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Vážení spoluobčania,

už po piatykrát si otvárate náš i váš časopis v pred-
vianočnom čase.

Tentoraz sa Vám však neprihováram len ako 
člen redakčnej rady, ale aj z pozície zastupujúce-
ho za starostu. Nie všetci sú možno už informo-
vaní o zmenách, ktoré nastali na obecnom úrade 
a o odstúpení pána starostu Mgr. Pavla Zaujeca. 
O dôvodoch jeho odchodu, ako aj o pohľade na 
svoju prácu vo funkcii sa bližšie dozviete v roz-
hovore, ktorý sme s ním pre Vás pripravili.

Asi nie je nik, kto by sa na tento vianočný čas netešil. 
Pre najmenších sú to očakávania darčekov, pre strednú 
generáciu je to hlavne oddych po náročnom roku, pre 
najstarších sú to spomienky na detstvo a potešenie 
z rozžiarených očí vnukov či vnučiek pri vianočnom 
stromčeku či štedrovečernej večeri. 

Vianoce sú ale hlavne o očakávaní príchodu toho, 
ktorý nám už viac ako dvetisíc rokov ukazuje tú najlep-
šiu cestu životom.

Dovoľte, aby som nám všetkým poprial požehnané 
vianočné sviatky, bohatého Ježiška, šťastie a lásku v 
kruhu rodiny či priateľov a také spomalenie sa a za-
myslenie sa nad rokom, ktorý práve uplynul. Zároveň 
Vám spolu s celou redakčnou radou želáme veľa zdravia, 
úspechov a síl do nového roku 2013.

Radoslav Kriváček,
zástupca starostu obce Lehota v plnom rozsahu

Lehota

Mikuláš deť omMikuláš deť om

Podujatie fi nančne podporil Nitriansky samosprávny kraj
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Zopár viet a 
myšlienok na záver...

Rozhodnutie o odchode z funkcie sa nezro-
dilo zo dňa na deň. „Čas však vyhodnotí, ako to 
bolo predo mnou, ako to bolo počas mňa a ako to 
bude po mne,“ hovorí bývalý starosta obce Leho-
ta, pán Mgr. Pavol Zaujec.

Pán Zaujec, prečo ste sa rozhodli kandi-
dovať v prvom volebnom období a prečo 
vôbec ste vstupovali do pozície staros-
tu?
Kandidatúra na starostu bola 
o zodpovednosti voči spoluob-
čanom, keďže  predtým som 
osem rokov robil poslanca a tri 
roky zástupcu starostu. Bolo to 
vlastne o tom, že to, čo som videl 
predtým ako poslanec a nemohol 
som s mnohými vecami nič uro-
biť, len ich kritizovať, aby som sa 
na to pozrel z druhej strany ako 
starosta  a začal tie mnohé veci 
riešiť.  Mnohí ľudia mi hovorili , 
že ma podporia  a že by som mal 
ísť do toho...

Keď ste prvýkrát kandidovali, občania 
teda rozhodli o tom, že Vy sa stanete 
štatutárnym zástupcom obce a budete 
prvým mužom obce.  Čo bolo najťažšie 
v tom prvom roku? 
Prakticky tak ako vo všetkom s čím sa v ži-
vote stretnete po prvýkrát – najťažší býva 
začiatok. Práca starostu obce bola pre mňa 
oproti tomu, čo som robil predtým, niečo 
úplne nové a iné. V prvom rade to bola 
zmena štýlu života a životosprávy, pretože 
v bývalom zamestnaní som chodil do služieb 
-  denné, nočné služby, sviatky, víkendy, pros-
te nepretržitá prevádzka. V obci ako starosta 
na jednej strane pravidelný pracovný rytmus, 
na strane druhej  poctivý  a slušný starosta 
je k dispozícii 24 hodín denne, proste  pri 
rôznych situáciách musíte byť k dispozícii 
vždy. Takže určite ten začiatok. A navyše 
bola v tom čase rozbehnutá rýchlostná cesta 
R1, ktorá bola už  tesne pred územným roz-
hodnutím a to bol hneď prvý vážny problém, 

keďže jej trasa mala ísť v tesnej blízkosti po-
sledných domov od Nitry. 
Rýchlostná cesta je stále kontroverzná 
téma, aj napriek tomu, že most je na tom 
mieste, kde je. Bolo plánované pripojenie 
našej obce v prvých plánoch alebo nie? 
Pôvodná trasa mala ísť tesne nad obytnými 
domami v našom katastri /most mal byť vy-
budovaný v priestore, kde je obchádzka pre 
ťažké vozidlá/. Ofi ciálny projekt neexistoval. 
Projektová dokumentácia pre stavebné povo-
lenie bola pripravená až po tom, čo sa nám 
podarilo posunúť celú trasu R1 za horizont 
obce na „kyneckú“ stranu. Následne bola pri-

pravená projektová dokumentácia 
s rázštepovou križovatkou nad 
Lehotou, ktorá v zmysle zákonov 
o pozemných komunikáciách a na-
pojeniach na rýchlostné cesty ne-
dovolila pripojenie na cestu tretej 
triedy, ktorou je štátna cesta idúca  
obcami Lehota a Veľké Zálužie. 

Môžeme teda spomenúť, ako 
to aktuálne vyzerá, je možné 
pripojenie?
Aj napriek intenzívnym roko-
vaniam, či už zo strany mesta 
Nitry alebo obce Lehota, sa zatiaľ 

nedospelo k dohode, aby sa vybudovalo as-
poň napojenie zo smeru od Nitry. K tomu je 
nevyhnutné získať výnimku z Ministerstva 
dopravy a to sa zatiaľ nepodarilo.

Čo považujete za svoj najväčší úspech? 
A možno na druhej strane - čo zas za 
také sklamanie, čo sa nepodarilo v tom 
prvom období? 
Ťažko povedať, čo môžem považovať za 
najväčší úspech, pretože nerád by som od-
deľoval mnohé veci, ktoré sa urobili. Pretože 
to bol jednak posun už spomínanej rých-
lostnej cesty za horizont obce, ďalej to bola 
výstavba multifunkčného ihriska, ktoré je 
využívané nielen mladými, ale aj staršími, 
predovšetkým k športovému vyžitiu. Vý-
stavba chodníka z centra obce smerom na 
Nitru, investičné akcie v budove Základnej 
školy /výmena okien, zateplenie, podrezanie 
budovy/, atď. K významným  úspechom patrí 
aj uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, 
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na ktorú získala obec z eurofondov viac ako 
10 mil. Sk.
 Neúspech? Neviem, čo by som považoval za 
neúspech. Možno človek si myslel, že oblasť 
kanalizácie sa nejakým spôsobom posunie 
viac, ale veľmi rýchlo „vytriezvie“ a pochopí, 
že ak nie sú fi nančné prostriedky a  kým ne-
môžeme podať žiadosť na eurofondy, nemá-
me šancu, pretože vybudovanie kanalizácie 
spolu s čističkou odpadových vôd je pre obec 
investičná akcia za niekoľko miliónov EUR. 
Neviem, či je to možné objektívne považovať 
za neúspech, pretože obec vlastné zdroje 
takýchto rozmerov nemá a nikdy ani nebude 
mať. V rámci štátu tá možnosť nebola. Mož-
no z toho je človek sklamaný, že ani nemal 
možnosť do toho zasiahnuť.
 
Nezvažovali ste alternatívu ako okolité 
obce, napr.: Jarok, čiastočne riešiť kana-
lizáciu nejakou inou formou?
Každá iná forma nie je podľa môjho názoru 
vhodná. Napr. budovanie v okolitých obciach 
Jarok, Veľké Zálužie, je cestou kompliko-
vanou. Prečo? Ľudia nech si zistia a urobia 
obraz o tom, ako dlho sa robí kanalizácia vo 
Veľkom Záluží – viac ako 10 rokov a podobne 
aj v Jarku. Moja vízia, a mala by to byť aj ví-
zia budúceho starostu, je získať prostriedky 
z jedného bloku z eurofondov, v jednom 
období na celú kanalizáciu spolu s čističkou 
odpadových vôd a urobiť to čo najrýchlejšie, 
teda reálne v priebehu 2 – 3 rokov a nerozkla-
dať to na  10, 15, 20 rokov a riešiť to cez rôzne 
dotácie, envirofondy, atď. Je to môj názor.

Druhé volebné obdobie. Kedy prišlo 
rozhodnutie ísť do tých ďalších 4 rokov? 
A ako ste spokojný s posledným voleb-
ným výsledkom? 
Ešte predtým, než som nastúpil na cestu byť 
starostom obce, som v okruhu svojich zná-
mych i tým, ktorým som dôveroval, povedal, 
že nechcem byť starosta viac ako dve volebné 
obdobia, resp. 8 rokov. A keďže za 4 roky sa 
podľa môjho názoru podarilo niečo urobiť, 
stále bolo dosť veľa rozpracovaných vecí, na 
ktorých človek pracoval predtým a chcel som 
ich dokončiť počas toho druhého volebného 
obdobia.

