť. V jednom 
roku by to nebolo možné.

Tiež sa urobili nové drevené schody na 
chórus kostola. Je veľmi vhodné, aby steny 
kostola schli aspoň 2 roky. Využil sa stav 
stien bez omietok a robili sa iné práce.

V roku 2006 sa urobilo nové ozvučenie 
kostola a číselník na zobrazovanie čísel.

Na jar v roku 2007 sa zrealizovalo celé 
nové osvetlenie kostola. Osvetlili sa miesta 
v kostole, kde bolo šero a boli dovtedy ne-
výrazné.

S ďalšími prácami sa začalo pokračovať 
v roku 2008 a to zrekonštruovaním prístav-
by a sakristie kostola, o ktoré sa postaral p. 
Milan Chmelár so svojou stavebnou sku-
pinou. Práca a veľká časť materiálu boli od 
neho ako dar, za čo mu patrí Pán Boh zaplať. 

Teraz sa dávajú do pôvodného stavu 
omietky v hlavnej lodi kostola. Rekonštru-
ujú sa i ozdoby stien.

Z dôvodu, že rekonštrukcia hlavnej lode 
kostola je fi nančne náročná, bola už dvakrát 
usporiadaná zbierka, ktorá vyniesla čiastku 
spolu 122 000 Sk. Všetkým darcom patrí 
úprimné poďakovanie.

Aj napriek prebiehajúcim prácam na 
rekonštrukcii kostola, sa v našej farnosti 
uskutočnilo dňa 3. mája 2008 prvé sväté pri-
jímanie. Túto sviatosť prijalo 21 detí.

Mgr. Marek Šenkárik
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Deň Zeme
Žiaci druhého stupňa 

Základnej školy Lehota si 
pripomenuli Deň Zeme pek-
nou akciou, ktorú pripravi-
la vyučujúca prírodopisu 
pani učiteľka Levická spolu 
s ostatnými pedagógmi 
z ročníkov 5. – 9. 

Žiaci vytvorili zmieša-
né družstvá – z každého 
ročníka po dvoch žiakoch 
a preverili si svoje vedomosti 
i zručnosti v nasledovných 
disciplínach: telesná výcho-
va – výdrž v zhybe, cudzie 
jazyky – jazykové zručnosti, 
ekológia – vedomostný test, 
výtvarná výchova – výroba 
ekologického plagátu a ma-
ľovanie na tvár (pre deti 
najatraktívnejšia časť), slo-
venský jazyk – vymýšľanie 
básní na tému príroda a eko-
lógia. Žiakom sa táto akcia 
veľmi páčila, pretože bola 
pre nich novinkou a uvítali, 
že si môžu svoje vedomosti 

preveriť hravou formou. Tu 
sú najvydarenejšie z básní:

Ekológia je vzácna veda, 
bez nej sa žiť veru nedá.
Učí, radí, ochraňuje,
veľký poklad predstavuje.
Na lúke je veľký kvet,
rozvoniava celý svet.
Zem, zem, zemička,
ľúbim ťa od malička.

Aj keď je len maličká, 
je to naša matička.
Kvet svojou krásou oslňuje,
včeličky vôňou k sebe 
priťahuje.
Ekológiou nás v škole trápia,
čas s tým ale nemárnia,
Spoznávame, čo je zdravé,
a pre našu zemičku to pravé.

8. družstvo

V lete kvitne lúka
aj keď vietor fúka.
Zem je plná zelene,
pasú sa tam jelene.
Ekológie je plný svet,
zasaďme tu pekný kvet.

Kvety kvitnú, voda tečie,
na medveďa slnko pečie.
Toto vraví matka Zem,
snívajte vždy pekný sen.

5. družstvo

Ekológia svetom letí,
na lúke je plno kvetín,
Zem je ako lúka
vietor silno fúka.
Kvet vonia ako med,
ovonia ho každý hneď.
Ekológia je vzácna vec,
nikomu to nepovedz.
Zem zelená kvetina,
burina je nádherná.
Lúka plná včiel
žltá ako peľ.

2. družstvo

Na zemi sú kvety stále,
ružové, žlté, veľké i malé.
Obrovský je ten náš svet
rozkvitnutý ako kvet.
Krásna je tá naša Zem
ešte krajšia ako sen.

