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FOTO - SÚŤAŽ
Máte nejakú zaujímavú fotografi u,

spájajúcu sa s našou obcou?
Vtipnú, romantickú, smutnú, 

aktuálnu, či spomienkovú?
Je jedno, koľko má fotografi a rokov, či je na nej 

príroda z nášho chotára alebo momentka z obecnej 
akcie, či z domáceho prostredia...

HĽADÁ SA
 „NAJZAUJÍMAVEJŠIA FOTOGRAFIA“ 

SPÁJAJÚCA SA S OBCOU LEHOTA

Výhercom tohto kola je:
Matúš Lisy

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan našej obce.
Výhernú fotografi u vyberie redakčná rada, ale 

zverejníme aj ostatné Vaše zaujímavé fotografi e- 
už v nasledujúcom čísle. Preto nám ich posielajte 

e-mailom alebo prineste na obecný úrad do 
06.12.2011, kedy je uzávierka ďalšieho čísla.

Víťaza čaká večera pre 2 osoby v Sýpke u Ludvíka!

Jesenná prechádzka - to je myšlienka, ktorá Vám 
snáď preletí hlavou, keď si prelistujete tretie tohtoročné 
číslo časopisu Lehota. Sakrálne pamiatky, miesta, ktoré 
možno dobre poznáte a určite viete o nich čo-to povedať. 
Ale aká je ich história? 

Prinášame Vám aj rýchlokurz „lehotského nárečia“ 
a myslíme, že nebude núdza o úsmevy nad ozajstnými 
jeho perlami. 

Školský zvonec už veselo zvoláva na vyučovanie a na-
ši noví prváci nielenže nazerajú do šlabikára, ale stíhajú 
pripraviť aj program k sviatku „Úcty k starším“. 

Športoví priaznivci počas jesene a zimy budú mať 
trochu menej možností pasívne si zašportovať, snáď 
aspoň trochu pookrejú pri návrate na súťaž v plážovom 
volejbale. Môžu sa však začať tešiť, že čoskoro začne 
nový hokejbalový turnaj, na ktorý sa myslelo už aj počas 
leta v „Hokejbalovej mini škole.“

Prajeme vám peknú jeseň i príjemné čítanie a najbliž-

šie sa uvidíme pri maškrtách od Mikuláša. ☺  

Redakcia

Lehota



4 UZNESENIA OBECNÉHO ÚRADU
Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 5. októbra 2011 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 39/2011         
Obecné zastupiteľstvo
a)  p r e r o k o v a l o  
návrh na začlenenie obce Lehota do inicia-
tívy LEADER, vytvorenie miestnej akčnej 
skupiny s názvom VITIS.
b)  s c h v a ľ u j e 
vstup obce Lehota do združenia VITIS, jed-
nomyseľne.

Uznesenie č. 40/2011  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
za sobášiacu p. Kubicovú Dagmar.

Uznesenie č. 41/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného na rok 2012 1€/m3.

Uznesenie č. 42/2011   
Obecné zastupiteľstvo
p r e r o k o v al o 
žiadosť p. Gergelovej a  navrhuje jej osloviť 
Diecéznu charitu za účelom zapožičania po-
lohovateľnej postele. Ak sa nepodarí vybaviť 
túto žiadosť do najbližšieho OZ, OZ sa ňou 
bude opätovne zaoberať.

Uznesenie č. 43/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
fi nančnú výpomoc p. Bednárovej Helene, 
bytom Lehota č. 311.

Uznesenie č. 44/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
neschvaľuje žiadosť p. Šimona Zabáka na 
prenájom priestorov pri multifunkčnom 
ihrisku.

Uznesenie č. 45/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností, vedených na GP 
č. 48.1/2011, parcela č. 324/20 k.ú. Lehota 
zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parc. č. 
324/21 k.ú. Lehota zastavaná plocha o vý-
mere 85 m2, Ing. Antonovi Kasanovi, dátum 
narodenia: 16.11.1948 a PhDr. Anne Kasano-
vej, PhD, rod. Bernáthová, dátum narodenia: 
15.01.1951, bytom 951 36  Lehota č. 688 vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1, za podmien-
ky, ak by do 10-tich rokov od predaja vznikol 
fi nančný rozdiel pri odkúpení pozemkov, tak 
tento rozdiel kupujúci doplatí.

Uznesenie č. 46/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností, vedených na GP 
č. 48.2/2011, parcela č. 324/18 k.ú. Lehota 
zastavaná plocha o výmere 17 m2 a parc. č. 
324/19 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výme-
re 95 m2, Jánovi Zaujecovi, dátum narode-
nia: 23.05.1958 a Oľge Zaujecovej, rod. Ďur-
fi nová, dátum narodenia: 15.12.1958, bytom 
951 36  Lehota č. 11 vo spoluvlastníckom 
podiele 1 / 1, za podmienky, ak by do 10-tich 
rokov od predaja vznikol fi nančný rozdiel pri 
odkúpení pozemkov, tak tento rozdiel kupu-
júci doplatí.

Uznesenie č. 47/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í   
so žiadosťou p. Petríka,  vybudovanie elek-
trickej prípojky k novostavbe rodinného 
domu na pozemku č. 745/5, ktorá bude 
vedená cez obecný pozemok parc. č. 745/8, 
bezplatne formou vecného bremena, za 
podmienok, ktoré budú bližšie špecifi kované 
v zmluve medzi obcou Lehota a p. Petríkom. 

Uznesenie č. 48/2011 
Obecné zastupiteľstvo
p r e r o k o v a l o  
žiadosť ZVS a.s. a dáva súhlas k napojeniu  
sa na jestvujúci vodovod vo vlastníctve obce 
Lehota, za podmienky uhradenia čiastky 
podľa predloženého krycieho listu v čiastke 
181 280,41€.
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Takmer po jedenástich rokoch si život obyvate-
ľov v obci vyžiadal prijatie nového VZN o verej-
nom poriadku.
Pôvodné VZN ešte z roku 1999 nahradilo dňa 
07.04.2010 nové  VZN č. 4/2010 o verejnom 
poriadku na území obce Lehota. 

Hlavným cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
pravidlá pre udržiavanie verejného poriad-
ku a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie 
ochrany života, zdravia a majetku na území 
obce.
Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov 

obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické 
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území 
obce a pre vlastníkov alebo užívateľov ne-
hnuteľností a iných objektov na území obce.
Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pod-
mienok a povinností upravujúcich udržia-
vanie verejnej čistoty, verejného poriadku 
na verejných priestranstvách, dodržiavanie 
podmienok nočného pokoja, osobitné uží-
vanie verejných priestranstiev, skladanie 
a nakladanie, čistenie chodníkov, ochrana 
verejnej zelene, dopravný režim, používanie 
predmetov zábavnej pyrotechniky, umiest-

Verejný poriadok na území obce Lehota

POZVÁNKY

MIKULÁŠ A MIKULÁŠSKY 
POHÁR VARENÉHO VÍNA

4. december 2011 (nedeľa)
kultúrno-spoločenský program pri 

vianočnom stromčeku  pre deti a ich 
rodičov  v areáli obecného úradu

(OcÚ Lehota + Vinohradnícky spolok)

 PREDVIANOČNÉ 
POSEDENIE 

PRI DOMÁCICH 
BYLINKOVÝCH ČAJOCH

14. december 2011 (streda) 
v kultúrnom dome

pre všetkých členov ZO Jednoty dôchodcov
(ZO Jednoty dôchodcov+Lehoťanka)

VIANOČNÝ 
STOLNOTENISOVÝ 
TURNAJ O POHÁR 
STAROSTU OBCE

I. sviatok vianočný 
pre všetkých nadšencov stolného tenisu

v kultúrnom dome
(OŠK Lehota) 

VIANOČNÉ POŽEHNANIE 
MLADÝCH VÍN

27. december 2011 (utorok)
8. ročník v kultúrnom dome pre vinárov a 

priateľov vína
 (Vinohradnícky spolok) 



Informácie obecného úradu6
ňovania plagátov a reklamných zariadení a 
ochrana vodných tokov a nádrží.
 Okrem toho sa tým myslí i rešpektovanie 
zásad slušnosti, občianske práva iných spolu-
občanov, nevyvolávajúce verejné pohoršenie, 
dodržiavanie všeobecného práva na ochranu 
osobnosti a majetku obyvateľov obce a ma-
jetku obce.

