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Súťažná otázka
Milí čitatelia, napíšte nám:

V ktorom roku sa uskutočnila Spartakiáda, 
na ktorej sa zúčastnili obyvatelia Lehoty? 

Svoje odpovede nám môžete odovzdať do 
01.04.2011 na obecnom úrade alebo poslať 

e-mailom na: 
casopis@lehota.sk.

Nezabudnite na svoje meno, 
priezvisko a presnú adresu.

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme víťaza, 
ktorý získa večeru pre dve osoby v penzióne 

Sýpka u Ludvíka v hodnote 20 EUR.
Víťazom predchádzajúcej súťažnej otázky je: 

sl. Dominika Šubová
BLAHOŽELÁME!

Sladkosti darované Mikulášom sú zjedené, Lucia 
už tiež povymetala všetky kúty domácnosti a aj 

preto držíte vo svojich rukách posledné číslo časopisu 
Lehota v tomto roku. Možno by bolo na mieste bilan-
covať rok. Čo sa nám podarilo, čo ešte nie a čo by sme 
chceli. Nedávno sa ku mne dostala jedna pozvánka na 
internete a od bilancovania som upustil- zdá sa mi 
dôležitejšia. Vianočná pozvánka, ktorú som dostal, je 
odlišná od tých, na ktoré sme zvyknutí. Z každej strany 
sme aktuálne upozorňovaní na tento termín. V minu-
losti, keď sme boli deti, si každý z nás uvedomoval koho 
narodeniny Vianoce vlastne sú. Dnes je to už ťažšie, 
veľa povinností, možno vďaka nim sa nám stane, že 
zabúdame na oslavu Vianoc pozvať oslávenca. Ten, pre 
ktorého sa Vianoce vôbec dejú. Je na nás, aký postoj 
v sebe zaujmeme- či budeme mať upratané, napečené 
a pripravené darčeky alebo tieto najkrajšie sviatky 
v roku prežijeme s Tým, ktorý prišiel na svet pred viac 
ako dvetisíc rokmi, aby daroval pokoj ľudom dobrej 
vôle. On chce prísť ku každému z nás aj tento rok...

Martin Záruba
Lehota
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Poďakovanie
Ako starosta obce Lehota úprimne 

ďakujem všetkým za prejavenú dôveru 
v komunálnych voľbách 2010. Potvrdenie 
dôvery po štvorročnej práci vo funkcii 
starostu ma zaväzuje aj v ďalšom 
funkčnom období vykonávať správu vecí 
verejných podľa svojho najlepšieho vedomia  
a svedomia pre blaho všetkých obyvateľov 
našej obce.

Zároveň Vám zo srdca želám pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, 
pohody a pokoja vo Vašich príbytkoch 
a všetko dobré v Novom roku 2011.

Váš starosta

Mgr. Pavol Zaujec

Slovo starostu

Starosta obce:
Mgr. Pavol Zaujec, 

42 rokov, počet hlasov: 
464, nezávislý kandidát

Poslanci obecného 
zastupiteľstva:

5KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

Slávka Zaujecová, 
45 rokov, fotografka, 

počet hlasov: 429,
ĽS- HZDS

Dagmar Kubicová,
36 rokov, SZČO, 

počet hlasov: 408, 
nezávislý kandidát

Juraj Pavel, 
42 rokov, 

štátny zamestnanec, 
počet hlasov: 383, SMER

Terézia Andrášiková, 
48 rokov, referentka,

počet hlasov: 360, SNS

Milan Chmelár, 
53 rokov, 

stavebný podnikateľ, 
počet hlasov: 334, SNS

Ľubomír Držík, 
43 rokov, 

vodič z povolania, 
počet hlasov: 313, 

ĽS- HZDS

Alexander Gála, 
47 rokov, podnikateľ, 

počet hlasov: 311, SMER

Ing. Ivan Chlebec,
49 rokov, technik, 
počet hlasov: 287, 

ĽS- HZDS

Radoslav Kriváček,
34 rokov, vedúci predajne, 
počet hlasov: 395, SMER



6 Informácie obecného úradu
Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 3. novembra 2010 o 18.00 hod. 
v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Uznesenie č. 72/2010        
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie 
majetku k 31.12.2010.

Uznesenie č. 73/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu pitnej vody dodávanú verejným 
vodovodom v obci Lehota od 1.1.2011 
v sume 1 €/m3 dodanej vody.

Uznesenie č. 74/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e                
Sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 
2011.

Uznesenie č. 75/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Lehota v takej výške ako 
v roku 2010 s platnosťou na rok 2011.

Uznesenie č. 76/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 6/2010  o dani z nehnuteľnosti na 
kalendárny rok 2011.

Uznesenie č. 77/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 7/2010 o miestnych a daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 
2011.

Uznesenie č. 78/2010 
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e 
jednorazový fi nančný príspevok p. 
Gregušovej Edite vo výške 300 €.

Uznesenie č. 79/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
fi nančný príspevok p. Križanovej Eve vo 
výške 600 €.

Uznesenie č. 80/2010  
Obecné zastupiteľstvo 

a) n e s ú h l a s í 
t.č. s vybudovaním inžinierskych sietí na 
základe žiadosti Mgr. Ukropca a  Bc. Baráta,
b) o d p o r ú č a,
aby po zvolení nových poslancov a  novou 
stavebnou komisiou jednali a zaoberali sa 
žiadosťou v roku 2011.

Uznesenie č. 81/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parc. č. 336/1 a časti 
z parcely č. 337 Mgr. Danielovi Dubeňovi.

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb., § 13 ods. 6), pozastavujem 
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva č. 
81/2010.

Mgr. Pavol Z a u j e c
starosta obce Lehota

Uznesenie č. 82/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
odmenu za 3.Q.2010 starostovi obce Lehota 
vo výške 34 %, zástupcovi starostu vo výške 
21 % a hlavnej kontrolórke vo výške 25 %.

Uznesenie č. 83/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
odmeny pre komisie pri OZ nasledovne: 
fi nančná komisia v sume 330 €, sociálna 
komisia v sume 200 €, stavebná a životného 
prostredia v sume 370 €, športová komisia 
v sume 330 €, komisia kultúry a školstva 
v sume 330 € a komisia ochrany a verejného 
poriadku v sume 200 €.
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Ing. Petra Petríková

Revitalizácia verejných a vyhrade-
ných priestorov našej obce je dlhodobý 
zámer tunajšej samosprávy. V tomto 
zmysle, s odkazom na koncepciu systému 
zelene obce (Dokument starostlivosti 
o dreviny obce Lehota), zástupcovia 
miestnej samosprávy podporili myšlien-
ku preriešenia areálu Materskej školy 
Lehota a súvisiaceho areálu Bytového 
domu Lehota. 

Projekt „Poď sa hrať, Envihrajko!“ (ar-
chitektonicko-urbanistická štúdia) je vý-
sledkom aktívnej spolupráce a komunikácie 
medzi obcou, škôlkou a ateliérom. Už názov 
projektu naznačuje, že dôraz bol kladený 
najmä na areál škôlky.

Skôr ako sa začal samotný návrh for-
movať, dotazníkovou formou sa zisťovali 
názory zástupcov obce, zamestnancov MŠ, 
rodičov a náhodných občanov na riešenie 
a vybavenosť areálu materskej školy. Ná-
zory týchto skupín sa mierne rozchádzali. 
Takmer všetci sa však zhodli na potrebe 
zmeniť súčasný stav záhrady a prejavili 
záujem brigádnicky podporiť jej budovanie. 

Respondenti kládli dôraz na telesnú zdat-
nosť detí, ich manuálnu zručnosť, založenie 
detskej záhradky a organizovanie detských 
spoločenských akcií za účasti rodičov a pe-
dagógov.

Na základe vyhodnotenia dotazníka, 
ako i na základe tzv. Programu výchovy 
a vzdelávania detí v MŠ, je celý exteriér MŠ 
funkčne rozdelený a preriešený tak, aby 
spĺňal požiadavky pre rozvoj pracovnej, 
telesnej, prosociálnej a rozumovej výchovy 
detí (viď schému funkčného rozdelenia 
priestoru). 

Nosnou myšlienkou celého areálu je 
Envihrajko (drevená fi gúrka), ktorý úzko 
súvisí s environmentálnym zameraním 
škôlky. Objavujú sa tu prvky podporujúce 
alternatívnu dopravu (cyklotrasa), prvky 
odkazujúce na svahovitý extravilán obce 
(terénna modelácia), prvky vidieckeho živo-
ta (hospodárska časť).

