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Záver roka je asi pre väčšinu z nás 
hektický. Zvykneme sa naháňať v práci, 

doma, po nákupoch, chceme všetko stihnúť. 
Práve v tomto čase prichádzajú sviatky pokoja, 
radosti a pohody, vôňa vianočných koláčov, 
ihličia, či poletujúce snehové vločky.

Už málokto si spomína, ako to kedysi 
v Lehote vyzeralo v čase adventu i Vianoc. Čo za 
dobroty pripravovali lehotské gazdinky k štedrej 
večeri, aké zvyky a tradície dodržiaval gazda, 
aké povinnosti mali Lucie alebo Barbory. Aj to 
sa dozviete na najbližších stranách. Nechýbajú 
originálne recepty na štedrák, makové pupáčky 
a iné lehotské chuťovky. 

Prečítate si tiež ďalšiu časť histórie 
obce, bilancovanie uplynulého roka, plán 
kultúrno-spoločenských akcií... 

Budeme radi, ak vám čítanie časopisu Lehota 
v kruhu vašej rodiny prinesie inšpiráciu a do 
domácností vianočnú pohodu. A ak sa tak stane, 
nebola naša snaha zbytočná... 

Šťastné a veselé Vianoce, PF 2009
redakčná rada
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Lehota a jej história 
– časť III.
Roman Flóriš, Petra Petríková

V predchádzajúcom diele o histórii našej 
Lehoty sme Vám načrtli jej vývoj od prvej 
písomnej zmienky (r. 1303) až po koniec 
16. storočia. Teraz Vás pozývame k jej 
ďalším trom storočiam.

Forgáchovci – zemepáni 17. storočia 
Tretia dynastia zemepánov hlohoveckého 
panstva nastupuje vo veľmi zložitom období. 
V Európe zúri 30-ročná vojna. 
Po smrti posledného z Th urzovcov – pánov 
Hlohovca – zostáva toto panstvo bez dediča. 
O panstvo sa uchádzali rôzni uhorskí šľach-
tici, preto sa panovník rozhodol vyriešiť 
tento prípad v záujme uhorskej kráľovskej 
komory – celé panstvo Th urzovcov predal 
Adamovi Forgáchovi za 182 837 uhorských 
zlatých.
Roky panovania Forgáchovcov nad Hlo-
hovcom patrí k najťažším obdobiam 
v dejinách panstva. Prvé štvrťstoročie 
(1639 – 1663) je poznačené protihabsbur-
ským povstaním Rákócziho a občasnými 
prepadmi Turkov. Ďalších dvadsať rokov 
(1663 – 1683) bolo panstvo pod nadvládou 
Turkov a v poslednej fáze sa zemepán zaplie-
ta do povstania Františka Rákócziho II. Čím 
viac sa Forgáchovci objavovali na politickej 
scéne, tým viac trpelo obyvateľstvo panstva.
V týchto komplikovaných a ťažkých časoch 
museli naši predkovia žiť. Vydýchli si až po 
rokoch 1683 a 1686, keď boli Turci defi nitív-
ne vyhnaní zo Slovenska a z celého Uhorska.

Zemepáni 18. storočia 
a život obce
Podľa Vlastivedného slovní-
ka obcí na Slovensku vieme, 
že k zemepánom obce patrili 
okrem iných aj Užovičovci.

Erb Užovičovcov

Na Slovensko prišli okolo polovice 15. storo-
čia z Chorvátska. V 16. a 17. storočí získali 
menšie majetky v Bučanoch, Kočíne a kúriu 

v Párovciach. V roku 1694 boli uvedení (kon-
krétne Ján Užovič) do držby majetkových 
porcií v Kyneku, Lehote a neskôr získali 
i majetok vo Vrbovom. Títo zemepáni sa ne-
skôr presťahovali z Peťovej do Kyneku, kde si 
postavili kaštieľ a v roku 1728 i kostol.
Užovičovci postavili v 17. st. aj kaplnku 
v Lehote. No a za ich veľkej podpory po-
stavili Lehoťania barokovo-klasicistický 
kostol sv. Anny.
V roku 1720 sa majiteľmi panstva stávajú 
Erdödyovci, ktorí tu prečkali zrušenie nevoľ-
níctva  v roku 1785, zrušenie poddanstva v 
roku 1848. Z bohato rozvetvenej rodiny Er-
dödyovcov sa v majorátnej správe Hlohovca 
vystriedali Juraj (1720 – 1759), jeho syn Ján 
Nepomuk (do roku 1789) a jeho vnuk Jozef 
(do roku 1824).
Veľkou ranou pre poddaných Lehoty bol 
mor, ktorý vypukol v rokoch 1710 a 1739 
a zasiahol celé Slovensko. V Nitrianskej 
stolici postihol hlavne dediny Tormoš 
(Nitra-Chrenová) a Lehotu.
V r. 1715 mala obec 18 domácností, v r. 
1752 tu bývalo 130 rodín, poddaní ob-
rábali 225 kopáčov vlastných viníc a 76 
kopáčov panských (1 kopáč =  2,52 a).
V roku 1787 mala Lehota 110 domov 
a 634 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne 
poľnohospodárstvom.

Sociálne pomery 
obyvateľstva v 19. storočí
V 18. a 19. storočí patrila obec rodinám 
Ocskayovcov, Užovičovcov a Zamoyskovcov.
Lehota bola majetkom zemepánov. Ostatní 
obyvatelia boli poddaní. Títo museli robiť na 
panskom, platiť dane a vojenčiť. Za to dosta-
li istú čiastku pôdy, ktorá pozostávala z von-
kajšej, t.j. pôdy, ktorú obrábal a z vnútornej, 
na ktorej si postavil dom a mal tu záhradu. 
Z toho živil rodinu. 
Poddaní museli plniť rozkazy zemepána. 
Pri nesplnení rozkazu boli potrestaní, naj-
častejšie palicovaním na dereši, pri ktorom 
však nesmel trestaný zomrieť. Trest smrti sa 
uskutočňoval na základe riadneho súdu. 
V roku 1791 sa poddaní Lehoty vzbú-
rili proti urbárskej regulácii, pri ktorej 
zemepáni Užovič, Očkaj (Ocskay) a Kvassai 
zabrali bez náhrady klčoviská a vybúrali 

obecný les. Vzbúrených poddaných súdila 
župa 17. apríla 1804 a preto k príkladu iných 
neposlušných poddaných boli potrestaní so 
stoličnou „škutikou“, t.j. korbáčom. Spolu 
bolo potrestaných 13 poddaných z Lehoty. 
Najväčší trest bol 40 škutík, najmenší 12 
škutík, spolu 286 škutík.
Nanovo sa vzbúrili v roku 1807, kedy však 
k novému potrestaniu nedošlo, lebo po pri-
pomenutí vykonaného prísneho trestu spred 
troch rokov sa utíšili. Búrili sa proti plateniu 
poplatkov vtedajším zemepánom. Výslovne 
je spomínané: „Poneváč o svojích podlžných 
povinnostiach voči pánstvu ani slišať ne-
chceli, nie že by ešte tieto chceli platiť.“ 
V roku 1848 bolo poddanstvo zrušené 
a zem, ktorú dovtedy poddaný obrábal, sa 
mu ponechala ako majetok.
Po zrušení poddanstva sa ľudia najímali 
na práce. Presné podmienky práce a aj 
pláce sa nám zachovali a  podľa jednej 
zmluvy z roku 1853 dostal pár žencov 
nasledovnú odmenu:
2/8 merice žita, 1 a 2/4 merice jačmeňa, 
11 holby hrachu, 6 funtov mäsa, 4 fun-
ty syra, 2 funty ovčieho masla, 2 funty 
slaniny, 4 funty soli, 3 hrnčeky octu, 
kapusty týždenne 3x podľa panského 
zvyku a každý týždeň cez žatvu 2 veľké 
polená. 
Žatva má byť odbavená za tri týždne. 
Jestli by žatva z viny žencov ďalej trvala 
než tri týždne, povinní sú ženci chovať 
sa zo svojho. 
Za to sú povinní: obilie od samej zemi 
skosiť, snopy jednak veľké robiť a klá-
sky dobre pozbierať. Všetku polovinu 
a viku bez akejkoľvek inej náhrady 
pokosiť, trunok a mäso len v pánskych 
jatkách a šekoch brať. Kto toto všetko 
nedodržal, tomu pánstvo odmenu za 
žatvu nevyplatí. 

