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Väčšina z nás sa na leto teší. Ide predsa o obdobie oddy-
chu, dovoleniek, grilovačiek, gulášfestov, zábavy... Zopár 
takýchto momentov Vám prinášame. Zaznamenali sme 
Gulášfest, výlety Lehoťanov do rôznych kútov Slovenska 
i zájazd na Moravu - do Vranovej Lhoty, kde sa konal obľú-
bený Zraz Lehôt a Lhot.

V minulosti však malo leto iný charakter. Išlo predo-
všetkým o tvrdú prácu a zber úrody. Už obálka čísla napo-
vedá, že Vám priblížime príbeh žatvy a dožinkov. V tejto 
súvislosti spomenieme i lehotské hody. Veď predsa do 
hodov museli mať gazdovia z Lehoty všetko obilie vo dvo-
roch. Pripomenieme si podujatie „Požehnanie viníc a polí“ 
i význam púte ku kaplnke Panny Márie.

K letnej pohode prispeje aj rozhovor s Marcelom 
Ochránekom a pár otázok sme položili aj majsterke Slo-
venska v stolnom tenise Silvii Selickej. Tradične prinášame 
informácie zo samosprávy, z miestnych škôl a zo športu. 

Spoznáte mená majiteľov najstarších bicyklov v Leho-
te. Pán Michal Zaujec, pán Zdenko Chlebec ako i Matúš 
Lisy ukázali svojich dvojkolesových tátošov, na ktorých sa 
jazdilo ešte v období II. svetovej vojny. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.
redakcia

Lehota

Zaujímavou fotografi ckou súťažou pokračujeme
aj v tomto čísle nášho časopisu

„Môj domáci maznáčik“
Do uzávierky časopisu nám pošlite fotografi u

 svojho zvieracieho maznáčika, 
s ktorým musíte byť odfotení aj Vy.

Sme veľmi zvedaví, k čomu sa naši obyvatelia 
obce radi pritúlia. Okrem psíkov a mačičiek to 

môžu byť morské prasiatka, papagáje, rôzne plazy 
a iné živé tvory z vašich príbytkov, s ktorými 

trávite čas 
a robia Vám radosť.

Prihlásiť do súťaže sa dá dvomi spôsobmi:
• poslať mail na casopis@lehota.sk, ktorý bude 

obsahovať vaše meno, adresu, kontakt a fotografi u Vás 
a Vášho maznáčika, ktorého chcete prihlásiť. 

• na obecnom úrade nájdete formulár, cez ktorý sa dá 
priamo prihlásiť a odovzdať fotografi u.

Tešíme sa na zaujímavé a originálne fotografi e!
Víťaza čaká 100 € poukážka na nákup
v Chovprodukte pre Vášho maznáčika

Najstaršie známe bicykle v Lehot eNajstaršie známe bicykle v Lehot e

Michal ZaujecMichal Zaujec

Zdenko ChlebecZdenko Chlebec

Matúš LysiMatúš Lysi
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Vážení spoluobčania,

viem, že je čas dovoleniek, školáci sú 
v polovici prázdnin a mnohí z Vás viac ako 
po iné mesiace v roku oddychujú na dovo-
lenkách. Verím, že všetci dokážete správne 
zrelaxovať, nabrať do ďalších mesiacov veľa 
síl, zregenerovať sa fyzicky aj psychicky.

Napriek letným mesiacom sa však život 
v obci nezastaví a aj v tomto čase samo-
správa funguje svojím bežným životom. 
Okrem obvyklých vecí, ktoré sú obcou za-
bezpečované počas celého roka, sa aktuálne 
vykonávajú úpravy na zdravotnom stredis-
ku a v budove a areáli Materskej školy.

Ako mnohí z Vás vedia, obec má pride-
leného nového stomatológa, ktorý zatiaľ 
pracuje pre nás v Nitre na Párovciach. Na 
zdravotnom stredisku v Lehote sa v prie-
behu posledných mesiacov rekonštruovala 
a fi nančne zabezpečovala ambulancia, 
ktorá po sprevádzkovaní bude bližšie k Vám 
k občanom. Momentálne sa v ambulancii 
dokončuje jej materiálne a technické vyba-
venie, aby spĺňala hygienické normy a kri-
tériá na prevádzku. Po poslednom rozho-
vore s pánom doktorom Závackým /našim 
stomatológom/ bude v nasledujúcich týž-
dňoch prebiehať administratíva smerujúca 

na otvorenie ambulancie v Lehote, ktorá 
podľa jeho vyjadrenia by mohla byť ukonče-
ná v jesenných mesiacoch tohto roka.

Druhá významná činnosť prebieha 
v budove materskej školy. Na základe plat-
ného stavebného povolenia a na základe 
dohody s Úradom verejného zdravotníctva 
v Nitre realizujeme svojpomocne úpravy 
a rekonštrukčné práce na budove materskej 
školy. Hlavná stavebná úprava spočíva 
v presvetlení bývalej odpočinkovej miest-
nosti, ktorá sa po stavebných úpravách 
stane treťou triedou v našej materskej ško-
le. Výsledkom takéhoto riešenia bude to, že 
počet prijímajúcich detí do našej škôlky aj 
napriek obmedzujúcim podmienkam, ktoré 
sa v posledných rokov zakotvili do zákonov 
Národnej rady, bude 58 detí. Myslím, že 
napriek všetkým obmedzeniam a fi nančnej 
situácii či už v samospráve, ale aj v štáte, to 
považujem za úspech. Zo strany obce a aj 
z mojej strany bolo urobené maximum pre 
dosiahnutie takéhoto výsledku v tomto prí-
pade, hlavne pre mladých rodičov s deťmi.

Záverom mi dovoľte zaželať pokojné 
prežitie druhej polovice leta, pekné chvíle 
na dovolenkách, množstvo zážitkov a šťast-
né návraty v plnom zdraví domov.

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 23. mája 2012 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 10/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
fi nančný príspevok pre p. Mariána Zabáka, 
bytom Lehota č. 644,  vo výške 300 €. 

Uznesenie č. 11/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
p. Bakovi Marekovi predĺženie nájmu 
vonkajších priestorov kultúrneho domu 
o výmere 220 m2, za účelom prevádzkovania 
záhradnej pivárne od 1.5.2012 do 
30.9.2012.

Uznesenie č. 12/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 
ods. 2, psím. a), zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa 
priloženého návrhu, viď príloha.

Uznesenie č. 13/2012 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu HK k záverečnému účtu obce Lehota 
za rok 2011.

Uznesenie č. 14/2012   
Obecné zastupiteľstvo

a) b e r i e   n a    v e d o m i e
HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a c/ 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení 
nesk. predpisov vo výške 30 €;

b) s c h v a ľ u j e  
HV č. 2 podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení 
nesk. predpisov vo výške  3 327 €;

c) s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve  HV č. 3 vo výške  - 27 811 €.

d) Obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 16 ods. 10, zákona č. 583/2004 
Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách, 
v znení neskorších doplnkov a zmien:
vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením  
„ b e z  v ý h r a d. “

Uznesenie č. 15/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za 1.Q.2012  zástupcovi starostu vo 
výške 15% a hlavnej kontrolórke vo výške 
15%.

U z n e s e n i e
z mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
27. júna 2012 o 17.30 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 16/2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
schvaľuje pridelenie uvoľneného 1-izbového 
bytu v 15Bj po p. Belkovi p. Anne Bakovej
od 1.7.2012.

U z n e s e n i e
z mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
27. júna 2012 o 18.00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s organizovaním stretnutia Lhot a Lehôt v 
roku 2015 v obci Lehota.

Zo zasadnutia poslancov
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Roboty počas leta neúrekom bolo: tu 
šošovicu, fazuľu vysiať, tam ďatelinu do 
jačmeňa, hen kapustu poliať, tuhľa ko-
nope presekať. Mrkvu, petržlen pretrhať 
i burgyňu, vinohrad okopať. Aj strašiakov 
do maku zapichnúť. Statok obriadiť... 
Či Mesač- či Cerník každú nedeľu prejsť, 
úrodu skontrolovať... A veru pomaly kosy 
nabrúsiť, kotrbaje pohľadať, cepy oprá-
šiť. Nenadarmo- lehotské role sa do zlata 
začali farbiť, prepelice svoje mladé začali 
vítať a k Petrovi Pavlovi sa schyľovalo. 
Vtedy sa u nás takto hovorilo:

„Po Petrovi Pavlovi ideme žať.“

Po stáročia bola pôda hlavným zamest-
naním a základom obživy našich predkov. 
Vyvrcholením celoročnej snahy a ťažkej prá-
ce na poli bola žatva. Od jej zdarného výsled-
ku záviselo budúce blaho či núdza roľníckych 
rodín. V podvedomí ju lehotskí gazdovia mali 
neustále: pri príprave pôdy, pri sejbe, v pra-
nostikách, v modlitbách, najmä však v čase 
jej trvania.

 „Pane Bože nebeský pomáhaj 
a s večerom nemeškaj!“ 

Týmto výkrikom sa žatva začínala. 
Predtým však všetci: mladí- starí, bohatí- 
chudobní pokľakli, hromadne sa pomodlili 
a spoločne ďakovali za novú úrodu.  Až po 
týchto úkonoch sa ženci pustili do roboty.

Ako prvá sa zberala raž. Museli sa vyrobiť 
tzv. povriesla (plnili funkciu dnešného špa-
gátu), ktoré sa zhotovovali práve z ražných 

Tradície a zvyky Lehoty

ŽATVA A DOŽINKYŽATVA A DOŽINKY
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stebiel a slúžili pri zväzovaní snopov počas 
celej žatvy. Ďalej sa zbieralo žito (pšenica), 
ovos a napokon jačmeň.

Organizácia žatevných prác mala svoju 
deľbu práce, ktorá bola určená pohlavím a 
príslušnosťou k jednotlivým generáciám. 
Najdôležitejšie poslanie mali kosci a žnice. 
Namáhavú kosbu vykonával kosec, pričom 
žnica za ním hrstila (kosákom ukladala 
odobraté hrste obilia na povriesla). Pripra-
vené hrste viazali muži pomocou krutla 
(viazací kolík) do snopov. Starší a deti znášali 
snopy a pomáhali stavať obilné kríže. Zahra-
bávanie strniska a zber hrabaniny bola práca 
najmladšej generácie. Na poli nesmel zostať 
ani klások.

Tempo pri žatve udával najšikovnejší a 
najobratnejší kosec. Zálusk na takého mala 
nejedna, no do páru s ním nešla- dvojná-
sobne by sa narobila. Keďže zastavenie zna-
menalo hanbu a rýchlosť najlepšieho kosca 
bola nemenná, v snahe odpočinúť si, žnice 
spievali túto pieseň:

„Robota, robota, na celý deň ťa mám,
nechce sa mi robiť, kým si nezaspievam.
Horko mi je, horko, nemôžem od horka,

podajže, mi milý vody do pohárka.“   

Kosci by radi vyhoveli, no v týchto chví-
ľach na oddych času nebolo.  Snáď len, keď  
osličku vytiahli- kosu 
nabrúsiť, či keď kos-
tolný zvon ohlásil 
poludnie- čas obeda. 
Zväčša  sa jedlo na roli. 
Výnimku tvorili len 
veľké horúčavy, kedy sa 
rodiny odobrali prečkať 
tieto horká  domov. 

Robilo sa od svitu 
do mrku. A hoci bola 
žatva ťažká práca, ani 
teraz sa nezabúdalo na 
zvykloslovné prejavy  
v podobe porekadiel, 
obradov, prekáračiek, 
piesní... S nimi išlo 
všetko akosi lepšie.

