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EditoriÁl
Milí čitatelia,
v rukách opäť držíte vianočné číslo nášho obecného časopisu.
Ako prvá Vás určite zaujme titulná kresba
víťazky výtvarnej súťaže na našej škole o najkrajšiu
Vianočnú titulku obecného časopisu Lehota Vanessky Trojákovej.
Dočítate sa o organizovaných akciách spolkov
i obce, niečo z ekológie i histórie, nové informácie
z obecného úradu. Neobídeme ani zážitky, ktoré
mali naše deti v materskej a základnej škole.
Pevne veríme, že pani zima už prevezme svoje
žezlo a detičky prežiju rozpravkovo biele Vianoce,
plné snehu a zimných radovánok.

Krásne a pokojné sviatky
a šťastný nový rok 2016
Vám želá redakčná rada
obec ného časopisu Lehot a
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Slovo starostu
Milí spoluobčania,
je koniec roka 2015,
rok po komunálnych
voľbách. Ja ako starosta
mám prvý rok svojho
mandátu za sebou. Myslím si, že to bol veľmi
významný rok pre našu
obec. Prebehlo niekoľko
významných akcií v našej obci, ktoré sa hlboko
vryjú do histórie našej
obce. Som rád, že sme
to spolu všetci zvládli na vysokej úrovni a tak
posunuli našu obec do popredia. Boli sme
vyhodnotení ako „TOP“ obec za rok 2015.
Aj keď niektorí spoluobčania, hlavne
mladé mamičky na facebooku vyjadrujú iný
názor na hlavu starostu a vinohradníckeho
spolku, môžem konštatovať, že táto obec funguje normálne. Priority volebného programu
starostu a poslancov za stranu SMER SD sa
plnia. Za prvý volebný rok sa nám podarilo
z vlastných zdrojov a svojpomocne postaviť
hrubú stavbu MŠ, urobiť zateplenie a osadiť
okná. Tým sme stavbu uzatvorili. Obec dostala 62 500 € na prístavbu a nadstavbu MŠ.
Teraz prebieha verejné obstarávanie, potom
sa bude v prácach pokračovať. Priebežne sa
pracuje na získaní fi nančných prostriedkov
aj na prekrytie terasy v MŠ, kde sa detičky počas nepriaznivého počasia budú môcť hrať.
Dva roky som pracoval na napojení Lehoty na R1. Táto moja práca konečne priniesla
„ovocie“. Momentálne sa pracuje na územnom a stavebnom povolení na výstavbu
„križovatka Lehota“. Je predpoklad, že práce
na stavbe začnú ihneď po vydaní právoplatného stavebného povolenia, začiatkom roku
2016 a ukončenie stavby je plánované na
október 2016. Vláda na poslednom výjazdovom rokovaní, ktoré sa konalo v Nitre, tieto
skutočnosti potvrdila svojim uznesením.
Finančné prostriedky v sume 800 000 € na
výstavbu „križovatka Lehota“ sú odsúhlasené. Taktiež odsúhlasila pre našu obec 27 000
€ na opravu zdravotného strediska. Za tieto
fi nancie sa musí urobiť nová strecha, rozvody vody a elektriny, čo je v havarijnom stave,
nová fasáda so zateplením, nové obklady
a pod. Koncom roku 2014 sa na zdravotnom
stredisku urobila kompletná výmena rozvodov ústredného kúrenia a radiátorov. Tým
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sa v budúcom roku ukončí kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska, kde naozaj
všetko tieklo, kúrenie, strecha a za chvíľu aj
staré rozvody vody.
Je urobená sanácia starého obecného
úradu, otlčené omietky, murivo sa vysušuje.
V budúcom roku máme prísľub od premiéra
a vlády fi nančné prostriedky na rekonštrukciu starého obecného úradu a pracuje sa aj
na kanalizácii. Komplet kanalizácia (rozvody v obci a prípojka do Nitry) by mala stáť
cca 5,6 mil. €. Toto sa nedá robiť z vlastných
zdrojov, iba za pomoci štátu.
Stále sa pracuje na výstavbe zberného
dvora odpadov, obecným zastupiteľstvom
bolo prijaté nové VZN č. 05/2015, kde sú
uvedené všetky pokyny pre obec a občanov
ako nakladať s odpadmi. Tu by som chcel
upozorniť občanov, že podľa nového zákona
o odpadoch je každý povinný triediť odpad.
Za drobný stavebný odpad sa podľa zákona
bude platiť 0,0159 €/kg. Je to najnižšia cena,
ktorú stanovuje zákon. Pre porovnanie uvádzam, že za prívesný vozík stavebného odpadu, čo je asi 450 kg, občan obce zaplatí 7 €, za
plný kontajner 120-130 €, podľa váhy kontajneru. Drobný stavebný odpad budú môcť občania obce odovzdať bezplatne v množstve
150 kg za rok. Preto všetkých žiadam, aby
tento drobný stavebný odpad nevhadzovali
do malých kontajnerov na zbytkový komunálny odpad. Tým sa zvýšilo za tento rok
množstvo odpadu v tonách a preto obec dopláca cca 4 000 €. Tým, že občania separujú,
znížil sa objem odpadu, ale zároveň sa každý
rok zvyšuje produkcia odpadu na 1 občana za
rok. Toto spôsobujú hlavne nedisciplinovaní
občania. Preto sa prijalo v rámci Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber nové
VZN č. 05/2015 o odpadoch, ktoré upravuje
nakladanie s odpadmi. Môže sa stať, že v budúcom roku niektorí občania nebudú mať
vyvezený nevytriedený odpad. Dotazy a pripomienky môžu občania priamo volať na t. č.
0911 270 143, 037/77 23 050, kde kompetentní
pracovníci zodpovedajú na všetky dotazy
ohľadom vývozu odpadov. V obci je pre občanov, ktorí majú uhradené smetné za rok
2015, do 30.04.2016 možnosť odovzdať všetky
druhy odpadov na zbernom dvore, zatiaľ po
dohovore so starostom obce a po dobudovaní zberného dvora v stanovených dňoch, kde
poverení pracovníci tento odpad od občanov
obce Lehota preberú. Zároveň upozorňujem
tých občanov, ktorí vykladajú odpad svoj-