Z najdôležitejších a najviac diskutovaných tém 
je problematika:

1/ Udržiavanie verejného poriadku na ve-
rejných priestranstvách, kde je nevyhnutné 
si uvedomiť, že sa jedná v prvom rade o zlep-
šenie vzhľadu a ochranu životného prostre-
dia v obci a preto je zakázané odhadzovať 
smeti, papier, ohorky z cigariet, vymetať 
a inak vynášať smeti z domov, obchodov, 
poškodzovať a znečisťovať verejné priestran-
stvá, ako sú chodníky, cesty, steny budov, 
oplotenie, verejno-prospešné zariadenia a 
objekty (autobusové zastávky a zariadenia, 
telefónne stanice, osvetľovacie telesá a pod.) 
a zariadenia slúžiace na relaxáciu, oddych a 
pod. alebo úmyselne ničiť alebo poškodzo-
vať dopravné alebo iné orientačné značky, 
porušovať zaužívané spoločenské pravidlá 
správania sa a zásady občianskeho spolu-
nažívania, najmä znečisťovaním verejného 
priestranstva vykonávaním telesnej potreby, 
zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov 
oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, 
ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie, skla-
dovať na verejných priestranstvách stavebné 
materiály a odpad  bez povolenia príslušných 
orgánov, obťažovať susedov hlukom, pra-
chom, dymom, znečisťovať zvieracími ex-
krementami cesty, chodníky, detské ihriská 
a pieskoviská a pod.
V záujme predchádzania požiarom, ochrany 
a čistoty ovzdušia, biotopov voľne žijúcich 
v prírode, je zakázané vypaľovať trávu, páliť 
domový odpad, zelinu pri domoch a v záhra-
dách.
2/ Dodržiavanie podmienok nočného 
pokoja, t.j. od 22.00 hod. do 06.00 hod. sa 
nesmie rušiť nočný pokoj hlasovými a hlu-
kovými prejavmi nad mieru primeranú po-
merom (spevom, produkciou hudby, hlukom 
motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným 

prejavom a pod.). Výnimku tvoria podujatia 
organizované a oznámené v zmysle VZN 
obce o verejných a kultúrnych podujatiach 
za dodržania určených podmienok pre za-
bezpečenie verejného poriadku ako napr. 
pri výročných alebo slávnostných akciách 
usporiadaných obcou Lehota za podmienok 
zabezpečenia verejného poriadku zo strany 
obce a zúčastnených strán.
3/ Osobitné užívanie verejného priestran-
stva sa týka napr. pri opravách striech, pri 
opravách komínov, odstraňovaní cencúľov, 
musí organizácia, vykonávajúca práce alebo 
vlastník vykonať bezpečnostné opatrenia 
postavením výstražných značiek a zábran. 
Materiál sa nesmie zhadzovať priamo na 
verejné priestranstvo, mimo prípadov, ak je 
toto priestranstvo vopred pripravené.
   Detto zásah do verejného priestranstva ale-
bo komunikácií (prekopávky) povoľuje obec 
Lehota na základe písomnej žiadosti. 
4/ Čistenie chodníkov a opatrenia na 
zábranu padania snehu a ľadu zo striech 
- na území obce je povinný čistiť chodní-
ky, ako aj schody po celej šírke chodníka 
vlastník (správca alebo užívateľ) priľahlej 
nehnuteľnosti na vlastné náklady. Čistenie 
chodníkov v šírke 3 m pred obchodmi alebo 
prevádzkami sú povinné zabezpečiť fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré ich vlastnia, 
prevádzkujú alebo užívajú. Čistením sa rozu-
mie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať 
burinu, odpadky a iné nečistoty. Čistením je 
tiež odstraňovanie snehu a ľadu, posýpanie 
chodníkov inertným materiálom, aby tento 
mohol v plnej miere slúžiť svojmu účelu.
5/ Podmienky pre jazdu dopravných 
prostriedkov - zakazuje sa jazdiť s doprav-
nými prostriedkami, ktoré samé alebo svo-
jím nákladom znečisťujú verejné priestran-
stvo. Ten, kto dopravným prostriedkom 
znečistí verejné priestranstvo (majiteľ, resp. 
prevádzkovateľ), je povinný ho bezodkladne, 
bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očis-
tenie na vlastné náklady.
  Zakazuje sa na území obce jazdiť vozidlami, 
ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru 
hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie. 
Okrem toho zakazuje sa parkovanie všetkých 
druhov nákladných motorových vozidiel, 
prívesov a autobusov na všetkých miestnych 
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komunikáciách v obytných zónach, nevyní-
majúc centrálnu zónu obce pri ZŠ, KD a pod-
nikateľskom objekte Hasta, pri OcÚ, a pod. 
Takéto parkovanie je možné na parkoviskách 
vybraných a označených pre tento účel. 
6/ Skladanie a nakladanie - skladať a 
nakladať tovar a materiál na verejnom 
priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie 
je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí 
inde. Nakladanie a skladanie tovarov, mate-
riálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať 
bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. 
Materiál skladovať na povolenom mieste v 
nevyhnutnej miere tak, aby nebol roznášaný 
vetrom, splavovaný dažďom, aby neohrozo-
val bezpečnosť chodcov, dopravu, majetok a 
životné prostredie.
7/ Používanie predmetov zábavnej pyro-
techniky - na území obce je zakázané pou-
žívať výbušniny,  pyrotechnické predmety 
a zábavnú pyrotechniku, okrem 31. decem-
bra a 1.januára kalendárneho roka a akcií 
podliehajúcich oznamovacej povinnosti. 
Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v 
uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kos-
tola,  školských zariadení  a iných miestach, 
kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho 
spolunažívania.

Ohňostroj a prípadné podobné akcie so 
zábavnou pyrotechnikou možno uskutočniť 
len po oznámení obci, a to najneskôr 10 dní 
pred termínom ich uskutočnení.

Výnimku tvoria zábavné, športové a iné 
podujatia so súhlasom obce, za predpokladu, 
že organizátor zodpovedá za bezpečnosť 
účastníkov podujatia.
8/ Umiestňovanie plagátov a reklamných 
zariadení  - je zakázané vylepovať plagáty, 
reklamné pútače a skrinky mimo stano-
vených plôch. Vylepovať plagáty na iných 
miestach viditeľných z verejných priestran-
stiev možno len so súhlasom vlastníka 
nehnuteľnosti, ktorý po strate aktuálnosti 
plagátu je zodpovedný za jeho odstránenie.
9/ Udržiavanie čistoty vodných tokov 
a nádrží - zakazuje sa vhadzovať do korýt 
vodných tokov a nádrží akékoľvek predme-
ty, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie 
alebo ukladať veci na brehoch vodných to-
kov.  Achilovou pätou občanov obce Lehota 
je prísny zákaz  do vodných tokov vypúšťať 

alebo vylievať obsahy žúmp, splašky a splaš-
kové vody z domácností ako aj škodlivé 
tekutiny (zvyšky olejov, pohonných látok, 
žieravín a pod.) schopné ohroziť užívateľov 
vody a stav vodnej fauny a fl óry.
10/ Udržiavanie čistoty a ochrany zelene 
- udržiavanie čistoty a starostlivosti o zeleň 
je povinnosťou všetkých osôb, ktoré na úze-
mí obce žijú alebo sa zdržiavajú. Zakazuje sa 
akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie 
verejnej zelene, porastov, stromov, okras-
ných kríkov a kvetinových záhonov. 
11/ Ochrana nefajčiarov a osôb mladších 
ako 18 rokov a ochrana pred zneužívaním 
alkoholických  nápojov - je tiež dôležitou té-
mou ohľadne zabezpečenia ochrany zdravia 
a výchovy mladistvých. Zakazuje sa predaj 
tabakových výrobkov a alkoholických nápo-
jov v predajniach potravín, okrem predajní, 
ktoré majú na predaj vyčlenený samostatný 
priestor, v zdravotníckych zariadeniach a 
osobám mladším ako 18 rokov. 
Prísny zákaz fajčenia je v prostriedkoch 
verejnej dopravy, na autobusových za-
stávkach  min. 4 m od vymedzenej plochy, 
v zdravotníckych zariadeniach a v základ-
ných školách, v predškolských zariadeniach, 
v priestoroch školskej jedálni, školských 
klubov, detských ihrísk, v kultúrnom dome, 
na obecnom úrade, v obchodoch, cintoríne, 
na spoločenských a kultúrnych podujatiach 
organizovaných pre mládež, v spoločných 
priestoroch, ktoré slúžia pre vstup do 
priestorov pre nefajčiarov.
Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto na-
riadenia sú oprávnení poverení zamestnanci 
obce Lehota, poslanci a hlavný kontrolór 
obce.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia 
môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle 
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
zmien a doplnkov v rámci blokového alebo 
priestupkového konania.

Celé znenie VZN je možné si preštudovať na 
Obecnom úrade alebo na internete.
Verím, že i napriek obsiahlemu obsahu ste 
našli to, čo Vás trápi a spoločnými silami si 
zlepšíme naše životné prostredie a medzi-
ľudské vzťahy.