„To lehotské šíre pole, to lehotské políčko,
zasiala som rozmarín zelený a vzišlo mi 

žitečko.“

Gazdovia sa nestačili nazdať a svoje žitko 
mali skosené a zviazané do krížov.  V takejto 
forme zotrvalo na preschnutie zopár dní, 
kým ho na rebrináku nepozvážali do dvorov 
– na holohumnicu. Tu sa ukladalo do tzv. 
kobiliny (kozel). Pri zvážaní si pomáhalo celé 
príbuzenstvo, aby kobilinu čím skôr zakryli 
a tak uchránili proti neželanému počasiu. 
Do lehotských hodov muselo byť obilie vo 
dvoroch.

Žatevné práce boli fyzicky a časovo 
náročné. Ak hospodár vedel, že nebude so 
žatvou stačiť, najímal si pomoc. To sa týkalo 
veľkostatkárov: Bezáka, Hajmana... K Majlá-
tovi na Kynek išli do služby nielen Horniaci 
ale aj naši z chudobných pomerov.

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 funty 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 veľ-
ké 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, 



8 Dedičstvo predkov

snopy jednak veľké robiť a klásky dobre pozbie-
rať. 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. 

Vyplatí panstvo, pravdaže vyplatí, ba čo 
viac- dožinky schystá... 

Keď sa dni začali nakláňať a Majlát mal 
takmer všetko obilie na statku, schytili sa 
naše najskúsenejšie žnice viť dožinkový ve-
niec. Mal podobu zvona a vysoký bol vyše 
metra. Bol uvitý z najkrajších klasov obilia 
a ozdobený poľnými kvetmi, neskôr papie-
rovými ružami a stuhami. Takto vyzdobený 
ho kosci a žnice prinášali hospodárovi ako 
symbol úrody a ukončenia žatvy. Čochvíľa 
bolo dolinou od Prieložku počuť Brunkovu 
i Hargašovu harmoniku a radostný spev 
žatviarov. Na vozoch a vystrojení sa blížili 
ku gazdovstvu na Kyneku. Na čele sprievodu 
išiel žatevný gazda a dve rúče dievky, ktoré 
týmto vinšom odovzdávali svojmu hospodá-
rovi dožinkový veniec: 

„Idú ženci z rolí, prestierajte stoly,
stoly javorové, obrusy ľanové.

Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš,
Dajže nám ho z lásky, zbierali sme 

klásky.“

Spokojný gazda veniec prijal a za dobre 
vykonanú prácu pripravil všetkým od žatvy 
hostinu. Pečené mäso, chlieb, chren, pagáče, 
koláče, pivo, víno, pálenka... Každý sa mohol 
najesť a napiť dosýta. Na dvore vládol spev, 
smiech, polka, čardáš, radosť, zábava... Bez-
pochyby išlo o najkrajšie chvíle z obdobia 
žatvy.

Dožinky však neznamenali koniec práce 
s obilím, nasledovalo mlátenie. Základnou 
mlatobnou technikou bolo mlátenie cepmi. 
Bola to zdĺhavá, namáhavá avšak  špeciálna 
práca a nie každý ju ovládal. Aj k tejto práci 
najímali  statkári robotníkov – mlatcov. 
S cepmi museli narábať tak, aby ich ohlávky 
do nôty klopkali a vytvárali melódiu. Vzá-
jomné zrážanie cepov bolo neprípustné. Ak 
si mlatci na to nenavykli, zapájali sa do iných 
činností- čistili obilie viatím, na riečici, raj-
tarom, prehadzovali ho, pripravovali zbožné 
jamy (hlboké jamy vystlané slamou a celtou), 
susáky na uskladnenie...

Veru, roboty počas leta neúrekom bolo. 
Ešte na statku ani poriadne vymlátené ne-
mali, už gazdiná cesto do ošítky miesila, 
už dievky v potoku na Lúčkach konope 
máčali, krumple vykopávali, už šarvanci 
šťápom orechy otĺkali, jablká oberali, už 
gazda sudy a kade pre oberačku chystal...

Ing. Petra Petríková
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Aba - Lehota
náučný chodník 
obcou Lehota

Obzrieť sa do minulosti a prostred-
níctvom histórie a tradícií zanechať 
odkaz budúcim generáciám. Sústrediť 
sa však na človeka dneška, vylákať ho na 
prechádzku vidieckou krajinou, predsta-
viť mu zvyky a život starých Lehoťanov. 
V našincovi prebudiť lokálpatriota, 
cudzincovi ukázať prosté bohatstvá de-
diny...

To je poslaním náučného chodníka 
„Aba- Lehota„ s historicko-agrárnym cha-
rakterom, ktorý sa bude tiahnuť chotárom 
obce a ktorý bude postupne odkrývať pod-
statu bytia našich predkov a ich úzku spä-
tosť s pôdou, vierou, prírodou.

Jednotlivé stanovištia zamýšľame po-
menovať podľa zachovalých názvov lokalít 
Lehoty (Mesač, Titváň, Konopnice...), pri-
čom každé stanovište bude reprezentovať 
istú konkrétnu poľnohospodársku činnosť, 
ktorá v tej-ktorej lokalite dominovala. Tak 
sa návštevník zoznámi s pestovaním obil-
nín, okopanín, strukovín. Dozvie sa, aká 
bola starostlivosť o vínnu révu, kedy bolo 
vinobranie, kedy žatva, kedy dožinky, kde sa 
pestovala kapusta, kam sa zapichovali stra-
šiaky, ako sa vyrábali konopné tkaniny, či 
k akým svätcom sa naši predkovia modlili... 

Popri hlavnej myšlienke, ktorá tkvie 
najmä v prezentácii poľnohospodárskej 
tradície, sa vynára množstvo vedľajších 
ideí. Chceme upozorniť na krásu prírody, 
na typický vidiecky ráz krajiny, na množ-
stvo sakrálnych pamiatok, na silu viery, 
na množstvo zaujímavých výhľadov... i na 
množstvo príbehov a legiend.

Máme predsavzatie dosiahnuť duchovne 
hodnotný, esteticky pôsobivý a funkčný 
informačný systém, o čo sa snažíme jednak 
za pomoci odborníkov (turistickí značkári, 
etnológovia, dizajnéri), jednak za pomoci 
miestnych záujmových združení a aktív-
nych jednotlivcov obce.  

S odkazom na vyššie uvedené si Vás, 
vážení spoluobčania, dovoľujeme osloviť 
a istým spôsobom takisto zapojiť do for-
mujúceho sa náučného chodníka. Preto 
prosíme všetkých, ktorí máte doma staré 
dobové materiály (fotografi e, mapy, histo-
rické dokumenty, starobylé predmety, poľ-
nohospodárske dobové náradie, pomôcky 
z domácnosti,... príp. zaujímavé informácie) 
súvisiace s poľnohospodárstvom a životom 
Lehoťanov začiatkom 20. storočia, aby boli 
takí láskaví a zapožičali ich na obecný úrad. 

Ide najmä o obrazový materiál:

- akékoľvek zábery našich predkov, obrazy 
obce a diania v Lehote,
- fotografi e našich predkov, ich prácu na po-
liach, vo vinohradoch, vo dvoroch, na hospo-
dárstvach, na humnách, v záhradách,
- fotografi e pestovania a spracovávania 
konope,
- fotografi e chotára, krajiny, hajlochov, poľ-
ných ciest, božích múk,
- zábery z cirkevného života (kostol, kapln-
ka, obrady,...),
- zábery tradičnej vidieckej architektúry, 
obrazy ulíc, starých domov,
- zábery a historky z Krvavých Šenkov,
- zábery a minulosť „Baratskej cesty“ a bun-
krov,
- fotografi e a informácie o Krypte nad Le-
hotou
- ústnym podaním zachované historky 
z obce,
- staré rodinné fotografi e,
- staré mapy,
- staré články z novín.

Budeme vďační akémukoľvek historic-
kému materiálu, ktorý by slúžil nielen ako 
podklad k náučnému chodníku, ale do blíz-
kej budúcnosti i k monografi i obce Lehota.

Zapožičaný materiál na počkanie naske-
nujeme, staré predmety vyfotíme a v nepo-
rušenom stave vrátime.

Ing. Petra Petríková
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Prežívame horúce letné dni, ktoré 
zmierňuje občasný dážď. Koniec júla je 
pre Lehotu významný, lebo oslavujeme 
hody, čo je slávnosť titulu kostola a far-
nosti svätej Anny. S našimi hodami sa 
spája aj púť ku kaplnke Panny Márie nad 
obcou.

Púte začali pred 100 rokmi na podnet 
Jozefa Dobrovoľného, ktorému sa nad obcou 
zjavila Panna Mária. Po rýchlom vyzdravení 
z ťažkej choroby na príhovor Panny Márie 
začal Jozef Dobrovoľný organizovať púte 
každý rok 30. apríla, kedy sa mu zjavila Pan-
na Mária. Podrobný opis udalosti si môžeme 
prečítať na informačnej tabuli pri kaplnke. 
Počas štyridsiatich rokov socialistického re-
žimu sa púte nemohli konať. V roku 1993 sa 
púte na poslednú júlovú nedeľu v Lehote ob-
novili. Tento rok 
putujeme výročný 
dvadsiaty krát.

Dejiny kres-
ťanstva sú po celé 
stáročia charak-
terizované tým, 
že Boží ľud často 
a rád putoval na 
rozličné miesta, 
nazývajúc ich po-
svätnými, či svä-
tými miestami. 
Púte pripomínajú 
naše pozemské 
putovanie do 
neba.

Pozrime sa na 
vonkajšie znaky 
púte. Na prvom mieste je to cesta. Napriek 
moderným dopravným prostriedkom, s 
pešou púťou je spojená istá námaha. Človek 
sa musí odobrať zo svojho domova, niečo za 
sebou zanecháva. Je ochotný nechať to, čo 
pozná, nechať ten zabehnutý každodenný 
spôsob života a podujať sa na niečo nové. 
Zvyčajne človek neputuje sám a teda ďalším 
znakom pútnika, či putovania je to, že pri 
púti sa vytvára spoločenstvo.

Ak hľadíme na duchovné znaky púte, tak 
si uvedomujeme, že na duchovné putovanie 
je potrebné vynaložiť duchovnú námahu. 
Každý z nás vie, ako veľa sa musíme namá-
hať, aby sme niečo zmenili v našom duchov-
nom živote k lepšiemu.

Pútnik putuje po etapách. Náš duchovný 
život sa tiež odohráva v etapách, v etapách 
slávenia Cirkevného roka, obdobia posvät-
ných časov. A tiež aj v etapách slávenia 
jednotlivých sviatostí, ktoré sprevádzajú 
všetky fázy a stavy ľudského života.

My kresťania veríme, že náš život má 
zmysel a že má aj konkrétny cieľ. Pán Ježiš 
povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ Po-
rovnaj evanjelium podľa Jána 14,6. Tento 
cieľ chceme neustále hlbšie spoznávať v 

spoločenstve ostatných putujúcich, vedomí 
si závislosti jeden od druhého, vedomí si aj 
toho, že na ceste ku Kristovi potrebujeme v 
prvom rade otvorené srdce a až potom všet-
ko ostatné a že každá vynaložená námaha 
stojí za to.

Nech nám všetkým vyprosí Panna Má-
ria hojnosť božieho požehnania a milostí z 
účasti na lehotskej púte a hodov.