Čo ten posledný volebný výsledok – spo-
kojnosť, nespokojnosť? 
Keď vyhráte, môžete byť nespokojný? Asi 
nie. Nespokojný som bol skôr s tým, že som 
vedel, od prvej chvíle ako som sa dozvedel 
osadenstvo obecného zastupiteľstva, že to 
bude podstatne iné obdobie, ako bolo to prvé. 
Ale že bude trvať o dva roky kratšie, to som 
vôbec netušil.

Čo sa dá povedať na margo tých posled-
ných dvoch rokov?
Verím, že v Lehote sa už po nových voľbách 
(myslím riadne voľby na starostu a poslan-
cov obecného zastupiteľstva) nikdy nebude 
takéto obdobie opakovať. Som presvedčený, 
a už  v tejto chvíli vyzývam občanov k tomu, 
aby pri voľbách starostu a poslancov boli pre-
zieraví, múdri a zvážili dôležitú vec: aby skú-
sili zvoliť starostu a obecné zastupiteľstvo, 
ktoré bude vzájomne spolupracovať pre dob-
ro obce. Pretože ak  to dopadne podobne ako 
v roku 2010, obec nebude fungovať tak, ako 
by mala a nebude sa vyvíjať smerom dopredu. 
Nie je totiž múdre, keď obecné zastupiteľ-
stvo, resp. jeho väčšina poslancov akékoľvek, 
aj rozumné, názory starostu ignoruje, resp. 
hlasuje presne naopak ako starosta navrhuje. 
A takýchto prípadov som bohužiaľ zažil nie-
koľko. A to bolo to nezdravé pre obec...

Poďme k dôvodom, sú rôzne šumy. Aký je 
dôvod, že ste od 1. 12. 2012 zložili funk-
ciu starostu obce Lehota?
Moje rozhodnutie o odchode z funkcie sa 
nezrodilo zo dňa na deň. Okrem osobných 
dôvodov, ktoré nebudem bližšie špecifi ko-
vať, to boli diametrálne odlišné pohľady na 
priority obce na jednej strane starostu a na 
strane druhej poslancov. Ak neustále nará-
žate na odpor aj voči dobrým myšlienkam, 
ktoré by pomohli obci, buď neustále bojujete, 
alebo odídete... Aj kvôli svojmu zdraviu som 
sa rozhodol pre to druhé.

Kam odchádzate? Kam sa vraciate? 
Ja neodchádzam, lebo chcel by som dožiť 
v našej obci, kde som sa narodil. Vraciam 
sa prakticky k tomu, prečo som sa narodil. 
Z hľadiska pracovných záležitostí, vraciam 
sa na SHMÚ do Bratislavy, kde od 1. 12. 2012 



6 Rozhovor

pokračujem v tom, čo som predtým robil 14 
rokov, teda od roku 1992, k predpovedaniu  
počasia.

Keď sa pozrieme uplynulých šesť rokov, 
čo je  pre vás to naj? 
O investičných, resp. materiálnych veciach 
sme sa už zmienili. Možno to naj treba hľa-
dať v duchovnej rovine a tá spočíva v tom, 
že mnohé organizácie, jednotlivé spolky, 
združenia pôsobiace v Lehote začali v obci 
od roku 2007 (a som o tom presvedčený)  
intenzívnejšie žiť, intenzívnejšie sa stretávať 
a práve táto duchovná stránka toho obdobia 
je pre mňa tou srdcovkou, tou skvelou sprá-
vou, že nielen to, či sa urobí chodník, vybudu-
je multifunkčné ihrisko, či sa zrekonštruuje 
budova ZŠ, ale to, že sa ľudia stretávajú, že 
sa môžu stretávať, že starosta je naklonený 
tomu, aby sa stretávali, že ich v tom podporu-
je, je možno to najúžasnejšie, čo môže v rámci 
spoločenstva ľudí, rodiny obyvateľov jednej 
obce, byť to najkrajšie.

Odchádzate s čistým štítom a vztýčenou 
hlavou, podľa vás?
Šesť rokov som sa snažil robiť podľa naj-
lepšieho vedomia a svedomia. Nehanbím sa 
za to, čo sa mi podarilo urobiť, čo sa nám 
podarilo spolu s poslancami a všetkými 
nápomocnými ľuďmi a mám čisté svedomie 

voči všetkým občanom obce Lehota. Vždy 
som sa snažil pracovať pre všetkých s plnou 
vážnosťou a zodpovednosťou. Samozrejme, 
nie všetkým som vždy vyhovel a viem že pre 
mnohých som nebol ideálnym starostom. 
Čas však vyhodnotí, ako to bolo za mňa, čas 
vyhodnotil, ako to bolo predo mnou a čas 
ukáže, ako to bude po mne.
 
Čo sa aktuálne udeje v obci Lehota?
Obec Lehota normálne funguje, do predčas-
ných volieb na starostu vedie obec zástupca 
starostu p. Radoslav Kriváček a ľudia si 
v predčasných voľbách, ktoré budú pravde-
podobne niekedy v lete budúceho roka, zvolia 
starostu, ktorý bude síce zhruba iba na jeden 
rok, lebo v r. 2014 budú znova riadne voľby 
a v tých si potom zvolia opäť starostu a nové 
obecné zastupiteľstvo. 

Bude ešte nejaká ambícia angažovať sa 
v obecnej politike do budúcna? 
Dnes som na 99 % presvedčený (aj keď hovorí 
sa „nikdy nehovor nikdy“), že už nikdy nebu-
dem kandidovať na starostu obce Lehota. Ale 
nevylučujem v budúcnosti, keď budem cítiť 
potrebu, že budem kandidovať na poslanca 
obecného zastupiteľstva.

Zhováral sa
Martin Záruba

Touto cestou sa chceme poďakovať Mgr. Pavlovi Zaujecovi
za jeho odvedenú prácu vo funkcii starostu obce Lehota. 

Za toto obdobie prispel svojimi myšlienkami, činmi, 
rozhodnutiami k rozvoju obce a vo veľkej miere sa podieľal 

na zveľadovaní a propagovaní dobrého mena Lehoty.

poslanci obecného zastupiteľstva
pracovníci obecného úradu

redakčná rada časopisu
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Všetkým občanom prajem pokojné, 
milostiplné vianočné sviatky, úspeš-
né vykročenie do nového roku 2013. 
Svojmu zástupcovi, ktorý vedie teraz 
obec do predčasných volieb, prajem 
veľa sily, energie, chuti, elánu, zdra-
via, pokoja a všetkého, čo potrebuje 
k tomu, aby mohol ísť cestou, ktorá 
by znamenala pokoj aj pre obec. A pre 
všetkých by som povedal len záverečnú 
myšlienku: Na svete je strašne málo 
dobra. Vážme si to málo, ktoré máme, 
pretože svojou nezodpovednosťou mô-
žeme prísť aj o to málo  dobra, ktoré 
ešte máme.

Mgr. Pavol Zaujec
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Vinšujeme Vám ...
„Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky, 

Krista Pána narodenie,
aby Vám dal Pán Boh zdravie, šťastie, 

hojné božské požehnanie a 
po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnutie.“

Týmto názorným vinšom, ako i prosbou 
o vstúpenie do príbytku, sa v minulosti 
začalo štedrovečerné pohostenie v každom 
lehotskom dome.  Tak to bolo aj na pred-
vianočnom posedení Jednoty dôchodcov 
a speváckej skupiny Lehoťanka, kde rodina 
sediaca za stolom názorne predviedla staré 
vianočné zvyky a tradície v našej dedine... 

Posedenie sa zahájilo klopaním na dvere: 
„Otvorte!“ 
Odpoveď stolujúcich bola: „Čo nesiete?“
Spoza dverí sa ozvalo:
 „Krista Pána narodenie.“
Na to gazda odpovedal: „Vstúpte!“

Po týchto slovách vstúpila do príbytku 
gazdiná, v site priniesla posvätené dary 
(oblátka, med, jabĺčka, orechy a cesnak) 
a pozdravila rodinu slovami:

V tomto dome štyri kúty,
v každom kúte anjel boží.

Na prostriedku sám syn boží
a na prahu Panna Mária

synáčka porodila, 
do plienočiek zavinula, 

svätým krížom prežehnala.
 Amen

A vy milé kúty, nemám vás čím obda-
riť, prijmite odo mňa aspoň tieto maličké 
darčeky.

Nato gazdiná hodila do štyroch kútov 
orechy, pristúpila k prestretému stolu a celá 
rodina sa pomodlila modlitbu „Anjel Pána“ 
a modlitbu za zomrelých členov rodiny 
a priateľov.

Po zjedení oblátok s medom a cesnakom 
si všetci rozkrojili jabĺčko a vzájomne sa 
kúskom jabĺčka obdarovali so slovami: „ Keď 
budeš v núdzi, spomeň si na mňa“. 

Potom si každý otvoril orech, aby sa pre-
svedčil, či má zdravé jadro. Išlo o symboliku 
telesného aj duševného zdravia. 

Následne gazda poďakoval: „Ďakujeme 
Ti Bože za Tvoje dary, ktoré sme požili z Tvo-
jej štedrosti.“   

Ako hladné tradičné jedlo sa v Lehote 
podávala šošovicová polievka so sušenými 
hríbikmi a slivkami. Do polievky sa pridá-
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Vianoce
- známe i neznáme

Tajomné veci sa diali v prvej vianočnej 
noci, keď sa zjavilo pastierom mnoho spieva-
júcich anjelov. Takto píše evanjelium podľa 
Lukáša 2,13.