Školstvo v 19. storočí  
Obyvatelia Lehoty boli v roku 1853 síce 
najímaní na práce, no vzdelávací systém tu 
fungoval už 33 rokov. Prvá škola v Lehote to-
tiž vznikla už v roku 1820. Predtým navšte-
vovali žiaci farskú školu vo Veľkom Záluží 
(Ujlaku) vzdialenú jednu hodinu chôdze. 
Škola bola založená ako katolícka trieda 

rímsko-katolíckou cirkvou v sedliac-
kom dome nad kostolom. Mala 2 izby 
- jedna plnila funkciu učebne a druhá 
slúžila ako byt učiteľa. Nachádzala sa tu 
tiež kôlňa. Škola mala v tomto období  
ešte slamenú strechu. 
V rokoch 1827 – 1847 tu ako prvý známy 
učiteľ pôsobil Peter Kostolanský, ktorý bol 
zároveň notárom, kostolníkom i zvonárom. 
V tomto období školu navštevovalo 8 – 10 
detí. Funkciu školy plnili tiež „u Domčekov“ 
a „u Chlebcov“.  
V roku 1868 škola zhorela. O 12 rokov bola 
postavená nová škola, ktorej strecha bola 
pokrytá šindlom. 
Píše sa rok 1885 a školu navštevuje už 100 
žiakov. O päť rokov neskôr, čiže v roku 1890, 
bola škola rozšírená na dvojtriednu. Stará 
trieda bola rímsko - katolícka a nová obecná. 

Poďakovanie: Vzniklo aj vďaka VEGA 1/
0618/08 Možnosti a spôsoby revitalizácie 
vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska.
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Uznesenie
z riadneho zasadnutia 
OZ  dňa 15. 10. 2008

Uznesenie č. 45/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmeňovací poriadok obce 
Lehota s účinnosťou od 
1.1.2009
Uznesenie č. 46/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prijatie VZN č. 2/2008 obce 
Lehota o výške príspevkov 
na čiastočnú úhradu ná-
kladov v materskej škole, v 
základnej škole a v školskej 
jedálni pôsobiacich v obci 
Lehota s účinnosťou od 
1.11.2008
Uznesenie č. 47/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
výšku nájomného pre každé-
ho lekára v zdravotnom stre-
disku 70 €/mesačne a výšku 
prevádzkových nákladov 70 
€/mesačne s účinnosťou od 
1.1.2009.
Uznesenie č. 48/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
poplatky obce Lehota na 
rok 2009 s účinnosťou od 
1.1.2009
Uznesenie č. 49/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
za prenájom vodomeru fyzic-
kej, prípadne právnickej oso-
be v obci Lehota poplatok vo 
výške 10 € ročne so splatnos-
ťou k 31.5. príslušného roka, 
s účinnosťou od 1.1.2009
Uznesenie č. 50/2008
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s projektovou dokumen-
táciou na stavbu „Veterný 
park Nitra, VP Veľké Zálužie 
3x2MW“ pre vydanie územ-
ného rozhodnutia
Uznesenie č. 51/2008
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a

spresnenú žiadosť o sprí-
stupnenie cesty za účelom 
IBV naniesť pri schvaľovaní 
zmien a doplnkov k súčasne 
platnému územnému plánu v 
budúcom roku 2009
Uznesenie č. 52/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmenu za III. štvrťrok 2008 
starostovi obce vo výške 23 
%, zástupcovi starostu vo 
výške 17 % a hlavnej kontro-
lórke vo výške 14 %
+ 3.12.2008

Uznesenia
z riadneho zasadnutia 
OZ dňa 3. 12. 2008 

K Bodu 4
Uznesenie č. 53/2008
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e    n a    v e d o m i e 
príkaz starostu na vyko-
nanie inventarizácie ma-
jetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov obce 
k  31.12.2008
K Bodu 5
Uznesenie č. 54/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
vstup obce Lehota do Nit-
rianskeho regionálneho 
združenia obcí – ZMOS
K Bodu 6
Uznesenie č. 55/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
termíny OZ na rok 2009 
nasledovne: 
28. januára, 25. marca, 20. 
mája, 15 júla, 9. septembra, 
28. októbra, 9. decembra 
K Bodu 7
Uznesenie č. 56/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
VZN o dani z nehnuteľnosti 
na rok 2009
K Bodu 8
Uznesenie č. 57/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
VZN o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na rok 
2009 
K Bodu 9
Uznesenie č. 58/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
zmenu organizačnej štruk-
túry prijatím zamestnanca 
na trvalý pracovný pomer 
na oddelenie údržby od 
1.1.2009
K Bodu 10
Uznesenie č. 59/2008
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e    
stanovisko hlavnej kontro-
lórky k navrhovanému roz-
počtu na rok 2009
K Bodu 12
Uznesenie č. 60/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
rozpočet obce na rok 2009 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
rozpočet na roky 2010 a 
2011
K Bodu 13
Uznesenie č. 61/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
jednorazový fi nančný prí-
spevok  z rozpočtu obce p. 
Ferkovej vo výške 6.000,- Sk
K Bodu 16
Uznesenie č. 62/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
odmeny  pre komisie pri OZ 
za rok 2008: 
• fi nančná komisia 11-tis. Sk, 
sociálna komisia 5-tis. Sk, 
športová komisia 12-tis. Sk, 
komisia kultúry a školstva 
12-tis. Sk, komisia ochrany a 
verejného poriadku 5-tis. Sk, 
komisia stavebná a životné-
ho prostredia 15-tis. Sk
K Bodu 16
Uznesenie č. 63/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
mimoriadne odmeny pre 
poslancov OZ a hlavného 
kontrolóra obce za rok 2008 
v celkovej sume 50 tis. Sk

Slovo starostu

Vážení spoluobčania,

máme za sebou prvý rok vydávania časopisu 

obce Lehota a do rúk sa Vám dostáva jeho štvrté 

číslo. Som veľmi rád, že redakčná rada, ktorú sme 

vytvorili začiatkom roka, urobila kus poctivej 

práce pri dodávaní informácií Vám všetkým, 

ktorí máte právo vedieť všetko dôležité o našej 

obci, o najdôležitejších veciach z obecného úradu 

a v neposlednom rade o všetkých aktivitách či už 

v školskej, kultúrnej, športovej alebo inej oblasti. 

Časopis je obohatený aj množstvom konkrétnych 

informácií, praktických rád a postrehov a verím, že 

Vám pomáha zorientovať sa v mnohých oblastiach 

bežného života. Na tomto mieste by som chcel 

celej redakčnej rade vysloviť poďakovanie za jej 

celoročnú prácu a popriať jej do ďalšieho ročníka 

vydávania časopisu pre občanov Lehoty veľa 

tvorivých síl, pracovnej chuti a elánu.

S koncom roka sa blížia pre mnohých z nás 

najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Sú obdobím, 

keď rodiny a jednotlivci majú k sebe bližšie a keď 

mnohí z nás aspoň na chvíľu zabúdajú na bežné dni 

v roku, v ktorých prevláda naháňanie sa za niečím, 

stres a neustále dobiehanie niečoho, niekedy aj 

nepodstatného... Spomínam si na viaceré Vianoce 

a ich osobité čaro z detstva, osobitne na Štedrý deň, 

Štedrú večeru, rozsvietený vianočný stromček a na 

veľkú radosť vtedy, keď vonku ležal napadaný sneh 

a v Lehote boli opäť raz „biele Vianoce“. Prajem 

Vám všetkým požehnané a milostiplné vianočné 

sviatky, pokoj a zdravie vo Vašich rodinách a hlavne 

skutočnú radosť. Nech čaro Vianoc prenikne do 

každého Vášho príbytku   a zotrvá v ňom počas 

celého budúceho roku 2009, v ktorom Vám všetkým 

prajem veľa zdravia, pokoja, lásky, osobných 

a pracovných úspechov. 