voľne pred dom, aby si tento upratali podľa
pokynov VZN č. 05/2015.
Upozorňujem všetkých občanov, že v obci je vybudovaný sľúbený kamerový systém,
ktorý bol podporený Radou vlády SR
pre prevenciu kriminality sumou
10 000 €. Celkovo obec tento rok
dostala z vlády fi nančné prostriedky
v sume 117 000 €. Tento kamerový
systém bude chrániť slušných ľudí
pred vandalmi v našej obci. Pre
lepšiu identifi káciu určitých miest
v obci, po konzultácii s odborníkmi
a s políciou, musel byť uskutočnený
povolený výrub dvoch stromov.
Bezpečnosť a životy občanov sú nadovšetko, stromy budú nahradené
novou výsadbou, ale zdravie a životy ľudí sa nahradiť nedajú. Preto
žiadam občanov o pochopenie
ohľadom výrubu týchto stromov.
Zároveň žiadam všetkých, aby počas zníženej viditeľnosti a tmy používali reflexné
prvky na ošatení a prechádzali iba po vyznačených priechodoch v obci. Zvlášť apelujem
hlavne na starších ľudí, ktorí vychádzajú
vo večerných hodinách z kostola. Z dôvodu
zvýšenia bezpečnosti plánujeme doplniť
a vymeniť osvetlenie prechodov v obci, aby
sa tým predišlo k tragickým nehodám s ťažkým ublížením na zdraví.
Blížia sa Vianoce, skoro sa stmieva
a niektorí „podnikaví“ občania to zneužívajú. Preto upozorňujem hlavne starších ľudí:
zamkýnajte bránky, neotvárajte neznámym
ľuďom, podomovým predajcom! Každý sa
musí preukázať povolením podpísaným starostom obce s guľatou červenou pečiatkou
a môže vás osloviť iba počas dňa a toto musí
byť vyhlásené v miestnom rozhlase, alebo
sa informujte priamo na tel. č. 0903 220 861,
0911 220 861.
Zároveň chcem upozorniť občanov:
- aby vozidlami alebo poľnohospodárskymi
strojmi neznečisťovali miestne komunikácie
v obci,
- aby parkovali motorové vozidlá vo svojich
objektoch a nie na ulici,
- aby sklenené fľaše vhadzovali do kontajnerov a nekládli igelitky s fľašami vedľa
kontajnerov,
- aby si splnili podlžnosti voči obci do konca
roku,
- aby od nového roku nedávali kovový odpad
(plechovky od piva, konzer a pod.) a krabi-

cové viacvrstvové obaly od mlieka a pod.,
tak ako to bolo doteraz - spolu s papierom
do modrého kontajnera, ale do žltého spolu
s plastami,

- ohňostroj na Silvestra bude pred kultúrnym
domom, preto pozývam všetkých, ktorí chcú
prežiť začiatok nového roku, aby prišli spoločne odpáliť svoj a obecný ohňostroj sem
a zároveň si spoločne pripijeme na nový rok
2016,
- sánkovanie v obci bude možné na ceste od
ihriska na novovybudovanej ceste smerom
na okruh nad Hulínom, táto časť cesty sa nebude posýpať, je osvetlená, bezpečná, taktiež
v areáli ihriska, kde bude k dispozícii aj WC,
je to taktiež osvetlené, rodičia s deťmi budú
mať možnosť (ak napadne sneh) svoje deti
vysánkovať po pracovnej dobe,
- aby sa zúčastnili parlamentných volieb v čo
najväčšom počte a tým vyjadrili podporu
strane, ktorá podľa nich všetkým dokáže
zabezpečiť ďalší rozvoj a prosperitu. Volebná
miestnosť pre parlamentné voľby 5. marca
2016 bude v našej obci v priestoroch základnej školy.
Nakoniec by som chcel poďakovať za dobrú spoluprácu poslaneckému zboru, hlavnej
kontrolórke, všetkých zamestnancom obce,
ZŠ, MŠ, organizáciám, aj občanom, ktorí
pomohli a pomáhajú pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v obci.
Prajem všetkým požehnané, šťastné a pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia, deťom
veľa pekných darčekov a šťastný nový rok
2016.