Marek Šenkárik

Z našej farnosti

Dvadsiata výročná púť v Lehot e
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Požehnanie
viníc a polí

Jednou z tradícií, ktoré sme v našej obci 
Lehota obnovili a praktizujeme ju spätne 
už niekoľko rokov, patrí požehnávanie viníc 
a polí na sviatok sv. Urbana. Akt požehnáva-
nia vykonal náš pán farár Marek Šenkárik 
a za vinohradníkov sa prihováral p. Štefan 
Petrík. Básňou spríjemnila popoludnie p. 
Elena Hargašová.

Pri tejto príležitosti sa v lehotských vini-
ciach stretávajú naši spoluobčania a hlavne 
vinohradníci s rodinnými príslušníkmi, kto-
rí sa upísali práci vo vinici a spracovávaniu 
hrozna na víno. Tak ako už po pár rokov doza-
du, sa nám na tento akt požehnania vydarilo 
aj počasie, ktoré do našich viníc pritiahlo viac 
ako šesťdesiat spoluobčanov. Čo je na tomto 

trošku smutné, je to, že tohto pekného pod-
ujatia sa poväčšine zúčastňujú iba tí „skalní“. 
Bolo by pekné, ak by si rodiny v tak peknom 
počasí ako bolo teraz, urobili prechádzku do 
našich viníc a posedeli si pri vínku a niečom 
chutnom na zahryznutie, čo prinesú šikovné 
gazdinky.

Trochu vrások nám na tvárach urobili 
tento rok traja zamrznutí, ktorí si v našej 
obci trošku zašantili. No chvála Bohu, to 
bolo skutočne len trochu. Pretože boli roky, 
keď sa muselo v záhradách sadiť nanovo 
a vinohrady nedali to, čo sa očakávalo. Podľa 
názorov vinohradníkov je na viniči nahodená 
celkom uspokojivá úroda. Teraz už len aby to 
požehnanie zabralo a vydarilo sa počasie po-
čas celého obdobia až do zberu. Samozrejme, 
že k tomu musí byť priložená i tá ľudská ruka, 
ktorá vystihne postreky a všetku tú ostatnú 
a potrebnú prácu vo vinici. No a nezabúdame 
aj na záhradkárov, ktorí sa snažia dopestovať 
všetko to zdraviu prospešné ovocie a zeleni-
nu. 

Takže ak Boh dá a človek sa pričiní, bu-
deme sa tešiť na požehnávanie mladých vín 
z roku 2012 a konzumácii ovocia a zeleniny 
počas zimných dní. Veríme, že vínko bude 
výborné a nesklame nás na prezentáciách le-
hotských vín v širokom okolí. No a ovocie so 
zeleninkou nám dodá silu a zdravie do ďalšej 
práce vo viniciach a záhradách.

Terézia Andrášiková

Prvé sväté prijímanie 2012 v LehotePrvé sväté prijímanie 2012 v Lehote
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MO MS Lehota znovu po roku zorgani-
zoval peknú akciu - stavanie mája, ktorou 
tak svojim členom, ako aj ostatným obča-
nom obce opäť pripomenul krásne ľudové 
zvyky a tradície. 

Starší si pri tejto príležitosti, aj keď s nos-
talgiou, radi spomínajú na podobné chvíle 
z ich mladosti a mladí, aj keď len pozvoľna, 
sa začínajú o túto tému stále viac zaujímať. 
V krásnom, slnečnom nedeľnom popoludní 
dňa 29.apríla 2012, sa členovia MO MS, bez 
rozdielu veku, stretli pred miestnym kultúr-
nym domom a nielen sebe, ale aj 
mnohým prizerajúcim sa, predvied-
li program stavania mája. Počas 
nesenia vyzdobeného venca a mája 
na miesto stavania, zaspieval 
spevácky súbor MO MS niekoľko 
starších lehotských ľudových pies-
ní. Tradície a zvyky stavania mája 
v príhovore prítomným priblížila 
členka MO MS Adriana Kalúzová, 
ktorá zároveň účastníkom akcie 
pripomenula národnú slávnosť na 
hrade Devín, ktorú organizovala 
Matica slovenská práve v tento 
deň s cieľom uctenia si pamiatky 
našich vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda, ako aj výstupu Ľudovíta 
Štúra a jeho družiny na hrad De-
vín. Potom už prišiel na rad vrchol 
programu a to samotné stavanie 
mája. Mládenci vlastnými rukami, 
za pomoci rebríka a lana, postavili 

krásne vyzdobený viac ako 15m vysoký máj, 
ktorý v centre obce po celý májový mesiac 
pripomínal obdobie lásky, radosti a vese-
losti. Všetci prítomní si spolu so speváckym 
súborom MO MS zaspievali pieseň „Máj, 
máj, máj..,“ a pokračovali v družnej a veselej 
nálade až do neskorých nočných hodín.

Váľanie Mája sa uskutočnilo dňa 26.mája 
2012 za účasti početnej verejnosti a celá ak-
cia vyvrcholila májovou veselicou, ktorú pre 
svojich členov spoločne zorganizovali MO 
MS a ZO ZZP v Lehote.

Ing. Daniel Pavel

StavanieStavanie
májamája

v Lehotev Lehote
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MO MS Lehota zorganizoval v dňoch 
2.-3. júna 2012, v zmysle plánu činnosti 
na rok 2012, dvojdňový zájazd do Martina, 
Turian a na Oravu. 

Lehotskí matičiari postupne prešli všetky 
pamätné matičné miesta v Martine, pri kto-
rých sa hlbšie oboznámili s históriou príprav, 
vzniku a činnosti Matice slovenskej až po sú-
časnosť. Táto časť vyvrcholila položením ky-
tice kvetov k pamätníku „Memoranda národa 
slovenského“, ktorou si 35 účastníkov uctilo 
všetkých tých, čo v dňoch 6.-7. júna 1861 
na zhromaždení v Martine položili základy 
vzniku Matice slovenskej. Po prehliadke 
centra mesta pokračoval program návšte-
vou múzea J.C.Hronského, kde sa účastníci 
oboznámili so životom a prácou správcu MS 
v rokoch 1940 – 1945, ako aj jeho pôsobení 
v emigrácii. Poslednou zastávkou 
v Martine bola návšteva Národ-
ného cintorína, miesta posledné-
ho odpočinku mnohých význam-
ných osobností slovenského ma-
tičného, politického, kultúrneho 
a spoločenského života.

Potom sa účastníci zájazdu 
presunuli do neďalekých Turian, 
kde v rámci družobného stretnu-
tia po ofi ciálnom prijatí u p. sta-
rostu obce absolvovali športový, 
kultúrny a spoločenský program, 

ktorý pre nich po všetkých stránkach na vy-
sokej úrovni pripravil a zabezpečil MO MS 
Turany. Za výbornú atmosféru a náladu po-
čas celého stretnutia si organizátori vyslúžili 
uznanie a slová chvály od Lehoťanov.

Druhý deň zájazdu bol venovaný pozná-
vaniu histórie regiónu Orava. Najskôr jeho 
účastníci navštívili jeden z najkrajších zacho-
vaných hradov na Slovensku - Oravský hrad, 
kde sa v rámci odborného výkladu oboznámi-
li s históriou jeho budovania, rozvoja  a jeho 
významu pre región a Slovensko v jednotli-
vých dejinných obdobiach.

Vyvrcholením programu zájazdu bola 
návšteva „Múzea oravskej dediny“ v Zuberci, 
umiestnenom v prekrásnom prostredí v pod-
horí Roháčov, predstavujúce život a prácu 
obyvateľov tohto regiónu v minulosti.

Ing. Daniel Pavel

Matičiari Turcom a OravouMatičiari Turcom a Oravou
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V sobotu 30. júna sa na futbalovom 
ihrisku uskutočnil ďalší ročník Gulášfes-
tu, ktorý si našiel veľa priaznivcov v našej 
obci. Výsledný počet súťažiacich gulášov bol 
25. Názvy družstiev boli veľmi originálne 
a vtipné, vidieť, že Lehoťania majú fantáziu 
(Gurmáni z Japonska, Piroškovci, Anonym-
ní alkoholici, Červené striky).

Variť sa začalo už od obeda a v tých ho-
rúčavách, ktoré panovali, bolo pri vriacich 
kotlíkoch ako v pekle.

Súčasťou Gulášfestu bola aj akcia E-ON, 
ktorá spríjemnila čakanie na bublajúcu po-
chúťku. Každá obec sa mohla prihlásiť do tejto 
akcie cez internet. 32 rodín- obyvateľov Lehoty 
súťažilo vo futbale- v kopaní jedenástok. Odme-
nu získala víťazná rodina Zabáková v podobe 
preplatenia troch mesačných faktúr za plyn, 
ale podstatné je, že OŠK môže získať dotáciu 
na projekt zavlažovania nášho futbalového ih-
riska. Atmosféra bola športovo-zápoliaca, plná 
slovných doťahovačiek a vtipných poznámok 
medzi súťažiacimi.

GULÁŠFEST 2012GULÁŠFEST 2012
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Vo večerných hodinách zasadla komisia, 
ktorá rozhodla o víťazoch. Prvé miesto obsa-
dil tím Kovboji v zložení: Jozef Koprda, Jo-
zef Selický, Stanislav Zaujec, Maroš Benďák, 
Dušan Zabák. Zároveň ďakujeme víťazom 
- našim majstrom kuchárom, ktorí už od 
rána varili aj guláš, ktorý si mohli zakúpiť 
naši občania priamo na ihrisku.

Druhé miesto patrilo Gurmánom z Ja-
ponska, ktorého členmi boli: Tomáš Selický, 
Ondrej Koprda, Maroš Zabák, Patrik Dur-
diak, Tomáš Urcikán.

Na treťom mieste sa umiestnili dva man-
želské páry z družstva Čupakabra: Marcela 
a Richard Dulajoví a Peter a Vladimíra Ašve-
rusoví.

Pekné a hodnotné ceny odovzdával p. Ko-
varčík a starosta našej obce p. Mgr. Zaujec.

Ďakujeme organizátorom, sponzorom 
a všetkým zúčastneným, či už súťažiacim 
alebo divákom, za jednu z pekných sobot-
ných akcií v našej obci. A teraz máme celý 
rok na to, aby sme si zabezpečili víťazný 
recept na super-echt-guláš k budúcoročnej 
súťaži.

PaedDr. Vladimíra Chobotová 



Už po 32 rokov sa stretávajú zástupcovia 
Lehôt a Lhot zo Slovenska, Moravy a Čiech, 
aby na týchto zrazoch prezentovali svoje 
dediny a hlavne milých a srdečných ľudí. Ne-
bolo tomu inak ani 5. - 8. 7. 2012 v hosťujúcej 
Vranovej Lhote. 

Táto dedinka leží na rozhraní dvoch 
moravských krajov – Olomouckého a Juho-
moravského. Prvá zmienka o tejto dedinke 
je z roku 1258. Vo Vranovej Lhote sa zraz 
konal po prvýkrát. Je pravda, že v dnešných 
ťažkých rokoch pre obce je ozaj namáhavé 
usporiadať stretnutia takéhoto rozsahu. No 
všetko je to o ľuďoch a ochote urobiť niečo 
preto, aby sa obec zviditeľnila a aby sa účast-
níci cítili príjemne. Vranová Lhota má cca 
400 duší a usporiadanie takéhoto podujatia 

je naozaj „makačka“. No všetci, čo sme sa 
zúčastnili, môžeme konštatovať, že tam bolo 
všetko, čo sme potrebovali. No hlavné bolo, 
že sa tam dostalo toľko dobrých a zábavných 
ľudí. A ešte je potrebné povedať, že všetci sme 
si prejavovali takú spolupatričnosť a srdeč-
nosť, akoby sme boli iba z jednej dediny a nie 
zo 60-tich. Presne toľko Lehôt sa zúčastnilo 
na tohtoročnom zraze.

