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Pozvánky na pripr avované podujatia

Lehotská hokejbalová liga
Počas novembrových a decembrových víkendov dominoval na multifunkčnom
ihrisku hokejbal. Jednotlivé mužstvá Lehotskej hokejbalovej ligy tu vzájomne
súperili, aby sa dve najlepšie stretli dňa 26. decembra 2016 (od 10:00 hod.) vo
veľkom finále. Príďte fandiť tomu Vášmu tímu (organizuje: OŠK Lehota).

Vianočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce
Počas vianočných sviatkov, konkrétne dňa 26. decembra 2016, pozývame
všetkých nadšencov stolného tenisu do priestorov Kultúrneho domu Lehota,
kde sa budú viesť súboje o putovný pohár starostu obce Lehota. Registrácia
účastníkov je od 9:30 do 10:00. Súťaží sa v kategóriách registrovaní hráči,
neregistrovaní hráči a žiaci ZŠ (organizuje: OŠK Lehota).

Vianočné požehnanie mladých vín
Dňa 27. decembra 2016 (utorok) pozývame vinárov a priateľov vína na 13.
ročník tohto podujatia do miestneho kultúrneho domu. Vzdáme tak hold
tohtoročnej úrode vo viniciach (organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota).

Korčuľovanie na zimnom štadióne v Nitre
Dôkazom toho, že Obecný úrad Lehota podporuje šport je aj skutočnosť, že
dňa 7. januára 2017 je opäť zabezpečené pre všetkých občanov obce Lehota
bezplatné korčuľovanie na zimnom štadióne v Nitre.

Fašiangy
Fašiangy v Lehote sa tešia veľkej obľube už niekoľko rokov. Tak si nenechajte
ujsť ani tie budúcoročné, kedy sa dňa 25. februára 2017 o tradičnú fašiangovú
zábavu postará Miestny odbor Matice slovenskej Lehota v spolupráci s
Obecným úradom Lehota.

Miestna plesová sezóna:
21.01.2017
* Ples športovcov * Kultúrny dom Lehota
* organizuje Obecný športový klub Lehota
29.04.2017
* Krojový ples * Kultúrny dom Lehota
*organizuje Miestny odbor Matice slovenskej Lehota
Poznámka:
Zmena termínov vyhradená. Bližšie informácie budú poskytnuté miestnym
rozhlasom a na webovom sídle obce Lehota.
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EditoriÁl
Milí čitatelia časopisu Lehota ,
deň za dňom odnáša spomienky a prináša
nám nové príbehy našich životov.
Znovu je tu jeden z najkrajších sviatkov roku
- Vianoce. Keď si odmyslíme nákupné horúčky
a zhon, prinášajú so sebou pokoj, harmóniu,
rozjímanie nad koncom roka a premýšľaním,
čo nás čaká v novom roku 2017.
Obec žila aj v posledných mesiacoch starého roku 2016 svojou dynamikou, o čom vás
presvedčia nasledujúce stránky.
V mene všetkých členov redakčnej rady
Vám prajem požehnané Vianoce, plné pokoja
a rodinnej pohody, nech si hlava oddýchne,
srdce pookreje a duša sa rozradostí...šťastný
nový rok 2017.
PaedDr. Vladimíra Chobotová
šéfredaktorka obecného časopisu Lehota
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Slovo starostu
Pomaly, ale isto,
máme za sebou ďalší rok
- 2016. Bol úspešný? Bol
dobrý? Myslím si, že pre
občanov našej obce áno.
Máme vynovenú rozšírenú materskú školu,
ukončili sme majetkovo-právne vysporiadanie
pre prípoj a výjazd na
R1 a finančne uspokojili všetkých vlastníkov
dotknutých pozemkov. Rozšírili sme kamerový systém v obci, verejné osvetlenie,
vyčistili sa odtokové priekopy pri hlavnej
ceste a veľa iných investičných akcií, ktoré
sa rozbiehajú.
Obec nemá žiadne pohľadávky, funguje v
normálnom bežnom režime. V novom roku
2017 nás čaká oficiálne pomenovanie ulíc
a prečíslovanie všetkých súpisných čísiel.
Všetky informácie ohľadom výmeny dokladov vám budú včas a podrobne oznámené.
Zmeny budú aj v zbere komunálneho odpadu. Je prijaté VZN č. 02/2016, kde je stanovený objem nádob v litroch na počet občanov
žijúcich v jednom rodinnom dome. Podotýkam, že separovanie odpadu vyplýva zo zákona a povinnosť separovať platí pre všetky
fyzické a právnické osoby. Nádoby sa budú
označovať nálepkami a vyvážať sa budú iba
označené nádoby. Ten, kto normálne separuje, nebude mať určite žiadny problém. Kto
bude mať nejaké oslavy alebo iné jednorazové zvýšenie odpadu si môže si zakúpiť vrecia
120l na obecnom úrade s označeným logom
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„Envigeos“ za 1 €/ks a iba tento odpad s týmito označenými vrecami bude odvezený.
Kto bude chcieť viac nádob na zbytkový odpad musí si priplatiť. Cena za skládkovanie
odpadu ide hore a množstvo sa z roka na rok
zvyšuje, hoci sa separuje. Za drobný stavebný odpad sa od 01.01.2016 podľa zákona musí
platiť 0,016 €/kg. Je to minimálna cena podľa
zákona o odpadoch. Pre predstavu 100 kg
odpadu je poplatok 1,60 €. Stavebníci, ktorí
budujú a prerábajú si rodinné domy, musia
si zabezpečiť kontajnery na stavebný odpad.
Z obce sa vyviezlo tento rok asi 25 kontajnerov so stavebným odpadom a 25 kontajnerov
s veľkoobjemovým odpadom. Chceli sme,
aby sa obec vyčistila, ale veľa ľudí toto zneužilo. Boli aj súkromní podnikatelia, ktorí na
ceste z práce domov vyviezli zo stavieb odpad do obecných kontajnerov. Pneumatiky
už odoberajú iba v pneuservisoch, kde vám
prezúvajú gumy, preto vás žiadam, aby ste
ich nevhadzovali do kontajnerov.
Zberný dvor je stále vo výstavbe, rozširoval sa, vybetónovali sa spevnené plochy pre
kontajnery, postupne sa nakupujú kontajnery, urobilo sa oplotenie, vyčistila sa plocha
na skládky. Musí sa ešte vyasfaltovať asi 900
– 1000 m2 plochy, kde sa bude uskladňovať
biologický odpad – konáre, vínna réva, lístie,
tráva a pod. a urobiť brány. Odpad na zbernom dvore sa bude odoberať 2x v týždni. Tu
ho poverený správca zberného dvora od vás
odoberie. Podmienka je, aby občan obce,
ktorý odpad dovezie, mal pri sebe doklad o
zaplatení komunálneho odpadu na príslušný
kalendárny rok. Preto vás všetkých vyzývam,
aby ste si nedoplatky na daniach a odpa-

doch vyrovnali do konca roka. Pohľadávky
od neplatičov budú vymáhané exekúciou.
Neplatičov za vodu odpojíme maximálne do
konca roka. Pri opätovnom zapojení musia
správcovi vodovodu najskôr zaplatiť poplatok za odpojenie a pripojenie. Títo ľudia si
musia uvedomiť, že nedá sa donekonečna
zneužívať ústretovosť obce a stále žiť na úkor
slušných spoluobčanov.
Chcel by som upozorniť občanov, ktorí
upravujú hroby zosnulých, aby neodkladali odpadky pod plot a za pomníky, ale do
pristaveného kontajnera a podľa možnosti
okolo pomníkov nezabetónovali všetko, lebo
postupne sa vybetónuje celý cintorín a dažďová voda bude podmývať a poškodzovať
hroby. Je potrebné používať prefabrikované
zatrávňovače, ktoré sú lacnejšie a umožňujú postupné vsakovanie dažďovej vody. V
budúcom roku sa plánuje od ulice mládeže
urobiť parkovisko pre parkovanie osobných
motorových vozidiel, preto žiadam občanov
o strpenie určitých obmedzení počas výstavby parkoviska.
Upozorňujem majiteľom psov, aby akceptovali, že voľný pohyb psov v obci je zakázaný. Psi musia mať na prechádzke s majiteľom
vôdzky a majitelia vrecká na exkrementy,
lebo často dochádza k znečisťovaniu obce
práve týmito exkrementmi.
Je zimné obdobie, môže sa stať, že bude
treba odhrnúť sneh alebo posypať miestnu
komunikáciu. Vozidlá, ktoré parkujú na
miestnych komunikáciách, túto údržbu
znemožňujú a navyše pri posype môžu byť
poškodené. Preto apelujem na všetkých, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách, aby

tieto vozidlá preparkovali do svojich dvorov.
Na ceste, ktorá bude zablokovaná parkujúcimi vozidlami nebude možné previesť zimnú
údržbu a spoluobčania budú ohrození na
bezpečnom pohybe po komunikáciách. Kto
ponesie za to zodpovednosť, keď sa niečo
stane ?
Taktiež upozorňujem chodcov, aby počas
zníženej viditeľnosti a tmy používali reflexné
prvky na ošatení a prechádzali cez cestu iba
po vyznačených prechodoch. Zvlášť upozorňujem hlavne starších ľudí, ktorí vychádzajú
vo večerných hodinách z kostola, aby použili
reflexné prvky. Pozor tiež na podvodníkov,
ktorí okrádajú hlavne starších ľudí. Vždy sa
spýtajte, či sa boli ohlásiť na obecnom úrade,
či majú vydané povolenie na pohyb v obci,
alebo sa opýtať ako sa volá starostka (nie
starosta) a ihneď zavolajte na t. č. 0903 220
861 alebo na políciu 158 a hlavne, nepúšťajte
ich dovnútra.
Starosta obce a poslanci OZ Vás všetkých
pozývajú na Silvestra pred kultúrny dom na
novoročný ohňostroj a spoločný novoročný
prípitok.
Na záver roka chcem poďakovať všetkým
poslancom a zamestnancom obce, MŠ, ZŠ,
spoločenským organizáciám, miestnym
podnikateľom aj občanom za spoluprácu a
pomoc v priebehu roku 2016.
Prajem všetkým ľuďom milostiplné
požehnané sviatky, veľa zdravia a šťastlivý
nový rok 2017.