Mgr. Pavol Zaujec

starosta obce
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Urobili sme 
v roku 
2008                               

1, Kompletná rekonštrukcia  spŕch 
a kabín v areáli ihriska OŠK
                                    
2, Vypracovanie a schválenie PHSR 
obcí mikroregiónu  Veľké Zálužie 
–Lehota - Jarok – Báb - Rumanová

3,  Začiatok vydávania obecného 
časopisu  Lehota - štvrťročne

4, Vybavenie  listu vlastníctva 
na budovu Domu smútku na 
miestnom cintoríne

5,  Vypracovanie projektu a 
podanie žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok / NFP /  na 
rekultiváciu a uzavretie  skládky 
odpadov Lehota

6,  Vznik Materského centra 
„Obláčik“ /4.4.2008/ a začiatok 
jeho činnosti v priestoroch 
Kultúrneho domu 

7,  Kompletná rekonštrukcia 
skladových priestorov v ZŠ 
a vybavenie listu vlastníctva  na 
túto budovu

8,  Doplnenie  parčíka pri 
zdravotnom stredisku  
preliezačkami, kolotočmi, 
lavičkami a smetnými nádobami 

          

9,  Pasportizácia  a  realizácia 
dopravného značenia na 
miestnych komunikáciách  v 
celej obci          

10,  Prestavba dielne na 
jazykovú učebňu v budove 
základnej školy  

11,  Fyzická pasportizácia 
hrobových miest na miestnom 
cintoríne, nové ozvučenie 
cintorína  a vykonanie 
stavebných prác v interiéri 
Domu smútku 

12,  Vypracovanie projektu 
a podanie žiadosti na MH SR 
o zapojenie sa do pilotného 
projektu  „Energetická 
efektívnosť vo verejných 
budovách“ / budova ZŠ /

13,  Zadanie projektovej 
dokumentácie na kanalizáciu 
obce  pre vydanie územného 
rozhodnutia 

14,  Príprava a uskutočnenie 
osláv k 705. výročiu založenia 
našej obce spojené s 80. 
výročím založenia futbalového 
oddielu v Lehote /12.9 až 
14.9.2008/

15. Vybudovanie nového rozvodu 
vody do budovy ZŠ a ŠKD (školský 
klub detí)
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Detská spolupatričnosť
Deti zo Základnej školy Lehota pomohli svojmu rovesníkovi. Pomohli mu pri zakúpení 
vozíka pre telesne postihnutých formou zbierania vrchnákov z plastových fl iaš. Žiaci 
spolu odovzdali cca 600 kg vrchnákov na charitu v Bátovciach. Bola to jedna z najväčších 
zásielok. Naše decká samozrejme s pomocou svojich vyučujúcich ukázali, že im nie sú 
cudzie slová ako súdržnosť, spolupatričnosť, ľudskosť.

Oslava pre 
lehotských seniorov
Október patrí medzi mesiace, počas kto-
rých Základná škola v Lehote spolu s ma-
terskou školou organizujú 
kultúrne podujatia. Ani  tento 
rok to nebolo inak.
V  kultúrnom dome sa konal 
program pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším, ktorý pripravili 
žiaci oboch škôl. Pozvaní boli 
všetci starší občania prostred-
níctvom obecného rozhlasu 
i plagátom, ktorý zhotovili žiaci 
našej školy. 
Žiaci pod vedením svojich pani 
učiteliek nacvičili bohatý program, v ktorom 
dominovali ľudové piesne, ale zazneli aj mo-
derné hity, recitácia a rôzne druhy tancov. 
Celý program bol zosúladený tak, aby zane-
chal čo najväčší kultúrny a estetický zážitok.
Žiačky 2. ročníka mali krásny tanec, v kto-
rom znázorňovali drevené bábky, prváci sa 
zase predviedli rytmickým tancom. Veľmi 
pôsobivý bol i tanec tanečného krúžku, ako 
aj piesne v podaní žiakov speváckeho krúž-
ku.

Žiaci sa veľmi radi zapájajú do nácviku 
kultúrneho programu a keď vedia, že tým 
spravia radosť svojim starým rodičom, ide 
z ich strany o dvojnásobné potešenie. K ply-
nulému priebehu celej akcie prispeli aj  dvaja 
žiaci 8.ročníka, ktorí celý program modero-
vali. 

Kultúrny dom bol vyzdobený výtvarnými 
prácami žiakov, ktoré robili na hodinách 
výtvarnej výchovy. Boli tam rôzne techni-
ky i námety a starí rodičia boli iste hrdí na 
práce svojich vnúčat.
Po ukončení posledného čísla sa na pódium 
dostavil spevácky súbor Lehoťanka, ktorý 
zabával svojich spoluobčanov pri občerstve-
ní do neskorých večerných hodín.

Novinársky krúžok ZŠ 
pod vedením Mgr. Ľ. Volfovej

Dosiahnuté výsledky žiakov v predmetových 
olympiádach a súťažiach v školskom roku 2008/2009

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky
 - súťaž družstiev:
2. miesto -  M. Bako (9. roč.), K. Kincel (9. roč.) a J. Kincel  (7. 
roč.), pripravovala p. Kinclová a p. zást. M. Trnčíková
2. miesto -  M. Petríková, K. Kubicová a N. Brunovská, žiačky 9. 
roč., pripravovala p. Kinclová a p. zást. M. Trnčíková 
Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky 
- súťaž jednotlivcov:
1. miesto -  K. Kubicová, 9. ročník
1. miesto - M. Bako, 9. ročník
Obidvaja žiaci postupujú na školské majstrovstvá Nitrianskeho 
kraja v streľbe žiakov zo vzduchovej pušky.
Súťaž mladých záchranárov CO - 5. miesto v súťaži družstiev 
- M. Petríková (9. roč.), K. Kubicová (9. roč.), P. Mesároš (9. roč.) 
a  M. Hörik (7. roč.) - pripravovala p. zást. M. Trnčíková.

Zima
Tak ako dýcha človek,

dýchajú lesy i vtáky v nich. 

V končinách zemepisných šírok

dýchajú halúzky jabloní.

V zime, keď všetko spí,

len človek chodí, hľadá i stráca.

Ten strom ako socha stojí,

on tíško spí a čaká.

 Monika Zaujecová, 4. ročník

Voláme ťa anjelik,

 aby nešťastný nebol nik.

Nech je mrazu a snehu dosť,

aby každý mal radosť.

Nech je dobrá sanica,

 a darčekov plná polica.

Nech láska v našich srdciach prebýva,

teplo a rodinná pohoda nikde nechýba.

Žiaci 8. ročníka

Silvester je krásny deň,

pre deti je to veľký sen.

Každý sa teší na krásnu ligotavú 

oblohu,

veď pyrotechniku má odloženú 

v batohu.

Ľudia sa tešia, bude veselo,

sneh pokryl kopce nabielo.

Po Silvestri všetci oslavujú Nový rok

a mňa z toho začal bolieť pravý bok.

Lucia Tekeliová, 4. ročník

Môj zajko

Zajko, zajko, zajačik, 

postoj aspoň za máčik!

Keby tvoje nôžky mala,

celý svet by obehala!

Zajko, zajko, zajúštek,

máš hodvábny kožuštek,

nakŕmim ťa každým ránom

granulami, zdravým senom.

Kristína Bartková, 4. ročník



Avšak nielenže vyrábajú dekorácie, 
ale i rozširujú svoj repertoár o krás-
ne básne a piesne. Chcú tak ukázať 
svojim rodičom svoju šikovnosť.

Všetko, čo sa detičky naučili, pred-
vedú rodičom na Vianočnom pose-
dení, ktoré sa uskutoční dňa 18.12. 
2008 v priestoroch materskej školy. 

Na rodičov tu čaká bohatý pestrý program 
a pre deti je pripravená odmena za ich sna-
hu a úsilie vo forme sladkých medovníčkov 
a koláčikov.
Dúfame, že strávime príjemné popoludnie 
a každý odíde domov s príjemným pocitom. 
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Zima 
v materskej škole

Vidím padať prvú vločku,
skočila mi na čiapočku.
Druhá vločka, to som rád,
prihupla mi na kabát.
Tretia celá v bielom tričku,
vletela mi na čižmičku.
Počuj, sniežik , už to stačí!
Už je zo mňa snehuliačik.

Táto milá, krátka báseň plne cha-
rakterizuje aktuálne obdobie. Zo 
všetkých strán badáme rozžiarené 
detské očká tešiace sa z prvého napad-
nutého snehu, ktorý všetkým pripomína 
blížiace sa sviatky.

Všetci sa už s očakávaním pripravujeme 
na  najkrajšie sviatky roka - sviatky pokoja 
a lá- sky  - Vianoce. A inak tomu nie je 

ani v materskej škole.
Každoročne sa deťom 

snažíme pripomenúť 
význam týchto nád-

herných sviatkov 
i tým, že sa spolu 
s nami podieľajú 
na vytváraní 
zimnej výzdo-
by. Spolu so 
svojimi pani 
učiteľkami 
zhotovujú via-

nočné ozdoby 
z najrôznejších 

materiálov, kto-
rými potom zdobia 

vianočný stromček 
i priestory materskej 

školy.

