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EditoriÁl
Milí naši čitatelia,
aktuálne číslo časopisu držíte práve v rukách.
Reportážou si pripomenieme veľkú letnú
udalosť, ktorú sme v obci organizovali – Dni
európskych občanov. Na horúce leto si spomenú aj naši poľovníci. Zabŕdneme do histórie
našej obce.
Svetlo sveta uzrela nová brožúrka o grófovi
Zamoyskom v Lehote. Vďaka sestre Tabite si
zaspomíname na detské hry, ktoré sa hrávali
voľakedy na dedine. MO Matice Slovenskej bol
na výlete v Hrušove. Fotografiami Vám priblížime zážitky z výletu v Čuňove.
A dozviete sa, ako bolo v jednu sobotu nad
Lehotou viac šarkanov ako v rozprávke.
Prichádzajúce sviatky nám slovom obohatí
pán farár. OŠK nám niečo prezradí zo sezóny
a z turnaja VITIS.
Tak toto všetko a aj viac si môžete práve
prečítať...
Vaša redakčná rada

Adresa redakcie: OcÚ Lehota 951 36
Tel.: 037/ 6553028, 0911220861,
e-mail: casopis@lehota.sk.
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Miestny odbor Matice slovenskej v rámci svojich aktivít
v oblasti objasňovania a približovania histórie obce a života
v nej, doteraz málo alebo vôbec
známej, v určitých časových obdobiach, vydal novú publikáciu
„Gróf Eugen Zamoyski v Lehote.“

Do života bola uvedená dňa
19.9.2015. Jej autor Ing. Daniel
Pavel v nej približuje časové
obdobie, životný štýl, rodinné
i majetkové pomery jednej z posledných aristokratických rodín,
uvádzaných ako vlastníka obce
a to rodiny grófa Eugena Zamoyského.

Mgr. Simona Hlinková

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijíma
na akomkoľvek pamäťovom médiu
ako je CD alebo USB pamäťový kľúč a
taktiež e-mailovou poštou na adrese:
casopis@lehota.sk.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Uzávierka ďalšieho čísla bude:
01.12.2015.
Expedícia do domácnosti po 1
výtlačku ZDARMA.
Grafický dizajn,dtp a tlač:
PANTER PMD, s.r.o.,
Golianova 83, Nitra 0905 259 609.
www.panter-pmd.sk © 2015
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania,
myslím si, že všetci
sme pocítili ochladenie a to je znak toho,
že sa nám blíži zimné
obdobie, ktoré nám
môže priniesť veľa nepríjemností a rizík spojených s odpratávaním
snehu. Preto vás chcem
všetkých upozorniť na
prijaté VZN č. 01/2015
o zimnej údržbe na
miestnych komunikáciách v obci. Na území
obce zimnú údržbu miestnych komunikácií
vykonávajú a zabezpečujú vlastníci a správca komunikácie, prípadne nimi poverené
fyzické alebo právnické osoby. Sneh z komunikácií odhŕňajú k okraju vozovky a k okraju
chodníka. Počas kalamity budú vyhradené
obecné priestranstvá určené na krátkodobé
parkovanie počas kalamity pri zdravotnom
stredisku, Haste a kultúrnom dome. Za
zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zastavanom území zodpovedajú vlastníci nehnuteľnosti, správca alebo
užívateľ nehnuteľnosti.
Počas zimnej údržby sa zakazuje:
1. vyvážať sneh a ľad z dvorov, záhrad a prevádzok na verejné priestranstvá, krajnice
ciest, chodníky a pod,
2. vytvárať prekážky na plynulé komplexné,
bezpečné čistenie komunikácii a verejných
priestranstiev obce nevhodným parkovaním vozidiel, skládkami stavebného a iného
materiálu.
Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva
starosta, poslanci a poverení zamestnanci
obce. Za nedodržanie tohto VZN berú na
seba povinné osoby v zmysle tohto nariadenia plnú zodpovednosť za škody, ktoré
zapríčinia ujmu na živote, zdraví a majetku
4

občanov a právnických osôb. Za nesplnenie
povinnosti počas zimnej údržby a porušenie
tohto VZN č. 01/2015 môže starosta obce
uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 30 eur
a podnikateľskému subjektu a právnickej
osobe do výške 6 638 eur v zmysle platnej
legislatívy.
Preto vás všetkých žiadam, aby ste si
svoje vozidlá zvykli parkovať vo svojich objektoch, prípadné skládky a prekážky z ciest
odstránili a tým sa vyhli zbytočným problémom. Upozorňujem podnikateľov, ktorí
pravidelne parkujú svoje motorové vozidlá
na obecných komunikáciách a verejných
priestranstvách, že porušujú VZN obce
a preto budú vykonané opatrenia v zmysle
zákona a prijatého VZN.
Ďalej chcem upozorniť žiadateľov o nové
stavebné povolenie na stavbu alebo prestavbu rodinných domov, že podľa stavebného
zákona sú povinný vytvoriť minimálne
jedno parkovacie miesto vo svojom objekte.
Uznesením OZ je každý nový stavebník povinný vytvoriť dve parkovacie miesta napr.
garáž + prístrešok, garáž + stojisko – spevnená plocha, prístrešok – spevnená plocha,
alebo ohradu posunúť do svojho objektu a
pod. Toto uznesenie bolo prijaté z dôvodu,
aby sa zamedzilo dlhodobému parkovaniu
na miestnych komunikáciách.
V poslednom období vznikajú lokálne
búrky a vody spôsobujú problémy niektorým
občanom. Preto vás všetkých žiadam, aby ste
si svojvoľne nebudovali stojiská a parkoviská
pre svoje autá na úkor jarkov, ktoré slúžili
a majú slúžiť na elimináciu a odvod dažďových vôd. Tieto jarky a priepusty sa musia
zachovať a tam, kde ich majitelia odstránili,
znovu vybudovať, lebo situácia bude čím
ďalej horšia. Preto aj každá novovytvorená
ulica musí mať vsakovaciu a odvodňovaciu

priekopu, ktorá bude tieto zrážkové vody
eliminovať a v zime slúžiť na sneh odhrnutý
z cesty a chodníka, aby sa tam pomaly rozpustil.
Už tretíkrát za posledné dva roky upozorňujem na čierne stavby. Od nového roka
vyjde nový stavebný zákon a potom niektorí
spoluobčania môžu mať problém a nevyhnú
sa pokutám. Kto si chce dávnejšie postavené
stavby a prístavby a drobné stavby zlegalizovať do konca tohto roka, je to stále ešte bez
pokuty pre občanov Lehoty. Ako som zistil,
dosť obyvateľov obce nemá trvalý pobyt
v našej obci. Nemôžem nikoho nútiť, aby si
dal trvalý pobyt do Lehoty, ale chcel by som
ich požiadať, aby tak urobili, lebo táto obec
žije z podielových daní a podielové dane sa
odvádzajú tam, kde má občan trvalý pobyt.
Myslím si, že by to dosť pomohlo všetkým
občanom tejto obce, lebo obec sa stará
o všetkých.
Blíži sa koniec roka, niektorí nemajú zaplatené dane a poplatky za vodu a smetné.
Preto vás žiadam, aby ste si tieto povinnosti
splnili čo najskôr. Neplatičov budeme zverejňovať spôsobom obvyklým v obci, dávať
na exekúcie, odpájať od vody. Zároveň vás
upozorňujem, aby ste zakryli vodomerné
šachty na zimu, hlavne vodomery. Odpis sa
bude realizovať až v marci 2016. V obci a na
cintoríne boli umiestnené malé 40l smetné
nádoby, sú určené na drobný odpad, prosím
vás nepoškodzujte ich, chcem aby táto obec
bola čistá. Používajte ich a nerozhadzujte odpadky a papiere voľne po obci. Taktiež v obci
sú priebežne umiestnené a vyvážané dva
veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad a máme jeden vaničkový kontajner
na drobný stavebný odpad. Žiadam vás o disciplinované separovanie odpadu, aby sme
nemuseli poplatok za odpad zvyšovať. Zber
konárov a vinnej révy bude realizovaný od

začiatku mesiaca novembra. Občania budú
informovaní miestnym rozhlasom.
V zimnom období sa nám skôr zvečerieva
a preto by som chcel upozorniť všetkých, že
je možné využiť v našej obci v kultúrnom
dome posilňovňu, aerobik pre mladé ženy
a dievčatá v pondelok a štvrtok o 18.00 hod,
pre staršie dámy a pánov relaxačné cvičenie
cez týždeň, pre mamičky s deťmi je otvorené
materské centrum Obláčik. K dispozícii je
multifunkčné ihrisko s umelým osvetlením.
Veľa možností kultúrneho a spoločenského
vyžitia poskytujú aj miestne spoločenské
organizácie: Matica Slovenská, Jednota
dôchodcov, Zväz zdravotne postihnutých.
Obecný športový klub združuje nielen futbalistov, ale aj hokejbalistov, hokejistov (hráme
amatérsku hokejovú ligu), stolných tenistov,
kynologický klub, ktorý sa stretáva každú
nedeľu dopoludnia v areáli OŠK a dobré
poľovnícke združenie. Informácie Vám poskytneme na obecnom úrade a v kultúrnom
dome priamo u kompetentných vedúcich
skupín a organizácií.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
pripravuje stále nové projekty na zamestnávanie hlavne dlhodobo a znevýhodnených
nezamestnaných občanov t.j. starších ako 50
rokov so základným alebo s odborným vzdelaním bez maturity evidovaných minimálne
3 mesiace na úrade práce. Preto žiadam tých,
ktorí majú záujem o túto prácu, aby sa prihlásili priamo u mňa.
Na záver by som zase chcel požiadať
chlapcov „silákov“, aby sochy nezhadzovali.
Stojace sú krajšie.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhajú rozvoju a prosperite
tejto obce.