Milan Chmelár
starosta obce
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Kúsok našej histórie
Tento príbeh je pre vás všetkých. Pre Lehoťanov, pre rodákov, pre tých,
ktorých zaujíma história, dejiny našej Lehoty...
Prijmite ho ako vianočný darček. Pôvodne mal byť odhalený až ako súčasť
náučného chodníka „Aba Lehota“ na jednom zo sedemnástich panelov
v chotári obce. Rozhodli sme sa však zverejniť ho už teraz, nakoľko veríme,
že Vás zaujme a že nám s finišom náučného chodníka pomôžete...

Krypta nad Lehotou

Keď sme dostali nápad zrealizovať náučný chodník v obci Lehota, netušili sme, kam
nás bádanie súvisiace s Kryptou nad Lehotou
zavedie... Počas etnologického výskumu na
túto tému pamätníci zmĺkli. Niektorí počuli
len toľko, že je tam pochovaný nejaký gróf.
Viac sme sa nedozvedeli. O významnej osobnosti pochovanej v krypte sme sa dozvedeli
až bádaním po archívoch a matrikách. Malými krokmi, pomaly, dohadmi a kombináciami sme dospeli k príbehu geometra menom
Sándor Mész.
Sándor Mész sa narodil dňa 22. februára
1839 v Nových Zámkoch rodičom Józsefovi
a Erzsébeth rod. Böhm vo vtedajšom Uhorsku. Otec bol povolaním geometer (krajinný
zememerač, geodet), ktorý svoju profesiu
preniesol aj na synov - Józsefa, Gyulu (Július)
a Sándora (Alexander).
Kde prežil Sándor detstvo, mladosť, aké
mal vzdelanie, nevieme. Vieme však, že jeho
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prvý geodetický výstup je z roku 1859, kedy
ako 20-ročný vypracoval chotárnu mapu
obce Čápor. V štátnom archíve v Ivánke
pri Nitre sme zaznamenali ďalších cca. 40
mapových dokumentov podpísaných Sándorom Mészom, ktoré sú datované najmä do
70-tych a 80-tych rokov 19. storočia. Vtedy,
v období Rakúsko-Uhorska, pri prechode
feudalizmu na kapitalizmus, prebiehala na
našom území komasácia. Išlo o sceľovanie
rozptýlených pozemkov jedného majiteľa do
kompaktného celku s cieľom efektívnejšie
obrábať pôdu. Sándor nemal ľahkú úlohu,
keďže pôda mala v tom období pre roľníkov
existenčnú hodnotu a každý chcel vyjednať
najkvalitnejšiu pôdu v blízkosti obydlia. Prípadné komasačné spory v Lehote začal riešiť
v roku 1875, dôkazom čoho je predkomasačná chotárna mapa obce. V tom čase bol už
uznávaným geodetom a významne sa podieľal na vynájdení novej metódy geodetického

merania. Svedectvá jeho práce sa zachovali
v podobe mnohých predkomasačných máp,
pokomasačných máp, máp intravilánov,
komasačných plánov, ktoré spracúval pre
mesto Nitra a jeho blízke i vzdialenejšie
okolie. V dnešnom nitrianskom okrese išlo
o tieto obce: Čakajovce, Čápor, Čeladice,
Dolné Obdokovce, Dražovce, Horné Lefantovce, Hruboňovo, Lapáš, Lehota, Štitáre,
Zbehy. Pokomasačná mapa obce Lehota bola
vypracovaná v roku 1878.
Vtedy bol už šestnásť rokov ženatý
s Hermínou, rod. Tipula a býval v Nitre na
Ďurkovej ulici č. 3 (Párovce). Istý čas pôsobil
aj v Lehote, kde vlastnil dva domy a bol členom obecného zastupiteľstva. V Lehote sme
zaznamenali aj pôsobenie jeho bratov Gyulu
a Józsefa a sestry Hermíny Turčány (matka
nitrianskeho podžupana: Mihály Turchány).
Napriek skutočnosti, že Sándor Mész
zrejme potomkov nezanechal, s pani Hermínou žil v šťastnom manželstve až do svojej
smrti. Keď sa už blížil jeho koniec, získal
malú parcelku v tejto lokalite do svojho
vlastníctva. Išlo zrejme o isté citové väzby
ku krajine, ktorú si zamiloval, v ktorej žil
a pracoval, a v ktorej si prial byť pochovaný.
Skonal dňa 26.júna 1907 vo veku 68 rokov
v Nitre a bol uložený do hrobky, v dnešnej
dobe zvanej Krypta nad Lehotou.
Zo zápisu z matriky úmrtí zapísanej vtedajším farárom sa dozvedáme: Riadok č. 44:
26. jún 1907 - Alexander Mész - zememerač;
manžel Hermíny Tipula; rímsko- katolík;
narodený: Nové Zámky; bydlisko Nitra, ulica
Ďurkova 3; muž; dožil sa 68 rokov; príčina
smrti: astma a obštrukčná choroba pľúc; zaopatrený; miesto a čas pohrebu - samostatné
mauzóleum v katastri obce Lehota, 28. júna
1907, pochovávajúci: Dr. Július Steinhöfer,
farár. Poznámky: Zosnulý zomrel v meste
Nitra, jeho pozostatky boli odtiaľ prevezené
do Lehoty a uložené do mauzólea (krypta),
ktoré sám zosnulý nechal postaviť. Rodné
meno manželky je Tipula.
Spracovala: Ing. Petra Petríková

Veľká poďakovanie informátorom:
Ing. Daniel Pavel
Radoslav Kriváček
RNDr. Ján Jahn, PhD.
Mária Zabáková, rod. Lahučká
Magdaléna Petríková, rod. Baková
Vilma Flórišová, rod. Kečkéšová
Jozef Zaujec
Zdroj:
Štátny archív v Nitre, Ivanka pri Nitre
Országos Széchényi Konyvtár (Národná
knižnica Széchényiho, Budapešť).
www.familysearch.org

Prosba o spolupr ácu

Náučný chodník
„Aba Lehota“
Ako sme už v úvode naznačili, chceli
by sme Vás, vážení občania, požiadať
o pomoc pri tvorbe výstupov náučného
chodníka „Aba Lehota“.
Náš náučný chodník ponúka pohľad
na život našich predkov v prvej polovici
20. storočia. Zameriava sa najmä na poľnohospodárske tradície, ako na hlavné zamestnanie a živobytie starých Lehoťanov.
Mapuje ich život na poliach, vo vinohradoch, prácu s konope, život na sedliackom
dvore... ich vzťah k viere, pôde, prírode.
Popri hlavnej myšlienke upozorňuje na
krásu prírody, na typicky vidiecky ráz krajiny, na množstvo sakrálnych pamiatok
a historických momentov ako i na množstvo príbehov a legiend...
Aktuálne sme v štádiu, kedy máme
ukončený etnologický výskum, dohodnutú trasu, kompletne spracované všetky
texty... Chýba nám však obrazový materiál, najmä staré fotografie. Ak teda máte
akékoľvek staré fotky, obrazy, kresby... zo
súkromného, verejného, cirkevného života, neváhajte nás kontaktovať osobne na
obecnom úrade, telefonicky 0911/ 953 858,
alebo emailom: petra.petrikova@lehota.sk. Fotografie naskenujeme a v neporušenom stave Vám ich vrátime.
Ďakujeme.
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Zaznamenali sme

Mikuláš
Mikuláš, Mikuláš, prišiel medzi nás, obdariť nám naše detičky a potešiť ich detské
očká blikajúcimi sviečkami na stromčeku.
Toto všetko sa odohralo dňa 9. decembra v kultúrnom dome, kde si pre Mikuláša
pripravili program deti z materskej školy.
Na úvod sme si vypočuli p. starostu Milana
Chmelára, ktorý nám priblížil legendu o Sv.
Mikulášovi. Po ňom prebrala slovo p. riaditeľka MŠ, ktorá uviedla program najmladších
detí I. a II. triedy. Detičky nám zarecitovali
básničku o Mikulášovi a predviedli tanec
Anjelikov, pri ktorom rozosnežili javisko.
Po tomto vystúpení k nám zavítala
Perinbabka s Jakubkom a vločkami, ktorí
nám nakoniec zatancovali a zavinšovali.
Ako poslední vystúpili naši predškoláci, tí
si pre Mikuláša pripravili spoločný tanček,
básničky a takisto aj vinš, ktorým sa ukončil
kultúrny program. Mikuláš každé šikovné
a dobré deti obdaroval a pobral sa rozsvietiť
obecný stromček. A aby toho naozaj nebolo
málo, tak si pre nás aj vinohradnícky spolok
pripravil vianočný pohár vínka, na ktorom si
všetci pochutili a okrem neho čakal s pričinením obecného úradu punč pre dospelákov
a aj detský punč pre detičky.
Najväčším prekvapením večera bol krásny mikulášsky ohňostroj.

