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Rok Ti dal a rok Ti vzal,
chvíľu si bdel, chvíľu spal.
Občas slza, potom smiech,
skúsenosti plnia mech.

Zvoľ si svetlo, zahoď noc,
v Novom roku Božia moc.
Tvoje dni nech sprevádza
a srdce Ti pohládza.

R.G.

Štastné vianočné sviatky 
a Nový rok 2010
Vám praje redakčná rada



Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme 
obetovať čas, aby sme ho získali. 

(J.J. Rousseau) 
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Milí čitatelia, napíšte nám:
Ako sa volá ostrov, na ktorom dlhé roky 

pôsobil páter Krčmár? 
Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 

15.03.2010 na obecnom úrade alebo poslať 
e-mailom na: 

casopis@lehota.sk.
Nezabudnite na svoje meno, 
priezvisko a presnú adresu.

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme víťaza, 
ktorý získa večeru pre dve osoby v penzióne 

Sýpka u Ludvíka v hodnote 20 EUR.

Víťazom predchádzajúcej súťažnej otázky je: 
Lucia Hrnčiarová.
BLAHOŽELÁME!

365 dní uplynie niekomu rýchlo, niekomu sa 
to zdá ako večnosť. Napríklad pre  najmenších 
je práve koniec roka tým časom, na ktorý 
netrpezlivo čakajú. Deťom vykúzli úsmev vždy 
nejaká dobrota. 

Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása 
a zrejme to aj platí. Predsa taký jednoduchý 
úsmev často značí nielen radosť, ale dá sa ním 
vyjadriť aj ďakujem. Slovo, ktoré sa deti učia 
povedať odmalička. Slovo, ktoré má rovnaký 
a dôležitý význam včera, dnes, zajtra. Tak 
vypustite z hlavy starosti o to, aký je ten 
správny darček - či ten sladký, veľký, drahý, 
vysnívaný... a pokúste sa obdarovať svojich 
blízkych, susedov, známych možno len úsmevom. 

Želáme Vám veľa dôvodov na úsmev nielen 
na Vianoce a Silvestra, ale aj počas celého roka 
2010.

Redakcia časopisu Lehota



4 Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
30. septembra 2009 o 18.00 hod. v zasada-
cej miestnosti Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 36/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
cenu pitnej vody dodávanú verejným vodo-
vodom v obci Lehota od 1.1.2010 v sume 1 
€/m3 dodanej vody.

Uznesenia z riadneho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
28. októbra 2009 o 18.00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 37/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s vypracovaním projektovej dokumentácie 
na centrálnu zónu v obci Lehota.

Uznesenie č. 38/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predloženú URBANISTICKÚ ŠTÚDIU- KON-
CEPCIA RIEŠENIA ÚPRAV VEREJNÝCH 
PRIESTOROV CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE 
ako návrh koncepcie priestorového usporia-
dania a funkčného využívania územia, do-
kument pre územný a stavebný rozvoj obce s 
cieľom, že bude slúžiť ako územnoplánovací 
podklad pri najbližších zmenách a dopln-
koch Územného plánu obce Lehota.

Uznesenie č. 39/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s predloženou projektovou dokumentáciou 
„Architektonické a stavebno-technické rie-
šenie stavebných úprav a riešenie interiéru 
Obecného úradu Lehota“ a zároveň súhlasí 
s realizáciou tejto rekonštrukcie podľa fi -
nančných možností miestnej samosprávy v 
priebehu budúcich rokov.

Uznesenie č. 40/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
a/ zvýšenie ročného poplatku a sankčných 
poplatkov Obecnej knižnice Lehota v tomto 

znení:
Ročný poplatok: 1 €
Upomienka č. 1: 0,50 €
Upomienka č. 2: 1 € /
Upomienka č. 3: 1,50 €
b/ zapracovanie týchto skutočností do výpo-
žičného poriadku Obecnej knižnice Lehota s 
platnosťou od 01. 01. 2010.

Uznesenie č. 41/2009
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
stavebnej a fi nančnej komisii pripraviť do 
najbližšieho OZ návrh s vysporiadaním sa 
žiadosti p. Baka.

Uznesenie č. 42/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s kúpou 1/6 spoluvlastníckeho podielu ne-
hnuteľnosti od Ing. arch. Evy Teplanovej, 
par. č. 333/2, č. 333/3, s rodinným domom 
sú. číslo 71, za 5 tis. €,
o d p o r ú č a
starostovi obce rokovať s ostatnými spo-
luvlastníkmi zvyšných častí predmetnej 
nehnuteľnosti
na par. č. 333/2 a č. 333/3 s ponukou odkú-
penia 1/6 spoluvlastníckeho podielu max. za 
5 tis. €.

Uznesenie č. 43/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmenu za 3.Q.2009 starostovi obce Lehota 
vo výške 26 %, zástupcovi starostu vo výške 
19 % a hlavnej kontrolórke vo výške 21 %.

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 12. novembra 2009 o 18.00 hod. v 
zasadacej miestnosti Obecného úradu Le-
hota

Uznesenie č. 44/2009
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s navrhovanou činnosťou „Veterný park 
Nitra- Lehota, Veľké Zálužie“ so žiadnym 
navrhovaným variantom (variant 1, variant 
2, variant 3).
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V našej obci pribudlo 
multifunkčné 
ihrisko

Vážení spoluobčania,

s radosťou Vás môžem informovať, 
že naša obec je od jesene bohatšia o nové 
športovisko – tzv. multifunkčné ihrisko. 
To vyrástlo v lokalite „Kapusnice“, teda 
v južnej časti našej obce. Na základe výzvy 
na predkladanie žiadosti o dotáciu na pod-
poru a rozvoj športu sme v máji tohto roku 
podali žiadosť s pripraveným projektom 
na Úrad vlády SR o poskytnutie dotácie 
na výstavbu multifunkčného ihriska. Na 
začiatku júla nám bolo z Úradu vlády 
doručené oznámenie o pridelení fi nanč-
ných prostriedkov na realizáciu projektu 
„Výstavba viacúčelového ihriska“ v sume 
39 832,70 € / 1 200 000 Sk,-/. Po násled-
nom verejnom obstarávaní dodávateľa 
stavby na realizáciu boli potrebné aj vlast-
né fi nančné zdroje, ktoré podľa zmluvy 
s dodávateľom boli vo výške 30 952,12 € 
/ 932 463 Sk,-/. So samotnou výstavbou 
viacúčelového ihriska sa začalo začiatkom 
augusta. Aj napriek počiatočným prob-
lémom /začiatkom septembra došlo ku 
krádeži vstupných brán/ sa vybudovanie 
kompletného ihriska podarilo zabezpečiť 
do konca októbra, kedy bol aj podpísaný 
preberací protokol o odovzdaní ihriska 
do užívania. Súčasne s výstavbou tohto 
nového športoviska zabezpečovala obec 
svojpomocne práce v okolí tohto areálu. 
V prvom rade sa celý areál oplotil a osadili 
sa vstupné brány. Z nich jedna bude slúžiť 
ako technická pre prípadné budúce práce vo 
vnútri areálu. Zo zámkovej dlažby sa vybu-
doval vstupný chodník na samotnú plochu 
ihriska a pred vstupným chodníkom sa zo 
zámkovej dlažby svojpomocne vybudovalo 
parkovisko pre sedem osobných áut, slú-

žiace pre návštevníkov ihriska. V budúcom 
roku plánujeme vybudovať v okolí ihriska 
asfaltový ovál, tzv. in-line dráhu a doplniť 
okolie vhodnou zeleňou a lavičkami, prí-
padne inými doplnkami.

Samotná športová plocha má rozmery 
40x20 m. Viacúčelovosť ihriska spočíva 
v tom, že sa na ňom môžu hrať viaceré 
druhy športu. V našom prípade je to fut-
bal, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, 
hokejbal a iné. Verím, že športový stánok 
bude slúžiť širokej verejnosti našich obča-
nov. Dúfam, že ho v prvom rade budú vyu-
žívať naši žiaci zo ZŠ na hodinách telesnej 
výchovy, deti z materskej školy a naši špor-
tovci z OŠK. Samozrejme, že bude k dispo-
zícii aj ostatnej verejnosti. Multifunkčné 
ihrisko má svojho správcu a v budúcom 
roku sa zabezpečí aj osvetlenie ihriska, 
aby jeho využiteľnosť mohla byť až do 22 
hodiny večer.

Na záver chcem poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo 
boli nápomocní pri realizácii tohto viacú-
čelového ihriska a verím, že bude slúžiť pre 
rozvíjanie športových aktivít a zdravého 
ducha pre nás všetkých.

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov 
a začiatku Nového roka 2010, opravdivú 
radosť a úprimnú rodinnú pohodu Vám zo 
srdca želá

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce

Slovo starostu



6

Jedným z aktuálnych zámerov miest-
nej samosprávy je upraviť verejné, príp. 
vyhradené priestory našej obce. Zjedno-
tiť a vyriešiť územie obce funkčne, kom-
pozične, architektonicky, sadovnícky. 
Nájsť ducha miesta, poňať priestor aktu-
álne, čisto, so zakomponovaním historic-
kých súvislostí a tradícií.

Spolu s obecným zastupiteľstvom sme 
sa zamýšľali, sumarizovali sme nápady, 
myšlienky..., ktoré napokon usmernil a do-
plnil riešiteľský kolektív architektonického 
ateliéru SAN-HUMA´90 s.r.o. v podobe 
vypracovanej urbanistickej štúdie. 

Urbanistická štúdia podrobne rieši 
vymedzené územie, ktoré bolo v našom 
prípade defi nované centrálnou zónou 
obce (ZÁKLADNÁ ŠKOLA- ZDRAVOTNÉ 
STREDISKO- KULTÚRNY DOM- KOSTOL 
A OKOLIE- OBECNÝ ÚRAD A OKOLIE) 
a významnými priestormi pozdĺž hlav-
ných miestnych komunikačných ťahov 
(ULICA K IHRISKU: PRIESTORY OBEC-
NÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, VEREJNÝ 
PRIESTOR „LÚKA“; KAPLONSKÁ ULICA: 
KAPLNKA A OKOLIE, FORMUJÚCI SA 
ŠPORTOVÝ AREÁL „KAPUSNICE“). Sché-
ma na strane 7.