Už niekto videl anjela na nebi?
Už niekto počul anjela spievať?
Nie je to tajuplná vec?

Modernému človeku sa zdá nesmierne 
čudná, vymyslená. Neverí jej, je to podľa 
neho nemožné.

Evanjelista Lukáš ako jediný z autorov 
evanjelií dáva udalosti narodenia Ježiša do 
súvislosti s dejinami sveta. Porovnaj Nový 
Zákon Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-5. Pa-
lestína bola pod vládou Rímskej ríše a pri 
moci bol prvý rímsky cisár Augustus. Rímski 
cisári považovaní za bohov ostro kontrasto-
vali s drobným dieťaťom Ježišom, ktoré bolo 
pravým Bohom v tele.

Cisár Augustus nariadil sčítať ľud v celej 
ríši. Toto sčítanie bolo nariadené preto, aby 
rímske autority mohli ľahšie uskutočniť 
výber daní a odvody do armády. Augustovo 
nariadenie prišlo v pravý čas, v súlade s 
dokonalým Božím plánom na uvedenie Bo-
žieho Syna do sveta.

Svätý pár Jozef a Mária sa vybrali na sto-
kilometrovú cestu z Nazareta do Betlehema, 
aby sa dali zapísať. Keď dorazili do Betlehe-
ma, nemohli nájsť miesto, kde by sa ubyto-
vali. Ani my nemáme žiadnu záruku, že ak 
budeme konať podľa Božej vôle, budeme mať 
pohodlný život. Máme sľúbené len to, že aj 

naše nepohodlie a naše útrapy majú v Božom 
pláne svoj význam.

Vďaka nariadeniu cisára Augusta sa 
Ježiš narodil v meste, ktoré bolo ako jeho 
rodisko predpovedané, hoci v ňom nebývali. 
Porovnaj Starý Zákon prorok Micheáš 5,2. 
Jozef i Mária boli potomkami kráľa Dávida. 
V Starom Zákone je mnoho proroctiev o tom, 
že Mesiáš sa narodí v Dávidovej kráľovskej 
línii. Pozri Starý Zákon prorok Izaiáš 11,1; 
prorok Jeremiáš 33,15 a iní.

Pán Ježiš sa narodil v maštali. Evanje-
lium podľa Lukáša 2,6-7. Maštaľ bola často 
jaskyňa s kŕmnymi žľabmi – jasľami, vytesa-
nými do kamenných stien. Toto miesto bolo 
temné a špinavé. Izraelský národ neočaká-
val, že by sa Mesiáš mal narodiť v takýchto 
podmienkach. Mysleli si, že zasľúbený 
Mesiáš sa narodí v kráľovskom prostredí. 
A čo my? Nemali by sme Boha obmedzovať 
svojím očakávaním. Boh v našom, hriechom 
poznačenom, svete pôsobí všade, kde je to 
potrebné.

Prišli sa mu pokloniť pastieri poslaní 
anjelmi z betlehemských pasienkov. Evan-
jelium podľa Lukáša 2, 8-17. Dobrá správa 
o narodenom Ježišovi je v tom, že prišiel 
ku všetkým ľuďom, vrátane jednoduchých 
a obyčajných, ako boli aj pastieri. Prichádza 
ku každému, kto je dosť pokorný na to, aby 
ho prijal. Nemyslime si, že potrebujeme mať 
nejaké neobyčajné predpoklady. Pán Ježiš 
nás prijme takých, akí sme.

Čo spievali anjeli cez vianočnú noc?
Sláva Bohu na výsostiach! A na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle!
Počuj, moderný, uštvaný človek tento hlas, 
aby si zostal človekom.
V modlitbe vyprosujem a želám pokojné via-
nočné sviatky.

Marek Šenkárik

vala čerstvo namútená domáca smotana. Šo-
šovica znázorňovala mince a predstavovala 
prosperitu rodiny v nastávajúcom období. Po 
polievke nasledovali tzv. pupáčky s makom. 

Pod stolom nesmela chýbať slama, čo 
znázorňovalo narodenie Ježiška na slame. 
Tak isto nesmelo chýbať pod obrusom obilie 
(jačmeň, žito), aby bolo v dome dostatok chle-

ba po celý rok. K prípitku sa podávala domáca 
pálenka, k lehotským koláčom biela káva 
a varené vínko.

Všetky tieto úkony boli odprezentované 
členmi Jednoty dôchodcov a posedenie sprí-
jemnila spevácka skupina Lehoťanka. Pre 
všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok.

Olívia Chlebcová
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PaedDr. Vladimíra Chobotová
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD
Foto: Slávka Zaujecová

Poľovníctvo a všetko s tým spojené bolo 
pre mňa opradené tajomstvom: šviháci s perom 
za klobúkom a verným psom po boku, výstrely 
v diaľke a parožie na stenách...to bolo všetko, 
čo som o tom vedela. Preto prijať pozvanie na 
poľovačku od našich lehotských poľovníkov som 
si nenechala ujsť. Dozvedela som sa nielen veľa 
o zvieratách, presných pravidlách poľovníctva, 
ale hlavne o ochrane prírody a pomoci zveri 
v každom ročnom období. S odbornou stránkou 
článku mi pomohol Ing. Ľubomír Ondruška, 
PhD., člen PZ Lehota a ako to vyzeralo priamo 
v teréne, mojimi očami laika, si môžete pozrieť 
na fotografi ách.

Kolektívna poľovačka musí byť vopred 
dobre pripravená, lebo je organizačne veľmi 
náročná. Prípravu môžeme zhrnúť do týchto 
bodov:

• Včas treba rozoslať pozvánky pre prime-
raný počet strelcov, zabezpečiť dostatok 
honcov a potrebný počet poľovne upotrebi-
teľných psov,
• Dopredu treba rozhodnúť o lokalizácii 
a počte jednotlivých pohonov, o mieste 
obedňajšej prestávky, výloží, začatia i ukon-
čenia poľovačky. Výradisko treba dopredu 
pripraviť (čečina na olemovanie úlovku, 
drevo na vatry), 
• Treba určiť vedúceho poľovačky, osoby, 
ktoré budú zavádzať strelcov, dirigovať hon-
cov, zodpovedať za riadne ošetrenie ulovenej 
zveri,
• Je potrebné, aby všetci honci mali oranžo-
vé vesty a poľovníci široké oranžové stuhy 
aspoň na klobúky (zver ich ako výstrahu 
neregistruje),
• Ak je plánovaný tzv. posledný pohon, tre-
ba vopred zabezpečiť jeho dôstojný priebeh,
• Vedúci poľovačky musí pri slávnostnom 
výrade vykonať riadny záver poľovačky, 

zhodnotiť jej klady a nedostatky, poďakovať 
všetkým účastníkom, 
• Spoločná poľovačka musí byť zavčasu na-
hlásená na OÚ, na okresnej organizácii SPZ 
a na polícii.

Vedúci poľovačky privíta všetkých účastní-
kov, skontroluje platnosť poľovných lístkov, 
zbrojných preukazov, čísla a stav zbraní. 
Následne oboznámi účastníkov s celkovým 
priebehom poľovačky, s tým, aké druhy zveri 
možno strieľať a s bezpečnostnými predpis-
mi pri narábaní so zbraňami. Dbá na to, aby 
na poľovačke nedošlo k hádkam a nezrov-
nalostiam a je povinný vylúčiť z poľovačky 
každého, kto hrubo alebo opakovane narúša 
jej priebeh, mal nezrovnalosti pri kontrole 
dokladov alebo je pod vplyvom alkoholu. Po 
úvodnej reči  vedúceho poľovačky sa všetci 
poľovníci pozdravia poľovníckym pozdra-
vom „Lovu zdar!“

Povinnosťou hosťa a každého strelca 
na spoločnej poľovačke je dostaviť sa na 
miesto zrazu načas, riadne ustrojený (odev 
v odtieňoch zelenej farby) a vyzbrojený. 
Počas celého priebehu poľovačky musí plniť 
všetky príkazy vedúcich, dodržiavať disciplí-
nu, na streleckom stanovišti sa správať ticho 
a nevzďaľovať sa svojvoľne z neho, nestrieľať 
na zver, ktorá je bližšie k susedovi a na nízko 
letiaceho bažanta (pokiaľ nejde o dostrele-
nie). Povinný je dbať o to, aby zver, ktorú za-
strelil bola dohľadaná a riadne ošetrená. Pri 
streľbe nesmie samozrejme ohroziť žiadneho 
účastníka poľovačky a smie vystreliť len na 
zver, ktorú bezpečne identifi koval.

Na bažanty sa poľuje výlučne formou spoloč-
ných poľovačiek a to najčastejšie:
1.) Obstúpeným alebo obstaveným po-
honom robí sa tak, že sa strelci rozostavia 
okolo určitého územia (pohonu) a honci ho 
potom v rojnici prejdú, prípadne ak je to 
potrebné, tak aj po druhýkrát opačným sme-
rom (tzv. hobľovanie). Takto sa poľuje najmä 

Poľovačka na bažanty v LehotePoľovačka na bažanty v Lehote
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v menšom poľnom lesíku, remízke a trstine. 
2.) Nadhánka realizuje sa tak, že strelci 
stoja na určených (čelných a prípadne aj 
bočných) stanovištiach a honci (so psami) im 
zver nadháňajú. Čiže pohon nie je obstúpený 
strelcami celý ako v predošlom prípade, ale 
len v podobe písmena U. 