Životné prostredie je podporené aj en-
vironmentálnym kútikom (plocha B), 
ktorý sa nachádza v línii miestnej komuni-
kácie. Táto plocha poukazuje na dôležitosť 
zadržiavania dažďovej vody v území (terén-
ne depresie) a na dôležitosť zelene. V rámci 
celého areálu sú navrhnuté nové výsadby 

Poď sa hrať, Envihrajko!
(architektonicko-urbanistická štúdia)

Funkčné rozdelenie 
priestoru

A - Nástupná plocha
B - Environmentálny kútik
C - Hry, dobrodružstvo, cvičenie
D - Trieda v exteriéri 
E - Kultúrno-spoločenský priestor 
F - Hospodárska časť
G - Komunikačný priestor
H - Priestor prioritne vyhradený 
pre deti
I - Priestor prioritne vyhradený 
pre dospelých
J - Priestor pre šport
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stromov a krov.
Dominujúcim priestorom, ktorý je 

potrebné riešiť prioritne, je severná časť 
areálu určená pre hry, dobrodružstvo, 
cvičenie (plocha C). Herné prvky, ktoré sú 
momentálne rozmiestnené po celej záhrade, 
budú upravené a nanovo osadené práve do 
tejto časti areálu. Predtým je však potrebné 
zrealizovať modeláciu terénu s osadením 
tunelov, schodíkov a šmýkačiek, vybudovať 
pieskovisko. V tejto polohe je naplánovaná 
malá cyklotrasa (obr. č. 1.).

V ďalšej časti záhrady - v kultúrno-
-spoločenskom priestore (plocha E) sa 
ešte objavujú herné prvky v prevedení lúky 
na hranie, opičej dráhy (lanová sieť, hrazdy, 
lezecká stena...). Súčasťou je aj existujúca 
terasa, ktorá môže slúžiť či na cvičenie, či 
ako javisko pri kultúrnych podujatiach. 
Ako dočasné hľadisko bude využívaná 
herná lúka, kde v takýchto prípadoch budú 
umiestnené lavičky. Tento priestor dotvára 
ohnisko, situované do južnej časti záhrady 
(obr. č. 2.).

obr. č. 1

obr. č. 2
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V nadväznosti na budovu škôlky je na-
plánovaná trieda v exteriéri (plocha D) 
s lavicami, tabuľou, počítadlom, galériou, 
ktorá bude slúžiť ako výstavná plocha pre 
detské práce, príp. plocha na upevnenie 
učebných pomôcok (obr. č. 3.).  

V hospodárskej časti (plocha F) do-
minujú políčka zeleniny, drobného ovocia, 
byliniek. Súčasťou je kompostovisko, prí-
strešok na odkladanie náradia, meteosta-
nička, vtáčie búdky. Nachádzajú sa tu tvo-
rivé dielne s veľkými stolmi, kde deti môžu 
pracovať so svojou vlastnou úrodou, tvoriť 
z hliny, z plastelíny, z prírodných materiálov 
(obr. č. 4.)...

V súvislosti s plánovanou prístavbou je 
riešený aj nástupný priestor (plocha A), 
ktorý pozostáva z pohotovostného parkovis-
ka, informačnej tabule a mobiliáru.

Cieľom tohto projektu je podporiť 
u našich detí kladný vzťah k životnému 
prostrediu, k vidieku, k tradíciám; prebudiť 
v nich kreativitu, tvorivosť; vytvoriť pre ne 
areál v zeleni, ktorý by bol zaujímavý, po-
učný, nápaditý. Presne taký, aký predstavuje 
projekt: „Poď sa hrať, Envihrajko!“ Veríme, 
že prostredníctvom dotácií, sponzorov, 
dobrovoľníkov - skrátka spoločne - sa nám 
to podarí!

obr. č. 3

obr. č. 4
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(Zákon č. 137/2010 Z.z., Zákon č. 401/1998 Z.z., Zákon 102/2010, ktorý dopĺňa
 Zákon č. 369/1990 Z.z.)

Ing. Petra Petríková

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lehota č. 5/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lehota (ďalej len VZN) je nariadenie, predmetom 
ktorého je vymedzenie základných pojmov, práv a povinností právnických a fyzických osôb 
pri ochrane ovzdušia na území obce Lehota; určenie pôsobnosti obce ako orgánu štátnej 
správy ochrany ovzdušia; stanovenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (táto povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie); určenie zodpovednosti za porušenie povinnosti na úseku 
ochrany ovzdušia.

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na novoprijaté VZN najmä PREVÁDZKOVA-
TEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, ktorými sú:

a) fyzické a právnické osoby, ktoré v rámci stavebného konania potrebujú súhlas 
obce vo veci povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. súhlas 
obce vo veci uvedenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky; súhlasné 
stanovisko obce je potrebné aj pri zmene už jestvujúceho malého zdroja znečisťova-
nia ovzdušia; 

b) právnické a fyzické osoby- podnikatelia, ktorí prevádzkujú malý zdroj zne-
čistenia ovzdušia na území obce Lehota a ktorým z tohto VZN vyplýva od roku 2011 
oznamovacia a poplatková povinnosť.

Keďže VZN sa zameriava najmä na tzv. MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
(ďalej len malý zdroj), vysvetlenie daného pojmu je nasledovné:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 
tepelným príkonom do 0,3 MW (napr. kotol); 
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW) (napr. lakov-
ne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie 
obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.); 
c) skládky palív, surovín, produktov a odpadov; plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré 
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia; stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce 
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (napr. 
manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípa-
ných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky 
- nádrže močovky, iné zariadenia a pod.).

PREVÁDZKOVATELIA MALÝCH ZDROJOV SÚ POVINNÍ uvádzať do prevádzky a pre-
vádzkovať stacionárne zdroje len v súlade s dokumentáciou a v súlade so stanoviskom obce 
Lehota. Na základe svojich zámerov sú prevádzkovatelia malých zdrojov povinní:
- požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien 
a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom a podlieha stavebnému 
konaniu;

VZN o ochrane ovzdušia a o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 

území obce Lehota
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- požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny techno-
logických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykona-
ných zmenách;
- požiadať obec o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategó-
rie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebné-
mu konaniu.

VYŠŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV 
MALÝCH ZDROJOV.NASLEDOVNÝ TEXT JE ZAMERANÝ NA OZNAMOVACIE 

A  POPLATKOVÉ POVINNOSTI A VZŤAHUJE SA LEN NA PRÁVNICKÉ OSOBY A NA 
FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SÚ PODNIKATEĽMI A PREVÁDZKUJÚ MALÝ ZDROJ NA 

ÚZEMÍ OBCE LEHOTA (MIESTNI PODNIKATELIA).

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za 
každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (formulár 
oznámenia je uvedený v originálnom znení VZN, ktoré je dostupné na OcÚ Lehota a na strán-
ke obce: www.lehota.sk). 

Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný po-
platok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa 
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa pre rok 2010 stanovuje nasledovne:
a) pre stacionárne spaľovacie zariadenia podľa tabuľky:

b) pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia  (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW): 15 €,
c) pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov; pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, 
ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia; pre iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie: 15 €.

Platenie vyššie uvedených poplatkov sa vzťahuje len na právnické a fyzické oso-
by oprávnené podnikať, ktoré prevádzkujú malý zdroj na území obce Lehota (miest-
ni podnikatelia). Tieto poplatky sú príjmom rozpočtu obce a začnú sa vyrubovať 
za rok 2010 začiatkom roku 2011. Upozorňujeme preto týchto prevádzkovateľov 
malých zdrojov na plnenie si svojej oznamovacej a následne poplatkovej povinnosti 
a poukazujeme na dodanie oznámenia- údajov potrebných pre určenie výšky poplat-
ku za znečistenie ovzdušia na rok 2010 do 15. februára 2011.

Účelom tohto článku je predloženie stručného prehľadu problematiky ochrany ovzdušia 
na miestnej úrovni. V prípade väčšieho záujmu, dotazov, otázok kontaktujte Obecný úrad 
Lehota, príp. navštívte stránku obce, kde je zverejnené kompletné znenie VZN o ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lehota.

Príkon zdroja Množstvo paliva Druh paliva Ročný poplatok

do 75 kW do 10 t uhlie, drevo  15,00  € 

od 75 kW do 2OO kW od 10 do 25 t uhlie, drevo 50,00 €  

od 75 kW do 3OO kW nad 25 t uhlie, drevo 100,00 €  

do 100 kW do 10 000m³ zemný plyn 15,00 €  

od 100 kW do 200 kW od 10 000 m³ do 25 000 m³ zemný plyn  30,00 €  

od 100 kW do 300 kW nad 25 000 m³ zemný plyn  80,00 € 
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Barborka 
svätá
Olívia Chlebcová

My dôchodcovia 
(možno i vy mladší) 
si často spomíname 
na veľa modlitbičiek, 
piesní a zvykov, ktoré 
sme počuli alebo spolu 
s našimi rodičmi, sta-
rými rodičmi prakti-
zovali. A tak sme si zaspomínali na našom 
adventnom - predvianočnom posedení  na 
svätú Barborku.

„Barborka svätá, včas ráno vstávala, 
do knihy hľadela, čo tam videla?!
Dve sviece horeli, anjeli spievali, 

dušičky sa radovali.
Len tá jedna sa neradovala, 

ktorá otca- matku nešanovala.
Ja bych otca- matku šanovala,

 aj ten kal bych vypíjala.
Sedí pán Ježiš Kristus 

na svojom drahom hrobe,
volá svojich hriešnikov k sebe.