Divadlo 
v materskej škole
Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej siedmej 
krajine, za červeným morom, za skleneným 
vrchom a za drevenou skalou bolo jedno 
mesto a v ňom býval kráľ, ktorý mal troch 
synov. Dvaja starší - poriadni šuhajci, ale 
ten tretí, to bol len taký Popolvár, čo spoza 
pece ani nevyzrel. Raz postaví si ti ich otec 
pred seba a rečie:„Synkovia moji, už ste 
chlapi, mali by ste sveta skúsiť...

Tieto slová sa dňa 8.10.2008 niesli našou 
škôlkou. Pýtate sa prečo? No predsa preto, 
že k nám opäť zavítal náš kamarát z Pre-
šova, ktorý nám porozprával a pomocou 

svojich bábok zahral predstavenie Popolvár 
– najväčší na svete.
Dozvedeli sme sa ako Popolvár putoval 
po svete, kde prežil rôzne dobrodružstvá, 
o tom, ako  navštívil medenú, striebornú 
i zlatú horu, premohol Železného mnícha, 
získal za ženu princeznú Zlatomilu a na-
pokon sa stal múdrym a spravodlivým 
kráľom...

Vďaka ujovi hercovi sme strávili príjemné 
popoludnie, zaspievali sme si spolu piesne 
a nakoniec sme ho odmenili dlhým po-
tleskom a poďakovaním. Napokon sa s na-
mi rozlúčil so slovami, že nás čoskoro opäť 
navštívi, čiže už teraz sa tešíme na ďalšiu 
návštevu.

Jesenný zber papiera
Materská škola sa v spolupráci so základnou školou rozhodla zorganizovať jesenný zber pa-
piera, ktorý sa konal v dňoch 22. - 24. októbra 2008. Materskej škole sa podarilo vyzbierať 
680 kg. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať zber 
papiera i budúci rok a vyzbierame oveľa viac kilogramov.

Autor: Simona Špitalská 
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S
v. Mikuláš patrí k najobľúbenej-
ším svätcom. Napriek jeho po-
pularite sa vie veľmi málo o jeho 
živote. Je mnoho legiend ktoré 

hovoria ňom. My sme vybrali nasledov-
nú.  Narodil sa okolo roku 280-286. Už 
v mladosti sa stal povestným svojou 
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, 
keď sa stal biskupom v Myre (Turecko). 
Vďaka svojej širokej sfére dobročinnosti 
sa stal patrónom mnohých profesii. Ale 
je aj patrónom slobodných dievčat a to 
vďaka príhode, 
kedy svojím dob-
ročinným skut-
kom zachránil 
tri mladé sestry 
od prostitúcie, 
ktorou si mali 
zarobiť na veno. 
Sv. Mikuláš kaž-
dej veno daroval. 
V jeho živote 
číslo tri hralo 
veľkú úlohu, 
pretože v jeho 
dobrých skut-
koch neboli len 
tri dievčatá, ale 
zachránil troch  
námorníkov pre 
utopením, troch 
mladých chlapcov odsúdených na  smrť.  
Preto je zrejme Sv. Mikuláš zobrazovaný iba 
ako starý muž s dlhšou alebo kratšou bradou 
a povestnými tromi guľami v ruke. Je to asi 
aj tým, že o jeho mladosti je zachovaných 
minimum záznamov. Zomrel v pokročilom 
veku 6.novembra medzi rokom 345 a 351 
v Myre. Konal dobro za svojho života, ale aj 
po ňom. Bol patrónom detí a možno z vďaky 
k nemu sa zrodil v v Holandsku zvyk obda-
rovávania detí drobnými darčekmi. Vďaka 
tomu sa tento sviatok sv. Mikuláša zachoval 
až dodnes.

Do Lehoty tiež chodieva Mikuláš. Tento rok 
prišiel v predvečer svojich menín, aby obda-
roval malých a možno aj veľkých (ak nazbie-
rajú dosť odvahy) a prišli mu zarecitovať, 
pomodliť sa alebo zaspievať.

Naše deti prišli aj tento rok na 
stretnutie s Mikulášom pred 
obecný úrad, kde spolu rozsvietili 
vianočný stromček. 
Básničky a pesničky deti len tak 
sypali z rukáva, veď išlo o slad-
kosť. Čert preto veľa práce nemal 
a tak iba postával a šomral. Šom-
rali trochu aj dospeláci (nespi-
sovné), keďže Mikuláš priviezol 
so svojou sladkou nádielkou aj 
kvapky v podobe dažďa a chlad-
ného počasia. Deti to však vôbec 
neodradilo. Tí skôr narodení sa 
však mohli zohriať aj vďaka vino-
hradníckemu spolku, ktorý pre 
nich pripravil Mikulášsky pohár 

vína. Veru dobre padlo, horúce a sladké, 
pochvaľovali si takmer všetci.
Tak ako v úvode starosta obce Mikuláša 
privítal, rovnako mu v závere poďakoval za 
to, že opäť prišiel medzi nás a požiadal ho, 
aby si okrem budúcoročnej sladkej nádielky 
pribalil do batohu aj tú snehovú.
Tešili sa všetci, deti, že dostali sladkú odme-
nu a dospelí, že sa zahriali pri dobrom vare-
nom vínku od vinohradníckeho spolku. 

 A ešte aby sme nezabudli na odkaz od Mi-
kuláša, ktorý nám ho šepol, keď nasadal do 
svojich čarovných saní...  

...krásne a sladké Vianoce  
vo vašich rodinách.

P r i š i el  k  nám Pr i š iel  k  nám 
Svätý MikulášSvätý Mikuláš
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Advent a Vianoce
Advent je čas štyroch týždňov so štyrmi 

adventnými nedeľami. Slovo „advent“ je 
odvodené z latinského slovíčka „advenire“ 
čiže „prichádzať“. Advent je tak časom čaka-
nia na Boha, ktorý otvára svoje tajomstvá, 
aby naplnil veľký sen svojej lásky k človeku. 
Prichádza k nám ako krehký človek, dieťa v 
jasliach. 

Obchody nás už v predstihu ožarujú 
ligotavými svetielkami, ktoré nám majú pri-
pomenúť, že aj tento rok budú Vianoce. Od-
kazujú nám, že máme nakúpiť čím skôr a čím 
viac, lebo Vianoce treba prežiť ako sviatok 
hojnosti. V tomto duchu sa nesie atmosféra 
adventných dní, ktorá úplne vytláča pravý 
rozmer posvätného času adventu. Potom 
prídu Vianoce bez adventu a tie okrem mate-
riálnej hojnosti nemajú silu nikoho zmeniť. 

Práve advent môže byť jedinečným ča-
som, v ktorom sa nám podarí odhaliť to, čo 
nám škodí a čo nás ohrozuje v našom živote. 
Je vhodný na to, aby sme vystúpili z kolotoča 
každodenného stereotypu a úprimne, hlboko 
sa zamysleli nad zmyslom všetkých svojich 
činností. Nájdime si preto čas na seba a na 
dobrú modlitbu. Naším ohrozením nie je 
zdolávanie prekážok, ani to, že sa nám ne-
darí a že musíme ísť po namáhavej životnej 
ceste, ale že duchovne ochabujeme a prepa-
dávame sa do ľahostajnosti.

 Vianoce sú sviatky narodenia Pána Je-
žiša. Narodil sa Syn Boha a syn človeka, aby 
vydal svedectvo o pravde. O pravde, že člo-
vek nesie v sebe obraz svojho Pôvodcu, že je 
nekonečne milovaný. Každému z nás sa tak 
naskytla možnosť vykročiť na novú cestu 
v objatí Božieho zaľúbenia a začať žiť úplne 
po novom. Počas radostných vianočných 
sviatkov hľadíme na tajomstvo narodeného 
dieťaťa, chceme porozumieť, ale akosi nechá-
peme. Z nepreniknuteľného sveta Božieho 
Svetla zostúpilo Slovo, ktoré sa stalo Telom. 
Táto udalosť začala písať novú éru dejín 
celého univerza. Zarámovaná je do slov spe-
vu zástupov nebeského chóru: „Sláva Bohu 
na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle!“ 

Marek Šenkárik
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V neskorú jeseň, po sviatkoch Svätého Marti-
na i po Svätom Ondrejovi, po Svätej Kataríne 
sa pomaly do ľudských duší vkráda pokoj, ra-
dosť, zvláštne čaro. Nastáva Advent. Advent, 
ktorý sa završuje  na Štedrý deň  24. 
decembra po západe slnka. Všetci oča-
kávajú príchod Božieho dieťaťa na svet.
Toto obdobie bolo v minulosti zasväte-
né modlitbám, rozjímaniu, odriekaniu.
Obyvatelia Lehoty slávili počas celého 
adventu každý deň rannú svätú omšu 
ŕoráty´ a dodržiavali prísny pôst. 