Bc. Alena Vajdová
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Spracoval:

Štefan Burda

PREDHOVOR 

Podľa môjho názoru, vlastných skúseností, 
bez nároku na hlbšie jazykovedné znalosti, 
to, ako sa rozpráva(lo)1 v Lehote, možno 
považovať za nárečové špecifi kum, ktoré sa 
v takej dôraznej podobe nevyskytuje nikde 
na Slovensku. Týka sa to predovšetkým tva-
roslovia a výslovnosti, ktoré sú do značnej 
miery  v rozpore so základnými pravidlami 
slovenského jazyka, dalo by sa povedať, že 
ho vedome často až ignorujú. Nadobudol 
som dojem, že starí Lehoťania si zvolili taký-
to prístup preto, aby si slovenčinu čo najviac 
zjednodušili a  pre vyjadrenie myšlienok 
použili čo najmenej slov, ktoré navyše „upra-
vovali“ (koncovky, dvojhlásky, znásobovanie 
spoluhlások) a „čistili“ od nepotrebných 
tvarov (ô, ä, ľ), aby si zbytočne „nelámali“ 
jazyk. Ako z ďalších častí vyplynie, v písom-
nej fonetickej podobe vyznievajú dnes tieto 
„úpravy“ priamo komicky. Typické je preto 
časté používanie fráz. V lehotskom nárečí 
sa objavujú  špecifi cké názvy a slovné tvary, 
ale aj veľa „maďarizmov, čechizmov a pre-
dovšetkým germanizmov“. Z tohto zorného 
uhľa možno Lehotu označiť za „európsku 
obec“ s germánskym cítením. 
Poznámka:  
Predkladané názory a informácie si nená-
rokujú na úplnosť obsahovú, ani odbornú, 
možno by stálo za úvahu spracovať túto 
problematiku na vedecko-výskumnom zá-
klade.  

GRAMATICKÉ TVARY
– ODLIŠNOSTI

Dvojhlásky
„ ia „ .....vyslovuje sa ako dlhé „ á „    
napr.: bolá ma (bolia ma), vázať, škrábať, 

čára, bocáň,  kurátko, láť (vodu),  mesác, naj-
vác, fajčár, porádek,  obláť,  pátý, poláť, smáť 
sa, prámo (priamo), raditel, rádek, sáha, sáť, 
spolužák, sušáreň, tabačár,  úbožák, vác,  vy-
ťáhnuť, žádať, žák, 
 
„ ie „ .....vyslovuje sa ako dlhé „ é „    
napr.: bélý (biely), bélko, halér, tréda, cév-
ka, čérný, čučorédka, déra, hnézdo, hrnéc, 
hvézda, chléb, chlév, ihličé, kléšte, klétka, 
konéc, korené, kosér, iť, lešené, létať, lévik, 
mésiť, méšať, mléko, netopér, nélen, oblé-
kať,  ométka, svétiť,  papér,  pečénka, pécť, 
pések (piesok), počasé, polévka, posmévať 
sa,  prévan, strédka, réčica, slépka,  spévať, 
séť (sieť), svéčka, šťasté, tanér, tréska, uhlé, 
venéc, zvéra, 

 „ ô „ .......vyslovuje sa ako dlhé „ ó „    
napr.: bóčik,  póda, hróza,  kóň, kóra, móže, 
mój,  nóž, kóra, póda, pórod,  skór, spósob, 
vóbec, vól, 

Výslovnosť niektorých ďalších hlásko-
vých spojení
„ ä „ .....vyslovuje sa ako  „ a „    napr.: 
pasť, devať, hovado, maký (mäkký), pamať, 
pasť. pata,  smad, svatý, vaččí, vazy, hovadzé 
masso,
     
„ dn „.....vyslovuje sa ako „ nn „    napr.: 
hlanný,  chlannička,  jenna, krannúť, na-
chlannúť,  odpannúť, poránny (poriadny), 
poslenný, pannúť, sannúť, smanný (smäd-
ný),  tvrnnúť,  úronný,  zvannúť, zabunnúť, 
    
„ dl „ .....vyslovuje sa ako  „ ll „    napr.: 
divallo, hrllo, jello, polla, myllo, spallo, umý-
vallo, porekallo,  sallo (sadlo), sannúť si (sa), 
šillo (šidlo),  zrkallo, villy (vidly),
    
„ o „ .....vyslovuje sa ako „ e „    napr.: 
breskyňa, cuker,  dobytek, járek, nábytek, 
náprstek, prostrédek (prostriedok), ocet, 
ohryzek, prášek,  préčinek, členek, pupek,  

Lehotské nárečie
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¹ Nemožno hovoriť o pravopise a gramatike
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spodek,  svátek, svoker,  uterek, pátek, uzel, 
vaček, ven-venku,  zadek, zámek, kufer, 
ale: čukoláda, maluvať, uharka... ako „u“ 
tiež všetky neurčitky na ...ovať“ (skoncuvať, 
opatruvať, šanuvať, špehuvať, študuvať, 
tancuvať,          
„ e „ .....vyslovuje sa ako„ i „    napr.: ci-
ment, cingáč,  ale tiež:  mad, semano,  srcco 
(srdce), vajco, varačka, vemano, vojančina, 
vreco  - celý vzor stredného rodu 

„ st „ .....vyslovuje sa ako  „ sn „  
napr.: česný,  uslať (ustlať), vlasne,
„ ď „ .....vyslovuje sa ako  „ j „
napr.: jatelina, jásno (ďasno)
„ u „ .....vyslovuje sa ako  „ o„ 
napr.: moseť (musieť), šnorovať, 

Napriek tomu, že pôvodní Lehoťania boli 
sedliaci, totálne ignorovali zmäkčovanie 
pomocou „ľ“²
napr.:  kolko, košela,  lad, lahký, luďá( ľu-
dia),  maštal, mozol, nedela, pluvať, lahko, 
sol, sopel,  škatula, šlapaj, tela, lúbá (ľúbia),  
zakálať, a podobne neuznávali ani „ ŕ „ 
napr.: mrtvý, vrba,

Bezsystémové zámeny, alebo vypuste-
nie  hlások
Napr.: šecko (všetko),  najvaččí (najväčší), 
nehať(nechať), odonknúť (odomknúť), oť-
ťál (odtiaľ),  padesát(päťdesiat), petrolín 
(petrolej), patržél (petržlen), pomé (pomyje) 
- ale pome (poďme), krépopa (piekopa), sko-
vať (schovať), smatánka, sňah (sneh),  údi! 
(ujdi), čela (včela), čera(včera), očúvať (po-
čúvať), agač (agát), praste (prasce, prasatá), 
skovať –skovávka (schovať),

Lehotské dvojtvary, odlišujúce sa dĺž-
kou slabiky
Nárečie často zjednodušuje výslovnosť tým, 
že na odlíšenie slovného významu mu po-
stačí zmeniť dĺžku hlásky,  napr.:kýpeť – ky-
peť (kypieť), sať – sáť (siať), vyhrať – vyhráť ( 
vyhriať ), zaceliť – zacéliť (zacieliť)

Viacnásobné, alebo iné  zámeny hlások
Napr.: švi ( vši ), začátek, záprtek (záprdok), 
zanknúť, zmatek, zvazek,  žlkačka, žmýchať, 
počta (pošta), boškať (bozkať), hadbáb (hod-

váb), kerý (ktorý),stuňňa (studňa), neská 
(dnes), kondva (kanva), steť (chcieť), hrište 
(ihrisko),

Vynechávanie hlások, najmä „v“ na za-
čiatku slova, 
Napr.: šak (však), zduch, zdať sa, zdelaný, 
znik, zduchovka, ždy,  zesť (zjesť), levátor 
(elevátor),

Koncovky minulého času majú v lehot-
skom nárečí tú zvláštnosť, že sú výnimočné 
len u chlapov (v mužskom rode) a menia sa 
takto:
koncovky –iel a –ol... vyslovujú sa ako 
„ó„ napr.: išó (išiel), našó (našiel), vyšó (vy-
šiel), kradó (kradol), buchó (buchol), kopó 
(kopol), zabó (zabudol), ale: išla, našla, 
kopla....
aj ostatné koncovky minulého času sa 
vyslovujú v mužskom rode inak, napr.: 
uletev, kričav, pev (pil), volav, vedev, vozev 
(vozil), mosev (musel),

Výnimočné postavenie v lehotskom 
nárečí má slovo „moc“, ktoré s veľkou frek-
venciou nahradzuje neurčité číslovky (veľa, 
mnoho) a spôsobovú príslovku „veľmi“. 

² Vraj samotný Štúr s týmto mäkčením slov 
nesúhlasil, označil ho za „sedliacke ľaľákanie“ 
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Naopak, takmer v absolútnej nemilosti boli 
slová „práca, pracovať“, namiesto nich sa 
používali slová „robota, robiť“.