V spleti rôznych cieľov sa ako domi-
nantná myšlienka územia javí revitalizácia 
vodného toku Dlhý kanál s vytvorením 
podmienok pre cyklotrasu- cyklistický 
chodník s cieľom prepojenia miestnych 
športových areálov (športový areál Obec-

ného športového klubu Lehota a  športový 
areál „Kapusnice“). Cyklotrasa by okrem 
spomínaných lokalít prechádzala územím 
lokálnej zóny „Lúka“ a územím centrálnej 
zóny. Realizácia tohto zámeru je determi-
novaná vytvorením podmienok pre perma-
nentnú údržbu koryta vodného toku v rám-
ci legislatívne vymedzeného ochranného 
pásma vodného toku (5m).

Výsledný dokument pojednáva o množ-
stve koncepčných zámerov, ktorých reali-
zácia je podmienená majetkovo-právnymi, 
technickými, priestorovými a v neposled-
nom rade investičnými predpokladmi. Na-
plniť jednotlivé zámery sa budeme snažiť 
formou žiadostí o dotácie z rôznych zdrojov 
a z rozpočtu obce. 

Urbanistická štúdia je podkladom pre 
územný a stavebný rozvoj obce, podkladom 
pre riešenie konkrétnych priestorov detail-
nou projektovou dokumentáciou. V nepo-
slednom rade bude aj podkladom pre návrh 
na zmeny a doplnky územného plánu obce.

Ide o rozvojový dokument, ktorého 
napĺňanie sa odhaduje na niekoľko desaťro-
čí, nakoľko zahŕňa krátkodobé i dlhodobé 
ciele.

Keďže urbanistická štúdia je dokument 
pomerne rozsiahly, bude k dispozícii k na-
hliadnutiu v čase úradných hodín na OcÚ 
Lehota.

Ing. Petra Petríková

Urbanistická štúdia

Koncepcia riešenia úprav verejných priestorov 
centrálnej časti obce

Lehota 4/2009 7



8 História

SZM
a

Úsmev

Posledne sme z mi-
nulosti Lehoty ponúkli 
pohľad do obdobia 70-tych 
rokov. Pôvodným zámero-
m  tohto dielu bolo pripo-
menutie ďalšieho desaťro-
čia. Poznámky v kronikách 
nás ale  primäli k tomu, aby 
sme sa trocha pristavili  
pri organizáciách SZM a Úsmev.  

Významnou 
organizáciou, ktorá 
prispela ku kultúr-
nym, spoločenským 
a prezentačným akci-
ám v 80-tych rokoch 
bola ZÁKLADNÁ 
ORGANIZÁCIA - 
SLOVENSKÝ ZVÄZ 

MLÁDEŽE LEHOTA pod vedením Ľudovíta 
Chlebca. Dôležitým momentom 
bol pravdepodobne Klub mládeže, 
ktorý si lehotskí SZM-áci postavili 
svojpomocne ešte v roku 1969.

Práve v Klube mládeže sa ro-
dili myšlienky organizácie takých 
podujatí ako napr. maškarné ple-
sy, ľudové zábavy, veselice, kro-
jové plesy, Fašiangy, Veľká noc, 
Silvester, stavanie májov, oslavy 
vinobrania.

Mnohých týchto podujatí sa 
zúčastňoval folklórny mládežníc-
ky súbor ÚSMEV. Združoval mlá-
dež rôzneho veku prezentujúcu 
tradície našej obce. Išlo o tanečné 
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a spevácke vystúpenia s ukážkami 
pradenia konope na kolovrátkoch, 
pálenie Moreny, prekáračky pri páraní 
peria, pochovávanie basy, rozmanité 
remeselnícke ukážky a scénky. 

V mládežníckom klube sa usku-
točňovali stretnutia mladých ľudí- 
Dni družby. Stretávala sa tu mládež 
rôznych štátov sveta. Neboli to len 
okolité krajiny ako Poľsko, Maďar-
sko, Rusko, Čechy, Juhoslávia, ale 

i Nórsko, Nemecko, Anglicko, Čile, 
Etiópia. 

Medzi špecifi cké akcie patrili: 
súťaž angažovanej piesne, módna 
prehliadka spojená s kulturistickým 
pózovaním, vystúpenia na dožin-
kách v Nitre, ... klzisko, kurz tanca, 
výsadba parku Družby, ... výlety na 
Šumavu, na Rysy, do Kováčovej...

V tom čase dedina žila výraz-
ným kultúrnym životom a nebola 
to len mlaď, ktorá sa o to postarala. 
Pripomeňme si akciu „Slovenská 
svadba spred 50– tich rokov“, ktorá 
mala premiéru dňa 30. mája 1970 
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a ktorá bola pre-
zentovaná vo vte-
dajších českoslo-
venských médiách. 
Išlo o predstavenie 
dedinskej svadby 

zo začiatku 20. storočia v miestnych krojoch 
(záznam je k nahliadnutiu na www.leho-
ta.sk). K úspešnému vyvrcholeniu „Svadby“ 
prispeli nielen mládežníci, miestni ochot-

níci, JRD ale i naše gazdinky a gazdovia. 
Nechýbali tu totiž torty, zákusky, domáce 
koláčiky, víno, 
pálenka, pra-
siatka... Touto 
akciou žila 
celá Lehota. 

Ponúkame 
Vám zopár 
záberov, ktoré 
Vám pripome-
nú atmosféru 
tých čias.

Ing. Petra 
Petríková
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Odkaz troch 
kráľov

K vianočnému betlehemu patria aj 
traja králi. Klaňajú sa narodenému Ježi-
šovi, sú oblečení do krásne vyzdobených 
šiat a odovzdávajú mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu. Hovorí nám to Evanjelium podľa 
Matúša 2. kapitola. Kto boli títo neznámi 
tajomní muži? 

Biblia ich nazýva mudrci od východu. 
Prišli z niektorej krajiny na východe od 
Palestíny. Vo svojej krajine sa zaoberali 
prírodovedou a aj astronómiou. Pri pozoro-
vaní nočnej oblohy uvideli zvláštny nebeský 
úkaz, ktorý dovtedy nespozorovali (porovnaj 
Mt 2,2). Podobal sa na jasne žiariacu hviezdu 
a nová hviezda na nočnej oblohe v tej dobe 
predpovedala narodenie nového kráľa.

My ľudia sme si zvykli označovať dátum 

narodenia hviezdičkou. Aj Boh oznamoval 
narodenie svojho Syna hviezdičkou – prime-
rane veľkou a žiariacou na nočnej oblohe. 
Prečo? Lebo Boh chcel, aby sa o Ježišovom 
narodení dozvedeli aj ľudia z pohanských 
krajín (preto názov sviatku 6. januára - Zja-
venie Pána). Pre zvláštnosť hviezdy a túžby 
vidieť a pokloniť sa neobyčajnému kráľovi, 
vydali sa na dlhú a namáhavú cestu. Hviezda 
ich priviedla až do Betlehema (porov. Mt 
2,10). Nevieme koľko bolo mudrcov, ale z 
počtu darov sa usudzuje, že boli traja.

Aj my hľadajme Pána vytrvalo a dôsled-
ne ako mudrci. Keď ho nájdeme, nájdeme 
šťastie, pravdu, lásku a život večný. Kde? Aj 
v Božom chráme. Mudrci svojím správaním 
nás učia, ako by mala vyzerať každá naša 
návšteva Božieho domu. Vošli do domu – ho-
vorí Evanjelium (Mt 2,11), padli na zem a 
klaňali sa mu. Aj my týmto spôsobom vyzná-
vame svoju vieru v Ježišovu eucharistickú 
prítomnosť v bohostánku. Mudrci od výcho-
du dali Ježišovi dary. Mali by sme vždy niečo 
priniesť pred Boha. Nielen svoje hriechy, slzy 
a prosby. Mal by to byť dobrý skutok alebo 
predsavzatie. Podľa príkladu mudrcov nech 
každý prinesie, čo môže a je schopný dať. 
Mudrci sa inou cestou vrátili do svojej kraji-
ny (porov. Mt 2,12). Aj nás Boh vyzýva, aby 
sme zmenili doterajší smer svojho života. 
Aby sme sa vracali domov iní, lepší, než sme 
do chrámu prišli.

Modlime sa spolu, aby sa v nás zrodilo 
nové svedomie a zodpovednosť. Tak ako sa 
narodením Krista zrodilo svetlo do tmy, 
dobro do zla a nová nádej do ľudských skla-
maní.

Mgr. Marek Šenkárik
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Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Predzvesťou vianočných sviatkov je aj 
príchod svätého Mikuláša. Mikuláš s anje-
lom a čertom chodieva do domácností, na 
námestia, do školských a kultúrnych za-
riadení a pýta sa detí, ako sa správali počas 
minulého roka. 

Inak tomu nebolo ani u nás. Dňa 5. de-
cembra prišla deti potešiť vzácna návšteva, 
na ktorú netrpezlivo čakali. Svätý Mikuláš 
rozdával sladkosti deťom, ktoré mu zareci-
tovali básničku alebo zaspievali pesničku. 

A veru deťúreniec bolo neúrekom. Len tak 
sa hrnuli k svätému Mikulášovi s priprave-
nou pesničkou, básničkou či modlitbičkou. 
Mikuláš neprišiel sám, ale v sprievode anje-
la a čerta. Čert nemal veľa práce, poskakoval 
okolo Mikuláša a frfl al, hundral. Našťastie 
ani jedno z detí neskončilo v jeho povest-
nom vreci. 

Ani starší obyvatelia obce neobišli 
„naprázdno“. Vďaka miestnemu vinohrad-
níckemu spolku boli pohostení sladučkým 
vareným vínkom a punčom, ktoré dobre 
zahriali. V ponuke bol aj horúci čaj.  

Mikuláš, Mikuláš, priate  náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.

Mikuláš, Mikuláš, ty ve ký svätý,
každý rok myslievaš 

na dobré deti.

13Lehota 4/2009 fotogaléria

Stretnutie detí so svätým Mikulášom sa 
spája i s rozsvietením vianočnej výzdoby.  
Za účasti starostu obce Lehota Mgr. Pavla 
Zaujeca, ktorý Mikuláša privítal, no v závere 
mu rovnako poďakoval, že tento rok opäť 
prišiel medzi nás, bol slávnostne rozžiarený 
i vianočný stromček pred obecným úradom. 

Na záver sa Mikuláš poďakoval za krás-
ne básničky a na čarovných saniach odletel 
rozdávať radosť iným deťom... 

Obec Lehota ďakuje úradu NSK za 
fi nančnú podporu tejto akcie.