Milan Chmelár
starosta obce
Foto panorámy: Miloš Tkáčik
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Rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Lehote,
ktoré sa konalo dňa 26.6. 2015 o 17.30
hod. v zasadacej miestnosti OŠK
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
jednorazový fi nančný príspevok z rozpočtu
obce vo výške 150 € (slovom jednostopäťdesiat eur) p. Zuzane Kotlárovej, Lehota č. 297.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
použitie erbu obce na výrobkoch slúžiacich
na predaj návštevníkom podujatia „Stretnutie Lehôt 2015“.
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
rozmiestnenie pútačov pre prevádzku Potraviny MIX Kravla v obci, ktoré budú slúžiť
k lepšej orientácii návštevníkov podujatia
„Stretnutie Lehôt 2015“.
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
individuálnu otváraciu dobu pre Potraviny
MIX Kravla nasledovne:
Piatok
03.07.2015
od 06.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota
04.07.2015
od 06.00 hod. do 22.00 hod.
Nedeľa
05.07.2015
od 08.00 hod. do 18.00 hod.
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
individuálnu otváraciu dobu pre Zmiešaný
tovar Kravla nasledovne:
Piatok
03.07.2015
od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Sobota
04.07.2015
od 08.00 hod. do 20.00 hod.
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Nedeľa
05.07.2015
od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
súhlasí
súhlasí s výstavbou rodinného domu p. Petra Krišku, Lehota č. 481, na p. č. 1887/5, k.ú.
Lehota, ktorá zasahuje do extravilánu obce
Lehota.
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
navýšenie dotácie pre MO MS Lehota na rok
2015 o sumu 500 €.
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Lehota č. 01/2015
nasledovne:
a) Bežné výdavky, program 1. Plánovanie,
manažment a kontrola, podprogram 1.1.
Manažment, štat. klasifi kácia 01.1.1, Podpoložka 637 005 Vypracovanie štúdie, úprava
rozpočtu z 10 000 € na 9 500 €.
b) Bežné výdavky, program 2. Služba občanom, podprogram 2.10. Kultúra, štat. klasifi kácia 08.2.0, podpoložka 642 002 Transfér
MO MS V Lehota, úprava rozpočtu z 1 100 €
na 1 600 €.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2015,
b) s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok
2015, podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za I. polrok 2015,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade § 11, ods. 4, písm. j) a § 18c, ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
odmenu hlavnej kontrolórke obce za I. polrok
2015 vo výške 30 % z mesačného platu HK.

Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za I. polrok 2015,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ, čl. 8, ods. 6,
odmenu zástupkyni starostu za I. polrok 2015
vo výške 40 %.
Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
člena do rady školy pri MŠ p. Ľuboša Rusnáka.
Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
člena do sociálnej komisie p. Teréziu Zaujecovú.
Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
poveruje
starostu obce Lehota na schvaľovanie použí-

Milí spoluobčania,
chceli by sme sa Vás dotknúť jedným
naším zamyslením. Možno by sme to mohli
nazvať aj nápadom na zlepšenie našich
prechádzok v blízkom okruhu lehotských
chotárov.
Ide o to, že starší ľudia si pamätajú, ako
bolo príjemné túlať sa poľnými cestami
okolo našej dediny. Skúšali ste to v súčasnej
dobe? Nič moc, že?
Je smutné, že cestičky naším chotárom
prerástli šípky, drobné plánky stromov. Pamätáte si cestu na Krvavé šenky? Tak málo
chýba, aby sa ňou v peknom počasí dalo
prejsť k Hofferovi, pri nedeľnej prechádzke
sa tam zastaviť na nejaké pivko, či zmrzlinu.
A čo cesta, ktorou sme chodili do Kyneckého hája na huby? Je možné ju ešte
obnoviť? Taktiež cesta okolo bývalých
družstevných viníc, ktorou sa dalo krásne
zájsť až k poľovníckej chate. To sú len tri,

vania erbu obce Lehota na predaj výrobkov
na základe žiadosti. Poverenie sa týka len akcie „Stretnutie Lehôt 2015“ v období od 03.07.
– 05.07.2015.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Lehote,
ktoré sa konalo dňa 25. 9. 2015
o 17.00 hod. v KD v Lehote
Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
odporúča
rokovať s Agrolom, s.r.o. s tým, že po dohode
termínu, obec vyhlási verejné zhromaždenie
občanov ohľadom petície, zo dňa 31.08.2015.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s ú h l a s í
so žiadosťou f. DelCom Slovakia a.s., Bratislava, s umiestnením a vybudovaním stožiara pre základňovú stanicu a RR bodu Swan
a.s. v obci Lehota.
b) o d p o r ú č a
starostovi obce, aby určil lokalitu a dohodol
podmienky uzatvorenia zmluvy.

ktoré boli asi najčastejšie pri potulkách
naším chotárom. Žiaľ bez zásahu ľudskej
ruky spustli a už tak nelákajú k prechádzkam alebo športovaniu.
Vždy keď som v chotári a vidím, čo neriadená príroda urobila, tak ma to trápi
a chcela by som osloviť niekoľko nadšencov
či občanov, členov poľovníckeho združenia,
ale aj zástupcov poľnohospodárov, či by sa
dalo s tým niečo robiť. Veľakrát sa potom
vytvárajú priechodné cestičky v zasiatych
poliach, čím sa ničí úroda. No a stačilo by
pár nadšencov, čo by si vzali pílky, nožnice
a iné nástroje a chceli by pobudnúť pár hodín po víkendoch v prírode.
Čo myslíte, bolo by to možné? No a za odmenu by sme si poopekali nejaké špekáčky
alebo uvarili guláš na poľovníckej chate?
Zabavili sa nejakým spevom?
Tak čo, milí spoluobčania, stálo by to sa
trochu námahy?

Terézia Andrašíková
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Dni európskych občanov
v Lehote
V dňoch 24. až 26. júla 2015 zorganizoval
obecný úrad v Lehote podujatie Dni európskych občanov, ktoré bolo prezentáciou
výhod, ale aj záväzkov nášho členstva v Európskej únii. Okrem prednášok prebiehala aj
diskusia, na ktorej sa preberali okrem hospodárskych, kultúrnych a sociálnych vecí aj
posledné problémy s voľbami do europarlamentu, posilnenie účasti občana na tvorbe
politiky EU a iné.

Všetko sa to začalo už v piatok poobede
v kultúrnom dome slávnostným zahájením
a spevom súboru MO Matice Slovenskej v Lehote. Pokračovala diskusia s predstaviteľmi
partnerských samospráv na tému budúcnosť
EÚ, posilnenie občianskej participácie, rozvíjanie a chápanie tvorby politík EÚ.
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Debatu vystriedala hudobná vložka v podobe skupín Diturvit, Inside, Everlog a Zeus.
Noc privítala obecná veselica pri rytme Brilaxu a pokračovala až do skorého rána.
S ob ot ň aj š í
program začal už ráno
slávnostným sprievodom. Predovšetkým
deti sa tešili na ukážky
majstrov
Slovenska
v
kynologickom
športe. Po obede nasledoval príhovor a
prednáška hostí z európskeho parlamentu
a partnerských samospráv. Program pokračoval vystúpením
hry na fujaru a gajdy
a folklórnou skupinou
Íreckí seniori. Na svoje si prišli i milovníci iného žánru v podobe
skupiny Borra a Symfóbia. Mnoho ľudí prišlo
na koncert našej obyvateľky Kristíny Kušnírovej, ktorá je známa v Čechách i na Slovensku vďaka účinkovaniu v programe X Factor.
Po hudobnej skupine G&T nasledovalo v neskorých hodinách tanečné vystúpenie Pole
dance a potom sa už všetci bavili a tancovali
až do rána.
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V nedeľu po ekumenickom sprievode sa
uskutočnila slávnostná svätá omša pri kaplnke Panny Márie. Poobede pokračoval
v kultúrnom dome program spojený s ochutnávkou vín, pričom rezko hrala Cimbalovka
Podluží a Heligonkári. Nechýbalo opäť vystúpenie hry na fujaru a gajdy. Na vážnejšiu
nôtu sa niesla verejná diskusia s predstaviteľmi samospráv a hosťami. Ukončenie Dní
európskych občanov sme poňali športovo

a akciu zavŕšili futbalovým zápasom A mužstva „Lehota – Cabaj Čápor.“
Počas celých troch dní domáci i hostia
mohli vidieť dobovo zariadený „Sedliacky
dom“ i expozíciu strojov na „Dvore našich
otcov“ v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva. Oku ulahodili výtvory drevorezbára, ktoré sa vyrábali priamo na mieste
a tak ľudia ocenili v priamom prenose ťažkú
a precíznu prácu oka i rúk. Deti zase potešil
turistický dostavník, ktorý premával po celej
dedine.
Podujatia sa zúčastnili okrem občanov
Lehoty, ktorí prišli v krojoch, aj občania a oficiálni predstavitelia partnerských obcí z ČR,
HU a SR, predstavitelia mikroregiónu Vitis.
Práve súžitie týchto obcí v rámci EU bolo
cieľom stretnutí občanov.