Bc. Dominika Gerhátová
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farnosť

Naše spolky

Ondrejovské rozprávanie
„Vážené dámy a páni, je na nás vidieť, ako
ten čas letí. Len nech si letí, len nech sa kĺže,
aj keď nám telá schátrali, mladé máme duše.
Za nami sú vidieť naše deti, vnuci i pokolenie
už tretie. Vlasy máme strieborné, nohy nám
šmajdajú... Ruky hoc už trasľavé máme, len
nech sa nám vládzu vzopnúť sa k modlitbe,
spojiť dlane.“
Týmito slovami sa prihovorila prítomným predsedkyňa Jednoty dôchodcov, pani
Olívia Chlebcová. Stretnutie bolo venované pekných zvyklostiam okolo adventu
a blížiacim sa vianočných sviatkom. Ako
názov podujatia prezrádza, hovorilo sa o sv.
Ondrejovi, ktorý slávi svoj sviatok 30-teho
novembra. Kto to vlastne sv. Ondrej bol? Bol
rybárom ako jeho otec a jeho brat Šimon- Peter. Východní spisovatelia nazývajú Ondreja
„prvým apoštolom“, lebo Ježiš práve jeho ako
prvého povolal k apoštolskej práci. Cirkevní
vodcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú
Ondreja „privádzačom ku Kristovi“, lebo priviedol ku Kristovi Grékov a mnohých iných,
ktorí ho chceli spoznať.
Svätý Ondrej je dodnes na popredných
miestach úcty k svätým, najmä vo východných krajinách. Ale aj u nás, na Slovensku.
V minulosti však bolo toto meno viac uctievané a tak sa aj vo väčšej miere vyskytovalo.
Dnes podľa matriky máme v Lehote deväť
Ondrejov.
V advente, keď bol čas oddychu od poľnohospodárskych prác, dlhé zimné večery,
neosvetlené ulice, ľudia
pripisovali rôznym javom
svoju vlastnú nadprirodzenú silu a z toho vychádzali povery a rôzne
porekadlá. Svätý Ondrej
bol najmä patrónom dievčat súcich na vydaj a tak sa
robili na sv. Ondreja rôzne
predpovede. V Lehote bol
zvyk trasenia plotom, keď
dievčence hovorili: „Trasiem plotom, nikto nevie
o tom, len sám Pán Boh
z neba, že mi muža treba“.
Alebo vraveli: „Plote, plote,
trasiem Ťa, svätý Ondrej
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prosím Ťa, aby si mi dal znati, s kým ja budem
pri oltári státi“. No a z ktorej strany sa vtedy
ozval pes, z tej strany mal prísť nádejný ženích. Predpovede sa robili aj z halušiek, do
ktorých sa dali lístočky s menami chlapcov
a pri varení, ktorý lístok prvý vyplával na
hladinu, ten mal byť ten predurčený muž.
Dievčatá boli spokojné a šťastné, keď im vyšlo meno srdcu vyvoleného.
K Ondrejovi sa viazali i mnohé pranostiky. Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli. Keď na sv. Ondreja
sneží, sneh si dlho poleží. Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. Dnes, zmenou klímy,
zväčša na pranostiky nevsádzame.
Vsaďme radšej na to, čo nám a našim
blízkym prinesie skutočne osoh. Vsaďme na
porozumenia a vzájomnú úctu v našich rodinách a medzi svojimi spoluobčanmi. Tým
príde aj láska, ktorá v tomto predvianočnom
období tak veľakrát iba citovaná je, ale málokedy od nás a našich blízkych naplnená
je. Veď najkrajšou vianočnou ozdobou je byť
ovenčení láskou, úsmevom a šťastnými ľuďmi okolo seba, no a najväčším zo všetkých
majetkov v dome je krása a dobrota ženy.
Človek veľmi rád počíta a nadáva na svoje
potiaže, ale nevie počítať a poďakovať sa za
svoje radosti a šťastné dni. Preto sa v tomto
adventnom období radujme a ďakujme za to,
že ešte sme.

Olívia Chlebcová,
predsedkyňa ZO Jednota dôchodcov Lehota

Vianočná rozprávka
Medzi
betlehemskými
kamennými
pláňami, na ktorých len ovečky vedia nájsť
roztrúsené trsy trávičky sa jarné slniečko usmievalo malý fľak zeme. Bol čerstvo rozrytý
a z otvorenej zeme stúpala k slniečku jemná
para. To človek, ktorému políčko patrilo, ho
tak rozrýpal, lebo sa rozhodol, že si doň zaseje zopár hrstí ovsa pre svojho volka, ktorý
sa skrýval v neďalekej maštali. Zrniečka ovsa
popadali medzi hrudy zeme a čoskoro začali rásť. Jedno steblo, to ktoré rástlo presne
uprostred políčka, rástlo najrýchlejšie a vyrástlo najvyššie. Steblo bolo na svoju krásu a
výšku veľmi pyšné a myslelo si, že je stvorené
pre oveľa vyššie veci, než nakŕmiť gazdovho volka. Bolo predsa také krásne a kdesi
vo svojom malom obilnom srdiečku akosi
podvedome cítilo, že nie je len také obyčajné.
Asi sám Boh mu vnukol takú myšlienku a tak
sa stebielko zo všetkých síl snažilo narásť
krásne a veľké, aby si vyslúžilo nejaké krásne
poslanie. Vystavovalo svoje klásky slniečku,
aby boli rýchlo zrelé a usilovne pilo vodu zo
zeme, aby bolo mocné, keď príde jeho čas.
A naozaj, keď už boli všetky zrnká na ňom
zrelé, priletel z neba anjel, a takto sa ovsenému stebielku prihovoril: „Boh má s tebou naozaj veľké plány. Ale skôr, než budeš naozaj
slávne, musí ťa Boh na takú slávu pripraviť.
A ver mi, nebude to ľahké a bude to poriadne
bolieť. Ak mu však budeš dôverovať, všetko
sa podarí.“ Naše stebielko sa trochu preľaklo,
ale predsa anjelovi povedalo, že je na všetko
pripravené, dokonca aj na to najhoršie. A tak
sa jeho príprava začala.
Najskôr prišiel gazda s kosákom v ruke a
stebielko zoťal. Veľmi ho to bolelo a už viac
nemohlo piť z korienkov vodu. „Teraz určite
zomriem“, povedalo si: „Boh na mňa celkom iste zabudol.“ Ale steblo nezomrelo. To
najhoršie ho ešte len čakalo. Všetkých jeho
kamarátov spolu s ním z políčka preniesli na
tvrdú skalnatú zem, gazda vzal do ruky cepy
a začal steblá mlátiť a lámať. Všetky deti na
svete vedia, že sa to robí preto, aby sa z kláskov vytriasli obilné zrnká, ale naše stebielko
to nevedelo. Veľmi začalo nariekať: „Kto ma
teraz bude chcieť takéto polámané. Veď som
úplne zničené. Bolo som také pevné a silné
a teraz som mäkké a také polámané, že sa
zložím k zemi aj pod najmenším vánkom.“
Ale to ešte nebolo všetko. Vymlátené ovsené
steblá uložili na jednu veľkú kopu, ktorú vo-