Mgr. Silvia Kriváčková
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Adventný koncertkkk
Predvianočná príprava by nemala byť 

len časom zháňania a nákupnej horúčky, 
mala by mať predovšetkým svoj duchovný 
obsah. Možnosť stíšenia a zamyslenia sa 
pred najkrajšími sviatkami v roku mali 
aj žiaci ZŠ. Dva dni pred 1. adventnou 
nedeľou, 27. novembra 2009, sa zúčast-
nili krásneho koncertu v kostole. Pána 
Dr. Bergera, ktorý sprevádzal koncert 
hovoreným slovom, žiaci už dobre pozna-
li. Navštívili niekoľko jeho výchovných 
koncertov a vždy boli spokojní. 

Hneď v úvode všetkých milo privítal, 
predstavil speváčky Mgr. Karin Žaluďovú 
i Dášu Lukáčovú a navodil príjemnú via-
nočnú atmosféru. Spev oboch sólistiek SND 
sprevádzal hrou na syntetizátore. Zazneli 

známe hudob-
né diela F. M. 
Bartholdyho, J. 
S. Bacha a maj-
stra viedenskej 
klasiky J. 
Haydna. Veľkú 
pozornosť ve-
noval skladbe 
Ave Maria od 
rakúskeho skladateľa F. Schuberta. Žiaci si 
ju vypočuli až v dvoch obmenách. Pomocou 
hudby prechádzal jednotlivými obdobiami 
a od chrámovej klasickej hudby sa dostal 

k ukážkam z muzikálov. Po piesňach 
z európskych krajín zaujala najmä čínska 

Vianočná uspávanka. Nemalú 
pozornosť žiaci venovali aj 
piesni J. Lennona zo skupiny 
Beatles. Poslednú časť koncer-
tu tvorili slovenské pastierske 
piesne. Do spevu sa zapojili 
aj žiaci a spoločne si zanôtili 
najznámejšie koledy- Narodil 
sa Kristus Pán, Búvaj dieťa 
krásne a Tichú noc. Pán Ber-
ger v závere koncertu zaželal 
všetkým pekné adventné 
obdobie a pokojné vianočné 
sviatky.

Mgr. Viera Hanulíková
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Mesiac október sa každoročne nesie 
v duchu úcty k starším. Nebolo tomu inak 
ani tento rok. 

V stredu 21. októbera bol pre starších 
občanov obce dňom slávnostným. Čakala 
ich sála kultúrneho domu vyzdobená vý-
tvarnými prácami našich žiakov a pestrý 
program, ktorým sa chceli poďakovať svojim 

starým rodičom za ich lásku, múdrosť, rady 
a starostlivosť. Po príhovore starostu obce 
a vystúpení detí z MŠ sa predstavili naši žia-
ci peknými piesňami aj prednesom poézie. 

Novinársky krúžok pobavil oslávencov 
scénkou a druháci predviedli veselé 
cvičenie na fi t loptách. Prekvapením 
bola aj pieseň v talianskom jazyku. 
Slávnostne prestreté stoly s chutným 
pohostením boli vyvrcholením obec-
nej oslavy. Nám ostáva už len zaželať, 
aby starší občania obce prežili jeseň 
života v dobrom zdraví, vítali každý 

deň s radosťou a úctu mladšej generácie 
pociťovali počas celého roka.

Mgr. Viera Hanulíková

Mesiac úcty k starším
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Vitaj Mikuláš
Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa z okna toľko ráz.
Kožuštek a dlhú, bielu bradu máš.
Vitaj, vitaj medzi nami, milý Mikuláš.

Aby sme mohli privítať touto básnič-
kou Mikuláša , už niekoľko dní pred jeho 
príchodom sme vyzdobovali celú materskú 
školu. Všetky deti a pani učiteľky napiekli 
medovníky a vyrábali svietniky. Keď nastal 
deň „M„, nerozvoniavali v celej škôlke iba 
medovníčky, ale aj krásny stromček, ktorý 
nám podarovala pani Koprdová.

Rodičia spolu s deťmi vyrábali ozdoby na 
stromček, ktorý si spolu aj vyzdobili. Deti sa 
nevedeli dočkať príchodu Mikuláša, pretože 
vedeli, že keď slávnostne upravíme stoly, 
prinesieme medovníky, zapálime svieč-
ky a pani riaditeľka rozsvieti vyzdobený 
stromček, príde Mikuláš. A skutočne, keď 
sa stromček rozsvietil, deti akoby čarovným 
prútikom stíchli, v diaľke bolo počuť zvon-
čeky, ktoré hlásili, že Mikuláš našu škôlku 
našiel.

Neprišiel však sám, ale priviedol si aj 

čerta. Deti im zaspievali, zatancovali a do-
konca aj po anglicky porozprávali, čo sa v 
škôlke naučili.

Mikuláš ich za to odmenil sladkosťami 

a knihami. Veľmi sa mu v našej materskej 
škole páčilo a  sľúbil, že o rok príde znovu. 

Na záver sme sa s nimi išli von rozlúčiť 
a zaželať im šťastnú cestu. Mikuláš sa nedal 
zahanbiť a tak rodičom a deťom pripravil 
ďalšie prekvapenie, krásny ohňostroj. Bol to 
príjemne strávený podvečer, na ktorý bude-
me určite dlho spomínať.

Bc. Beata Chlebcová, 
riaditeľka MŠ
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Prišli sme 
ku vám zaspievať,
zdravia, šťastia 
vinšovať!
Nech sa vám vždy 
dobre darí
a nech vás obídu čary!
Na tieto radostné sviatky vin-
šujeme život sladký.

To vám prajú deti a zamestnanci 
materskej školy v Lehote

Ako sme už informovali v pred-
chádzajúcom čísle, nadviazali sme na 
družbu spred takmer tridsiatich rokov 
s Koryčanmi. Po návšteve predstavite-
ľov mestečka Koryčán sme im opätovali 
návštevu i my. Hoci bola upršaná sobota 
17.10.2009, do Koryčán sme prišli v poho-
de a dostalo sa nám srdečného privítania. 
Už počas uvítania bolo cítiť, že sme si ako 
národy veľmi blízki a že nám srdečnosť 
nie je cudzia. Ako nám povedal pán Su-
kop, Moraváci sú vlastne Slováci, ktorí 
nedošli do Čiech. Je v tom kus pravdy, 
lebo máme k sebe skutočne blízko srdeč-
nosťou, vzdialenosťou na kilometre, ale 
aj kultúrne.

Pri návšteve sme si obzreli ich športo-
vý klub, previedli nás zrúcaninami hradu 
s patričným výkladom o bielej panej. Bola 
to vraj pani hradu, ktorá bola veľmi dobrá 
na poddaných a snažila sa im pomáhať. 
Zomrela veľmi mladá a zaviazala k pomoci 
biednym ľuďom svojho muža. Nakoľko na 
tento záväzok pozabudol, pripomínala sa 
mu ako biela pani a radila mu ako chrániť 
hrad a ľudí pred nájazdmi. Navštívili sme 
ranč, na ktorom jeden manželský pár vybu-
doval jazdiareň a detský tábor pre postih-
nuté deti s asi tridsiatkou koní. Prezreli sme 
si lyžiarsku zjazdovku, okukli sme miestny 
bazén s kempom a priľahlú priehradu. Nav-

Návšteva 
zástupcov Lehoty v Koryčanoch



štívili sme miestnu knihovňu, kde nám jej 
knihovníčka porozprávala, na akom princípe 
funguje a čo všetko tam organizuje pre deti. 
Veľmi sa nám tento systém vedenia knižnice 
ako i prístup k získavaniu nových čitateľov 
páčil a nebolo by zlé si ho osvojiť aj v našich 
podmienkach.

Ďalej sme sa dozvedeli, že v miestnom 
kostole majú sochu Panny Márie, ktorá sa 
tam dostala zo Slovenska a konkrétne z Bec-
kova, za čias stredovekých nájazdov, kedy ju 

chceli uchrániť pre zničením alebo odveze-
ním a vraj sa k nej tradujú aj nejaké zázračné 
uzdravenia. Žiaľ, nemohli sme absolvovať 
návštevu kostola. Možno sa to podarí na-
budúce a zistíme si viac podrobností o tejto 
soche a legende. Pochválili sa nám telocvič-
ňou, saunou. Trochu sme im to aj závideli, 
ale možno sa aj nám časom podarí priblížiť 
sa k ich štrukturálnej úrovni. Pri družnej 
debate na mestskom úrade sme si dohovárali 
ďalšie stretnutia. Sme presvedčení, že nás 
tieto stretnutia budú inšpirovať k novým ná-
padom, ktoré by sa dali realizovať aj v našich 
podmienkach. V minulosti sa komunikovalo 
v oblasti futbalu a záhradkárstva. Nakoľko 

sú Koryčany situované v les-
natej oblasti, funguje tam aj 
poľovný zväz. Takže nevidí-
me problém v spolupráci aj 
v tomto smere, nakoľko aj 
v našej obci funguje poľovné 
združenie. A ako by sa dalo 
spolupracovať v športe, po-
ľovníctve, tak by bolo určite 
prínosom aj spolupracovať 
v systéme školstva. Veľmi sa 
tešíme na ďalšie stretnutia 
našich občanov s občanmi 
Koryčán.

Terézia Andrašíková
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MC Obláčik 
informuje

Materské centrum Obláčik má za 
sebou už dávno jeden rôčik a tak podľa 
vzoru našich malým i väčších členov by sa 
dalo povedať, že jeho chôdza je už stabilná 
a začína džavotať.

V mesiaci október získalo Materské 
centrum Obláčik Lehota pod záštitou Nit-
rianskeho samosprávneho kraja grant na 
podporu projektu „Čo dokážu naše ruky a 
nohy“. Získané fi nančné prostriedky boli po-
užité na kúpu hračiek a tvorivého materiálu, 
ktorý rozvíja motoriku rúk a nôh detí ako sú 
napríklad balančné kamene, ktoré pomáhajú 

pri rozvoji 
koordinácie, 
rovnováhy 
a odhadu 
vzdialenosti, 
chodúle, kto-
ré nútia deti 
k udržaniu 
rovnováhy pri 
chôdzi, kuže-
le a obruče, 
ktoré slúžia 
na rozvoj 
pohybu a sú-
ťaživosti detí. 
Pre menšie 
deti boli zakúpené rôzne navliekacie sady, 
plastelína a skákacie lopty.

Chceli by sme poďakovať i Obecnému 
úradu Lehota za podporu. Z jeho fi nančných 
prostriedkov bola pokrytá samotná činnosť 
Materského centra a kúpa detských lavičiek 
a vešiakov.

Veľmi radi 
privítame nové 
detičky spolu 
s ich mamička-
mi a oteckami. 
Zároveň by 
sme Vás chceli 
upozorniť, že sa 
s nami môžete 
stretávať v no-
vom otváracom 
čase: STREDA 
v čase od 16 
hod. do 18 hod.