PaedDr. Vladimíra Chobotová
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Kde je voda,
tam je aj život

Matičiari v Hrušove
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s DV COOP Jednota zorganizoval
dňa 22. augusta 2015 pre svojich členov celodenný zájazd na jubilejný 20. ročník festivalu
„ Hontianska paráda“, ktorý sa uskutočnil
v rázovitej obci Hrušov vo Veľkokrtíšskom
okrese.
Počas celého programu festivalu si 50
účastníkov zájazdu mohlo priblížiť zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských lazov
i v samotnej obci. Taktiež bolo možné vidieť
množstvo folklórnych vystúpení v amfiteátri i na vedľajších pódiách, kde sa postupne
predstavilo viac ako tisíc účinkujúcich zo
Slovenska i zahraničia.
Pre návštevníkov boli sprístupnené
súkromné priestory- dvory, izby, pivnice
s ponukou občerstvenia prostredníctvom
tradičných domácich jedál a nápojov, ale
i iných suvenírov pripomínajúcich tento
región. Zo všetkých strán bolo počuť zvuky
hudby, spevu a dobrej nálady. Toto všetko
vhodne dopĺňala krásna folklórna dekorácia
celej obce.
Tento rok na festivale oficiálne vystúpil aj
spevácky súbor MO MS Lehota. Na pozvanie
organizátorov sa súbor predstavil v dvoch
vystúpeniach, v ktorých prezentoval pekné
ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia, čo
ešte viac umocnili krásne lehotské ľudové
kroje členov súboru. Vystúpenia sa stretli
s veľkým záujmom prítomných divákov
a uznaním organizátorov.
Lehotskí matičiari sa zúčastnili aj na
hlavnom programe v amfiteátri, kde mohli
oceniť profesionalitu a úroveň predstavení
vystupujúcich domácich i zahraničných
folklórnych súborov.
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V neskorých večerných hodinách opúšťali festival spokojní a v dobrej nálade, ktorá
im vydržala aj počas spiatočnej cesty domov.

Družobné matičné
stretnutie v Lehote
Už päť rokov udržujú družobné vzťahy
lehotskí a turianski matičiari. Každoročne sa
stretávajú, striedavo v Lehote a v Turanoch
a tieto stretnutia využívajú na vzájomnú
výmenu skúseností, na spoločné kultúrne,
spoločenské a športové aktivity i na nadväzovanie osobných kontaktov.
V tomto roku
sa stretli dňa
5.9.2015 v Lehote. Navštívili
vinárstvo Ing.
Rybárika v Bábe, kde v starej,
niekoľko
storočnej pivnici
absolvovali
degustáciu vín
spojenú s odborným výkladom. V oficiálnej časti stretnutia si
lehotskí i turianski matičiari spoločne pripomenuli nedávne výročia - SNP a deň Ústavy,
ako aj 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
V rámci programu Ing. Daniel Pavel - predseda MO MS a Radoslav Kriváček – poslanec
OZ v Lehote spoločne uviedli do života novú
publikáciu MO MS zameranú na históriu
obce – „Gróf Eugen Zamoyski v Lehote.“
Potom už nasledovala spoločenská časť,
kde sa účastníkom po podaní občerstvenia
o dobú náladu postarala hudobná skupina
Menfis.

Ing. Daniel Pavel

Táto veta je v poslednom období čoraz
častejšie skloňovaná, nakoľko nedostatok pitnej vody sa stáva už globálnym problémom. I
keď Slovensko patrí medzi tie šťastnejšie
a bohatšie krajiny na vodné zdroje, prudké
zmeny v počasí spojené s dlhotrvajúcim obdobím bez zrážok, vysokými teplotami od
neskorej jari do skorej jesene, občas prerušenými prívalovými dažďami v posledných
rokoch, neobchádzajú ani našu krajinu.
Spomeňme si ešte na nie tak dávne obdobie v júli a auguste tohto roka, kedy denné
teploty niekoľko dní po sebe presahovali 35
stupňov a po daždi nebolo „ani chýru, ani
slychu“. Určite si pamätáte aj na to, ako nás
v televízii, rozhlase a iných médiách neustále upozorňovali na potrebu dodržiavania
pitného režimu. No a toto isté platí aj pre zver
žijúcu v našich revíroch, napr. taký dospelý
zajac poľný potrebuje v lete až 1 liter vody
na deň a zajačica, ktorá kojí svoje mláďatá až
2 krát viac. Práve náš revír patrí k typickým
poľným revírom juhozápadného Slovenska,
v ktorých čoraz viac absentujú prirodzené
vodné zdroje ako sú potoky, rieky, jazerá,
mokrade. Aj keď tomu tak vždy nebolo.
Mnohí naši otcovia a starí otcovia si isto spomínajú na lúčky a mokrade v lokalitách ako
„Cerník“, „Kapustnice“, „Za parkanom“, kde
pred niekoľkými desaťročiami bolo nespočetné množstvo zajacov, jarabíc a bažantov.
Tie roky sú už nenávratne preč a po uskutočnení rozsiahlych melioračných opatrení
s cieľom zvyšovania výmery poľnohospodárskej plochy a v dnešnej dobe aj zmenami
klímy sa náš revír podstatne zmenil a stále
mení. V letných mesiacoch suchom a slnkom
vypriahnuté polia po zbere úrody pripomínajú skôr púšť ako úrodné plochy. Zver
žijúca na týchto miestach je z nedostatku
vody vysilená, vyčerpaná a menej ostražitá.
Ľahšie podlieha rôznym ochoreniam, parazitom a stáva sa aj pomerne ľahkou korisťou
prirodzených predátorov, ale aj túlavých
psov a mačiek. V takomto stave časté vyrušovanie zveri najmä ľuďmi venčiacimi psov
nejedenkrát vedie k jej úhynu z úplného
vyčerpania. Samice zajacov, ktoré nemajú možnosť napiť sa vody, takej potrebnej
na tvorbu mlieka, odchovajú iba jedného
alebo dva malé zajačiky namiesto možných

