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VIANOCE, KRÁSNY ČAS
Vianoce sú krásny čas,

keď biele vločky sypú sa na nás.
To nádherné okolie zasype biela perina,

stromček plný ozdôb sa už prehýna.
V oknách samé sviece svietia,

za nimi usmieva sa šťastné dieťa.
 

Vianoce sú krásny čas,
dobrá nálada prevláda v nás.

Medovníky upečené,
všetko je už pripravené.
Už len čakať na ten deň, 

keď zazvoní zvon a splní sa náš sen.

Silvia Husáriková, 8. ročník

Lehota

Súťaž
Milí čitatelia, napíšte nám:

Kto sa v predvianočnom čase potuloval 
po domoch zahalený v bielom 
a s husím krídlom v rukách?

Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 
12.03.2012 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.

Výhercom fotosúťaže posledného kola je: 

Peter JANČOVIČ
BLAHOŽELÁME!
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Vážení spoluobčania,

pomaly sa končí rok 2011 a mnohí z nás 
rekapitulujú, resp. zamýšľajú sa nad tým, čo 
počas roka urobili. Tak je tomu aj z pohľadu 
obce. Mnohí z Vás počas celého roka sledo-
vali, že fi nančný vývoj v krajine, ale aj v celej 
Európskej únii nebol priaznivý a ani v ďalšom 
období to bohužiaľ inak nebude.

Samozrejme, že nepriaznivý fi nančný 
dopad sa odráža aj v mestách a obciach, ktoré 
sú už druhý rok za sebou fi nančne poddi-
menzované. Príjem fi nančných prostriedkov 
zo strany štátu (podielové dane, ktoré sú 
jedným z hlavných príjmov obcí) je v tomto 
roku na úrovni roku 2008. Prirodzený vývoj 
by bol každoročný nárast o niekoľko percent. 
Aj napriek tejto nepriaznivej fi nančnej situá-
cii som rád, že sa nám darí udržať fi nančnú 
disciplínu a obec plní základné funkcie bez 
problémov, čo už pre niekoľko obcí, hlavne 
tých menších, neplatí. Jednou z hlavných 
priorít v tomto roku bolo splatiť dlh obce, 
ktorý vznikol pri výstavbe chodníkov. Ten 
sa nám podaril prakticky splatiť (išlo o sumu 
vyše 50 000 €). V budúcom roku nám zostáva 
ešte doplatiť 10 000 €. Popri tom vyvstala 
netradičná úloha pre starostu obce a to pre-
sťahovať nevyhovujúce a zdraviu škodlivé 
priestory obecného úradu do nových a zdra-
vých priestorov. Táto úloha sa nám podarila 
naplniť začiatkom decembra, keď sme sa 
presťahovali do nových, zrekonštruovaných 
priestorov obecného úradu (bývalého uči-

teľského bytu, resp. v posledných rokoch do 
priestorov ŠKD). Samozrejme, viaceré veci 
sa nám podarilo svojpomocne urobiť aj pri 
zveľadení majetku obce. Na zdravotnom stre-
disku sa zrekonštruovali priestory čakárne 
pri všeobecnom lekárovi a všetky priestory 
súvisiace s ambulanciou pre deti a mládež. 
V areáli OŠK to boli vyrobené a osadené 
striedačky a prístrešok bufetu. Mnohé práce 
a údržba sa robila priebežne podľa potreby 
a podľa fi nančných možností. Z hľadiska pro-
jektov sme začiatkom roka ukončili projekt 
uzavretia skládky odpadov, na jeseň sme sko-
laudovali zateplenie budovy základnej školy 
a v priebehu roka bol vypracovaný realizačný 
projekt na prístavbu a rekonštrukciu budovy 
materskej školy. V neposlednom rade som 
hrdý na to, že sa nám podarilo vybaviť potra-
vinovú pomoc pre 195 spoluobčanov. Ostat-
nou pozitívnou správou pre našu obec bol 
list z MDPaT, v ktorom bolo vydané stavebné 
povolenie na realizáciu protihlukových bariér 
na existujúcom úseku R1 (most nad našou 
obcou), pričom tieto by mali byť vybudované 
najneskôr do konca mája 2013. 

Záverom mi dovoľte, aby som sa po-
ďakoval za celoročnú spoluprácu všetkým 
zamestnancom obce, poslancom, hlavnej 
kontrolórke obce a všetkým Vám, ktorí ste mi 
boli počas roka akýmkoľvek spôsobom nápo-
mocní pri zveľaďovaní našej obce. Som však 
povďačný aj za konštruktívnu kritiku, ktorá 
človeka poháňa smerom vpred.

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce

SLOVO STAROSTU
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Prianie pre všetkých Prianie pre všetkých 
LehoťanovLehoťanov  
Milostiplné a požehnané vianočné Milostiplné a požehnané vianočné 

sviatky, veľa ľudského porozumenia  sviatky, veľa ľudského porozumenia  
v kruhu svojich najbližších, milé darčeky v kruhu svojich najbližších, milé darčeky 
pre tých najmenších a všetko dobré, pre tých najmenších a všetko dobré, 
hlavne zdravia v novom roku 2012 vám hlavne zdravia v novom roku 2012 vám 
zo srdca prajezo srdca praje  

starostastarosta
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Vianočné večere sú pre nás symbolom 

tmavých nocí ožiarených stromčekmi a 
rôznymi rozprávkami, príhodami, histor-
kami, ktoré si buď rozprávame navzájom 
alebo už v dnešnej dobe pozeráme v tele-
vízii. Vďaka knižke z roku 1922 od Ferdi-
nanda Dúbravského st. „Krvavý hostinec a 
iné povesti“ sa dozvieme jednu z povestí o 
časti Lehoty- o Krvavých Šenkoch, mieste, 
ktorého už názov nám naznačuje, že jeho 
história je opradená hrôzostrašnými ta-
jomstvami...

Syn pána na „Dobrej vode 
a Dechticiach“, asi 25- ročný 
šuhaj, vybral sa na cestu do 
Nitry, aby tam na stoličnom 
zhromaždení zemianskych 
stavov zastupoval svojho 
chorého otca. Sprevádzali ho 
telesný panoš a dvaja hajdúsi. 
Jeli koňmo ako sa na šľach-
tickov svedčí a vyjeli si skoro 
ráno, aby na poludnie boli v 
Hlohovci na obed a potom do 
večera v Nitre. Do Hlohovca 
prijeli zavčas a odobrali sa na hrad. Tam bol 
mladý pán srdečne uvítaný, najmä domajšou 
dcérkou, ktorá práve dnes slávila svoje 20- 
ročné narodeniny. Spoločnosť bola četná, zá-
bava veselá, tabuľa skvostná a tak aké čudo, 
že sa mladý pán až do večera zabavil. 
Už sa zmrákalo, keď sa vydal na cestu. V jeho 
opojnej nálade ani nespozoroval, že sa hodne 
zamračilo a že búrka na obzore. Sotva boli asi 
štvrť hodiny na ceste, kôň jedného hajdúcha 

ztratil podkovu a nemohol ďalej. Mladý pán 
poslal sluhu, aby nechal v Hlohovci koňa 
znovu podkovať a potom za nimi trpkom 
ponáhľal. 
Mladý pán s ostatnou družinou poberal sa 
ďalej. Ale už začal hrom trieskať, blesky sa 
krížili a taká temnota obostrela zem, že ani 
jeden jazdec nevidel svojho predného dru-
ha. Museli totiž jeden za druhým ísť, lebo 
cesta bola vtedy úzka a zlá. Naraz pustil sa 
taký lejak, že boli jazdci čochvíľa až do kože 
premoknutí a kone len krokom mohli napre-

dovať. Už mali skoro pol cesty 
odbavenej, naraz zastane prvý 
kôň a ovšem za ním i ostatné.
Stojí pred nimi zavalitý sedliak v 
širici, s fokošom v ruke a pýta sa: 
„Kam páni v tejto slote ?“
Mladý pán popodišiel dopredu a 
pýta sa: „Neni sú niekde chatrče, 
kde by sme sa mohli ukryť a ča-
kať, že tá pohroma prejde?“
„Neni,“ znela odpoveď
„A kde bývaš ty, človeče? Však 
tvoj domčok nebude ďaleko?“ 
vypytoval sa pán ďalej.
„Mám hostinec asi štvrť hodiny 
cesty odtiaľto blízko hradskej, 
ale je vás priveľa, mám len dve 

izby.“
„No šopu alebo stodolu azda aj 
máš pre mojich sprievodčích.“
„To mám, ale len za peniaze.“
„No však ti zaplatím, ty sedliače,“ 
rozdurdeno riekol pán.
„Teraz hybaj, zaveď nás do tej tvo-
jej koliby.“
„Jeďte za mnou!“ znela odpoveď. 
Tiahli lesom, veď v tom čase bolo 
toto okolie len hora a les a skôr, 
než by sa boli nadáli, zastali pred 
murovaným domom, ohradeným 

vysokým múrom a uzavretým pevnou brá-
nou.
„Sme na mieste,“ riekol sedliak. 
Otvoril bránu, naši jazdci vjeli a zosadli z ko-
ňov. Boli premoknutí do kože. Sedliak najprv 
zaviedol pána do priestrannej izby, ktorá bola 
za krčmu zariadená a v ktorej veselý oheň 
plápolal na otvorenom ohnisku, komínom 
plášťom zakrytom.