Eva Baková
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V predchádzajúcim čísle sme 
sa rozprávali s pátrom Krčmárom 
o jeho detstve a štúdiu v seminári. 
Nedávno páter oslávil svoje 88. na-
rodeniny. Na dnešnej návšteve nás 
zaujímalo jeho viac ako 30- ročné 
pôsobenie na ostrove Flores.

„...mali sme ísť traja do Indie. 
Nedali nám vízum, pretože sme boli 
z komunistickej krajiny. Anglický ja-
zyk som študoval 4 mesiace u karmel-
ských sestričiek v Anglicku, ale bol 
som tam 13 mesiacov. Hneď nás hodili do 
pastorácie a celá moja misijná činnosť bola 
v anglickom jazyku. Pred Vianocami v roku 
1951 sme sa vrátili do Ríma, kde nám trom 
oznámili, že pôjdeme na Flores. V Ríme bol 
študent z Floresu, ktorý vedel po anglicky 
a on nám vybavil víza. Vtedy bola už Indo-
nézia republikou a uznal ju aj Vatikán, takže 
mala vo Vatikáne aj svojho zástupcu. Indo-
nézske veľvyslanectvo nám dalo utečenecký 
pas. To bolo v marci 1952, mal som 32 rokov.

Všetci traja sme nastúpili na anglickú 
obchodnú loď z Janova do Singapuru, ktorá 
prevážala vojnový materiál proti Rusom do 
Carihradu, kde sme sa zastavili na týždeň. 
Každý deň sme sa odviezli malou loďkou do 
mesta. Trikrát sme navštívili Chrám Božej 
múdrosti a večer sme sa vrátili na loď. Vte-
dy to bolo ešte múzeum a až neskôr z toho 
urobili mešitu. Potom sme sa plavili do Ale-
xandrie, Suezským kanálom, cez Červené 
more a do Singapuru sme došli 28. marca. 
Do Jakarty sme prišli presne 1. mája a pa-
mätám si to preto, lebo už tam pochodovali 
komunisti s červenými zástavami. V Jakarte 
boli veru tuhí komunisti. Odtiaľ sme šli 
vlakom na Východnú Jávu, cca 700 kilomet-
rov. Tam sme bývali v Surabay u misijných 
sestier v katolíckej nemocnici a čakali na loď 
na Flores. 

Hlavné mesto ostrova Flores sa volá 

Ende. Boli tam holandskí, fi lipínski, americ-
kí a nemeckí misionári. Tam bol regionát, 
misijný dom - a boli sme doma. Z Ende sme 
šli ešte 50 km do hlavného semináru Leda-
lero, kde sme študovali a učili sa od mája do 
septembra po indonézsky. Malý anglicko-
-indonézsky slovníček sme si kúpili ešte 
v Jakarte. Indonézština bola ľahká, lebo sa 
tam miešajú anglické, holandské, portugal-
ské a iné výrazy a písalo sa latinkou. Tu som 
stretol biskupa Vitálisa, ktorý bol vtedy ešte 
len fráter. Vo Flores sú momentálne majo-
ritnou skupinou katolíci. V Timore boli väč-
šinou protestanti a teraz je to na polovicu 
- kresťania a protestanti. A pohania sú tam 
možno tí starí komunisti, to už neviem. Ka-
tolícke školy mali kvalitu, hlavne v mestách. 

Keď sme sa naučili po indonézsky, vráti-
li sme sa späť z Ledalero do Ende a povedali 
nám: „Páter Krčmár, páter Gális, idete do 
Rutengu.“ Tam bol už biskup, teraz je to 
provincia. Páter Hudec zostal na severnom 
pobreží na arcidiecéze Ende. V septembri 
1952 nás už čakal Juraj Vojenčiak, ktorý 
tam išiel ešte v roku 1950. Ruteng mal 12 
-15 tisíc obyvateľov, teraz má asi 30-tisíc. 
Vtedy to bolo hlavné mesto. Predtým bolo 
jedno biskupstvo pre celý Flores. V Rutengu 
sme sa museli naučiť domorodú reč. Knižky 
neboli. Práve keď sme prišli, tak sa tlačilo 
Evanjelium sv. Matúša. A hneď nás poslali 
spovedať do blízkej katedrály. Holandský 

Za jeho život 
sa vystriedalo 8 pápežov...

Rodáci Lehota 4/2009
zástupca biskupa mi povedal, že sa stanem 
kaplánom u pátra Vojenčiaka, ktorý sa stal 
farárom. V Ende bol nemecký biskup, ktorý 
tu založil Kongregáciu nasledovania Krista, 
zaobstaral dva kone. Na koni sme sa presú-
vali na seminár Kisol na juhu, asi 60 km od 
Rutengu a 10 km od pobrežia. 

Vojenčiak dostal aj pozemok, asi 30 hek-
tárov, pre malý seminár. Nič tam ešte nebolo 
a my sme bývali dočasne v bambusovom 
dome. 8. septembra 1955 bol v bambusovej 
budove otvorený seminár. Stavalo sa až ne-
skôr. Tu som bol kaplánom a mal som svoju 
izbu. Večer a skoro ráno sme mali aj elektric-
ké svetlo cez agregát. Nachystali sme si tam 
omšové rúcho, víno, všetko, čo sme potrebo-
vali a na koni sme vyrazili do Mukunu, kde 
bola murovaná fara Vojenčiaka. A odtiaľ 6 
- 7 hodín na koni, 3 hodiny sme oddychovali, 
jedli len ryžu. 12 km bola Vajlana - ľudová 
škola. 1x týždenne vozili z Ende poštu au-
tom. Teraz je tam aj letisko. 

Ľudia v Mukune mali záhrady, pestovali 
kávu, maniu - podobné našim zemiakom, 
ich sladké zemiaky, ryžu na zavlažovaných 
terasách. Chovali zvieratá, svine, byvoly, 
ale voľne. Detí mali do 10, ale všetky vyžili. 
Platia rupiami. Bola tam základná škola pre 
deti, učitelia a katechét, ktorý to tam organi-
zoval. V Rutengu bola založená katechetická 
škola. Po troch rokoch žiaci dostali diplom. 

V Mukune sme mali kostol z dreva a 
strechu z čiernej slamy. Bolo tam veľa ha-
dov, ale aj veľa myší. Takže mali aspoň hady 
čo žrať. V lete bolo v tieni 32 °C. Kisol bol 
v údolí, takže tam bolo vlhko, ale v Mukune 
bol vietor. Deti sme museli do školy naháňať 
a hlavne dievčatá nechceli púšťať do školy, 

lebo sa museli starať o domácnosť a mladších 
súrodencov. Dnes tam miesto šiestich majú 
deväť tried, z piatej triedy môžu ísť na gym-
názium, do seminára na tri roky a dostanú 
diplom alebo môžu pokračovať ďalšie tri roky 
na maturitu a potom pokračovať vo veľkom 
seminári. 

Na učenie som nemal veľa času, ale v ško-
le vyučovali učitelia náboženstvo každý deň, 
my sme ich len kontrolovali. Peniaze dostali 
učitelia. My sme na koňoch chodili na 33 
miest, vždy na 10 - 12 dní z Mukunu a späť, 
obišli sme to za 2 mesiace. Každý mesiac sme 
mali v Rutengu duchovnú obnovu. Sestričky 
nám všetko oprali, dali biely talár. Každý deň 
sme slúžili omšu, na jednom mieste sme boli 
1 - 2 noci. A omša bola vždy ráno a od polnoci 
bol eucharistický pôst,  nemohli sme do rána 
piť vodu. 

Domorodci sa tešili, keď prišiel nový 
misionár. V tom čase bola len jedna fara, 
dnes je ich šesť. Rodičia už dávali deti na 
krst. Aj sme sobášili. Svadbu majú v bielom 
rúchu a s korunkou. Niektorí mali len do-
morodé zvyky, ale do kostola prišli. Vianoce 
sme trávili tam, ale na nový rok sme šli do 
Rutengu. Indonézske Vianoce sú teplé. Osla-
vujú až 6. januára Zjavenie troch kráľov. Pred 
Vianocami sme museli ísť do všetkých tých 
dedín vyspovedať ľudí, ktorí nemohli prísť. 
Polnočnú omšu som mal vždy o ôsmej večer 
a ľudia potom išli do dediny a popíjali kávu. 

Na Florese som bol 33 pracovných rokov. 
4 roky som bol v Rakúsku a potom späť na 
Flores. V Ríme 4 roky, v Anglicku 13 me-
siacov. Roky 1952-1962 boli mojím prvým 
desaťročím na Florese.“

Martin Záruba, 
 PaedDr. Vladimíra Chobotová
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Vojaci

Stalo sa to ešte počas základnej vojen-
skej služby, ktorá trvala 2 roky. Lehoťan 
Jožo, ktorý narukoval, sa dozvedel od vo-
jakov, čo sa pred rokom presne na Vianoce 
prihodilo. Vojaka, ktorý mal službu na 
Štedrý večer, našli z nezistených príčin ráno 
mŕtveho. Všetci vojaci prežívali šok. Zrazu 
ich oblial studený pot- veď to sa mohlo stať 
hociktorému z nich! Nakoniec vraha vypát-
rali. Záhada sa vyjasnila, vrah išiel za mre-
že. Po čase sa na to zabudlo. Prišli druhé 
Vianočné sviatky, ktoré prežíval na vojne aj 
Jožo. Ďalšia smrť vojaka na stráži! Správa 
sa rozšírila ako blesk. Táto smutná príhoda 
kolovala od vojaka k vojakovi. Na zemi našli 
vojakovo dobodané, zakrvavené a nehybné 
telo. Vojaci, ktorí sa zbehli, mu už nevedeli 
nijako pomôcť. „Pre Pána, tuto je to asi 
zakliate!“- precedil niektorý vojak medzi 
zuby. Zdalo sa, že armáda nemá iné povin-
nosti, iba vypátrať ďalšieho vraha. Čím viac 
sa snažili na vec zabudnúť, tým viac na to 
museli myslieť a tak postupne zisťovali: 
Kto to asi bol? Prečo to robí?... Otázok plný 
zoznam a odpoveď žiadna. Nadišli už ďalšie 
Vianoce. Veliteľ vybral štyroch na stráž, 
ktorým veru prebehol mráz po chrbte. 