lali stoh, a vtedy sa začalo ďalšie utrpenie.
Slniečko, najlepší kamarát nášho stebielka, ktorý mu predtým pomáhalo rásť, sa
teraz stalo nepriateľom. Nemilosrdne pálilo
a z nášho stebielka vytiahlo všetku jeho krásnu zelenú farbu, až zostalo len také bielo-žlté
a vypilo z neho všetku vodu do poslednej
kvapky, takže stebielko už bolo na pokraji
smrti. Keď začínala zima, zaniesol ich gazda
do maštale, hodil ich do kúta a spokojne si
pošúchal ruky, lebo vedel, že jeho statok nebude v zime hladovať.
Naše stebielko bolo veľmi nespokojné.
„Boh na mňa zabudol“, povedalo si. „Sľúbil
mi, že má so mnou veľké plány a teraz tu
ležím odseknuté zo zeme, celé polámané,
vysušené a škaredé niekde v maštali.“ A
takto stebielko nariekalo a plakalo a ani si
nevšimlo, že do maštaľky medzitým vošli
dvaja mladí ľudia. Sadli si na tú kopu slamy
a hoci bola noc, vôbec sa nechystali spať. Stebielko sa na nich zvedavo pozeralo, ba aj ústa
zabudlo zavrieť od údivu, keď videlo, ako sa
žene v tú noc narodilo krásne dieťatko. Mária
– lebo tak sa tá žena volala – vtedy povedala
svojmu mužovi: „Jozef, vezmi prosím trochu
z tej slamy. Je krásne mäkučká a nádherne
vonia. Polož ju do jasličiek a ulož tam nášho
Ježiška, kým si trochu oddýchnem, lebo som
veľmi unavená.“
Naša ovsená slamka bola samozrejme
medzi tými pár hrsťami, ktoré dal Jozef do
jasličiek. A čuduj sa svete skončila Ježiškovi
rovno pod noštekom. Teraz už ďakovala,
že ju cepmi zbili, lebo bola krásne mäkká a
vôbec Ježiška nepichala. Teraz už ďakovala
slniečku, že ju tak kruto celé leto sušilo,
lebo od toľkého sušenia začala krásne voňať
a malý Ježiško od tej krásnej slamenej vône
hneď zaspal a krásne sa pritom usmieval.
A všetci tí anjeli, pastieri, ba dokonca králi,
ktorí tam prišli, akí len boli krásni. A naša ovsená slamka to všetko videla celkom zblízka
a bola veľmi šťastná.
Zrazu za všetko to, čo musela vytrpieť
Bohu ďakovala a už bola skalopevne presvedčená, že Boh na ňu nikdy nezabudol. Až
teraz zistila, aká bola hlúpa, keď si myslela,
že Boh na ňu zabudol. Už vedela, že všetko
to mlátenie a sušenie slúžili práve na to, aby
mohla teraz Ježiškovi slúžiť ako postieľka
a bola to tá najšťastnejšia obilná slamka na
svete.

Mgr. Robert Horka, PhD.
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Mesiac
úcty k starším
Dňa 21.10.2016 sa v Kultúrnom
dome v Lehote stretli tri generácie
občanov. Žiaci a žiačky ZŠ a deti
z MŠ si pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším pripravili pestrý program.
Po príhovore pána starostu vystúpili deti z MŠ so spevácko-recitačným pásmom.
Po nich nasledovali jednotlivé
vystúpenia žiakov ZŠ - gymnastické, tanečné, spevácke, recitačné,
dramatické a inštrumentálne.
Niektoré z nich vznikli pod vedením vyučujúcich, no našli sa aj takí
šikovní žiaci, ktorí si svoje choreografie a pásma pripravili celkom
sami. Žiaci sa navyše podieľali aj na
zvukovej réžií a moderovaní. Vystupujúci boli odmenení patričnou
pozornosťou publika a potleskom.
Účinkujúci odchádzali s dobrým pocitom, že potešili svojich
starých rodičov. Veríme však, že
program oslovil všetky generácie.

Mgr. Ľubica Volfová
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Lehota má majstra SR
v kynologickom športe
Kynologický klub s podporou p. starostu a obce Lehota mal tú česť usporiadať majstrovstvá SR v kynologickom športe zväzu športovej kynológie SR.

Podľa výcvikového poriadku SVV3 sa
tieto majstrovstvá konali dňa 22.10.2016 na
obecnom športovom štadióne. Do súťaže
bolo prihlásených 11 pretekárov z rôznych
kútov Slovenska. Samotného preteku sa zúčastnilo 9 pretekárov: 3 pretekári z Trenčína,
3 zo Zlatých Moraviec, 1 pretekárka z Čakajoviec, 1 pretekár z Nitrianskeho Rudna a
náš kynologický klub reprezentoval náš člen
Milan Šooš so psom Nambo.

Umiestnenie pretekárov podľa kategórii:
Stopovanie
1. Miesto - Milan Šooš so psom Nambo,
počet bodov 99
Poslušnosť
1. Miesto - Milan Rusnák so psom Arno,
počet bodov 99
Obrana
1. Miesto - Milan Šooš so psom Nambo,
počet bodov 97

Preteky prebiehali v troch kategóriách:
vyhľadávanie stôp, ktoré prebiehalo v poli
neďaleko poľovníckej chaty (psy po uložení
stôp a predmetov museli tieto stopy a predmety vyhľadať až po troch hodinách) a ďalšie kategórie prebehli na športovom areáli
ako poslušnosť a ochrana.

Celkové umiestnenie:
1. miesto:
Milan Šooš so psom Nambo (293 bodov)
2. miesto:
Milan Rusnák so psom Arno (290 bodov)
3. miesto:
Alojz Pristach so psom Hexi (261 bodov)
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Pánovi Milanovi Šoošovi touto cestou
gratulujeme k jeho víťazstvu a prajeme veľa
ďalších úspechov v kynologickom športe
ako aj v osobnom živote. „Milan, veľké
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho
kynologického klubu, ako aj obce Lehota.“
Tieto majstrovstvá SR sa konali pod záštitou Zväzu športovej kynológie SR a jeho
prezidenta p. Štaudingera, tiež NSK a jeho
predsedu p. Belicu, ako aj obecného úradu a
starostu p. Chmelára.
Majstrovstvá SR by sa nemohli uskutočniť bez pomoci našich sponzorov, ktorým
patrí poďakovanie: ZŠK-SR, NSK, obec Lehota, Agrol s.r.o. Lehota, Farm s.r.o. Ján Fukas, Záhrady Laník s.r.o., Z polytanu SK Ján

Tóth, Odťahová služba spoločnosť Česmad
Juraj Pavel, D.L.P. s.r.o. autodoprava, Pavol
Daniš, Roman Zaujec, Peter Dobrovodský,
Kamenárstvo Bednár, Peter Zabák, Alcedo
Ľubomír Rybárik, Viliam Herceg, Milan
Poliaček, Poľovnícke združenie Lehota, Vinohradnícky spolok Lehota, veľa práce vykonal p. Vojtech Fray, pracovník OcÚ Lehota
a Peter Chlebec.
Nakoniec veľké ďakujem patrí všetkým
vám, členom kynologického klubu, za prípravu a samotný priebeh pretekov, ako aj
vám ženám, ktoré ste sa podieľali na zabezpečení a príprave občerstvenia, čo veľmi
pozitívne hodnotili aj samotní pretekári.

Štefan Pavel
predseda kynologického klubu Lehota
Základná škola v Lehote by sa týmto
chcela poďakovať víťazovi pretekov p. Milanovi Šoošovi za to, že finančnú odmenu
za prvé miesto v súťaži venoval našim školopovinným lehotským detičkám.
ĎAKUJEME

Mgr. Anna Burdová,
riaditeľka ZŠ Lehota
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Rozhovor

Štefan

Pavel

Oženil sa v roku 1967 s pani Margitou a na
budúci rok oslávia krásnu zlatú svadbu. Radosť mu robia 3 deti: syn Juraj, dcéra Vierka
a syn Dušan a aj 3 vnuci a 4 vnučky. Rodina
si zachováva tradíciu, že sa vždy stretávajú
pri každom sviatku všetkých členov rodiny
a tak je rodina stále pokope. Keby mal v súčasnosti niekomu z rodiny poradiť, určite by
mu povedal, aby do politiky nikdy nešiel. Ale
dianie v obci ho zaujíma a veľmi mu na tejto
rodnej obci záleží.

Kariéra na úrade

situácia urýchlila a aby mu pomohli s doriešením pätovej situácie. Za pomoci zlúčeného JRD V. Zálužie bol daný priestor na nové
smetisko. Po skolaudovaní smetiska, ktoré
spĺňalo všetky požadované podmienky,
v obci sa začali riešiť problémy s komunálnym odpadom, kupovali sa prvé plechové
smetiaky i smetiarske auto, aby sa začal
komunálny odpad vyvážať. Pri prevádzke
tohto smetiska nastali problémy so susednou obcou. Ťažké srdce má na slovenskú televíziou, ktorá skreslila v reportáži situáciu,
keď zábery zo smetiska vo Veľkom Záluží
použila ako zábery z nášho smetiska. Stálo
ho to veľa nervov i úsilia.