1. družstvo

Mgr. Ľ. Volfová
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Stretnutie s 
najstaršou občiankou

Milí spoluobčania, 
koľkí v dedine vieme, 
že sa môžeme pochváliť 
najstaršou spoluob-
čiankou?  Určite nás nie 
je veľa a preto sme sa 
rozhodli, že Vám o tejto 
pani niečo napíšeme. Je 
pravda, že vek ženy by sa nemal prezrádzať, 
ale pani Anna Zaujecová nám to určite ne-
bude zazlievať, keď prezradíme, že 22. júna 
2008 sa dožije  1 0 2  r o k o v. 

Takéhoto požehnaného veku sa dožije 
len málo ľudí a preto sme sa rozhodli, že ju 
navštívime u jej nevesty pani Anny Zaujeco-
vej, ktorá sa o ňu stará  a niečo sa povyzvedá-
me o jej živote.
Už pri príchode sme zistili, že pani Zaujecová 
je na svoj vek ešte veľmi životaschopná pani. 
Má síce problém so sluchom, ale vraj vidí 
lepšie ako jej opatrovateľka pani Anna. Pri 
našich otázkach začala babička spomínať.

Pani Anna žila typický život dedinského 
dieťaťa a ako sa sama vyjadrila, že akonáhle 
mala „nejaký ten rozum“, čo podľa nej bolo 
šesť rokov, musela chodiť pásť husi. Keď 
podrástla, prevzala starostlivosť o mladších 
súrodencov. Pochádzala z piatich detí. A sa-
mozrejme s vekom rástli aj jej povinnosti 
v hospodárstve. Keď vypukla prvá svetová 
vojna, otec narukoval a po skončení vojny 
si priniesol maláriu, čo im tiež zasiahlo do 
rodinného života.

Aj napriek ťažkostiam spomínala 
s úsmevom na čas, keď chodila do obecnej 
školy. Potom jej spomienky zablúdili k dru-
hej svetovej vojne, kde jej utkvela v hlave 
spomienka na nedostatok rozličných druhov 
potravín. No a v takejto situácii boli do de-
diny dovezení vysťahovalci z Užhorodu a po 
troch poprideľovaní do rodinných domov, 

kde sa o nich mu-
seli starať a deliť 
sa aj o to málo čo 
mali. 
    Pri otázke ako 
sa trávieval zimný 
večer v jej mladom 
veku, odvetila, že 
nakoľko sa v dedi-
ne pestovala kono-
pa, bolo potrebné 
ju spracovať a to 
napriasť, vyprať, 
usušiť, natkať lát-
ky a v poslednom 
rade niečo pošiť. 
No a neodmysli-

teľnou súčasťou života v zime boli páračky 
peria spojené s rôznou zábavou a rozpráva-
ním príbehov.  

S ťažkým srdcom spomínala na  zaklada-
nie družstva, kedy im vzali celé  hospodár-
stvo a ona sa musela pracovať v družstve pri 
chove kureniec a v rastlinnej výrobe. 

Hoci bude mať babička Zaujecová 102 ro-
kov, rada si číta a ešte siaha aj po výšivkách, 
ktoré rada vytvárala a v mladšom veku. 
Ďalej sme sa dozvedeli, že okrem toho, že 
má dobrý apetít, je aj dosť maškrtná. Takže 
naozaj neodmietne nič sladké.

Naposledy bola babička v kostole, keď 
oslavovala sto rokov. Od tej doby sa zdržiava 
doma, ale prisľúbila, že keď sa opraví kostol 
a ona bude pri zdraví, tak sa do neho ešte 
pozrie.

   
Preto jej touto cestou chceme poďakovať 

za rozhovor a popriať jej, aby sa do toho vy-
noveného kostola v zdraví prišla pozrieť.

Terézia Andrášiková
Radoslav Kriváček

Slávnosť k výročiu 
zjaveniu sa 
Panny Márie

V podvečer, dňa 30. apríla pri príležitosti 
sviatku zjavenia sa Panny Márie v Lehote, sa 
pri kaplnke nad dedinou konala slávnosť, 
ktorou si ľudia z dediny a okolitých obcí pri-
šli uctiť jej pamiatku. 

Organizátorom tohto podujatia bola 
Jednota dôchodcov a spevácka skupina 
Lehoťanka, ktorá na podujatie pozvala 
aj spevácke súbory z okolitých dedín. Po 
pobožnosti pri kaplnke zasvätenej Panne 
Márii, sa zúčastnení premiestnili do miest-
neho kultúrneho domu, kde ich v mene or-
ganizátorov privítala predsedníčka Jednoty 
dôchodcov pani O. Chlebcová.