Nesmelo sa jesť žiadne mäso. Jedlá 
z mäsa sa mohli konzumovať až na deň 
Božieho narodenia (25. decembra). Tiež 
sa zakazoval tanec, spev a akákoľvek 
zábava.
Toto predvianočné obdobie bolo síce 
pôstne, no bolo vždy veľmi čarovné, bo-
haté na zvyky a obyčaje. Niektoré z nich 
sa tradujú do dnešného dňa, niektoré sa 
pomaličky vytrácajú. Naši predkovia si uctie-
vali sviatky Sv. Barbory, Sv. Mikuláša, Sv. 
Lucie, Štedrý deň, deň Božieho narodenia, 
sviatok Sv. Štefana, ... Slávenie týchto sviat-
kov má u nás svoju minulosť a je pretkané 
rôznymi poverami, príbehmi, mágiou. 

Svätá Barbora, vyháňa drevo zo dvora

Na sviatok Sv. Barbory chodievali ženy 
v bielych šatách (rubáš z bielej látky + zá-
stera z tzv. tiranglu). Tváre mali zahalené 
tiranglom (biela čipka) a hlavu im pokrýval 
biely ručník. Sv. Barbora bola dobrá – za mod-
litbu dávala deťom kocky cukru, ktoré nosila 
v bielom batôžku prevesenom cez ruku. 
V tento deň si lehotské dievky dávali do vody 
vetvičky čerešní alebo jabloní. V prípade, že 
vetvička do Štedrého dňa rozkvitne, dievča 
sa do roka vydá. Ak rozkvitne neskôr, bude 
si musieť na vydaj ešte počkať. Ak uschne, 
zostane bohužiaľ na ócot .́ Tieto vetvičky si 
dievčatá dávali na polnočnú omšu Štedrého 
večera za pás. Mládenec, ktorý si od dievky 

vetvičku vzal, pripäl si ju za klobúk a tým jej 
vyznal lásku. Barborky z chudobnejších ro-
dín chodievali aj s cieľom dostať určité dary, 
poväčšine stravu. 

Významný sviatok, ktorý sa teší svojej ob-
ľube do dnešných dní, je Svätý Mikuláš. Aj 
v minulosti chodieval v podvečer po domoch 
v sprievode čerta a anjela. Odetý do biskup-
ského rúcha, s vysokou papierovou čiapkou 
a nošou na chrbte obdarúval detváky ba-
líčkami (tie boli skromné, zväčša ukrývali 
najlacnejšie cukríky). Predtým však muselo 
každé dieťa povedať báseň, zaspievať pieseň, 
vysloviť modlitbu. V Lehote sa tiež zachoval 
zvyk čistiť si topánky a vkladať ich večer pred 
Mikulášom do okien. Na druhý deň ráno si 
tam dobré deti našli koláčových Mikulášov 
a zemiaky. Čižmičky neposlušníkov boli na-
plnené palicami.

Od Lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc.

Ďalšie dni môžeme charakterizovať ako dni 
upratovania. Blížil sa 13. december – Deň Lu-
cie a gazdinky museli mať do tohto dátumu 
vyriadený celý dom. Vo večerných hodinách 
totiž samotné Lucie, ženy odeté do bielych 

Staré tradície a zvyky Lehoty
ADVENT A VIANOČNÉ SVIATKY

šiat s tvárou zahalenou bielym závojom 
a husím krídlom v rukách, navštevovali 
príbytky domácností. Mĺkvo pohybujúce sa 
tajomné postavy ometali steny a nábytok. 
Ak prišli do neporiadku, urobili ešte väčší. 
Svätá Lucia, to bol postrach najmä pre deti. 
Žiadala od nich modlitbu, báseň, pieseň. Keď 
jej prosbu nesplnili, dostali vraj riadnu bitku 
kosťou husieho krídla. Dievkam súcim na vy-
daj rozdávali papieriky údajne s menom ich 
nastávajúceho. Mladé dievčatá verili, že toho 
mládenca, ktorého prvého na Luciu uvidia, 
vezmú si za muža. Niekedy sa tieto povery 
menili v skutočnosť.

V priebehu nasledujúcich dní sa modlil 
deviatnik. Deväť rodín sa stretávalo počas 
deviatich dní pred Vianocami vždy v inej 
domácnosti a vyriekali modlitby.
Príchod najkrajších sviatkov roka bol vy-
plnený i praktickými prípravami. Okrem 
zabíjačiek (pochopiteľne sa nesmelo z ničoho 
ochutnať) a upratovania, lehotskí mládenci 
plietli z konopnej kúdele a konopných nití 
korbáče. Museli byť pevné, aby hlasno a silno 
plieskali. Zvuk korbáčov sa začal rozliehať 
dedinou po štedrovečernej večeri a znel až 
kým ho nevystriedali tóny kostolných zvo-
nov zvolávajúce na utiereň (polnočná sv. 
omša). 

Keď na Vianoce 
pokryté sú polia snehom,

môžeš na Veľkú noc sedieť 
pod košatým stromom. 

Štedrý deň sa začínal pre ženičky už o tretej 
hodine rannej, keďže bolo potrebné mať pre 
koledníkov napečené koláčiky. Kúsok koláča 
a káva s mliekom bolo jediné prípustné jedlo 
tohto dňa. Všetci držali pôst až do večere. 
Tento čas naši predkovia trávili výzdobou 
stromčeka, prípravou sviatočného stola 
a sviatočnej večere. Stromček bol skromný, 
vyzdobený jabĺčkami, orechmi, farebnými 
reťazami. Salónky mali podobu kociek cukru 
zabalených v papierikoch a pozlátkach. 

K tomuto kúzelnému dňu sa viažu nasledov-
né povery a úkony:
» Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, lebo sa 
privolá bieda s núdzou.
» Ani cudzia žena nesmie vojsť do domu, lebo 
by to znamenalo nešťastie.
» Roztavené olovo alebo vosk sa vleje do vody. 
Podľa tvaru zrazeniny odhadneme, čo nás 
v budúcnosti čaká.
» Ak vyjde dievča pri príprave večere von 
z domu, stretne budúceho muža.
» Od štedrej večere sa nemá nikdy vstávať, 
inak sa privolá smrť.
» Od štedrovečerného stola nesmela gazdiná 
vstávať preto, aby jej v roku sedeli kvočky.
» Mince alebo rybia šupina pod tanierom 
prinesie peniaze.
» Kôpka drobných mincí, obilia a kukurice 
pod obrusom mali byť zárukou bohatého, 
úrodného roka a zdravého dobytka.
» Počas večere dostal každý jabĺčko, ktoré sa 
prekrojilo cez stred. Ak bola hviezdička krás-
na zdravá, tak zdravý bol človek v budúcom 
roku.
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» Gazda/gazdiná urobil pred večerou každé-
mu na čelo medový krížik so slovami: „Nech 
ťa Pán Boh ochraňuje od všetkého zlého“ 
alebo „Aby ťa chlapci/ 
dievčence ľúbili“.
» Verilo sa, že mŕtvi pred-
kovia môžu so živými 
zdieľať štedrovečernú ve-
čeru a preto sa aj pre nich 
prestieralo alebo pre nich 
hádzali gazdovia orechy 
do kútov domov. K tomuto 
zvyku sa viazal aj zákaz za-
metania, aby sa nevymietli 
mŕtve duše z domu. Ľudia 
sa po dome pohybovali po-
tichu a pomaly, aby dušiam neublížili.
» Zvyšky zo štedrovečerného stola sa nesmeli 
vyhodiť von, ale sa museli spáliť v peci, na-
koľko jedlo sa pokladalo za posvätené.
» Pre statok sa do oplátok zapekala vňať, aby 

bol statok počas roka zdravý.
» Husiam sa natierali zobáky 
masťou, aby ich gunáre ľúbili.