Po skončení každého pohonu sa robí tzv. 
výlož zveri, ktorá slúži na evidenciu počtu 
ulovenej zveri, jej zdravotného stavu, prí-
padne veku. Každá spoločná poľovačka sa 
končí slávnostným výradom, na ktorom sa 
vzdáva posledná pocta ulovenej zveri. Výrad 
je olemovaný čečinou a v každom rohu je 
umiestnené drevo na vatričky, ktoré sa za-
páli počas samotného slávnostného výradu. 
Na čele výradiska stojí vedúci poľovačky 
a poľovný hospodár, na boku v pravom uhle 
po jeho pravej strane strelci, po ľavej honci 

a psovodi a oproti sú trubači. Možná je aj iná 
forma nástupu v závislosti od počtu strelcov. 
Ulovená bažantia zver sa na výradisko kladie 
na pravý bok v smere sprava doľava, pričom 
každý desiaty kus zveri rovnakého druhu sa 
o pol dĺžky tela povytiahne z radu. Líškam 
sa chvost otočí do pravého uhla k chrbtu. 
Umiestnenie ulovenej zveri na výrade tiež 
nie je náhodné. V prvom rade sú na výradis-
ku najvýznamnejšie úlovky, v ďalších radoch 
„menej“ významné z hľadiska trofejovosti, 
prípadne pohlavia. Pri výloži alebo výrade sa 
nesmie prekročiť rad uloženej zveri.

Tradičnou udalosťou po skončení spoločnej 
poľovačky býva posledný pohon, ktorý sa 
u nás organizuje vždy na chate PZ Lehota. Po 
spoločnom občerstvení nikdy nesmie chýbať 
rozprávanie o zážitkoch a výsledkoch poľo-
vačky, poľovnícke žarty a zábava.

Pred začiatkom poľovačky sme ako hostia dostali inštrukcie,  aby sme sa vedeli 
správať v teréne a nestali sa náhodou úlovkom. Počas úvodného nástupu stoja 

poľovníci so svojimi psami a za nimi honci ešte pred prázdnym výradom. Po 
zvolaní Lovu zdar sme sa vybrali do terénu.

Pred nadhánkou sme si ešte dohodli postup a potom už kričali a revali odušu.
Najväčšími pomocníkmi boli vycvičení psíkovia, ktorí poslúchali na slovo.
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Niekedy sa hodnú chvíľu iba prechádzalo a ticho striehlo po okolí...

...a potom prišla na rad správna muška -
- poviem vám, bol to adrenalín!

13Lehota 4/2012

A už len zaslúžené teplúčko pri 
krbe, fantastickom gulášiku, pričom 
sme si vypočuli množstvo vtipných 
príhod a historiek z predchádzajúcich 
poľovačiek.

Úlovkov pribúdalo, ale aj únava v mojom prípade.
Chvíľka oddychu na občerstvenie a pokračovalo sa ďalej, pričom aj takéto 

krásne zvieratká nám prefrngli pred nosom.

Poľovačka je nielen o strieľaní, ale aj o debate, priateľstvách 
a odovzdávaní vedomostí mladšej generácii.

Tak takto vyzeral výrad zveri z našej poľovačky a posledná pocta ulovenej zveri.
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Matičný deň
v Lehote

Miestny odbor Matice slovenskej zorga-
nizoval v sobotu dňa 27.10.2012 v kultúr-
nom dome MATIČNÝ DEŇ pri príležitosti 
2. výročia svojho oživotvorenia. V popolud-
ňajšej časti programu pripravil výstavu ma-
liarskych, fotografi ckých a rezbárskych prác 
svojich členov. Krásnymi obrazmi v rôznych 
maliarskych štýloch sa prezentovali Alan 
Dolog a Ing. Jana Geršiová. Umeleckými 
fotografi ami zaujali a upútali vystavovatelia 
Peter Jančovič, Alan Dolog a Teodor Ber-
náth, ktorý zároveň výstavu obohatil o nád-
herné drevorezby s hudobnou a folklórnou 
tematikou. Záujem o výstavu predbehol 
očakávania organizátorov i vystavovateľov. 
Výstava tohto druhu sa v obci uskutočnila, 
zásluhou MO MS, po prvýkrát.

Druhá časť začala o 18,30 hod. krstom 
publikácie „Druhá ľudová svadba v Lehote 
vo zvykoch a tradíciách zo začiatku 20. sto-
ročia“, ktorú spracoval Ing. Daniel Pavel a vy-
dal MO MS Lehota s fi nančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďalších 

viacerých sponzorov. Večerný program po-
kračoval premietnutím celovečerného fi lmu 
z tejto svadby z roku 2010, ktorej scenár na-
písal a režijne naštudoval Ing. Daniel Pavel 
a organizačne ju zabezpečila ZO ZZP v Leho-
te. Všetci prítomní si tak mohli po viac ako 
2 a pol roku zaspomínať a pripomenúť túto 
krásnu akciu, ktorá dala vlastne aj impulz 
k oživotvoreniu činnosti MO MS Lehota.

Na záver, počas spoločenského posede-
nia, si do 80 členov MO MS a hostí pri malom 
občerstvení zaspomínalo na rôzne príhody, 
udalosti a historky z prípravy a priebehu 
tohto predstavenia ľudovej svadby v Lehote, 
neformálne podiskutovali a samozrejme si aj 
zaspievali pri harmonikovom sprievode Ing. 
Antona Nováčka.

Mgr.  Simona Špitálska

Turistika 
v MO MS Lehota

Miestny odbor Matice slovenskej v rámci 
športovej sekcie rozšírili svoju činnosť o tu-
ristické a poznávacie aktivity  pod vedením 
p. Alana Dologa. Akcie sa usporadúvajú pre 
členov a sympatizantov MO MS Lehota 
s cieľom postupne poznávať najprv naše 
najbližšie okolie, našu históriu a prírodu 
a navštevovať pamätné miesta našej slovan-
skej minulosti.

Po oboznámení sa s extravilánom obce, 
návšteve Pustého hradu vo Zvolene, sa ma-
tičiari z Lehoty vybrali na návštevu arche-
ologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej 
a návštevu Valov, starovekého opevnenia 
dokumentujúceho naše dejiny. Účastníci si 
najskôr vypočuli odborný výklad o začiat-
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koch a ďalšom priebehu archeologického 
výskumu stredovekého sídla a prezreli si 
vystavené exponáty z vykopávok v múzeu 
v Bojnej. Potom ich sprievodca priamo na 
mieste vykopávok previedol po samotných 
valoch a priblížil im miesta nálezísk vysta-
vovaných exponátov. Opevnené sídlisko 
patrilo do fortifi kačného systému Veľkej 

Moravy, ktorej významnými súčasníkmi 
boli aj kniežatá Rastislav, Pribina, Svätopluk 
a Mojmír.

Členovia MO MS Lehota, ktorí sa na 
akcii zúčastnili, odchádzali domov spokojní, 
obohatení o nové vedomosti z našich dejín a 
s pocitom, že urobili niečo navyše aj pre svoje 
zdravie.

Autor článku a fotografi í:

Alan Dolog

V záujme zachovania starších ľudových piesní, zvykov a tradícií v Lehote pre súčasné 
i budúce  generácie MO MS Lehota vydal v druhej polovici tohto roka, s fi nančnou 

podporou MS a NSK, Spevník starších svadobných a ľudových piesní z Lehoty a blízkeho 
okolia a publikáciu Druhá ľudová svadba v Lehote.
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Vyučujúce 1. stupňa ZŠ spolu s učite-
ľom telesnej výchovy zrealizovali projekt 
,,Oživovanie a rozvíjanie regionálnych 
športových tradícií v obci Lehota.“ Cie-
ľom projektu bolo spoznávať a pokračovať 
v športových tradíciách nášho regiónu. 
V žiakoch sme chceli prebudiť hrdosť na 
úspechy a víťazstvá svojich predkov, ktorí 
prispeli v oblasti športu nemalou mierou 
k zviditeľneniu obce Lehota i regiónu nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Motivovanie 
a nabudenie mladej generácie k športovým 
aktivitám a zdravému životnému štýlu bolo 
však prvoradou a najdôležitejšou pohnútkou 
realizácie projektu.

Žiaci prežili zaujímavé dopoludnie. Vďa-
ka p. Ing. Štefanovi Petríkovi, bývalému nie-
koľkonásobnému majstrovi Československa 
v kulturistike, sa žiaci dozvedeli nielen 
o jeho vrcholových športových úspechoch, 
ale aj o dôležitých vôľových vlastnostiach 
športovcov a ich prísnej sebadisciplíne. Pán 
Jozef Bartko, kondičný tréner fi tnes, sa v be-
sede so žiakmi zameral na dôležitosť zdravej 
životosprávy, lebo dobrá kondícia súvisí aj so 

stravovaním športovca. Nechýbali ani prak-
tické ukážky správneho cvičenia, dýchania, 
veselé príhody a odpovede na množstvo 
zvedavých otázok.