štyroch, piatich. Neraz sa stane, že v suchých
rokoch často vidíme bažantie sliepočky bez
kuriatok. Príčinou nevyvádzania kuriatok
je to, že v čase sedenia na vajíčkach ich pre
veľkú horúčavu a smäd museli jednoducho
opustiť. Keďže nablízku nebol vhodný zdroj
vody, nemali sa kde napiť, ovlažiť a zabezpečiť tak potrebnú vlhkosť vajíčok pri liahnutí. Z týchto dôvodov je v suchom letnom
období najmä malá (zajac, bažant) a srnčia
zver, ktorá je mimochodom v revíroch ako je
ten náš ešte stále hlavná a najrozšírenejšia,
odkázaná na pomoc nás ľudí – poľovníkov.
Pretože tieto druhy zveri, na rozdiel napr. od
jelenej, či diviačej zveri, za vodou nemigrujú, ale zostávajú verné svojmu stanovišťu aj
v prípade nepriazni počasia, čo by sa im bez
pomoci človeka mohlo stať osudným. Preto
si dovolím tvrdiť, že v posledných rokoch sa
starostlivosť o zver v letnom období v revíroch ako je ten lehotský stáva ešte dôležitejšia ako v zime. K tejto situácii sme nezostali
ľahostajní ani my lehotskí poľovníci a v revíri
sme vybudovali 30 ks malých umelých napájadiel pre zver, každé s objemom 15-25 litrov.
Tieto sme rozmiestnili v blízkosti kŕmnych
zariadení a poľných ciest, teda tam, kde sa
malá zver najčastejšie vyskytuje. Každý člen
má pridelené minimálne 2 napájadlá, o ktoré
sa stará, čistí ich, dezinfi kuje a pravidelne
ich doplňuje pitnou vodou. Za sezónu takto
každý z nás vyvezie stovky litrov vody pre
zver. Dôkazom toho, že táto naša činnosť má
zmysel, je to, že v blízkosti týchto napájadiel
v horúcich obdobiach pozorujeme zvýšený
výskyt zveri, nachádzame tu jej pobytové
znaky, stopy, v ich okolí hniezdi aj veľký
počet drobného spevavého vtáctva, na ktoré tiež nemôžeme zabudnúť. Za posledné 2
roky sme zaznamenali aj opätovný mierny
nárast populácie jarabice poľnej, ktorá bola
v našom revíri už takmer vyhynutá. Čoraz
častejšie pozorujeme aj úspešné hniezdenia
bažantích sliepok v blízkosti umelých napájadiel, čo len potvrdzuje staré známe „kde je
voda, tam je aj život“.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
PZ Lehota
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Čo robia svätí
v nebi?
Na túto všetečnú otázku sa zvyknú pýtať
deti v škole. Odpovedať na ňu však neviem
ani ja, ani nikto iný tu na Zemi. Boh si
úzkostlivo chráni tajomstvá Božieho kráľovstva, aby nás mohol príjemne prekvapiť,
keď doň budeme vstupovať. Práve v týchto
dňoch oslavujeme tých, ktorý tam už vstúpili a zároveň si spomíname na tých, ktorí sa
tam vstúpiť chystajú. Televízia a rozhlas však
celú oslavu všetkých svätých a pamiatku na
verných zosnulých zredukovali na pietnu
spomienku na cintorínoch. Oslava svätých
sa im do vysielania už akosi nevmestí. A
pritom práve tento sviatok dáva celému
dušičkovému víkendu skutočný zmysel.
Podstatou oboch sviatkov sú totiž odpustky.
Mnoho kresťanov z iných cirkví práve kvôli
nim krivo pozerá na katolíkov. Priznávam, že
v stredoveku sa vyskytlo niekoľko prípadov,
kedy boli odpustky zneužité na nezákonné
obohatenie sa jednotlivcov. Ale preto ešte nemusí byť celá náuka o odpustkoch zavrhnutá
a hodená za chrbát. Práve odpustky sú totiž
plodom triezveho sedliackeho uvažovania
kresťanov. Poďme sa teda na chvíľu pozrieť,
ako to vyzerá v nebi.
Asi mi nikto nebude oponovať, ak poviem, že v nebi sú iba ľudia svätí. Hriešnik, ba
dokonca ani len jediný hriech sa do neba nedostane. Každý svätý tam však nielenže prichádza bez hriechu, ale práve naopak, nesie
si veľkú nošu dobrých skutkov. Spomeňme
si len na takú svätú matku Terezu z Kalkaty.
A tak sa v nebi postupne za tých 2000 rokov
dejín Cirkvi nahromadil poriadny poklad
dobrých skutkov. Ani jediný dobrý skutok nie
je stratený alebo zabudnutý, lebo náš Boh je
nekonečne spravodlivý. A nielen to. Nik tu na
zemi nám síce nepovie, čo presne robia svätí
v nebi, ale s určitosťou môžeme povedať, že
oslavujú Boha a prihovárajú sa za nás. A to
sú tiež nesporne veľmi dobré skutky. A tak
sa poklad dobra v nebi neustále zväčšuje a
rastie rýchlejšie ako hlavná výhra v lotérii na
Slovensku.
A teraz sa presuňme na zem. Svätí v nebi
sú totiž tiež súčasťou Cirkvi. A tak pápež ako
zástupca Krista - hlavy celej Cirkvi, občas
vyhlási akúsi lotériu, v ktorej sa dá vyhrať ten
14
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nesmierny poklad dobra, ktorý sa nachádza
v nebi. Veď svätí sa s nami radi o svoje dobro
podelia. Nie sú ani závistliví, ani sebeckí. To
by potom nemohli byť svätí. Táto čudesná
lotéria sa volá odpustky. A čudesná je preto,
že pápež okrem jej vyhlásenia ihneď prezradí
aj výherné čísla. Je ich päť. Treba urobiť päť
skutkov, aby sme vyhrali takýto vysnívaný
duchovný poklad. Sú všeobecne známe:
svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na
úmysel svätého Otca, konkrétny odpustkový
skutok (vždy sa mení) a pevné rozhodnutie
vyhnúť sa v budúcnosti aj tomu najmenšiemu hriechu. Nie je ľahké svojím vlastným
životom zaškrtnúť tieto políčka, ale aj výhra
je obrovská.
Preto sa kresťania od nepamäti snažia
takýmto spôsobom získať dobro z neba.
Tým sa aj sami stávajú podobnými svätcom v nebi. Veď ak sa rozlúčia s minulými
hriechmi v spovedi, ak sa začlenia do spoločenstva Cirkvi svätým prijímaním, ak sa
spoja v modlitbe so svätým Otcom, ktorý
ako zástupca Krista ten poklad rozdeľuje,
ak sa aj do budúcnosti zrieknu každého zla
a rozhodnú sa konať iba dobro, tak sami sa
stávajú čistými prispievateľmi do veľkého
pokladu dobra v Cirkvi. Je to požehnané a
krásne snaženie. Navyše to dobro z neba nezískavajú kresťania sami pre seba. Darujú ho
tým, ktorí ho potrebujú. Ľuďom, ktorých síce
neťaží žiaden hriech, ale ktorí tu na zemi boli
málo dobrí na to, aby mohli žiť medzi svätými. A tak sa kolobeh dobra v cirkvi uzatvára.
Oba sviatky sú teda veľkým prejavom lásky a
dobroty, ktorá spája celú Cirkev: v nebi, na
zemi i v očistci.
Čo teda robia svätí v nebi? Neviem, ale
každopádne niečo veľmi dobré a už sa teším
na moment, kedy to budem môcť s nimi robiť
aj ja.

Róbert Horka

HRY LEHOTSKÝCH DETÍ
V dnešnom čísle časopisu Vám priblížime hry lehotských detí, ktoré sa voľakedy
hrávali na čerstvom „lufte“ bez televízora,
počítača, notebooku, laptopu, iPodu, mobilu...

prebehuvať cez očistec alebo peklo. Strážca
alebo čert sa ich snažev chyťiť. Koho chyťev,
mosev sa s ňím vymeniť. Ďeťi pri prebehuvaňí vykrikovali: „Čertík ňechytíš ma!“, alebo
„Chyť ma!“

HR A LEHOTSKÝCH DETÍ
NA GR AMORKY

HR A LEHOTSKÝCH DETÍ
NA VOGO

Šecky ďeťi hádzali od čáry dohonnutý počet gramorék /gulky smerom do jamky, kerú
si patóv vyhĺbili točením sa
dokola. Keď gramorky palli
vella jamky, polla poraďá
potom sa snažili, ohnutým
prstom šulgnúť guličky do
jamky prámo alebo tak, že
cinkli guličkóv do druhej
guličky, aby palla do jamky.
Každá gramorka pannútá do
jamky patrila tomu hráčovi,
kerý ju tam šulgóv. Keď sa ju
hráčovi ňepadarilo šulgnúť
do jamky, nasleduvali doradu ďalší.Vyhrav ten, kerý
mav najvác guličék, čo mu
palli do jamky.

Deťi stáli v kruhu okolo lobdy položenej v
jamke. Jeden ju držav a kričav: „Vogo, vogo“.
Doťál ďeťi stáli pri lobde. Keď pridav
voláke slovo npr. jablko alebo hruška, kladivo.., tedy sa šecky ďeťi rýchlo
rozutekali, čo najďalej od ňeho, ten
rýchlo skríkov: „Stáť!“ Šecky ďeťi moseli zastať a on lobdóv tráfav do spoluhráčov. Keď ňékerého spoluhráča
lobdóv trafev, ten mosev držať loptu,
volať: „Vogo, vogo...“ a hra sa opakuvala. Keď lobdóv ňikoho ňetrafev,
lebo ďeťi sa mohli na mésťe uhýbať,
on mosev znova držať lobdu a volať:
„Vogo, vogo...“

HR A LEHOTSKÝCH DETÍ
NA STR ÁŽCU NA OČISTEC,
PEKLO

Sporňíci, keď sa ňeveďeli dohonnúť na
volákej spornej veci, sa vyčítali. Podali si
ruky a jeden z ňích alebo treťí kamarát uďéraním hranou ruky na ich podané ruky, raz
na jennu raz na druhú ruku vyčítav. Hovorev:
„Jelito, kopyto platí to.“ Na koho naposledy
vyčítanka vyšla, sporná vec bola jeho.

Jenno ďéťa, strážca /čertík sa postavilo
do járku, do krépopy. Ostatné ďeťi stáli na
obidvoch brehoch. Snažili sa stále šikovne