Odkiaľ majú

Krvavé ŠenkyKrvavé Šenky 
svoj tajomný 
názov?
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„Tu sa môžete osušiť a keď chcete dačo vypiť, 
moja žena vám poslúži. Však musí vám pove-
dať, ona je nemá.“
„Teda nech prinesie víno,“ odvetil pán a pri-
stúpil k ohňu.
Gazda zatiaľ vyšiel, aby sprievod zaopatril. 
Voviedol hajdúchov do stodole, kde bolo hoj-
ne slamy a kone uviazali pod šopu a hodili im 
seno. Na to sa vrátil do izby a usadnul za stôl.
Mladý pán si ho prezeral. Mal pred sebou 
silného, svalnatého chlapa, ktorý pod širicou 
zostal suchým a teraz si hovel pri džbánku 
vína, ktorý bola žena doniesla. Žena vyzerala 
ako umučené stvorenie, chudá, bledá, uplaka-
ná a slabučká, čo vysvetľoval gazda tým, že je 
vždy chorá.
„A čo ste robili vonku v tom daždi?“ pýtal sa 
pán.
„Čakal som na mojich dvoch synov, odišli do 
Zbehov, ale už by tu aj mohli byť.“
Pán popíjal vínko, bolo dobré a sušil si odev. 
Gazdiná prikladala a gazda sedel mlčky za 
stolom a dumal. Pán ovšem nechal aj svojim 
sluhovcom vína zaniesť a k tomu aj chleba a 
syra. Inšie nebolo k dostaniu.
„Pane, ochutnajte aj moje vínko, bude vám 
lepšie chutiť ako toto krčmárske. - Prines, 
stará!“
Vtom zaznel prenikavý hvizd. 
„Aha, už sú tu moji synovia!” zvolal gazda 
a hneď bežal von.
Čo bol gazda vonku, priniesla gazdiná krčah 
vína, postavila ho na gazdov stôl a priblížiac 
sa k ohňu, strčila pánovi kúšťok papiera do 
ruky. Pán pozre naň a číta neumelou rukou 
napísané slová: „Beda vám, nepite, pozor daj-
te!“ - Akonáhle to prečítal, vytrhla mu papier 
z ruky a hodila ho do ohňa. Sopjala prosebné 
ruky a odišla.
Mladý pán stál ako ohromený. Kde je? V lot-
rovskej peleši? - Čo robiť - Zbrane nemá; iba 
zemiansku šabľu, čo s ňou. Pôjde von a upo-
zorní svojich zbrojnošov, aby boli na stráži.
Vyšiel pomaly von na chodbu a odtiaľto na 
dvor. Dvere boli pootvorené a tak nepozo-
rovane dostal sa von. Tma bola ako v pekle, 
dážď sa len lial, ale hrom sa už len z ďaleka 
ozýval. Popošiel smerom ku stodole, ale naraz 
zastane. 
Očul tichý šepot: „Tí už spia, sú omámení, s 
tými budete hotoví, ale ten v izbe ešte je hore, 

teraz ho omámime. Poďte!“
Mladý pán ihneď vkĺznul do izby a mal čas za-
stať si k ohnisku. Prišiel gazda a s ním dvaja 
mladí mužovia.
„To sú moji synovia,“ riekol a všetci traja za-
sadnuli ku stolu.
„A prečo pane nepijete z môjho vínka?“ pýta 
sa gazda.
„Ešte nemám smäd, musím si najprv niečo 
zajesť a osušiť sa,“ odvetil pán a pozrel na 
hodinky, ktoré nosil vo vačku. Bolo už pri 
polnoci.
„Pred pol hodinou cválal tou tmou akýsi jaz-
dec hradskou, keď si ten krky nevykrúti, som 
Kubom!“ riekol jeden zo synou.
„Aha, to bol môj zbrojnoš,“ pomyslel si pán, 
„ten náhli za nami do Nitre a my tu väzíme.“
„Mal si ho zastaviť,“ riekol gazda.
„Ale ten cválal ako satan, volal som za ním, 
ale ma neočul,“ odvetil syn.
Nastala pomlčka. Pán sa ovšem zdráhal pitiu, 
nebol by za nič prezradil, že ten cválajúci bol 
jeho zbrojnošom. Pojedol kúšťok syra, len tak 
na oko a pritom dumal, ako odtiaľto vyviaz-
nuť. 
Po chvíľke riekol: „Pôjdem pozreť, ako je von-
ku a či moji ľudia obstarali kone“.
„Môžete, ale vezmeme i lampáš, lebo je tma 
ako vo vreci,“ odvetil gazda a odtrhnul so ste-
ny lampáš, zažal ho a tak išli von.
Pršalo neustajne. Pridúc do stodoly, videl sám 
svojich ľudí na slame ležať a chrápali jeden 
lepšie ako druhý.
„Nechajte ich pane spať, však v tom daždi a v 
tej tme nemôžete preč, lepšie bude, keď i vy si 
na chvíľu ľahnete. Až prestane pršať zobudím 
vás,“ namietal gazda.
Pán z Dobrej Vody nevedel si rady a preto 
sa vrátil do izby. Gazda ho ešte raz ponúkal 
svojim vínom, ale on odoprel. Teda vyviedol 
ho hore na podkrov, tam bola upravená izbica 
s posteľou a riekol: „Môžete si tu odpočinúť.“ 
S tým ho opustil.
Pán vzal sviecu do rúk a jal sa izbicu prezerať. 
Mala dvoje dvere, jedny viedli iste na povaľu, 
boli ale zavreté. Ostatné bolo všetko v poriad-
ku, až... na posteľ. Keď totiž prikrývku odho-
dil, zbadal na plachte škvrny. Prizrel lepšie a 
našiel, že je to suchá krv. Mráz mu prebehol 
telom. Cítil, že padol medzi lotrov. Jako vy-
viaznuť? Sadnul si, ale prv podoprel dvere, 

DEDIČSTVO PREDKOV
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ktorými prišiel, stolom k tým druhým posta-
vil stolicu a sadol na ňu. Sviecu zhasnul. 
Asi hodina minula a tu zrazu očuje za dverami 
tiché hlasy: „Ten už dobre spí, môžete začať.“
„Áno, ale lepšie bude druhými dvermi vstú-
piť.“
„Ja ostanem tu, aby som vám bol po ruke a 
vy dvaja vniknete druhými dvermi. Robte to 
na krátko a bez hluku. Potom odbavíme tých 
troch. Korisť bude u nich síce malá, ale... musí 
to byť.“
Pánovi vlasy dúpkom stávali. Očul kroky 
vzďaľovať sa a onedlho už po schodoch vystu-
povať. Očul tiché zaklnutie a zase zostupovali 
dolu. Cítil, že teraz bude zle. Tie dvere podo-
prieť nemohol, lebo sa navonok otvárali. Už, 
už očul šepot, ale v tom sa ozval domom zvuk 
trúbky hlasite, tiahle a prenikavo. To zvyčaj-
ný signál: „Otvorte.“ Za dvermi trojnásobné 
zakliatie, potom šepot a ticho. Trúbka ale 
znela a údere padali na bránu.
Pán pozrel zamrežovaným oknom von a uvi-
del ženu gazdovu s lampášom cez dvor pre-
behnúť a otvoriť bránu. Šesť jazdcov vniklo 
vnútri, boli to ozbrojení pandúri.
„Ľudia sem! Osloboďte ma! Lotri ma chcú 
zabiť!“ volal pán.
Štyria pandúri vnikli hneď do domu. Dobro-
vodský odtiahol stôl a vyšiel von. Dolu stála 
žena a pandúri chceli ju priamo poviazať.
„Nechajte ju, ona mi zachránila život, lebo ma 
upozornila,“ zvolal pán, „iďte na povaľ, tam 
sú traja lotri, ktorí ma chceli zamordovať.“
Pandúri pospiechali na povaľ, ale tá bola 
prázdna, lotri utiekli. 
Tu nemá gazdiná prehovorila: „Spustili sa 
dolu do pivnice, tam ich nájdete.“
A skutočne boli tam, ale tak jednoducho sa 
nepoddali. Nastal boj. Jeden z pandúrov ležal 
už ranený, teraz stáli traja proti trom. Tu však 
prišiel Dobrovodský so sekerou a skolil hneď 
jedného. Pandúri sa vrhli na ostatných a za 
chvíľu boli premožení a poviazaní. Vyniesli 
ich hore. Bol to gazda so starším synom.
Gazda vrhnul hrozný pohľad na ženu, ale ona 
odpovedala pokojne: „Nebojím sa viacej tvoj-
ho pohľadu, ty ohavo pekelná! Miera bola už 
preplnená, teraz dostaneš odmenu. Prekutaj-
te pivnicu, potom budete vedieť kde ste.“
A tak sa i stalo. Povynášali rôzne nazbíjané 
veci, ale našli aj vo vápennej jame tri nahé, už 