Poďte moji vyvolení, 
vidíte vy moje rany, 

čo mne zlí ľudia narobili, 
šípím- tŕním dopichali,
môj bok je prebodnutý. 

Kto sa túto modlitbičku modliť bude,
v piatok doobeda, v nedeľu do omše,

vykúpi z pekla tri duše.
Jednu otcovu, druhú matkinu 

a tretiu sám svoju.“ 

Týmito a podobnými slovami sa večer čo 
večer v minulosti ukončoval deň. Niektorí sa 
túto modlitbu modlili každý večer pred spa-
ním. Na posedení dôchodcov sme si aspoň 

symbolicky zaspomínali na toto obdobie. 
Na časy, keď Barborka chodila po domoch 
a obdarovávala deti drobnosťami (orechmi, 
jabĺčkami- tým, čo bolo v dome).

K obohateniu večera prispel aj pán farár 
Mgr. Marek Šenkárik. Keď rozprával o živote 
sv. Barbory, 
všetky oči sa 
zaslzili, pre-
tože niečo tak 
krásne a zá-
roveň smutné 
o nej nik z nás, 
hoci už vekom 
ozaj starších 
ľudí, nepočul. 
Dôstojný pán- 
ešte raz veľké 
ďakujeme. 

Barborka 
obdarovala v 
tento večer na-
šich dôchodcov 
sladkosťami 
a folklórna spe-
vácka skupina 
Lehoťanka 
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Vianoce - vzácny
a mimoriadny čas

Konečne sa naplnilo naše celoročné 
očakávanie a sú tu Vianoce. Práve tieto 
sviatky narodenia Ježiša Krista dvíhajú 
našu myseľ zo všednosti. Je tu čas k hlbo-
kému zamysleniu sa. Atmosféra vianočných 
sviatkov vytvára priaznivé podmienky pre 
uvedomenie si veľkého Božieho daru:

„ Milujem Vás, preto som uprostred Vás.“
Takto sa nám prihovára Dieťa Ježiš už 

viac ako 2000 rokov z betlehemskej noci. 
Hoci Ježišovo narodenie si počas roka pri-
pomíname len raz, ono trvá cez celý život, 
cez celé dejiny ľudstva. Všetko, čo život i 
dejiny obsahujú, ako: pravda, dobrota, lás-
ka, krása pripomínajú nám sviatky Božieho 
narodenia v ľudských dušiach, pretože je 
to čas radosti a úcty, čas poznania a lásky, 
čas vďaky vzdávania za všetko, čo pre nás 
urobil Boh. Takto sa stávame pre Boha: 
betlehemskou maštaľkou, jasľami, senom, 
spevom anjelov, poklonou pastierov, sta-
rostlivým pestúnom Jozefom, pokrmom a 
láskou Márie a nebom, ktoré je všade, kde 
je Boh.

Narodený Ježiš je radostným darom 
pre Máriu a Jozefa. Aj nás napĺňa milosťa-
mi, aby sme rozdávali dary. Dary duchov-
né, rozdávané zo srdca: priateľský úsmev 
k tým, čo nás nemajú radi. Alebo slovo 
uznania v práci i v domácnosti. Trpezlivo 
vypočuť starších, ktorí žijú v samote i v 
žiali. A aj spolucítiť s tými, ktorí to najviac 
potrebujú.

Keby sa ľudia presvedčili, koľko prob-
lémov sa vyrieši láskou, nenosili by toľko 
smútku v očiach. Preto potrebujeme, aby 
nás dieťa Ježiš osvietilo takým svetlom, 
akým vo chvíli jeho narodenia osvietilo 
pastierov, ktorí sa potom ponáhľali poklo-
niť sa mu.

Vianoce sú úžasnými sviatočnými dňa-
mi pre deti i dospelých, ale nesmieme do-
voliť, aby nás niečo odcudzilo tomu, kto ich 
v skutočnosti vytvára. A ním je Ježiš, Boží 
Syn, ktorý má čo povedať všetkým ľuďom 
všetkých čias.

V zjednotení s Vami chce prežiť narodenie 
Pána ako čas veľkej vďaky a oslavy Boha, 

ktorý nás neprestal milovať 
Váš duchovný správca 

Marek Šenkárik

SLOVO KŇAZA

vianočnými koledami 
a svojimi piesňami, 
ktoré tiež patrili na-
šim starkým. 

Posedenie uza-
tvorila predsedkyňa 
Jednoty dôchodcov 
takýmto prianím:

„Krásny čas Vianočný prajem Vám pria-
telia. Na Vianoce vyber úsmev, rozdaj ho 
všetkým, vyber lásku a daj ju blízkym, otvor 
svoje srdce pre celý svet. Nehlaď na vzhľad, 
nehlaď na vieru, ale pohliadni na dieťa 
v jasličkách... a usmej sa. Prajem všetko 
dobré ľuďom na celej planéte. Daj kus srdca 

i keď je to neznámy, 
nech je šťastný svet 
celý.“ 
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Mikuláš 2010Mikuláš 2010
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Týmto by sme sa chceli ospravedlniť Týmto by sme sa chceli ospravedlniť 
všetkým účastníkom  Stretnutia   všetkým účastníkom  Stretnutia   

Lhot a Lehôt  v Tvarožnej Lhote za Lhot a Lehôt  v Tvarožnej Lhote za 
zámenu fotografi í v čísle 3/2010.zámenu fotografi í v čísle 3/2010.

Stretnutie Lhot
a Lehôt
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Korčuľoval sa v reverende a bol za-

ľúbený. Niekoľko rokov žije v Lehote, 
málokto ho však pozná viac... dp. Marek 
Šenkárik

• Vyrástli ste v Moravanoch nad Váhom, 
aké bolo vaše detstvo, súrodenci ...? 
Pochádzam z dediny na Považí pri Piešťa-
noch. Malebný kraj, v ktorom sa nížina rieky 
Váh zdvíha do pohoria Považský Inovec. 
Pekné miesto na bývanie. Moje detstvo bolo 
šťastné a pokojné. Dodnes sa rád v rodnej 
obci stretnem s kamarátmi z detstva. Ostalo 
mi veľa pekných zážitkov na detstvo. Mám 
dvoch starších súrodencov, ktorí majú svoje 
rodiny. Brat je starší o 10 rokov a býva v 
Moravanoch nad Váhom a sestra je o 9 rokov 
staršia a býva v Piešťanoch.

• Aký ste boli žiak a  mali ste rád nábožen-
stvo ? 
Chodil som do 8-ročnej základnej školy, 
ktorá je v obci. Učil som sa dobre a snažil 
som sa svedomito pripravovať do školy. Na 
vysvedčeniach som mával jednotky a dvojky. 
V škole som chodil aj na vyučovanie nábo-
ženstva, hoci to nebolo jednoduché. Keďže 
to bolo v čase socializmu a totality, našli sa 
učitelia, čo ma všelijako odhovárali od cho-
denia na náboženstvo. 

• Kto bol váš najlepší kamarát na škole, 
dievča či chlapec a prečo? 
Moji spolužiaci boli dobrí kamaráti. Boli 
sme skupina chlapcov- kamarátov, ktorí sme 
bývali na dvoch uliciach. Všetok voľný čas 
sme boli spolu a hrávali sme sa na rôznych 
miestach od neďalekého lesíka, cez potok, 
ktorý sa vlieva do Váhu až po stavby, na 
rozostavaných uliciach. Mali sme podobné 
záujmy, ktoré nás spájali. Zostali mi mnohé 
zážitky z tohto času.

• Akú strednú školu ste študovali?
Po skončení základnej školy som sa hlásil a 
bol som prijatý na gymnázium do Piešťan. 
Posledný rok na základnej škole som pre-
mýšľal o kňazskom povolaní. Nebolo to ešte 
pevné rozhodnutie, uvažoval som aj o iných 
povolaniach. Asi posledné dva roky na gym-
náziu som sa určite rozhodol, že sa prihlásim 

„Teším sa, keď aj 
ľudia okolo mňa 
sú šťastní.“
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na Bohosloveckú fakultu do Bratislavy.

• Ktorý predmet ste nemali rád na stred-
nej škole? 
Gymnázium v Piešťanoch bola dobrá škola, 
lebo som sa tam veľa naučil. Mal som obľú-
bené, aj menej obľúbené predmety, niektoré 
boli ľahké, niektoré ťažké. Asi najmenej som 
mal rád chémiu.

• Seminár hneď po vysokej škole alebo ..?
Po maturite na gymnáziu som bol prijatý 
na Bohosloveckú fakultu do Bratislavy a do 
kňazského seminára. Fakulta je vysoká ško-
la, kde sa študuje teológia a kňazský seminár 
je formácia a príprava na kňazstvo. Ako 
18-ročný som odišiel z Moravian nad Váhom 
do Bratislavy. Domov som chodil 3 krát za 
rok. Štúdium trvalo 6 rokov a v roku 2001 

som bol vysvätený za kňaza.