Teóriu vystriedala prax. Pani Mgr. 
Marcela Dulajová si deti veľmi rýchlo zís-
kala modernou zumbou. Hudba v spojení 
s pohybom ich úplne ovládla a dievčatá aj 
chlapci sa dosýta vyšantili. Po krátkom 
oddychu a presune na veľké ihrisko žiakov 
čakalo súťaženie. Prostredníctvom rôznych 
športových aktivít a súťaží typických pre 
náš región si zmerali svoje fyzické sily a uká-
zali súťaživého ducha. Hral sa futbal, stolný 
tenis, posilňovalo sa na švihadlách.

Projekt bol zrealizovaný s fi nančnou 
podporou Nitrianskeho samosprávneho kra-
ja. Veríme, že všetky aktivity zrealizované v 
tomto projekte prispeli k upevňovaniu psy-
chického aj fyzického zdravia našich žiakov 
a  uvedomeniu si - akú dôležitú úlohu v ich 
živote zohráva aktívne športovanie.

Mgr. Ľ. Ševčíková
 a Mgr. V. Hanulíková

Oživovanie a rozvíjanie regionálnych 
športových tradícií v obci Lehot a
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Návšteva nitrianskeho útulku pre zvieratá 
V mesiaci október sa na našej škole uskutočnila zbierka krmiva, maškŕt a hračiek pre 

opustené zvieratká, ktoré sa nachádzajú v nitrianskom útulku. 
Zapojilo sa do nej veľa našich žiakov, ktorým osud týchto opustených a často i týraných 

zvieratiek nie je ľahostajný. Spolu nazbierali asi 
30 kg krmiva, maškrtiek a hračiek pre psíkov i 
mačky. Touto cestou ďakujeme predovšetkým 
Jessice Zámečníkovej, ktorá krmivo pre zvie-
ratká nakúpila v nemalom množstve z vlastných 
našetrených peňazí. Ona, a s ňou ďalších 19 žia-
kov, spolu s pani učiteľkami Šlosárovou a Malec-
kou odniesli zbierku 25.10.2012 do útulku. Tam 
sa im venovala pani Mgr. Kubíčková, ktorá vedie 
útulok pre zvieratá. Počas jeho prehliadky poroz-
právala žiakom veľa zaujímavého, ale i smutného 
o živote opustených zvieratiek. Viete, že tu majú 
asi 400 psíkov, mačičiek, vtáčikov, niekoľko 
myší, škrečkov a mali aj malú sovu? Psíkovia vraj 
denne zjedia až 100 kg granúl....

Všetkým, ktorí sa do zbierky pre zvieratká aktívne zapojili, ešte raz ďakujeme. 

PaedDr. I. Šlosárová

Bezpečne
na internete

Spoločnosť Orange prišla s ponukou zú-
častniť sa na projekte Bezpečne na internete. 
My, žiaci druhého stupňa, sme pripravili spo-
ločnými silami prezentácie, ankety, plagáty, 
pozvánky, pričom sme svoju prácu priebežne 
dokumentovali pomocou fotoaparátu. 

Pani učiteľky vybrali zástupcov z kaž-
dej triedy na druhom stupni, ktorí sa dňa 
6.11.2012 zúčastnili spolu s pani učiteľkou 
Mgr. Luciou Nagyovou konferencie - Eset 
Security days 2012 v Bratislave. Konferencia 
sa konala v krásnom hoteli Crowne Plaza. 
Týkala sa vývoja škodlivého softvéru vo 
svete a prednášajúci nám uviedli niekoľko 
príkladov, ako môže malware poškodiť 
náš počítač. Po krátkej prestávke pokračova-
la konferencia druhou časťou, zaoberajúcou 
sa sociálnym inžinierstvom a nástrahami, 
ktoré používateľom moderných technológií 
hrozia pri neopatrnom zaobchádzaní s osob-
nými údajmi. Poučili sme sa, že nemáme zve-
rejňovať svoje informácie o adrese, telefóne, 

heslá a dôležité údaje, pretože sa dajú zneužiť 
proti nám. Na záver konferencie sme dostali 
možnosť spýtať sa na problémy, ktoré nás 
ohľadom tejto témy zaujali. 

Projekt pokračoval v dňoch 7. a 8. 11. 
2012, kedy sa konala jeho prezentácia pre 
rodičov, starých rodičov a aj nás žiakov z 
celej školy. Prezentácia dňa 7.11. bola určená 
rodičom, starým rodičom a žiakom z prvého 
stupňa a týkala sa najmä bezpečnosti na 
sociálnych sieťach. Dňa 8.11. 2012 žiaci 
prezentovali svoju prácu pre rodičov, starých 
rodičov a žiakov z druhého stupňa. V nej sme 
sa zamerali na problematiku obchodovania 
cez internet a uverejňovaní rôznych fotogra-
fi í, napr. kreditiek na sociálnych sieťach. Po 
skončení prezentácie dostal každý účastník 
anketový lístok, ktorý mal vyplniť na zákla-
de získaných poznatkov. 

Účasť rodičov a starých rodičov nás troš-
ku sklamala. Očakávali sme predovšetkým 
viac rodičov, ktorí sa prídu pozrieť ako sa 
ich deťom v projekte darilo a aké sú šikovné. 
Pevne veríme, že v budúcnosti sa ich takejto 
akcie zúčastní oveľa viac.

PaedDr. I. Šlosárová
Mgr. L. Nagyová
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Deň jablka v 1. triede
Jeseň vrcholí a príroda navôkol sa 

prekrásne sfarbila. Polia a záhrady sa 
chystajú na zimu a zberá sa úroda. Krásy 
okolitej prírody intenzívne vnímajú aj 
naši prváci. Snažia sa zachytiť prírodu 
všetkými zmyslami. 

Veľmi dobre vedia, že jabĺčka sú obrov-
skou zásobárňou vitamínov. A preto sa dňa 
13. novembra 2012 vybrali na veľkú bádateľ-
skú jablkovú výpravu. Vyučovanie si spestrili 
aktivitami, ktoré im pomôžu lepšie sa za-
myslieť a pochopiť, prečo je zdravé jabĺčko 
pre nás také dôležité. Z vlastných záhrad si 
priniesli jabĺčka, s ktorými súťažili v rôznych 

disciplínach. Vyberali najväčšie, najmenšie 
a najkrajšie jabĺčko. Pokúšali sa ošúpať čo 
najdlhšiu jablkovú šupku, poskladať názvy 
jabĺčok z písmen, krasopisne napísať slovo 
jablko (aj keď sa ešte všetky písmenká tohto 
slova neučili). Zmyslové vnímanie s radosťou 
zavŕšili konzumáciou nepečených jablkových 
guliek a jabĺk, ktoré boli zdravé, voňavé 
a chutné. 

Už teraz sa tešia na budúci rok, kedy si 
Deň jablka znovu zopakujú. Predsavzali si, 
že sa dovtedy naučia šúpať jabĺčka ešte zruč-
nejšie a spapajú ešte viac chutných zdravých 
jabĺčok ako doteraz. Ak ste zvedaví, ako to 
počas Dňa jabĺk u nás v triede bolo, pozrite 
si fotky.

Mgr. Ľubica Ševčíková

Biela pastelka
V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme sa aktívne zapojili do 

verejnej zbierky „Biela pastelka 2012“ na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Únia 
pomáha týmto ľuďom vrátiť sa do života. Sme hrdí na to, že sme jej pri tom pomáhali aj 
my. Podarilo sa nám medzi našimi žiakmi, rodičmi, zamestnancami školy a občanmi obce 
vyzbierať sumu 119,27 eur.

Všetkým, ktorí prispeli na dobro veci, srdečne ďakujeme. Veľmi nás teší, že žijú medzi 
nami ľudia s dobrým srdiečkom, ktorí sú ochotní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potre-
bujú.

Mgr. Anna Burdová
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Aktivity 
MC Obláčik

Jeseň nám ponúkla úžasné možnosti 
a tak mohli deti z Materského centra Ob-
láčik zažiť veľmi pekné chvíle. Lehotské 
detičky sa mohli zahrať s jesenným lístím, 
vyrábať farebných šarkanov a postavičky 
z gaštanov. Nemohla chýbať ani októbrová 
Halloweenska párty, na ktorú prišli deti 
v krásnych kostýmoch. Mamičky s detič-
kami vyrobili zaujímavých tekvicových 
strašiakov.

S blížiacimi Vianocami sa k nám niesla 
vianočná atmosféra. Deti vyrábali papierové 
vločky, snehuliakov a aktívne sa podieľali na 
výrobe medovníkov. Vrcholom vianočnej prí-
pravy bolo vyzdobovanie vianočného strom-
čeka, ktorý deti vyzdobili naozaj skvostne.

Touto cestou sa chce materské centrum 
poďakovať za celoročnú pomoc Obecnému 
úradu. Taktiež ďakujeme našim sponzorom: 
Štúdiu zdravia E-VITAL, p. Evke Bakovej 
a AQUAFOL NR s. r. o., p. Jaroslavovi Bakovi 
za zakúpenie výtvarných pomôcok. Ďakujeme 
p. Vajdovej za pomoc pri udržiavaní čistoty 
v materskom centre.