vápnom rozožrané mrtvoly. Ťažko raneného 
pandúra a zabitého zbojníka tiež vyniesli a 
potom išli do stodole. Len s pomocou studenej 
vody podarilo sa im spiacich sluhov zobudiť.
„Teraz mi povedzte, akým spôsobom sa to 
stalo, že ste prišli mňa vyslobodiť?“ pýtal sa 
pán pandúrov.
„Celkom jednoducho, váš sluha pricválal 
pánu Kubínymu, kam Vy chodievate a hľadal 
Vás. No Vy ste tam neboli a tak sa domnieval 
pán Kubíny, že ste azdaj v tej slote zblúdili. 
Nechal nás alarmovať, troch poslal na sere-
ďskú cestu, troch ku Zbehom a nás šesť na 
túto cestu. My sme pevne verili, že vy budete 
asi tu v tej krčme uchýlený a preto sme sa tu 
zastavili. A dobre bolo tak. Teraz ale pôjdeme, 
už svitá, dážď prestal. Dvaja ostanú tu strá-
žiť, až prídeme s povozmi pre tých lotrov a 
ich obete.“
Už do poludnia bolo všetko vykonané. Žena 
vypovedala, že ona neni ženou žiadneho, ale 
len silou mocou sem zavlečená a musela im 
byť otrokyňou. Veľmi zle s ňou nakladali a 
ona čakala na vyslobodenie.
Hľa malichernosť, stratená podkova zachrá-
nila životy mnohých.
Od tej doby dostal tento hostinec meno „Kr-
vavý hostinec“. Hostinec jestvoval až do roku 
1866 potom bol premenený na majer, ktorý 
doposiaľ stojí. Nájomníci tohto hostinca 
zamieňali sa viac krát, ale skoro každý bol 
viacej- menej odovzdaný zbojník dokiaľ ne-
boli lesy vymyté. Mnohí skonali na šibenici, 
mnohí v žalári, až konečne dostal ho žid do 
árendy.
Pán Dobrovodský vzal túto úbohú ženu na 
Dobrú vodu, kde v hrade trávila svoj pokojný 
život až do smrti. To je prvá povesť o „Krva-
vom hostinci“ i keď je ich viacej.

Viete o iných povestiach, historkách či  
povrávkach? Napíšte nám o nich, príp. 
nám o nich príďte porozprávať. Vytvo-
ríte tak odkaz budúcim generáciám. Radi 
ich v našom časopise uverejníme.

Použitá literatúra: Dúbravský, F.: Krvavý hos-
tinec a iné povesti, 1922

Poďakovanie patrí p. Ondrejovi Práznovské-
mu za poskytnutie predmetnej literatúry.
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RadostnéRadostné
    a požehnané    a požehnané
                        VianoceVianoce

Uvažovaním nad krásou Vianoc sa v 
nás prebúdza radosť a čaro, ktoré nevie-
me ani dobre opísať. Je to súhrn rôznych 
vnemov a spomienok, ktoré sa nám na-
zbierali. Najčastejšie sú to spomienky 
na detstvo a na darčeky. A ani nie tak 
na darčeky, ako skôr na radosť, pokoj a 
lásku prežité v spoločenstve rodiny počas 
sviatkov. Aká je podstata tejto radosti? 
V čom spočíva nádej, ktorú nám Vianoce 
prinášajú?

Narodil sa Spasiteľ sveta i môj osobný 
Spasiteľ. Veľký Boh je nám tak blízko, sám 
sa stal človekom. V týchto dňoch smerujeme 
myšlienky k tomuto tajomstvu Božej lásky, 
chceme pochopiť čo sa udialo pred viac ako 
2000 rokmi v Betleheme, aký to má pre nás 
význam a akú nádej. A aká veľká môže byť 
teda aj naša radosť.

Uvedomujeme si, že sa dotýkame jedné-
ho zo základných kameňov našej viery. Je-
žiša Krista nazývame Božím Synom práve 
preto, že sa narodil ako syn v ľudskej rodine. 
Pravda o Bohu a pravda o človeku sa v ňom 
spája v jedno. Môžeme povedať, že Boh tým, 
že sa stal človekom, synom človeka, ukázal 
zároveň, kým naozaj človek je alebo skôr, 
kým ho on urobil. Vyjavil tým nielen mnoho 
o sebe samom, ale aj to, kým je a kým má byť 
každý syn, dcéra, otec, mama a rodina.

Človek potrebuje pohladenie duše. Je to 
práve to, čo Boh unikátnym spôsobom do-
kázal v podobe maličkého dieťaťa v jasliach. 
Apoštol Ján v evanjeliu napísal: „Veď Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život“ (Jn 3,16)

Požehnané Vianoce a hojnosť Božích 
milostí v nasledujúcom roku všetkým 
úprimne želá 

Mgr. Marek Šenkárik

Duchovné slovo
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MIKULÁŠ
a jeho pohár 

vareného vínka 
Deti, ja som Mikuláš,
modlite sa Otčenáš.

Mrcha deťom korbáče,
dobrým orech, koláče. 

Aj tento rok malí i veľkí s netrpez-
livosťou očakávali príchod Mikuláša. 
Každému bolo jasné, že v tomto sychra-
vom počasí to bude mať Mikuláš so svo-
jimi saňami o trochu ťažšie ako inokedy. 
Tí najmenší si opakovali básničky, ktoré 
sa naučili zarecitovať, tí väčší zas mod-
litbičky. 

Príchod Mikuláša sprevádzali rozžia-
rené očká tých najmenších. Mikuláš po-
vzbudzoval detičky k prednesu básničky, 
niektoré to zvládli na jednotku, niektoré sa 
ešte schovávali za maminu sukňu. Ale všet-
ky bez výnimky boli obdarené mikulášskou 
nádielkou. 

Mikuláš však neprišiel sám, pomáhal 
mu prekrásny anjel a čert. Ten však na-
šťastie nemal veľa práce.  

Mikuláša privítal i starosta obce Leho-
ta pán Mgr. Pavol Zaujec. Za prítomnosti 
pána starostu, obyvateľov obce i svätého 
Mikuláša bol slávnostne rozsvietený 
vianočný stromček, ktorému patrí čestné 
miesto pred obecným úradom. 

Ani starší obyvatelia neobišli naprázd-
no. Boli pohostení nielen sladkým čajom, 
ale aj teplým vínkom či punčom z miestne-
ho vinohradníckeho spolku.

Na záver Mikuláš poďakoval za krásne 
básničky a dodal prianie, že na budúci rok 
sa opäť všetci stretneme v zdraví a v šťastí. 
A na svojich čarovných saniach odletel roz-
dávať radosť iným deťom...

Mgr. Silvia Kriváčková
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Olívia Chlebcová
predsedkyňa ZO Jednoty 
dôchodcov Lehota

Jednota dôchodcov a spe-
vácka skupina Lehoťanka pri-
pravili dňa 14. decembra pre 
svojich členov predvianočné 
posedenie pri čaji a dobrom 
vianočnom pečive.

Pani Olívia Chlebcová priví-
tala všetkých rečníckou otázkou: 
„Pýtate sa, priatelia, prečo posede-
nie pri čaji? Pomaly a iste sa blíži 
zima a práve čaj je tým najvhod-
nejším nápojom v tomto období. 
Čaj, ktorý má zaujímavú históriu, 
tradície, blahodarné účinky i chuť.“

V minulosti sa označoval za nápoj cisárov. 
Listy z čajovníka sú známe vo svete niekoľko 
tisícročí. V Číne sa používali už celé storočie 
pred Kristom. S jeho používaním je spoje-
ných niekoľko legiend. Najznámejšia z nich 
hovorí o čínskom jasnovidnom cisárovi Shen 
Nungovi, ktorému spadli do kotlíka čajové 
lístky vždyzeleného kríka Camellioa sinensis. 
V tom čase cítil cisár určitú telesnú slabosť, 
no po požití nápoja sa jeho zdravotný stav 
zlepšil. Tým dospel k poznaniu, že lístky ča-
jovníka majú liečivé účinky.

Rôzne národy majú svoj 
špeciálny čajový obrad. Po-
kiaľ ide o tradície pitia čaju 
jednotlivých krajín, hovorí 
sa napríklad, že prvýkrát 
mlieko do čaju naliali Fran-
cúzi, čím chceli nápoj priblížiť 
obľúbenej čokoláde. K ruskej 
tradícii neodmysliteľne patrí 
samovar, v ktorom je neustále 
vriaca voda, aby si čaj mohli 
kedykoľvek zaliať. Arabi zasa 
obľubujú tuhý, čierny, sladký 
čaj. Angličania sú známi svo-
jim čajom o piatej, ku ktorému 
servírujú sladkú smotanu a 
drobné čajové pečivo. Práve 

tento zvyk sa najviac rozšíril do Európy.