Milan Chmelár
starosta obce
Foto: archív
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Ekológia

Obec informuje
Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote,
ktoré sa konalo
dňa 25. septembra 2015 o 17.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu
v Lehote
Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
odporúča
rokovať s f. Agrol spol. s r. o. s tým, že po
zhode termínu obec vyhlási verejné zhro-

maždenie občanov ohľadom petície zo dňa
31.08.2015.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
súhlasí
so žiadosťou f. DelCom Slovakia a.s., Bratislava, s umiestnením a vybudovaním
stožiara pre základňovú stanicu a RR bodu
Swan a.s. v obci Lehota,
odporúča
starostovi obci, aby určil lokalitu a dohodol
podmienky uzatvorenia zmluvy.

AKTUALITY SEPAROVANÉHO ZBERU
1. PLASTY + KOVOVÉ OBALY - pribudli
zvozy plastov tak, aby frekvencia zvozu bola
cca 1 krát za 4 týždne. Spolu s plastom sa od
1.1.2016 budú zbierať aj kovy - táto zmena
bude vyznačená aj v harmonograme.
2. BIOODPAD - tento sa bude zbierať v období od začiatku marca do konca novembra a to
1 krát za 14 dní. PZO bude zbierať iba odpad
z hnedých nádob. Nebudú sa vyvážať vrecia.
Väčšie množstvá bioodpadu od občanov je
potrebné riešiť formou bio-skládok.
3. Zber Nebezpečného odpadu a elektroodpadu - od 1.1.2016 sa ruší zber tohto druhu
odpadu systémom ,,od domu k domu” a to
z bezpečnostných dôvodov. Tento odpad sa
bude zbierať dvakrát za rok a to tak, že na

obcou určené miesto príde posádka, ktorá
priamo od občanov preberie nebezpečné odpady a elektro odpady (NO a Elektro odpad
sa bude zbierať vždy v sobotu). Ak má obec
zberný dvor, tak vývoz môže byť realizovaný
aj počas týždňa.
4. TUKY a JEDLÉ OLEJE - Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už
aj jedlé tuky a oleje a to 1 krát za 14 dní. Obec
by si mala zabezpečiť zberné nádoby, do
ktorých môžu priniesť občania tuky a jedlé
oleje, ktoré budú mať naliate v PET fľašiach.
Tento odpad bude PZO zbierať operatívne
(tak ako sa zbiera sklo - teda vždy keď sa nádoba naplní, nahlási sa vývoz).

VÝBER KNIŽNÝCH NOVINIEK OBECNEJ KNIŽNICE
Literatúra pre deti a mládež
Demitrová, M.: Príbehy z Trdelníkova
Dicamillo, K.: Flora a Odyseus
Friel, M.:
Ryška Lili – Hrdinka v záchranej akcii
Vianočné rozprávky - Rozprávky, hračky,
recepty
Dunajová, L., Chovan, M.:
Čarovné topánky - Rozprávky zo sveta
Scherz, O.: O chvíľu sme doma, len si
odskočíme do Afriky
Stewart, L, T.: Benediktova tajomná
spoločnosť
Harrisová, R.: Moje sladké šestnáste storočia
Cassová, K.: Selekcia
Gänger, E.: Bláznivé leto
6

Literatúra pre dospelých
Dickensonová, L.: Láska v Toskánsku
Dayová, S.: Pýcha a potešenie
Steel, D.: Skvelý život
Wurm, M.: Rockové tango
Barreau, W.: Úsmev ženy
Connely, M.: Izba v plameňoch
Nesbo, J.: Šváby
Horst,L, J.: Na zimu zatvorené
Fieldinogová, J.: Niekto sa díva
Mankell, H.: Pyramída
Gerritsenová, T.: Znova zomrieť

Výpožičná doba obecnej knižnice:
piatok
od 15-00 do 17-00 hod.

Výst raha
z minulosti

Podľa záchoda poznáš kultúru národa.
Podľa toho, ako národ zaobchádza zo svojimi ...ehm, slušne a odborne povedané: exkrementami, poznáš jeho inteligenciu a jeho
zdravotné povedomie. Zhodneme sa na tom?
Ohniská nákaz najinfekčnejších chorôb súvisia priamo s dodržiavaním elementárnej
hygieny v životnom prostredí. Napr. žltačky
typu „A“, meningitída a pod. kopírujú osady
s neprispôsobivými občanmi, ktorí vedome-nevedome vytvárajú neprijateľné hygienické podmienky pre seba, ale i pre nás. A o čo
sme lepší my v Lehote?
Po dvoch rokoch od „Slova starostu“
o životnom prostredí pozorujeme, že náš
potok pre niektorých ľudí stále slúži ako
stoka, do ktorej sa úplne bez výčitiek vypúšťa
obsah žúmp a to bez akejkoľvek úpravy. Po
tme, či za dažďa. Ale sú aj experti, ktorí to
spravia rovno pri kultúrnom dome počas
ochutnávky vín. Alebo priamo a kontinuálne vypúšťajú do potoka tieto splašky.
Bez zmeny ostali aj miesta okolo domov na
Poštovej ulici, na ľavej strane toku potoka
pri ihrisku, kde odpadovú vodu vypúšťajú
do rigolu vedľa cesty a tiež podobne z ulice
nad Párovcami do potoka povedľa cesty tečie
zapáchajúca stoka. Na Párovciach sú domy,
ktoré ani žumpu nemajú, splašky priamo
vypúšťajú do potoka. Do potoka, v ktorom
podľa dnešných sedemdesiatnikov ešte pred
40 rokmi žili ryby a raky - indikátory čistej
vody. Zrážky na našom území už nemajú intenzitu zrážok spred 50 rokov, opláchnu len
veľmi nedostatočne. Nedá sa spoľahnúť na
prírodu, že sa vysporiada sama s našou nekultúrnosťou. Mnohí vypúšťajú obsah žúmp
do podzemia, či rovno pod nohy, na chodník
v záhrade, dokonca na pozemok, na ktorom
sa má čochvíľa stavať dom a azda aj vybudovať studňu. Neuveriteľné! A pritom je možné
urobiť aspoň to minimum pre prírodu: kúpiť
kvalitné baktérie. Ich správnou aplikáciou
a prevzdušňovaním spracovať obsah až do
absolútne nezapáchajúcej vody, ktorá je
v podstate kvalitným hnojivom a hnojivou
závlahou pre trávniky, okrasné porasty
a ovocné stromy. Závlahu je treba ale apliko-