Výstavba združeného
objektu, pošty, obchodov
a obecného úradu

Po základnej vojenskej službe bol zvolený
za poslanca MNV. Pôsobil ako predseda
komisie pre mládež a telesnú výchovu, aj
ako člen rady MNV (dnešná obecná rada).
V júny 1986 ho občania zvolili za predsedu
MNV. Funkciu vykonával ako posledný
predseda MNV a následne ako prvý starosta
v porevolučných rokoch. Tejto činnosti sa
venoval do roku 1994. V roku 1991 dostal
infarkt a skončil na invalidnom dôchodku,
ale po zlepšení stavu dokončil svoje volebné
obdobie ako starosta. Veľmi si pochvaľoval
vtedajšie zastupiteľstvo, ľudia spolu vychádzali a všetko šliapalo ako hodinky. Potom
sa to skomplikovalo a už sa množstvo vecí
nepodarilo dosiahnuť.

Druhým míľnikom v roku 1986 bola výstavba multifunkčnej budovy. Všetko sa
budovalo cez akciu Z, za pomoci ľudí z obce, tesárov, murárov. Hoci bola projektová
dokumentácia spracovaná a časť budovy
vystavaná, ľudia sa sťažovali, že budova je
zakopaná a že treba niečo s tým vymyslieť.
Prvá stavba (pošta a bar) a druhá stavba
(pôvodný obecný úrad) boli rozdelené tak,
aby dostala obec dve dotácie za sebou.
Knižnica mal byť len prechodom. Požiarnu
zbrojnicu upravili tak, aby mala obec lekáreň, s ktorou, na prekvapenie viacerých,
veľa ľudí zo zastupiteľstva nesúhlasilo, či sa
lekáreň uživí. Vyvolal jednania rady ONV
(Okresný národný výbor) na stavenisku,
aby sa pohlo so stavbou a upravil sa projekt
o priestory súčasného obecného úradu, pretože v pôvodnom MNV, ktoré bolo v kultúrnom dome, sa kúrilo uhlím, v budove nebol
prívod vody, ani sociálne zariadenia. Veľkou
pomocou mu bola pridelená aktivistka
ONV Milka Hasilová, ktorá urobila mnoho
pre našu obec. Dalo veľa námahy upraviť
projektovú dokumentáciu, dostavať to, aby
sa vytvoril tak veľký a kompaktný komplex.
Kolaudácia prebehla v roku 1993.

Skládka odpadov

Pouličné osvetlenie

Jedným z dvoch najdôležitejších míľnikov
vo funkcii bola likvidácia smetiska v strede obce. Sám na seba si napísal udanie na
ministerstvo životného prostredia, aby sa

Zabezpečilo sa i obnovenie osvetlenia obce,
ktoré bolo nevyhovujúce. Avšak kvôli čerpaniu elektrickej energie sa muselo nočné
osvetlenie vypínať od 22:00 do 5:00, lenže to

spomienky nášho
posledného predsedu
a prvého starostu
v pohnutých časoch
Pána Štefana Pavela pozná celá dedina.
Starí i mladí... starší ho poznajú, keď ešte
úradoval v komunálnej politike, mladší
z rôznych spolkov, v ktorých pôsobí. Poprosili sme ho o rozhovor, aby sme si pripomenuli, ako sa naša obec rozvíjala a zistili, čo
porába aj v súčasnosti ako aktívny dôchodca...

Detstvo a rodina
Narodil sa 17.10.1945. Celý život prežil v Lehote. Detstvo mal radostné, povojnové, plné
športu, kamarátstiev na ulici spolu s tromi
bratmi - Egydom, Danielom a Vojtechom.
Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1964-1966. Po skončení začal pracovať
na JRD (Jednotné roľnícke družstvo). Pre
zdokonalenie vedomostí začal navštevovať
Strednú poľnohospodársku a technickú školu na Šindolke, ktorú ukončil s maturitou.
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nevyhovovalo ľudom, ktorí šli ráno do zmeny na družstvo. Pôvodne chceli osvetlenie
povoliť len na každej druhej lampe. Podarilo
sa vypínanie a zapínanie upraviť... V tom
čase sa muselo o všetko zabojovať. Najprv
bolo obnovené osvetlenie len na hlavnej
ceste, do roka sa podarilo postupne osvetliť
aj celú dedinu.
Bojovalo sa aj o to, aby zostal v obci lekár
a zubár, kedy hrozilo, že by sa muselo cestovať do mesta, čo bolo pre mnohých starších
ľudí v tom čase veľký problém.

Plyn a voda v Lehote
V rokoch 1990-91 sa začali riešiť projektové
a fi nančné prípravy na plynofi káciu a prívod
obecného vodovodu. V roku 1993 sa začali
práce na prívode plynu a obecného vodovodu v obci. S plynofi káciou bol problém, pretože obec nespĺňala veľkoodber, pomohlo
pri tom družstvo, ktoré otváralo novú linku.
Pritom cez chotár šiel aj plynovod do Zálužia. Plyn i voda sa zaviedli v roku 1993.
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Spolkový život

Deň zdravia
v Lehote

Pán Pavel bol pri zakladaní väčšiny spolkov. V roku 1967 sa založil Zväz zdravotne
postihnutých, kynologický klub bol založený pod záštitou Zväzarmu v roku 1983
a vinohradnícky spolok v roku 1988. Mnoho
spolkov padlo po roku 1990 a postupne sa
niektoré obnovovali. V roku 1992 to bola
napr. Jednota dôchodcov. Dlhé roky robil
hospodára vo futbalovom klube a predsedu
zväzu požiarnej ochrany. V tých časoch
dostal niekoľko ocenení: 2x z okresného
národného výboru (roky 1987 a 1991), 1x z
krajského národného výboru (1988) a 1x od
predsedu vlády a ministra spravodlivosti SR
(1990). Pri preberaní ocenenia z rúk predsedu vlády a ministra vnútra si pripomenul aj
prácu jeho predchodcov, ako aj vás, vážení

spoluobčania, bez pomoci ktorých by neboli
dosiahnuté tieto úspechy, za čo vám patrí
veľké ďakujem. V tomto roku dňa 22.10.2016
Kynologický klub pod jeho vedením a za pomoci obce usporiadal pretek Majstrovstvá
republiky v kynologickom športe.

Súčasnosť
Teraz sa angažuje ako predseda
kynologického klubu, je podpredsedom Zväzu zdravotne
postihnutých, členom v Matici
slovenskej a vo vinohradníckom
spolku. Nemá čas sa nudiť. Vo
voľnom čase sa snaží byť v záhrade, vo vinohrade, pokiaľ mu
to zdravotný stav dovoľuje.
Ako sám tvrdí, ľudia boli v minulosti dobrí, menej sa hádali
a klbčili pre hlúposti, hoci
v každej dedine sa objavia ľudia, ktorí to tu i negatívne oživujú. Voľakedy k nám chodili
riešiť susedské spory až z vlády
a kancelárie prezidenta. Dokonca bolo na neho podané aj
anonymné trestné oznámenie,
ktoré sa nepotvrdilo.
V roku 2013 dostal vzácne ocenenie Senior roka, ktoré mu
bezpochyby prináleží.

Veľmi pekne ďakujeme za
rozhovor a prajeme ešte veľa
zdravíčka v kruhu rodiny a
veľa úspechov v spolkovom
pôsobení.
PaedDr.
Vladimíra Chobotová
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Výbor ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote usporiadal dňa 25.11.2016
pre svojich členov, ale i všetkých priaznivcov zdravého životného štýlu odbornú
prednášku s besedou na tému „Prevencia
cukrovky a osteoporózy.“
Cukrovka - Diabetes je celoživotné,
chronické ochorenie, pri ktorom dochádza
k nedostatočnej premene cukrov v organizme, ale aj k poruche spracovania tukov,
bielkovín, minerálnych látok a vody, čo
má za následok vážne poškodenie celého
organizmu.
Osteoporóza patrí k najzávažnejším
ochoreniam kostí. Vyznačuje sa znížením
obsahu kostnej hmoty a kostného tkaniva,
čím zapríčiňuje zvýšenú krehkosť kostí, z
čoho vyplýva zvýšené riziko zlomenín už
pri minimálnom úraze.
Odbornou lektorkou bola Mgr.
Klaudia
Šugrová
z Lekárskej fakulty
UPJŠ Košice-Nitra.
Táto
odborníčka
sa viac rokov venuje
odbornému
poradenstvu
pre
klientov, ktorí tieto
civilizačné
ochorenia majú a chcú
dosiahnuť zlepšenie
zdravia formou prevencie a zdravším
životným štýlom. Dozvedeli sme sa, ktoré

potraviny sú z hľadiska vývoja týchto ochorení pre nás škodlivé, ale aj to, ktoré potraviny by sme v rámci prevencie konzumovať
mali a ako často, ale aj o dôležitosti aktívneho pohybu každý deň, i keď len formou
dlhších prechádzok na čerstvom vzduchu.