GERMANIZMY, MAĎARIZMY, 
ČECHIZMY

Z používaných „germanizmov, maďa-
rizmov, čechizmov,“ v lehotskom nárečí 
možno spomenúť napr. tieto: slovné výrazy.: 
šporhelt (sporák), veter (vietor), ríteš 
(slaný zatočený koláč), galoty (nohavice), 
budelár (peňaženka), hevír (násoska), 
kalfas (nádoba na maltu), friško (rýchlo), 
šprajcovaťsa (vzpierať sa), pajta (kôlňa), 
parkan (drevená ohrada-brána), futrovica 
(kukurica siata na husto, na skrmovanie 
pre dobytok), papšajt (drobná ďatelinová 
burina), céger (kabela zo šúpolia), cinkvajs 
(zinková beloba, používala sa na obúvanie 
čižiem), do foroty (do zásoby), almara 
(skrinka), keltýš (upečený obilný zákvas), 
fusakla (ponožka), štokrlík (stolík), rin-
gišpíl (kolotoč), šáf (kaďa), kver, fl inta 
(puška), piglovať (žehliť),  raglán (zimník), 
furt (neustále), frištuk (raňajky), hozen-
trágle (traky), čingír (víno-vodnár), šporiť 
(šetriť), hurka (jaternica), bíreš (poľnohos-
podársky robotník), utólšó (výraz z mini-
hazardnej hry „na čáru“ – zrejme posledný), 
fi škál (advokát), šacuvať (hodnotiť), ne-
špor (olovrant), vartáš (strážnik), ruksak, 
hátyžák (plecniak), štrinfl e (pančuchy), 
štrumpalle (gumičky na pančuchy),

OSTATNÉ POUŽÍVANÉ SLOVÁ 

Z ostatných používaných slov a slov-
ných výrazov v lehotskom nárečí možno 
spomenúť a vybrať napr. tieto:
brzice (podbradok), barišky (jarné-veľko-
nočné ...), barnavý (do hneda), behať sa 
(jalovica), bantuvať (dráždiť, napr. rana, 
ale aj niekoho), brontový (fi alovočervený-
-napr. v tvári), cintle (zápalky), čil, dočilku 
(teraz, doteraz), čapkať (tlieskať), cverna 
(niť), cukrové (zákusky), cagel (hra „na 
cagel“- kus tehly, na ktorú sa kládli mince), 
drápať peré (perie), dedo-baba (tlačenka), 
dres-kasňa (mláťačka), glotky (trenírky), 

gánek (veranda), gamby (pery), gerheň 
(kukuričný chlieb), gramblavý (má nemo-
torné ruky), grman (odlišná slivka), godúl-
ka (cievka), gýbel (vedro), hrotek (nádoba 
na mlieko), hen, henten (tam, tamten), 
havák (ničomu nerozumie), halaparňa 
(hlásniková zbraň), hlásnik (obecný ozna-
movač času- v noci), chrontavý, chrontoš 
(špinavý do kože), chórus (balkón v kos-
tole),  jupka (blúzka), krispán (vianočný 
stromček), keťaziť (obchodovať so ziskom), 
krvavé hurky (krvavničky), klonka (prúte-
ná schránka na chytanie stehlíkov), krum-
ple (zemiaky), kyselé (kyselina citrónová), 
kamrlík (chlievik pre hydinu),  kozel (stoh 
slamy), klapák (kravské lajno na ceste), 
krutel (drevený kolík na zväzovanie do 
povriesla), kobilina (do stohu poukladané 
obilné snopy), kmín (zlodej), krúpy (vlák-
nina z jačmeňa, aj ľadovec), kadiť (dymiť), 
letná (vlažná, napr. voda), lajbík (vesta), 
lógovať (fl ákať sa), maradík (kúsok, oby-
čajne poľa), mišudík (prezývka chatrného, 
nepriebojného chlapa), melence (cesto-
vina do polievky), nenka (oslovenie ženy, 
ktorá nie je príbuzná), nemtavý (babrák), 
nálepek (pozdĺžny chodník veľa domu, 
chránený strechou), opáčiť (skúsiť, ochut-
nať, aj navšíviť), obšívať (plátať), ošítka 
(slamená nádoba na cesto), o(b)smŕdať 
(špehovať, postávať bez úžitku), pálené 
(tvrdý alkohol), plevinec (drevená búda na 
slamu, sečku...), popolnica (univerzálna 
plachta s trakmi - nosenie na chrbte), pa-
vúz (brvno na upevnenie nákladu na voze), 
pántok (sekera s dlhou rúčkou), Préloštek 
(názov kopca medzi Lehotou a Kynekom), 
podolek (spodná časť vinohrada), reforky 
(ženské nohavičky), rybník (trávnik pri 
potoku), reku (vravím), repíčé (suchý bod-
liak), rajtar (ručný bubnový ventilátor), 
šivačka (ihla), sekírovať (otravovať), ša-
novať (šetriť), španihel (orgován), šerbel 
(nočník), šamlík (nízka, podlhovastá sto-
lička bez operadla), štranek (silný povraz), 
skapať (zdochnúť - uhynúť, ale aj zmiznúť - 
ukradnúť), škohlať, škohloš  (odstraňovať 
svrbenie), štorcovať sa (stavať sa na odpor), 
semanec (konopné zrniečka), šťáp (dlhá 
drevená palica na obíjanie orechov, tiež 
prezývka chudého, vysokého chlapa), švac-
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Je vôbec správne, aby sme pri žene 
akou je Mária hovorili o bolesti? Odpoveď 
na túto otázku netreba dlho hľadať. Vo 
Svätom Písme v Evanjeliu svätého Luká-
ša v 2. kapitole 35. verši čítame: „Tvojou 
vlastnú dušu prenikne meč.“ Tieto slová 
vyslovil Panne Márii staručký Simeon 
vedený Duchom Svätým.

Čoskoro po tejto predpovedi nasleduje 
útek do Egypta, lebo zlý človek kráľ Herodes 
číha na život dieťaťa. O niekoľko rokov s 
bolesťou tri dni hľadajú Panna Mária a svätý 
Jozef strateného 12-ročného Ježiša, keď boli 
na púti v Jeruzaleme. No najväčšie bolesti a 
utrpenie mali ešte len prísť. Veď Ježiš nemá 
len priateľov, ale aj nepriateľov, ktorí ho 
odsúdili a žiadajú jeho smrť. Zbičovaný a 
tŕním korunovaný Ježiš sa stretáva na krí-
žovej ceste so svojou matkou Máriou. Potom 
ho vidí umierať na kríži, drží v náručí jeho 
mŕtve telo a vidí ako jej jediného syna po-
chovávajú. Tu všade máme pred očami ženu, 
ktorá trpí. Ale zároveň je to žena, ktorá žiari 
hrdinstvom. Bola to bolesť a utrpenie, ktoré 
jej pomohli dopracovať sa k hrdinstvu, k du-
chovnej výške.

Trpiacu Máriu nachádzame i v našej ná-

rodnej svätyni – v Šaštínskej bazilike. Môže 
nás napadnúť otázka: Prečo si ju národ dal 
na vrchol oltára práve ako trpiacu, bolestnú, 
držiacu v rukách mŕtvolu vlastného Syna? 
Je v tom kus symboliky. Trpiaca Mária je 
obrazom života nášho národa. A ak sa slo-
venský národ udržal ako celok, tak za to 
môže ďakovať len sile, ktorá mu pramenila 
z duše pretvorenej vierou a nádejou. Prijatím 
kresťanstva sa naši predkovia stali kres-
ťanským národom a kresťanstvu vďačia za 
zachovanie svojej dôstojnosti.

Náš národ sa k Sedembolestnej Panne 
Márii utiekal a utieka. Svedčia o tom dejiny 
i prítomnosť. Bolestný národ poznamenaný 
hrdinskými slzami a krvou svojich synov a 
dcér si za ochrankyňu zvolil bolestnú Pan-
nu Máriu. Cítime, že pápež Pius XI. splnil 
želanie národa, keď vyhlásil v roku 1927 
Sedembolestnú Pannu Máriu za Patrónku 
Slovenska a Slovákov.

Nauč nás Mária trpieť s vedomím, že 
hoci by nás všetci opustili, ty stojíš pri nás. 
Pomôž nám cez utrpenie sa dopracovať k 
hrdinstvu a k duchovnej výške.

Mgr. Marek Šenkárik

Sedembolestná Panna MáriaSedembolestná Panna Mária
- Patrónka Slovenska- Patrónka Slovenska

núť (udrieť), šrót (zomletá obilnina –krma 
pre domáce zvieratá), táčky (ručný vozík 
s jedným kolesom), tovarich-chodiť na to-
varich (sezónna poľnohospodárska práca, 
hlavne pre ženy) valadinka (utierka, tiež 
podložka na cesto), veselé (svadba), vrelý 
(horúci), vandel (veľký lavór - misa), vráziť 
sa (chodiť tam a naspäť), zamreť (omdlieť), 
záprtek (pokazené vajce), zabažiť (prísť 
zle), zbožé (obilie), zbožná jama (silo pod 
zemou), žobráčňa (predsieň v kostole, kde 
sa mohlo žobrať), zlodejka („rozdvojka“ na 
elektrickú žiarovku), 

DOPLŇUJÚCE SLOVÁ,
ZVRATY A FRÁZY:

• ... handry fajčiť...  (byť bez šance)

• ... konča nóch ... (spať z opačnej strany)
• ... svaté Jany batoch... (vyjadrenie o dô-
ležitosti)
• ... z toho sa len svrčky láhnu... (nestojí 
to za reč)
• ... keď zdochla krava, nech zdochne aj 
tela (výraz pri mariáši, po „odbití esa trom-
fom“ a nutnosti ísť aj desinou)
• ... škoda je len, keď tela zdochne...
• ... jennýma rázy, švác... (zdôraznenie 
dôležitosti)
• ...byť pod kačicó (pri mlatbe odoberať 
slamu pod elevátorom), 
• ...dinctuvané krumple... (dusené ze-
miaky)
...nadávky: vajčák (nadávka chlapovi), 
špina (nadávka žene), škohloš, chrontoš, 
ničoba
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Ing. Petra Petríková

Sú malé, mnohokrát nenápadné. Často 
ich prehliadame. Hmatateľné úlomky de-
jín, vierovyznania, života našich predkov. 
Objekty so zaujímavou minulosťou, osobi-
té, autentické, dotvárajúce scenériu kra-
jiny. Niektoré zabudnuté - iné povestné.  
To sú malé sakrálne pamiatky Lehoty. 