Jej slová sa niesli v duchu začí-
najúceho sa mesiaca máj a tak priala 
mladým i tým skôr narodeným veľa 
lásky, a samozrejme, aby nik neza-
búdal, že máj je zasvätený Panne 
Márii.

Skôr než začali znieť prvé pies-
ne pozvaných speváckych súborov 
z Bábu, Veľkého Zálužia a Lužianok, 
poďakovala p. Chlebcová všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave sláv-
nosti. Konkrétne dôstojnému páno-
vi Markovi Šenkárikovi, starostovi 
obce Pavlovi Zaujecovi s manžel-
kou, Elenke Hargašovej a Darinke 
Lahučkej.

Spevácke skupiny dopĺňali aj zástupco-
via obcí . Za Veľké Zálužie pozvanie prijala 
zástupkyňa starostu Ivana Gecíková, za obec 
Báb pán Peter Nemeček - zástupca starostu 
a Lužianky zastupoval  starosta Milan Ca-
bánek.

Toto podujatie bolo veľmi vydarenou 
akciou a budeme sa tešiť na podobné srdečné 
stretnutia.

Poďakovanie patrí i dobrodincovi, ktorí 
sa svojím darom podieľal na príjemnom 
posedení.   
    

Terézia Andrášiková
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2. ročník Behu 
pre zdravie 
obcou Lehota

Dňa 11. mája sa uskutočnil 
v poradí 2. ročník Behu pre zdravie 
obcou Lehota. Hlavným usporia-
dateľom bol Obecný úrad Lehota, 
Športová a kultúrna komisia pri 
OcÚ Lehota a Základná škola. 

Prezentácia sa začala o 8:00 
a trvala až do 9:30. Ako rozhod-
covia skontrolovali trať, sa mohlo 
začať súťažiť. Trať viedla po asfaltovej ceste 
a bola farebne označená šípkami. Pre prípad-
né zranenia bola v priestoroch štartu a cieľa  
pripravená zdravotná 
služba.
 

Ako prví behali 
chlapci z materskej 
školy, ďalej sa pokra-
čovalo podľa vopred 
určeného poradia. 
Muži behali hlavný 
pretek s dĺžkou trate 
2850 metrov. Víťazom sa stal Peter Bernáth 
s časom 10:59. Tomuto súťažiacemu bol pri 
záverečnom vyhodnocovaní udelený okrem 
iného aj putovný pohár. Celej súťaže sa zú-

častnilo 141 súťažiacich v 14 kategóriách. 
Ako posledný sa behal spoločný beh pre 
zdravie, ktorého sa zúčastnilo 112 účast-
níkov. Po tom, ako odbehli všetci súťažiaci, 

nasledovalo vyhodnotenie, ktoré sa 
konalo pred kultúrnym domom. Prví 
traja z každej kategórie obdržali me-
dailu, diplom a vecnú cenu. Najstar-
šími účastníkmi boli Emília Lukáčová 
a Michal Benďák. 

Po vyhodnotení sa riaditeľ pre-
teku pán starosta Mgr. Pavol Zaujec 
všetkým poďakoval za účasť a pozva-
ných hostí a usporiadateľov pozval 
na malé občerstvenie do malej sály 

Kultúrneho domu v Lehote. 

                 Juraj Pavel
Predseda organizačného výboru 

Beh pre zdravie II.ročník - výsledky
Meno a priezvisko  Čas

Chlapci MŠ   100 m
1. miesto Lukáš Bako 20,15
2. miesto Janko Chlebec 21,25
3. miesto Slávko Stolárik 22,13

Dievčatá MŠ  100 m  
1. miesto Danka Nalúzová 20,58
2. miesto Kristína Chlebcová21,45
3. miesto Dominika Pavelová22,10

Žiaci ZŠ 1.-3. roč.  400 m
1. miesto Jakub Rusnák  01:40
2. miesto Michal Tábi 01:45
3. miesto Jakub Bárek 01:51

Žiačky ZŠ 1.-3. roč. 400 m
1. miesto   Simona Bochnovičová 01:45
2. miesto   Barbora Malecká 01:50
3. miesto  Veronika Nitrianská 01:55

Žiaci ZŠ 4.-6. roč. 800 m
1. miesto Ľuboš Rusnák 03:30
2. miesto Filip Blažkovič 03:36
3. miesto Erik Belovič 03:41

Žiačky ZŠ 4.-6. roč 400 m
1. miesto   Dominika Štefanková 01:40
2. miesto   Alexandra Petríková 01:41
3. miesto   Denisa Korpášová 01:44