PRI ROZSUDZOVANÍ
KOMU BUDE NIEČO PATRIŤ

HR A LEHOTSKÝCH
DETÍ NA FICK A
Cemer, dýs, der, kvater – takto
počítali lehotské ďeti pri hre na
ficka, keď cemruvali. Ficek bóv
drevenný valček na oboch koncoch
do špica zastrúhaný. Najčasťejšé sa
odpílev asi 8-9 cm dlhý z uschnutého vánočného stromčeka, z krispána. Pri cemruvaňí sa uďéralo
naň drevennou lapankou, lapaňov.
To bóv kus krátkej a širšéj, ťenkéj
drevennéj latky. Hrajú sa dve sku15
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piny zďálené od seba. Hra začína: každý člen
prvého drušstva hádže lapankov opretóuv
o zem ficka položeného pred ňov. Doholli sa
dopredku, kolko každý hráč buďe mať rán
– možnosťí hádzať. Ďeťi druhého družstva
stojá oproti, zďálené na určitú vzďálenosť
jako samé odhánnu, pokáľ asi móže protihráč dohoďiť a chytajú leťáceho ficka. Keď
ňigdo ho z ňích ňechyťí, ficek panne na zem.
Z toho mésta ňékerý z ních ho mosí hodiť
a trafiť tag, aby preletev pod položenou lapankou protihráča opretov o múrik, o plot,
to je pod mýto. Keď trafí, ďeťi poveďá: „Palla“
alebo: „Je dole“ (tzn. mýto alebo protihráč,
kerý hádzav lapankou ficka); alebo povedali:
„Si dole“ /hráč. To znamenalo: palla ďalšá
možnosť hry prvého hráča, kerý hádzav ficka
lapankov. Ďalší člen prvého družstva hádže
ficka lapankou. Až sa šecci z prvého drušstva
vystrédajú.
Keď pri hoďe ficka ňékerý proťihráč ho
chyťí do rúk alebo lepšé do čapici, lebo do
rúk leťácí ficek štípav, ďeťi znova poveďá:
„Palla“ alebo: „Si dole“ /hráč. Palla jeho ďalšá možnosť hry hádzať lapankov ficka.
Keď hádzajúci protihráč ficka ňeprehoďev
pod opretóv lapankou jako mýtom, ale trafev
vella, z mésta gďe ficek dopadóv, začňe hádzajúci hráč lapankov cemruvať. To je, uďérá
lapankou na koňéc, na špic ficka. Ficek skáče
a on móže zakaždým lapankou ešte bachnúť
naň, aby leťev čo najďalej od mýta. Počítajú
sa pri tom štyri údery a počíta sa: cemer, dýs,
der, kvater.
Po cemruvaní cemrujúci hráč iďe pre ficka
a z mésta, odkál vezňe ficka, mosí odhánnúť
vzďálenosť na šlapaje až po mýto. Napríklad
odhádov sto šláp /stôp. Protihráči súhlasia.
Hádže ďalší hod, doťál pokál „nepaňňe“.
Spočíta sa celkový súčet nahraných získaných šláp šetkých hráčov prvého drušstva.
Vyhráva drušstvo, keré má najvác nahraných stóp.
Keď protihráči ňesúhlasá s odhadom stóp,
naráďá odhadujúcemu hráčovi: „Rátaj!“
Musí odšlápať na stupaje prámu vzďálenosť
po mýto. Šecci ho sledujú a počítajú. Ňesmí
klamať, švindluvať a mosí pekne stúpať tesňe
jedna šlapaj za druhou a prámo k mýtu. Keď
naráta meňej, jako odhádov, tak padóv. Ňezískav nič, žánny počet stóp. Vácej stóp jako
odhádov mohlo byť, ale počítav sa len odhad.
Družstvá sa potom vymeňá v hre. Vyhrávajú
tí, kerí majú vác, vačí počet nahraných šlapají.
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HR A LEHOTSKÝCH DETÍ
NA V YBÍJANÚ
Ďeťi si nakreslili na ceste, na dvore alebo
négďe na placi veliký obdĺžnik a rozďelili ho
čárou na polovicu. Zňikli dve ihriská. Hráči
sa rozďelili na dve skupiny. Prvá skupina sa
postavila za čáru jenného a druhá za čáru
druhého obdĺžnika proti sebe. Jeden hráč
z prvej skupiny sa postavev donútra zďáleňejšého obdĺžnika a jeden z druhej skupiný
donútra druhého obdĺžnika.
Doholli sa gdo začňe hru. Prvá skupina
začala si prehadzuvať lobdu zo svojím hráčom v obdĺžníku ponad hráča druhej skupiny v obdĺžníku.Keď si vymeňili prvý raz lobdu, mohli tráfať ňou do hráča druhej skupiny
v obdĺžníku. Tráfať mohli do protihráča hráči
za čáróv aj ích hráč v ihrisku, len mosev mať
nahraté. To je, mosev mu predtým spoluhráč
loptu hodiť, nesmela mu pannúť na zem a on
potom mohóv tráfať do protihráča v druhom
ihrisku, kerý sa snažev raňe uhnúť. Hráč ňemohóv tráfať do protihráča tedy, keď lobdu
len zdvihóv zo zemi.
Keď protihráča lobdóv trafev, ten bóv
dole. Mosev sa vymeňiť s druhým hráčom
z jeho skupiny, kerý išóv do ihriska a on sa
postavev za čáru zvenku ihriska. Hra pokračuvala prehadzuvaním lobdy. Keď protihráč
prehadzuvanú lobdu ponad ňeho chyťev,
mohóv on hneď tráfať svojho protihráča ale-

bo jeho spoluhráči, keď mali nahraté. Protihráč v druhom ihrisku, prebehuvať po ihrisku, uhýbav sa, aby ho netrafi li. Nigdo ňesmev
prešlapnúť čáru. Hra sa tým prerušila a lobda
tedy patrila skupine protihráčov.
Pannutú lobdu mohóv hocikerý hráč
venku aj vnútri ihriska, kerý bóv šikovňejší,
dočáhnuť, keď bola blízko a zdvihnúť zo zemi
a začať prehadzuvať so svojím spoluhráčom
v ihrisku a tak isto hráč v ihrisku a po nahratí
tráfať do protihráča, kerý sa snažev uhnúť
alebo lobdu chytiť do rúk. Eď ju chyťev jako
letela ponad ňeho, mohóv hňeď tráfať do prihráča, alebo ju prehoďiť spoluhráčom a v hre
pokračuvať výmenóv lobdy medzi druhóv
skupinóv a tráfaním do protihráča v ihrisku.
Znova, keď sa uhóv a lobda preletela
mimo dvoch ihrísk, šecci hráči, kerí boli
blízko sa ju snažili šikovňe dvihnúť. Keď
palla do nékerého ihriska, hráči najbliššé
v ihrisku aj za čárami sa ju snažili dočáhnuť,
ale ňesmeli prekročiť čáru aňi pri tom stupiť
na čáru. Keď sa tak stalo, lobda hneď patrila
skupiňe protihráčov polla toho, kdo porušev
pravillo. Vyhrala skupina, kerá lobdóv trafi la
a postupňe v hre vyraďila šeckých protihráčov vnútri ihriska.

HR A LEHOTSKÝCH DETÍ NA
SKOVÁVAČKU NA ŽMÚREŇÉ
Skupinka ďeťí – jeden z ňich žmúrev.
Oprev sa o sťenu alebo o strom alebo o stĺp,
či o múr, zakrev si oči a povedav: „Žmúrim.“
Ostatné hrajúce ďeti sa uťekali friško skovať
za strom, za múr, za dom, kďe sa dalo. Žmúrácí hráč pri žmúrení počítav do dohonnutého počtu npr. do štyriccať, polla možnosťi
úkrytov, aby sa sťihli hrajúci skovať. Ňesmev
pri tom kukať, pozérať. Ďeti hneď na ňeho
kričali: „Ty kukáš! Pozéraš!“ Bránev sa:
„Nekukám.“ Po odčítaňí, povedav: „Už?“
Ňeskované ďeťi kričali: „Ešte ňé!“ On na
to: „Už?“ Posledné zo skovatých ďeťí alebo
ňékeré ticho zavolalo: „Už“ alebo žmúrácí
povedav: „Skovaný, ňeskovaný, iďem.“ Hráč
kričal, ešte ňé. Tedy si sám nahlas určev:
„Počítam ešte raz npr.do desať“, aby sa mohol
ňeskovaný hráč skovať. Keď ho hňed ňékerý
hráč vyumpasuvav, že vybehóv zo skrýže
a uďerev mu po mýťe, potom, to znamenalo,
že mosí znova žmúriť. Povedav hráčovi, kerý
ho vyumpasuvav, že buďe počítať npr. do desať, aby sa mohóv znova skovať.“ Po odčítaní
počtu, zas vyhlásev, jako prvý ráz: „Skovaný,

ňeskovaný iďem.“
Hladajúci dokola pozoruvav, snažev sa
na ďálku polla volákeho pohybu ňékoho len
očami nájsť, lebo mosev pri tom strážiť svoje
mýto, aby ho ňigdo zo skovaných ďetí ňevyumpasuvav. To znamenalo, aby ňevybehóv
zo skrýše a ňebuchóv rukóv po mýte, mésto,
gďe sa žmúrilo, so slovami: „Umpas!“ Potom
by mosev znova začať žmúriť.
Ten, kerý žmúrev, koho našóv zo skovaných ďeťí, povedav jeho meno a mésto, kďe je
skovaný, pri tom ždy rukóv buchóv po mýte.
Npr.: „Miro za stromom, umpas! Umpas,
Dano za domom!“ Mosev nájsť šeckých skovaných. Hra až potom znova pokračuvala.
Prvý vyumpasuvaný mosev žmúriť.
Keď ňékerý zo skovaných dobehov k mýtu
prv jako žmúrací, žmúrací bol vyumpasuvaný a teda, mosev znova žmúriť. Keď ho šak
žmúrací predbehov a prvý uďerev po mýte,
teda vyumpasuvav ho, napríklad: „Umpas,
Jožo!“ Ždy musev žmúriť prvý nájďený vyumpasuvaný, alebo žmúrací znova, keď ho
vyumpasuvav ňékerý, čo bóv ukrytý. Tak sa
ďeťi hrali znova a znova, jako ich to dlho bavilo. Potom si vybrali novú hru.