Predvianočné posedenie pri 
BYLINKOVÝCH ČAJOCH
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Na Slovensku nemáme stále tradície 
čajových rituálov, no v súčasnosti sa tvoria 
nové formy pitia čaju ako spoločenského 
nápoja, predovšetkým z krásnej keramiky 

a čajová kultúra u nás už získala stabilné 
miesto v každodennom živote. Nakoniec pi-
tie bylinkových čajov patrilo k životu našich 
predkov počas celej histórie. Bylinkárstvo 
a olejkárstvo na Slovensku má hlboké tradície 
a naši prarodičia sile odvarov a nálevov dobre 

rozumeli.  Dôkazom toho je i známy mních 
Cyprián z Červeného Kláštora.

Dôležité je vedieť, že z čajového lístku sa 
jednotlivé látky (teín, polyfenoly, antioxidan-
ty, triesloviny...) uvoľňujú postupne. Príprava 
čaju by mala byť preto viacnálevová. To zna-
mená, že čajové lístky by sme nemali lúhovať 
len jednorázovo, ale niekoľkokrát, aby sa 
uvoľnili aj pomerne ťažko rozpustné látky.

Zaujímavé sú čaje zrejúce v pomarančoch, 
či liečivý čaj Gaba, ktorý účinne znižuje krvný 
tlak, ale aj rôzne iné druhy, ktoré by sme mali, 
najmä teraz v zimnom období, pri príjemnom 
rodinnom posedení ochutnať. Výborné sú 
čaje, ktoré si pripravíme pridaním korenín: 
zázvor, koriander, kardamón, štipky čierneho 
korenia, klinčeky, vanilka, celá škorica. Tieto 
čaje pijeme s mliekom a medom.

Aj takéto čajíky, z rôznych čajových zme-
sí, s rôznymi príchuťami, so všakovakými 
vôňami, vytvárali úžasnú atmosféru tohto 
stretnutia. Nálada bola umocnená spevom 
vianočných kolied, rozprávaním adventných 
príbehov, vzájomnou dišputou a ochutnáv-
kou domáceho vianočného pečiva.

Na záver pani Olívia Chlebcová popriala 
všetkým prítomným príjemné sviatky:

„Keď vianočný plamienok sa rozhorí
a všetci máme k sebe blízko,
prajeme si, nech sa nám všetko vydarí
a nikomu nie je v srdci úzko.“
Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 
Vám všetkým a vašim blízkym zo srdca pra-
jeme, priatelia.

Udialo sa v našej obci
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Čo sme stihli 
v škôlke do 
Vianoc

Naša materská škola v školskom roku 
2011/2012 privítala 54 detí v troch triedach.

Riaditeľka spolu so svojim pedagogickým 
kolektívom pri výchovno-vzdelávacej čin-
nosti vytvára také aktivity, aby adaptácia na 
materskú školu bola pre deti bezproblémová 
a aby sa deti do materskej školy tešili.

V mesiaci september sa deti v náučnom 
– poznávacom projekte „Poznaj povolanie„ 
zoznámili vo fi rme „Tifantex“, ktorá sídli 
v Lehote, s prácou krajčírok, kde nám majite-
lia ukázali okrem dielní aj okolie, kde chovajú 
koníka, ktorého deti mohli aj nakŕmiť.

Materské centrum z Nitry sa nám predstavilo 
s novou hrou pre deti Krokodíl Kroko.

V mesiaci október sme vystúpili spolu so ZŠ 
s programom pre našich starých rodičov v 
kultúrnom dome.

Najstarší predškoláci spolu s rodičmi vy-
tvárali krásnu jesennú výzdobu v tvorivej 
dielni.

V mesiaci november na deti čakalo 
divadelné predstavenie s rozprávkou 
Neposlušné princezné.

Zorganizovali sme v rámci plnenia školského 
vzdelávacieho programu „Envihrajko pozná-
va„ zber papiera, ktorého výťažok použijeme 
na fi nancovanie náučno-poznávacieho pro-
jektu Klokankovo dobrodružstvo, ktorého 
organizátor k nám zavítal 7.12.

Materská škola 15Lehota 4/2011

V mesiaci december sme zorga-
nizovali vianočné tvorivé dielne, 
kde si rodičia spolu s deťmi mohli 
vyrábať a vytvárať adventné 
venčeky a ozdoby na vianočné 
stromčeky.

6.12 k nám do materskej školy 
zavítal Mikuláš so Snehulien-
kou. Pre deti Mikuláš priniesol 
balíčky plné sladkostí a veľké 
prekvapenie, kde sa všetky deti 
a tety z materskej školy spolu so 
Snehulienkou zapojili do „Via-
nočnej tanečnej zumby“.

22.12. k nám prišlo divadlo „Na doske„ z 
Prievidze, ktoré nám zahralo vianočnú hru 
„Medovníčková rozprávka“.

Kalendárny rok sme ukončili spolu 
s deťmi a ich rodičmi vianočným 
programom, v ktorom sa nám pred-
stavili s programom všetky deti z 
materskej školy.
Predvianočnú atmosféru nám po-
mohli vytvoriť aj manželia Trličíko-
ví, ktorí nám podarovali vianočný 
stromček a ktorým touto cestou 
ďakujeme.

Na záver kalendárneho roka 
chcem za všetky deti a celý 
kolektív materskej školy poďa-
kovať všetkým, ktorí sa snažia, 
aby Materská škola v Lehote 
bola vzdelávacím zariadením, 
z ktorého deti budú odchádzať 
smutné a prichádzať veselé.

Prajem za celý kolektív a deti, 
šťastné a veselé Vianoce a v no-
vom roku 2012 vyslovujeme že-
lanie, aby to bol rok, v ktorom sa 
splní každému to, čo si vo svojom 
srdci úprimne želá.

Riaditeľka MŠ

Bc. Beata Chlebcová
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Čitateľská noc

Medzinárodný deň školských knižníc 
inšpiroval vyučujúce slovenského jazyka 
a literatúry p. Bottovú a p. Volfovú na zre-
alizovanie nezvyčajnej akcie pod názvom 
„Čitateľská noc.“ 

A tak sa večer 18.10.2011 o 19:00 hodine 
v priestoroch ZŠ ozýval detský džavot. Žiaci 
prišli nabalení, lebo si niesli spacáky, deky, 
tepláky, ale hlavne svoje obľúbené knižky. 
Každá trieda - teda piataci a ôsmaci - vošli do 
svojich tried a v momente ich premenili na 
„spací vozeň“. Začala sa čitateľská noc. 

Všetci si vybrali prinesené knihy a ako 
prvá začala oboznamovať svojich žiakov 
o svojej obľúbenej knihe p. uč. Volfová. Po nej 
hovorili postupne všetci žiaci. Vtom prišla 
dlho očakávaná objednaná pizza a tak nasta-
la veľká prestávka. Po nej sa žiaci odobrali na 
návštevu školskej knižnice a pod odborným 
okom žiačok A. Špitálskej, V. Držíkovej, K. 
Vrtichovej a S. Husárikovej sa dozvedeli 
o jej  mnohých tituloch.  Zaujala najmä kni-
ha Kláry Jarunkovej, ktorú si žiaci priniesli 
do triedy a z nej postupne čítali - „čitateľský 
maratón“. 

Žiaci 5.ročníka okrem spomínaných akcií 
ilustrovali rozprávky a ak ich nepoznali, tak 
si mohli vymyslieť nejaký príbeh. Na dobrú 
noc si pozreli rozprávku Happy Feet. 

Obidva ročníky si zážitky z čitateľskej 
noci zaznamenali do kultúrnych denníkov. 
Tento večer sa všetkým žiakom veľmi páčil 
a radi by si ho o rok zopakovali.

V. Držíková a A. Špitálska

Expedícia „Po stopách 
Maximiliána Hella“

Túžbou mnohých z nás je raz v živote 
podniknúť alebo sa aspoň zúčastniť nejakej 
expedície. Pánovi Kmeťovi a pani Peneovej sa 
to podarilo. O svojich zážitkoch a pozorova-
niach sa prišli s nami podeliť a tiež nám prišli 
porozprávať, čo ich na tejto ceste zaujalo. Pre-
mietli nám zaujímavý fi lm, ktorý nakrútili 
po ceste na ostrov Vardö. Videli sme v ňom 
škandinávske krajiny a život fauny a fl óry 
v tejto zemepisnej oblasti. Boli tam ukážky 
z expozície múzeí venované Maximiliánovi 
Hellovi, ktorý pozoroval prechod Venuše po-
pred slnečný disk. Svetové vedecké uznanie 
dostal za mimoriadne presný výpočet parala-
xu Slnka, čiže vzdialenosti Zeme od Slnka. 

Žiaci mali možnosť prostredníctvom 
besedy klásť otázky o živote a práci tohto 
slovenského astronóma a tiež o priebehu 
expedície. Všetkým sa beseda páčila a aj pán 
Kmeť pochválil našich žiakov za ich správa-
nie a mimoriadnu aktivitu.