Materské centrum Obláčik želá krásne 
a pokojné Vianoce všetkým detičkám, rodi-
čom a priateľom materského centra. Prajeme 
Vám veľa úspechov v novom roku a už teraz sa 
tešíme na stretnutia s Vami v roku 2013.

Mgr. Zuzana Zabáková



Jesenná tvorivá 
dielňa

„Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata“ 
– týmito slovami opisuje básnik krásu jesen-
nej prírody. Okrem krásnych farieb ponúka 
aj množstvo rôznych plodov v záhradkách, 
ale aj v prírode. Stačí si len počas jesennej 
prechádzky niečo z tejto prírodnej ponuky 
vyzbierať, pridať trochu fantázie, zručnosti 
a zrazu vzniknú krásne veci. Čo všetko do-
kázali vykúzliť deti MŠ spoločne so svojimi 
rodičmi na Jesennej tvorivej dielni 
si môžete pozrieť na webovej strán-
ke materskej školy. Akciu pre deti 
a rodičov pripravili pani učiteľky M. 
Truchlá a Mgr. S. Špitálska.

Mária Truchlá

Úcta k starším
Je už každoročným zvykom, že 

mesiac október je venovaný našim 
starým rodičom. V materskej škole 
sa zišli naše babičky a deduškovia, 
pre ktorých si ich vnúčatká pripravi-
li bohatý program. Naše detičky pod 
vedením svojich pani učiteliek vyča-

rovali úsmev na tvárach starkých krásnym 
programom plným piesní, básní, ale i tancov 
a nejednej starkej vypadla z oka slza šťastia.

Halloweenská noc 
predškolákov

19. októbra sme v materskej škole po pr-
výkrát organizovali halloweenskú strašidel-
nú noc predškolákov. Pre deti bola pripravená 
nielen bohatá strašidelná výzdoba, ale i pes-
trý program. Nechýbalo hľadanie pokladu na 
školskom dvore s baterkami, chutné občer-
stvenie, ale i diskotéka v maskách. Najväčším 
zážitkom však bolo strávenie tejto noci bez 
rodičov v materskej škole spolu s pani uči-
teľkami. 

Aj keď možno Halloween nepatrí k vašim 
obľúbeným sviatkom alebo ho považujete za 
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čisto komerčnú záležitosť, radosť, ktorú sme 
zažili s deťmi pri nočnom pobyte v „škôlke“, 
určite stála za to.

Mgr. Simona Špitálska

 Zimná burza v 
materskej škole 

Dňa 11.11.2012 naša materská škola zor-
ganizovala zimnú burzu v kultúrnom dome. 
Zapojilo sa 17 rodín nielen z materskej školy, 
ale aj ostatní občania, ktorí reagovali na našu 
výzvu a využili možnosť ponúknuť oblečenie 
a zimné predmety, z ktorých ich deti vyrástli 
za symbolickú cenu. Hoci sme mali pocit, 
že ešte u ľudí pretrvávajú akési predsudky, 
myslíme si, že takéto akcie majú význam a 
učia hlavne deti vážiť si veci, šetriť si ich, 
aby v budúcnosti potešili aj niekoho iného. 
Všetkým, ktorí sa do burzy zapojili vedenie 
MŠ Lehota ďakuje!

Zimné tvorivé 

dielne

Ani sme sa nenazdali a dni utiekli ako 
voda. Ešte prednedávnom sme po lete vítali 
deti v materskej škole a už tu máme zimu a s 
ňou aj jej najkrajšie sviatky v roku. 

V našej materskej škole sa všetky pani 
učiteľky spolu s deťmi zapojili do zimnej 
výzdoby. Nemohli sme vynechať ani rodičov 
a tak sme ich pozvali na zimné tvorivé dielne, 
kde si každý spolu so svojim dieťaťom mohol 
vytvoriť adventný veniec. Každý, kto mohol, 

prišiel a spolu sa nám podarilo urobiť krásne 
adventné vence, na ktoré mohli byť rodičia a 
deti pyšní. Ak sa aj stalo, že sme potrebovali 
pomôcť, pomohla nám svojou zručnosťou 
bývalá učiteľka Alena Rejničová, ktorej tou-
to cestou ďakujeme. Tieto adventné vence si 
môžete pozrieť na našej www.stránke - http:
//mslehota.webnode.sk/

Mikuláš v 
Materskej škole

Keďže škôlku sme si vyzdobili, adventné 
vence vyrobili, básničky a pesničky o zime 
sme sa naučili, pani učiteľky poslúchali, 
netrpezlivo sme čakali na Mikuláša  Očká 
nám žiarili nedočkavosťou, ale aj strachom, 
či privedie so sebou aj čerta. A Mikuláš pri-
šiel. Priviedol síce aj čerta, ale pani riaditeľka 
a naše pani učiteľky ho poslali preč, pretože 
my poslúchame a tak nahnevaný odišiel. Po-
tom sme už len Mikulášovi povedali všetko, 
čo sme sa v škôlke naučili, za čo nás odmenil 
mikulášskym balíčkom plným sladkostí. 
Sľúbil nám, že o rok príde zase, pretože sa 
mu v našej MŠ páčilo a povedal, že sme veľmi 
šikovní. Dovidenia o rok, milý Mikuláš! 

Deti materskej školy v Lehote 
Bc. Beata Chlebcová, riaditeľka MŠ

Všetkým ľuďom dobrej vôle, šťastné 
Vianoce a v roku 2013 hlavne veľa 
zdravia prajú všetci zamestnanci 

materskej školy



Ing. Roman Flóriš, PhD. 
 predseda občianskeho združenia

Milí rodičia a čitatelia časopisu Lehota, 
dovoľte, aby sme Vám predstavili občianske 
združenie pri Materskej škole v Lehote s ná-
zvom „Rodičovské združenie pri MŠ v Leho-
te“. Občianske združenie vzniklo s cieľom 
spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi 
pri výchove a vzdelávaní detí, zabezpečovaní 
ochrany práv detí v súlade s Deklaráciou práv 
dieťaťa, pomáhať pri propagácii aktivít, pri 
podpore projektov na skvalitnenie výučby 
a pri upevňovaní povedomia detí, ako oby-
vateľov obce Lehota a občanov Slovenskej 
republiky.

Činnosť občianskeho združenia.
Hlavné činnosti občianskeho združenia RZ 
pri MŠ v Lehote sú pri podieľaní sa na riešení 
výchovných, vzdelávacích a prevádzkových 
problémov materskej školy v Lehote.  Taktiež 
sumarizovať námety, pripomienky, postrehy 
a požiadavky rodičov detí, ktorí sú členmi 
občianskeho združenia a ktoré sa týkajú 
vzdelávania detí a následne spolupracovať 
pri ich riešení. Občianske združenie ďalej 
dbá o zlepšovanie prostredia detí v škôlke 
a napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí 
a rodičov, v spolupráci s vedením MŠ pri or-
ganizovaní rôznych podujatí v MŠ v Lehote.

Kto môže byť členom? Členmi Rodičovské-
ho združenia pri Materskej škole v Lehote 
môžu byť rodičia detí, ktoré navštevujú ma-
terskú školu v Lehote a ktorí súhlasia s jeho 
stanovami. Taktiež to môžu byť právnické 
osoby, ktoré o toto členstvo písomne požia-
dajú. Členstvo vznikne na základe písomnej 
prihlášky rodiča.

Aké sú práva a povinnosti člena? Člen má 
právo podávať podnety a sťažnosti, ktoré sa 
týkajú výchovy a vzdelávania detí. Môže po-
dávať návrhy na zmeny v organizácii RZ pri 
MŠ v Lehote a návrhy na zvolenie do orgánov 

RZ pri MŠ v Lehote. Má právo zúčastňovať sa 
zasadnutí a byť volený do orgánov RZ.  Na 
druhej strane je člen povinný dodržiavať 
záväzné stanovy RZ, aktívne sa podieľať na 
činnosti RZ a v dohodnutých termínoch pla-
tiť členský príspevok.

Aké sú orgány RZ a ako to celé prebieha? 
Najvyšším orgánom RZ pri MŠ v Lehote je 
zasadnutie. Predsedníctvo RZ tvorí jeho 
predseda, podpredseda a pokladník, ktorí 
sú riadne volení na zasadnutí. Predseda 
a podpredseda RZ sú jeho štatutárnym or-
gánom a zastupujú organizáciu vo vonkajších 
vzťahoch. Zasadnutie, čiže všetci členovia 
občianskeho združenia, predstavuje kontrol-
ný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie RZ. 
Na zasadnutí, ktoré sa schádza najmenej raz 
do roka sa vypracovávajú a schvaľujú stano-
vy RZ, prípadne ich zmeny a doplnky, riadi 
a schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 
a pripravuje rozpočet.

Čo treba mať na pamäti?  Občianske Zdru-
ženie je nezisková organizácia, čo znamená, 
že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie 
je zisk určený na rozdelenie, ale je to zdroj 
na zabezpečenie rozvoja činnosti združenia 
v súlade s jeho cieľmi. O použití majetku 
rozhodne zasadnutie. Zdrojmi majetku RZ sú 
členské príspevky a dary fyzických a právnic-
kých osôb, dotácie a granty od právnických 
osôb z tuzemska a zo zahraničia.