Na spoločnom stretnutí zástupcov Lehôt 
sme sa dozvedeli konateľa budúceho ročníka. 
Bude ňou Lehota na Slovensku a to Veľká 
Lehota.

V roku 2014 sa bude konať stretnutie 
v Kostelní Lhote a už teraz nás pozývali ta-
kouto básničkou:

Za dva roky v Kostelce,
už se na Vás tešíme,

společne se pobavíme,
k tomu neco pojíme.

K pití dobré české pivo,
u nás bude jiste živo.

Prijedte si svlažit dásne,
v Polabí je prece krásne.

No krásne je, ale aj 
pekne ďaleko. Ale veď 
máme na to dva roky, aby 
sme si našetrili na cestu.

Podobné stretnutie 
plánujeme uskutočniť v ro-

Zaznamenali sme

XXXII. Zraz Lhot a Lehôt vo Vranovej Lhote

16

ku 2015 v našej Lehote. Už od minulého roku 
počúvame od všetkých zúčastnených, ako sa už 
tešia na to, že usporiadame toto podujatie v na-
šom kraji. Chceli by sme všetkých našich občanov 
touto cestou požiadať o spoluprácu, prípadne 
pomáhať sponzorstvom na zabezpečovanie 
rôznych aktivít, ktoré nás budú reprezentovať. 
Samozrejme, že v dobe konania tohto stretnutia 
budeme vítať každú pomocnú ruku. Preto už 
teraz hľadáme ľudí, ktorí sa budú chcieť podieľať 
na tom, aby sme ako obec obstáli pred všetkými, 
čo nás v Lehote navštívia. Hľadáme sponzorov 
alebo tých, ktorí nás budú môcť nasmerovať na 
dobré nápady.

Na budúci rok dala usporiada-
teľská Lehota výzvu na pripravenie 
programu, s ktorým budeme ako 
Lehoťania od Nitry baviť ostatných 
Lehoťanov, ktorí sa zúčastnia na 
zraze. Pomôžete nejakým dobrým 
nápadom, aby sme zaujali? Ďakuje-
me za nápady a spoluprácu.

Veľmi vám všetkým odporúčam, 
aby ste si takéto stretnutia absolvo-
vali a zistili, ako si všetci zúčastnení 
Lehoťania rozumejú a pomáhajú. Je 
to pekný zážitok a kultúrne vyžitie. 

Dovidenia na budúci rok vo Veľkej Lehote – mož-
no aj s novými tvárami.

Terézia Andrášiková
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Mama chcela z neho huslistu, on sa 
omylom postavil pred iné dvere. Sloven-
ský herec Nitrianskeho divadla, pôvodom 
Bratislavčan, ktorý žije v Lehote.

Kto je vlastne Marcel Ochránek?
Myslím si, že je to taký obyčajný, celkom 
dobrý herec, snažiaci sa otec rodiny (smiech) 
pretože už mám skoro štyridsať, povedal by 
som, že v takom upoko-
jujúcom sa veku.  Mladý 
muž (veľký smiech). 
V podstate som spo-
kojný sám so sebou, so 
svojou prácou, so svo-
jou rodinou a užívajúci 
si svoje obdobie, ktoré 
ako hovoril Kopecký: 
„od 40 do 50 je to naj-
úžasnejšie.“
Trochu prekvapivé, 
že Bratislavčan žije 
v Nitre alebo že za-
kotví v Nitre a potom 
býva kúsok od nej. 
To bolo vlastne tak, že 
po vysokej škole prišla 
ponuka do nitrianskeho 
divadla. Najskôr hosťo-
vať, potom aj do trva-
lého angažmán a tam 
sa vytvorila partia: 
mladý Labuda, Marek 
Majeský, Erik Peterský. 
A potom prišli mladí 
chalani Ondrík, Hrčka. 
Niektorí už poodchádzali a v podstate ja som 
jediný taký skalný, ktorý síce zostal, ale vy-
skúšal som si aj Bratislavu. 
Ty si bol šéf umeleckého súboru Divadla 
Andreja Bagara, ako je  to teraz vlastne? 
Áno, bol som 5 rokov šéfom súboru a potom 
som dostal ponuku na Novú scénu. No tak 

som to vyskúšal a zostal som tam 3 roky. 
Neskôr, keď som sa stal otcom, prišlo veľké 
rozhodovanie- Bratislava či Nitra? A tam 
sa to vlastne zlomilo. Povedal som si, že 
už nie som najmladší, som zodpovednejší, 
že už nemôžem riskovať, potrebujem mať 
aj istý pokoj a potom sme sa rozhodli. Aj 
z fi nančnej stránky- povedal som si- Tak čo, 
chceš trojizbový byt niekde v Karlovke alebo 

rodinný dom pri Nitre? 
Takže nakoniec vyhrala 
Nitra a som rád, že to 
tak dopadlo. 
K hereckej kariére 
sa ešte vrátime, ale 
stáva sa Ti Lehota ta-
kou bližšou za ten rok 
a pol, čo si tu? Alebo 
niečím, čo Ti tu tak vy-
hovuje – ako dedina? 
Pretože mám veľa práce 
v Bratislave, hľadali sme 
niečo blízko pri diaľnici. 
V hre boli Lužianky 
a Lehota. Rozhodli sme 
sa pre Lehotu a musím 
povedať, že sme tu veľ-
mi spokojní. 
Čo všetko poznáš v Le-
hote? Alebo koho?
Pár ľudí poznám, aj keď 
nie menom. Napríklad 
predavačky v obchode 
alebo panie na úrade 
(smiech). No a samo-
zrejme susedov. 

Tvoje záľuby Marcel. 
Moje záľuby? Vieš čo, veľa času nie je, tak-
že rodina a kickbox (úsmev). No to je taký 
kickbox – trénujem s Patrikom Matejkom 
v Olympii. Zdvíhal som činky, ale potre-
bujem skôr kondičku. Herec sa musí o seba 
starať.
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Herec, otec a možno v budúcnosti
aj gazda v Lehote
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A koľko rokov už? 
Asi rok, ale nedá sa povedať, že to je kickbox. 
Sú to kondičné tréningy pod vedením tréne-
ra kickboxu.
Teraz taká podpásovka: v relácii na STV si 
za toho menej zručného. Ako je to v reali-
te? Bude z Teba gazda? 
(Smiech) Dúfam, že tá relácie ešte zopár ro-
kov pôjde a čo-to sa na mňa nalepí. Je prav-
da, že spočiatku som bol úplný analfabet, 
čo sa týka domu, stromu a sadenia. Ale je 
prirodzené, že ako človek zreje a starne, viac 
času trávi v záhradke a okolo domu. Ešte to 
tu tak nevyzerá, ale čo-to akože ovládam. 
Viem, aká má byť postupnosť. Treba si určiť 
priority. Najskôr dom, potom okolie. 
Úsmevne: To sú všetky tie rady, na ktoré 
potom človek myslí. 
Hej, hej. V relácii som sa tak pýtal: „A tu 
sa pýta pani Lýdia, a aj ja...“ (smiech) Vieš, 
položíš otázku a v podstate to zaujíma aj 
teba. A teraz, keď už mám dom, začína byť tá 
relácia aj moje hobby, začína ma baviť, o čom 
sa rozprávame. A dokonca to viem niekedy aj 
použiť.☺
Čo považuješ za taký svoj najväčší husár-
sky kúsok v rámci domu, čo si urobil alebo 
si si povedal „Tak toto urobím sám!“?
Plány mám, ale zatiaľ všetko nechávam v ru-
kách odborníkov. Ale môžem povedať, že na 
nich veľmi bdelo dohliadam a vždy sa pýtam, 
čo a ako. Ale tak samozrejme žiarovku vyme-
ním, to zvládam (smiech). Ale je to v pod-
state nový dom, tak veľa toho nepotrebuje. 
Samozrejme, obraz som pribil sám (smiech).
Vždy si chcel byť hercom?
Áno, vždy. Mamička chcela, aby som bol 
huslistom. Nejakým nedorozumením som sa 
ocitol na dni otvorených dverí, čo tam chodia 
detičky s husličkami a profesori si ich vypo-
čujú a povedia, či áno, či nie alebo či o rok 
alebo nikdy. Omylom som sa postavil pred 
dvere, kde sa otváral hudobno-dramatický 
odbor. Čakal som na mamu, dvere sa otvorili 
a povedali „ďalší“ a ja „Čo ďalší, ja som na 
husle.“ Mal som vtedy hrdzavé veľké vlasy. 
„Škoda, hrdzavých hercov je málo.“ Tak som 
vošiel dnu a spýtal som sa, čo chcú. Niečo 
som zarecitoval, zahral na husle, zodpovedal 
som pár otázok a povedali „Príď o dva mesia-
ce, sú talentové skúšky, nie je to márne.“ Keď 