Keď sa večer rozozvučali zvony 
lehotského kostola, už celá rodi-
na sedela za stolom a čakala, kedy 
na dvere príbytku zaklope hlava 
rodiny. Vtedy sa mama spýtala: 
„Kto ste, čo nám nesiete?“  Od-
poveď znela: „Zdravie, šťastie, 
hojné božské požehnanie“ alebo 
„Krista Pána narodenie“. Táto 
otázka s odpoveďou sa opakovala 
trikrát a potom sa rieklo: „Tak 
vstúpte!“ Po týchto slovách vošiel 

otec s otiepkou slamy a položil ju pod stôl 
ako symbol Ježiškových jasličiek. Mama po-

dala otcovi posvätené 
oplátky, ktoré rozdelil 
obriadenému dobytku 
a jednu dokonca hodil 
i do studne. Všetko 
malo veľkú symboliku, 
život našich predkov 
úzko súvisel s prírodou, 
zemou, vodou, úrodou. 
Dokazuje to i tento 
vinš, ktorý vyriekol 
gazda po príchode od 
dobytka: „Vinšujem 

100 husí, 100 kačíc, 100 kurčiat.“ A gazdiná 
dodala: „100 kôp jačmeňa, 100 kôp žita, 100 
kôp raži, 100 kôp sena.“ Tento obrad pokračo-
val ďalšími rituálmi, modlitbami a samotnou 
večerou. Ako predjedlo sa podávali oblátky 

s medom. Hlavné jedlo pozostávalo 
zo šošovicovej polievky a makových 
pupáčikov. Dezertom a zároveň 
darčekom boli jablká a orechy. Iné 
darčeky neboli. Iba ak tvarohové, 
makové či orechové koláče, ktoré si 
malí chlapci a dievčence po Štedrej 
večeri išli vykoledovať. Okrem det-
ského spevu pod oknami bolo počuť 
aj plieskanie bičov, zvony kostola 
a následne polnočnú svätú omšu.
Božie narodenie, 25. december, je 
dňom narodenia Ježiša Krista a patrí 
k najväčším vianočným sviatkom. 
Bol to deň vinšov a kolied. 

Vinšujem vám tieto 
slávné svátky,

Krista Pána narodené,
aby vám dal Pán Boh zdravé,

šťasté, hojné božské požehnáné,
a po smrti kráľovstva nebeské 

obsáhnuté.

Takouto koledou sa prihovárali malí chlapci 
v ranných hodinách. Popoludní ich vystrie-
dali dospelí muži, ktorí chodili vinšovať 
najmä svojim bližším i vzdialenejším príbuz-
ným. V tento deň sa ženy zdržiavali doma, 
kde vykonávali iba drobné práce, v opačnom 
prípade by to znamenalo nešťastie. Nava-
rené museli mať z predchádzajúceho dňa. 
Pre koledníkov mali pripravené koláče, čaj 
(varené víno + voda +klinčeky), prípadne 
mladé vínko.

Keď svätý Štefan blato vyfúka,
pekná jar sa za tým ponúka.

Na druhý sviatok vianočný, na Štefana, sa 
pokračovalo v rozdávaní vinšov. Avšak tu už 
vinšovali celé početné rodiny. Navštevovali 

svojich blízkych, priateľov, známych. Všetci 
jedli, pili. Drobizg sa hral a spieval. Mlaď sa 
podpichovala a smiala. Dospelí sa veselili 
a zabávali. 
Bolo to šťastné a veselé ukončenie vianoč-
ných sviatkov.
 

Terézia Andrášiková, 
Petra Petríková, 

Juraj Pavel

Redakčná rada veľmi pekne ďakuje za 
poskytnuté informácie o tradíciách našej 
obce nasledovným občiankam: p. Magda-
léne Pavelovej, p. Magdaléne Petríkovej a 
p. Terézii Chlebcovej.
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Recepty 
Ak chcete vianočnú atmosféru u Vás oboha-
tiť dobrotou, ktorá práve nie je typická pre 
Vašu domácnosť alebo ak túžite ochutnať 
z tradičných jedál, ktoré podávali naše 
prastaré mamy na Štedrý deň, nechajte sa 
inšpirovať nasledujúcimi receptami. Všetky 
ich poskytli lehotské gazdinky.

Tradičné lehotské na Vianoce

Kysnuté koláče z Lehoty
Potrebujeme:
1 kg výberovej múky
2dl oleja
½ balenia veta/maslo
2 celé vajcia
štipka soli
kvások:
2 dl mlieka
5 pl. lyžíc kryštálového cukru
1 kocka kvasníc

Postup:
Cesto spracujeme z vyššie uvedených prí-
sad, pridáme kvások a necháme vykysnúť. 
Neskôr ho rozvaľkáme a naplníme  plnkou 
(maková, orechová, tvarohová, príp. kakao-
vá), zvinieme do závinu a vložíme do dobre 
vyhriatej rúry. Po dopečení potrieme ole-
jom, i dvakrát.
(p. Štefánia Horková)

Naše makové pupáčk y
Potrebujeme:
1 kg hladkej múky
2 dl oleja/masti
1 maslo
štipka soli
1 vajce (nie je nutné)
rozpustené maslo na poliatie 
mak 
kvások:
2 dl mlieka
5 pl. lyžíc kryštálového cukru
1 kocka kvasníc

Postup:
Múku, olej, maslo, soľ, vajce zmiešame a  
pridáme kvások. Necháme nakysnúť. Cesto 
neskôr rozotrieme na vymastený plech 
a vložíme do rozohriatej rúry. Po dopečení 
ho rozkrájame na menšie kocky (pupáčky) 
a na okamih ich ponoríme do horúcej vody. 
Potom pupáčky potrieme roztopeným mas-
lom a posypeme makom.

(kolektív autorov)

Lehotsk ý štedrák
Potrebujeme:
Cesto:
500 g polohrubej múky
1 žĺtok
štipku soli
80 g masla

70 g práškového cukru
kvások:
20 g droždia
3 dl mlieka
2 pl. lyžice kryštálového 
cukru

Orechová plnka:
120 g orechov
100 g práškového cukru
vanilka
vriaca voda/mlieko

Maková plnka:
120 g maku

100 g práškového 
cukru
mletá škorica
vriaca voda/mlieko

Lekvárová plnka:
150 g slivkového 
lekváru
40 g práškového 
cukru
mletá škorica
1 pl. lyžica rumu
malinová šťava
vriaca voda/mlieko

Tvarohová plnka:
150 g tvarohu
1 lyžica práškového 
cukru
1 vajce
1 pl. lyžica hrubej múky
postrúhaná citrónová kôra

Postup:

Múku, žĺtok, soľ a maslo zmiešame, pri-
dáme kvások a pripravíme husté cesto. Po 
vykysnutí ho rozdelíme na 3 diely, nakoľko 
robíme tri veľké štedráky. Každý diel vy-
vaľkáme, vložíme na vymastený plech a ne-
cháme ešte chvíľku podkysnúť. Pripravené 
plnky rozdelíme tiež na tri časti, ktoré po 
celej ploche plátov nanášame. Prvú nanesie-
me makovú plnku, pokračujeme orechovou, 
tvarohovou. Lekvárovú vrstvu použijeme 
nakoniec do stredu koláča na dozdobenie.

(p. Olívia Chlebcová)

Recepty nielen na Vianoce

Zemiakové pagáčik y
Potrebujeme:
1 kg hladkej múky
8 veľkých zemiakov (uvariť deň vopred)
3,5 dl oleja
6 čajových lyžičiek soli
1 vajce
1 kocka kvasníc (kvások)

Postup:
Vyššie uvedené prísady zmiesime s mlie-
kom na husté cesto. Po vykysnutí urobíme 
bochníky a necháme ich ďalších 10 minút 
samostatne kysnúť. Neskôr rozvaľkáme 
na obdĺžnik, potrieme olejom, zložíme na 
kocku. Tento postup opakujeme trikrát po 
20-tich minútach. Nakoniec rozvaľkáme 
na hrúbku 2 cm a vykrajujeme pagáčiky. 
Záverom ich potrieme rozšľahaným vajcom 
a posypeme sezamovým semiačkom. Pečie-
me podľa potreby.