KAPLONKA PANNY MÁRIE

Kaplonka Panny Márie povýšila našu 
obec v 19. storočí na známe pútnické miesto 
západného Slovenska. 

Kaplonku dal postaviť ešte v 17. storočí 
šľachtický rod Užovičovcov. Odvtedy prešla 
viacerými stavebnými úpravami, pribudla 
k nej studnička. Práve na mieste dnešnej 
studničky sa obecnému pastierovi Jozefovi 
Dobrovoľnému zjavila Panna Mária, ktorá si 
priala byť uctievaná púťami v tejto lokalite...

Procesie sa konajú od roku 1873. Konajú 
sa dvakrát do roka, pri príležitosti zjavenia sa 
Panny Márie dňa 30. apríla príslušného roka 
a z titulu hodových slávností ku sviatku sv. 
Anny, ktorá je patrónkou tunajšieho kostola.

Okolie kaplonky je veriacimi a návštev-
níkmi vnímaná ako tiché, pietne miesto 
s krásnym výhľadom na obec a okolie.

KAPLNKY SV. URBANOV
Ďalšími zaujímavými sakrálnymi stav-

bami Lehoty sú kaplnky sv. Urbanov. Keďže 
obyvatelia sa pestovaním a spracovaním 
hrozna zaoberali nejedno storočie, okrem 
políčok a lánov obilia bolo okolie dediny 
obkolesené vinicami a hajlochmi. Prostredie 
dotvárali i kaplnky sv. Urbanov. V krajine sú 
zachované tri kaplnky tohto charakteru.

Najstaršia kaplnka sa nachádza na poľnej 
ceste nazývanej Baratskou, vo východnej čas-
ti územia. Obdobie jej vzniku je diskutabilné, 
avšak podľa dobových písomných údajov už 

Okolo nás 

Interiér kaplonkyInteriér kaplonky

Pohľad  na Kaplonku so studničkouPohľad  na Kaplonku so studničkou

Malé sakrálne pamiatky Lehot yMalé sakrálne pamiatky Lehot y

v roku 1752 obhospodarovali miestne pod-
danské rodiny vlastné a panské vinice...

Ďalšia kaplnka je situovaná do južnej 
časti obce, pri vstupe do chotára. Stojí tu od 
roku 1863, kedy bol na tomto mieste vchod 
do vinohradov.

 Ústnym podaním je nám známe, že 
patróna vinohradníkov uctievali Lehoťania 
procesiami k tunajším kaplnkám vo sviatok 
sv. Urbana.

V súčasnosti s renesanciou vinohradníc-
tva, z úcty voči predkom, zvykom a tradíci-
ám sa procesie k Urbanovi obnovili. Ľudia sa 
však modlia pri novej Kaplnke sv. Urbana, 
ktorá pochádza z roku 1989 a je situovaná 
do dnešných, výrazne zredukovaných vino-
hradov.

KRYPTA
NAD LEHOTOU

Významným prvkom krajiny je 
Krypta nad Lehotou. V istom zmysle 
ide o akýsi symbol obce, dominantu 
jej východnej časti.

Vznik tejto stavby je úzko spätý 
s komasáciou pôdy v prvej polovice 
19. storočia, kedy sa na území Ra-
kúsko - Uhorska sceľovali pozemky. 
Komasácia v Lehote bola vykonáva-

ná nitrianskym krajinným zememeračom 
pánom Alexandrom Nészom, ktorého tento 
priestor nadchol natoľko, že si ho vybral 
ako miesto svojho posledného odpočinku. 
V krypte sú pochovaní ďalší štyria členovia 
jeho rodiny.

Stavbu pôvodne obkolesovali štyri javory 
a vytvárali osobitný vstup do obce. Súbežne 
s vekom drevín rástol i krajinný význam da-
nej lokality. Keďže dreviny v tomto období 
dožívajú, samospráva plánuje ich dosadbu 
s cieľom zachovať pôvodného ducha miesta.

Viete o iných zaujímavých objektoch, súvis-
lostiach, príbehoch? Napíšte nám o nich! S Va-
šim dovolením ich radi uverejníme.
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Mesiac úcty k starším

M
esiac, kedy si viac ako 
inokedy pripomíname 
lásku, štedrosť a obe-

tavosť našich starých rodičov. 
Poďakovať im za 
ich preukázanú 
lásku, múdrosť 
a skúsenosti 
sme sa rozhodli 
formou obecnej 
oslavy, ktorá sa 
konala 19. októbra v kultúr-
nom dome.Slávnostným prího-
vorom otvoril oslavu starosta 
obce p. Mgr. P. Zaujec. Žiačky 
L. Belúchová a V. Držíková pri-
vítali starších občanov slovami 
básnika:

„Vysoký vek tají múdrosť života.
Bielučký vlas skrýva dávne 

starosti.
Útrapy do tváre vpísali čas.

Len srdce je ešte mladé a dobré,
štedro rozdáva lásku

a nerado o priazeň žobre.“

Po vľúdnych slovách dostali 
priestor deti z MŠ s milým 
programom. Žiaci ZŠ si tiež 
pripravili krásne piesne a tan-
ce. Novinársky krúžok potešil 
oslávencov scénkou Únos 
starkých. Okrem kultúrneho 
programu a vyrobených po-
zdravov si mohli starí rodičia 
pozrieť aj prekrásne výtvory 
svojich vnukov - výtvarné prá-
ce, ktoré zdobili celú sálu.
Vyvrcholením oslavy bolo chut-
né pohostenie a krásne ľudové 
piesne v podaní speváckeho 
zboru Lehoťanka. Všetkým 
starším občanom obce želáme 
pevné zdravie a jeseň života 
prežitú v nádherných pokoj-
ných farbách!

Mgr. Viera Hanulíková
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V Lehote si 
pripomenuli Deň 
Ústavy SR

Presne v deň štátneho sviatku ustano-
veného na počesť schválenia Ústavy Slo-
venskej republiky, t.j. 1. septembra 2011 
zorganizoval MO MS Lehota pred miest-
nym kultúrnym domom podujatie, ktorým 
svojim členom i ostatným občanom pripo-
menul „Deň Ústavy SR“.

Po štátnej hymne predniesla 
členka MO MS Michaela Novotná 
báseň „ Vlasť moja rodná“ od K. 
Turzovej. Nasledovala hymnická 
pieseň „Hej Slováci“ po ktorej vy-
stúpil s príhovorom člen MO MS 
Jeroným Bednár. Prítomným pri-
blížil historické súvislosti vzniku 
Slovenskej republiky, čomu pred-
chádzalo schválenie Ústavy SR. 
Zmienil sa aj o uplatňovaní tejto 
Ústavy v praxi s poukázaním aj 
na niektoré neopodstatnené sna-
hy o jej zmenu.

V rámci kultúrneho programu zaspieval 
spevácky súbor MO MS Lehota niekoľko 
krásnych a tematicky aktuálnych národných 
piesní. Na záver všetci prítomní spoločne 
zaspievali hymnu Matice slovenskej „Kto za 
pravdu horí !“

Družobné stretnutie
V zmysle plánu činnosti na rok 2011 

vychádzajúc z ustanovenia Zmluvy o vzá-
jomnej spolupráci zorganizoval MO MS 
Lehota dňa 24.09.2011 stretnutie s dru-
žobným MO MS Turany. 

Účastníkov stretnutia z MO MS Turany 
privítali v ľudových krojoch zástupcovia MO 
MS Lehota v miestnom kultúrnom dome 
podľa starého slovanského zvyku – chlebom 

a soľou. Po prehliadke obce 
Lehota, kde účastníkov 
najviac očarila kaplnka nad 
obcou a priamy pohľad na 
obec z jedného z najvyšších 
bodov územia našej dediny, 
nasledovalo stretnutie so 
zástupcami obce. Počas 
neho zástupca starostu 
obce Lehota p. Radoslav 
Kriváček a poslankyňa 
obecného zastupiteľstva 
p. Terézia Andrášiková, 
oboznámili hostí z Turian 
o histórii i súčasných prob-
lémoch obce, ako aj o plá-

noch a perspektívach do budúcnosti. Hostia 
z MO MS Turany sa potom aktívne zúčastnili 
Matičného športovo – spoločenského dňa, 
ktorý pre svojich členov a rodinných prí-
slušníkov zorganizoval MO MS Lehota ako 
jednu z viacerých akcií pri príležitosti prvého 
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výročia oživotvorenia MO MS Lehota. Hos-
tia z Turian nielen oživili, ale i športovými 
výkonmi prispeli k dobrej úrovni športovej 
časti podujatia a tiež sa aktívne prejavili 
v spoločenskej časti dňa.