V závere prednášky nám lektorka odporučila prečítať si knihu „dia šlabikár“ (autor
Ing. Peter Herceg a kol.), ktorá sa nachádza
aj v elektronickej podobe na adrese : http:
//www.spisiacik.sk/dia-slabikar.
Naším cieľom nie je nahrádzať lekárov,
práve naopak, dali sme si za cieľ, že všetkým
občanom Lehoty, ktorí už rôznymi ochoreniami trpia, ale aj tým, ktorí chcú predchádzať rôznym civilizačným ochoreniam,
ktoré znepríjemňujú, ale i skracujú život,
chceme v ich úsilí o prevenciu účinne pomôcť aj takýmito odbornými prednáškami.
Veľmi nás potešilo, že o prednášku bol
záujem, o čom svedčí aj počet prítomných
- 48 poslucháčov. Ďakujeme všetkým za ich
pozornosť.

PhDr. Anna Kasanová, PhD.
Foto: autor

Bajzove Zbehy
Dňa 30.11.2016 sa v Zbehoch konala súťaž v prednese
poézie a prózy - Bajzove Zbehy. Je to súťaž s desaťročnou
tradíciou na počesť Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý pôsobil 13
rokov v obci ako farár. Z našej školy sa jej zúčastnili dve
žiačky, nechýbali ani deti z MŠ Zara-Sofia Kutaková a Tamara Vargová.
V 1. kategórii Viktória Hrnčiarová (žiačka štvrtej
triedy) obsadila 2. miesto, v 2. kategórii Natália Zabáková
(žiačka šiestej triedy) obsadila 1. miesto. V kategórii Seniori sa umiestnila p. Olivka Chlebcová na 3. mieste. Našim
„dievčencom“ srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu.
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Matersk á škola

November bol v našej škôlke mesiac,
počas ktorého sa deti čo to naučili o zdraví,
o ľudskom tele a získali pozitívny postoj
k zdravému životnému štýlu.
Prostredníctvom prierezových tém
sme u detí vytvárali primeranú predstavu
o častiach svojho tela, o ich funkcií a aktívnom prístupe k ich ochrane. Na témy
o ľudskom tele plynule nadväzovala téma
dodržiavania základného časového harmonogramu počas dňa – spánku, jedla,
pohybu, taktiež v záujme udržiavania
vlastného zdravia a zdravotného štýlu.
V modelových situáciách získali deti zručnosť pri ošetrení jednoduchého poranenia
a učili sa ako predchádzať vzniku niektorých ochorení.
A naše škôlkarské novembrové heslo
je: ,,Vitamíny tie mám rád, s nimi som ja
kamarát...“
December sme v našej škôlke privítali
mikulášskymi piesňami, básňami a tančekmi, ktoré sme si pripravili pre Mikuláša.
A nielen to, celú škôlku sme vyzdobili anjelikmi, čertíkmi, čižmičkami a inými našimi výtvormi. Vyzdobenou škôlkou bolo
tiež počuť tóny radostnej hudby, ktoré nám
prišla zaspievať a zatancovať Simsalala. V
decembri sme taktiež vnímali krásu zimnej
prírody a v tento vianočný čas sme si s detičkami pripomenuli naše zvyky a tradície,
ktoré si v našom srdci uchovávame.
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Bc. Dominika Gerhátová a Bc. Lenka Fúsková

Naša škôlka

Mikuláš v Materskom centre Obláčik
Dňa 6.12.2016 nás v Obláčiku navštívil Mikuláš. Ale zavolať ho nebolo vôbec jednoduché. Celý Obláčik sme vyzdobili svetielkami, detičky s malou pomocou mamičiek ozdobili
stromček, nachystali sme vianočný punč a zvonili sme zvončekmi, aby nás počul a prišiel.
Podarilo sa, Mikuláš predsa len dorazil aj s plným košíkom darčekov. Detičkám porozprával
ako v noci cestoval, rozdal im prekvapenia a spoločne sme si zatancovali.
Aj keď bol tento deň čarovný, v našom Obláčiku je aj vo všedné dni veselo. Hráme sa,
čítame, robíme rôzne výtvarné aktivity, ako napríklad: kreslenie, maľovanie, lepenie a modelovanie s plastelínou. Deti sa učia hrať v kolektíve a mamičky si pomáhajú rôznymi radami
či už vo výchove detí, vo varení alebo zaujímavými nápadmi. Jednoducho v MC Obláčik je
vždy veselo!

Jana Ballová
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Základná škola

Beseda so
spisovateľom

So spisovateľom sa stretli a besedovali aj
žiaci 3. a 4. ročníka. Žiakom sa rozprávanie
veľmi páčilo a do svojich tried odchádzali
plní dojmov a nových poznatkov o tomto
vzdialenom kúte sveta.
Mgr. Lenka Kutaková

Hravo cvičme
zdravo

Dňa 25. 10. 2016 sa žiaci 5. – 9. ročníka
prostredníctvom pútavého rozprávania
cestovateľa a spisovateľa Martina Hunčára
ocitli v ďalekom exotickom Mjanmarsku.
Vďaka jeho prednáške na vlastnej koži zažili
skutočné dobrodružstvo v džungli. Dozvedeli sa mnohé informácie a zaujímavosti, o
ktorých sa v učebniciach geografie nepíše.
Na fotografiách mohli obdivovať krásy tamojšej prírody, no dozvedeli sa aj to, s akou
chudobou musia obyvatelia tejto krajiny
denno-denne zápasiť. Vypočuli si, ako žijú
deti v Mjanmarsku, aký jednoduchý, no
pritom šťastný život vedú. Bolo zaujímavé
vidieť, ako vyzerá tamojšia škola, ako jednoducho je zariadená a v akých podmienkach
sa musia deti vzdelávať.

S fi nančnou podporou, ktorú žiakom
1. stupňa našej školy poskytol Nitriansky
samosprávny kraj prostredníctvom dotácie
na podporu kultúry a športu na rok 2016
sme zakúpili špeciálne cvičebné pomôcky.
Tieto hravou a súťaživou formou žiaci využívajú od septembra 2016 v projekte ,,Hravo
cvičme zdravo“, ktorý je určený žiakom 1.
stupňa ZŠ.

Divadelné
predstavenie Môj
Malý princ
Dňa 15.11.2016 sa naši žiaci 1. – 6. ročníka zúčastnili nekonvenčného divadelného
predstavenia Môj Malý princ. Išlo o hru
v podaní zväčša mladých hercov Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre, medzi ktorými účinkoval aj šikovný absolvent našej
ZŠ – Miroslav Bakura.

Pod titulom je na reklamnom letáku
uvedené, že pôjde o „Vesmírny bábkový
kabaret + tančiareň pre celú rodinu“, čo
zodpovedalo skutočnosti. Deti sa mohli
zasmiať na komických situáciách postáv v
očarujúcich maskách, ktoré boli doplnené
bábkovými výstupmi, no zastrešené predovšetkým veľmi príjemnými a „chytľavými“ piesňami. Voľná adaptácia známeho
Exupéryho príbehu žiakom poskytla hlbší
rozmer – predstavenie skutočných hodnôt
v našom živote, ako aj odsúdenie egoizmu,
- no aj priestor pre zábavu, ktorá vyvrcholila
v závere predstavenia, keď nás herci pozvali
na hudobno-tanečný koncert do dolnej sály.
Usmiate tváre a tanec našich žiakov boli dôkazom, že sa im predstavenie páčilo.

PaedDr. Peter Naščák

V rámci svojho rozprávania apeloval
na žiakov a povzbudil ich k štúdiu cudzích
jazykov. Pán Hunčár je autorom mnohých
kníh pre deti a mládež, ktoré si naši žiaci
mohli po skončení besedy prezrieť a zakúpiť.
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Na vyučovacích hodinách aj v čase
mimo vyučovania s veľkou chuťou cvičia
a za pomoci moderných telovýchovných pomôcok (motorická dráha, balančné dosky)
nadobúdajú pohybové zručnosti a zdatnosti, zlepšujú svoju telesnú kondíciu a tým
zlepšujú svoj zdravotný stav.

Mgr. Ľubica Ševčíková

Do aktivít týždňa Hovorme o jedle sa
ako škola zapájame hlavne preto, že sa plne
stotožňujeme s myšlienkou tohto projektu
a cieľom súťaže, ktorým je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy
pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe
potravín pri ochrane zdravia a ich význame
pre tvorbu a ochranu životného prostredia,
regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Vyučujúci pripravili pre žiakov zaujíma-

vé aktivity k témam: Odkiaľ jedlo pochádza;
Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov;
Mlieko a mliečne výrobky od slovenských
kravičiek; Značka kvality SK; Tuky, cukry,
soľ; Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.

Hovorme o jedle
V týždni od 10.10. do 14.10.2016 sa
žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi zapojili do IV. ročníka celoštátnej
súťaže ,,Hovorme o jedle“, ktorej organizátormi sú Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách.
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Základná škola
Posledná aktivita „Hýb sa v rytme“ si
našla svojich priaznivcov a pokračuje ďalej
počas veľkej prestávky každý piatok. Žiaci
tancujú na chodbe napr. zostavu na hudbu
piesne Makarena alebo len tak tancujú. Túto
pohybovú aktivitu majú veľmi radi, pretože
nie je pre nich fyzicky náročná, okrem toho
pomocou nej odstraňujú škodlivé účinky
sedavej činnosti počas vyučovania a zdravo
relaxujú.