sa mama vrátila, oznámil som jej: „Mami, ja 
idem na herectvo.“ V podstate takto. 
Koľko si mal rokov?
14, bol som ôsmak. Ten prvý rok na konzer-
vatóriu, to boli strašné veci. Nevýhoda je, že 
kopec vecí ešte v reálnom živote nezažiješ 
a už to musíš ukazovať. Ja som sa v podstate 
bozkával prvýkrát na javisku a týždeň potom 
som sa bozkával s mojou prvou frajerkou.  
Som si to preskúšal (smiech). V podstate 
náhodou som sa k tomu dostal. 
Koľko postáv si už stvárnil, čo sa týka di-
vadla aj fi lmu? 
Neviem. Myslím, že v predstaveniach sa to 
pohybuje okolo päťdesiatky, plus päť, desať, 
možno pätnásť televíznych alebo fi lmových 
postáv. 
Čo je lepšie pre Teba – fi lm alebo divadlo?
Poviem to tak. To sú také 2 rôzne disciplíny, 
ako keď v atletike porovnávaš maratónca 
a stovkára. Obaja bežia, ale nejako inak. 
Tie sily musia byť inak rozložené, divadlo 
je omnoho ťažšie. V televízii musíš byť pri-
rodzený, civilný, až nehrať a v divadle práve 
naopak. Bližšie je mi divadlo, tam sa cítim 
ako doma. Ale samozrejme, poteší ma aj ne-
jaká tá epizódka, či už v Ordinácii v ružovej 
záhrade alebo teraz naposledy v Doktorovi 
Ludskom. 
Herci mávajú divadelné prázdniny. Dá sa 
ten čas, kedy sa reálne nehrá pre divákov, 
nazvať prázdninami? 
Asi áno. Zrazu neriešiš stále divadlo. Od-
dýchneš si od kolegov. Nie že by sme sa ne-
mali radi. Ale je dobré, keď sa chvíľu neuvi-
díš s ľuďmi, s ktorými si inak každý deň. Ale 
v mojom prípade neviem, či sa dá hovoriť o 
prázdninách, pretože o dva týždne začínajú 
Shakespearovské slávnosti na hrade v Bra-
tislave. Hráme tam Richarda III. Najskôr 7 
dní v Bratislave a potom 5 dní v Prahe. Dva 
týždne mám výdych a potom sa ide točiť 
jeden fi lm. Práve ma kontaktoval režisér, 
či by som si nechcel zahrať nejakú menšiu 
epizódku. 
Čo bude v novej sezóne také najnáročnej-
šie a ako potom reálne vyzerá deň herca, 
aký máš režim? 
No tak ráno vstanem, naraňajkujem sa 
a potom idem buď na tréning alebo do práce, 
alebo oboje. Vstávam ráno okolo siedmej. 
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Máme taký dvojročný budík menom Samko 
(smiech), no a ten sa nedá vypnúť. No a ten 
denný režim je rôzny, podľa toho, koľko mám 
práce. Buď skúšam alebo nie. Počas skúško-
vého je to samozrejme náročnejšie. Vtedy to 
vyzerá asi takto- vstanem, bežím na tréning, 
odtiaľ do divadla na skúšku, potom domov 
na obed, trošku si oddýchnem a idem znovu 
do divadla na večerné predstavenie. Ale sú 
aj voľnejšie dni, kedy mám iba dabing alebo 
idem nahrať reklamu a podobne. Takže nao-
zaj je to rôzne. Niekedy pracujem aj viac ako 
12 hodín denne a inokedy vôbec.
A v rámci novej sezóny čo na Teba čaká?
Hneď v septembri máme už spomínanú pre-
miéru. Režisér Sprušanský si vybral jedného 
britského dramatika a zároveň dostal grant 
od British Council pod podmienkou, že sa 
uvedie viac hier od jedného autora. Takže 
vymyslel, že v jeden deň budú 3 premiéry. 
O piatej, o siedmej a o deviatej. Každá hra 
je iná, ale autor rovnaký. Ja si ešte zahrám 
v Skrotení zlej ženy a divadlo ďalej pripravu-
je hry Parazit, Prefíkaná vdova, Kocúrkovo, 
Plešatá speváčka, Dievča bez mena. 
Ako to robíš, že sa Ti nepletú texty? 
(veľký smiech) Neviem, to jednoducho máš 
pamäť spojenú s pohybom. Čiže veľa hercov, 
keď sa posadí, nevie povedať tie texty. Ono 
je to vždy spojené s niečím... vieš, že ideš 
brať pohár a povieš ten text. Je to zvláštne. 
Niekomu tá pamäť funguje viacej, niekomu 
menej. Výborné sa stáva, že ti v pesničke „vy-
padne“. Ono vždy sa dá nahradiť ten text, ale 
v pesničke keď ti vypadne, tak to je... a v tom 
je úžasná Pavlíková, ktorá má básnické čre-
vo. Ona čo zaspieva, tak to je. 
Aktuálne budeš v koľkých hrách súčasne 
od novej sezóny? 
Pribudnú mi ďalšie tri hry. Tri mám na Novej 
scéne a tri na repertoári tu v Nitre.
Čiže reálne budeš hrať v deviatich pred-
staveniach?
Áno. Päť alebo šesť sú väčšie postavy, tie sú 
náročnejšie a ostatné menšie. Tie predstave-
nia sú voľnejšie. 
Čo je ťažšie – byť dobrý herec alebo otec? 
(smiech) Ja neviem, to je strašne zlá otázka. 
Inak – čo je pre Teba jednoduchšie? 
Profesia herca je náročná, ale aj rodičovstvo. 
A nikdy nemáš záruku v dobrý úspech (veľký 

smiech). Aj keď skúšobné obdobie je perfekt-
né, výsledok nemusí byť dobrý. Takisto je to 
aj pri výchove. Do svojho dieťaťa vložíš to 
najlepšie a nakoniec ti ho „zoberie ulica“.
Čo Ti aktuálne dáva Tvoja rodina?
Strašne veľa. Toto je to obdobie, keď sa teším 
domov. Malý chodieva aj k babke a je per-
fektné, keď tu chvíľu nie je. Ale druhý deň 
už pozeráme na hodinky, kedy pôjdeme pre 
neho. V tom je to všetko povedané. Je to taká 
príjemná závislosť. Perfektná. 

To znamená, že je predpoklad, že bude 
mať súrodencov? 
To neviem (smiech). Toto neviem, zatiaľ nie. 
V každom prípade som rád, že sme sa spo-
lu porozprávali... To ja som zvedavý, čo ty 
z tohto vyberieš. ☺ ... a že Ti takto dopredu 
môžem popriať všetko dobré k okrúhlym 
narodeninám. To mám ešte ďaleko, ešte 
nestraš ☺

Zhováral sa 

Martin Záruba

„Perníková chalúpka, alebo ako to bolo 
naozaj” to je názov muzikálu, ktorý pod ve-
dením Miroslava Bakuru a pod pedagogic-
kým dozorom p. učiteľky Volfovej nacvičili 
žiaci Novinárskeho krúžku. 

V stredu 20. júna 2012 sa z  kul-
túrneho domu ozývali hlasy ježibaby 
(Veronika Držíková), macochy (An-
drejka Špitálska), otca (Miroslav Ba-
kura), Janka (Ján Držík), Marienky 
(Mimka Chlebcová), Škriatka (Stanka 
Omelinová), ako aj komparzistov 
(Radka Zaujecová, Aďka Civáňová, 
Táňa Krišková, Adam Th uróci, Paťka 
Brunovská). Muzikál bol spracovaný 
na podklade rozprávky Perníková 
chalúpka, obohatený modernými 
vtipnými replikami a peknou hudbou. 
Deti sa stotožnili so svojimi postava-

mi a podali skvelý výkon, ktorý diváci ocenili 
obrovským aplauzom. K skvelej atmosfére 
prispeli aj technici: Filip Moravčík, Marek 
Hörik, Jakub Žáčik. 

„Herci” ako poďakovanie dostali od reži-
séra balónové kvety, od p. Držíkovej sladké 
občerstvenie a od všetkých divákov úžasný 
potlesk. Vďaka patrí aj OcÚ v Lehote za za-
požičanie priestorov na realizáciu muzikálu. 
Pre všetkých prítomných to bol určite prí-
jemne strávený čas a dôkaz o tom, akí šikovní 
žiaci navštevujú ZŠ v Lehote.

Mgr. Ľubica Volfová
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Deň narcisov
Piatok 13. apríla 2012 Liga proti rakovine 

pripravila jedinečnú fi nančnú zbierku Deň 
narcisov. Naša škola sa opäť aktívne zapojila 
do organizovania v poradí už 16. ročníka Dňa 
narcisov. Tak ako po minulé roky, aj tento 
deň bol plný pozitívnych emócií, zážitkov 
a udalostí. Žltý narcis - kvietok jari a nádeje 
nás všetkých spojil v myšlienke vyjadrenia 
solidarity a pomoci ľuďom postihnutých ra-
kovinou.

Dobrovoľníci z radov našich žiakov vy-
zbierali na škole a v obci Lehota fi nančné 
príspevky v celkovej výške 370,60 EUR. ☺

Touto cestou ďakujeme aj v mene nitrian-
skej pobočky LPR všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí sa do tohtoročnej zbierky zapojili a tým 
urobili kus dobra v prospech onkologických 
pacientov na celom Slovensku.

Mgr. Anna Burdová

Navštívili nás záchranári

30. apríl 2012, deň ako každý iný, ale pre 
nás žiakov niečím odlišný. Miesto učenia sa 
v škole sme mali praktické účelové cvičenie v 
prírode. Účelové cvičenie by síce samé o sebe 
nebolo až také zvláštne, veď ho máme každý 
rok dvakrát, ale teraz to bolo iné. Prišli za 
nami na futbalové ihrisko záchranári z UKF 
v Nitre - katedry záchrannej a urgentnej 
medicíny, aby nám prakticky predviedli 
poskytovanie prvej pomoci. Boli to študenti 
sprevádzaní pani doktorkou Mankoveckou. 
Pripravili pre nás päť stanovíšť, pri ktorých 
sme sa postupne od prvákov až po deviatakov 

vystriedali všetci. Priamo na fi gurínach do-
spelej osoby, dieťaťa a dojčaťa, ktoré so sebou 
priniesli, sme si mohli vyskúšať umelé dýcha-
nie a masáž srdca. Na ďalších stanovištiach 
zase poskytovanie prvej pomoci pri popáleni-
nách, zlomeninách a iných zraneniach s pou-
žitím obväzovej techniky. Tiež sme prenášali 
zranených na plachte. 

Keď nám o tom v škole rozprávajú uči-
telia, zdá sa to ľahké, ale keď sme si to  mali 
vyskúšať priamo na fi gurínach, nebolo to až 
také jednoduché. Teraz, keď sme si to vyskú-
šali aj prakticky, budeme vedieť čo robiť a ako 
postupovať, ak niekto z nášho okolia bude 
súrne potrebovať našu pomoc.

A predovšetkým o to išlo na tomto cvičení 
v rámci realizácie projektu „Športovec – zá-
chranár,“ ktorý fi nančne podporil aj NSK.

PaedDr. Iveta Šlosárová

Výchovný koncert 
zameraný na zneužívanie 
moci

Dňa 9. mája 2012 sa žiaci 1. - 9. ročníka 
zúčastnili výchovného koncertu v kultúrnom 
dome na tému „Zneužívanie moci“. Autor 
programu, gitarista a spevák Milan Tarina 
sa spolu s ďalšími troma hudobníkmi dotkli 
vážnych problémov dnešnej mladej generá-
cie. Pomocou piesní a hovoreného slova sa 
snažili žiakov upozorniť na skutočné životné 
hodnoty, učili ich o čo sa majú v živote oprieť, 
ale aj čomu sa majú vyhýbať. Vyzývali žiakov 
k tomu, aby nepodliehali reklamám a nemár-
nili čas pozeraním nevhodných televíznych 
programov, ktoré im môžu vážne ublížiť. 

Žiaci neboli len pasívnymi poslucháčmi 

Zo školských lavíc

– súťažili, spievali, hrali a dopĺňali poučné 
slovenské príslovia. Texty známych piesní ich 
privádzali k poznaniu, že múdrosť človeka 
nie sú len jeho vedomosti, ale aj schopnosti 
vhodne sa správať, rozhodovať a prežívať čas 
svojho života. 

Mgr. Viera Hanulíková

Súťaž družstiev mladých 
zdravotníkov

Dňa 15. mája 2012 sa žiaci 6. ročníka: 
Patrícia Vargová, Michaela Burianová, Lukáš 
Zabák, Janko Držík a Lukáš Kaščák zúčast-
nili súťaže, ktorú organizoval SČK v Nitre v 
spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Súťaž 
sa uskutočnila v Mestskej športovej hale na 
Klokočine, za účasti vyše 20 družstiev z okre-
su Nitra. Každé družstvo prešlo piatimi sta-
novišťami, kde museli súťažiaci pod prísnym 
dohľadom porotkýň z Červeného kríža 
zodpovedať a prakticky predviesť záchranu 
človeka s rôznymi druhmi zranení. 

Aj keď sme sa na súťaž pripravovali nie-
koľko týždňov, tréma robila svoje. V priebehu 
súťaže sme sa snažili využiť aj vedomosti zís-
kané od záchranárov počas praktického úče-
lového cvičenia. Okrem zdravotnej prípravy 
pani policajtky preskúšali súťažné družstvo 
aj z otázok bezpečnosti v cestnej premávke, 
kde sa nám darilo a všetky otázky sme zvládli 
na plný počet bodov. 

Súťaž sme síce nevyhrali, ale máme dobrý 
pocit, že dokážeme v prípade potreby pomôcť 
ľuďom pri záchrane ich života.