DETI DEŤOM A DETSKÉ
REAKCIE
Čá si? Maminá,
oťec mi je roďina.
•••
Deťi moje nekraňňiťe,
čo viďíťe uchmatňiťe.
Já som starý, nekradóv som,
čo som viďev uchmatóv som.
•••
Mariša vydala sa za Miša,
Mišo ňemav peňazí a Mariša reťazí.
•••
Najprv dáva, potom bere,
za kostolom žaby v ďére,
žaby naňho kŕkajú,
do pekla ho volajú.
Texty sú vybrané z rozpracovanej knižky
„Malý slovník Lehotčiny“ od sestry Tabity
a fotografie sú publikované so súhlasom p.
Práznovského z facebookovskej stránky „Lehota v starých obrázkoch.“
Spracovala:

PaedDr. Vladimíra Chobotová
Fotografie: FB
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Športovec so srdcom vinohradníka
Ing. Štefan Petrík
(1951) sa narodil v Lehote, detstvo prežil
v Lehote, základnú
školu vychodil v Lehote, po vysokej škole
pracoval až doteraz
v Lehote - celý život
žije v Lehote....no napriek tomu je známy
a precestoval celý svet.
Jediné
prelistovanie
športového časopisu ho
učarovalo natoľko, že
spolu s kamarátmi si vybudovali posilňovňu
na dedine a dotiahol to až na trojnásobného
majstra Slovenska a štvornásobného vicemajstra Československa v kulturistike.
Neskôr, keď dal prednosť rodine pred
aktívnou športovou kariérou, venoval sa i
naďalej kulturistike ako tréner a medzinárodný rozhodca. Rozhovor sa nedalo začať
inak ako otázkou o detstve v Lehote...
Ako si spomínate na detstvo v Lehote?
Na detstvo mám veľmi pekné spomienky,
za čo vďačím najmä mojim rodičom a blízkej rodine. Vychovávala nás aj ulica, ale v
tom pozitívnom zmysle, hlavne čo sa týka
pohybovej kultúry. Nemôžem zabudnúť na
futbalové zápasy medzi ulicami, na hokej
na zamrznutých Lúčkach a v Klčovinách.
Rôzne detské hry a pohybové aktivity boli
jednoducho na dennom poriadku.
Pekné spomienky mám aj na základnú školu, na spolužiakov, na učiteľov...
A čo priateľstvá z detstva? Ako ich vnímate, keď žijete celý život v Lehote?
Pre mňa je to zlaté portfólio osobnosti. Sú to
priateľstvá úprimné, silné a trváce a veľmi si
ich cením.
Kedy ste sa začali venovať kulturistike?
Už na základnej škole ma oslovil jeden
športový časopis, kde som uvidel prvýkrát
v živote fotografiu kulturistu. Jeho muskulatúra ma tak očarila, že ma to napokon
sprevádzalo celý život.
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Ako vznikol ŠMEK-klub?
S kulturistikou sa v Lehote začalo v roku
1966. Cvičilo sa individuálne, v provizórnych priestoroch a s jednoduchým posilňovacím vybavením. Najskôr u Mariána
Saba, neskôr u Mariána Lahučkého a Jozefa
Horku. Vyšší level sme dosiahli spolu s Michalom Gerekom, Eduardom Burdom a
Kamilom Kečkéšom v roku 1971, keď sme
u Eduarda Burdu postavili posilňovňu a založili ŠMEK-klub. Posilňovňu sme vybavili
s novým svojpomocne vyrobeným posilňovacím zariadením.
Ako ste sa vtedy dostali k informáciám bez
internetu a všetkých vymožeností, ktoré
sú v dnešnej dobe?
Nedalo sa iba kliknúť a dostať všetky informácie o metodike tréningu a výžive okamžite.
Trénerov sme nemali a všetko sme si museli
sami naštudovať. V knižnici sme si našli
knihy o výžive, o trávení bielkovín, tukov,
uhľohydrátov a na základe toho sme si sami
upravili stravovanie. Čo sa týka tréningov,
tréningové plány sme si robili sami, cvičili
sme intuitívne a postupne sme zisťovali, aké
zaťaženie telo potrebuje, aké sú fázy regenerácie, čo je tréning objemový, objemovo-tvarovací, rysovací...
Ako ste sa dostali na prvú súťaž?
Na strednej škole v Bánovciach nad Bebravou ma oslovil spolužiak z Cabaja, ktorý sa
poznal s predsedom kulturistického oddielu
Slávia VŠP Nitra. Ten mi odkázal, že sa mám
prísť ukázať na predsúťažný konkurz. Pozrel
na mňa, povedal, že mám dobrú formu a že
na druhý deň môžem nastúpiť na súťaž. Ale
ja som v živote nebol na žiadnej súťaži. Dali
mi do rúk pravidlá, ktoré som si večer prečítal a na druhý deň som už súťažil. Nevyhral
som, bol som štvrtý. Odtiaľ som hneď postúpil na majstrovstvá Slovenska, kde som
bol siedmy a to bol impulz a motivácia, že
chcem byť lepší. Videl som borcov, ich kvalitu, uvedomoval som si, že ma porazili zaslúžene. Vedel som, že musím popremýšľať nad
tréningovým procesom, upraviť ho a o rok

som už bol vicemajster Československa.
Ako pristupovali k tomu rodičia? Podporovali vás?
Rodičia mali pre môj šport
veľké pochopenie. Mama
sa príkladne starala o môj
náročný jedálničiek a otec
rešpektoval môj čas strávený v posilňovni, aj keď
domáce práce mi neodpustil a nepriamo sa postaral
o môj doplnkový aeróbny
tréning.
Môj dedko bol ale iného názoru, stále mi vravel, že vynakladám navnivoč toľko
energie. Raz sa pokúsil zakopať mi veľkú nakladaciu
činku a povedal, že mám
radšej ísť do Nitry vykladať
na železnicu vagóny.
Ako často ste trénovali,
je kulturistický tréning
náročný?
Tréningy som mal 4x do týždňa a pred majstrovstvami
6x do týždňa. Neskôr som
prešiel z jednofázového na
dvojfázový denný tréning.
Tréningy boli postupne
náročnejšie, čo do intenzity
a objemu. V posilňovni som
trávil 2- 3,5 hodiny denne.
A čo stravovanie v dobe
tréningov?
No samozrejme, že to muselo byť len chudé mäso, ryby
na vode, žiadne zabíjačky
a oškvarky. Bolo to ťažké,
človek v noci zaspával a hlad ho trápil. Keď
chce človek dosiahnuť vrcholovú formu
a znížiť hladinu podkožného tuku, vtedy
nasleduje mesiac tvrdá diéta. Až sa človeku
zahmlieva pred očami. Dá sa na to zvyknúť,
ale nie skokom, treba ísť na to postupnezvýšiť tréningovú záťaž a znížiť jedlo. Po súťaži, ak ma rodičia nemohli prísť povzbudiť,
som hneď volal domov: mama, upeč kačicu
a plech koláčov!
Mali ste čas aj na niečo iné ako na činky?
Snažil som sa nájsť si osobné voľno, hoci to

bolo náročné. V lete som veľmi rád hrával
futbal a tenis, cez zimu stolný tenis a hokej.
Za Lehotu som hral stolný tenis a futbal. Musel som však s futbalom skončiť, čo ma veľmi
mrzelo, lebo svalová hmota
odchádzala a nabúravalo mi
to kulturistické tréningy.
A čo dievčence?
No pochopiteľne, dievčence
ma zaujímali. Chodil som
v Lehote na diskotéky, ale
iba do polnoci. Ponocovanie
by neprospelo mojej forme.
Frustrujúce pre mňa bolo tiež,
keď som musel tráviť hodiny
v posilňovni namiesto „nedeľného korza“.
A nevolali vás robiť „poriadky“ s takou stavbou tela?
Nuž...kde je mladosť, tam je
energia. Raz sa stalo, že na
diskotéke začali ničiť aparatúru a museli sme zasiahnuť.
Ale konfl ikty neboli. Dokonca,
my zo ŠMEK-u sme organizovali prvú diskotéku v Lehote!
Chceli sme zarobiť peniaze na
kúpu činiek. Najprv sme si zobrali na JRD prídely cukrovej
repy a koreninovej papriky.
A potom sme počuli, že v Nitre
sa robia diskotéky. Tak sme
sa išli na jednu pozrieť. Videli
sme, že stačí magneťák. V Lehote mal taký Jozef Burda, tak
sme to využili. Na autobusy
sme dali plagáty a daný večer
bol preplnený celý kultúrny
dom. Lenže prvá diskotéka
mala už iba jedno pokračovanie. V sále sme mali jediný svetelný reflektor, počas ktorého sa púšťali aj „slaďáky“
a keďže boli v dedine rôzne šumy, prišla
na druhú diskotéku „výchovná kontrola“
v podobe obecnej komisie a zrušili nás. Ale
činky sme si kúpili.
Máte ešte nejakú úsmevnú príhodu spojenú s vašimi úspechmi?
Súťažil som za Sláviu VŠP Nitra, v prvom
ročníku som mal už majstrovskú výkonnostnú triedu. Škola mi umožnila dvojfázové tréningy, ktoré sa dali prispôsobiť roz19