Mgr. Ľubica Ševčíková

Vianočné recepty
školy. Chceli sme ich zdravou výživou inšpirovať k tomu, aby pripravili niečo zdravé a
dobré svojím súrodencom i rodičom počas
jesenných prázdnin.

Žiaci 6. triedy a triedna učiteľka
PaedDr. Iveta Šlosárová

Záložka do knihy
spája školy

Moja mama varí
zdravšie ako Tvoja
O tom, že zdravá výživa je pre nás deti
potrebná, sa hovorí všade. Učíme sa o nej i
v škole. Ale nie vždy zdravé jedlá sú pre nás
deti lákavé. A tak my, šiestaci, sme sa rozhodli urobiť vzorové menu, ktoré by lahodilo
nášmu detskému maškrtnému jazýčku, ale
i prísnemu oku odborníkov na výživu.
S pomocou pani učiteľky sme zostavili
jedálny lístok, ktorý ukazuje, ako by mala
vyzerať strava na jeden celý deň. Podľa neho
sme pripravili raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. S jedlami, ktoré bolo treba
uvariť, nám pomáhali naši rodičia - pani
Jedináková, pán Bédi a dokonca tiež babička Viktórie Bernáthovej. Raňajky, desiatu
a olovrant sme urobili sami. Príprava jedál
nás bavila a ich zdobenie tiež, pretože jeme
aj očami. Jedlá sme pekne naservírovali, aby
sa na ne mohli pozrieť aj ostatní žiaci našej

Naši drahí čitatelia ,
zrejme i u vás už pár dní cítiť škoricu a vanilku... možno už máte vyzdobený vianočný
stromček a kapra vo vani... a špajzu plnú
potrebných prísad na vianočné špeciality. My
sme trochu nakukli do kuchýň našich spolkov,
združení, klubov, aby nám ich predstavitelia
prezradili malé vianočné tajomstvá. Tak, ak
Vám zvýši v špajzi nejaká ingrediencia, pustite sa do prípravy ponúkaných receptov. Ich
rodiny na ne nedajú dopustiť.

miak. Varíme asi hodinu, aby bola zelenina
mäkká. Potom mäso vyberieme, necháme
trochu vychladnúť a dobre ho odkostíme.
Pokrájame na menšie kúsky a prepasírujeme spolu so zeleninou cez sito do druhého
hrnca, do ktorého precedíme aj zvyšnú polievku a privedieme znovu do varu. Potom
vložíme odložené kúsky rýb a varíme ešte
10 minút. Dochutíme, ak treba, soľou, chili
korením a opatrne miešame, aby sa mäso
nerozišlo. Podávame s čerstvým chlebom.

Vianočná kapustnica
od Ing. Daniela Pavela z Miestneho odboru
Matice slovenskej Lehota

Rybacia polievka
od Ing. Oľgy Mesárošovej zo ZO zväzu zdravotne postihnutých v Lehote
Mesiac október je vyhlásený za Medzinárodný mesiac školských knižníc a preto
sa žiaci našej školy zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája
školy: Čítam, čítaš, čítame. Cieľom projektu
bolo nadviazanie kontaktov medzi školami
a podpora čítania prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh. Naši žiaci dostali ako partnerskú školu Základnú
školu s materskou školou z
obce Cerová v Trnavskom
kraji.
Pri tvorbe a maľovaní
záložiek sa deti inšpirovali
knihami od slovenských aj
zahraničných autorov. Po
prečítaní úryvku sa pustili
do výroby záložiek. Tým
starším stačila ich vlastná
fantázia, tým mladším
pomohli pani učiteľky
vhodnou predlohou a maketou. Tvorba záložiek deti
tak zaujala, že niektoré vyrobili aj dve. Celkovo žiaci
vyrobili 168 záložiek.

Mgr. Tatiana Solnicová
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Chutné a veselé
z vianočných stolov
našich spolkov

Ingredience:
1-1‚5 kg rýb, môže byť viac druhov (kapor
alebo iné mliečne ryby, no môžu byť aj morské, aj vnútornosti)
4 veľké cibule
koreninová zelenina
rybací bujón
bobkový list
rasca
celé i mleté čierne a nové korenie
2 lyžice mletej papriky
l-2 lyžičky vegety
2-3 strúčiky prelisovaného cesnaku
1 zemiak
podľa chuti aj feferónka
olej alebo masť
Ryby naporcujeme a povyberáme krajšie
kúsky, ktoré odložíme nabok. Vo väčšom
kastróle pražíme na tuku pokrájanú cibuľu.
Keď je polomäkká, pridáme paradajkový
pretlak a ešte popražíme. Prisypeme mletú
papriku a potom zvyšok rýb. Okoreníme
novým a čiernym korením, pridáme rascu,
vegetu, rybací bujón, na kocky pokrájanú
koreňovú zeleninu, cesnak, bobkový list a
zalejeme asi 2 l vody. Keď všetko začne vrieť,
postrúhame do polievky 1 väčší surový ze-

Hlavné prísady:
1 ks údené bravčové koleno
1 ks čerstvé bravčové koleno
1 kg bravčové pliecko
1 kg údená klobása / môže byť viac druhov/
bravčová masť
údená ryba
kyslá kapusta
Ingrediencie podľa chuti:
cibuľa, cesnak, sušené huby (najlepšie
dubáky), borievka, čierne korenie, drvená
rasca, nové korenie, bobkový list, majorán,
soľ, vegeta, 2-3 ks stredne veľké zemiaky (na
záver na zahustenie)
Deň dopredu uvaríme údené koleno,
čerstvé koleno, údenú rybu a údené klobásy.
Na bravčovej masti osmažíme cibuľu, pridáme časť cesnaku, červenú mletú papriku, na
kocky pokrájané bravčové pliecko. Všetko
orestujeme, podlejeme vývarom z údeného
mäsa a klobás. Pridávame pokrájanú kyslú
kapustu a ostatné ingrediencie a pomaly
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Vianočné recepty
varíme. Na zahustenie použijeme zvlášť
uvarené 2-3 stredne veľké zemiaky, ktoré
popučíme a pridáme do už uvarenej kapustnice. Uvarené kolená, a klobásy pokrájame a pridáme do kapustnice podľa chuti.

Vianočný kapor
od Ing. Štefana Petríka z Vinohradníckeho
spolku Lehota
Ingredience:
1ks kapor
mlieko (podľa veľkosti kapra)
1 ks veľká cibuľa
1 ks malé maslo
soľ, korenie, mletá červená paprika podľa
chuti
Očisteného a umytého kapra vložíme
na noc do mlieka. Pred samotnou prípravou ho z mlieka umyjeme. Osolíme, jemne
okoreníme a vložíme do pekáča, ktorý sme
vymastili 1/3 masla. Cibuľu nakrájame na
hrubšie kolieska. Časť cibule s ďalšou tretinou masla (na kúsky pokrájané) vložíme do
rozkrojeného kapra. Kapra zvrchu obložíme
zvyšnou cibuľou a poslednou tretinou masla. Prikryté pečieme pri teplote 200 stupňov
min. 45 minút. Ako prílohu volíme zemiaky
uvarené v šupke, ktoré si natierame maslom.
Podávame so suchým bielym víno. A to Vám
je zážitok!

Srnčie na smotane
Od Mgr. Františka Ondrušku z Poľovníckeho združenia Lehota

K dlhodobým tradíciám poľovníkov v našom regióne počas Vianoc
a v záveru roka, patrí prikrmovanie zveri na Štedrý deň a spoločná
silvestrovská vychádzka. Posledný
deň v roku si poľovníci ako odmenu
za celoročnú starostlivosť a prácu
v revíri doprajú obľúbené poľovnícke špeciality, ktorými je i srnčie na
smotane.
Ingredience:
800g srnčieho chrbta alebo stehna
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slivkový lekvár

60g masti (oleja)
40g údenej slaniny
160g koreňovej zeleniny – mrkva, zeler, petržlen (môže byť aj viac)
1 cibuľu
celé nové a čierne korenie
bobkový list
4 dcl kyslej smotany
3-4 polievkové lyžice hladkej múky
soľ, vodu podľa potreby (vývar)
citrónová šťava
2 dcl červeného vína
brusnice
Mäso z diviny ukladáme na 2-3 dni do marinády (pácu).

Cesto si rozdelíme na 3 časti, každú časť
potrieme slivkovým lekvárom a vrstvíme
na seba. Cesto popicháme špajdľou alebo
vidličkou a pečieme cca 20 minút pri 180°C.
Po upečení posypeme kryštálovým cukrom
alebo orechmi. Počas sezóny pridáme jablká
alebo iné ovocie.

Kokosovo - kávové rezy
od pána Petra Zabáka z Obecného športového klubu Lehota

Zloženie marinády:
Očistenú a pokrájanú zeleninu s korením na
divinu uvaríme v posolenej vode. Necháme
vychladnúť a pridáme 1 kávovú lyžičku
octu. Mäso ponoríme do marinády a denne
obraciame.

