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Trenčín, 23. október 2017 
Malá Lehota oslávila svoje 655. narodeniny  

Sobota 21. október 2017 patrila v Lehote pod Vtáčnikom oslavám. Obyvatelia Malej Lehoty 

v tento deň oslavovali svojho patróna sv. Vendelína, pripomenuli si Mesiac úcty k starším 

a tiež 655. výročie prvej písomnej zmienky o časti obce Lehota pod Vtáčnikom - o Malej 

Lehote.    

Malá Lehota sa v písomných dokumentoch spomína v roku 1362 a až do roku 1960 

fungovala ako samostatná obec. V roku 1960 sa obec zlúčila so susednou obcou Veľká 

Lehota a odvtedy obe žijú spoločným obecným životom ako obec Lehota pod Vtáčnikom. 

„Keď sme v roku 1960 zasadli za jeden stôl a položili si otázku, ako ďalej v našich obciach, 

došli sme k jednoznačnému záveru obce zintegrovať a urobiť z nich modernú strediskovú 

obec. Oprávnene nám preto blahoželajú, že Lehota pod Vtáčnikom dosiahla na spoločnej 

ceste rozsiahly rozvoj vo všetkých oblastiach spoločného života. Je spojená nielen 

manželstvami, ale i pevnými priateľskými vzťahmi jednotlivcov i celých rodín,“ prihovoril sa 

návštevníkom osláv starosta obce Lehota pod Vtáčnikom Ján Cipov, ktorý je prvým mužom 

obce od spojenia Veľkej Lehoty a Malej Lehoty.      

Ku gratulantom sa pridal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav 

Baška, ktorý do rúk starostu odovzdal pri tejto príležitosti pamätný list. „Lehota pod 

Vtáčnikom je moderne a dynamicky sa rozvíjajúca obec. Myslím si, že tomu pomohol aj 

impulz pred takmer 60 rokmi, keď sa spojili dve obce do jednej veľkej obce Lehoty pod 

Vtáčnikom. Želám jej ďalší úspešný rozvoj, dobré a pozitívne rozhodnutia starostu 

a zastupiteľstva, ktoré ju posunú ďalej,“ uviedol trenčiansky župan.     

Oslavy 655. výročia prvej písomnej zmienky o Malej Lehote boli spojené aj s oslavou úcty 

k starším. Niesla sa v duchu poďakovania za to, čo všetci skoršie narodení dali tejto 

spoločnosti – svojim deťom, vnúčatám i pravnúčatám. „Pribúdajú roky a s nimi šediny 

i vrásky starostí na tvárach. Tieto symboly svedomitosti sú pretkané vzácnosťou 

z vytvoreného rodinného šťastia a s prechodom od mladších rokov po súčasný vek. S pocitmi 

hľadíme i dnes okolo seba na všetko, čo sa vytvorilo. Ak oslavujeme 655. výročie Malej 

Lehoty, tak i dnes vidíme diela starších generácií, diela svojich prastarých rodičov i dnešnú 

staršiu generáciu,“ vyzdvihol vo svojom príhovore prínos starších obyvateľov obce starosta.  
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Poďakovať sa seniorom a popriať im všetko dobré do ďalších rokov nezabudol ani predseda 

TSK Jaroslav Baška. „Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším chcem všetkým seniorom 

zaželať veľa zdravia, pretože ho potrebujú viac ako roky predtým, veľa šťastia a ak budú 

potrebovať pomoc, aby pomocnú ruku, či už od svojich blízkych, rodinných príslušníkov, 

známych, susedov a priateľov, vždy dostali,“ dodal trenčiansky župan.    

Pogratulovať obyvateľom Malej Lehoty prišiel aj podpredseda TSK Richard Takáč, prednosta 

Okresného úradu v Trenčíne a poslanec Zastupiteľstva TSK (Z TSK) Jozef Stopka a ďalší 

z poslancov Z TSK za okres Prievidza.    

O program osláv sa postarala Poluvská muzika a ľudový spevák a rozprávač Franta Uher 

z Lanžhota.  
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