PaedDr. Iveta Šlosárová

Úspechy žiakov ZŠ 
dosiahnuté v postupových 
súťažiach a predmetových 
olympiádach v školskom 
roku 2011/2012

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA
– okresné kolo 
kategória Z5 – úspešný riešiteľ – Marko 
Aľušík, žiak 5. ročníka, pripravovala p. uč. 
I. Šlosárová

MATEMATICKÁ  PYTAGORIÁDA
- okresné kolo:
kategória P5 – úspešná  riešiteľka – Ivana 
Ivanová, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. 
uč. I. Šlosárová

MATEMATICKÝ  KLOKAN
– medzinárodná súťaž:
Úspešní riešitelia – Matúš Hrnčiar (školský 
šampión), Tomáš Halás, Veronika Ber-
nátová a Liana Halásová (2. roč.), Diana 
Gálová a Jessica Zámečníková (3. roč.), 
Filip Urcikán (4. roč.), pripravovali p. uč. Ľ. 
Ševčíková a V. Hanulíková

INFORMATICKÁ  SÚŤAŽ  i Bobor:
3. miesto – Eliška Malecká a Barbora Ma-
sárčová, žiačky 4. Ročníka, pripravovala p. 
uč. Ľ. Ševčíková

GEOGRAFICKÁ  OLYMPIÁDA
- okresné kolo:
Úspešní riešitelia – Ivana Ivanová, žiačka 5. 
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ročníka, Ján Držík, žiak 6. ročníka, pripra-
voval p. uč. M. Šromovský

OLYMPIÁDA v ANGLICKOM JAZYKU 
– okresné kolo:
Úspešný riešiteľ - Slavomír Chňapek, žiak 
8. ročníka, pripravovala p. uč. M. Malecká
SONG – súťaž v speve anglických piesní, 
okresné kolo:
4. miesto – Natália Tökölyová, Paulína 
Zabáková, Patrícia Vargová, Tatiana 
Krišková, Michaela Burianová, žiačky 6. 
ročníka, pripravovala p. uč. M. Strapáčová

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN - obvodné kolo: 
III. kategória - próza – 2. miesto – Dušan 
Hoc, žiak 8. ročníka, pripravovala p. uč. Ľ. 
Volfová
II. kategória - próza – 3 .miesto – Ján Držík, 
žiak 6. ročníka, pripravovala p. uč. Ľ. Volfová

„SVET  PATRÍ  MLADÝM“
- literárna súťaž, okresné kolo:

2. miesto – Kristína Vrtichová, žiačka 8. 
ročníka, pripravovala p. uč. Ľ. Volfová

TECHNICKÉ  MINIMUM
- okresné kolo:
kategória 3. ročník - 1. miesto – Anton 
Szíjjártó, 2. miesto – Petra Husáriková, 
3. miesto Jessica Zámečníková, pripra-
vovala p. uč. V. Hanulíková

ZIMNÉ  ARANŽOVANIE
- okresné kolo:
1.  miesto - Adriana Civáňová, žiačka 7. 
ročníka, pripravovala p. uč. V. Bottová

„VESMÍR  OČAMI  DETÍ“
- výtvarná súťaž, okresné kolo:

2. kategória - ocenená práca a postup do ce-
loslovenského kola – Marek Horka, žiak 4. 
ročníka, pripravovala p. uč. V. Hanulíková

JARNÉ  ARANŽOVANIE
- okresné kolo:
kategória starší žiaci - 2. miesto – Stela Zá-
mečníková, žiačka 7. ročníka, pripravovala 
p. uč. V. Bottová

„SVET  FANTÁZIE“
- výtvarná súťaž, okresné kolo:
Ocenená práca – Petra Husáriková, žiačka 
3. ročníka, pripravovala p. uč. V. Hanulíková

„ZÁLUŽSKÁ PALETA“ 
- výtvarná súťaž CVČ Slniečko vo Veľkom 
Záluží:
Ocenené práce - Diana Gálová a Jessica Zá-
mečníková, žiačky 3. ročníka, pripravovala 
p. uč. V. Hanulíková

OK malý futbal ZŠ – školský pohár:
2. miesto – Lukáš Kaščák, Filip Belák, Ka-
rel Sedláček a Lukáš Zabák (6. roč.), Juraj 
Mikula, Filip Moravčík a Michal Tábi (7. 
roč.), pripravoval p. uč. M. Šromovský

MO v  stolnom tenise žiakov:
4. - 6. miesto – Lukáš Zabák a Filip Belák 
(6. roč.), Marek Komárňanský (7. roč.) 
a Peter Zaujec (8. roč.), pripravoval p. uč. M. 
Šromovský

Mgr. Anna Burdová
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Deň matiek
„Mama je len jedna” - bola 

myšlienka, ktorá niekoľkokrát od-
znela v Kultúrnom dome v Lehote 
dňa 11. 5. 2012. Deti z materskej 
školy a žiaci zo základnej školy spo-
lu so svojimi pani učiteľkami veno-
vali niekoľko hodín, ba  dokonca 
dní tomu, aby pripravili čo najkrajší 
a najpútavejší kultúrny program 

k blížiacemu sa Dňu matiek. Výsledkom 
ich snaženia bol hodinový program, kde sa 
striedali tanečné vystúpenia súrodeneckých 
dvojíc či jednotlivcov, s krásnymi piesňami 

slovenskými i anglickými a pred-
nesmi básní tých najmenších. 

Na záver zahrali žiaci Novi-
nárskeho krúžku scénku z pripra-
vovaného muzikálu „Perníková 
chalúpka, alebo ako to bolo 
naozaj”.

Atmosféru v KD podfarbili aj 
výkresy žiakov ZŠ, ktoré lemovali 
celý priestor. O hladký priebeh 
akcie sa postarali aj „technici” a 
„moderátorky”- žiaci ZŠ. Mamičky 
si odnášali nielen pekný estetický 
a umelecký zážitok, ale aj krásne 
pozdravenky vytvorené ich deťmi 

na hodinách výtvarnej výchovy. Program 
prišla zaznamenať aj TV Nitrička. Všetkým 
aktérom ďakujeme!

 Mgr. Ľubica Volfová

Zaznamenali sme
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Rozlúčka s 
predškolákmi

Keď sa vo svojich spomienkach vrátim do-
zadu a zaspomínam si na prvý príchod týchto 
detí do MŠ, zdá sa to takmer neuveriteľné, 
že uplynulo už toľko času. Každé dieťa bolo 
iné, jedno príliš „živé“, druhé utiahnuté, iné 
preplakalo celé popoludnie, pretože mu bolo 
smutno za maminkou.

Detská dušička je veľmi krehká a musí sa 
s ňou veľmi opatrne narábať. Učili sme ich po-
chopiť prostredie, do ktorého zrazu vstúpili a 
oni sa učili pochopiť tie cudzie tety, ktoré im 
zrazu nahrádzali mamu. 

Po čase spoznávania nastali chvíle poho-
dy, spokojnosti a vzájomného rešpektovania. 
Deti sa učili vážiť si kamaráta, rešpektovať 
učiteľov, navzájom si po-
máhať.

Dúfam, že sa nám po-
darilo odovzdať deťom čo 
najviac nových poznatkov 
a že prechod z hravých 
činností z materskej školy 
k novým formám učenia 
zvládnu bez väčších prob-
lémov. 

Želám za všetkých 
pracovníkov materskej 
školy budúcim prvákom, 
aby si uchovali všetky 
pekné spomienky na našu 
škôlku a prajeme im, aby 
v škole zdolávali všetky 
prekážky hravo, za pod-
pory rodičov a bez väčších 
prehier.  

Prajem rodičom veľa 
trpezlivosti, keď budú 
ich deti spoznávať prvé 
písmenká aj číslice, aby sa 
škola stala pre nich hrou a 
nie pohromou.

Dovoľte, aby som 
poďakovala aj mojim 
kolegyniam za ich prá-
cu, trpezlivosť a snahu 
odovzdať deťom všetky 

vedomosti, ktoré by mali deti vedieť. Na záver 
spomeniem názov úžasnej knižky od Roberta 
Fulghuma, ktorá hovorí za všetko „Všetko, 
čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v 
materskej škole“.

Pri príležitosti odovzdávania osvedčenia 
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 
sme deťom pripravili slávnostnú rozlúčku so 
všetkými kamarátmi a tetami, ktoré sa o nich 
počas niekoľkých rokov starali.

Chcela by som všetkým, ktorí nám ako-
koľvek pomohli zorganizovať túto slávnosť, 
z úprimného srdca poďakovať. Za všetkých, 
ktorí mám pomohli spomeniem Janku Zau-
jecovú, fotografku Slávku Zaujecovú, Vieru 
Majerhoferovú, Máriu Mesárošovú, Soňu 
Sklenárovú, Denisu Arslániovú, Ing. Štefana 
Petríka, JUDr. Jozefa Burdu a všetkých pe-
dagógov z Materskej školy v Lehote, osobitne 
triednu učiteľku Mgr. Simonu Špitálsku.

Bc. Beata Chlebcová, riaditeľka MŠ
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Predškoláci z materskej školy sa v tomto 
školskom roku zapojili do osvetového 

programu DENTAL ALARM. Okrem toho, že 
sa počas celého roka venovali problematike 
dentálnej hygieny, správnemu nácviku čis-
tenia zúbkov, naučili sa i množstvo básničiek 
a pesničiek o zúbkoch. Vyvrcholením projek-
tu bola návšteva budúceho zubára Matúša 
Vasila, ktorý deťom zhrnul všetky poznatky 
o zúbkoch, formou hry im vysvetlil, prečo je 
starostlivosť o zúbky taká dôležitá. Najláka-
vejšie pre deti bolo overovanie, či si zúbky 
dôkladne vyčistili. Aj keď u niektorých detí 
sa vyskytli ešte menšie medzery, pán školiteľ 
vyjadril veľkú spokojnosť nielen čo sa týka 
čistenia zúbkov, ale i vedomostí a poznatkov 
detí o zúbkoch.

V mesiaci jún sme nezabudli ani na veľký 
sviatok všetkých detí a tak sme v jedno 

sobotné popoludnie zorganizovali oslavu 
Dňa detí. Keďže počasie bolo nevyspyta-

teľné, turistickú vychádzku na poľovnícku 
chatu sme museli zrušiť, ale i napriek tomu 
zábava v kultúrnom dome bola vynikajúca. 
Pre deti bolo pripravených množstvo súťaží, 
prekvapenie v podobe kúzelníka, odmien, ale 
i veľká opekačka a samozrejme chutný guláš.

V mesiaci máj sme spolu s deťmi navštívili 
bábkové divadlo v Nitre. Tentoraz sa 

nám herci predstavili v divadelnej hre Ces-
ta do krajiny Tuwim. Divadelná rozprávka 
umožnila deťom zapojiť sa do deju rozprávky 
a tým bezprostredne rozvíjať aj ich fantáziu. 

Behom hodiny nás herci previedli hneď nie-
koľkými rozprávkami, ktoré boli doplnené 
nielen vtipnými kostýmami hercov, ale 
i milými piesňami. Neopísateľným zážitkom 
pre deti bol i fakt, že nesedeli na stoličkách 
ako sú zvyknutí sedieť v divadlách, ale na 
vankúšikoch.

Cesta do krajiny Tuwim bola jednoducho cestou 
do krajiny fantázie a sna v sprievode záhadných, 
no veselých divadelných bytostí, ktoré nás učili 

plniť si aj tie najtajnejšie sny.