Žiaci ZŠ 7.-9. roč.  950 m
1. miesto Tomáš Selický 03:15
2. miesto Miroslav Pavel 03:19
3. miesto Patrik Durdiak 03:21

Žiačky ZŠ 7.-9. roč. 800 m
1. miesto   Michaela Pavelová 04:00
2. miesto  Marcela Cesneková 04:04
3. miesto   Dominika Chlebcová  04:11

Dorastenci do 18 r. 1900 m
1. miesto Roman Zaujec 07:37
2. miesto Filip Bako 07:58
3. miesto Michal Zaujec 08:13

Dorastenky do 18 r. 950 m
1. miesto   Monika Pavelová 05:47
2. miesto
3. miesto

Muži – hlavný pretek 2850 m
1. miesto Peter Bernáth 10:59
2. miesto Mário Antoni 12:03
3. miesto Dušan Harangozo 12:13

Ženy do 45 r.  950 m
1. miesto   Ľubica Ševčíková 04:08
2. miesto   Eva Arpášová  04:21
3. miesto   Anna Bareková  04:45

Muži nad 45 r.  950 m
1. miesto Milan Chmelár 04:47
2. miesto Alexander Gála 04:48
3. miesto Štefan Zaujec 04:49

Ženy nad 45 r.  400 m
1. miesto   Marta Šebeková 03:48
2. miesto   Margita Holčíková 03:58
3. miesto   Anna Petríková  04:15

Najstarší účastník: 
Emília Lukáčová
Michal Benďák

141 súťažiacich v 14 kategóriách
112 účastníkov v spoločnom behu pre 
zdravie.

Podujatie 2. Ročníka Behu pre zdravie obcou 
Lehota podporili:

OÚ Lehota
VÚC Nitra

Let ś Go, Wellnes Energy drink
Obecné siete s. r. o.

Ribe Slovakia
Miestná organizácia SNS
Strelecký oddiel Lehota

OŠK Lehota
AB Spravcovská, a. s. 

Kooperatíva Poisťovňa, a. s.
Aquafol Lehota

p. Kubicová
p. Kompánová

p. Vajdová

Ď a k u j e m e  !!!

Udialo sa v našej obci



24 25Z vašich aktivít

Poľovnícke združenie Lehota má 
od poslednej výročnej členskej schôdze 
konanej 23. februára 2008 16 členov, 1 
čakateľa na členstvo a 2 čestných členov. 
Riadenie PZ Lehota vykonáva 7-členný 
výbor PZ, ktorý tvoria:

Predseda: Mgr. František Ondruška
Podpredseda: Benedikt Petrík
Tajomník. Peter Polonec
Poľovnícky hospodár: Ing. Alojz Lahučký
Finančný hospodár: 
Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Kynologický a osvetový referent: 
Ing. Ľubomír Ondruška
Strelecký referent: Štefan Petrík 

Hlavným cieľom nášho združenia je 
ochrana voľne žijúcej zveri pred negatívnymi 
vplyvmi človeka, zvyšovanie početnosti sta-
vov zveri úpravou jej biologických podmienok 
a zlepšenie poľovníckej osvety medzi laickou 
verejnosťou. Preto aj tohtoročné aktivity 
vo forme spoločných brigád sme zamerali 
týmto smerom. Od začiatku roka sme vybu-
dovali niekoľko nových kŕmnych zariadení 
a umelých napájadiel. V poľovnom revíri sme 
vysiali políčka pre zver so špeciálnymi tzv. 
zajačími a bažantími miešankami s atrak-
tívnymi druhmi plodín, ktorých úlohou je 
zabezpečenie potravy, úkrytu a možnosti 
hniezdenia pre zver.

Ďalšie aktivity našich členov boli zamera-
né na úpravu okolia chaty PZ, opravu a zvýše-
nie kapacity miest na sedenie v areáli chaty, 
ktoré zabezpečí pohodlné a dôstojné miesto 
pri každoročných posedeniach pri poľovníc-
kom guláši, ktoré pre vás pripravujeme pri 
príležitosti „Jún - mesiac poľovníctva“.

Záverom chceme upozorniť všetkých náv-
števníkov prírody, aby sa počas celého roka, 
ale hlavne v tomto období rodenia mláďat pri 
svojich návštevách revíru správali ohľadupl-
ne a aby zver nevyrušovali v jej prirodzenom 
prostredí.