PaedDr. Iveta Šlosárová

„Za kultúrnym 
dedičstvom obce 
Lehota“

Posledný novembrový deň prežili žiaci 
1. stupňa ZŠ spoznávaním histórie svojich 
predkov. Nitriansky samosprávny kraj po-
skytol dotáciu na realizáciu projektu, ktorý 
pani učiteľky nazvali „Za kultúrnym dedič-
stvom obce Lehota“.
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Celý mesiac žiaci zhromažďovali pred-
mety z domácností svojich starých rodičov, 
nosili výšivky, kroje a staré fotografi e. No 
hlavne vďaka spolupráci s MO MS a ochote 
pani Juhásovej sa podarilo vytvoriť bohatú 
zbierku historických predmetov. Do školy 
zavítal aj predseda miestneho odboru MS 
pán Ing. D. Pavel, ktorý žiakom porozprával 
o remeslách, tradíciách a zvykoch občanov 
obce. Folklórny spevácky zbor Lehoťanka si 
spoločne s pani O. Chlebcovou pripravili pre 
malých poslucháčov krásne pásmo ľudových 
piesní pretkaných láskavým a poučným 
slovom. Získané poznatky o kultúrnom 
dedičstve a pamätihodnostiach obce žiaci 
v závere pretavili do vlastnej tvorby a ume-
leckých aktivít. Po jednotlivých ročníkoch 
spievali ľudové piesne a rôznymi výtvarnými 
technikami zobrazovali vzácne predmety 
a historické pamiatky. 

Cieľom celého projektu bolo podnietiť, aj 
u tých najmladších, záujem o  minulosť, pre-
budiť v nich hrdosť na svojich predkov, chrá-

niť ich pamiatku, posilniť  kultúrnu 
identitu a zúčastňovať sa na zakladaní 
vlastných rodinných archívov. Veď 
bez poznania minulosti nespoznáme 
svoju budúcnosť. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli túto myšlienku 
realizovať!

Mgr. Viera Hanulíková

ZOO v škole

Býva zvykom, že ľudia chodia 
do ZOO pozerať zvieratká, ale u nás 

v Lehote to bolo trochu inak. Zvieratká prišli 
za nami. Bolo to 27. 10. 2011, presne pred 
jesennými prázdninami. Netrpezlivo sme 

čakali na tento deň, lebo sme si nevedeli 
predstaviť, aké to bude. V ten deň prišiel pán 
Michal Šesták a zo svojho auta začal vyberať 

plastové boxy rôznych veľkostí 
so zvieratkami. Rozložil ich 
v kultúrnom dome, kde sme sa 
boli na ne pozrieť a o prinese-
ných druhoch sme sa aj všeličo 
dozvedeli. Boli tu jaštery, hady, 
obrovská korytnačka, chamele-
ón, mnohonôžky a iné druhy. 

Zvieratká sa nám páčili 
a dobré bolo, že sme si ich mohli 
vziať i do ruky. Žiaci z druhého 
stupňa sa aj aktívne zapojili do 
výkladu pána Šestáka a odpo-
vedali na jeho otázky. Takto si 
predstavujeme školu hrou.

PaedDr. Iveta Šlosárová



Aj v tomto predvianočnom čísle sa našlo 
miesto pre rozhovor s našim obyvateľom, 
ktorý je niečím výnimočný. Je to Juraj Pa-
vel, ktorého iste viacerí poznáte ako bývalé-
ho futbalistu – teraz prezidenta  futbalového 
klubu, poslanca, aktívneho človeka, ktorý je 
pri všetkých športových a kultúrnych podu-
jatiach v obci ako ich spoluorganizátor. Dnes 
sa náš rozhovor bude ale viac „točiť“ okolo 
jeho povolania – povolania hasiča.

Ahoj Juraj, spomenieš si odkedy si vlastne 
hasičom?
Od 1.1.1986.

Je to náhoda, že 
práve takýto dá-
tum, prečo práve 
1.1?
Pretože k tomuto 
dátumu som ukončil 
školu. 

Na Slovensku je ha-
sičská škola? Vždy 
som si myslel, že 
človek jednoducho 
nastúpi k hasičom.
Hasiči majú jedinú 
školu na Slovensku, 
nachádza sa v Žiline. 
Vtedy mala názov 
Odborná škola požiarnej ochrany Žilina, 
teraz je to Stredná škola požiarnej ochrany. 
Bola to klasická odborná škola, ale každý 
pondelok poobede od druhej do šiestej sme 
mali výcvik z hľadiska požiarnej ochrany, 
čiže všetko, čo by mal hasič vedieť. 

Stalo sa, že niekto školu nezvládol, na-
príklad z fyzického alebo psychického 
hľadiska?
Áno, stávalo sa to, aj v mojom ročníku to dva-
ja nezvládli, boli preradení na iný odbor.

Tak aký bol  nástup 1.1.? Pamätáš si to?
Samozrejme, bol som zaradený do smeny B a 
v tej som vlastne až dodnes. Smena je dvad-
saťštyri hodinová a slúži sa každý tretí deň. 
Výhoda bola, že už pol roka pred nástupom 
som na útvare praxoval, takže prvý deň 
vlastne nebol problém.

Čo je dnes hlavnou náplňou hasičov? Dnes 
je to asi trochu iné ako voľakedy.
Voľakedy hasenie požiarov tvorilo asi 85% 
mojej práce a zvyšok boli technické zásahy. 
Nebolo ani toľko výjazdov, väčšinou to boli 
požiare spôsobené vlhkým uhlím, ktoré sa 
používalo v prevažnej miere na kúrenie v 
domácnostiach. Po revolúcii začala hustnúť 
premávka a bola založená záchranná cestná 
služba, ktorá sa však rozpadla a záchranný 
cestný systém sa musel na niekoho preniesť, 

tak niekoho napadlo dať to hasičom. 
Dostali sme techniku a postupne 
pribúdali aj iné technické zásahy 
-  záchrana z výšok, povodne, do-
pravné nehody, výpomoc polícii a 
záchranárom alebo potápanie.

Hasičský a záchranný zbor, 
dnešný celý názov pre hasičov. 
Ako je to teda dnes? Hasičský či 
skôr záchranný?
Dnes je naozaj viac technických 
zásahov, najväčšiu časť tvoria do-
pravné nehody a požiare sú už asi 
len z tridsiatich piatich percent. 
Rozmanitosť práce hasiča je naozaj 
veľká. 

Hasič si dnes vyberá nejakú 
špecializáciu alebo môže niečo 

odmietnuť robiť?
Nemôžeš povedať, že nechceš, ale už dopredu 
sa robí výber, kto je na čo zdatný alebo čo 
koho baví a podľa toho ide na kurz alebo ško-
lenie a následne sa stane špecialistom. Každá 
smena má veliteľa smeny, ktorý má na sta-
rosti dve družstvá, ktoré slúžia. V družstve je 
veliteľ družstva a družstvo má deväť ľudí. Sú 
tam šoféri, záchranári, letci, potápač a pod. 
Pokiaľ si napr. niekto zoberie dovolenku, 
musí sa nahradiť človekom z iného družstva 
s rovnakou špecializáciou. 

Hasičom
aj na Vianoce
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Juraj a ty máš akú funkciu?
Ja som veliteľ družstva a pri zásahu aj 
veliteľ zásahu, to znamená, že ostatné 
zložky ako záchranári, polícia a pod. mi 
podliehajú aj pri zásahu. Okrem toho 
sa špecializujem na vyprosťovanie z 
vozidiel. 

Dnes beží seriál „112 rescue“ na na-
šich obrazovkách. Má tento seriál 
súvis s hasičmi?
Seriálový príbeh je prevzatý z nemecké-
ho systému práce. Jediné, čo je spoločné 
je volačka „112“.
Dnes máme integrovaný záchranný sys-
tém, aj keď niekto zavolá číslo 150, do-
volá sa na IZS a tam sa rozdeľuje, ktoré 
zložky idú na zásah.

Každý čitateľ určite čaká na nejaký príbeh 
– zásah, ktorý bol niečím zaujímavý, vese-
lý alebo napríklad ku ktorému by si sa už 
nikdy nechcel vrátiť...
Náš Nitriansky okres je jeden z najväčších, 
máme okolo 1300 zásahov ročne, v podsta-
te sme asi na druhom alebo treťom mieste. 
Pamätám si napríklad na zásah na zlatomo-
raveckej ceste, ktorá bola donedávna „Cesta 
smrti“. Osobné auto sa otáčalo na ceste a za-
chytil ho autobus. V osobnom aute boli štyri 
osoby. Keď sme ľudí vyslobodzovali, vytiahol 
som osobu za opasok a vtom mi prebleslo hla-
vou, že ten opasok poznám. Bol to kamarát. 
Bola to smutná udalosť, ale kamarát ušiel 
hrobárovi z lopaty. Bohužiaľ, ostatní z toho 
vozidla nemali toľko šťastia.

Uff , to bolo zlé. Máš aj nejakú veselšiu prí-
hodu? Verím, že sú aj také – mačky dávať 
zo stromov a podobne.
Keď spomínaš zvieratá, pamätám si, ako sme 
vyťahovali koňa spadnutého do starej stud-
ne. Kôň bol nažive, ale v tom malom priestore 
sa stále metal, kopal, hrýzol. Zverolekár mu 
musel streliť injekciu a keď sa kôň upokojil, 
podvliekli sme pod neho pás a podarilo sa 
nám ho vytiahnuť. Bol to parádny arabský 
plnokrvník. 