Program družobného stretnutia pokra-
čoval na druhý deň prehliadkou historických 
miest a pamiatok Nitry, ktoré hosťom z Tu-
rian odborným výkladom priblížil Ing. Ivan 
Hlinka.

Napriek tomu, že to bolo prvé stretnutie 
zástupcov MO MS Lehota a Turany, môžeme 
konštatovať, že bolo zmysluplné a v mnohom 
prekonalo aj očakávania organizátorov. Bol 
vytvorený priestor nielen na formálnu výme-
nu skúsenosti z práce oboch MO MS, ale aj na 
neformálne stretnutia a nadviazanie osob-
ných kontaktov a vznik nových priateľstiev.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, 
ktoré sa uskutoční v roku 2012 v Turanoch.

Krst CD – Svadobné 
ľudové piesne z Lehoty 
a blízkeho okolia

Súčasťou programu Matičného špor-
tovo- spoločenského dňa v Lehote bol aj 
Krst CD - Svadobné ľudové piesne z Lehoty 
a blízkeho okolia. 

Tento akt bol vyvrcholením veľkého úsi-
lia členov speváckej skupiny MO MS Lehota, 
ktorá počas uplynulých 12 mesiacov pravi-
delne jedenkrát týždenne nacvičovala piesne 
spievané na ľudových svadbách v prvej polo-
vici 20. storočia. Texty a melódie boli získané 
od účastníkov prvej ľudovej svadby v Lehote 
v roku 1970, ale aj od ďalších pamätníkov 
ako boli Petronela Lukáčová, Magdaléna 
Pavelová, Michal Chlebec a ďalší. Napriek 

tomu, že spevácky súbor 
MO MS nie je profesio-
nálne teleso, podujal sa na 
neľahkú úlohu – naspievať 
nacvičené piesne a nahrať 
ich na CD, predovšetkým 
v záujme zachovania ich 
textov a melódie pre sú-
časné i budúce generácie. 
Vydanie CD fi nančne pod-
porili Matica slovenská 
a Nitrianska komunitná 
nadácia.
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Na dvoj CD  – Svadobné ľudové piesne 

z Lehoty a blízkeho okolia, je zachytených 
44 piesní aMO MS Lehota je presvedčený, že 
tieto piesne sa budú opäť spievať nie len na 
svadbách ale i na iných spoločenských uda-
lostiach v obci.

 

Matičný športovo 
- spoločenský deň 
v Lehote

Dňa 24. 9. 2011 zorganizoval MO MS 
Lehota Matičný športovo-spoločenský deň 
pre svojich členov a rodinných príslušní-
kov.

 Cieľom bolo vytvoriť priestor a podmien-
ky na športové a spoločenské vyžitie sa účast-
níkov bez rozdielu veku a pohlavia. O akciu 
bol mimoriadny záujem zo strany členov MO 
MS a keďže aj počasie bolo priaznivé, bolo 
možné na športoviskách v areály OŠK Lehota 
vidieť viac ako 100 zástupcov všetkých gene-
rácii a to od 10 do 75 ako spolu súťažia v dis-
ciplínach, ktoré im organizátori pripravili. 
Najmladší súťažili v skoku vo vreci, hádzaní 
loptičiek do vedra, bedminton, petangue, či 
v hádzaní granátom a kriketovou loptičkou. 
Mladí, doplnení aj zástupcami strednej ge-

nerácie, si zmerali sily v plážovom volejbale, 
ďalšia skupina mužov si z chuti zahralo malý 
futbal, ale na svoje si mohli prísť aj ostatní 
účastníci, či už v hode valčekom na cesto, 
hode granátom na cieľ, v bedmintone. Mnohí 
si síce väčšinou prvýkrát v živote osvojili hru 
v hádzaní petanguových gúľ a veľký záujem 
bol aj o kopanie pokutových kopov. Do špor-
tových súťaží sa aktívne zapojili aj hostia 
podujatia - zástupcovia družobného MO MS 
Turany, ktorí boli väčšinou viac ako vyrov-
nanými súpermi domácich. Športová časť 
dňa bola ukončená záverečným masovým 
Matičným behom pre zdravie za účasti okolo 
60 účastníkov. Spoločenská časť programu 
prebiehala od 18-tej hodiny v miestom kul-
túrnom dome, kde bola najskôr vyhodnotená 
športová časť dňa, po ktorej nasledoval krst 
dvoj CD – Svadobné ľudové piesne z Lehoty 
a blízkeho okolia. Potom sa naplno rozbehla 
ľudová zábava za hudobného doprovodu le-
hotskej skupiny MENFIS. Prestávky v tanci 
vyplnili spevy ľudových piesní v podaní 
lehotských i turianskych matičiarov, ale aj 
vystúpením folklórnej skupiny MO MS Veľké 
Zálužie. Príchod polnoci znamenal aj ukon-
čenie Matičného športovo-spoločenského 
dňa v Lehote. Domáci účastníci, ale aj hostia 
z Turian sa rozchádzali v dobrej nálade a spo-
kojní s vydareným priebehom celej akcie.

Bc. Simona Špitalská
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Dňa 5. septembra 2011 sa slávnostným 
otvorením začal nový školský rok pre 153 
žiakov. Bránu školy po prvýkrát prekro-
čilo v sprievode svojich rodičov aj 19 pr-
váčikov, na ktorých v pekne pripravenej 
triede okrem pani učiteľky čakali aj malé 
darčeky.

Školský rok 2011/2012 je na celom Slo-
vensku štvrtým 
rokom realizácie 
veľkej školskej 
reformy. Na našej 
škole bude podľa 
školského vzdelá-
vacieho programu 
ENVIRÁČIK pre-
biehať výchovno-
-vzdelávací proces 
v  1. - 8. roční-
ku. Vzdelávací 
program je zame-
raný na komplexný 
rozvoj osobnosti 
žiaka s dôrazom 
na rozvoj jeho 
komunikatívnosti 
v cudzích jazykoch, 

environmentálnej výchovy a  počítačovej 
gramotnosti. Na konci tohto školského roku 
budú žiaci 4. ročníka prvými absolventmi 
primárneho vzdelávania. Deviataci budú 
poslednými žiakmi, ktorí sa vzdelávajú podľa 
pôvodných učebných plánov.

S novým školským rokom nastali v pe-
dagogickom zbore menšie personálne zme-
ny na pozícii učiteľa náboženskej výchovy, 
geografi e, telesnej a športovej výchovy. Po 
dlhej dobe sa členom pedagogického zbo-
ru stal opäť zástupca mužského pohlavia, 
s atraktívnou aprobáciou telesná výchova 
a geografi a.

Súčasťou školy je aj naďalej ŠKD – škol-
ský klub detí. Má zriadenú jednu triedu a 
navštevuje ho 24 detí, väčšinou žiakov z 1. 
– 3. ročníka. V tomto školskom roku bude 
jeho činnosť realizovaná v priestoroch hlav-
nej budovy školy, v triede 4. ročníka. Pod 
vedením pani vychovávateľka Bc. M. Trličí-
kovej sa bude riadiť už známym výchovným 
programom „Domček tvorivosti“.

Aktuálne informácie zo života školy 
spolu s  fotogalériou sú dostupné na webovej 
stránke školy www.zslehota.edupage.org.

Mgr. Anna Burdová

Začiatok školského roku na ZŠ
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Martin Záruba

Lívia Maťušová 
žije v Lehote tretí rok 
a len málokto tuší, 
kto to je. Dynamická 
žena, matka, učiteľ-
ka, karatistka a tiež 
trénerka detského 
fi tnessu. Trénuje 
majsterku sveta v det-
skom fi tnesse, miluje 
šport, svoju rodinu 
a ...už dávno nespala 
celú noc. 

Pani Matušová, ako 
sa Vám býva v Lehote, 
ako sa Vám tu žije, ako 
dlho tu žijete?

Ale žije sa nám tu 
výborne, sme tu tretí 
rok. Je to úplne úžasné 
kvôli deťom. Je prav-
da, že ja som si veľmi 
ťažko zvykala a aj si zvykám. Som mestské 
dieťa a nie som veľmi ten záhradkársky typ, 
že sa budem starať o záhradku. Takže pre  
mňa je to iné. Stratila som veľa kamarátok 
a tým pádom aj veľa známych. Hlavne kvôli 
malej je mi to ľúto, lebo vidím, že tým, že 
ona tu nevyrastala, nemá tu kamarátky, tak 
tu nemá nikoho. Ona sem nechodí do školy 
a cez víkendy sa pozerá len cez bránu, s kým 
by sa hrala. 

Čo si užívate najviac? 

(Smiech.) Užívam? Tak jedine svoje deti. A tú 
rodinu. 

Čiže vlastne Vy ste zmenili to mestské 

prostredie za dedinu. Aké výhody vidíte 
v tomto prostredí? 