Vzhľadom na to, že nám v poslednom 
období stúpol počet prípadov 
strhnutej zveri domácimi psa-
mi a mačkami upozorňujeme 
všetkých majiteľov psov a ma-
čiek, že podľa novely zákona o 
poľovníctve č. 99/1993 Zb.  je 
zakázané voľné pobehovanie 
psov a mačiek v poľovných re-
víroch. V prípade nerešpektova-
nia tohto zákona, budú členovia 
PZ postupovať v zmysle tohto 
zákona. 

Autor: 

Ing. Ľubomír Ondruška

Poľovnícke združenie Požehnanie viníc 
a polí

Deň 25.máj je 
zasvätený Urba-
novi, ktorý je pat-
rónom vinohrad-
níkov. Aj v našej 
obci sa tento svätý 
každoročne slávi 
v lehotskej vinici, aby držal ochrannú ruku 
nad našou vínnou 
révou. 

Nebolo tomu 
inak ani teraz, keď 
sa pri soche sv. Ur-
bana zišli občania 
našej dediny, aby 
sa zúčastnili po-
božnosti spojenej 
s požehnaním vi-
níc a úrody. Účast-

níkov na tomto podujatí privítal predseda 
Vinohradníckeho spolku v Lehote Ing. Štefan 

Petrík. Ako hostia pozvanie prijali prezident 
Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty Mgr. Ján 
Všetečka – Konstanty a člen NKVC Ing. 
Milan Burda s partnerkami. Pobožnosť 
s požehnaním viníc a úrody celebroval náš 
miestny pán farár Mgr.  Marek Šenkárik.

Po ofi ciálnej časti sa prítomným podáva-
lo občerstvenie a samozrejme aj vínny mok, 
o ktorý  sa postarali členovia vinárskeho 

spolku a tiež prítomní pestovatelia hrozna. 
K príjemnému posedeniu 
prispeli členovia spevác-
kej skupiny Lehoťanka. 
Nakoľko nám prialo aj 
počasie, prítomní prežili 
krásne a pohodové po-
poludnie v príjemnom 
prostredí našich viníc 
a prírody.

Terézia Andrášiková
Foto: archív obce

V ROKU 2008 SA 
NARODILI:

Január: 
Alex Civáň, Dominik Bibeň 
Marec: 
Nina Zaujecová, Miroslav 
Chobot, Adrián Gergel, 
Nicolas Andraško
Apríl: Matej Bosák
Máj: Tomáš Bako

MANŽELSTVO 

UZATVORILI:

Máj: Jana Jedináková a 
Tomáš Šimko
Jana Adámeková 
 a Peter Komárňanský
Ing. Vladimír Krajinčák
 a Mgr. Ľudmila Blahová

OPUSTILI NÁS:

Marec: Antonín Vanek (72), 
Albín Lukáč (62), Mária 
Hrdinová (74), Filoména 
Kečkéšová r. Chlebcová (66) 
Apríl:   
Maximilián Lukáč (73), 
Terézia Baková rod. 
Šunderlíková (89), 
Máj:
František Šášik (79),  
Marián Malošík (22)
Jún:
Helena Gajdošová

BLAHOŽELÁME 
JUBILANTOM:

70-te narodeniny:
Michal Krupa február
Jaroslav Strnad február 
Jaroslav Dubeň marec

Matilda Zaujcová apríl 
Júlia Horková máj
Zaujecová Margita máj
Mária Chlebcová jún

75-te narodeniny
Terézia Držíková február
Chlebcová Mária február
Chmelár Maximilián   
 február
Mária Pálenkášová marec
Ľudmila Mikulová január

80-te narodeniny 
Angela Jurigová január
Emília Vančík r
Helena B ár
Mária Bo bruár
Štefan Gr apríl 
Mária Domček n

85-te narodeniny 
Jozef Moravčí január

Lehota 2/2008
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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 vystúpením       
 Lehoťanky a speváckych skupín  
 z okolitých obcí
 (Jednota dôchodcov +  
 Lehoťanka) 

09.05 Obecná oslava ku dňu matiek               
 Kultúrny dom 
 (Základná škola + Materská  
 škola + OÚ Lehota)

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 Beh pre zdravie obcou  
 Lehota
 (Kultúrna a školská komisia +  
 Športová komisia + Základná  
 škola)

25.05 Požehnanie viníc a polí  
 – podujatie spojené  
 s pobožnosťou a posedením vo
 Vinohradoch pri soche sv.  
 Urbana
 (Vinohradnícky spolok) 