vať na čo najväčšiu plochu tak, aby presiakla
len do dobre prevzdušnených vrstiev (max
30 – 40 cm). Ak potrebujete viac informácií,
prečítajte si články k danej problematike na
www.lehota.sk alebo príďte na obecný úrad
v dopoludňajších hodinách.
Do rúk sa mi dostala monografia obce
Újlak – Veľké Zálužie. Na strane 94 je článok
o tom, ako r. 1831 doniesli ruskí vojaci vracajúci sa z Poľska choleru do Haliče, odkiaľ
sa veľmi rýchlo dňa 15.7.1831 rozšírila do
okolia Nitry. Je tam jasne konštatované, že
cholera sa stala epidémiou pre zlé hygienické
podmienky, ktoré naši predkovia vytvárali
zlým nakladaním s exkrementami zvieracími, či ľudskými. Cholera v ten rok v Újlaku
usmrtila 177 a v Lehote 71 ľudí. Epidémia
sa opakovala v roku 1849, 1866 a ešte raz v
roku 1892. V našich dvoch obciach dokopy
cholera zlikvidovala v štyroch vlnách viac
ako 1000 ľudí.
Je to choroba špiny a výkalov. Nenamýšľajme si, že jej zárodky tu už nie sú. Pôvodcami ochorenia sú baktérie Vibrio cholerae,
ktoré dokážu práve vo vodnom prostredí
prežívať desiatky rokov. Ohnisko cholery je
znovu už na východe Ukrajiny, kde sa bojuje
a v Iraku. Cholera je síce dnes liečiteľná antibiotikami. Ale čoraz viac lekári oznamujú,
že antibiotiká nezaberajú, baktérie sa stávajú
rezistentné.
Mnohí z vás odmietajú naliehavú potrebu vybudovania kanalizácie, nevyužívajú
odvoz obsahu svojich žúmp legálnou cestou,
nepoznajú úpravu splaškovej vody účinnými
baktériami. Tento článok venujem práve im.
Azda pochopia, čo nám poznatky z histórie
napovedajú. Ak nie, tak odporúčam tvrdohlavcom, aby si pozvali k vyčerpávaniu
splaškov do potoka, či podzemia svoje deti, či
vnukov. Nech sa im pozrú do očí, kým zapnú
čerpadlo.
Na záver ďakujem zopár občanom, ktorí
pochopili, že potok nie je stoka a prestali
vypúšťať splašky do neho. Je to vidieť na
výpustných miestach a na potoku, ktorý je
o málo čistejší ako bol pred dvoma rokmi.
Ešte tak dúfať, že aj tí, čo si vybudovali na
splašky trativody, aby pochopili, že sú v slepej uličke!
Držme palce starostovi, aby sa mu podarilo aspoň začať budovať kanalizáciu. Obec
ako Lehota ju mala mať už veľmi dávno!

Alan Dolog
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Tr adície Slovanov