• Boli ste niekedy zaľúbený? 
K študentským rokom patrí aj 
zaľúbenie. Páčili sa mi niektoré 
dievčatá na škole, aj doma. A 
jedna z nich bola najkrajšia na 
svete a do tej som bol aj zaľú-
bený. 

• Nosíte rád reverendu? Išli 
ste v nej niekedy na bicykli? 
Reverendu nosím najčastejšie 
na pohrebné obrady. Nepamä-
tám sa, či som sa v reverende 

bicykloval, no veľmi dobre si pamätám, ako 
som sa v nej korčuľoval na kolieskových 
korčuliach.

• Ako prežívate Vianoce ako kňaz a v čom 
sú odlišné od detstva? 
Na Vianoce sa každý rok veľmi teším. V det-
stve boli časom očakávania darčekov, prázd-
nin, voľna a parádnych zimných radovánok. 
Teraz sú časom prežívania radosti s ľuďmi 
okolo mňa a kňazskej služby. Teším sa, keď 
aj ľudia okolo mňa sú šťastní.

• Aký darček by ste chceli dostať tento 
rok? Ktorý materiálny darček, ktorý ste 
dostali, vám urobil najväčšiu radosť?
Teším sa aj z drobností, ktoré často pre-
hliadame. S vďakou užívam veci, ktoré 
pokladáme už za samozrejmé. Máme doma 

elektrinu, pitnú vodu, 
potraviny a iné veci, o 
ktorých mnohí ľudia len 
snívajú. A na Vianoce si 
to uvedomujem ešte viac. 
Potešil ma pozdrav od 
jednej rodiny, ktorý sami 
urobili, tam vložili kus 
seba. Budem spokojný, 
keď tento rok na Viano-
ce dostanem zdravie a 
šťastie. A ak dostanem aj 
hmotné darčeky, tak len 
umocnia pocit šťastia.

Zhováral sa
Martin Záruba
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Bc. Beata Chlebcová

Školský rok sme začali s plným nasa-
dením s rôznymi milými prekvapeniami 
a aktivitami, do ktorých sme sa zapojili 
nielen my deti, ale aj naši rodičia.

V septembri  k nám zavítali Danko a Danka 
z fi rmy Danone, aby nám povedali, čo všet-
ko je pre nás deti zdravé a čo by sme mali 
jesť, aby z nás vyrástli zdraví dospeláci.

V októbri sme privítali pani Jeseň v tvorivej 
dielni, kde sme si spolu s rodičmi z tekvíc 
vyrábali strašidlá a zvieratká, ktorými sme 
si vyzdobili materskú školu.

Zúčastnili sme sa aj obecných osláv „Úcta k 
starším“, kde sme básničkami a tančekom 
poďakovali všetkým starým rodičom za ich 
starostlivosť, no a samozrejme aj v našej 
materskej škole sme pre našich starkých 
pripravili darčeky a milý program.

MATERSKÁ ŠKOLA

Sme šikovní a tvoriví Sme šikovní a tvoriví 
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Zimu a predvianočnú pohodu sme si priblí-
žili v tvorivej dielni, kde sme spolu s rodičmi 
zhotovovali adventné venčeky.

Začiatkom decembra nám 
podarovali manželia Šáši-
koví  krásnu jedličku, kto-
rú sme si vyzdobili spolu s 
pani učiteľkami ešte pred 
príchodom Vianoc, pretože 
sme chceli, aby do našej 
materskej školy ľahšie na-
šiel cestu aj sv. Mikuláš.
Do našej materskej školy 

zavítalo aj neformálne divadelné združe-
nie Svetielko, ktoré nám zahralo bábkovú 
rozprávku „O kozliatkach.“ Aby sa potešili 
všetky malé deti, nielen deti z našej škôlky, 
pozvali sme na predstavenie aj deti s mamič-
kami z materského centra Obláčik z Lehoty.
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MISS 

JABLKO 2010
PaedDr. Iveta Šlosárová

Dňa 18. 11. 2010 sa na našej škole uskutoč-
nila súťaž MISS JABLKO o najkrajšie a chu-
ťovo najlepšie jablko vypestované v našich 
záhradkách.

Žiaci, ktorí sa chceli do súťaže zapojiť, mali 
priniesť dve jablká z vlastnej záhrady. Musí-
me pochváliť hlavne žiakov z 1. stupňa, ktorí 
sa do súťaže zapojili vo väčšom počte než 
žiaci z 2. stupňa. Ten zastupovali iba žiaci 5. 
a 6. triedy.

Súťaž sa uskutočnila tak, že na chodbe školy 
si žiaci pripravili výstavku jabĺk spojenú 
s ich ochutnávkou. Každé vystavené jablko 
potom 5 – členná porota z každej triedy 
ochutnala a najlepšiemu pridelila bod. Príro-
dovedný krúžok potom na svojom stretnutí 
výsledky súťaže vyhodnotil. Víťazmi sa stali:

1. miesto: Jessika Zámečníková - 2. trieda
2. miesto: Lucia Korpášová - 4. trieda
3. miesto: Stela Zámečníková - 6. trieda
Cenu útechy za 4. miesto získal Erik Mesároš 
z 5. triedy.
Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastne-
ným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Technická 
olympiáda
Mgr. Anna Burdová

Dňa 11. novembra 2010 sa žiaci 9. 
ročníka P. Burian a A. Varga zúčastnili 1. 
ročníka Technickej olympiády, jej obvodné-
ho kola. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ 
polytechnickej v Nitre na Dvorčianskej ulici. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A (žiaci 8. 
a 9. ročníka ZŠ – súťaž dvojíc) a B (žiaci  5. 
až 7. ročníka ZŠ – súťaž jednotlivcov). Naši 
žiaci súťažili v kategórii A a výbornými 
výsledkami v teoretickej aj praktickej časti 
súťaže získali zaslúžené prvenstvo a postup 
do krajského kola. Ďakujeme im za úspešnú 
reprezentáciu školy.
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Vianoce pre 
zvierací útulok
PaedDr. Iveta Šlosárová

Vianoce sú obdobím, kedy ľudia akosi 
viac myslia na tých druhých, než na 
seba. A keďže sa už Vianoce blížia, aj 
my na prírodovednom krúžku s ná-
zvom Stromáci, ktorý pracuje na našej 
škole od septembra tohto školského 
roku pod vedením p. učiteľky PaedDr. I. 
Šlosárovej, sme si povedali, že niekomu po-
môžeme. Zorganizovali sme na škole zbierku 
dobrôt pre opustených psíkov a mačky, ktoré 
sú umiestnené v útulku v Nitre. Naša výzva, 
aby sa žiaci do zbierky zapojili, neostala bez 
odozvy. Podarilo sa nám nazbierať celkom 
pekné množstvo maškrtiek, hračiek a aj 
peniažkov pre zvieratká, ktoré za svoj neľah-
ký osud, na rozdiel od niektorých ľudí, vôbec 
nemôžu. 

Všetkým, čo sa do zbierky zapojili, ešte 
raz srdečne ďakujeme. Vyzbierané darčeky 
a konzervy, ktoré sme za peniaze nakúpili, 
sme dňa 11. 11. 2010 zaniesli do útulku. 
Návšteva útulku  v nás vyvolala zmiešané 
pocity. Na jednej strane sme sa tešili, že 
sme zvieratkám pomohli, na druhej strane 
sme zistili, že na ten počet zvieratiek, ktoré 
v tomto útulku sú, je to strašne málo. Bolo 
by potrebné, aby takých ľudí s dobrým srd-
com, čo vedia pomáhať, bolo viac a nielen 
počas Vianoc.

Október- mes iac úcty k starším
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Dnes Vám prinášame zopár športo-
vých i  vianočných spomienok. Z prvých 
futbalových zápasov v Lehote pocestuje-
me do Prahy na spartakiádu a vrátime sa 
k priekopníkom kulturistiky späť do Le-
hoty. A vianočne Vás naladíme príbehom 
„Tichá noc z kostolnej veže.“

Nesprávne
načasovaný oldomáš
Benedikt Šedovič

Základy futbalu v našej obci sa datujú 
od roku 1928. Prvé futbalové ihrisko bolo 
na rybníku (na mieste terajšieho kultúrne-
ho domu), ale ako väčšina chlapcov, aj my 
sme trávili čas hraním futbalových zápasov 
na „svojich ihriskách“. Naša Kaplnská ulica 
mala svoje pri „včelíne“ nad kaplnkou v sta-
rých vinohradoch, avšak počas dozrievania 
prvého ovocia sme začali mať problémy s 
„ilegálnym“ užívaním nášho ihriska kvôli 
obecnému strážnikovi Brunovi. Veľakrát pri 
futbalovom zápolení sme museli byť ostra-
žití, lebo Brunko na nás číhal a znenazdajky 
sa vynoril spoza kríkov a veru sme veľakrát 
ani nestihli vziať bundy a čapice a davááááj- 
nohy na plecia. Ale treba priznať, že neboli 
sme nijakí baránkovia a bolo ťažké odolať 
dozrievajúcemu ovociu. 