ROZHOVOR
vrhu, pretože sa neučilo plynule, boli
voľného hodiny a pod. Stalo sa mi, že
deň pred súťažou, kde som sa stal majster Slovenska, sa pri mne v posilňovni
pristavil nejaký mudrlant a celý čas mi
kibicoval do tréningu, že to nerobím
dobre, čo by som mal zmeniť a tak. Len
som prikyvoval a nehádal sa s ním. Na
druhý deň ma prišiel povzbudiť celý
autobus z vysokej školy a on bol medzi
nimi. Keď ma uvidel na pódiu, prišiel
sa mi po súťaži ospravedlniť, že však
on nevedel, koho poúča...
Alebo som stretol pred školou jedného
chalana, ktorý sa ma pýtal, že či cvičím. Keď som prikývol, začal sa mi chváliť,
že on trénuje spolu s Petríkom, majstrom
Slovenska, ale že to je iný chlap, nie ako ja
– tak som mu ukázal svoj študentský preukaz s priezviskom. Viac som ho nestretol...
Boli ste trojnásobný majster Slovenska
(1974, 1975, 1976) a štvornásobný vicemajster ČSSR (1972, 1974, 1975, 1976). Prvá
priečka určite poteší, ale ako ste vnímali
tie druhé miesta?
Kulturistika je nádherný šport, ale veľmi
náročný. Bez tvrdého tréningu, prísnej životosprávy a veľkého zanietenia sa nedá dosiahnuť úspech. Kulturistika mi dala veľa,
umožnila mi spoznať veľa výnimočných
ľudí, formovala moju osobnosť, sebadisciplínu a naučila ma aj prehrávať a uznať
kvality súperov.Ale samozrejme, vyhrať
som chcel vždy.

níckeho spolku je, aby sme v Lehote dorábali
stále kvalitnejšie vína, aby vinohradníctvo
a vinárstvo bolo na vyššej úrovni a aby ľudia s radosťou chodili do vinohradu, mali
z toho osobné vyžitie a chutilo im vlastné
vínko. Je to náročné, hlavne zorientovať sa v
spleti nových technológii a poznaní v oblasti
vinohradníctva a vinárstva.

Celý život žijete v Lehote, ako vnímate Lehotu z pozície občana a bývalého poslanca
obecného zastupiteľstva?
Osobne na Lehotu nedám dopustiť a život
v nej ma plne uspokojuje. Je potešiteľné,
že stúpa záujem občanov o veci verejné. V
zastupiteľstve som bol poslanec ešte pred
revolúciou, aj dlhé roky po nej. Mal som
záujem, aby obec napredovala a vždy som sa
snažil zodpovedne pristupovať k tejto funkcii. Ukončiť som ju musel kvôli zvoleniu do
Výkonného výboru SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja), kde ma čakalo veľa práce a cestovania.

Bola kulturistika Vaše životné krédo?
Moje životné krédo bolo skončiť školu, uplatniť sa v praxi, dosiahnuť úspechy
v kulturistike a najmä založiť si rodinu.
Takže ste nakoniec dali prednosť rodine
pred športovou kariérou?
Áno. V roku 1978 som sa oženil a v roku 1980
som skončil s aktívnou činnosťou. S manželkou sme si chceli postaviť dom a venovať sa rodine. Narodili sa nám dve dcéry
a momentálne sa tešíme malej vnučke. Po
skončení aktívnej činnosti som sa naďalej
pohyboval v športe. Urobil som si trénerský
a rozhodcovský kurz a robil som predsedu a
trénera v nitrianskom kulturistickom oddiely Strojár Nitra. Okrem toho som po vysokej
škole hneď nastúpil pracovať ako strediskový mechanizátor na JRD tu v Lehote.
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Ďalšou vašou srdcovou záležitosťou je vinohradníctvo.
Úplné začiatky boli už v detstve, kde som
musel pomáhať doma okolo vinohradov. Ale
vlastný vinohrad som si vysadil, keď som
nastúpil do JRD ako člen družstva. Bolo to
v roku 1982, kedy sa vysádzala ďalšia etapa
vinohradov. V roku 2006 sme založili vinohradnícky spolok a pravidelne organizujeme výstavu vín a zúčastňujeme sa aj s lehotskými vínami regionálnych výstav vín. Víno
je naozaj nápoj bohov, je špecifické a myslím
si, že stále nie je docenené. Krédo vinohrad-

Svet ste precestovali už ako rozhodca...
Ako každý mladý človek, aj ja som chcel cestovať a poznať svet. Už na strednej škole som
hovoril kamarátovi Kamilovi Kečkéšovi: Počúvaj, Kamil, ja som nikdy nebol v zahraničí
a ty? Vieš čo, poďme aspoň do Maďarska na
bicykli! A tak sme boli týždeň za hranicami...
V roku 1995 som si urobil skúšky medzinárodného rozhodcu. A odvtedy som cestoval,
v priemere 4x do roka, či už majstrovstvá
Európy, majstrovstvá sveta, súťaže žien,
mužov, juniorov. Precestoval som veľa krajín a štátov, arabský svet: Bahrajn, Dubaj,
Katar, Áziu i Indiu. Napríklad i Japonci
a Kórejčania sa venujú kulturistike a na
kongrese svetovej federácie kulturistiky si
vydobyli výnimku, že ak sa v Ázii organizuje
súťaž, bude kategória aj do 60 kg, pretože sú
všeobecne drobnejší.
Ako vnímate ženskú kulturistiku?
Vnímam ju s rozpakmi, nakoľko potláča
ženskosť na úkor prehnaného osvalenia.
Ženská kulturistika je na ústupe. Do popredia sa dostávajú nové odvetvia, ako fitness,
kde sa okrem postavy hodnotí aj voľná zostava. Alebo body fitness, respektíve bikiny
fitness, kde už tak nejde o osvalenie, ale o
krásu, súmernosť a eleganciu. Podľa môjho
názoru musí žena vždy vyzerať ako žena
a osvalenie musí mať ženskú ladnosť, nie
mužský objem.

Ako bola vnímaná kulturistika ako šport?
Kulturistika mala vždy svojich fanúšikov,
hoci bola v istom čase dosť zaznávaná,
pretože podporuje individualitu. V tej dobe
sa ľuďom nepáčilo, že kulturistika potláča
kolektívneho ducha a vytvára nezdravé
sebavedomie. Ale každý šport prináša sebavedomie - keď sa zlepšuje výkon, človek
prekonáva svoje hranice a prichádza úspech
a popularita. Nie je to len črta kulturistiky.
Tie časy sú už preč a kulturistika je vnímaná
pozitívne, o čom svedčia výborné výsledky
slovenských reprezentantov na medzinárodných súťažiach, otváranie nových
fitnescentier a veľký záujem o posilňovanie
všetkých vekových kategórií.
Ste spokojný s tým, kam teraz smeruje
kulturistika?
Smer amatérskej kulturistiky je v poriadku,
ale so smerom profesionálnej kulturistiky
nie som vôbec stotožnený. Je to všetko o veľkých svalových objemoch na úkor elegancie
a symetrie a podľa môjho názoru to neprospieva kulturistike.
Mrzí vás niečo?
Vždy som veľmi chcel, aby som mal v Lehote
nasledovníkov, čo sa mi zatiaľ nepodarilo.
Niektorí chlapci mali túžbu, ale nemali
talent. Niektorí mali talent, ale nemali
priebojnosť. Som rád, že v Lehote je aspoň
posilňovňa, chlapci trénujú a bodaj by sa im
podarilo presadiť sa na súťažných pódiách.
Najviac ma ale mrzí nízka telesná aktivita
mládeže a detí. Treba rešpektovať to, čo priniesla doba, deti viac sedia pred počítačmi
a televíziou, ale vždy treba hľadať nové formy ako ich primäť k športu. Rozvoj osobnosti by mal byť úmerný a rozvoj kultúry tela
i ducha by mal byť v harmónii.
Ako sa udržiavate vo forme teraz?
Telo zaťažujem adekvátne k môjmu veku.
Pravidelne cvičím doma v posilňovni a rád
sa venujem športom ako tenis, turistika,
cyklistika. V neposlednom rade mi v lete
formu pomáhajú udržať aj práce okolo domu, záhrady a hlavne vo vinici.
Ďakujeme za inšpiratívny rozhovor a prajeme veľa zdravia v aktívnom dôchodku

PaedDr. Vladimíra Chobotová
Foto: archív p. Ing. Petríka
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MATERSK Á ŠKOLA

Detičky si pripravili predstavenie
„O repke” a naučili sa tanček na ľudovú nôtu „Červené jabĺčko.”

V školskom roku 2015/2016 navštevuje
MŠ 62 detí :
1. trieda: 21detí. 2. trieda: 24 detí. 3. trieda:
17 detí.
Prvý školský deň sme privítali uja Viktora, ktorý nám prišiel spríjemniť deň svojimi
pesničkami.
Na začiatku školského roku nás čakalo
prekvapenie od rezbára pána Práznovského
v podobe mamičky Veveričky. Za toto prekvapenie mu veľmi pekne ďakujeme.

Naša prvá práca v tomto školskom roku bola
na interaktívnej tabuli. Deti mali tému ,,Cesta do
MŠ.“ Ich úlohou bolo dokresľovať postavy, autá,
kvietky.
Dňa 16.9.2015 bola voľba riaditeľky MŠ.
Za riaditeľku materskej školy bola zvolená Bc.
Beáta Chlebcová. Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov v práci.