 15.06 Posedenie pri guláši  
 Poľovnícka chata
 (Poľovnícke združenie)

28.06 Zabav sa s nami športovými
  hrami 
 Športový areál Lehota 
 (Základná škola + Materská  
 škola + OÚ Lehota)

05.07 Bedmintonový turnaj 
 (II. ročník) 
 Športový areál Lehota
 (Obecný športový klub +  
 Športová komisia)

Plán kultúrno-spoločenských 
podujatí na rok 2008

25.07 – 26. 07    Hodové zábavy 
          Športový areál Lehota
          (Obecný športový klub)

27.07 Púte ku kaplnke k sviatku
 titulu kostola sv. Anna 
  - svätá omša na pútnickom mieste  
 pri kaplnke

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)

13.09 -14.09 

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)

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)

06.12 Mikuláš -  
 kultúrno-spoločenský  
 program pri vianočnom  
 stromčeku  
 Obecný úrad
 
 Mikulášsky pohár  
 vína 
 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

Zvozový kalendár

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň
02.07.2008 streda 17.07.2008 štvrtok
16.07.2008 streda 14.08.2008 štvrtok
30.07.2008 streda 18.09.2008 štvrtok
13.08.2008 streda 16.10.2008 štvrtok
27.08.2008 streda 13.11.2008 štvrtok
10.09.2008 streda 11.12.2008 štvrtok
08.10.2008 streda
22.10.2008 streda Zber PET deň
05.11.2008 streda 01.07.2008 utorok
19.11.2008 streda 29.07.2008 utorok
03.12.2008 streda 26.08.2008 utorok
17.12.2008 streda 21.10.2008 utorok
31.12.2008 streda  18.11.2008  utorok

streda  16.12.2008  utorok

Gynekologická ambulancia MUDr. Peter Trajanov

Deň: Ordinačné hodiny Ordinácia

Utorok: 13:00 - 17:00 Veľké Zálužie

Piatok 07:00 - 11:00 Lehota

Piatok: 12:30 - 17. 00 Veľké Zálužie

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 - marec 2008, 24,-Sk/m3 

Lekárska starostlivosť

Obvodný lekár - MUDr. Erika Fuxhoff erová  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

Lekáreň TEL: 037/655 30 09

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Termíny zastupiteľstiev:
25. jún 2008

20. august 2008
8. október 2008

3. december

Výpožičná doba obecnej 
knižnice: 

štvrtok 15:30 – 17:30

OZNAM

 V školskom roku 2008/2009 Materská 
škola Lehota pre veľký záujem 

otvára  tretiu triedu, ktorá bude 
svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť 
uskutočňovala iba v dopoludňajších 

hodinách.
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OBECNÝ ŠPORTOVÝ 
KLUB LEHOTA

OŠK Lehota by vás rád poinformoval 
o svojej činnosti a o tom, ako sa jednotli-
vým mužstvám aktuálne darí v jarnej časti 
prebiehajúcej sezóny, ktorá sa pomaly chýli 
k svojmu koncu.

Vo februári mužstvo dospelých absolvo-
valo zimné sústredenie v Bojniciach, ktorého 
cieľom bolo v prvom rade utuženie a stmele-
nie kolektívu a nabratie potrebnej kondície. 
Sústredenie trvalo štyri dni, okrem dvojfá-
zového tréningu absolvovali hráči relaxačnú 
procedúru v Bojnických kúpeľoch a taktiež 
sa aj kultúrne vyžili návštevou Bojnického 
zámku. Po príchode zo sústredenia sme 
mohli konštatovať, že v plnej miere splnilo 
svoj účel. Mužstvo v jarnej časti získalo dve 
posily Petra Fehéra z Dolných Obdokoviec 
a Tomáša Hidvégiho z Poltára a vlastne aj 
Pavla Šášika, ktorému skončil dlhý a najmä 
nespravodlivý trest.

Čo sa týka  pôsobenia v súťaži, so „zá-
chranárskymi prácami“ môžeme byť ako-
-tak spokojní, v čase uzávierky časopisu 
mali k dobru ešte tri zápasy a veríme, že ich 
využili k všeobecnej spokojnosti. 

Družstvo dorastu žiaľ nepodáva stabil-
nejšie výkony, čo je pravdepodobne ovplyv-
nené ich inými voľno-časovými aktivitami, 
ktoré im nedovoľujú sústrediť sa v plnej 
sile na futbal. Snaha niektorých je prekrý-
vaná lajdáckosťou iných a preto v tabuľke 
nenapredujú a nachádzajú sa v jej druhej 
polovici. 