Oslava
slnečného
slnovratu
Čo nám
z neho ostalo?
Kladiete si otázku ako oslavovali vianočné sviatky naši predkovia pred príchodom
kresťanstva a ešte niekoľko storočí aj po
tom?
Aby sme pochopili, ako uvažovali naši
dávni predkovia, musíme sa pokúsiť preniesť
do ich spôsobu života. Boli ste už niekedy
v archeologickom skanzene na starých Valoch nad Bojnou? Dobrý dôvod na peknú
prechádzku lesom a návštevu múzea v Bojnej. Tam môžete vidieť na vlastné oči, ako
bývali naši predkovia. Do zeme vykopaná
jama max. 4x4m, nad ktorou je drevený nízky zrub. To bol príbytok, ktorý musel schovať
celú početnú rodinu a v čase zimy aj zopár
oviec, ktoré v noci hriali. Takto žili ľudia na
Slovensku v podstate ešte nedávno.
Títo ľudia mali so svojimi súkmeňovcami
spoločné pole, kde si dorobili pšenicu, proso
a iné plodiny na zimu. Sušilo sa mäso, byliny,
ovocie. Napriek veľkej snahe ľudia boli veľmi
slabo živení. Dorastali len do výšky cca 150
cm a dožívali sa veku max 40 – 45 rokov.
Aby udržali populáciu, museli mať mnoho
detí, pretože i detská úmrtnosť bola vysoká.
Boli veľmi závislí na prírode, počasí. Často
strádali. Najmä v zime. Žiadne preplnené
obchody, žiadne ústredné kúrenie. Len dlhá
zima, v ktorej vždy niekto z rodiny odišiel
do večnosti. Kruté časy trvajúce tisícročia.
Ľudia sledovali, ako sa kráti deň. Skľučovalo ich to. Ten najkratší nazvali Kračún.
Túžobne ho očakávali. Vedeli, že po ňom sa
bude Slnko opäť vracať k svojej sile. Bytostne
vnímali, že napriek treskúcej zime sa dni
pomaly predlžujú... Slnko = život. Bude nová
úroda, narodia sa nové zvieratá! Obrovský
dôvod na radosť. Pre nich to bol koniec
roka, začiatok nového. Hodovanie a obete
mnohým bohom za všetko pozitívne, čo dostali a hlavne za očakávanie nového Slnka,
novej úrody... Najväčší sviatok všetkých ľudí,
ktorí museli prežiť dlhú zimu. Slovania na
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tieto hody zarezali najkrajšie zvieratá.
Najmä hydinu. Krv nechali vsakovať do
zeme, aby bola dobrá úroda. Hydina
ale nesmela byť súčasťou hodovania,
aby nerozhrabala šťastie alebo aby
šťastie neuletelo. Cesnakom potreli
vchod do zemljanky, aby odpudili
strigy, čarodejnice, zlé sily. Cesnak
jedli nielen v tento sviatok. Vedeli, že
jeho sila prejde do nich a budú zdraví.
Pili sviatočnú medovinu, neskôr hriatô,
víno, pálenku. Za každý mesiac kalíštek.
Nie naraz, ale za celý deň! Užívali nazbierané
plody lesa. Bukvice, lieskové oriešky, plané
hrušky, či jablká, slivky a drobné ovocie. Neskôr sa k obiliu pridala pohánka, ktorú k nám
doviezli ako potravu pre kone Tatári (pohania). Poznali šošovicovú a cícerovú kašu,
pšeničné osúchy a pod. A výrobky z mlieka.
Najmä syr, ktorého výrobu poznali od nepamäti. Varila sa tradičná šošovicová polievka,
hubová mačanka, nemeckí kolonisti od Rýna
(baníci od 1250 a neskôr) doniesli zvyk variť
rybaciu polievku a kapustnicu. Vysmážaná
ryba môže niekomu pripomínať pokrm poslednej večere Ježišovej. Ale na štedrý večer
si pripomíname jeho narodenie, nie ukrižovanie. Tak prečo teda ryba? Šťastie nevie
plávať. Ryba sa jedla teda od nepamäti kvôli
povere. Varila sa prosená kaša. Jej jedením
sa prosilo o dobrú úrodu, zdravie a šťastie
v rodine.
Celoslovensky sú dodnes pripravované opekance, bobaľky, pupáčiky, zuzáky.
Drobné jednoduché pečivo, ktoré sa nechalo
nasiaknuť medovou vodou a posypalo sa makom. Ako deti sme ich nemali radi. No museli
sme zjesť aspoň jeden za každý mesiac v roku. To aby sme celý rok nehladovali. Aby sme
mali aspoň tie opekance. Mak symbolizuje
plodnosť a hojnosť úrody. Bol veľmi dôležitou
zložkou potravy našich predkov.
Na Kračúna, Viliju naši predkovia hlavne
čarovali. Prinášali obete bohom, ktorých
sa báli, najmä Perúnovi, vládcovi hromu,
prezliekali sa za boha dobytka a plodnosti
Tura a jeho rovnocenného dvojníka Velesa,
ktorý bol zároveň bohom Slnka. Zobrazovali
ho ako starca s dlhými vlasmi. Ale Slnko po
tomto slnovrate už chápali ako novonarodené dieťa so zlatými vlasmi. Uznávali najmenej 20 bohov a bohýň, ktorí boli zodpovední
za rôzne udalosti, úspechy, či nepríjemnosti.
Verili, že mŕtvi vychádzajú v noci z hrobov
a ako tajomné sily ovládajú svojich pozosta-