Typ:
Ak chcete pridať oškvarky, použite len 2 dl 
oleja.
(p. Marta Ďurčanská)

Slané cesnakové rožk y
Potrebujeme:
1 kg hladkej múky
1 ½  polievkovej lyžice soli
3 polievkové lyžice kryštálového cukru
cca 6 dl mlieka
kvások
1 kvasnice
1 pl. lyžica cukru
mlieko podľa potreby
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Plnka: 
1 Hera
6-7 strúčikov cesnaku
soľ 
Postup pri plnke: Heru vymiešame s pretla-
čeným cesnakom a osolíme podľa chuti

Postup:
Všetky prísady miesime vareškou. Neskôr 
pridáme 1 dl oleja a ručne miesime asi 10 
minút, aby sa cesto nelepilo. Necháme 
vykysnúť. Vykysnuté cesto rozdelíme na 8 
– 10 bochníkov a každý postupne rozgúľa-
me, potrieme plnkou, rozdelíme na 8 častí. 

Zatočíme od širšej časti k užšej. Po-
ukladáme na vymastený plech, po-
trieme vajcom a pečieme pri teplote 
180°C - 200°C.

(p. Edita Zaujecová)

Guľk y 
s údeným syrom
Potrebujeme:
20 dkg hrubej múky
20 dkg polohrubej výberovej múky
30 dkg údeného nastrúhaného syra

2 celé vajcia
1 ½ lyžičky soli
kvások
2 dkg droždia 
1 pl. lyžica cukru
1 dl mlieka

Postup:
Cesto necháme vykysnúť. Na pomúčenej 
doske vyvaľkáme a povykrajujeme malé 
guľôčky. Vysmážame na oleji. 

(p. Jarmila Stieranková)

Advent

Advent, advent, štyri sviece.

Prvá z nich sa trbliece,

za ňou druhá, tretia zhorí,

prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá planie stíška,

tešíme sa na Ježiška.

Bibiana Pavelová, 4. ročník

Maličký snehuliačik vonku stál,

krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.

V novom roku zdravia, šťastia aby mali

a stále sa usmievali.

Bibiana Pavelová, 4. ročník

Už sa blížia Vianoce,

ten čas rýchlo letí.

Na stromčeku sviečky svietia,

šťastím žiaria deti.

Lucia Belúchová, 4. ročník

Krásne sviatky vianočné, 

veselé cesty polnočné.

Pod stromčekom veľký dar,

na Silvestra pekný bál.

Na tom bále ľahký krok,

potom šťastný nový rok.

 Lucia Belúchová, 4. ročník

Najkrajšie sviatky sa už rýchlo blížia,

všetky deti sa na ne veľmi tešia.

Na Štedrý deň si pozrieme darčeky

a ráno nás navštívia vianočné sviatky.

Gabriela Zaujecová, 4. ročník 

Všade mrzne, zima je,

napadnutý sniežik je.

Von sa teplo obliekame

a snehuliakov si staviame.

Dominika Bernátová, 4. ročník
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bodov za dve remízy (doma so Zbehmi a vo 
Výčapoch-Opatovciach).

Veríme, že nik z hráčov nebude v zime zahá-
ľať a že po kvalitnej zimnej príprave zame-
ranej na kondíciu, rýchlosť a obratnosť, poc-
tivej účasti na tréningoch, budú predvádzať 
oku lahodiaci futbal i naďalej. 

Najväčšou novinkou v klube je zmluva 
o vstupe Športového klubu stolného tenisu 

Lehota do OŠK , ktorá bola podpísaná na 
schôdzi výboru dňa 22. novembra 2008.

Všetkým členom OŠK oznamujeme, že 
výročná členská schôdza bude 24. januára 
2009 v priestoroch štadiónu o 16:30 hod. 
Bude sa na nej okrem iného voliť nový výbor 
i prezident na ďalšie dva roky.

Peter Lukáč
Prezident OŠK Lehota

Prehľad prípravných zápasov dorastu a dospelých:

24.1.09   o 14:00 hod. dospelí  Lehota – Bánov
31.1.09  o 12:00 hod. dorast  Lehota – Šoporňa
  o 14:00 hod. dospelí  Lehota – Šoporňa
08.2.09  o 14:00 hod. dospelí  Lehota – Jacovce
14.2.09  o 12:00 hod. dorast  Bánov – Lehota
  o 14:00 hod. dospelí  Bánov – Lehota
22.2.09  o 14:00 hod. dospelí  Jacovce – Lehota
28.2.09  o 12:00 hod. dorast  Šoporňa – Lehota
  o 14:00 hod. dospelí  Šoporňa – Lehota
08.3. 09 o 14:30 hod. dospelí  Madunice – Lehota
15.3. 09 začína sa jarná časť súťaže
  o 12:00 hod. dorast  Klasov – Lehota
  o 14:30 hod. dospelí  Klasov – Lehota

Predbežný prehľad pripravovaných akcií 
Obecným športovým klubom na rok 2009:

Január   zimný turnaj v bedmintone 
   (v kultúrnom dome)
   Finále hokejbalovej ligy
Február  sústredenie mužstva dospelých     
   v Bojniciach 
Marec, Apríl  zveľaďovanie športového areálu
Máj, Jún  spoločný deň na bicykloch pre všetkých 
   (po cyklistickej trase popri 
   Gabčíkove s rôznymi súťažami pre deti)
Júl   pokračovanie v tradícii Turnaja v malom futbale 
   o pohár starostu obce Lehota – 5. ročník
   letný turnaj v bedmintone
   Memoriál Albína Baka – stolný tenis
   hodové zábavy
August   turnaj v plážovom volejbale
   začiatok nového ročníka vo futbale
September, Október Deň šarkanov – Šarkaniáda 2009
   začiatok nového ročníka stolného tenisu
December  Vianočný turnaj o pohár starostu obce Lehota – stolný tenis

Najväčšiu 
radosť robí „Áčko“ 

Futbalisti sa pomaly, ale iste, ukladajú na 
,,zimný spánok“ a preto je tu čas na bilanco-
vanie jesennej časti  prebiehajúceho ročníka. 

Predkladáme hodnotenie jesene slovami tré-
nerov jednotlivých mužstiev, ktoré účinkujú 
v súťažiach. Ponúkame prehľad prípravných 
zápasov dorastu a dospelých, taktiež načrtá-
me  predbežný prehľad pripravovaných akcií 
v roku 2009 Obecným športovým klubom. 

Žiacke družstvo je po jeseni síce na pred-
poslednom mieste, ale tu nejde ani tak 
o umiestnenie, ako o to, naučiť ich všetko 
z abecedy futbalu. Ich najväčším defi citom je 
nedostatočné ovládanie základných prvkov 
telesnej výchovy, lenivosť trénovať a pra-
covať na sebe. Veľmi nás však mrzí fakt, že 
niektorí mladí jednotlivci sú doslova nevy-
chovaní a svojim správaním robia hanbu. 

Veríme, že túto situáciu v dohľadnej dobe 
vyriešime. 

Tréner dorastu je s výkonom svojho tímu 
v jesennej časti viac-menej spokojný. Mo-
mentálne sú v tabuľke na 9. mieste s počtom 
bodov 25. Mrzia hlavne dva desaťgólové 
výbuchy na ihriskách súperov. Ak by chlapci 
dodržiavali správnu životosprávu, dovoľu-
jeme si tvrdiť, že by dokázali súperiť o prvú 
päťku v súťaži. 

Starým pánom jeseň vôbec nevyšla podľa 
predstáv, možno je to uspokojením sa po 
dobrom minulom ročníku a čiastočne i smo-
lou v niektorých zápasoch. 