Nikto z nich si však netrúfol neposlúchnuť 
a tak zbytočne vyfasovať zákaz vychádzok, 
basu, či nebodaj nadsluhovanie. Všetci 
vyšli na prieskum, prechádzali sa znovu 
a znovu. Chvíľu stáli a ticho sa obzerali na 
všetky strany. Dívali sa na hory, potom na 
zachmúrené nebo. Jožo potriasol hlavou na 
znak, že zatiaľ je všetko v poriadku. Ostatní 
nedočkavo čakali, čo sa bude diať. Schyľo-
valo sa k sneženiu. Chlad sa im zarezával 
až do kostí, mali fi alové pery a triasli sa. 
Aj od zimy, ale hlavne od strachu. Odrazu 
prichádza k nim nejaká žena, asi 50-ročná. 
Začudovali sa, čo tu robí, veď sú pomerne 
ďaleko od mesta. Zrazu zbadajú, že zviera 
v ruke nôž a mračí sa. Vojaci ostali ako oba-
rení. „A vy ste kto?“- pýta sa Jožo. Na oka-
mih zavládlo ticho. Bolo vidieť, ako v žene 
rastie a mohutnie zlosť a nenávisť. Zahnala 
sa a chcela Joža bodnúť priamo do srdca. 
Odskočil, ale žena ďalej kričala a revala, že 
musí na Štedrý večer zabiť vojaka tak ako jej 
zabili jediného milovaného syna. Presne tu 
a na tomto mieste. A tak sa záhada vyjasni-
la- smútkom zúfala matka chcela pomstiť 
svojho syna tak, že vždy na Vianoce zabije 
jedného vojaka. Záver patril prokurátoro-
vi. Ženu neodsúdili, išla sa liečiť na psy-
chiatriu. Na druhý deň ráno išli všetci vojaci 
na omšu a modlili sa za očistenie jej duše.

z vášho života

Lehotskí bakalári
Tí skôr narodení si určite spomínajú na cyklus príbehov Bakalári, sfi lmovaných podľa divác-

kych listov, v ktorom každé pokračovanie sa skladalo z troch väčšinou komediálnych príbehov z 
manželského a rodinného spolužitia a uvádzal to Vladimír Menšík. Tí mladší mohli zase nedávno 
vidieť príbehy sfi lmované podľa skutočných životných osudov divákov pod názvom Ako som pre-
žil, ktorých nosnou líniou boli skôr tragické a ťažké udalosti.

Napadlo nás, že by sme aj náš časopis spestrili zaujímavými príhodami, či už veselými alebo 
smutnými, ktoré sa udiali v našej obci alebo ktoré majú súvislosť s Lehotou a Lehoťanmi. Preto 
by sme Vás, našich čitateľov, chceli poprosiť, aby ste sa s nami podelili o tieto zážitky. Môžete tak 
urobiť písomne, telefonicky alebo hoci aj pristaviť ktoréhokoľvek člena redakčnej rady v dedine 
a rozpovedať mu príbeh. Radi zverejníme Vaše príspevky.

Už v tomto čísle sme pre Vás pripravili zopár ukážok, samozrejme s vianočnou tematikou, 
o ktoré sa s nami podelili p. Anna Zaujecová, p. Jarmila Sestrienková a p. Terézia Andraší-
ková. Ďakujeme!
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Vodičský preukaz

Rada sa zasmejem pri spomienke na 
svoju 4-ročnu vnučku Evičku. V čase, keď 
všetkému kraľovali vianočné sviatky, išli 
sme s vnučkou do kostola. Strašne sa jej 
páčilo hodiť peniažtek soche černoška. Pri 
vhodení peniažteka černoštek za odmenu 
pokýval hlavou. Evičke sa to veľmi páčilo 
a bola spokojná. Po sviatkoch betlehem 
vzali. Samozrejme, aj s černoškom. Na 
miesto jasličiek dali veľkú sochu Panny 
Márie v krásnom rúchu. Evička dlho na ňu 
hľadela. Po omši sme čakali, kým nám ne-
jaký šofér umožní prejsť cez prechod. Vtom 
vnučka zvolala: “Pozri babinka, Panna 
Mária šoféruje“. V aute som uvidela sedieť 
mníšku v podobnom rúchu ako mala socha. 
Chvíľu mi veru trvalo, kým som sa dosmiala 
a vnučke vysvetlila, že Panna Mária vodič-
ský preukaz veru nemá...

Osamelé Vianoce

Sneh husto padal a retušoval vzhľad 
ulíc, domov a celej dediny. Každý mal na-
ponáhlo, veď treba stihnúť ešte toľko vecí. 
Za chvíľu je Štedrá večera. Iba Jana nič 
nepoháňalo. Ako sa len bál, že v živote príde 
takýto deň a že bude sám na Vianoce. Zabo-
lelo ho pri srdci. Všade sa rozliehali koledy. 

Spomenul si na detstvo a mladosť. Aj on 
voľakedy chodil z domu do domu vinšovať. 
Dvory boli plné snehu. Pod stromček od 
Ježiška dostali sánky – to bolo radosti!!! Ale 
tá trvala necelé 2 hodiny. Po Štedrej večeri 
išli všetci štyria súrodenci vyskúšať sánky. 
Takí zababušení si posadali na sane a spus-

tili sa dolu kopcom. Sane nezvládli ten 
nápor a- zlomili sa. Plakali, stonali, veď len 
jeden- jediný raz sa na nich odviezli. Chytro 
sane šupli do uhliarne. Celý večer sedeli 
ako zarezaní. Keď si otec zmyslel, že ide pre 
uhlie, ani nedýchali. Vrátil sa, nehrešil ich, 
len dodal- sánkovať sa budete na doskách. 
Chýba sladký chichot dievok, veselosť mlá-
dencov. Kam sa to všetko podelo? Jano sa 
pobral cez križovatku domov. Z okna auta, 
ktoré sa prehnalo okolo, vystrčil hlavu muž 
a bol napajedený na jeho nepozornosť. Veď 
Jano dobre počul ako mu nadáva. Mohol 
mať toľko rokov ako jeho syn Janko. Ozaj, 
a kde je teraz? Vnútro mu zovrelo. Keby 
aspoň žena žila. Tešil sa, že po neho prídu 
aspoň na sviatky. Syn poslal darček a list, 
aby toľko nesmútil. Nevesta nepripísala ani 
riadok. Jano sklonil ťažkú hlavu od bolesti 
a od ľútosti prehltol slzy. Cítil sa sám, ne-
vládny, od starosti a žiaľu. Vtom začul zvo-
ny- je čas Štedrej večere. Pane Bože, prosím, 
nedopusť, aby bol človek sám na Vianoce. 
Potom sa buchol po čele - ja starý Kubo, veď 
nie som predsa sám, mám tu pod stolom na 
slame práve narodeného malého Ježiška.

Dobrá „medecína“

Pred vianočnými sviatkami bol taký 
zvyk- robiť brigádu v kostole a okolo kos-
tola. Niektoré deti behali, iní podupkávali 
nohami, aby aspoň trochu zmierili chlad. 
Ženy upratovali vnútri v kostole, utierali 
lavice, obrazy. Pár ženičiek prášilo vonku 
koberce, aj keď sa chlad zarezával až do 
kostí. Už bolo napadaného veľa snehu a stá-
le snežilo a snežilo. Chlapi si prišli na svoje, 
lebo pán dekan im sem-tam niečo uliali na 
povzbudenie, samozrejme aj na zohriatie, 
veď všetci robili vonku. Jeden z brigádnikov 
menom Jožo bol známy vtipkár. Prišiel za 
dekanom a hovorí:“ Pán dekan, mňa rozbo-
lel zub, nemáte voľačo?“ Dekan vidí, že si 
drží líce, zavolá Joža na faru a uleje mu dob-
rej slivovice, že vraj to je dobra „medecína“ 
na boľavý zub. Jožovi sa začalo na brigáde 
páčiť, ba zapáčila sa mu aj farárova medicí-
na. A po chvíli veruže išiel ešte opakovať. 
Prišiel za dekanom a hovorí: „Pán dekan, 
už to trošičku pomohlo, hádam keby ste mi 
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ešte jeden kalíštek naliali, tak to celkom 
určite prejde.“ Dekan mu nalial ešte jeden 
pohárik a potom sa ho pýta: „Jožko a kto-
rýže vás to tak strašne bolí?“ Jožo vtipkár 
vytiahol umelý chrup a začal hneď zoširoka 
vysvetľovať: „No predsa tento posledný pán 
dekan.“ „Jožko, ale veď je umelý!“ Všetci sa 
začali chichúňať. Jožo sa pousmial, anjel-
ským hlasom dodal: „Umelý - neumelý, ale 
bolí.“

Čudná omša

Odvtedy, čo zomreli Pištoví rodičia, žil sám 
ako prst. Sem-tam kamarátom pomáhal 
okolo domu, či záhrady, takže samotu nepo-
ciťoval. Až dnes, keď sedel sám doma a ča-
kal, keby bude päť hodín a kedy si usadne ku 
skromnej večeri. Je Štedrý deň. Aj po večery 
bolo Pištovi smutno. Obliekol sa a vyšiel 
na dvor. Trochu sa prejde, prevetrá. Cesty, 
dvory boli zasypané snehom. Domy sa krčili 
pod závejmi. Sneh mu vržďal po nohami. 
Bolo to nádherné. Aj nálada sa mu zlepšila. 
Zastal. Do uší mu udierali vianočné kole-
dy. Rozliehali sa po celej ulici. Zamyslený 
prišiel až pred kostol. Celý svietil a dvere 
boli otvorené. Sám nevie, prečo tam vošiel. 
Všade svietili sviečky. Možno sto, dvesto...  
Bol veľmi prekvapený, že je plný ľudí. Pišta 
si myslel, že je nejaká omša. „Ale aká?“ 
– kládol si otázku. Veď polnočná bude až 
o dvanástej. Znovu pocítil podivný nepokoj. 
Došlo mu, že ho niekto sleduje. Vtom sa 
k nemu priblížila nejaká známa žena a vtom 
zbadá, že je to nebohá starká. Aha a tam je 

teta, ujo, starký... Naraz zbledol, vyvalil oči 
a nemohol sa pohnúť z miesta. Vtom starká 
prišla k nemu, zdrapla za ruku a ťahala von 
z kostola. „Chlapče, čo tu robíš?“- prísnym 
hlasom sa ho pýtala. „Veď toto je omša pre 
všetkých mŕtvych. My zosnulí ju mávame 
pred polnočnou omšou. Kristepane, chytro 
utekaj.“ Vyskočil akoby ho osa poštípala, 
zvrtol sa a bežal čo mu nohy a dych stačili. 
Starká bežala za ním, aby ho varovala. Sta-
čila mu už len povedať, aby zamkol dvere 
a neopovážil čo len pozrieť cez kľúčovú 
dierku. Pišta zabuchol dvere a zatajil dych. 
Chvíľu bolo dokonca počuť tikot náramko-
vých hodiniek. Srdce búšilo o závod, všetky 
svaly mal napnuté. Čo zažil- bolo príšerné, 
presne ako z nejakej detektívky. Ba dokonca 
z hororu. Premohol ho neslýchaný strach, 
myslel si, že sa zadusí. Túto strašidelnú 
udalosť by chcel vymazať zo svojho mozgu, 
ale nedalo sa. Verte - neverte, stalo sa...