lých. Preto umiestňovali hrobové háje na
miesta, ktoré Slnko ráno ožiarilo ako prvé
(Lehota bola kedysi len dole okolo potoka,
cintorín teda bol na správnom mieste). Prichádzajúca cirkev všetky tieto povery a čary
vyhlasovala za bludy a zakazovala ich. Napríklad: Arcibiskup Martin z Braggy v roku
575 zakázal používať imelo ako vianočnú
dekoráciu. Pálenie ohňov spojených z pohanským zimným
slnovratom
zakázal
pápež
Zachariáš v roku 747, Tabulae
Fortunae (potravinové obete
konané za dobrú úrodu) boli
zakázané v roku 692. Systematicky sa vymazávali tisícročné
tradície. Z pálenia ohňov ostal
len zvyk páliť aspoň sviečky.
Napriek tomu mnohé zvyky
boli silno zakorenené. Vykonávali sa tajne. Niektoré prežili
do našej doby. Aj v našom štedrovečernom rituáli si cesnakom
a medom potierame oblátky,
aby sme boli zdraví a dobrí.
Jeme šošovicu, aby sme boli
bohatí, máme na stole rôzne semienka, aby bola úroda aj o rok.
Na znak obnovy sily Slnka pečieme okrúhle koláče zdobené hrozienkami,
makom, tvarohom a pod. (štedrák), krájame
jabĺčka alebo lúpeme orechy, ktoré nám veštia naše zdravie. Od štedrovečerného stola
okrem gazdinej nesmie nikto odísť, pretože
by do roka z rodiny niekto odišiel, či umrel...
Samé povery, ktoré s kresťanským pohľadom
na tieto sviatky nemajú nič spoločné. Predkresťanskou je aj pretrvávajúca povera, že
žena nesmie vojsť do domu v tento sviatok,
či Nový rok ako prvá, lebo ženy prinášajú
nešťastie. Ako prví koledníci chodili mladí
chlapci, najlepšie cigánsky. Zotrvávame pri
oslave slnovratu, ktorý ľudstvo odnepamäti
považuje za najväčší sviatok vôbec.

Zdobenie vianočného stromčeka je
veľmi mladý, pôvodom neslovanský zvyk,
ktorý síce radi robíme, ale nemá nič spoločné
s tradíciou osláv návratu Slnka, dokonca ani
s narodením Krista. Bol to najväčší sviatok
roka spojený s radosťou a hodovaním (ten
večer bol štedrý alebo aj obžerný) a práve
preto na Nikajskom koncile bol určený za
deň narodenia Ježiša 25. december, čím došlo k spojeniu dvoch
dôvodov na oslavu.
Obidva dôvody sú dobré na
to, aby sme spomalili, oddýchli
si, užili s rodinou pokojné pekné
chvíle. Hoci už staré porekadlo
hovorí: „Vilija rada dzeci pobija.“ S prípravou štedrovečerného stola sú naše mamy trochu
nervóznejšie a deti nedočkavejšie – z toho to porekadlo.
Nezabudnite si dať pod obrus
zopár drobných! A ešte niečo:
prestrite jeden tanier navyše. Čo
keď niekto náhodou príde? Tento zvyk má iné korene: prestieralo sa symbolicky pre tých, čo
chýbali z akéhokoľvek dôvodu
pri večeri. Urobte tak aj vy. Čo
keď niekto príde! Povinnosťou
hlavy rodiny je pomazať každého člena medom a zahájiť hostinu príjemným slovom.
Poďakovať za úspechy v roku, za úrodu, za
lásku. To pre tých, čo vynechávajú modlitbu. Ja mám zvyk navštíviť svoju záhradku
a v duchu poďakovať za úrodu. Keby som mal
statok, dám mu nejaký pokrm z vianočného
stola, tak to robili naši predkovia.
A na Štedrý deň už nezametajte. Mohli by
ste si vyzametať rodinné šťastie! Kto nikomu
nič na Štedrý deň nedaruje, príde na mizinu
a dočká sa biedy. Nezabudnite hodiť do studne trocha soli a cesnak, aby bolo dostatok
dobrej vody.