Veľkú radosť a bezpochyby dobré meno 
lehotskému futbalu robia družstvá žiakov 
a Old Boys. Je vidieť, že družstvo žiakov sa 
skonsolidovalo, keďže okrem prvého zápasu 
dokázali vo všetkých doteraz odohraných 
stretnutiach zvíťaziť, dokonca aj v zápase 
s lídrom tabuľky. V lete prejde žiacke muž-
stvo radikálnou prestavbou, keďže takmer 
tri štvrtiny hráčov prechádza do dorastu. Z 
tohto dôvodu sa zriadila futbalová prípravka 
žiakov 1.-4. ročníka.

Ak by ste chceli, aby aj vaše dieťa zmys-
luplne trávilo svoj voľný čas, venovalo sa 
športu, ukázalo svoju šikovnosť a reprezen-
tovalo obec, neváhajte a príďte na tréningy 
prípravky, ktoré bývajú pravidelne v utorok 
a piatok o 15.30 na miestnom futbalovom 
ihrisku a obráťte sa na trénera – pána Cyri-
la Zaujeca, ktorý Vám ochotne podá všetky 
potrebné informácie. Možno práve vo vašom 
synovi sa skrýva veľký futbalový talent.

Mužstvo Old Boys 
pokračuje vo vynika-
júcich výkonoch z je-
sennej časti a je stále 
v hre o fi nálový turnaj 
najlepších štyroch 
mužstiev súťaže. Ak 
sa im tento cieľ podarí 
dosiahnuť, radi by toto 
fi nále organizovali 
u nás v Lehote. Bolo 
by to istotne spestre-
ním a oživením osláv 
80. výročia založenia 
miestneho futbalové-
ho klubu.

Oslavy budú pre-
biehať paralelne s osla-
vami organizovanými 
obcou pri príležitosti 
705. výročia prvej 
písomnej zmienky 

Zo športu

» Družstvo dorastu OŠK Lehota

o obci. V rámci týchto osláv OŠK usporiada 
rodinné športové predpoludnie so súťažami 
v rôznych zaujímavých  aj netradičných 
športových disciplínach. Taktiež sa chystá 
futbalový zápas bývalých hráčov klubu nad 
50 rokov. O podrobnom programe osláv bu-
dete včas informovaní na webovej stránke 
klubu www.osklehota.sk

Ako sme spomínali v prvom vydaní ča-
sopisu, pokračuje sa na zveľaďovaní športo-

vého areálu, pričom práve prebieha výstavba 
beachvolejbalového ihriska, ako aj  ihriska 
na pétanque. 

V mesiaci júl, konkrétne 25. a 26. júla, sa 
na ihrisku uskutočnia tradičné hodové zába-
vy. Ešte predtým sa však na vás tešíme 5. júla 
na 2. ročníku bedmintonového turnaja. Verí-
me, že sa zídeme v čo najväčšom počte.

Mgr. Lenka Kutaková a Peter Lukáč

» „A mužstvo“ OŠK Lehota

» Starí páni OŠK Lehota
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Bohatá história 
stolného tenisu 
v Lehote
Stolný tenis sa v Lehote nehráva od 
nepamäti, ako by sa zdalo, ale mal svoj 
ťažký zrod a zaujímavý vývoj. Počiatky 
siahajú od rivality dedinských chlapcov 
až po zrod ozajstného stolnotenisového 
oddielu. Ten úplný začiatok snáď začal 
v starom kultúrnom dome. Prvým stolno-
tenisovým stolom boli dve platne eterni-
tu, naši neprajníci dokonca tvrdia, že z 
vlnitého spojeného provizórnou sieťkou 
z ... Ústrednou postavou na úplnom po-
čiatku bol však Palo Rigo, sekundovali mu 
Albín Bako, Ján Lukáč a Laco Rác... 

Súťažne sa začal hrať stolný tenis v Le-
hote  okolo roku 1960. Priestorové problémy 
spôsobili, že sa stolný tenis v Lehote na 
prelome sedemdesiatich a osemdesiatich 
rokoch odmlčal na  10 rokov.  Po tejto od-
mlke opraty stolného tenisu v Lehote pevne 
zovrel Albín Bako a tento šport zaznamenal 
najvyšší vzostup. Svojim prístupom sa stal 
vzorom pre niekoľko generácii nielen ping-
pongistov, ale i športovcov v celom západo-
slovenskom kraji. 

Hráčsky káder tvorili, dnes už legendy 
ako Rác Juraj, Rác Jozef, Bako Milan, Bako 
Peter, Ing. Lukáč Ján, Cigánek Jozef, Bed-
nár Emil, Chlebec Štefan, Bárta Stanislav, 
Kromka Alojz, pridala sa i mladá krv ako 
Rác Ľuboš, Bako Peter. 