Vianoce v plameňoch

Vianoce vnímame ako sviatky pokoja, po-
hody a radosti, niekedy i zmätku a veselosti, 
ako o tom svedčí i tento príbeh. Chlapec 
sa nevedel dočkať rána, aby mohol ísť s ka-
marátmi vinšovať a zarobiť si tak nejaké 
korunky. Ráno vletel do susedov a už počas 
koledovania si všimol, aký majú krásny 
vianočný stromček. Závidel im všetky tie 
gule, sviečky v žabkách a vatu porozkla-
danú po vetvičkách ako sneh. Oni taký 
doma nemali. No a lež sa susedovie chlapec 

obliekal, jeho sestra chcela ukázať 
dokonalosť stromčeka tým, že zapálila 
na ňom sviečky. Bol nádherný.... lenže 
iba do chvíle, kým sa nechytila horieť 
vata, vetvička, celý stromček a aj zá-
clona na okne! V tom okamihu už po 
ňom skákala celá rodina aj kamarát 
v trenírkach. Môžete si len domyslieť, 
čo z krásneho stromčeka zostalo.... Po 
prvotnom smiechu pri pohľade na ská-
čucu celú rodinu a následnom smútku 
nad stratou stromčeka zostala už len 
veselá spomienka presahujúca štvrť-
stročie.

Spracovala:
PaedDr. Vladimíra Chobotová
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Olivový olej
* 2 diely olivového oleja a 1 diel citrónovej 
šťavy alebo bieleho octu nastriekať na náby-
tok – leštidlo.
* Čistenie akné: pasta zo 4 lyžíc soli a 2 
lyžice olivového oleja, pôsobiť jednu až 
dve minúty na tvári, potom umyť vodou a 
mydlom. Prvý týždeň každý deň, potom už 
len 2-3 x. Soľ vyčistí póry a olej pleť vyživí.
Ovsené vločky
* Pri kúpeli - 1 šálka ovsených vločiek. a 
voňavý olej rozmixovať, do vrecúška a zave-
siť pod kohútik s tečúcou vodou – výborný 
relax a nakoniec sa vrecúškom vydrhnúť.
Paradajková šťava
* Odstráni nepríjemný zápach z plastových 
nádob aj z chladničky.
*Odstráni škvrny od vína a krvi.
Pivo
* Čistí drevený nábytok a fľaky od kávy.
* Tvrdé mäso naložiť do piva- zmäkne.
* Poumývať listy izbových kvetov - budú sa 
krásne lesknúť.
* Zvyšky piva rozriediť s vodou a použiť ako 
hnojivo pri polievaní izbových kvetov.
Pomaranče
* Sušenými šupkami možno zapaľovať oheň.
* Varené vo vode rozvoňajú byt.
Rastlinný olej
* Prst s trieskou strčiť do rastlinného oleja 
– trieska pôjde ľahko vytiahnuť.
* Potrieť chodidlá olejom a obuť si ponožky 
– ráno budú mäkké.
* Potrieť nálepku na pohári – ostane bez 
lepidla.
Soľ
* Čistí akváriá - do 1 l vody a lyžičky nejódo-
vanej soli môžeme dať na 15 min. rybičky 
– zbavia sa parazitov.
* Nová metla vydrží dlhšie, keď sa ponorí na 
20 min. do horúcej slanej vody.
* Mastné škvrny z koberca – soľ zmiešať s 
alpou v pomere 1:4 a votrieť.
* Do zaváracieho pohára striedavo vrstviť 
ružové listy a soľ – osviežovač.
* Špongiu namočiť do soli na noc – ¼ šálky 
soli na liter vody – nebude páchnuť.
* Odstráni usadeniny vo váze.

* Umelé kvety vyčistiť - kvety dať do papie-
rového vrecka so soľou a potriasť.
* Okná natrieť špongiou namočenou v sla-
nej vode – nezamrznú.
* Trochu soli nasypať do zapáchajúcich te-
nisiek.
* Keď sa pripáli mlieko – nasypať do hrnca 
soľ.
* Dosku polepenú od cesta posypať soľou a 
zotrieť hubkou.
* Nakrájané ovocie na chvíľu ponoriť do 
mierne slanej vody – nezhnedne.
* Tuhú šľahačku a sneh z bielka vyšľaháme, 
keď pridáme štipku soli.
* Do vody, v ktorej varíme vajcia, pridať 
trochu soli – dajú sa ošúpať a neprasknú.
* Na škvrnu od tatárskej nasypeme soľ – po-
hltí mastnotu.
* Škvrny od potu – v litri horúcej vody roz-
pustíme 4 lyžice soli a vydrhneme.
* Syr namočíme do obrúska namočeného v 
slanej vode a do chladničky.
* Pripálenú žehličku – na dosku položiť no-
viny, nasypať kuchynskú soľ a opatrne pre-
jsť horúcou žehličkou – zmiznú nerovnosti.
* Nové uteráky nepustia farbu, ak pri pr-
vých 2-3 praniach dáme do pračky šálku 
soli.
* Keď posolíme slimákov v záhrade – umrú.
* Soľ si nasypeme na suché vlasy, vymasíru-
jeme a zbavíme sa lupín.
* V pol šálke vody rozmiešame lyžičku soli 
a lyžičku jedlej sódy – vykloktať – výborná 
ústna voda.
Vanilková esencia
* Odstráni pach z chladničky a mikrovlnky.
* Kvapnúť na žiarovku – príjemná vôňa.
* Ošetrí popáleniny.
Zemiaky
* Plátky surových zemiakov odstránia opu-
chy na očiach.
* Dať do presolenej polievky.
* Urobiť do zemiaku dierku a zasunúť výho-
nok muškátu a potom zasadiť do zeme.

Pripravili: 
V. Chobotová a T. Andrašíková

Rady do domácnosti 

Potraviny nielen na jedenie od A po Z



Rýchlo a chutne si môžeme pripraviť 
pohostenie pre návštevu, ktorá sa u nás 
cez sviatky zastaví , aby nás pozdravila 
a posedela si v našom kruhu pri niečom 
chutnom.

Pikantní slimá ikovia 
z lístkového cesta
Potrebujeme:
1 balíček  lístkového cesta
200 g  anglickej slaniny
200 g tvrdého syra
1 vajce na potretie
korenie a semienka na posypanie

Postup:
Cesto rozdelíme na polovicu. Každú roz-
vaľkáme na obdĺžnik. Poukladáme plátky 
slaniny a syra. Najskôr uložíme z kraja dva 
rady slaniny a potom plátky syra (tenké) 
a napevno zatočíme do rolády. Pokrájame 
na kolieska a kladieme na plech. Potrieme 
rozšľahaným vajcom a posypeme korením 
(pizza korenie, paprika, gyros, kmín, ore-
gano- je to na našom výbere aké korenie si 
nakombinujeme). Posypeme semiačkami 
sezamu, slnečnice...
Upečieme v rúre.

Sladké rezy 
z lístkového cesta
Potrebujeme:
2 balíčky lístkové cestá
1 ½ balíčka guľatých piškót
2 vanilkové alebo kakaové pudingy
0,80 l mlieka
ovocie (sezónne alebo zavarené)

Postup:
Lístkové cesto vyvaľkáme na veľkosť ple-
chu, uložíme naň piškóty a zalejeme uvare-
ným pudingom – puding podľa receptu, len 
s menej mliekom. Do pudingu zapustíme 
ovocie (višne, hrozno, jablká....). Zakryjeme 
ďalším plátom cesta a dáme upiecť. Pečieme 
asi 30 min. na 200 ºC do zlatista. Na vrch 
môžeme nastrúhať čokoládu ešte za horúca 
alebo zasypeme cukrom po vychladnutí. 

Viano né koší ky
Potrebujeme:
300 g hl. špec. múky
200 g Palmarínu
100 g práškového cukru

Postup:
Vypracujeme cesto a necháme odležať. Plní-
me košíkové formičky a pečieme. Naplníme 
si ich karamelovou alebo ľubovoľnou pln-
kou. Môžeme dať na spodok trošku kyslého 
džemu a krém, alebo iba krém. Polejeme 
tmavou alebo aj bielou čokoládovou polevou.

Krém karamelový: asi 2 hodiny si varíme 
Salko. Najlepšie deň dopredu. Do jedného 
Salka zapracujeme jedno malé maslo alebo 
polovicu Palmarímu.

Vykrajované mesia iky
Potrebujeme:
18 dkg práškového cukru
18 dkg Palmarínu
4 vajcia
20 dkg hladkej špec. múky
trochu orechov

Postup:
Práškový cukor rozmiešame s Palmarínom 

Viano né recepty

26 Recepty
a pridáme ostatné ingrediencie. Cesto na-
lejeme na vymastený a múkou vysypaný 
plech a upečieme. Ešte horúce polejeme 
citrónovou polevou. Keď poleva stuhne, 
vykrajujeme mesiačiky.

Citrónová poleva: 
30 dkg práškového cukru, 4 lyžice citróno-
vej šťavy a 3 lyžice horúcej vody. 

Viano ný medovník
Potrebujeme:
1kg hladkej múky
4 vajíčka
32 dkg práškového cukru
32 dkg Palmarínu
7 polievkových lyžíc tekutého medu
1 1/2 KL sódy bikarbóny
1PL rumu
1 KL škorice
kakao
1 vrecúško perníkového mletého korenia

Postup: 
Zmiesime všetky suroviny do vláčneho 
cesta, nesmie sa lepiť. Necháme 2-3 hodiny 
v chlade odstáť. Rozvaľkáme a vykrajujeme 
rôzne tvary. Pečieme vo vopred vyhriatej 
rúre do ružova. Po upečení necháme vy-
chladnúť. Môžeme ozdobiť alebo konzumu-
jeme.

Prišli na nás chladné a sychravé dni 
a tak nám veľmi dobre padne posedieť 
si večer pri poháriku dobrého punču. 
Jeho príprava je jednoduchá, ak vieme, 
čo k príprave potrebujeme. Samozrejme 
množstvo ingrediencií si pridávame pod-
ľa vlastného uváženia a množstva osôb, 
ktoré budú tento mok konzumovať.