Alan Dolog
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Naša farnosť

Svetlo prišlo
na svet
Týmito slovami z
Evanjelia podľa Jána
ohlasujú Boží služobníci
na sviatok Pánovho narodenia, na Vianoce, narodenie Ježiša Krista podľa
tela. A to, čo hovorí evanjelium je naozaj pravda,
… teda pôvodne bola a v
istom zmysle stále je. Prečo toľká neistota
v hlase? Posúďte sami. Poďme sa spoločne
kratučko pozrieť na tajomstvo vianočného
svetla.
V roku 45 pred Kristom rímsky cisár Gájus Július Cézar urobil reformu kalendára.
Dôvodom pre takéto zásadné rozhodnutie
bolo to, že sa konečne podarilo spočítať ako
dlho trvá Slnku vrátiť sa na to isté miesto na
nebi, čiže koľko trvá jeden slnečný rok. Podľa
tohto niekde dodnes používaného juliánskeho kalendára to bolo 365 dní. Avšak už Cézar
v svojej dobe vedel, že k tomu treba pripočítať ešte šesť hodín, ktoré raz za štyri roky dajú
dohromady celý deň. Preto každý štvrtý rok
vyhlásil za priestupný, 366-dňový. To vedia
už aj deti v základnej škole. Potom vyznačil
vo svojom novom kalendári štyri významné
dni. Dve rovnodennosti: jarnú 25. marca a
jesennú 25. septembra a dva slnovraty: letný
25. júna a zimný 25. decembra. Podľa tohto
kalendára čoskoro začali aj kresťania oslavovať Kristovo narodenie 25. decembra, teda na
zimný slnovrat – deň, kedy je tma najdlhšia
a odkedy začína pomaly vstupovať do nášho
sveta svetlo. Svetlo teda prišlo na svet naozaj
presne na Vianoce. To však netrvalo dlho.
Cézarove výpočty totiž neboli úplne
presné. On ani netušil a možno to nevedia
ani naše deti, že k 365 dňom a 6 hodinám je
každý rok potrebné pripočítať ešte 11 minút
a 14 sekúnd – teda približne. Poviete si, taká
maličkosť: asi 10 minút. Ale čo sa v rámci
jedného dňa zdá byť ničím, za 128 rokov dá
dohromady jeden celý deň – opäť približne.
A čo ešte za takmer štyri storočia? Keď sa
teda v roku 325 stretli biskupi celého vtedy
známeho sveta na sneme v gréckom mestečku Nicei, prišla na pretras okrem závažných
otázok týkajúcich sa Ježišovho božstva aj
otázka spoločného slávenia Veľkej Noci.
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Mikuláš 2015 - fotoreportáž
Všetci sa zhodli, že to bude v nedeľu po jarnej
rovnodennosti. Vtedy však biskup Alexander z egyptskej Alexandrie, kde bola chýrna
hvezdáreň, oznámil ostatným biskupom,
že jarná rovnodennosť už dávno nebýva 25.
marca, ako to pred stáročiami naznačil cisár.
Preto biskupi dali hlavy dokopy a prvý raz a
treba povedať, že aj naposledy, presunuli dátum rovnodennosti a následne aj slnovratov
o štyri dni dozadu. Podľa tejto úpravy dodnes
teda slávime jarný slnovrat 21. júna a zimný
21. decembra.
Avšak sviatky pripadajúce na tieto dni sa
im už posunúť nepodarilo. Už začiatkom 4.
storočia boli tak silno zakorenené v kresťanskej tradícii, že žiadna autorita nedokázala
„posunúť“ ani sviatok narodenia svätého
Jána Krstiteľa z predvečera pôvodného letného slnovratu, teda 24. júna, ani sviatok
narodenia Pána zo dňa pôvodného zimného
slnovratu, teda 25. decembra. Ale to vôbec
nevadí. Žiaden astronomický posun nedokázal vymazať náplň sviatku Pánovho narodenia. Kresťania totiž vybrali za deň Kristových
narodenín práve deň, keď do tmy sveta začína prenikať nové svetlo, teda keď deň začína
pomaly, ale isto rásť. Skrátka a jasne deň, keď
svetlo prišlo na svet. Táto svetelná symbolika
sa na Vianoce objavuje úplne všade, aj keď si
to už len málo uvedomujeme: od betlehemskej hviezdy, cez svetielka na vianočnom
stromčeku, svetlo sviečky, pri ktorej sa na
Štedrý deň večeria, tradíciu roznášania betlehemského svetla, až po novoročné svetlice.
Vianoce sú jednoducho o svetle. A ja, ako
lehotský farár, prajem všetkým Lehoťanom a
tiež všetkým ľuďom dobrej vôle, aby si kúsok
toho Kristovho svetla dobroty, pravdy, ľudskej blízkosti a lásky vyžarujúceho z Vianoc
našiel miesto v srdci každého z nás. A nielen
to. Nech rovnako ako svetlo vonku, aj v nás
neustále rastie a šíri sa, aby nás napokon
mohlo celkom pohltiť a premeniť na celkom
nových ľudí. Azda najkrajšie to vo svojej vianočnej básni vystihol v už spomínanom 4.
storočí milánsky biskup Ambróz:

Dňa 4.12.2015 celá obec oslávila Mikuláša v spojení s kultúrnym programom, ktorý
pre nás pripravila materská škola. Okrem balíčkov pre deti nechýbal ani punč, či pohár
vareného vínka, za ktorý ďakujeme Vinohradníckeho spolku v Lehote. Záver patril
rozsvieteniu vianočného stromčeka.

Už žiaria tvoje jasličky,
noc vydychuje nový jas,
ten žiadna noc už nezastrie,
veď z pevnej viery pramení.
Prajem vám požehnané vianočné sviatky.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Z histórie obce

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE

Gróf Eugen Zamoyski
v Lehote
V septembri 2015 Miestny odbor
Matice slovenskej Lehota, v rámci svojej publikačnej činnosti,
uviedol do života publikáciu
„Gróf Eugen Zamoyski v Lehote”,
ktorej autorom je Ing. Daniel
Pavel a vydalo ju vydavateľstvo
PANTER.
Rodina grófa Eugena Zamoyského, jedna z posledných
rodín uvádzaných ako vlastník
obce, vlastnila veľkú časť majetkov v Lehote v druhej polovici
19-teho a v prvej tretine 20-teho storočia.
O jej pôsobení v Lehote nebola doteraz žiadna konkrétnejšia zmienka a ani najstarší
pamätníci si o nej nič nepamätali.