Ako chlapec si spomínam, že do školy k 

nám chodili hasiči na besedy a ako žiaci 
sme chodili na exkurzie. Funguje to stále?
Každý rok je 4. mája sviatok sv. Floriána, 
ktorý je patrón hasičov. Na hasičskej stanici 
je vtedy deň otvorených dverí a  pri tejto 
príležitosti bývajú u nás na stanici exkurzie 
a rôzne akcie. Ale aj ja chodím každý rok do 
škôl na ukážky zásahov hasičov, napríklad aj 
do Lehoty.

Idú Vianoce, čas oddychu a pokoja. Ako je 
to cez Vianoce s hasičmi? Máš nejakú Via-
nočnú príhodu?
Približne polovicu odrobených rokov som ro-
bil na Vianoce. Nepamätám si nejaký zložitý 
vianočný zásah, ale bytov, ktoré sa chytili 
horieť od stromčekov, som už pár uhasil. Je-
den zásah však bol nepríjemnejší, vybuchol v 
byte televízor, celý byt bol zadymený, nebolo 
vidieť na centimeter od nosa. Nikto v prvom 
momente nevedel, čo sa vlastne stalo. Na-
šťastie, nikto nebol doma a tak sa to skončilo 
bez tragédie. Inak aj tieto Vianoce budem 
napríklad v službe.

Juraj, ďakujem za rozhovor.

A tak s  prianím, aby nikto z nás nemusel 
Juraja volať 24. decembra, želám všetkým 
čitateľom šťastné a veselé sviatky a veľa 
dobrého do nového roka 2012.

Zhováral sa
Radoslav Kriváček
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20 Recepty našich poslankýň

PaedDr. Vladimíra Chobotová

Prinášame Vám dôkaz, že lehotské ženy 
sú rovnako šikovné, či sa už zvŕtajú vo svo-
jej kuchyni alebo rozhodujú o dôležitých 
obecných záležitostiach – a ich domácnosť 
počas vianočných sviatkoch krásne rozvo-
niava škoricou, medom a orechmi. Nechajte 
sa inšpirovať a pripravte si jeden z receptov, 
ktoré piekli naše mamy a staré baby v Lehote 
počas Vianoc. Dobrú chuť a možno i príjemné 
spomienky na detstvo....

RECEPTY p. poslankyne

Terky Andrášikovej

Plnené perníčky
Suroviny:
1. deň: 1 kg kryštálového cukru + 1/2 litra 
vody dáme zovrieť. Pridáme malú lyžičku 
sódy bikarbóny 5-8 min. povariť sirup (pozor 
kypí, robiť vo vyššom hrnci).
2. deň: 2,20 kg hladkej múky, 4 dkg Salka, 1 
balíček prášku do perníkov, 1 PL škorice, 1 
balíček perníkového korenia, 40dkg medu, 
10 dkg džemu, 4 vajíčka, 2 PL kakaa.
3. deň: rozvaľkať po častiach cesto na 3 mm, 
vykrajovať a piecť na vymastenom plechu pri 
200 ˚C asi 3-3,5 minúty.
Plnka: upečené zvyšky zomelieme, pomieša-
me s 3 dcl zomletých orechov, pridáme rum. 
Zabaríme s 1/2 litrom vriacej vody, pridáme 
3 dcl džemu (môžeme dať pokojne aj viac). 
Dobre spracujeme hmotu a ňou zlepujeme 
perníky. Potom namáčame v čokoláde a zdo-
bíme bielkovou polevou podľa fantázie.
Poleva: 1/2 kg čokolády, 5 dkg kakaa, 1/2 deci 
oleja, rozpustiť v parnom kúpeli
Príprava: Z mojej skúsenosti poradím toto: 
Prvý deň ráno si uvariť sirup a večer zamie-
siť, prikryjem utierkou a dám do komory. 

V priebehu ďalšieho dňa môžeme začať piecť. 
Na plech ukladáme po 4-5 ks vedľa seba (pod-
ľa veľkosti formičky), aby sa neprilepili – pri 
pečení napuchnú. Popri pečení si priebežne 
pečieme aj zvyšky cesta do plnky. Podľa 
veľkosti formičky môžeme urobiť aj 100 ks 
zlepených perníkov.

Babkine orechové paličky 
s cukrovou glazúrou

Potrebujeme: 200g orechov, 200g práškového 
cukru, bielok
Poleva: 150 g práškového cukru, bielok, vy-
miešať do zhustnutia
Príprava: Zomleté orechy, cukor a bielok spra-
cujeme na cesto, ktoré rozvaľkáme na doske, 
posypanej práškovým cukrom asi na 1 cm 
hrúbku. Potrieme cukrovou polevou a pokrá-
jame na rovnako veľké paličky 2cm x 6 cm. 
Krájanie môžeme robiť mokrím nožom.
Tyčinky poukladáme na vymastený plech 
a pečieme v mierne
rozohriatej rúre do ružova. Aby nám sneh na 
tyčinkách nezhorel.

RECEPTY od p. poslankyne
Dášky Kubicovej

Vianočný medovník 
Suroviny: 200 dkg kr. cukru, 2 cele vajcia, 1 
žĺtok, 100 dkg medu, 1 ČJ sódy bikarbóny, 1 

Vianočné medovníkové 
tajomstvá

lyžička škorice
Postup: všetko spolu vymiešať nad parou a 
nakoniec pridať 50 dkg hl. múky. Hotové ces-
to vygúľame na hrúbku 0,5 cm a vykrajujeme 
vianočnými formičkami. Poukladáme na 
plech, potrieme žĺtkom, ozdobíme orieškom 
a dáme upiecť, prípadne po upečení zdobíme 
polevou z práškového cukru a citrónovej 
šťavy.

Plnené orechy
Suroviny: 340 dkg hl. 
múky, 250 dkg Hery, 150 
dkg ml. orechy, 200 dkg 
pr. cukru

Plnka: 1 Salko -uvarené 
vopred, 250 dkg masla
Postup: zo surovín vypra-
cujeme cesto, ktoré plníme 
do formičiek a dáme piecť, 
plníme ich vymiešanou 
plnkou a nakoniec namá-
čame v čokoláde alebo v 
práškovom cukre.

RECEPTY
od 
p. poslankyne
Slávky Zaujecovej

Mamičkine perníčky
Cesto:  1050g žitnej hladkej múky, 450g práš-
kového cukru, 360g medu, 6 celých vajec, 3 
čajové lyžičky sódy, 4 polievkové lyžice kore-
nín, škorica, aníz, fenikel, klinčeky, badián, 
strúhaná citrónová kôra
Príprava: Najprv si pripravíme zmes kore-
nín: aníz, fenikel, klinčeky, škorica a badián 
zomelieme a preosejeme. Škorica má tvoriť 
polovicu koreninovej zmesi ( 2 polievkové 
lyžice). Druhá polovica pozostáva z anízu 
(najväčší diel). Fenikel, klinčeky, badián. 
Badián len nepatrný podiel v zmesi. Potom 
zmiešame múku cukor, sódu, korenie a na-
strúhaný citrón. Cesto dobre spracujeme 
a uložíme do sklenenej nádoby ( jánske sklo). 
Cesto má stáť najmenej 4 dni, ale môže stáť aj 
mesiac. Rozvaľkať a piecť.

Včelie úle
Suroviny: dohromady 150 g mletých vlašských 
orechov a piškót (čím viac orechov, tým bude 
zákusok chutnejší), 150 g práškového cukru, 
80 g masla, 1 lyžica rumu, 2 lyžice kakaa, 1 
lyžica mlieka, 1/3 bielku, citrónový krém.
Postup: zmiešame orechy a piškóty, pridáme 
ďalšie suroviny a spracujeme. Vypracujeme 
tuhé cesto a necháme v chlade stuhnúť. 
Potom vytvárame z cesta guľôčky a plníme 

nimi pieskovým cukrom vysypa-
né formičky - úle (guľôčku vtláča-
me do formičky tak, aby vo vnútri 
vznikol priestor na citrónový 
krém). Úle potom vyklopíme a ne-
cháme približne dva dni v chlade 
vyschnúť. Nato každý naplníme 
citrónovým krémom a zlepíme 
piškótou. 
Citrónový krém: 4 citróny, 125 g 
masla, 250 kryštálového cukru, 
3 vajcia. Citróny dobre umyjeme, 
nastrúhame kôru a vyžmýkame. 
Vo vodnom kúpeli rozpustíme 
maslo, pridáme cukor, šťavu 
a kôru z citrónov. Všetko ohre-
jeme tesne pod bod varu (no ne-
varíme) a necháme vychladnúť. 
Pridáme rozmiešané vajcia a za 

stáleho miešania opäť ohrejeme pod bod 
varu. Krém necháme vychladnúť, aby stuhol.
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Po skončení hokejbalovej sú-
ťaže 2.FHBL v Nitre, kde zatiaľ 
naši chlapci z Warriors-u suve-
rénne vedú v tabuľke na 1.mies-
te im budeme držať palce, aby 
suverenitu potvrdili aj v  jarnej 
časti a stali sa tak šampiónmi.