Eva Červeňanská

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Spievame
si s Viktorom
Začiatok školského roka 2015/2016 žiakom našej školy spríjemnilo vystúpenie hudobníka Viktora. Spevom, hrou na gitare a rezkými melódiami deťom pútavou formou priblížil
vážne témy ako sú drogová prevencia, rasová znášanlivosť, porozumenie medzi národmi,
národné povedomie a ďalšie. Žiaci sa do spevu aktívne zapájali a precvičili si svoje hudobné, jazykové a zemepisné zdatnosti.

Mgr. Ľ. Ševčíková
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Šar kaniáda
Dňa 3. októbra sa v obci uskutočnila Šarkaniáda. Nechceli sme organizovať ďalšiu súťaž, v ktorej by detičky
boli napokon smutné z prehry, ale každý účastník obdržal
džúsik, sladkosť a diplom za účasť.
Počasie sa nám vydarilo, prišlo viac ako 100 ľudí,
z toho iba registrovaných detičiek bolo 50. Atmosféra
bola vynikajúca, skoro všetkým šarkanom sa podarilo aj
vzlietnuť a jeden z nich bol predsa len aj ocenený - bol to
šarkan, ktorý bol vyrobený doma vlastnými silami. Okrem
toho bol netypický a originálny- v tvare ihlana a zaujímavo sa vznášal vo vetre. Aj ostatné detičky si priniesli svoje
výtvory, za čo im ďakujeme.
Tešíme sa na ďalšiu vydarenú akciu.

Cyklovýlet do Čuňova
Dňa 22. augusta OŠK v spolupráci s OcÚ
Lehota zorganizoval celodenný cyklistický
výlet do Čuňova-Divoká voda, ktorý sme nazvali „Výlet na kolesách“, pretože súčasťou
výstroje boli nielen bicykle, ale aj kolobežky,
či korčule. Autobus sa zaplnil do posledného miesta.

PaedDr. Vladimíra Chobotová

Počasie sa vydarilo, slniečko svietilo
a tak ľudia sa veľmi rýchlo roztrúsili. Kto
mal chuť, nasmeroval si to smerom na Bratislavu, iní na Gabčíkovo a poniektorí zostali
v rámci areálu.
Kto chcel, mohol si pozrieť umelecké
diela v priestoroch Danubiana Meulensteen Art Museum. K dispozícii bola možnosť
previezť sa kompou. A boli aj takí šťastlivci,
ktorí videli olympionika Martikána pri tréningu.
Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že
akciu považovali za vydarenú.

PaedDr. Vladimíra Chobotová
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OŠK Lehota

OŠK Lehota
informuje
Po vydarenej uplynulej sezóne tu máme
nový ročník futbalových súťaží. V krátkej
letnej prestávke si hráči oddýchli na dovolenkách a načerpali nové sily, ktoré budú
potrebovať.
V novom súťažnom ročníku budeme mať
4 družstvá: Benjamínkov, dorast, A-mužstvo
a Starí páni.
Dorast po postupe do piatej ligy nezaháľal ani v letnej prestávke. Po vhodnom
doplnení máme ako nováčik vo vyššej súťaži
opäť tie najvyššie ambície - okrem víťazstiev
aj baviť diváka peknou hrou. Po 6. kole sme
na 2. mieste, keď sme prehrali iba v 1. kole na
ihrisku prvých Alekšiniec. Potom ale súperi
odchádzali od nás s nádielkami, keď si odniesli Bojná 16, Oponice 9 a Kráľová 10 gólov.
Zmeny v kádri: po vlaňajšej sezóne skončilo v doraste 5 hráčov. Pribudli Peter Zaujec,
Tomáš Duchoň, Zdeno Buday – všetci z ČFK
Nitra.
A-mužstvo sa v lete zúčastnilo na 3 turnajoch a odohralo ďalšie zápasy, ktoré trénerovi ukázali „Kto na čo má“. Snažili sme sa
o doplnenie kádra a zvýšenie konkurencie.
Do mužstva prišiel Martin Szombat z Hrnčiaroviec a brankár Michal Cicák z Paty.
Postupne dávame príležitosť dorastencom,
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ktorí ukazujú potenciál do budúcnosti.
Po 6. kole sme na 3. mieste so stratou 2
bodov na prvého. Cieľom bolo pohybovať sa
do tretieho miesta, čo sa zatiaľ darí.
Mužstvo Starých pánov začalo súťaž neskôr. Po odohraní 3 kôl sú na druhom mieste.
Po minulej sezóne je latka nastavená dosť
vysoko a funkcionári aj hráči budeme robiť
všetko pre to, aby sme ju zdvihli ešte vyššie.
Všetkým našim fanúšikom ďakujeme za
podporu a pozývame na naše zápasy. Starí
páni hrajú doma vždy v nedeľu o 10.00 hod,
dorast v sobotu v hracom čase A-mužstva.
A-mužstvo v nedeľu. Na naše vonkajšie zápasy je pripravený autobus s odchodom od
kultúrneho domu.

Hájske, Horná Kráľova, Trnovec nad Váhom),
okrem Lužianok, ktoré sa z technických príčin nemohli podujatia zúčastniť.

Turnaj sa hral v 2 skupinách po päť družstiev, systémom každý s každým v rámci
skupiny. Po skupinových zápasoch sa určilo
poradie v jednotlivých skupinách od 1. po 5.
miesto. Potom nasledovali zápasy o celkové
umiestnenie a to súbojmi družstiev s rovnakým umiestnením v skupinách. Z týchto
súbojov vzišlo konečné poradie: 1. Horná
Kráľova, 2. Močenok, 3. Báb, 4. Trnovec nad
Váhom, 5. Veľké Zálužie, 6. Lehota, 7. Hájske,
8. Rišňovce, 9. Rumanová, 10. Jarok.
Najlepším strelcom turnaja bol Thomas
Kotlár z Hornej Královej, najlepším brankárom Lukáš Bako z Močenku a najlepším
hráčom Samuel Török z Bábu.

ĽK

Peter Zabák
Foto: archív

Turnaj
futbalových nádejí
V piatok 25. septembra 2015 o 9:00 hod.
sa na futbalovom ihrisku vo Veľkom Záluží
konal 3. ročník podujatia Turnaj futbalových
nádejí, ktorý organizovala obec Veľké Zálužie spolu s občianskym združením VITIS.
Podujatia sa zúčastnilo 10 družstiev bez
obmedzenia pohlavia. Jednotlivé družstvá
zastupovali žiaci základných škôl členských
obcí MAS VITIS (Báb, Jarok, Lehota, Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok,
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚR ADU

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota

R ADY A POMOC OBČANOM

Miestne dane a poplatky

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138

Obec Lehota ako správca daní a poplatkov vyrubila daň z nehnuteľnosti,
poplatok za komunálny odpad, daň za psa a ostatné miestne dane na rok 2015
rozhodnutím, ktoré boli doručené občanom do vlastných rúk.
Ak rozhodnutie občanovi nebolo doručené, môže si ho prevziať na Obecnom
úrade v Lehote počas úradných hodín.
Každý občan si je vedomý toho, že musí platiť dane a poplatky. Povinnosť
daňovníka vyplýva zo zákona o miestnych daniach č.582/2004 Zb. a zákona
o správe daní č.563/2009 Zb.(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Takisto obec je zo zákona povinná daňové nedoplatky vymáhať.

Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - párny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

nepárny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Detský lekár – MUDr. Eva Krčmáriková
TEL: 037/6518936
Deň

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Na základe zákona č.563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho
roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej osoby
1600 €.

Streda

Podotýkame, že v zozname sú fyzické osoby s nedoplatkom vyšším ako 160€.
Takže všetkých neplatičov je oveľa viac. Preto žiadame občanov, ktorí majú nedoplatky, aby si ich v čo najkratšom čase vyrovnali

Piatok

Ak obec ako správca daní pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku, či
už exekúciou z dôchodku, z príjmu, z účtu v banke alebo zriadením záložného
práva na nehnuteľnosti, je to posledná možnosť obce, ako tieto nedoplatky od
daňovníka vymôcť.

Milan Chmelár
starosta obce Lehota

Štvrtok
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Priezvisko a meno
Bartková Anežka
Dobrovodský Peter
Rybecký Antonín
Holčíková Anna
Sokol František
Tekeli Emanuel
Tancík Miroslav

Trvalý pobyt
Lehota č.624
Lehota č.686
Lehota č.531
Lehota č.38
Lehota č.297
Lehota č.320
Lehota č.320

Výška nedoplatku v €
297,52
297,87
170,01
303,02
442,15
331,00
218,00

Lehota
Veľké Zálužie

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/6505205
Deň

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce

Zoznam daňových dlžníkov
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7:30-10:00
10:30-13:00

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

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
Kontakt:
0911 220 861

Pošta
Pondelok
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Utorok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Streda:
07.00 - 11. 00
14.00 - 17. 00
Štvrtok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Piatok:
07.0 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Kontakt:
037/ 6 553 141

Zvozový kalendár
Všetky dni pripadajú
na deň: STREDA
KZO (TKO) - BIO ODPAD
18.11
4.11
23.12
18.11
2.12
16.12
30.12

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40

PLASTY
11.11
16.12

PAPIER
25. 11
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CESTOVNÝ PORIADOK
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www.lehota.sk