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť 
hráčske, ale najmä funkcionárske kvality 
Jozefa Poláka, ktorý viedol oddiel nepretrži-
te dve dekády a zastupoval nás v stolnoteni-
sových komisiách na okresnej úrovni. Stol-
ný tenis sa v Lehote hral na krajskej úrovni, 
na malú dedinku úroveň málo vídaná. Vyso-
kú úroveň stolného tenisu a jej gradovanie 
zabezpečili i hráči – nelehoťania Machalík 
Marián, Trávnik Marián, neskôr Koscelník 
Vladimír, Kokavec Martin st., Ment Dušan, 
ako i  Pavelek Juraj.

Rok 2000 bol pre stolný tenis 
v Lehote prelomový. Hrá sa v kul-
túrnom dome. V súťažiach máme 4 
mužstvá, vychovávame si vlastný 
stolnotenisový dorast, v ktorom sa 
objavuje hneď niekoľko talentov.

Hráčsku základňu tvoria leho-
ťania: Mário Studený, Peter Bako 
ml., Lukáš Križan, Michal Holka, 
Martin Holka, Jozef Dŕžik, Jaroslav 
Mesároš, Daniel  Dubeň, Norbert 
Chlebec, Tomáš Vajda, Marcel Kri-
žan, Matej Skřivan, Peter Stieranka, 
Vladimír Fúska, Jozef Polák, Peter 
Bako ml., Koprda Ondrej, Tomáš 
Selický, Silvia Selická, Ľuboš Dúbik, 
Ivan Chlebec, Adrián Janíček, Do-
minik Trubínyi, Gabriela Bédiová 
a cezpoľní Vladimír Koscelník, Du-
šan Ment, Juraj Pavelek, Maja Hru-

dová, Kokavec Martin, Milan Plaucha. 

V súčasnosti vedenie klubu po Jozefovi 
Polákovi prevzal Jozef Selický, oddiel sa 
presťahoval na futbalové ihrisko, kde sa po 
rokoch začína blýskať na lepšie časy, čo sa 
týka vybavenosti podľa stolnotenisových 
štandardov, za čo patrí veľké poďakovanie 
sponzorom i obci. Náš súčasný oddiel zdru-
žuje asi 20 členov.

» Zľava:  Pavol Rigo, Ján Lukáč a Albín Bako.

32 Zo športu
V súťažiach 

Nitrianskeho kraja 
máme dve mužstvá. 
,,A“ mužstvo úspešne 
brázdi vody 4-tej 
ligy a ,,B“ mužstvo 
vyhralo II. okresnú 
triedu. Z našich 
radov vyšla Silvia 
Selická, 4-násobná 
majsterka Slovenska, 
ako i reprezentantka 
Slovenskej republiky, 
ktorá je v súčasnosti 
hráčkou ŠOG Nitra 
a naďalej šíri dobré 
meno lehotského 
pingpongu a obce 
Lehota. 

Formou stolno-
tenisových hodín pre 
verejnosť, ako i organizáciou rôznych 
spoločenských akcií sa snažíme 
o spopularizovanie tohto krásneho 
športu pre občanov. Máme prvýkrát 
svojich fanúši-
kov, s deťmi sa 
zúčastňujeme 
bodovacích tur-
najov po celom 
Slovensku.

Aerobik:   Kultúrny dom Lehota
 streda, piatok, nedeľa   
 od  19:00 do 20:00
 Vstupné: 30,- Sk
   
 Mgr. Marcela Dulajová

Posilňovňa:  
Kultúrny dom Lehota
 pondelok – nedeľa    
 od 16:00–do 21:00   
/po tel. dohovore 0904 249 956/

Vstupné:  
zamestnaní a dospelí    -   100,- Sk/ mesiac
nezamestnaní a deti     -       50,- Sk/mesiac 

Jedno rázový vstup:

 zamestnaní a dospelí      -     10,- Sk
 nezamestnaní a deti       -        5,- Sk 

 zodpovední vedúci

Ing. Daniel Dubeň; Tomáš Zabák

» Zľava:  Ing. Jozef Cigánek , Štefan Chlebec, Milan Bako, 
Jozef Rác a Albín Bako.

» Zľava: Ľuboš 
Rác, Jozef Rác, 

Milan Bako, Ing 
Jozef Polák, Albín 

Bako, Patrik 
Chmelár a Peter 

Bako.



34 Cestovný poriadok