Počas zimnej prestávky ho-
kejbalový oddiel OŠK Warriors 
usporadúva 7. ročník lehotskej ho-
kejbalovej ligy,, O pohár starostu 
obce Lehota“.

Hlavným organizátorom turnaja 
je p. Daniel Dubeň, ktorý dohliada 
na chod celého turnaja, za čo mu 
patrí poďakovanie. O pravidlách sú-
ťaže, ako aj o všetkých výsledkoch, či 
štatistikách sa môžete dozvedieť na 
stránke www.osklehota.sk.

Do turnaja sa tento rok prihlásili 
tieto mužstvá:  1. Bukake, 2. Beach 
Boys, 3. Machačkala team, 4. Lions, 
5. Tryskáči, 6. Predátors, 7. Červené 
Striky, 8. Chatári.

Medzi favoritov turnaja 
tradične patrí mužstvo Bukake, 
ktoré je aj posledným víťazom 
turnaja 2010. Ich najväčší rival 
mužstvo Miš-Maš ukončilo pô-
sobenie v lige. Samozrejme, šan-
cu uspieť majú všetky zúčast-
nené mužstvá. Ako favoritov 
môžeme predpokladať družstvo 
Bukake, Beach Boys, Červené 
Striky a Machačkala team. 
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  Lehotská hokejbalová Lehotská hokejbalová 
liga 2011liga 2011

BUKAKEBUKAKE

BEACH BOYSBEACH BOYS

LIONSLIONS

Oživením je mužstvo mladých chlapcov 
z Lions, kde základnú kostru mužstva tvoria 
chlapci, ktorí sa zúčastnili aj tohtoročnej 
hokejbalovej mini školy. Uvidíme ako sa im 
bude dariť na turnaji, držím im palce. 

Zápasy sa hrajú pravidelne, pri priazni-
vom počasí, každú nedeľu v čase od 9.00 – 
14.30, pričom každé mužstvo odohrá v daný 
deň 2 zápasy. Finále Lehotskej hokejbalovej 
ligy  sa očakáva koncom januára. Všetci ste 
srdečne pozvaní povzbudiť Vašich favoritov. 

Prajeme všetkým krásne a radostné preži-
tie vianočných sviatkov a všetko najlepšie 
v novom roku 2012.

   Martin Vajda
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miesto v strede tabuľky s 20 bodmi. Ako 
perličku by som uviedol, že po vyše 20 ro-
koch sme sa stretli v majstrovskom zápase so 
susedným V. Zálužím na domácej pôde a po 
vynikajúcom výkone sme im uštedrili, ako sa 
patrí na históriu, prehru 2:0 J. Na toto derby 
bolo zvedavých 550 (!) platiacich divákov, čo 
bola v ten víkend druhá najväčšia návšteva 
na futbalovom zápase v celom západosloven-
skom kraji !!!

Všetci veríme, že tak ako sa skončila 
jesenná časť tak vstúpime aj do jarnej. Muž-
stvo absolvuje celý rad ťažkých prípravných 
zápasov aby bolo čo najlepšie pripravené na 
odvetu.

Mužstvo dospelých sa zúčastní tradičné-
ho vianočného turnaja MY Nitrianske novi-
ny v dňoch 26.-28. decembra. Vylosovanie 
Vám prinesieme na našej športovej stránke 
www.osklehota.sk hneď ako ho budeme 
vedieť.

Vizitka trénera 
OŠK Lehota p. Jána 
Ilavského:

Bývalý hráč Duk-
ly Banská Bystrica, 
Dukly Praha, Žiliny 
a Nitry, ale aj tréner 
Vrábľov, Nových Zám-
kov, Senca, Serede, 
Levíc, Dukly Banská 
Bystrica, Nitra, Nitra 
B, FC Nitra U18,19 ale 
i Ivánky, Močenku. To 

je futbalová vizitka Jána Ilavského, ktorý sa 
narodil 29. decembra 1950. Jeho život sa spá-
ja hlavne s Banskou Bystricou. Je držiteľom 
najvyššej trénerskej licenciu EURO PRO.

VYLOSOVANIE JARNEJ ČASTI 
MUŽSTVA DOSPELÝCH 

Dátum čas zápas
11.03. 14.30 Čeladice – OŠK LEHOTA
18.03. 15.00 OŠK – Žitavany
25.03. 15.00 Golianovo – OŠK
01.04. 15.30 OŠK – Sľažany
08.04. 15.30 Alekšince – OŠK
15.04. 15.30 OŠK – Chrenová
22.04 16.00 Klasov – OŠK
29.04. 16.00 OŠK – Machulince
06.05. 16.30 Ivánka – OŠK
13.05. 16.30 V. Zálužie – OŠK
20.05. 17.00 OŠK – Výčapy-Opatovce
27.05. 17.00 Zbehy – OŠK
03.06. 17.00 OŠK – Nevidzany
10.06. 17.00 Janíkovce – OŠK
17.06 17.00 OŠK – V. Lapáš 

(Poznámka:  Domáce mužstvo je vždy prvé 
mužstvo uvedené v tabuľke)
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Darujte 2% z dane
Aj v budúcom roku môžu fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie na 

území SR, rozhodnúť o využití 2 % zo svojej dane z príjmu. Časť z ich peňazí tak nepoputuje 
do štátnej pokladnice, ale priamo konkrétnemu subjektu. O tento príspevok sa môžu uchá-
dzať neziskové organizácie, ktoré splnia zákonom predpísané podmienky. V roku 2011 sa 
medzi oprávnených príjemcov 2 % dane z príjmu opäť zaradí aj občianske združenie OŠK 
Lehota, teda nezisková organizácia zastrešujúca futbalový, hokejbalový a stolnotenisový od-
diel. V prípade, že sa rozhodnete využiť svoje právo a venujete 2 % zo svojich dani niektorej 
neziskovej organizácii, gratulujeme Vám. Urobíte správnu vec... Ak to navyše bude ta naša, 
vopred Vám srdečne ďakujeme. Pomôžete tým rozvíjať športovú tradíciu, ktorá má v našej 
obci už 84-ročnu históriu.

Pripadne informácie Vám radi priblížime na e-maile OŠK:
osklehota@osklehota.sk

alebo na facebooku: OŠK Lehota
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Jesenná časť futbalového ročníka 2011/
2012 je už za nami a je teda čas obzrieť sa za 
ňou a trošku si ju zrekapitulovať.

V tomto ročníku máme v súťažiach tri 
mužstvá: žiacke, internacionálov a dospe-
lých. Dorastenecké mužstvo sa nám napriek 
snahe nepodarilo dať dokopy pre nezáujem 
zo strany mládeže, čo je nám veľmi ľúto. 

Začali by sme najmladšími: Mužstvo sme 
postavili na jeseň iba s veľkými problémami. 
Chlapcov, ktorí mali záujem sa venovať fut-
balu, je stále málo. Museli sme dať dokopy 
spoluprácu s klubom ŠK Báb a tak poskladať 
spoločné mužstvo žiakov, ktoré v súčasnosti 
hrá pod hlavičkou nášho klubu. Sme veľmi 
radi, že je tomu aspoň tak, nakoľko pod-
mienka, aby naše ,,A“ mužstvo mohlo hrať 
najvyššiu okresnú súťaž je mať minimálne 
jedno mládežnícke mužstvo. Inak by bolo 
naše mužstvo dospelých považované ako 
prvé vypadávajúce o súťaž nižšie, čo by bola 
veľká katastrofa pre náš klub. Avšak obava, 
čo bude o rok je obrovská a hlavne opodstat-
nená, nakoľko záujem o futbal medzi deťmi 
je mizivý. Chlapci sa zo začiatku iba spo-
znávali a naberali skúsenosti a preto nebolo 
podstatné umiestnenie v tabuľke. Po jeseni, 
spomedzi desiatich mužstiev, naši fi gurujú 
na 8.mieste so siedmimi bodmi.

Mužstvo internacionálov je pokope už 
pár sezón a výsledky sú raz lepšie a inokedy 
horšie. Hrajú to zväčša pre svoje potešenie 
a stretnutie sa s kamarátmi cez víkend. 
Naši s tromi víťazstvami, štyrmi remízami 
a prehrami zimujú v strede tabuľky. Mužstvo 
starých pánov sa po skončení jesennej časti 
ešte zúčastnilo v polovici novembra medzi-
národného turnaja Old boys v talianskom 
Montiglio (blízko Turína), ale o tom v ďalšom 
článku sa rozpíše pán Gála.

Ako posledné si zhodnotíme piku nášho 
klubu – mužstvo dospelých. Prvá polovica 
jesene bola ako zlý sen. Súperi nám ušted-
rovali jednu facku za druhou a vyvrchole-
ním bola historická a hlavne zahanbujúca 
domáca prehra s Klasovom 0:8 a po nej aj 
prehra v Machulinciach 0:4. Po tomto zápa-
se sa na vlastnú žiadosť vzdal tréner p. Ivan 
Lauko a bolo potrebné nájsť niekoho, kto 
pozdvihne morálne a psychicky potápajúci sa 
lehotský Titanic. Po viacerých možnostiach 
a osloveniach možných nástupcov nakoniec 
jednohlasne bol za trénera zvolený skúsený 
matador p. Ján Ilavský. Vizitka pána Ilav-
ského je na konci článku. Mužstvo pod jeho 
vedením v siedmych zápasoch získalo opäť 
na dôvere, morálne sa pozdvihlo a dokázalo 
5x zvíťaziť a dostať sa v tabuľke na pokojné 

REKAPITULÁCIA JESENNEJ ČASTI 
FUTBALOVÝCH MUŽSTIEV
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Spoločenská 
rubrika

V roku 2011...
sa narodili...