Viano ný pun
Potrebujeme:
červené víno, rum, škoricu, klinčeky, badi-
án, ovocný čaj, cukor, pomaranče, jabĺčka

Vylúhujeme si aspoň dve vrecúška ovocného 

čaju (napr. 1/2 l vody), pridáme celú škori-
cu, klinčeky, 1-2 ks badiánu, na malé kocky 
nakrájané jabĺčka a pomaranče aj s kôrou 
(tú musíme vyumývať). Necháme zovrieť 
a chvíľu povariť. Stíšime oheň, nalejeme 
napr. 1 liter červeného vína, pridáme cukor 
(1/4 kg) a rum podľa chuti a podľa toho, 
kto bude punč konzumovať. Dáme to späť 
na sporák, ale aby to nevrelo. Podávame 
horúce.

Vaje ný likér
Potrebujeme:
5 žĺtkov
2 vanilkové cukre
1 konzervu sladeného kondenzovaného 
mlieka
1 konzervu nesladeného kondenzovaného 
mlieka
1/4 litra rumu

Postup:
Nad parou vyšľaháme žĺtky s vanilkovým 
cukrom a nesladeným mliekom z konzer-
vy, nesmie to však vrieť. Je potrebné, aby 
to zhustlo a žĺtky neboli surové. Necháme 
trochu vychladnúť a postupne pridávame 
konzervu sladeného mlieka a miešame. Po 
úplnom vychladnutí postupne vlievame a 
vmiešame rum. Necháme min 1-2 dni od-
stáť v chladničke, aby sa chute spojili a likér 
tak akurát zhustol. 
Tip: zo zvyšných bielkov si upečte napríklad 
snehové pusinky.

Spracovali:
 V. Chobotová, T. Andrášiková
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Obecný športový klub by Vás rád po-
informoval o tom, čo sa udialo v klube od 
posledného vydania časopisu a taktiež, 
aké akcie pripravuje.

Začali by sme futbalistami, ktorí sa už 
uložili na ,,zimný spánok“ a tak by sme si 
zhodnotili ich jesenné účinkovanie v súťa-
žiach. Mužstvo dorastencov predvádzalo 
nestabilné výkony počas prvej polovice sezó-
ny. Boli samozrejme aj zápasy, o ktorých sa 
dá povedať, že v nich hrali vyrovnanú par-
tiu. Bohužiaľ, naši chlapci dokázali prehrať 
zápas i za dve minúty, čo sa dá jednoznačne 
pripísať nekoncentrovanosti. V mužstve je 
celkovo nedostatok chlapcov. Jednotlivé zá-
pasy zväčša odohrali iba jedenásti. V dvoch 
prípadoch sa dokonca stalo, že zápasy museli 
odohrať o jedného či dvoch hráčov menej v 
poli. Viac sa ich na zápas totiž neunúvalo, čo 
je do budúcna veľmi smutné konštatovanie 
a po nezahlásení žiakov do súťaže pre nezáu-
jem je to už veľmi varovná situácia. V súťaži 
sme štvrtá najväčšia obec čo sa týka počtom 
obyvateľov a nám od novej sezóny reálne 
hrozí, že nedokážeme zložiť ani jedno mlá-
dežnícke mužstvo. V klube im vytvárame čo 
najlepšie podmienky, ale prinútiť, či za ruku 
tie deti priviesť na ihrisko, však nemôžeme. 
V klube stále tvrdíme, že rodič je ten pravý, 
ktorý by mal to dieťa viesť už odmala ku 
športu a za pravdu nám dala družobná náv-
števa v Koryčanoch, kde pri rovnakom počte 
obyvateľoch ako má naša obec, na naše pre-
kvapenie dokážu postaviť tri mládežnícke 
mužstvá! Pri našej otázke ako to dokázali 
prišla pre nás jednoduchá odpoveď: je to zá-
sluha rodičov, pretože oni chodia s nimi na 
každý jeden zápas, sú aj na tréningoch a oni 
vytvárajú ,,športového ducha“ pre chlapcov. 
U nás je to však v súčasnej dobe nepredsta-
viteľná vec. Za všetko vraví jeden príklad: 
chlapcovi, ktorý naozaj chodí poctivo na 
tréningy a má veľký záujem o to, aby sa vo 
futbale zdokonalil, jednoducho to v škole ne-
šlo. A čo urobil rodič? Zakázal mu chodiť na 
tréningy, pokiaľ si neopraví známku. A aký 
je náš postreh k tomu? To dieťa naozaj na 

tréningy nechodilo, ale počas doby, keď bol 
tréning, sme ho našli vždy sedieť v zariade-
ní, kde nemalo čo robiť a s cigaretou v ruke. 
Myslíme, že to vraví za všetko a netreba k 
tomu už žiadny komentár.

Mužstvo internacionálov skončilo po 
jesennej časti na ôsmej priečke a majú čo na 
jar zlepšovať. Pod ich výsledky sa podpísala 
hlavne nepravidelná účasť na zápasoch. 
V januári sa mužstvo zúčastní tradičného 
zimného turnaja internacionálov vo Vráb-
ľoch, ktorý napíše už svoju ôsmu kapitolu 
a na ktorom naše mužstvo ešte ani raz ne-
chýbalo, ba patrí medzi dve najúspešnejšie 
mužstvá na ňom.

Mužstvo dospelých po jesennej časti 
okupuje ohrozené spodné priečky. Absolútne 
im nevyšiel začiatok súťaže, ktorý je vždy 
najdôležitejší. Nedokázali sme prvé tri do-
máce zápasy vyhrať (!), na čo Lehota nie je 
zvyknutá, nakoľko Lehoťania sú vždy známi 
tým, že sú veľmi silní na domácom ihrisku 
a body sa od nás iba ťažko nosia. Tentokrát 
nám však súperi poľahky ,,kradli“ bodík po 
bodíku. Až v druhej polovice jesene sa to za-
čalo obracať k lepšiemu, či výkonmi ale i vý-
sledkami. Mužstvo nachádzalo svoju strate-
nú tvár, začali sme strieľať góly po zlepšenej 
hre. Veľmi dôležité víťazstvo, ktoré nám 
veľmi môže pomôcť k záchrane, bolo v po-
slednom kole vo Vyčapoch-Opatovciach, kde 
sa len veľmi ťažko boduje a domáci dovtedy 
doma nestratili ani jeden bod. Naši tam po-
dali jeden z najlepších výkonov a domácim 
sme uštedrili prehru rozdielom triedy. 

Mužstvo absolvuje počas zimnej pre-
stávky vianočný turnaj v mestskej hale na 
Klokočine, taktiež absolvujú tradičné a tak 
veľmi potrebné zimné kondičné sústredenie 
v Bojniciach.  Mužstvo odohrá počas jarnej 

OŠK LEHOTA
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prípravy sedem prípravných zápasov a sna-
žili sme im zohnať kvalitných súperoch na 
kvalitných terénoch, čo sa nám nakoniec 
i podarilo. Iba s kvalitným súperom môže 
totiž rásť kvalita a skúsenosť našich hráčov 
a mužstva. Prinášame Vám prehľad príprav-
ných zápasov:
30.01.2010 MŠK Hlohovec (5.liga-
2.miesto) – OŠK Lehota  začiatok o 19.00 
hod (hrá sa na štadióne Lokomotívy Trnava 
na umelej tráve pod osvetlením)
06.02.2010 OŠK Lehota – Komjatice 
(5.liga-4.miesto)  začiatok o 14.00 hod.
13.02.2010 OŠK Lehota – Ivánka pri 
Nitre (2.A trieda – 1.miesto) začiatok sa 
spresní (hrá sa na umelej tráve v Nitre)
14.02.2010 Bánov (5.liga-13.miesto) – OŠK 
Lehota  začiatok o 14.00 hod.  
21.02.2010 OŠK Lehota – Klasov (2.B 
trieda-3.miesto) začiatok 16.00 hod.  zápas 
sa odohrá na umelej tráve v Nitre
27.02.2010 FKM Karlova Ves Bratislava 
(5.liga-9.miesto) – OŠK Lehota začiatok 
o 15.00 hod. (hrá sa na umelej tráve v Kar-
lovej Vsi )
07.03.2010 Lapáš (2.B trieda-1.miesto) 
– OŠK Lehota začiatok sa spresní (hrá sa na 
ihrisku Malý Lapáš)

Počas zimnej prípravy bude pre naše 
mužstvá na nezaplatenie môcť trénovať na 
novom ihrisku s umelou trávou, ktoré vy-
rástlo zásluhou obecného úradu v našej dedi-
ne a kde bude môcť byť táto zimná príprava 
oveľa kvalitnejšia. Všetci v klube pevne 
veríme, že hráčom vytvoríme také podmien-
ky a oni ku svojim povinnostiam pristúpia 
maximálne zodpovedne, aby boli čo najlep-
šie pripravení do odvetnej jarnej časti súťa-
že, ktorá začína 14. marca 2010, aby svojimi 
výkonmi pritiahli na náš štadión späť strate-
ného náročného lehotského diváka.

OŠK Lehota pripravila počas zimy 
tradičné stretnutie členov Veterán Klubu, 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. decembra 
2009 o 14.00 hod. v klubovni OŠK Lehota. 
Všetkých týmto srdečne pozývame.

Členská výročná schôdza OŠK je naplá-
novaná na sobotu 23. januára 2010 o 16.00 
hod. v sále na štadióne.

Počas zimných dní sme pre Vás pripravili 
i tradičný bedmintonový turnaj v poradí 

šiesty, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. januá-
ra 2010 v priestoroch Kultúrneho domu.

Tak ako posledné dva roky i na bu-
dúci rok sme prijímatelia 2% vašich 
daní a preto Vás i takto s predstihom 
informujeme, aby ste porozmýšľali, či 
by ste ich nedarovali práve nám. Snaží-
me sa pre našu obec a obyvateľov orga-
nizovať rôzne športové podujatia, ako 
ste sa už istotne o tom presvedčili, aby 
si každý prišiel na svoje a športovo sa 
vyžil. V minulosti to bol v našej obci iba 
futbal, teraz máte možnosti väčšie: bed-
minton, stolný tenis, plážový volejbal či 
nohejbal, petanque. Všetko však niečo 
stojí a my chceme kvalitu neustále zvy-
šovať. Vaše 2% sú iba jednou z možností 
ako to dosiahnuť.