Dospelí hráči však tiež nevedeli odo-

lať ovociu- hoci už spracovanému.... Prvá 
klubovňa bola v hostinci u Filipa Chlebca, 
ktorý bol známy ako horlivý fanúšik. A ako 
dobrý fanúšik a hostinský neraz dal sud 
piva ako oldomáš. Raz sa stalo, že dal našim 
hráčom sud piva už cez polčas, keď po dob-
rom výkone vyhrávali nad silným súperom 
z Alekšiniec 3:0. Hráči si dali cez polčas aj 
dve pivká....a napokon prehrali 3:4. 

Dramatické však bývali aj derby zápasy 
s futbalistami z Veľkého Zálužia (Ujlak). 
Jeden z takýchto zápasov zohrala naša 
predvojnová futbalová generácia, keď zví-
ťazila 12:0. Tento zápas sa dostal aj do fut-
balovej kroniky tým, že hostia mali sľúbené 
od vtedajšieho mlynára Bajzíka za víťazstvo 
jalovicu na guláš a sud piva. Nakoniec sa 
ušiel každému hráčovi jeden gól a ten dva-
násty vraj pre Bajzíka. Z takýchto zápasov 
sa tešila celá dedina. Dievky a mládenci 
prechádzajúc sa dedinou spievali pesničky, 
v podvečer bola veselica a tancovačka pri 
harmonike.

Žiaci ZDŠ Lehota 
na III. celoštátnej 
spartakiáde v Prahe
Ing. Daniel Pavel

Na prelome mesiacov jún a júl to bolo 
45 rokov odvtedy, ako žiaci ZDŠ Lehota 
úspešne reprezentovali nielen školu a obec 
Lehota, ale aj okres Nitra na III. celoštátnej 
spartakiáde v Prahe.

Vďaka obetavosti p. uč. Ševčíka, ktorý 
nacvičoval chlapcov i dievčatá, ako i úsiliu 
a nadšeniu všetkých cvičiacich, sa obom 
skupinám podarilo úspešne prejsť cez ob-
lastné i okresné vyraďovacie kolá a postúpiť 
až do Prahy. To bol na veľkosť a početnosť 
školy ojedinelý prípad v rámci okresu 
i Slovenska. Pod dohľadom učiteľov pána 

Lehotskí bakalári

Z  VÁŠHO ŽIVOTALehota 4/2010 23

Ševčíka, pani Divičanovej a pani Baerleovej 
sa v dňoch 27.06.- 05.07.1965 na fi nálových 
hromadných vystúpeniach na Strahove 
i na rôznych sprievodných akciách v Prahe 
zúčastnilo 32 dievčat a 20 chlapcov zo ZDŠ 
Lehota.

Z bohatého programu možno okrem 
účasti na hromadných vystú-
peniach na Strahove spomenúť 
účasť na slávnostnom sprievode 
III. CS, prehliadku pamätihod-
ností Prahy, návštevu Národného 
technického múzea a iné.

Hlboký dojem medzi účast-
níkmi zanechala návšteva 
priestorov pravoslávneho chrámu 
Cyrila a Metoda na Resslovej ulici 
v Prahe, kde strávili posledné dni 
života československí výsadkári, 
ktorí 27.05.1942 v rámci operácie 
Antropoid spáchali atentát na 
Ríšskeho protektora Čiech a Mo-
ravy Reinharda Heyndricha. 

Aj s odstupom času 
možno konštatovať, že 
účasť žiakov z Lehoty na 
III. CS v Prahe bola pre 
školu významným ocene-
ním a pre účastníkov ne-
zabudnuteľným zážitkom 
na celý život.

ŠMEK CLUB
Vladimíra Chobotová

V roku 1966 sa v čes-
koslovenskej tlači začali 
objavovať prvé články 

o novom šíriacom sa športe- kulturizme. 
Obrázky kulturistov udivovali a každý 
mladý chlapec sníval o svalnatom a pekne 
vypracovanom tele. Nebolo tomu inak ani 
v Lehote- 1. marca 1966 sa v Lehote začalo 
s prvým kulturistickým tréningom, keď Ma-
rián Lahučky spolu s Kamilom Kečkéšom si 
svojpomocne vybudovali provizórne kultu-
ristické náčinie. Štefan Petrík si ako 16-roč-
ný zhotovil drevenú činku a dal na ňu dva 
ťažké železné kotúče. Keď raz s ňou trénoval 
doma na povale, činka sa zlomila a kotúče 
s veľkým rachotom treskli na podlahu. Jeho 
babka na ten hrozný buchot vyletela na dvor 
a kričala: „Ľudia, rata, je koniec sveta.“ Ded-
ko mu zase stále dohováral:„Preboha, načo 
sa s tou činkou takto naťahuješ, vieš, koľko 
by si mohol v Nitre vyložiť vagónov?“ Potom 
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dedko vykopal na hnojisku jamu, že tam 
činku zakope, ale Štefan to tušil a naložil na 
činku toľko kotúčov, že ju dedko nemohol 
zdvihnúť. 

V októbri 1970 sa všetko zariadenie 
sústredilo u Jozefa Horku, ktorý im uvoľnil 
miestnosť, resp. maštaľ pre kulturizmus. 
V tomto prostredí sa Štefan Petrík pripravo-
val na svoju prvú súťaž- oblastné majstrov-
stvá v kulturizme, ktoré sa uskutočnili dňa 
28.2.1971 v Bratislave, odkiaľ sa prebojoval 
na Majstrovstvá Slovenska vo Zvolene, kde 
obsadil 7. miesto. Aktívnemu tréningu sa ve-
novali štyria- Gerek, Kečkéš, Petrík a Burda, 
ktorí sa rozhodli založiť si svoj vlastný klub 
v novovybudovanej činkárni u Burdu a zo 
začiatočných písmen svojich krstných mien 
vytvorili názov- ŠMEK CLUB. Udialo sa 
tak 2. októbra 1971. A že sa členovia mohli 
pochváliť mnohými úspechmi, o tom niet 
pochýb. Spomedzi toho veľkého množstva 
môžeme spomenúť: 
Kamil Kečkéš: Veľká cena Balatónu 
v amvreslingu (pretláčanie rukou)- 1. miesto 
(1971). Eduard Burda: Putovná valaška 
v Očovej- 1. miesto (1973). Štefan Petrík:
Trojnásobný majster Slovenska (1973, 1974, 
1975); Štvornásobný vicemajster ČSSR 
(1972, 1974, 1975, 1976).

TICHÁ NOC 
z kostolnej veže
Ing. Daniel Pavel, 
Rudolf Pavel

Písal sa rok 1969. 
V Lehote už druhý 
rok pôsobila hudobná 
skupina „Th e sharks“, 
ktorá bola veľmi často 
obsadzovaná na svadby, 
zábavy i rôzne spoločen-
ské akcie, skrátka medzi 
ľuďmi bola obľúbená. 
V predvianočnom období 
sa členovia skupiny zača-
li pohrávať s myšlienkou 
nejako spestriť a oživiť 

atmosféru vianočných sviatkov a napadla 
ich originálna myšlienka. Po dohode s pá-
nom farárom si pred polnočnou omšou pre-
sunuli hudobné nástroje do kostolnej veže. 
Po jej skončení si občania, účastníci polnoč-
nej omše, pred kostolom navzájom povinšo-
vali a rozchádzali sa v príjemnom mrazivom 
počasí do svojich domovov. 

Vtedy členovia hudobnej skupiny na sa-
xofónoch a trubke prerušili krásne vianočné 
popolnočné ticho a z kostolnej veže zahrali 
pieseň „Tichá noc“. Bolo to také prekvapujú-
ce a zároveň krásne, že ľudia sa zastavovali 
a mnohí sa vracali už od svojich domov pred 
kostol. Tu sa rozprúdili živé diskusie a zrazu 
sa už neponáhľali domov, i keď už boli dve 
hodiny po polnoci. Hudobníci vidiac, čo sa 
deje pred kostolom, sa rozhodli prispieť 
k tejto krásnej a neopakovateľnej atmosfére 
a zahrali ešte dve vianočné piesne. Ľudia sa 
nakoniec predsa rozišli, ale diskusie o ne-
všednom zážitku pokračovali počas celých 
vianočných sviatkov. Vystúpenie členov 
hudobnej skupiny „Th e sharks“ bolo hodno-
tené veľmi dobre, očakávalo sa, že sa stane 
tradíciou aj do budúcich rokov. Zmenené 
spoločenské prostredie po roku 1970 však 
takýmto aktivitám neprialo a toto hudobné 
spestrenie vianočných sviatkov sa už viac 
neopakovalo a zostalo len v spomienkach 
priamych účastníkov a týmto príspevkom 
chceme dosiahnuť, aby aj tieto spomienky 
nezapadli do úplného zabudnutia.
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Oživotvorenie 
MO MS v Lehote
Bc. Simona Špitálska

Akcia, ktorú sa podarilo 
v Lehote zorganizovať dňa 
29.05.2010 pod názvom II. 
ľudová svadba v Lehote, 
svojim rozsahom ojedinelú 
v rámci Slovenska, zaujala 
aj zástupcov Matice sloven-
skej v Martine a po obozná-
mení sa s jej úrovňou a záujmom občanov 
dospeli k názoru, že toto by mohol byť 
správny čas na oživotvorenie Miestneho 
odboru Matice slovenskej v Lehote. 