Mňa to tak trošku 
mrzí, lebo človek dá 
do toho strašne veľa 
peňazí a čaká, že waw. 
A potom si  poviem, že 
za tie peniaze človek  
mohol mať luxusný 
prerobený štvoriz-
bový byt aj s dvomi 
autami. Ale je to vý-
borné. Je to výborné 
kvôli deťom, nie je to 
ďaleko od Nitry. Je 
to dobré.  Možno pre 
syna to už bude ľahšie, 
lebo tu bude mať už 
aj kamarátov, aj zná-
mych, aj všetko. Ja si 
tak postupne hľadám 
nejakých známych, 
ale práve tým, že som 
pracovne vyťažená, si 
to momentálne až tak 
strašne neužívam.

 
Koľko času venujete športu a ako ste sa 
k nemu dostali? 

Začínala som ako gymnastka, potom som 
prešla na karate- taký extrém. A vlastne celú 
základnú školu a takmer polovicu strednej 
školy som sa venovala karate, aj s veľmi 
dobrými výsledkami. A potom zrazu - pu-
berťáčka z extrému do extrému - som prešla 
na tanec, lebo som vyhrala jeden konkurz. 
Dostala som možnosť tancovať u p. Bednári-
ka v divadle pod taktovkou Ďurovčíka v nie-
koľkých predstaveniach. Potom predstavenia 
Jána Morávku - český režisér, to už boli také 
ťažšie predstavenia – Macbeth, a tak som po-

Cez karate do divadla 
a teraz  fitness.. .
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tom ostala verná tomu jemnejšiemu umeniu. 
A medzitým počas celej VŠ som predcvičo-
vala aerobik v jednom aerobicovom štúdiu. 
Vtedy okolo roku 2000 prišiel na Slovensko 
detský fi tness. Zaviedla ho Zora Czoborová, 
ide o kombináciu športovej gymnastiky, 
športového aerobicu, tanca, 
proste z každého rožku trošku. 
Napríklad 8-ročné dievčatko 
alebo chlapec, môžu už robiť 
tento šport. 
Je náročné trénovať detský fi t-
ness alebo deti v tomto športe? 
Dá sa to nazvať športom?
Ale je to náročné, určite. Ale 
ja som taký typ, ktorého baví 
práca – aj učenie, učím telesnú 
výchovu, teda aj fi tness.

Koľko detí teraz trénujete, 
koľko detí je vo Vašom klube, 
ktorý máte? 

Spolu 30 detí. Desať je 
takých, ktoré už chodia 
na preteky a 4 sú v repre-
zentácii. Trénujeme na 
gymnáziu v telocvični 
podľa potreby 3–4x do 
týždňa. Malinké deti 
trénujú dvakrát týžden-
ne, tie stredné alebo tie, 
ktoré už chodia na pre-
teky 3x a tie, čo sú v re-
prezentácii a chodíme 
na väčšie súťaže, tak tie 
trénujú 4–5x týždenne. 
Čiže stále.

Je záujem o tento šport 
medzi deťmi? 

Už sme dosť dlho v Nitre 
a na Slovensku na to, aby 
sme boli zaujímaví, ale 
ono je to také zvláštne, 
že každého to odradí. 
Každý si predstaví svaly, činky a posilňov-
ňu... Ale možno tým, že sme teraz často 
v Nitrianskych novinách, že veľmi často 
vychádzajú články o majsterkách Slovenska 

a boli sme aj na vyhodnotení najlepších špor-
tovcov Nitrianskeho kraja a v rámci mesta 
Nitra sme dosť často spomínaní, tak sa to tak 
nejako rozbehlo, takže tento rok máme dosť 
veľa detí.

Keby chceli chalani trénovať 
tento fi tness, dá sa to? 

Nie je problém, súťažia aj 
chlapci. Ale priznám, že aj keď 
prišli k nám chlapci, tak ich 
dosť odradilo, zľakli sa, lebo 
priši do telocvične, kde je plno 
dievčat. Prišiel jeden chlapec 
a povedal:  „No tak toto ja asi 
nezvládnem.“
 
Podľa Vášho opisu detský 
fi tness sa podobá aj tancu, 
z môjho pohľadu možno 
preto k tomu inklinujú viac 
dievčatá. 

Ani nie tancu, veľmi dô-
ležitý je showmanship- to 
predanie sa. Máloktorý 
chlapec, keď je aj silovo 
dobre zdatný, aj akrobatic-
ky sa dokáže sceliť alebo 
showmanshipovo predať.
 
Po akom čase sa začali 
dostavovať úspechy, či už 
v rámci Slovenska alebo aj 
ostatných krajín? 

Na Slovensku asi skôr, 
v roku 2010 som mala prvú 
majsterku sveta a to boli zá-
roveň aj prvé majstrovstvá 
sveta. Konali sa na Sloven-
sku- v Bratislave. Doposiaľ 
neboli iné majstrovstvá, 
takže som mala majsterku 
sveta a ďalšie dievčatá sa 
umiestnili na štvrtom a de-

viatom mieste. 

Predpokladám, že to motivuje nielen 
účastníčky, ale aj Vás.
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Ale áno, motivuje. 
Jedna nevýhoda v det-
skom fi tness je, že ako 
taký končí v 15 rokoch. 
Keď dieťa dovŕši 15 ro-
kov, už nemôže prete-
kať v detskom fi tness.

A keď ste boli die-
ťaťom, zvykli ste 
inklinovať pri hrách 
k dievčatám alebo 
chlapcom?   

Tak môj otec stále ho-
vorí, že môj syn je celý 
po mne. Ja mám dcéru 
Rebeku a to je anjel,-čo 
povieš, to spraví, kde 
ju posadíš, to urobí. 
Syn príde po prvom 
týždni zo škôlky a už 
to je vyberaný slovník. Takže ja som bola ako 
on, ja som bola skôr veľmi živé dieťa a skôr 
som bola chlapčenský typ.
 
To je práca a v súkromí, ak môžete prezra-
diť, doma, v rodine?

Tak nemám s tým problém, ale toho súkromia 
nemáme veľmi veľa. Manžela tu poznajú skôr 
ako mňa, mňa registrujú len zo školy, škôlky. 
Manžel sa snaží hrať za Lehotu futbal, ale  je 
viac chorý ako zdravý, ale hrá, dcéru Rebeku 
sem-tam poznajú a syna tiež určite budú po-
znať. Keď už príde víkend, tak sa snažíme byť 
doma, lebo niekedy sú v týždni aj dva-tri dni, 
kedy vôbec otca nevidia alebo sa nestretneme 
alebo prídeme neskoro, ráno skoro vstávame 
do školy, do práce. Rebeka robí športový 
aerobic a športový fi tness, Simonko začína 
koketovať s krasokorčuľovaním, ale to ne-
viem, či nám prejde u ocka. Ani nie u ocka, 
ale tiež je to o tom, na akej úrovni, ako je 
to so športom v meste, v Nitre, ako mesto 
pomáha športu. 
Ale tak asi bude futbalista po ocinovi, nech 
sú všetci spokojní. Ale pri ňom sa zahrávam 
s myšlienkou robiť nejaký šport, kde by sa 
presadil, pretože strašne krásne spieva, je 

taký tanečný, muzikálny, on počuje hudbu 
a vrtí sa, hýbe. Rozmýšľam, ako sa nejakým 
takým spôsobom orientovať, aby sa tam 
uplatnil, lebo tie kolektívne športy asi pre 
neho nebudú. 

Napadla mi ešte otázka v kombinácii 
s tým tancom, muzikálom... Zvyknete si 
zatancovať aj na plesoch? 

(Smiech.) Ja? Ja som práve ten typ, a to je 
taký paradox, že len kým pracujem, ale doma 
to neznášam. Keď prídem z práce domov, 
deti by počúvali hudbu a tancovali a ja chcem 
mať ticho. Stále tie choreografi e vymýšľam, 
stále sledujem, keď idem robiť nejakú cho-
reografi u, sledujem na internete nejaké tie 
skladby, klipy, tancujem. Ale keď nemusím, 
tak nie som ten typ, ktorý by sa šiel niekam 
zabávať. Ísť si niekam zatancovať – tak to 
nie. A v noci nespávam, odkedy sa narodil 
syn,  neprespali sme ešte celú noc. Čiže aj keď 
si ideme niekam sadnúť, tak pre mňa sú tie 
hodiny nespania strašný defi cit. 

Ďakujeme za rozhovor pani Maťušová – prajeme 
Vám veľa úspechov so zverencami a veríme, že 
syn vám postupne dá viac spať a že obe deti budú 
minimálne rovnako šikovné ako vy.
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Leto nie je len čas na kúpanie, slnenie, 
ale aj na aktívny pohyb. Preto sme toto 
leto využili na  možnosť prezentácie a odo-
vzdanie našich skúseností mladším nad-
šencom. Oslovili sme dievčatá i chlapcov 
zo Základnej školy v Lehote a ponúkli im 
možnosť vyskúšať si zahrať každú stredu 
od 17.00 do 19.00 
hod. hokejbal na mul-
tifunkčnom ihrisku v 
Lehote.