Január:
Karolína Brunovská, Jozef 

Štefanka, Oliver Bosák 
Február:

Matej Bédi, Patrik Štěrba, 
Marco Petrík, Ema 

Karlubíková 
Marec:

Samuel Košťál, Sofi a 
Kaščáková 

Apríl:
Patrik Tóth 

Máj:
Timotej Zaujec, Oliver 

Šarkozy, Denis Zaujec, Sofi a 
Blaškovičová 

Jún:
Dominika Lechtnerová, 
Natália Fúsková, Tomáš 

Dubeň 
Júl:

Dávid Svitek, Ema 
Vargovačková, Dávid Berki 

August:
Filip Komárňanský, Petra 
Móciková, Juraj Masárč, 

Linda Richtáriková 
September:

Paula Kotlárová, Laura 
Vajdová 
Október:

Nela Zabáková, Alexandra 
Slováková, Filip Bryndza 

November:
Alex Adámek

Uzatvorili manželstvo...
Január:

Ing. Ján Mikula
a Zuzana Cigáňová 

Máj:
Tomáš Vargačko

a Martina Muchová 
Jún:

Alojz Dubeň
a Kvetoslava Valková 

Júl:
Mgr. Zuzana Belková

 a Ing. Peter Cibula 

September:
Peter Slovák

a Aniko Kosztolányiová

Opustili nás ...
Január:

Peter Hutlas (51), Ľuboš 
Civáň (54), Ing. Štefan 

Cingeľ (56), Ing. Jozef Držík 
(77), Štefan Kečkéš (87) 

Február:
Antónia Kasanová rod. 

Gregorová (94), Jaroslav 
Vašíček (61), Bernardína 

Sedláčková rod. Lukáčová 
(85), Peter Dubeň (66) 

Marec:
Jozef Zaujec (61), 

Oliver Mesároš (61) 
August:

Anna Bányiová rod. 
Zaujecová (96) 

Október:
Vilma Mesárošová (82), 
František Mesároš (62) 

November:
Júlia Slováková, rod. Baková 

(90), Anton Urcikán (84)

Milé mamičky
a ich detičky,

srdečne vás pozývame do Materského 
centra Obláčik stráviť príjemné chvíle 
v spoločnosti  iných mamičiek, prevažne 
na materskej dovolenke a ich detí do 3 
rokov, ale aj starších. V našom centre 
nájdete veľa hračiek, kútik na kreslenie, 
bazén plný guliek so šmýkačkou a veľa 
nových tvorivých možností zábavy.

Centrum je otvorené každý týždeň 
v utorok od 16.00 – 18.00 hod. Samozrej-
me, v prípade záujmu sa vieme dohodnúť aj 
na inom čase. Vstup do centra je zo zadnej 
časti kultúrneho domu (bývalé kaderníctvo) 
a je označené tabuľou.

Radi uvítame každého malého aj veľké-
ho nového člena a keďže materská dovolen-
ka je obdobie časovo ohraničené, dúfame, 
že naše úsilie nájde aj v tejto obci svojich 
pokračovateľov.

S pozdravom

Mgr. Terézia Zaujecová
predseda MC Obláčik
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Medzinárodný 
futbalový turnaj 
v Taliansku
Alexander Gála
Pokladník OŠK Lehota

V tomto roku sa prvýkrát OŠK Lehota 
zúčastnil na športovom podujatí s medziná-
rodnou účasťou. Pozvánku na futbalový tur-
naj starých pánov, ktorý sa konal 12.-13. no-
vembra 2011 v talianskom Montiglio, poslal 
Eduardo Laurito z A.S.Coldrerio (CH). S tým-
to klubom odohrali pred dvomi rokmi starí 
páni priateľský hodový zápas. Keď k tomu 
prirátame zápasy s družobnými Koryčanmi 
(CZ), môžeme povedať, že klub OŠK Lehota 
už pár skúseností so zahraničnými klubmi 
má. No reprezentovať klub a obec na takomto 
podujatí je niečo iné. Turnaja sa zúčastnili 4 
mužstvá : A.S.D. Pro Valversa (Taliansko), 
A.S.Coldrerio (Švajčiarsko), A.C. Vráble (Slo-
vensko) a OŠK Lehota (Slovensko).

Usporiadateľom bol taliansky klub A.S.D. 
Pro Valversa. Turnaj sa hral spôsobom každý 
s každým. Žreb určil prvého súpera Lehote 
mužstvo Vrábel. Lehota prehrala 0:2, avšak 
treba poznamenať, že za vrábeľské mužstvo 
nastúpilo viac aktívnych hráčov, ktorých vek 

bol pod 30 rokov (teda nepatrili do kategórie 
starých pánov). V druhom zápase mužstvo 
Lehoty zvíťazilo nad  domácim talianskym 
klubom A.S.D. Pro Valversa v pomere 2:1. 
Góly strelil A. Šebok a M. Antony. V treťom 
zápase nastúpili lehotskí starí páni proti 
švajčiarskemu mužstvu Coldrerio. Tento 
zápas bol pre lehotský tím a vlastne aj pre 
celý turnaj najzaujímavejší, pretože priniesol 
veľa pekných futbalových momentov. Zápas 
sa skončil výsledkom 0: 0 a to aj za výdatnej 
pomoci talianskeho rozhodcu, ktorý neuznal 
Lehoťanom v posledných minútach zápasu 
regulárny gól. Po odohratí všetkých zápasov 
sa vo večerných hodinách tímy zúčastnili 
ochutnávky vín v miestnej vinárskej fi rme, 
ktorej súčasťou bolo vyhodnotenie turnaja 
a odovzdanie cien. Konečné poradie bolo 
nasledovné: Prvé miesto obsadilo mužstvo 
z Vrábeľ, pekné druhé miesto si vybojovali 
lehotskí starí páni, na treťom mieste skon-
čilo mužstvo A.S.Coldrerio (Švajčiarsko) a 
na štvrtom mieste skončil klub A.S.D. Pro 
Valversa (Taliansko).

Okrem krásneho druhého miesta si 
účastníci stretnutia odniesli aj veľa hodnot-
ných zážitkov, či už zo samotnej hry alebo 
z chvíľ strávených spoločne. Počas cesty na-
späť si nenechali ujsť príležitosť a navštívili 
aj štadión svetoznámeho klubu Juventus 
Turín. 
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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

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

RADY A POMOC PRE OBČANOV

Oznam pre občanov

Obecný úrad zmenil dočasne svoju prevádzku. 
Služby obecného úradu budú poskytované občanom v priestoroch bývalého 

školského klubu detí (družina). 

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková 
Tel.:037/6518936

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:

PO-PIA 07:00 - 13:00 

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 
Tel.: 037/655 3200

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

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

Zvozový kalendár na rok 2012
Zber TKO deň Zber PET fl iaš deň

11.1. streda 27.01. piatok

25.1. streda 24.02. piatok

08.02. streda  30.03. piatok

22.02. streda 27.04. piatok

07.03. streda 18.05. piatok

21.03. streda 22.06. piatok

04.04. streda 20.07. piatok

18.04. streda 17.08. piatok

02.05. streda 21.09. piatok

16.05. streda 26.10. piatok

30.05. streda 30.11 piatok

13.06. streda 21.12. piatok

27.06. streda Zber Papier

11.07. streda 31.01. utorok

25.07. streda 28.03. streda

08.08. streda 22.05. utorok

22.08. streda 17.07. utorok

05.09. streda 18.09. utorok

19.09. streda 13.11. utorok

03.10. streda Zber skla

17.10. streda 30.01 pondelok

31.10. streda 27.03. utorok

14.11. streda 21.05. pondelok

28.11. streda 16.07. pondelok

12.12. streda 17.09 pondelok

28.12. streda 12.11. pondelok
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INFOLINKA:  0905 554 888

Vítame do 
klubu
vodi ov už aj
16-nás ro ných
žiadate ov !

A u t o š k o l a PA N T E RA u t o š k o l a   PA N T E R

Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),

mailom: marketing@panter-pmd.sk 
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Poradenstvo
v poisťovníctve

Rázusova 52,
 Nitra

Kontakt
037/7720207

mail:
fan.manager@orangemail.skwww.thermaldiakovce.sk

Maliar, tapetár, 
stierkovanie, proti-
pož. nátery, XYPEX, 
náter proti tlaku 
spodným vodám, 
všetkých rop. látok 
a kyselinám, oprava 
verej. osvetlenia, 
práce s plošinou.

Firma REBRO,
 Novomeského 63, 
949 11 Nitra, Tel.:

0905 323 969

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné 
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete, aký 

človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
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