Mgr. Simona Špitálska
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Zver z nášho revíru II

Zajac poľný 

Zajac poľný (Lepus europaeus) sa v mi-
nulosti vyskytoval v revíri nášho poľovného 
združenia pomerne hojne. Najvyššie úlovky 
v počte 150 – 180 ks sa dosahovali v 60-
-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. 
Nástupom intenzívneho veľkoplošného poľ-
nohospodárstva, ktoré bolo v našom revíri 
spojené aj s likvidáciou starých vinohradov, 
sa jeho stavy natoľko znížili, že od roku 
2001 sa u nás vôbec neloví a jeho celkový 
počet odhadujeme na 100 ks. Prirodzeným 
miestom jeho výskytu sú polia, kde je častejší 
ako v lesoch. Od marca do októbra samica 
po 42- až 44-dňovej gravidite vrhá vidiace a 
úplne osrstené 2-4 mláďatá, ktoré sú krátko 
po narodení schopné behať a po 4 týždňoch 
sú samostatné. Zajačica môže mať v krát-
kych odstupoch niekoľko vrhov. Táto vysoká 
rozmnožovacia schopnosť je dôležitá pre 
vyrovnávanie vysokých strát počas odchovu. 
Zajace sú samotári alebo žijú v pároch. Sú 
obvykle veľmi plaché. Iba na jar v období pá-
renia („honcovania“), kedy možno pozorovať 
vzájomné zápolenie medzi samicami, ale aj 
medzi samcami a samcami sa zvyknú zdru-
žovať a vyskytovať vo väčších počtoch. To je 
aj jedným z dôvodov pravidelného jarného 
sčítania zveri. Ich predátormi sú najčastejšie 
líšky, tchory, kuny a dravé vtáky ako jastraby, 
myšiaky, alebo kane. Netreba si ich 
mýliť s králikmi, ktoré majú odlišnú 
stavbu tela a odlišný spôsob života. 
Králik divý, v minulosti u nás taktiež 
početný druh, sa v našom poľovnom 
združení už nevyskytuje, aj keď sme 
sa ako členovia poľovného združenia 
niekoľkokrát pokúšali o jeho vypus-
tenie v našom revíri. To čo chováme 
v klietkach pri našich domoch sú zdo-
mácnené králiky. U zajaca poľného sa 
niečo také nepodarilo, najmä kvôli 
odlišnému - samotárskemu spôsobu 
života, hoci sú pokusy o jeho chov 
v zajatí. Vďaka veľkej rozmnožovacej 
schopnosti a spôsobu života v kultúr-
nej krajine zatiaľ zajac prežil prena-

sledovanie dravcami, aj človekom, smrtiacu 
automobilovú dopravu, vyrušovanie voľne 
pobehujúcich a pytliačiacich psov a zmeny 
životného prostredia spôsobené intenzifi ká-
ciou poľnohospodárstva. Či sa mu to podarí 
aj v budúcnosti, závisí od ochrany, ktorá sa 
mu poskytne. V našom poľovnom združení 
sme pozastavením jeho lovu – čo je jedným 
z prvkov jeho ochrany v krajine, pristúpili 
veľmi zodpovedne. Je ale na uvážení úradní-
kov zodpovedných za poľovnícke plánovanie 
na úrovni regiónu, pristupovať k podpore 
rozvoja populácie zajaca plošne. Aj keď sa 
niekedy zdá, že zajacov je na našich poliach 
dosť, zdanie často klame. Na jar keď sú polia 
holé, to vyzerá ešte o čosi lepšie. Už dávno 
nie je bežné realizovať odchyty zajacov, aj 
združenia s veľmi dobrými skúsenosťami 
v minulosti evidujú pokles v úspešnosti. Aj v 
regióne Nitry sú lokality s vyšším výskytom 
zajaca. Najlepšie revíry, najbližšie k nám sú 
v okolí Serede, na pravom brehu rieky Váh. 
V povodí rieky Nitra sú to z časti revíry v oko-
lí Janíkoviec a V. Cetína, teda ide o revíry 
s dostatočnými prirodzenými zdrojmi vody. 
Vzhľadom na to, že z poľovníckeho hľadiska 
drobná poľovná zver v súčasnosti nehrá do-
minantnú úlohu, slúži skôr iba na rozšírenie 
možností poľovníctva, sú opatrenia na jej 
ochranu niekedy zanedbávané. Každého 
občana určite poteší ak pri prechádzke po 
chotári vidí na poli pobehovať väčšie či men-
šie zajace. Je otázkou pre každého z nás, čo 
môžeme pre zlepšenie životného prostredia 
a početných stavov zajaca poľného urobiť. 
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Pán profesor Hričovský 
v Lehote

Základná organizácia SZZ v Lehote 
v spolupráci s Vinohradníckym spolkom 
v Lehote dňa 6.7.2012 v záhradkárskej 
osade  zorganizovali pre našich ovocinárov 
praktickú ukážku letného rezu jadrovín 
a kôstkovín. Úvodnú prednášku ako aj ná-
slednú praktickú ukážku letného rezu vyko-
nal na Slovensku známy ovocinár Prof. Ing. 
Ivan Hričovský, DrSc. Zdôraznil potrebu let-
ného rezu ovocných drevín, ktorý nadobúda 
čoraz väčší význam, pričom letným rezom sa 
vytvára rovnováha medzi rastom a rodivos-
ťou stromu. Praktické ukážky smeroval do 
pravidiel a zákonitostí letného rezu – zašti-

povanie, vylamovanie, rez na pätku, krátky 
rez, dlhý rez, zmiešaný rez, rez kôstkovín, 
rez jadrovín...

Veríme, že takýmito aktivitami sa na-
šim záhradkárom rozšíri poznanie a obzor 
z ovocinárstva, ktoré uplatnia vo svojich 
záhradách.

 Ing. Štefan Petrík
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My v našom poľovnom združení pravidelne 
prikrmujeme zver do násypcov a dokonca 
sme vybudovali špeciálne kŕmne zariadenia 
určené práve pre zajace. V období od apríla do 
októbra pravidelne kontrolujeme a dopĺňame 
umelé napájadlá vodou, pretože veľmi dávno 
neplatí, že zajac sa napije dostatočne z rannej 
rosy. Intenzívnym lovom sa snažíme znižovať 
početné stavy líšok a iných malých dravých 
šeliem v revíri. A čo viac, snažíme sa vysvet-
liť návštevníkom revíru, že pohľad na voľne 

bežiaceho psa, ktorý naháňa zajačiky a štve 
gravidné zajačice nie je na pobavenie, ale skôr 
na zaplakanie. Nie sme policajtmi v chotári, 
chceme len, aby každý tak ako poľovníci, reš-
pektoval normy správania sa v revíri, ktorý je 
okolo našej obce a uvedomoval si, že je tu pre 
všetkých.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

PZ Lehota

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

08.08. streda 17.08. piatok

22.08. streda 21.09. piatok

05.09. streda 26.10. piatok

19.09. streda 30.11 piatok

03.10. streda 21.12 piatok

17.10. streda Zber Papier

31.10. streda 18.09. utorok

14.11. streda 13.11. utorok

28.11. streda Zber skla

12.12. streda 17.09. pondelok

28.12. streda 12.11. pondelok
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Veľa ľudí rado pomáha iným. Niek-
torí nezištne, iný náhodou, pre ďalších 
je to povolanie. Takouto zložkou v 
našom živote sú  okrem iných aj hasiči. 
Pri požiari, dopravnej nehode, ale aj 
pri nešťastných nehodách a náhodách 
– niekedy až kurióznych. 

Redakcia časopisu „RESCUE report“ 
pod záštitou prezidenta Slovenskej Re-
publiky každoročne vyhlasuje súťaž o 
záchranársky čin roka - „ZLATÝ ZÁCHRA-
NÁRSKY KRÍŽ“.

Za rok 2011 boli nominovaní a cenu v 
kategórii „Najkurióznejší záchranársky čin 
roka“ získalo Okresné riaditeľstvo hasičské-
ho zboru, konkrétne čata pod velením nášho 
obyvateľa Juraja Pavela. Slávnostné udelenie 
ocenenia sa konalo v SND v Bratislave dňa 
24.5.2012 a následne ocenených prijal prezi-
dent v prezidentskom paláci. 

Záznamy z ocenenej akcie boli odvysie-
lané všetkými mienkotvornými televíziami 

v SR. Pre čitateľov len pripomeniem, že 
partii hasičov sa podarilo zachrániť človeka, 
ktorý spadol 22.3.2011 do drtičky betónu 
v Lužiankach, kde ho zachytil podávač. Po 
dvoch hodinách sa podarilo muža vytiahnuť 
zo stroja a ten napriek postihnutiu a hlavne 
vďaka rýchlemu zásahu hasičov dnes chodí 
na vlastných nohách.

Jurajovi Pavelovi gratulujeme a ďakuje-
me, že máme medzi nami takýchto ľudí.

Radoslav Kriváček

ZLATÝ ZÁCHRANÁRSKY KRÍŽ

V Lehote sa už stalo tradíciou, že me-
siac máj patrí v našej obci športu a to kon-
krétne behu. Každý rok sa pred kultúrnym 
domom stretnú všetci športovo založení 
Lehoťania a súťažia v jednotlivých kate-
góriách. Inak tomu nebolo ani tento rok 
dňa 13. 5., kedy sa konal 6. ročník Behu pre 
zdravie obcou Lehota. Nakoľko počasie 
podujatiu ešte v sobotu neprialo, všetko sa 
do rána vylepšilo a nakoniec bolo pre beh 
veľmi dobré počasie bez dažďa.

Štartér Ján Uhrík ako prvých 
odštartoval našich najmenších 
súťažiacich – škôlkarov. Potom 
postupne nasledovali žiaci a žiač-
ky základnej školy, ktorí boli 
rozdelení do troch kategórií podľa 
ročníkov. Ďalšou kategóriou boli 
dorastenci a dorastenky, kde sa 
každoročne stretávame s veľmi 
nízkou účasťou. Nasledovali kate-

górie mužov a žien a nakoniec hlavný pretek. 
V hlavnom preteku sa žiadne prekvapenie 
nekonalo, lebo víťazne naladený Daniel Matis 
nemal konkurenta a suverénne zvíťazil s ča-
som 10:39:75.

Druhé miesto obsadil domáci Mário An-
toni s časom 11:51:55, ktorý ešte v druhom 
kole sa držal tesne za víťazom. A na treťom 
mieste sa umiestnil Marcel Šromovský, ktorý 
je mimochodom aj učiteľom telesnej výchovy 

Beh pre zdravie

na ZŠ v Lehote. Týmto dal príklad aj svojim 
žiakom, aby sa v ďalšom ročníku zúčastnili 
ešte vo väčšom počte. Po tomto hlavnom 
preteku nasledoval spoločný beh pre zdravie 

(300 m), v ktorom 
sa zúčastnilo 144 
účastníkov (pred-
tým aj len divá-
kov). Nasledovalo  
vyhodnotenie , kde 
prví traja v každej 
kategórii obdržali 
diplom, medailu 
a vecnú cenu. Naj-
staršia účastníčka 
bola Emília Lukáčo-
vá (76 r.) a najstarší 
účastník bol Bene-
dikt Šedovič, ktorí 

taktiež obdržali ceny za účasť. Celkovo sa 
behu pre zdravie zúčastnilo 123 účastníkov 
v 14 kategóriách.