Po mnohých rozhovoroch a diskusiách 
medzi staršími, mladými i tými, čo v minu-
losti boli už zainteresovaní do činnosti MO 
MS, padlo rozhodnutie pokúsiť sa oživotvo-
riť MO MS v Lehote.

Dňa 23.10.2010 sa zišlo 45 záujemcov 
o členstvo v Matici slovenskej, stotožnení 
s cieľmi a programovým zameraním Matice 
slovenskej ako ustanovizne, ktorej základ-
ným poslaním je zachovať a rozvíjať národ-

ný a kultúrny život, na oživotvorujúcom 
Valnom zhromaždení MO MS v Lehote, 
rozhodli jednomyseľne o obnovení jeho 
činnosti a za cieľ si dali vytvoriť priestor 
staršej, strednej i mladšej generácií spolu sa 

stretávať a riešiť problematiku národných 
a kultúrnych tradícií. Taktiež bol zvolený 
výbor a kontrolór MO MS:
predseda –  Ing. Daniel Pavel
podpredseda –  Štefan Drábik
tajomník – Bc. Simona Špitálska
pokladník – Eva Zabáková
záujmovo – umelecká činnosť – Michaela 
Novotná
kontrolór – Jeroným Bednár

MO MS V Lehote od prvých dní po 
obnovení svojej činnosti organizuje spoloč-
né stretnutia občanov obce za účelom ná-
cviku tradičných ľudových piesní z Lehoty 
a okolia, šitia krojov a krojových doplnkov 
a pripravuje viaceré spoločenské a kultúr-
ne aktivity, či už vo vlastnej réžií alebo 
v spolupráci s ostatnými spoločenskými 
organizáciami v obci. Za mesiac obnovenia 
činnosti sa členská základňa MO MS rozší-
rila o 10 členov a v súčasnosti má 55 členov. 
Aj touto cestou pozýva do svojich radov 
tých záujemcov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi 
a aktivitami miestneho odboru Matice slo-
venskej v Lehote a to bez rozdielu veku.

manželstvo 
uzatvorili ...

August:
Milan Féder a Monika 

Bojnanská,
Miloš Hargaš a Michaela 

Maladiová 
September:

Andrej Práznovský
a Mgr. Eva Smatanová, 

Martin Šášik 
a JUDr. Monika 

Čambáliková

opustili nás ...

Júl:
Martin Gála (77),

Jozef Mišudík (50), 
František Šuník (80), 

Bernardína Kyžňanská rod. 
Lahučká (78),

Jaroslav Dávid (43) 
August:

Jaroslav Lahučký (49), 
September:

Apolónia Chlebcová rod. 
Bernáthová (82) 

Október: 
Mária Petríková rod. 

Dúbiková (83),
 Anna Zaujecová rod. 

Baková (104), 
Mária Vargová rod. 

Čentýšová (71),
Helena Bezáková rod. 

Košíková (82) 
November:

Ervín Dubeň (78),
František Kromka (72), 

Beáta Zaujecová rod. 
Tkáčiková (37)

December:
Bernardína Bernáthová rod. 

Burdová (85)

Spoločenská rubrika



26

Silvestrovské 
rýchlovky
Terézia Andrášiková

Keďže sa blížia vianočné sviatky a Sil-
vester, väčšina z nás toto obdobie, okrem 
duchovného, považuje aj za obdobie konzu-
mácie rôznych labužníckych dobrôt, ktoré 
sa nerobia každodenne. Preto Vám chceme 
ponúknuť zopár dobrých nápadov, ako na to. 
Hlavne nech je to rýchle a chutné.

Cesnaková nátierka
Ingrediencie:
150 g eidamu
1x majolka
3 strúčiky cesnaku
soľ, čierne korenie
Postup: 
Syr nastrúhame najemno, pridáme rozotre-
ný cesnak a ďalšie prísady. Výborne sa hodí 
na jednohubky.

Chrenová nátierka
Ingrediencie:
100 g majonézy
2 lyžice nastrúhaného chrenu (aj hotový 
v pohári)
150 g šunky alebo salámu
2 vajcia natvrdo
nakrájaný sendvič
petržlenová vňať
Postup: 
Zmiešame chren s majonézou. Do chrenovej 
majonézy pridáme na slížiky nakrájanú šun-
ku alebo salám. Pridáme nasekané vajcia. 
Dobre premiešame. Získanú nátierku na-
tierame na kúsky sendviča. Vrch ozdobíme 
vňaťou alebo kápiou.

Zemiaková pomazánka
(nepravý tatarák)
Ingrediencie:
6 ks väčších zemiakov
2 ks cibule
2 strúčiky cesnaku

½ dcl. oleja, príp. viac
kečup
sladká(štipľavá) mletá paprika
soľ, korenie
Postup:
Na oleji usmažíme na kocky nakrájanú ci-
buľu, ku koncu smaženia pridáme strúčiky 
posekaného cesnaku. Dochutíme soľou, 
korením. V šupke uvaríme zemiaky, postrú-
hame ich na malom strúhadle a vmiešame 
do vychladnutej cibuľovej zmesi. Zároveň 
pridáme podľa chuti kečup, olej, mletú pap-
riku. Všetko spolu  premiešame a môžeme 
servírovať.

Cestovinovo-tuniakový šalát
Ingrediencie:
1 balenie cestovín – vrtuľky
1 majolka
1 konzerva tuniaka
4 ks čerstvých rajčín
2 ks čerstvej papriky
čierne mleté korenie
Postup:
Do jednej nádoby dáme v slanej vode uvare-
né cestoviny, na kúsky nakrájané paradajky 
a papriku, konzervu tuniaka, majolku, čier-
ne mleté korenie a podľa chuti prisolíme. 
Všetko dôkladne premiešame a necháme na 
chladnom mieste.

Parížsky šalát
Ingrediencie:  
35 dkg diétny salám
2 vajíčka uvarené na tvrdo
1 stredná cibuľa
2 uhorky
hrášok sterilizovaný
1 majolka
Nálev:
1 PL oleja
2 PL kečupu
1 PL horčice
1 PL worchestrovej omáčky
1 kocka cukru
...všetko spolu trochu povaríme
Postup: 
Salám pokrájame na malé kúsky, pridáme 
pokrájané vajíčka, cibuľu, uhorky, hrášok 
a majolku. Nakoniec pridáme nálev a všetko 
spolu premiešame.
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Liečivé 
rastliny
Terézia Andrášiková

Milí spoluobčania – čitatelia. Nakoľ-
ko sme sa dostali s počasím do zimného 
obdobia, musíme sa odmlčať s liečivými 
bylinkami do jarných mesiacov. Na záver 
roka by sme si mohli povedať ešte niečo 
o šípkach.
 

Zber šípok patrí me-
dzi najmasovejší zber lie-
čivých rastlín u nás. Šíp-
ky si získali obľubu pre 
vysoký obsah vitamínu 
C a aj preto, lebo šípkový 
čaj je lahodný a osviežu-
júci. Šípky spracúva aj 
potravinársky priemysel 
na pretlaky, marme-
lády a šťavy. Šípková 
ruža rastie na suchých 
miestach, na slnečných 
stráňach, aj na okrajoch 

svetlých lesov praktický po celom území 
republiky. Z teplých oblastí zasahuje 
až do hôr. V Európe je rozšírená 
až k 60° severnej šírky, na juhu 
zasahuje do severozápadnej 
Afriky a odtiaľ cez Malú 
Áziu, Kaukaz až do stred-
nej Ázie. Vo východnej 
Európe sa v podstate 
nevyskytuje. 

Ruža bola zasvätená 
bohyni Afrodite. Ružové 
kvety boli súčasťou magic-
kých zmesí na privolanie lásky, 
šťava z korunných lístkov ruží sa 
za rovnakým účelom pridávala do kúpeľa. 
Kvetmi sa zdobili slávnostné tabule na 
hostinách, ako symbol opatrnosti a ml-
čanlivosti viseli nad hlavami hostí ružové 

vence a kytice. Už od stredoveku bola ruža 
váženou rastlinou, kráľovnou kvetín. Preto 
ľudia s veľkou obľubou zakladali a vysádzali 
rozsiahle ružové záhrady. 