Čo sa udialo tento rok?  24.mája 2012 
bolo prvé zasadnutie RZ pri MŠ v Lehote. 
Na tomto zasadnutí jeho zakladateľka Mgr. 
Tereza Zaujecová informovala o cieľoch, 
činnosti a spolupráci pri získavaní fi nanč-
ných prostriedkov RZ. Prezentovala práva 
a povinnosti členov a predstavila orgány 
RZ. Taktiež bol schválený ročný členský prí-
spevok 10 € splatný v mesiacoch september 
– december 2012.
Zasadnutie si riadne zvolilo svojho predse-
du, ktorým sa stal Ing. Roman Flóriš, PhD., 
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Občianske združenie „Rodičovské združenie 
pri Materskej škole v Lehote“
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podpredsedu Mgr. Evu 
De Nadai a pokladníka 
Ing. Katarínu Kovalčík 
na funkčné obdobie 2 
roky.

Riaditeľka MŠ p. 
Chlebcová informovala 
rodičov o pripravovanej 
akcii v rámci MDD, 
ktorá sa nakoniec pre 
nepriaznivé počasie 
uskutočnila v kultúr-
nom dome v Lehote.

V októbri 2012 
bolo druhé zasadnutie, ktoré malo za cieľ 
informovať členov RZ a vedenie MŠ s vypra-
covaným projektom zameraným na úpravu 
vonkajšieho priestoru MŠ. Autorkou tohto 
projektu je Ing. Anna Dobrucká – autorizo-
vaná krajinná a záhradná architekta. Projekt 
nám prišla prezentovať Ing. Petra Petríko-
vá, zamestnankyňa OcÚ Lehota. Následne 
prebehla diskusia o možnostiach získania 
fi nančných prostriedkov v rámci grantových 
výziev a iných podporných programov /napr. 
2% z dane, výzvy NSK, Program obnovy de-
diny, Orange, Ekopolis a pod./. 

Tento rok sa občianske združenie po-
kúša získať dotačné fi nančné prostriedky 
prostredníctvom výzvy z Nitrianskeho samo-
správneho kraja a to dvoma projektmi v rám-
ci dotácie podporujúcej kultúru a šport.

Prvý projekt pod názvom „Vymaľuj si 
svoju škôlku“ je tematicky zameraný tak, 
že sa stretnú rodičia a priatelia škôlky so 
svojimi deťmi a svojpomocne si zrekonštru-
ujú priestor škôlkarského dvora pre hru 
plnú farieb. Nakoľko sa na dvore nachádza 
niekoľko poškodených a nebezpečných star-
ších herných prvkov, je naplánovaná v spolu-
práci s rodičmi ich oprava a príprava na ich 
namaľovanie. Po oprave si preliezačky deti 
sami vymaľujú a doplnia detskými motívmi 
(trošku im však rodičia pomôžu).  

Svojpomocná oprava bude vedená odbor-
ným dozorom. Priestor sa takto stane bez-
pečnejším a krajším „farebnejším“ pre detskú 
hru, poskytne priestor pre stretávanie sa detí 
a ich rodičov pri športových a spoločenských 
akciách, ktoré sú plánované MŠ, ale aj pod 

hlavičkou nášho občianskeho združenia. 
Akcia splní úlohu vzájomného spoznania sa 
rodičov detí. 

Druhý projekt pod názvom „Deň detí, 
deň hier v škôlke“ je pokračovaním myš-
lienky riaditeľky MŠ p. Chlebcovej. Jeho 
cieľom je pripraviť deťom športovo - aktívny 
deň „Deň hier,“ kde rodičia spolu s deťmi 
absolvujú na jednotlivých stanovištiach 
športovo-pohybové aktivity. Aktivity budú 
realizované formou hier, ktoré budú lákať 
deti k pohybu a fyzickej aktivite. Takto sa bu-
deme snažiť prispieť k rozvoju a koordinácii 
pohybových schopností detí. Deti za splnené 
úlohy budú postupne získavať body, za ktoré 
budú odmenené. V areály škôlky sa vybuduje 
pomocou detských exteriérových herných 
prvkov a športového náradia trasa. Tento 
areál poslúži ako štartovacia a takisto cieľo-
vá stanica. Úlohy budú zamerané na pohyb a 
zručnosť detí.

Priestor materskej škôlky sa plánuje do-
plniť o prvky, ktoré budú využité počas dňa 
detí. Tento deň sa priestor plánuje slávnostne 
otvoriť. Všetky prvky detského ihriska budú 
potom deťmi každodenne využívané počas 
ich pobytu v materskej škôlke. Vznikne pl-
nohodnotný priestor pre pohyb a športovú 
aktivitu detí a zamedzí sa tak nude a iným 
negatívnym aktivitám. Deň hier bude sprie-
vodnou akciou a poslednou fázou prvej etapy 
projektu úprav exteriérovej časti materskej 
škôlky.

Nakoľko materská škôlka má už spraco-
vaný a zastupiteľstvom odsúhlasený projekt 
na úpravu exteriéru, nami pripravované 
projekty sú v súlade s týmto projekčným 
zámerom.
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24 Zaznamenali sme

Začiatkom jesene sa na stĺpoch obja-
vili farebné „céčka“ na bielom podklade. 
Možno ste si ich aj všimli, ale iba málokto 
vie, čo znamenajú. Naša obec spolu so 
susednými obcami regiónu realizovala 
projekt značenia cykloturistických trás. 
Mladým, ale aj starším nadšencom tejto 
formy rekreačného športu sa ponúkajú tri 
nové trasy, vedúce najkrajšími a zaujíma-
vými lokalitami v regióne. K projektu sa 
pridalo aj mesto Nitra a aj v záujme mož-
nosti napojenia na okolité regióny a trasy 
v nich tak všetky tri začínajú pri športovej 
hale na Klokočine. 

Modrá trasa vás povedie po asfalto-
vých cestách (najmä štátnych cestách 3. 
triedy) cez Jarok, Veľké Zálužie, Báb, Ru-
manovú až do Rišňoviec. Pri jazde po tejto 
trase je treba dať si pozor na autá a preto 
nie je ideálna pre rekreačnú jazdu, skôr 
pre športový tréning počas celého roka. 
Zelená vedie cez Párovské Háje, Jarok, V. 
Zálužie, Rumanovú až na križovatku na 
rýchlostnej komunikácii pri Bábe. Spolu 
so žltou, ktorá vás postupne zavedenie cez 
Kynek do Lehoty a ďalej cez V. Zálužie do 
Rišňoviec a Ruma-
novej, vytvárajú 
ideálne podmienky 
pre rodinnú turis-
tiku na bicykloch. 
Napriek tomu, že 
sú zaradené do 
kategórie horských 
bicyklov, vedú iba 
mierne zvlneným 
terénom a poskytu-
jú krásne výhľady 
do okolitej prírody. 
Pre orientáciu 
cyklistov slúžia aj 
cyk losmerovníky 
– žlté stĺpiky s ta-
buľkami označujú-

cimi vzdialenosť k jednotlivým miestam na 
trase. Dôležité informácie o každej obci, ale 
aj informácie o okolitej krajine, prírodných, 
historických a súčasných zaujímavostiach 
nájdete na veľkých informačných tabuliach 
spolu s mapou celého regiónu. V nasledujú-
com roku chceme vydať papierovú mapu so 
stručným popisom zaujímavých lokalít na 
vyznačených trasách. Pre našich občanov, ale 
aj pre návštevníkov regiónu sa tak podarilo 
pripraviť možnosti na zaujímavý výlet a spo-
znávanie krás v našom okolí. 

Mgr. Ferdinand Vítek, OZ VITIS

Cykloturistické trasy 
v regióne
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Z PONUKY KNIŽNICE 2012

PRE ŽENY:
Keleová- Vasilková, T.: Tá druhá

Benková, J.: Máš, čo si chcel, miláčik!
Macháčková, M.: Všetko v poriadku

Lawrensonová, D.: Lampa
Bockovenová, G.: Rok, ktorý všetko zmenil

Gillerová, K.: Cudzie spálne

HISTORICKÝ ROMÁN:
Follet, K: Piliere Zeme

Eco, U.: Pražský cintorín
Pai Kit Fai.: Dcéra konkubíny

Baloghová, M.: Pravá láska
Grössingová, S-M.: Moc a šťastie (Osudy v dejinách)

DETEKTÍVKA, TRILER: 
Karika, J.: Na smrť 

Dán, D.: Uzol
Christie, A.: Opona (Poirotov posledný prípad)

Fieldingová, J.: Šepot a lži
Läckberg, C.: Pankhart

Nesbo, J.: Snehuliak

PRE NAJMENŠÍCH:
Futová, G: Štyri kosti pre Flipra

Dahl: R.: Charlie a továreň na čokoládu
Kinney, J.: Denník odvážneho bojka

Hevier, D.: Hovorníček
Macko Puf- príbehy s veselým koncom

LITERATÚRA PRE DIEVČATÁ:
Shepardová,S.: Malé klamárky

Uličiansky, J.: Analfabeta Negramotná
Hlušíková, M.: Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

Funkeová, C.: Atramentové srdce (trilógia) 
Maguire, E.: Krásni a mŕtvi (tetralógia)

Kateová, L.: Padlí anjeli (tetralógia)

CHLAPČENSKÁ LITERATÚRA:
Collinsová, S.: Hry o život (trilógia)

Riordan R.: Percy Jackson - Zlodej blesku (pentalógia)
Simon, F.: Grázlik Gabo a futbalový zápas

Slaninka, Z.: Na počiatku bolo koleso
Futová, G.: Poškoláci
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OŠK Lehota
informuje 

Juraj Pavel 

Futbalové mužstvá na 
zimnom odpočinku – 
rekapitulácia

Jesenná časť futbalového ročníka 2012/
2013 je už za nami a práve preto si treba 
niektoré veci pripomenúť a zrekapitulovať. 
V tomto ročníku máme v súťažiach prihláse-
né 4 mužstvá – žiaci, dorastenci, dospelí a in-
ternacionáli. Pre tých, ktorí si to nevšimli, je 
to o jedno mužstvo viac ako minulý ročník 
a ním je mužstvo dorastencov.