Prinášame vám rozhovor s víťazom

Danielom Matisom:

Ako vnímate dnešné víťazstvo?
Dnešné víťazstvo pre mňa nebolo jednodu-
ché, pretože až v poslednom kole som sa od-
pútal od doposiaľ za mnou bežiaceho preteká-
ra na druhom mieste. Presvedčil som sa, že aj 
domáci bežci sú na tom fyzicky veľmi dobre. 
Aký máte recept na to, aby ste vyhrávali?
Poctivo trénujem a celoročne sa pripravujem 
na každé preteky.
Keď budete mať príležitosť, prídete aj 
budúci rok?
Ďakujem za pozvanie a keď mi to budú do-
voľovať moje pracovné povinnosti a zdravie, 
určite prídem. Chodím po rôznych pretekoch 
a preto by som chcel poďakovať organizá-
torom, že sú schopní zorganizovať takúto 
športovú akciu.

Organizátori podujatia ďakujú 
všetkým sponzorom, miestnym podnika-
teľom, organizáciám a spolkom v Lehote, 
obci Lehota a osobitne Úradu Nitrianske-
ho samosprávneho kraja.

Predseda organizačného výboru Juraj Pavel
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Aj v tomto roku, dňa 23. júna Obecný 
úrad Lehota v spolupráci  z OŠK Lehota 
zorganizovali celodenný cyklo-výlet po du-
najskej hrádzi. 

Autobusom sme sa prepravili z Lehoty 
k areálu vodných športov Čuňovo, kde sa 
v ten deň konali medzinárodné preteky 
mládeže v kanoistike na divokej vode ,,Yo-
ung Danubia Cup“. Areál vodných športov 
sa nachádza na medzinárodnej cyklotrase, 
ktorá vedie z Nemecka cez Rakúsko 
a Slovensko do Maďarska. Na našom 
území vedie od hraničného prechodu 
Berg (Rakúsko) po pravobežnej hrádzi 
Dunaja celým územím Petržalky po 
priehradné dielo v Gabčíkove. 

Všetkých účastníkov výletu bolo 
49. Medzi nami boli aj korčuliari, 
preto si každý vybral trasu, ktorá mu 

vyhovovala, či už to bolo k vodnému dielu 
Gabčíkovo alebo smerom k Bratislave, kde 
bolo viac možností občerstviť sa. V dopolud-
ňajších hodinách bola obloha zatiahnutá, no 
postupne sa vyjasnilo, čo umocnilo krásny 
športový zážitok.

I tento cyklo-výlet sa vydaril a verím, 
že budúci bude mať minimálne takú účasť 
a šťastie na počasie ako tomu bolo teraz.

Alexander Gála, OŠK Lehota

ŠPORT

Okolo Čuňova, Gabčíkova i Bratislavy

OŠK Lehota
informuje o ukončenom ročníku 
futbalových súťaží

Hodnotenie jarnej časti futbalových 
súťaží by som začal od mužstva internacio-
nálov, ktoré po jarnej časti skončilo vo svojej 
skupine na 7. mieste. Nakoľko táto súťaž 
bola reorganizovaná, Lehota hrala o celkové 
umiestnenie s ďalšími klubmi ligy internaci-
onálov zo Zlatomoraveckého obvodu. Túto 
časť Lehota vyhrala. Ďalšie umiestnenie sa 
už v tabuľke neuvádza. Verím, že do ďalšieho 
ročníka sa naše mužstvo znovu prihlási a do 
mužstva sa pripoja aj ďalší bývalí aktívni 
hráči Lehoty.

Ďalšou kategóriou je mužstvo žiakov, 
ktoré odohralo pod vedením trénerskej 
dvojice Viliam Hrnčiar a Mário Antoni celú 
súťaž a mužstvo bolo poskladané z hráčov 
Lehoty a Bábu. Nebola to ľahká práca, lebo 
naše mužstvo bolo veľmi mladé a keď nastú-
pili v zápase proti oveľa starším žiakom, tak 
sa to odzrkadlilo aj na výsledku. Ale oni sa 
nezľakli a postupným zlepšovaním trénin-

gového procesu a hry niektoré zápasy zvládli 
veľmi dobre, dokonca aj víťazne. Týmto by 
som chcel apelovať aj na rodičov žiakov, ktorí 
majú záujem o futbal, aby prišli na ihrisko, 
lebo v tomto ročníku chlapci z Bábu do Leho-
ty chodiť nebudú a my si musíme vystačiť so 
svojimi hráčmi. 

Hodnotenie mužstva dospelých spočíva 
v tom, že ako každoročne je zachovanie súťa-
že v Lehote. Toto sa nám nakoniec aj podarilo 
a mužstvo dospelých skončilo v dlhodobej sú-
ťaži na 7. mieste. Ale jarná časť nebola vôbec 
ľahká, lebo v dvoch domácich zápasoch naše 
mužstvo prehrávalo 0:3, ale po polčasovom 
dohovore trénera a zomknutí sa hráčov nako-
niec mužstvo zvíťazilo v obidvoch zápasoch 
4:3. V nemalej miere na týchto výsledkoch sa 
pričinila posila D. Drotár, ktorému touto ces-
tou ďakujeme za doterajšie pôsobenie v klube. 
Kuriozitou jarnej časti bolo, že v bráne Leho-
ty sa objavilo až 5 brankárov. 

Teraz pár otázok pre trénera Jána Ilav-
ského:
Verili ste, že v jarnej časti Lehota doženie 
stratu a nakoniec obsadí vynikajúce 7. 
miesto?
Pre mňa bolo dôležité, aby zimnú prípravu ab-
solvovalo čo najviac hráčov, s ktorými môžem 
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Spýtali sme sa 
Silvii Selickej - mladej, úspešnej, talen-

tovanej rodáčky z Lehoty, majterky Slovenska 
v stolnom tenise v kategórii  dorastu.

Ako si sa dostala k stolnému 
tenisu a kto ťa najviac inšpi-
roval?
Pojem stolný tenis som začala 
registrovať už ako 6-ročná, 
pretože môj starší brat Tomáš v 
tom čase pravidelne chodieval 
na tréningy. Doma sa o ping-
-pongu začalo veľa hovoriť, čo 
ma ako dieťa zaujímalo. Moje 
začiatky boli hravé, najprv som 
iba behala pomedzi stoly a zbierala loptič-
ky. No aj tak mojou najväčšou inšpiráciou 
bol už zosnulý tréner Albín Bako, ktorý ma 
vždy vedel motivovať rôznymi odmenami za 
zvládnuté tréningy. On prvý mi dal do ruky 
raketu a bez jeho priateľského, poctivého a 
ústretového správania by som možno ping-
-pong ani nehrala.

Už je všetkým známe, že si získala úspech v 
rámci SR, podeľ sa s nami o dojmy.
Jednalo sa o najdôležitejší turnaj sezóny, o 
Majstra Slovenska, kde je nominovaných 24 
najlepších hráčok. Sama som tomu nemohla 
uveriť, keďže sa mi ešte nepodarilo získať 
cenný kov z dvojhry. Po poslednej víťaznej 
lopte som si len sadla do kurtu a chvíľu 
pozerala na fi nále chlapcov. K favoritkám 
som nepatrila, ale tvrdou prípravou sa mi to 
podarilo a veľkým plusom bolo to, že som 
nemusela hrať pod tlakom. Vždy, keď som 

získala majstrovský titul, som sa delila o 
radosť s ostatnými spoluhráčkami/mi, keďže 
sa jednalo o štvorhru, mixu či družstvá. Ale 
pocit víťazstva v jednotlivcoch bol oveľa sil-
nejší. Som veľmi šťastná a týmto titulom som 

si vybojovala miestenku na moje 
prvé Majstrovstvá Európy.

Čo robíš práve teraz a ako vi-
díš ďalej svoju kariéru?
Pripravujem sa na už spomínané 
Majstrovstvá Európy, ktoré sa 
uskutočnia v rakúskom Schwe-
chate. Zajtra odchádzam na 
štvrtý výcvikový tábor v Senci, 
kde sa odohráva celá príprava. 
Momentálne hrám za Nitru, no 

dostala som ponuky zo zahraničia a z iných 
klubov na Slovensku, ale najdôležitejšie je pre 
mňa úspešne ukončiť štúdium na športovom 
gymnáziu, kde ma čaká posledný maturitný 
ročník. Ping-pongu sa chcem venovať i na-
ďalej a ísť hrávať do zahraničia a študovať 
na vysokej škole. A či sa mi to podarí, uvidím 
časom, pretože športovec musí veľa vecí obe-
tovať kvôli športu. 

Komu vďačíš za to, že sa Ti práve teraz 
takto darí?
Vďačím najmä mojím trénerom v klube, ktorí 
sa nám snažia vytvoriť najlepšie podmienky 
na Slovensku. Rodičom, ktorí ma už od det-
stva podporovali a chodili so mnou na tur-
naje a celej partii, kvôli ktorej som sa veľakrát 
prekonala, keď som povedala, že už nemôžem 
a kondičnému trénerovi, s ktorým sme veľa-
krát “potili krv”. A ďakujem všetkým, čo mi 
fandili a držali palce. 

Juraj Pavel

rátať do základnej zostavy. Keď sme zbadali 
v prípravných zápasoch, kde máme rezervy, 
bolo potrebné hľadať vhodných náhradníkov. 
Práve toto sa nám podarilo na poste zálohy, 
kde až v priebehu súťaže prišiel D. Drotár. Ale 
aj ostatní hráči po osobnom dohovore zmenili 
myslenie a odzrkadlilo sa to na ihrisku. 
S akými ambíciami idete do nového roční-
ka, ktorý sa onedlho začína a či zostávate 
naďalej trénerom Lehoty?
Tak najskôr odpoviem na to, či zostávam tré-

nerom. Ja som s hráčmi ani s funkcionármi 
doteraz žiadne problémy nemal, po športovej 
aj ľudskej stránke sme si vychádzali v ústrety. 
Záleží už len na vás, či máte záujem o moje 
služby. A pokiaľ zostávam ako tréner, tak 
by som chcel popracovať na zlepšení hernej 
koncepcie a obrannej činnosti mužstva. V ne-
poslednom rade hrať oku lahodiaci futbal, 
aby lehotskí nároční diváci boli na každom 
zápase spokojní. 

Prezident OŠK Juraj Pavel
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Oznam pre 
čitateľov knižnice

Do miestnej knižnice bola 
zakúpená aktuálna literatú-
ra rôznych žánrov: krásna 
literatúra  pre deti a mládež, 
beletria pre dospelých, ná-
učná literatúra.
Novinkou roku 2012 je séria  
turistických sprievodcov 
významných destinácií 
Európy. 

Prehľad knižných noviniek 
sa pravidelne aktualizuje 
na www.lehota.sk, sekcia 
Obecná knižnica.  
Tešíme sa na Vašu návštevu 
každý
utorok:
15:30 – 17:30 hod. 

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

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

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

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

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

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

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

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

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

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

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

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

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

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

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

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

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

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

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

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

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

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

Golianova 83 Nitra - ermáGolianova 83 Nitra - ermá
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INFOLINKA: 0905 554 888INFOLINKA:  0905 554 888

Vítame do klubuVítame do klubu
vodi ov už ajvodi ov už aj 
1616-nás ro ných-nás ro ných
žiadate ov !žiadate ov !

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

PrázdninováPrázdninová
Z AVA Z AVA

Do kurzu naDo kurzu na
sk. B sa môžete sk. B sa môžete 

nahlási nanahlási  na 
obecnom úradeobecnom úrade 
alebo na ísle:alebo na  ísle:

Poradenstvo
v poisťovníctve

Rázusova 52,
 Nitra

Kontakt
037/7720207

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

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

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

0905 323 969
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