OŠK Lehota – stolnotenisový oddiel:

Stolní tenisti OŠK LEHOTA majú odo-
hranú tretinu zápasov základnej časti 4. 
ligy skupina C, po ktorej sú umiestnení na 
9. mieste. S touto pozíciou nemožno byť 
spokojní, pretože absolútne neodzrkadľuje 
možnosti, ktoré toto mužstvo má. Je to skôr 
výsledok toho, že v kompletnom zložení 
mužstvo nastúpilo len v troch majstrov-
ských zápasoch a tak dostávali priestor hrá-
či, ktorí toho majú nahrané menej.

Určite sú rezervy, najmä čo sa týka prí-
stupu k zápasom a hlavne k tréningu najmä 
u hráčov, ktorí by mali byť ťahúňmi muž-
stva.

Na druhej strane sa stretávame s pozi-
tívnymi ohlasmi na to, že sme schopní hrať 
4. ligu, kde kostru mužstva tvoria domáci 
hráči „Lehoťania“ (Studený, Bako, Holka), čo 
je u ostatných mužstiev hrajúcich túto súťaž 
pomerne zriedkavé. Samozrejme by bolo 
dobré posilniť mužstvo o jedného kvalitného 
hráča, to sa nám však zatiaľ nepodarilo.

Cieľom mužstva v prebiehajúcej sezóne 
je vtesnať sa do prvej osmičky tabuľky a vy-
hnúť sa tak aprílovým barážovým bojom 
o zostup.  

Peter Lukáč, 
prezident OŠK Lehota



OŠK- hokejbalový oddiel Warriors 
Lehota ukončil celoročné snaženie 
v súťaži posledným zápasom  s tí-
mom Flayers, ktorému podľahli 3:9. 
Nedokázali sme prekvapiť, zato súper 
sa mohol tešiť z celkového prvenstva 
súťaže. 

Aj napriek prehre nič neovplyvnilo 
naše postavenie v tabuľke, kde sme 
skončili na peknom 7. mieste s 30 
bodmi za 15 výhier, 3 remízy a 12 
prehier. Najviac nás môže mrzieť odobratie 
3 súťažných bodov za nesprávne vyplnený 
zápis rozhodcami, čo nám mohlo vyniesť 5. 
priečku v celkovom hodnotení. Škoda. Ve-
rím, že sa to v budúcom ročníku nestane.

V hodnotení hráčov by som chcel naj-
viac vyzdvihnúť Tomáša Dubeňa spomedzi 
všetkých, ktorí so svojou 100% výkonnosťou 
dokázal, že v 2. lige patrí medzi brankársku 
špičku.

Po jarnej časti sa naše mužstvo po 
prvýkrát zúčastnilo letného turnaja v Moj-
mírovciach, ktorý bol obsadený kvalitnými 
mužstvami nielen z 2. ligy, ale zastúpenie 
bolo aj z 1. ligy.

Turnaje v Mojmírovciach už nie sú žiad-
nou novinkou a stávajú sa z roka na rok čoraz 

viac populárnejšie. Naši chlapci 
prišli nabrať skúsenosti, ale sa-
motné dianie na turnaji ukázalo 
pravý opak. V tíme zavládla po-
hoda a radosť z hry, čo prekvapilo 
mnoho mužstiev. Hravosťou sme 
zvládli vyhrávať jeden zápas za 
druhým. Úspešne sme sa prebo-
jovali do fi nále celého turnaja, 
kde sme po prvýkrát podľahli 
súperovi a celkovo sme obsadili 2. 

miesto. Okrem toho sme dostali aj ocenenie 
pre najlepšieho brankára. Veľa nechýbalo 
a odniesli by sme si aj ocenenie najlepšieho 
strelca, ktoré by patrilo Martinovi Visku-
povi. Samozrejme, poďakovanie si zaslúžia 
všetci chlapci, ktorí reprezentovali našu obec 
Lehota v peknom svetle.

Tak ako už býva zvykom v čase naku-
povania vianočných darčekov, aj tento rok, 
z tradície, OŠK Lehota - hokejbalový oddiel 
a športová komisia pri OÚ Lehota organizujú 
5. ročník hokejbalového turnaja ,,O putovný 
pohár starostu obce Lehota“. Samotné dianie 
turnaja Vám priblížime na stránke www.os-
klehota.sk.

Martin Vajda

OŠK WARRIORS LEHOTA
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Zvozový kalendár
 na rok 2010

Zber TKO deň Zber Papier, sklo deň

13.01. streda 06.01. streda

27.01. streda 03.03. streda

10.02. streda 05.05. streda

24.02. streda 07.07 streda

10.03. streda 01.09 streda

24.03. streda 03.11. streda

07.04. streda Zber PET deň

21.04. streda 29.01. piatok

05.05. streda 26.02. piatok

19.05. streda 26.03. piatok

02.06. streda 30.04. piatok

16.06. streda 28.05. piatok

30.06. streda 25.06. piatok

14.07. streda 30.07. piatok

28.07. streda 27.08. piatok

11.08. streda 24.09. piatok

25.08. streda 29.10. piatok

08.09. streda 26.11. piatok

22.09. streda 31.12. piatok

06.10. streda

20.10. streda

03.11. streda

17.11. streda

01.12. streda

15.12. streda

29.12. streda
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Rady a pomoc pre občanov

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

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

Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

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

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne čísla: 037/ 655 30 28, 0911 220 861

Temíny zastupiteľstiev pre rok 2010: 
27. január, 24. marec, 19. máj, 14. júl, 8. september a 3. november 

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

Pošta:

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

Utorok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:00

Streda: 07:30 - 11:00       13:30 - 17:00

Štvrtok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:00

PiatoK:  07:30 - 12:00      12:30 - 15:00

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

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

Pondelok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

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

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

              - párny týždeň Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Štvrtok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

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

Upozornenie vo veci úhrady daní a poplatkov

Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú  uhradené dane a poplatky voči obci Lehota- 
daň za psa, daň z nehnuteľnosti, vývoz TKO a poplatok za vodu pre rok 2009, 

aby si tieto bezodkladne uhradili. V opačnom prípade budeme postupovať podľa 
príslušných právnych predpisov.

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková  

TEL.: 037/655 05 15

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

Streda
Lehota                     07:30 - 10:00
V. Zálužie               10:30 - 13:00

Štvrtok
Lehota                    11:00 - 12:00
V. Zálužie               07:30 - 10:30

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

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

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 - 13:00 

Utorok 07:00 - 13:00 

Streda 07:00 - 13:00 

Štvrtok 07:00 - 13:00 

Piatok 07:00 - 13:00 

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 037/655 3200

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Cvičenie
Kultúrny dom Lehota

Aerobik
Utorok, štvrtok
Pilates - Nedeľa

Vstupné:
dospelí: 1,5 €, študenti: 1 €

deti: zdarma

od  18:30 hod. 
do 19:30  hod.
Vstupné: 1,5 €

Posilňovňa: 
Kultúrny dom Lehota:

pondelok – nedeľa
od 16:00–do 21:00  
(po tel. dohovore 

0904 249 956)
Vstupné:  

zamestnaní a dospelí
-   3, 50 €/mesiac

nezamestnaní a deti
-    1, 50 €/mesiac 

Jednorazový vstup:
 zamestnaní a dospelí: 0, 30 €
 nezamestnaní a deti: 0, 20 €

Zodpovední vedúci: 

Ing. Daniel Dubeň; 
Tomáš Zabák
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Nové možnosti 

cvi enia - Pilates

Mgr. Marcela Dulajová

Okrem aerobiku, ktorý je možné si ísť zacvi-
čiť každý utorok a štvrtok od 18:30 hod. do 
KD v Lehote, môžete odteraz každú nedeľu 
od 18:30 hod. vyskúšať aj niečo nové: Pila-
tes. Je to cvičenie, zamerané na vyrovná-
vanie svalových disbalancií- nerovnováhy 
medzi preťaženými a ochabnutými svalo-
vými skupinami, vonkajšími a vnútornými, 
tzn. na uvoľnenie a natiahnutie skrátených 
svalov a posilnenie oslabených.
Metóda Pilates je vhodná pre mladých i 

starých, fyzicky aktívnych / športovcov, aj 
menej aktívnym jedincom, pre ľudí so seda-
vým zamestnaním- ako prevencia napätia 
v krku a ramenách, pre ľudí s chronickými 
bolesťami chrbtice, ľudí s nadváhou, ľudí 
trpiacich stresom, pre ľudí so záujmom o 
prevenciu osteoporózy i celulitídy.
PILATES tréning sa zameriava na centrálne 
časti, precvičenie štyroch základných sva-
lových skupín: brušné svaly, fl exory, vzpria-
movače (vystierače) chrbtice, extenzory 
bedrového kĺbu.
Na cvičenie Vám stačí okrem dobrej nálady 
a chuti cvičiť- uterák a fľaša s čistou prame-
nitou a neperlivou vodou.
Dlhé nedeľné večere môžete stráviť užitoč-
ne a príjemne - pri formovaní postavy a do-
bíjaní pozitívnej energie!
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ZAREGISTRUJ SA a staň sa fotografom

www.pantercomp.sk

Náš e-katalóg nájdete Notebook, Foto - Video, 
so  ware, po íta e,

DVD, mp3, Plazma, 
LCD, satelit, usb...

AUTOŠKOLA PANTER AUTOŠKOLA PANTER 

VIANOČNÁ VIANOČNÁ CENACENA  
pod stromček !pod stromček !

ZĽAVA pre obyvateľov 
Lehoty

Nitra - Čermáň
Golianova 83

U nás:
 - platby na splátky!

- vlastný autotrenažér
- kurz prvej pomoci

Nahláste sa na infolinke: 
0905 554 888

Poisťovací agenti
Poradenstvo 

v poisťovníctve

Rázusova 52, 949 01 Nitra

037/ 7720 207, 037/65 22 226

mail: 

fan.manager@orangemail.sk

Maliar, natierač, tapetár, Maliar, natierač, tapetár, 
stierkovanie, protipožiarne stierkovanie, protipožiarne 
nátery, nátery pre nátery, nátery pre 
potravinárske účely, liate potravinárske účely, liate 
tvrdé podlahy, XYPEX, tvrdé podlahy, XYPEX, 
náter proti tlaku spodným náter proti tlaku spodným 
vodám, všetkých ropných vodám, všetkých ropných 
látok a kyselinám, oprava látok a kyselinám, oprava 
verejného osvetlenia, práce verejného osvetlenia, práce 
s vysokozdvižnou plošinou.s vysokozdvižnou plošinou.

Firma REBRO, 
Novomeského 63, 

949 11 Nitra, 
Tel.: 0905 323 969

e-mail: 
firmarebro@centrum.sk



www.lehota.sk