Šípky sa zbierali pravdepodobne už v 
prehistorickom období. Dokladom toho 
je napr. nález zásoby šípok z neolitického 
sídliska vo Veľkej Británii. Obľuba ruží sa 
nezmenila ani v stredoveku a pretrvala dlhé 
stáročia až do súčasnosti.

Pri zbere šípok si počíname tak, že plody 
zbierame iba zrelé, nepoškodené a suché. 
Nezbierame ich teda po daždi. Vhodný čas 
na zber je september, október až po prvé 
mrazy. Sušíme ich v tenkej vrstve, najlepšie 
na povale alebo na inom dobre vetranom 
mieste. Na úplne dosušenie je potrebná tep-
lota 45 °C a treba dávať pozor, aby sme šípky 
pritom nepripálili. Je vhodnejšie ich dosušiť 
prirodzene (trvá to dlho), ale v šípkach ostá-
va väčšie množstvo vitamínu C. Vitamín C 
zvyšuje odolnosť organizmu proti infekci-
ám, jeho potreba pre organizmus sa zvyšuje 
pri ochoreniach spojených s vysokými ho-
rúčkami, je dôležitý pre tehotné ženy, kojace 
matky i deti v čase intenzívneho rastu. Šípka 
zlepšuje metabolizmus a celkový zdravotný 
stav organizmu.

Použitie: Jednotlivá dávka šípok na prí-
pravu záparu sú 3 g alebo 1 kávová lyžička 
na jednu šálku vody. Pije sa 3 až 4-krát den-
ne. Pokiaľ chceme, aby šípkový čaj obsahoval 
čo najvyššie percento vitamínu C, pripravu-

jeme ho nasledovne: najprv šípky 
rozdrvíme a za studena ho-

dinu macerujeme. Potom 
ich krátko povaríme 

v nerezovej nádobe 
a prikrytý čaj ne-
cháme ešte asi 15 
minút odstáť.
Toxicita: Dlhodobé 

užívanie šípok nemá 
žiadne negatívne 

účinky. Naopak, pitie 
šípkového čaju sa odpo-

rúča aj k dlhodobému užívaniu 
ako osviežujúci nápoj.
Tešme sa na jarné mesiace, kedy sa zase 

budeme oboznamovať s novými rastlinka-
mi.
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Jedno oko plače
a druhé sa smeje 
Peter Lukáč

Vonku nám už vládne pani zima, deti sa 
šantia v snehu, ľudia sa zohrievajú v teple 
svojich domovov. Pre nás vo vedení v klube je 
to čas na vyhodnotenie jesenných častí v sú-
ťažiach a hlavne hľadanie riešení problémov, 
ktoré sa nakopili počas celého športového 
roka. Hodnotenie všetkých našich oddielov 
sa Vám budem snažiť v skratke predstaviť. 

Začali by sme pri žiackom mužstve, kto-
ré sme zložili po dvoch rokoch a prihlásili 
do súťaže. Chlapci sa počas jesene poctivo 
zapájali do tréningových procesov, čo bolo 
obrovským prínosom do majstrovských 
zápasov. Tu získané vedomosti potom pre-
tavovali do výsledkov. Bol to síce ťažký za-
čiatok v súťaži, keďže sa len zasväcovali do 
pravidiel futbalu, ale o to krajší bol koniec 
jesennej časti, keď posledné štyri zápasy 
dokázali absolvovať bez prehry! Hráči majú 
pred trénermi rešpekt, berú tréningy poctivo 
a to je do budúcna skvelá správa. V klube veľ-

mi kladne kvitujeme rastúci záujem rodičov 
týchto detí chodiť na ich zápasy, čo tu minulé 
roky najviac absentovalo. Podpora od rodičov 
je totiž základom pre ich ďalší športový rast. 
Po jesennej časti im patrí 6. miesto.

Mužstvo dorastu je po jeseni na 9. mies-
te, čo je odrazom ich momentálneho záujmu 
o futbal. Chalani berú ako tréningy tak i  
zápasy zväčša ľahostajne a nezodpovedne. 
Je iba na nich ako budú v budúcnosti svoj 
futbalový talent rozvíjať. Všetci v klube však 
veríme, že sa chalani spamätajú a jar bude 
oveľa lepšia.

Internacionáli alias Starí páni robia klu-
bu tento ročník najväčšiu radosť, nakoľko 
doposiaľ nenašli vo svojej súťaži premožiteľa 
a presvedčivo sú v tabuľke na 1. mieste. Zá-
kladom ich úspechu je dochádzka na zápasy, 
ktorá je momentálne veľmi dobrá. Pikoškou 
je, že sú jediným mužstvom v súťaži, ktoré 
dokázalo poraziť našich rivalov z V. Zálužia 
tento rok dvakrát! 

Posledným mužstvom, ktoré máme vo 
futbalových súťažiach je mužstvo dospelých. 
Vždy bolo, je a bude pikou v našom klube. 
Ich výsledky sú však rozpačité. Podmienky 
majú všetci hráči u nás viac než dobré, no ich 
ležérny prístup k tréningom a k zápasom je 
neúctou voči klubu. Česť výnimkám! Ich hra 
bola miestami až frustrujúca a preto sme pri-
stúpili k výmene trénera. Po desiatom kole 
vystriedal V. Hrnčiara na poste J. Beluský, 

OŠK LEHOTA
informuje
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ktorý s mužstvom dokončil jesennú časť. 
Mužstvu patrí doposiaľ neuspokojivá 14. 
priečka a na základe toho sme sa rozhodli pre 
radikálnu zmenu, čo sa týka trénera. Dospeli 
sme k záveru, že je potrebný rešpektovaný 
a ,,cezpoľný“ tréner, ktorý by dokázal vštepiť 
hráčom zodpovednosť za výsledky a najmä 
zvýšiť u nich disciplínu. Meno nového tré-
nera sa všetci dozvedia na Výročnej členskej 
schôdzi, ktorá je naplánovaná na 18. decem-
bra. Pri čítaní týchto riadkov už bude teda 
všetko jasné.

Ďalšie novinky, rozpisy prípravných zá-
pasov sa vždy včas dočítate na našej webovej 
stránke www.osklehota.sk alebo na facebo-
oku v sekcii OŠK Lehota.

Ľadová show OŠK
V sobotu, dňa 27. novembra pripravilo 

vedenie OŠK pre svojich aktívnych športov-
cov, pre všetkých,  čo nám tento rok pomáhali 
a  pre ich rodinných príslušníkov jedno pek-
né a prekvapivé zavŕšenie nášho športového 
roka. Na zimnom štadióne v Nitre sme mali 
zarezervovanú ľadovú plochu iba pre nás, kde 
sa všetci dosýta ,,vykorčuľovali“ . Najmenší 
sa učili prvým krokom na ľade a ostatní hrali 
hokej alebo korčuľovali. Potom nasledoval 
príchod na štadión, kde bolo pre všetkých 
pripravené malé občerstvenie v podobe 
chutného gulášu, ktorý vykúzlil hlavný 
,,kuchár“ Jožko Selický so svojimi asistentmi 
Dušanom a Gabikou Zabákovými, Palinom 
Mesárošom a Dáškou Kubicovou, za čo im 

veľmi ďakujeme☺ .

Milé prekvapenie v klube
V nedeľu, dňa 7. 

novembra, navštívil 
priestory športového 
klubu v podvečerných 
hodinách rodák z na-
šej obce pán Rudolf 
Pavel, ktorý už 40 
rokov žije na česko-
-nemeckej hranici v 
Železnej Rude. V mene 
OŠK Lehota mu veľmi 
srdečne ďakujeme za 
jeho milú návštevu u 
nás a ešte jedno veľké 
srdečné ĎAKUJEM mu patrí za jeho dar, kto-
rý zanechal pre naše obe mládežnícke druž-
stvá - daroval im krásne dve sady dresov. Je 
to človek s obrovským srdiečkom pre šport a 
hlavne pre futbal.

Jesenná časť 
stolnotenisového oddielu 
OŠK
 

Ing. Michal Holka

Stolní tenisti OŠK rozbehli ďalší súťažný 
ročník a nastávajúca sezóna priniesla so se-
bou určité zmeny, hlavne z pohľadu hráčske-
ho obsadenia.

V A -mužstve sa akútne musela zaplátať 
diera po našej jednotke Máriovi Studenom 

a odchode Jaroslava Mesároša na hosťo-
vanie do BA. Z časti sa to podarilo anga-
žovaním  nášho bývalého hráča Tomáša 
Vajdu na ročné hosťovanie zo ŠOG Nitra. 
Vzhľadom k spomenutému oslabeniu 
kádra bol vytýčený jasný cieľ: vyhnúť 
sa záchranárskym prácam, čo zaručuje 
8. miesto a zabezpečiť 4. ligu aj na ďalší 
rok, keď sa očakáva príchod ďalšej posily 
hráča zo ŠOG a odchovanca Lehoty To-
máša Selického.

Momentálne 10. miesto nás zatiaľ 
posúva do baráže. Všetko sa ukáže v jar-
nej odvetnej časti, na ktorú sa mužstvo 
poctivo pripravuje.