Najväčšiu radosť robia momentálne dospelí, 
ktorí sú s počtom bodov 27 a s najviac stre-
lenými gólmi v súťaži – 50-timi ( mimocho-
dom v poslednom ročníku sme ich dali spolu 
55 a teraz za pol sezóny už pol stovky) na 
krásnom druhom mieste v najvyššej okres-
nej súťaži. Z našich radov je i najlepší strelec 
súťaže P. Šášik s 15-timi gólmi. Hra muž-
stva bola na dobrej úrovni, mrzia iba straty 

» Spoločná fotografi a s ukončenia jesennej časti ročníka 2008/2009.
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JANUÁR 
Karneval  kultúrny dom  
(základná škola + materská škola + kul-
túrna a školská komisia) 
 
FEBRUÁR
Výročná členská schôdza Jednoty dô-
chodcov s posedením  kultúrny dom  
(Jednota dôchodcov)
Prednášky o problematike vinohradníc-
tva a vinárstva obecný úrad (Vinohrad-
nícky spolok) 
Strelecká súťaž o putovný pohár staros-
tu obce  kultúrny dom (športová komi-
sia + základná škola)  

MAREC
Výstava vín  kultúrny dom 
(Vinohradnícky spolok) 
Deň učiteľov  kultúrny dom 
(obec Lehota)
Rodičovská veselica kultúrny dom 
(základná škola + materská škola)

APRÍL
Púť ku kaplnke pri príležitosti zjavenia 

sa Panny Márie (Jednota dôchodcov + 
Lehoťanka) 

MÁJ
Beh pre zdravie obcou Lehota kultúrny 
dom  (kultúrna a školská komisia + 
športová komisia)

Obecná oslava ku Dňu matiek kultúrny 
dom  (základná škola + materská škola 
+ Obec Lehota)

Požehnanie viníc a polí vinohrady - pri 
soche sv. Urbana 
(Vinohradnícky spolok) 

JÚN
Zabav sa s nami športovými 
hrami športový areál Lehota 
(základná škola + materská 
škola)
Posedenie pri guláši  po-
ľovnícka chata (Poľovnícke 
združenie)

JÚL
Bedmintonový turnaj  špor-
tový areál Lehota (Obecný 
športový klub + športová 
komisia)

plán kultúrno-spoločenských 
akcií na rok 2009

Hodové zábavy športový areál Lehota 
(Obecný športový klub)

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

AUGUST
Ples kvetov kultúrny dom 
(Zväz zdravotne postihnu-
tých + Jednota dôchodcov)

SEPTEMBER
Deň ústavy SR - vatra zvr-
chovanosti  kultúrny dom 
(obec Lehota)

OKTÓBER
Október – mesiac úcty 

k starším 
kultúrny dom 
(základná škola
+ materská škola) 

Výročná členská 
schôdza Zväzu zdravot-
ne postihnutých kul-
túrny dom (Zväz zdra-
votne postihnutých)
Propagačná výstava hy-
diny a drobných zvierat 
kultúrny dom (Sloven-
ský zväz chovateľov ZO 
v Lehote)

DECEMBER
Mikuláš + Mikulášsky pohár vína obec-
ný úrad  (kultúrna a školská komisia + 
Vinohradnícky spolok)

Ochutnávka mladých vín spojená s od-
bornou prednáškou obecný úrad (Vino-
hradnícky spolok) 

Požehnanie mladých vín kultúrny dom 
(Vinohradnícky spolok)

Silvestrovské posedenie Zväzu telesne 
postihnutých s Jednotou dôchodcov 
kultúrny dom (Zväz zdravotne postih-
nutých + Jednota dôchodcov)
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V ROKU 2008 

NARODILI SA

Január:
Alex Civáň, Dominik Bibeň 
Marec: 
Nina Zaujecová, Miroslav Chobot, 
Adrián Gergel, Nicolas Andraško 
Apríl: 
Matej Bosák 
Máj: 
Tomáš Bako 
Jún: 
Lucia Duchoňová, Sebastián Varga 
August: 
Radoslava Chňapeková, Marcel 
Bernáth, Valentín Mesároš 
Október:
Stela Kriváčková, Katarína Krupová 
November: 
Giulia De Nadai, Filip Chlebec

MANŽELSTVO UZATVORILI 

Máj: 
Jana Jedináková a Tomáš Šimko, Jana 
Adámeková a Peter Komárňanský, 
Darina Holčíková a Peter Molnár, 
Mgr. Ľudmila Blahová a Ing. Vladimír 
Krajinčák 
Jún: 
Bc. Viera Mecková a Filip Šúnik, Ing. 
Milan Krupa a Katarína Trúchla 
Júl: 
Marián Bernáth a Naďa Spišáková 
August: 
Matej Hargaš a Ľubica Mesárošová, 
Marián Nemeček a Martina Bédiová, 
Peter Bako a Kristína Zaujecová, 
Michal Frťala a Natália Chudovanová 
September: 
Martin Blaškovič a Veronika 

Kováčiková, Juraj Čanecký 

a Michaela Šuhajdová 
Október: 
Viktor Navrátil a Daniela Iliziová

OPUSTILI NÁS 

Január: 
Pavel Šášik 
Február: 
Vojtech Vaško (74), Emília Hrnková 
(84), Jaroslav Dúbik (70), Emília 
Zabáková (95) 
Marec: 
Antonín Vanek (72), Albín Lukáč 
(62), Mária Hrdinová (74), Filoména 
Kečkéšová rod. Chlebcová (66) 
Apríl: 
Maximilián Lukáč (73), Terézia 
Baková rod. Šunderlíková (89), 
Máj: 
František Šášik (79), Marián Malošík 
(22) 
Jún:
Helena Gajdošová rod. Hulíneková 
(74) 
Júl:
Mária Burdová rod. Lauková (90), 
Apolónia Bernáthová rod. Kopečná 
(86), Alžbeta Bernáthová rod. 
Lauková (97) 
August: Ľudovít Zabák (78), 
Jozef Moravčík (85) 
September:
Mária Hrnková (88) 
Október:
František Strnad (97), 
Benjamín Chmelár (57) 
November: 
Klára Koščáliková (94), 
Mária Rybecká rod. Audyová (38)

Spoločenská rubrika

Zvozový kalendár na rok 2009 

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

14.01.2009 streda 07.01.2009 streda

28.01.2009 streda 04.02.2009 streda

11.02.2009 streda 04.03.2009 streda

25.02.2009 streda 01.04.2009 streda

11.03.2009 streda 06.05.2009 streda

12.03.2009 streda 03.06.2009 streda

25.03.2009 streda 01.07.2009 streda

08.04.2009 streda 05.08.2009 streda

22.04.2009 streda 02.09.2009 streda

06.05.2009 streda 07.10.2009 streda

20.05.2009 streda 04.11.2009 streda

03.06.2009 streda 02.12.2009 streda

17.06.2009 streda   

01.07.2009 streda   

15.07.2009 streda Zber PET deň

29.07.2009 streda 30.01.2009 piatok

12.08.2009 streda 27.02.2009 piatok

26.08.2009 streda 27.03.2009 piatok

09.09.2009 streda 24.04.2009 piatok

23.09.2009 streda 29.05.2009 piatok

07.10.2009 streda 26.06.2009 piatok

21.10.2009 streda 31.07.2009 piatok

04.11.2009 streda 28.08.2009 piatok

18.11.2009 streda 25.09.2009 piatok

02.12.2009 streda 30.10.2009 piatok

16.12.2009 streda 27.11.2009 piatok

30.12.2009 streda 18.12.2009 piatok

Infoservis
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Rady a pomoc pre občanov
Stránkové hodiny obecného úradu:

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

Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

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

Štvrtok: nestránkový deň nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 13:00

Telefónne čísla: 037/ 6553 028 a 0911 220 861.

Termíny zastupiteľstiev: 
28. január, 25. marec, 20. máj, 15. júl, 9. september, 28. október, 9. december.

Výpožičná doba obecnej knižnice: štvrtok 15:30 - 17:30

POŠTA:
Deň: Stránkové hodiny:

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

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

Streda 07:30 - 11:00           12:30 - 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

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková  TEL: 037/655 05 15

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

Utorok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

Streda
Ordinácia Lehota 07:30 - 10:00

Ordinácia V. Zálužie  10:30 - 13:00

Štvrtok
Ordinácia Lehota 11:00 - 12:00

Ordinácia V. Zálužie  07:30 - 10:30

Piatok Ordinácia V. Zálužie 07:30 - 12:00

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

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 - 13:00 Lehota

Utorok 07:00 - 13:00 Lehota

Streda 07:00 - 13:00 Lehota

Štvrtok 07:00 - 13:00 Lehota

Piatok 07:00 - 13:00 Lehota

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 037/655 30 09

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Aerobik: 

Kultúrny dom 
Lehota:

Utorok, piatok
od  19:00 hod 
do 20:00  hod

Vstupné: 30,- Sk
 
 
Cvičiteľka: 

Mgr. Marcela Dulajová

Posilňovňa: 

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

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

Jednorazový vstup:
 zamestnaní a dospelí      -     10,- Sk
 nezamestnaní a deti       -        5,- Sk 

Zodpovední vedúci: Ing. Daniel Dubeň; Tomáš Zabák 

Infoservis
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Upozornenie na nový spoj:
nový spoj z Nitry do Lehoty v nedeľu a vo sviatok 

s odchodom z AS Nitra o 13 25 hod.