1 vajce
1 žĺtok
3 PL práškového cukru
kakao a práškový cukor na posypanie

Postup:
Mäso vyberieme z marinády, osušíme
utierkou, prešpikujeme údenou slaninou
a sprudka opečieme z obidvoch strán na
masti. Takto opečené mäso vyberieme na
tanier. Zeleninu z marinády a čerstvú zeleninu spolu s ďalšími ingredienciami dusíme
do mäkka. Následne vložíme mäso, podlejeme červeným vínom, vývarom (vodou)
a dusíme do mäkka. Po zmäknutí, mäso
vyberieme a zeleninu rozmixujeme ponorným mixérom, pridáme smotanu zahustenú
múkou, a necháme prejsť varom, pridáme
citrónovú šťavu. Naporcované mäso servírujeme so získanou omáčkou, knedľou
a brusnicami. Dobrú chuť!

Orechy nasekáme na hrubo (môžeme
ich opražiť nasucho na panvici, necháme
vychladnúť). Maslové sušienky rozvaľkáme na hrubšie kusy alebo ich potlčieme.
Nasekanú čokoládu dáme do misky a vo
vodnom kúpeli ju rozpustíme. Potom do nej
vmiešame na kúsky nakrájané maslo. Vajce,
žĺtok a cukor vyšľaháme, najlepšie mixérom
a následne zašľaháme do roztopenej čokolády. Nakoniec vmiešame oriešky a sušienky.
Čokoládovú zmes rozotrieme do obdĺžnikovej formy a necháme tuhnúť v chladničke minimálne tri hodiny. Dezert krájame
nožom, ktorý si namáčame v teplej vode.
Nakoniec ho posypeme kakaom, do ktorého
primiešame trošku práškového cukru.

Čokoládový dezert
s orieškami

Slivkový koláč

od pani Olívie Chlebcovej zo ZO Jednoty
dôchodcov Lehota a speváckej skupiny
Lehoťanka
Ingredience:
100 g orechov
(vlašské, lieskové, mandle a pod.)
100 g maslových sušienok
100 g kvalitnej tmavej čokolády
75 g masla

od pána Štefana Pavela z Kynologického
klubu Lehota

Tento koláč je veľmi jednoduchý, ale
chutný a celá rodina si ho obľúbila.
Ingredience:
0,5 kg hladkej múky
25 dkg masla
2 vajcia
20 dkg práškového cukru
1 prášok do pečiva

Ani jedny Vianoce na našom stole
nesmú chýbať kokosovo - kávové
rezy. My ich milujeme a návšteva
tiež. Kto nemá rád sladké, nech neskúša alebo nech zredukuje množstvo cukru (za kvalitu ale potom
neručím). Je to pomerne náročný
recept ale stojí za to.
cesto:
7 bielkov
30 dkg práškového cukru
12 dkg kokosovej múčky
6 lyžíc polohrubej múky
1/2 prášku do pečiva
náplň:
7 žĺtkov
20 dkg práškového cukru
1 polievková lyžica
mletej suchej čiernej kávy
25 dkg masla
na vrch: čokoláda
Bielky vyšľaháme na tuhý sneh, vyšľaháme cukor a zľahka primiešame múku s kypriacim práškom a kokosovou múčkou. Na
papieri na pečenie pečieme pri 220°C kým
nezačne zlatnúť. Po miernom vychladnutí
vyklopíme na dosku poprášenú práškovým
cukrom. Náplň: žĺtka, cukor a kávu šľaháme nad parou (dlllho), kým začne hmota
hustnúť. Necháme ju vychladnúť, potom
pridáme maslo a vyšľaháme. Touto náplňou
potrieme upečené cesto a na vrch nalejeme
roztopenú čokoládu.
Spracovala:

Ing. Petra Petríková
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Knižnica

OŠK Lehota informuje

Knižné novinky 2016
Detektívky
Dominik Dán – Nežná fatamorgána
Lars Kepler – Ihrisko
Michael Conelly – Druhá strana
Jozef Karika – Trhlina
Eva Hrašková, Kristína Ježovičová – Sestra
Guillaume Musso – Central park
Henning Mankell – Biela levica
Romány
Kristin Harmelová – Takto som mohla žiť
Kristan Higginsová – Ženíchov svedok
Julie Grey – Mária Antoinetta : dni slávy, dni smútku
Jennifer Probstová – Hľadanie podmanivej lásky
Hazel Gaynor – Dievča z Titanicu
Beletria pre deti a mládež
J.K.Rowlingová – Harry Potter a prekliate dieťa
Gabriela Futová – Rozruch v škole na Kavuličovej ulici
Rebecca Johnson – Julinka malá zvelolekárka
Thomas C . Brezina – Tigrí tím- jed červeného leguána
Maja Von Vogel – Tri pátračky : škandál vo vysielaní
Cornelia Funke – Lovci prízrakov vo veľkom nebezpečenstve

OŠK
Lehota informuje
Dorast
Po víťazstve v 5 lige
a historickom postupe
do IV. ligy, skončilo
v mužstve 7 hráčov a
museli sme ich nahradiť 7 novými. IV. liga je
omnoho
kvalitnejšia
a náročnejšia, čo sme si
všetci uvedomovali.
Chlapci pochopili, že musia na sebe makať a ich prístup k tréningu bol príkladný.
Tréningové úsilie sa prejavilo aj v zápasoch.
Po 6. kole sme boli na prvom mieste bez
straty bodu. Žiaľ, postihli nás zranenia,
ktoré vyradili 4 hráčov na viac týždňov. Prišli prvé prehry a nakoniec sme skončili na
peknom 3. mieste. Mrzia nás tie zranenia,

Tréner Ján Ilavský:

Lehota
pošteklí
každého!
Pri pohľade na tabuľku jesennej časti VI
ligy vládne v Lehote určite spokojnosť. Pred
súťažou si OŠK nedávala nejaké vysoké ciele, avšak ako sa ukázalo, skvelá partia pod
taktovkou ostrieľaného a obľúbeného trénera Jána Ilavského ukázala, že aj v Lehote
sú stále dobrí futbalisti.
Vstup do súťaže vyšiel Lehote podľa
predstáv a po dvoch kolách sme mali na
konte 6 bodov, ale hneď na to prišla nešťastná prehra v derby s Rumanovou a potom kontroverzná prehra v Žitavanoch.
Následne na to nasledovala šesť zápasová
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mohli sme bojovať o prvé miesto. Naopak,
potešujúci je herný prejav a najviac vstrelených gólov v suťaži. Taktiež počet divákov
na naše zápasy, ktorý je na dorasteneckú súťaž nezvyčajný, a to je ocenenie našej práce.
A najväčším kladom a prísľubom je fakt, že
až 6 hráčov dorastu počas jesene nastúpilo
za A-mužstvo.
Počas decembra sa náš dorast zúčastnil
na dvoch halových turnajoch. Na obidvoch
sme skončili ako víťazi! Týmto pozývam
všetkých na ten najväčší turnaj, PP Invest
cup, ktorý sa uskutoční 14. januára v mestskej hale na Klokočine.

Starí páni
Mužstvo starých pánov obhajuje prvenstvo z posledného ročníka. Aj tento rok si
počína na výbornú, keď okrem jednej prehry
vyhrali všetky svoje zápasy a po polovičke
súťaže sú na čele tabuľky.

Peter Zabák
šnúra bez prehry (4 víťazstva, 2 remízy)
so skóre 21:10, plus 14 bodov do tabuľky.
Za povšimnutie stojí domáca výhra nad
dovtedy nezdolaným Horným Ohájom 4:3,
keď v polčase svietilo na ukazovateli skóre
nelichotivých 0:3 a snáď ani najväčší optimista neveril v čo i len bod!!! Vynikajúci
výkon podali chlapci tiež v zápase s lídrom
súťaže Ivánkou a výhrou 1:0, remízou v nebezpečnom Klasove 3:3, kde v oklieštenej
zostave bol polčas 3:0 pre domácich! Určite
mrzí prehra v Kolíňanoch a v poslednom
zápase vo Výčapoch, kde Lehota mala na
viac.
Nedávno dostal tréner Ján Ilavský
otázku, ako by zhodnotil účinkovanie OŠK
Lehoty v súťaži. Odpoveď? „ Sme tím, ktorý
dokáže poštekliť každého.“
Čo dodať na záver?

POĎME ŠTEKLIŤ
SÚPEROV AJ NA JAR !
Marcel Kovalčík
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CESTOVNÝ PORIADOK

R ady a pomoc občanom
Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138
Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

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

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Streda
Štvrtok
Piatok

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota
Pondelok
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Utorok:
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Streda:
08.00 - 12. 00
13.00 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
08.00- 13. 00
Kontakt:
0911 220 861

Pošta
Pondelok
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Utorok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40

Streda:
07.00 - 11. 00
14.00 - 17. 00

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/733 60 40

Štvrtok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30

Deň

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce
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Piatok:
07.0 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Kontakt:
037/ 6 553 141
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