ŠPORT
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Čo nás teší je, že sme opäť obnovili aj B- 
mužstvo, v ktorom dostali šancu reprezen-
tovať obec staronové ako i úplne nové tváre. 
Tým, že B -mužstvo vlani nebolo aktívne 
v žiadnej súťaži, muselo byť podľa okresné-
ho súťažného poriadku zaradené do nižšej 
okresnej II. triedy. Tento fakt sa však vôbec 
neprejavil na ich odhodlaní. Eufória a sve-
domitý prístup k tréningom bol predpoklad 
toho, že by mohli „zamútiť vodu“ v hornej 
časti tabuľky.

To sa aj potvrdilo a momentálne 3. miesto 
im dáva reálnu šancu bojovať o postup do I. 

triedy. Ako rozhodujúci zrejme bude od-
vetný zápas s B- mužstvom Mojmíroviec 
na domácej pôde.

Krátky prehľad o zložení našich 
mužstiev:
A - mužstvo: Michal Holka, Tomáš Vaj-
da, Peter Stieranka, Peter Bako, Juraj 
Pavelek
B - mužstvo: Štefan Valášek, Juraj Ďur-
fi na, Vladimír Fúska, Martin Holka, 
Matej Skřivan, Pavol Janoška

Hokejbalový oddiel 
WARRIORS LEHOTA

Martin Vajda

Pred začiatkom jesennej časti súťaže 2. 
FHBL sme sa opäť zúčastnili hokejbalového 
turnaja v Mojmírovciach. Po minuloročnom 
2. mieste sme boli zaradení medzi favoritov 
turnaja. Samotný priebeh nám hneď od 
úvodného zápasu jasne naznačil, že nebude 
jednoduché zopakovať taký skvelý výsledok. 
Po náročných bojoch so súpermi sme na 
koniec obsadili pekné 3. miesto a tradične 
sme ,,uchmatli“ aj ocenenie pre najlepšieho 
brankára turnaja (Tomáš Dubeň). Veľká vďa-
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25. decembra 2010
Vianočný turnaj o pohár starostu v stolnom 
tenise, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom 
dome od 10.00 hod. Hrať sa bude v troch 
kategóriách: registrovaní, neregistrovaní 
a štvorhra. Registrácia hráčov je od 10:00  
- 10:30 hod.

26 – 28. decembra 2010
Mužstvo dospelých bude obhajovať 3. miesto 
na Vianočnom turnaji MY Nitrianske novi-
ny o Pohár Slovenskej sporiteľne v Mestskej 
športovej hale na Klokočine.

28. decembra 2010
stretnutie VETERÁN klubu na štadióne OŠK 
o 16.00 hod. 

3. až 5. januára 2011
výber z našich mladších a starších žiakov 
sa zúčastní na turnaji pri rakúskom Kla-
genfurte.

8. januára 2011
spoločne so Športovou komisiou pri OcÚ 
organizujeme výjazd na korčuľovanie na 
zimný štadión pre všetkých obyvateľov na-
šej obce s odchodom autobusu o 18.45 hod. 
od KD. Samozrejme, môžete sa dostaviť aj 
na vlastných autách. Ľad je rezervovaný 
od 19.30 hod. do 20.30 hod. Ľadová plocha 
a autobus sú zdarma.

5. februára 2011
organizujeme 6. ročník bedmintonového 
turnaja o pohár OŠK v spolupráci so Špor-
tovou komisiou pri OcÚ. Súťažiť sa bude tak 
ako vlani v 5-tich kategóriách: chlapci do 
15 rokov, dievčatá do 15 rokov, dorastenky 
+ ženy, dorastenci + muži a muži nad 35 
rokov.

Obecný športový klub 
pripravuje nasledovné akcie 
v najbližšom období:

ka všetkým chlapcom, ktorí sa zúčastnili už 
spomínaného turnaja.

Čo sa týka  samotnej súťaži 2. FHBL, boli 
sme výborne herne naladení po získanom 
úspechu v Mojmírovciach. To sa prejavilo 
počas celej jesennej časti, súperov sme ,,val-
covali“ jedného za druhým, ktorí len nechá-
pavo krútili hlavami. V celkovom hodnotení 
súťaže sme skončili na zaslúženom 3. mieste, 

kde sme odohrali 30 zápasov, z ktorých bolo 
20 víťazných, 2 remízy a len 8 prehier!

Pre nás to bol veľmi úspešný ročník 
o akom sme pred sezónou mohli len snívať.

Chcel by som sa v mene celého mužstva 
Warriors Lehota poďakovať všetkým, ktorí 
nás prišli povzbudiť a tiež starostovi obce 
Lehota a OŠK, pretože naďalej podporujú 
hokejbal.

Darujte 2% z dane

Aj v budúcom roku môžu fyzické a práv-
nické osoby, ktoré podávajú daňové prizna-
nie na území SR, rozhodnúť o využití 2 % 
zo svojej dane z príjmu.  Časť z ich peňazí 
tak nepoputuje do štátnej pokladnice, ale 
priamo konkrétnemu subjektu

O tento príspevok sa môžu uchádzať 
neziskové organizácie, ktoré splnia záko-
nom predpísané podmienky. V roku 2011 
sa medzi oprávnených príjemcov 2 % dane 
z príjmu opäť zaradí aj občianske združenie 

OŠK Lehota, teda nezisková organizácia 
zastrešujúca futbalový, hokejbalový a stol-
notenisový oddiel.

V prípade, že sa rozhodnete využiť 
svoje právo a venujete 2 % zo svojich daní 
niektorej neziskovej organizácii, gratu-
lujeme Vám. Urobíte správnu vec...  Ak to 
navyše bude tá naša, vopred Vám srdečne 
ďakujeme. Pomôžete tým rozvíjať športovú 
tradíciu, ktorá má v našej obci už 83-ročnú 
históriu.

Prípadné informácie Vám radi priblíži-
me na e-maile OŠK: 

osklehota@osklehota.sk
 alebo na facebooku: OŠK Lehota



INFOSERVIS32
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

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 
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Zvozový kalendár
  na rok 2011

Zber TKO deň Zber Papier, sklo deň

12.01. streda 04.01. utorok

26.01. streda 01.03. utorok

09.02. streda 03.05. utorok

23.02. streda 04.07 pondelok

09.03. streda 06.09 utorok

23.03. streda 08.11. utorok

06.04. streda Zber PET deň

20.04. streda 03.01. pondelok

04.05. streda 28.01. piatok

18.05. streda 25.02. piatok

01.06. streda 25.03. piatok

15.06. streda 27.04. streda

29.06. streda 20.05. piatok

13.07. streda 17.06. piatok

27.07. streda 22.07. piatok

10.08. streda 19.08. piatok

24.08. streda 23.09. piatok

07.09. streda 28.10. piatok

21.09 streda 25.11. piatok

05.10. streda 30.12. piatok

19.10. streda

02.11. streda

16.11. streda

30.11. streda

14.12. streda

28.12. streda



Cestovný poriadok34 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
ZĽAVA pre obyvateľov 
obce

Autoškola PANTER
Golianova 83
Nitra - Čermáň
» platby na splátky!
» vlastný autotrenažér
» kurz prvej pomoci
Nahláste sa na infolinke: 
0905 554 888

LEHOTA
Vodičák pod stromček!

P R E D A J  
N Á H R A D N Ý C H  

D I E L O V  

P N E U S E RV I SP N E U S E RV I S
RÝ C H L O S E RV I SRÝ C H L O S E RV I S

JK - Rýchloservis, Levická 3 Nitra

0911 777 125

Aj z vašej fotky môže byť umelecké 
dielo - dodajte nám Vašu fotografiu 

vo veľkom rozlíšení a my Vám 

e-mail: studio@panter-pmd.sk
INFO: 0905 259 609

Vlastné umelecké dieloVlastné umelecké dielo

skvelý dar ek!

Rozmery obrazov:
40x40 cm
60x40 cm
90x60 cm
120x80 cm

Maliar, natierač, tapetár, 
stierkovanie, protipožiarne 
nátery, nátery pre potravinárske 
účely, liate tvrdé podlahy, 
XYPEX, náter proti tlaku 
spodným vodám, všetkých 
ropných látok a kyselinám, 
oprava verejného osvetlenia, 
práce s vysokozdvižnou plošinou.

Firma REBRO, Novomeského 63, 
949 11 Nitra, Tel.: 0905 323 969
e-mail: fi rmarebro@centrum.sk

pozýva širokú verejnos  na odbornú 
prednášku pre vodi ov osobných 

automobilov

Autoškola PANTER - Golianova 83 Nitra - ermá
Záväzné nahlásenie:

0905 554 888
autoskolapanter@panter-pmd.sk

CHCETE MAŤ ISTOTU? 
A u t o š k o l aA u t o š k o l a
P A N T E R P A N T E R

5€/osoba 3x45min

facebook: Panteráci Nitra