Túto myšlienku 
sme nazvali ,,Hokej-
balová Mini Škola“. 
Neočakávali sme zá-
stupy detí, ale potešili 
sme sa každému, kto 
prejavil  o hru záujem. 
Niekedy nás bolo 6, ale 
mali sme i dni, keď nás 
bolo 13.

Cieľom  bolo získať 
deti pre hru a zábavu, 
vysvetlenie základov 
hokejbalu namiesto 
posedávania pri po-
čítači.

Hlavnými orga-

nizátormi a ,,učiteľmi“ boli Martin Viskup 
a Martin Vajda, ktorí dohliadli na bezpeč-
nosť, disciplínu, či pitný režim.

Veríme, že „nultý ročník Hokejbalovej 
Mini Školy“ nebol jediný a že sa stretneme aj 
počas budúceho leta.  

Martin Vajda

 HOKEJBALOVÁ MINI ŠKOLA HOKEJBALOVÁ MINI ŠKOLA



3. miesto:
Katarína Kovalčíková a Kristína Burdová

Družstvo mix:
1. miesto:
Mário Antoni a Vladimíra Chobotová
2. miesto:
Marcel Kovalčík a Katarína Kovalčíková
3. miesto:
Miroslav Zaujec a Zuzana Pekarová

Poďakovanie patrí organizátorom a hlavne 
Dáške Kubicovej a Gabike Zabákovej, ktoré sa 
postarali nielen o organizáciu, ale i o občerstve-
nie pre hráčov a dobrú náladu. 

Čo dodať? Tešíme sa na ďalší ročník ☺
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Plážový

volejbal 2011
PaedDr. Vladimíra Chobotová

Dňa 15. septembra sa na futbalovom 
ihrisku uskutočnil už 3. ročník v plážovom 
volejbale. Počasie sa najprv tvárilo, že 
bude chcieť prekaziť celú akciu, ale nako-
niec sa umúdrilo a vytvorilo tú pravú sl-
nečnú atmosféru ideálnu pre tento šport.

Súťažilo sa v 3 skupinách: mužské druž-
stvo, ženské družstvo a mix. Hralo sa štý-

lom každý s každým, takže o zápasy nebola 
núdza a hralo sa až do západu slnka. A tu sú 
mená víťazov:
Mužské družstvo:
1. miesto: Roman Bíro a Matúš Orel
2. miesto: Mário Antoni a Martin Čakovský
3. miesto:
Karol Lichtner a Vladimír Fúska

Ženské družstvo:
1. miesto: 
Dáša Kubicová a Gabriela Zabáková
2. miesto:
Zuzana Pekarová a Kristína Vargová
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môžete vidieť aj na priloženej fotografi i. Pri 
tejto príležitosti by som chcel vyzvať špor-
tovú verejnosť, aby si tento majetok vážila 
a neničila ho. Na záver by som chcel poďako-
vať všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom 
obce a obecnému úradu za pomoc pri vybudo-
vaní tohto diela.

Juraj Pavel
OŠK Lehota

Naši najmenší
vo futbale

V septembri začali súťažne hrať futbal aj 
naši najmenší – žiaci svoju kategóriu. Nie je 
také jednoduché dať dokopy partiu chlapcov, 

ktorí budú reprezentovať našu obec vo fut-
bale. Prioritou dnešnej mládeže sú počítače 
a slabý pohyb vo voľnom čase. Vďaka snahe 
trénerov,  obetovaniu svojho voľného času 
prilákali na ihrisko zhruba 15 žiakov, medzi 
ktorými je dosť veľký vekový rozdiel. V čase, 
keď sa mala rozbiehať súťaž, bol náš klub 
oslovený športovou verejnosťou z obce Báb 
s ponukou o spoluprácu v podobe žiakov, 
ktorí hrajú spoločne za klub Lehota. Týmto 
chlapcom netrvalo dlho, aby sa navzájom zo-
známili a čiastočne zohrali, čoho dôkazom sú 
už aj výsledky na ihrisku. Týmto by som chcel 
vyzvať aj ostatných chlapcov, ktorí majú zá-
ujem o futbal, že dvere na futbalový štadión 
majú stále otvorené.

Juraj Pavel
OŠK Lehota 

Prvú augustovú sobotu uskutočnili 
stolní tenisti OŠK Lehota 7.ročník memo-
riálu Albína Baka.

Po roku  sme tak znovu vzdali hold tejto 
výnimočnej osobnosti nášho lehotského 
športu, ako aj výnimočnej ľudskej osobnosti.

Napriek pekelne teplému počasiu a 
top dovolenkovému obdobiu si ortodoxní 
nadšenci našli cestu do kultúrneho domu a 
venovali svoj čas a energiu troche pohybu za 
zelenými stolmi.

Súťažilo sa tradične v kategóriách re-
gistrovaných a neregistrovaných hráčov, no 
netradične sa dostalo pocty neregistrovaným 
aj vzhľadom k ich nízkemu počtu odohrať 
zápasy v skupinách s registrovanými hráčmi. 
Pre mnohých jedinečná možnosť pričuchnúť 
k súťažnému stolnému tenisu.

K videniu bolo veľa pekných zápasov, kto-
ré potešili oko diváka, prijemná atmosféra , 
ktorá potešila srdce a ani žalúdok nezostal 
naprázdno, k čomu prispelo chutné občer-
stvenie.

Víťazom turnaja sa sta-
la naša nová akvizícia To-
máš Selický, ktorý vyhral 
spolu s Dušanom Mentom 
aj súťaž  v štvorhrách. Ví-
ťazom kategórie neregis-
trovaných sa premiérovo 
stal Erik Mesároš.

VÝSLEDKY:
Registrovaní:

1. Tomáš  Selický
2. Dušan Ment
3. Peter Bako

Neregistrovaní:
1. E. Mesároš

2. Marek Bako
3. Pavol Jánoška

Štvorhra:
1. Tomáš Selický – Dušan 
Ment

2. Peter Bako – Peter Stieranka
3. Martin Holka – Vlado Fúska

K zdarnému priebehu podujatia patrí 
všetkým zúčastneným a organizátorom 
vďaka.

Vidíme sa o rok!
Ing. Michal Holka

Obnovené striedačky

Nakoľko športová verejnosť v Lehote si 
všimla, že striedačky na miestnom futbalo-
vom ihrisku sú v dezolátnom stave, rozhodlo 
sa o rekonštrukcii. Avšak fi nancií v obecnom 
rozpočte nie je nazvyš. Preto dobrovoľníci 
z obce vypracovali plán na zhotovenie no-
vých striedačiek, zo sponzorských darov 
zaobstarali materiál a spoločne s obecnými 
zamestnancami vyhotovili nové striedačky, 
ktoré budú slúžiť domácim futbalistom, ale aj 
hosťom pri zápasoch. Že to nie je malé dielo, 
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7. ročník memoriálu
Albína Baka
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Rady a pomoc pre občanov

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

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

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

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

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

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

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

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

RADY A POMOC PRE OBČANOV

Zvozový kalendár na rok 2011

Zber TKO deň Zber PET fl iaš deň

02.11. streda 25.11. piatok

16.11. streda 30.12. piatok

30.11. streda Zber Papier, sklo 

14.12. streda 08.11. utorok

28.12. streda

Oznam pre občanov

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, poplatok 
za vývoz TKO a faktúry za vodu, aby tak  urýchlene urobili. V opačnom prípade 

budeme postupovať v zmysle aktuálnych právnych predpisov SR.
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Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková 
Tel.:037/6518936

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

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

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

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

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

Deň: Ordinačné hodiny:

PO-PIA 07:00 - 13:00 

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

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Cvičenie
Kultúrny dom Lehota

Zumba
Utorok, štvrtok

19.00 - 20.00
Nedeľa

18.00 - 19.00

Power joga:
Nedeľa: 

17.00 - 18.00
Vstupné:
dospelí: 
1,5 €,

Cvičiteľka:
Mgr. Marcela Dulajová

 

Posilňovňa: 

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

0904 249 956)

Vstupné: 
zamestnaní a dospelí

-  3, 50 € /mesiac
nezamestnaní a deti

- 1, 50 €/mesiac 

Zodpovední vedúci: 
Ing. Daniel Dubeň; 
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Súťažné fotografi e

NITRA - ČERMÁŇ  NITRA - ČERMÁŇ  GOLIANOVA 83GOLIANOVA 83
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A u t o š k o l a P A N T E RA u t o š k o l a  P A N T E R

INFOLINKA:  0905 554 888INFOLINKA:  0905 554 888

Ve ká Z AVAVe ká Z AVA
pre oby vate ov Lehot ypre oby vate ov Lehot y

Poradenstvo
v poisťovníctve

Rázusova 52,
 Nitra

Kontakt
037/7720207

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

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

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

0905 323 969

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné vlastnosti pisateľa? 
Len na základe rukopisu sa dozviete, aký človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.

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

alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Začiatok kurzu: 05.11.2011 o 9.30 hod 
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