Začali by sme s mužstvom najmenších 
a to je žiacke. Mužstvo vedené pod trénerom 
Viliamom Hrnčiarom sa podarilo dať dohro-
mady zo žiakov bývajúcich v Lehote. Nakoľko 
v predchádzajúcom ročníku hrala Lehota so 
žiakmi z Bábu, vyskytol sa problém po od-
chode týchto žiakov s doplnením mužstva 
ďalšími našimi chlapcami. Nakoniec sa nám 
to podarilo a chlapci odohrali jesennú časť 
s celkom solídnymi výsledkami. Chlapci sa zo 
začiatku iba spoznávali a naberali skúsenosti 
a preto nebolo podstatné umiestnenie v ta-
buľke. Ale treba aj naďalej hľadať talenty na 

vhodné doplnenie mužstva. Nakoniec treba 
vyzdvihnúť aj individuálne výkony niekto-
rých jednotlivcov, napr. Filip Belák, ktorý bol 
vo výbere Nitrianskeho regiónu a tým repre-
zentoval Lehotu na halovom turnaji.

Ďalším mužstvom, ktoré reprezentovalo 
našu obec, je mužstvo dorastu. Partiu týchto 
chlapcov dal dokopy súčasný tréner Peter Za-
bák, ktorý s nimi zároveň uskutočnil aj letnú 
prípravu pred začiatkom súťažného ročníka. 
Toto mužstvo sme prihlasovali do súťaže aj 
s obavami, či bude mať kto pravidelne hrať, 
nakoľko chlapcov bolo na začiatku len 11. 
Postupom času sa podarilo do mužstva zapra-
covať aj ďalších chlapcov, ktorých pritiahli na 
ihrisko ich kamaráti a vcelku zapadli do ko-
lektívu. Najväčším problémom bolo obsadiť 
brankársky post. Po spoločných rokovaniach 

s FO z Veľkého Zálužia nám vyšli v ústrety 
funkcionári, ktorí nám dali na hosťovanie 
brankára, nakoľko v ich silnom ročníku mali 
troch. Štart do súťaže dorastencom vcelku 
vyšiel a s pribúdajúcim elánom si priebežne 
vybudovali priečku v strede tabuľky. Ale čoho 
sme sa najviac obávali, sa naplnilo - pri nedo-
držaní životosprávy pred domácim zápasom 
chlapci vybuchli a nielen vysokou prehrou, 
ale aj nedisciplinovanou hrou a tromi vylú-
čeniami, oslabili kolektív do ďalšieho súťaž-
ného kola. Toto sa už prejavilo na psychike 
zostávajúcich hráčov a takisto sa to prejavilo 
na ďalších odohratých zápasoch. Dúfame, 
že zimná prestávka im príde vhod a zimné 
sychravé počasie im schladí hlavy a kvalitnou 
zimnou prípravou sa pripravia na jarnú časť 
súťaže. 
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Tou hlavnou kategóriou je mužstvo 
dospelých, ktoré pod vedením trénera Jána 
Ilavského vstupovalo do jesennej časti roč-
níka 2012/2013 prakticky v nezmenenej 
zostave, až na post brankára, ktorý sme až 
do tretieho kola nemali vyriešený. Po roko-
vaniach s ČFK Nitra sa podarilo hosťovanie 
Dominika Gažu, ktorý po aklimatizácii v klu-
be podával spoľahlivé výkony a neraz bol 
oporou celého kolektívu. Počas celej jesennej 
časti malo mužstvo kolísavé výkony, ktoré 
pramenili aj z častej nedisciplinovanej hry, 
ktorej dôsledkom bolo vylúčenie viacerých 
hráčov a tým pykalo celé mužstvo. V závere 
súťaže sa mužstvo trochu prebudilo a zís-
kaním nejakých bodov sme sa s 18 bodmi 
udržali v druhej polovici tabuľky. S umiest-
nením nie sme spokojní, nakoľko predstava 
klubu bolo získať 20 bodov po jesennej časti. 
So získanými bodmi, ako aj s prejavom hry, 
nie je spokojný ani tréner, ktorý avizoval, že 
v príprave na jarnú časť bude potrebné pridať 
na kondícii, disciplíne a doplnení kádra. Na-
koľko tréner J. Ilavský mal v priebehu súťaže 
aj zdravotné problémy – operácia bedrového 
kĺba, mužstvo aj vedenie klubu mu touto ces-
tou praje skoré uzdravenie a šťastný návrat 
na zelený trávnik.

Mužstvo dospelých sa zúčastní tradičné-
ho Vianočného turnaja MY Nitrianske noviny 
v dňoch 26. – 28. decembra. Vylosovanie vám 
prinesieme na našej internetovej stránke 
www.osklehota.sk a na www.facebook.com/
osklehota hneď ako ho budeme vedieť.

Tým ďalším mužstvom, ktoré reprezen-

tuje obec Lehota je mužstvo internacionálov, 
ktoré je spolu už nejakých pár sezón a nie 
vždy tu ide iba o výsledok, ale aj o potešenie 
a stretnutie sa s kamarátmi na futbale cez ví-
kend. Tento ročník sa hrá v zmenenom vylo-
sovaní, kde sú do súťaže zapojené aj mužstvá 
zo Zlatomoraveckého okresu. 

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 zákonom predpísané podmienky. V ro-
ku 2012 sa medzi oprávnených príjemcov 
2% dane z príjmu opäť zaradí aj občianske 
združenie OŠK Lehota, teda nezisková orga-
nizácia zastrešujúca futbalový, hokejbalový 
a stolnotenisový oddiel. V prípade, že sa roz-
hodnete využiť svoje právo a venujete 2% zo 
svojich daní niektorej neziskovej organizácii, 
gratulujeme 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 85-ročnú 
históriu. 
Prípadné informácie Vám radi priblížime na 
e-maile OŠK: 
osklehota@osklehota.sk
alebo na facebooku: OŠK Lehota
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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 nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne čísla: 0911 220 861

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

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

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

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

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

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

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

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

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

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

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

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

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

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

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

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

Materské 

centrum

Obláčik

 je otvorené:

Pondelok:
10.00 - 12.00 hod

Utorok:
16.15 - 18.00 hod

Štvrtok:
16.00 - 18.00 hod

Kultúrny dom Lehota
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Zvozový kalendár na rok 2012
Zber TKO deň Zber PET fl iaš deň

9.1 streda 25.1 piatok

23.1 streda 22.2 piatok

6.2 streda 22.3 piatok

20.2 streda 26.4 piatok

6.3 streda 24.5 piatok

20.3 streda 21.6 piatok

3.4 streda 19.7 piatok

17.4 streda 16.8 piatok

30.4 utorok 20.9 piatok

15.5 streda 25.10 piatok

29.5 streda 29.11 piatok

12.6 streda 18.12 streda

26.6 streda Zber papiera piatok

10.7 streda 8.2 piatok

24.7 streda 12.4 piatok

7.8 streda 14.6 piatok

21.8 streda 9.8 piatok

4.9 streda 11.10 piatok

18.9 streda 6.12 piatok

2.10 streda Zber skla štvrtok

16.10 streda 7.2 štvrtok

30.10 streda 11.4 štvrtok

13.11 streda 13.6 štvrtok

27.11 streda 8.8 štvrtok

11.12 streda 10.10 štvrtok

27.12 piatok 5.12 štvrtok

Pondelok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Utorok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Streda 07:00 - 11:00 14:00 - 17:00

Štvrtok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Piatok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Pošta (otváracia doba)
037/ 6 553 141



30 Cestovný poriadok

Štúrova 69/A,949 01 NITRA

TV LG 42LM615S
Cinema 3D LED TV 
6 kusov 3D okuliarov ZDARMA
uhlopriecka 107cm 
Rozlíšenie: 1920×1080

Poisťovací agenti
Poradenstvo 

v poisťovníctve

Rázusova 52, 949 01 Nitra

037/ 7720 207, 037/65 22 226

mail: 

fan.manager@orangemail.sk

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

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

Autoškola PANTERAutoškola  PANTER

330330 EUR EUR

Do kurzu naDo kurzu na 
osobný automobil osobný automobil

sk. B sa môžete nahlási sk. B sa môžete nahlási
na obecnom úradena obecnom úrade  

alebo na ísle:  alebo na ísle:

Len pre Vás v decembriLen  pre Vás v decembri