Taktiež je priblížený rod
Ocskayovcov, nakoľko do tohto
rodu sa gróf priženil, keď si
v roku 1860 zobral za manželku Máriu Ocskay, dcéru Ignáca
Ocskaya, ktorý vlastnil veľké
majetky, okrem iných aj v Lehote. A tie v Lehote dal novomanželom do užívania a s nimi aj
grófsku kúriu.
Grófskemu páru Eugenovi
a Márii Zamoyským sa v Lehote (vtedy Aba Lehota) narodili dve dcéry
a to Mária (1861) a Ludmilla (1864). Krátko
po narodení druhej dcéry však Mária Zamoyska-Ocskay zomrela.

nájomných robotníkov z rôznych regiónov
Slovenska i Poľska, ako aj obyvateľov obce.
V roku 1890 sa gróf druhýkrát oženil,
keď za manželku si vzal Cecíliu Greinocker (1867-1957), pôvodom z Aschachu nad
Dunajom v Hornom Rakúsku. V tomto
manželstve sa im narodili 4 deti, z ktorých
sa dievča (druhé v poradí) narodilo v Lehote
č.d. 1 dňa 15.10.1893, ale mŕtve. Ďalšie tri
deti Eugen, Štefan a Eleonóra sa narodili
pravdepodobne v Aschachu.
Gróf E. Zamoyski zostal hospodáriť na
majetkoch v Lehote ešte dlhé roky. Musel
riešiť problémy aj s výchovou svojich dvoch
maloletých dcér, ktoré boli najskôr v opatere
vychovávateliek a neskôr boli vychovávané
v rodinnom sídle Zamoyských u starých
rodičov v Brestovanoch.

V publikácii je prezentovaný rod Zamoyski, ktorý patrí medzi najstaršie aristokratické rody v Poľsku, ako aj uhorská vetva
tohto rodu, z ktorej pochádzal gróf Eugen
Zamoyski.

Grófska kúria (neskôr známa ako „Bezákové” alebo sídlo JRD, kde v súčasnosti
stojí združená stavba pošty, COOP, OcÚ
Lehota), v ktorej grófska rodina bývala, bola
pri sčítaní obyvateľstva v roku 1869 vedená
pod por. číslom 1 na ulici Ország út metlett
(pri ceste) a pozostávala z dvoch obytných
budov a hospodárskeho dvora. Na rozsiahlych grófskych majetkoch pracovalo mnoho

Gróf Eugen Zamoyski bol niekoľko rokov
aj členom obecného zastupiteľstva v Lehote
a to až do svojej smrti. Zomrel v Aschachu
dňa 3. januára 1906.
Zostali po ňom rozsiahle majetky (pozemky v rozlohe cca 230 ha a 10 domov), ktoré zdedili jeho potomkovia - deti a vnúčatá,
ktoré ich vlastnili ešte v 1. tretine 20-teho
storočia. Postupne ich predávali alebo im
boli zabrané štátom. Medzi novými vlastníkmi týchto majetkov sa objavujú mená
Bezákových, Sollárových, Heimannových,
Bakových, Zaujecových, Boledovičových
a ďalších lehotských rodín.

Ing. Daniel PAVEL
Foto: archív

Naše spolky

Družobný deň

Kultúrno-spoločenskej časti programu
sa zúčastnilo viac ako 140 členov a hostí, me-

Už päť rokov udržujú družobné vzťahy
lehotskí a turianski matičiari. Každoročne sa
stretávajú, striedavo v Lehote a v Turanoch
a tieto stretnutia využívajú na vzájomnú
výmenu skúseností, na spoločné kultúrne,
spoločenské a športové aktivity i na nadväzovanie osobných kontaktov.

V tomto roku sa stretli dňa 5.9.2015 v Lehote. Navštívili vinárstvo Ing. Rybárika v Bábe, kde v starej, niekoľko storočnej pivnici
absolvovali degustáciu vín spojenú s odborným výkladom. V oficiálnej časti stretnutia si
lehotskí i turianski matičiari spoločne pripomenuli nedávne výročia - SNP a deň Ústavy,
ako aj 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
V rámci programu Ing. Daniel Pavel – predseda MO MS a Radoslav Kriváček – poslanec
OZ v Lehote spoločne uviedli do života novú
publikáciu MO MS zameranú na históriu
obce – „Gróf Eugen Zamoyski v Lehote“. Potom už nasledovala spoločenská časť, kde sa
účastníkom po podaní občerstvenia o dobú
náladu postarala hudobná skupina Menfis.

Matičný deň

Ochutnávka mladých vín v Lehote
V sobotu, dňa 5. decembra 2015, sa
v Kultúrnom dome v Lehote konala tradičná ochutnávka mladých vín domácich
vinárov a vinohradníkov.

dzi ktorými boli aj starosta obce M. Chmelár,
riaditeľ ČÚ MS p. M. Fejko, predseda KR MS
p. J. Steiner a ďalší. Po slávnostnej znelke
MS boli prítomní oboznámení s činnosťou
a aktivitami MO MS za uplynulých 5 rokov
formou videoprezentácie, po ktorej zhodnotili činnosť MO MS vo svojich príhovoroch aj
čestní hostia. Následne boli viacerí členovia
ako aj samotný miestny odbor za svoju prácu
a výsledky ocenení. Predseda MO MS Lehota
Ing. Daniel Pavel obdržal z rúk riaditeľa ČÚ
MS jedno z najvyšších matičných vyznamenaní – striebornú cenu Matice slovenskej.
O krásny kultúrny zážitok prítomných sa
postarali vo svojich viac ako polhodinových
vystúpeniach matičné folklórne súbory
Drienka z Veľkého Zálužia a Šuriančanka
zo Šurianok, ktoré sa prezentovali hrou na
gajdy a píšťalky ako aj scénkami z ľudového
prostredia a spevom krásnych ľudových
piesní.
Po slávnostnej večery sa už o dobrú náladu starala hudobná skupina MENFIS, ktorá
hrala v ľudovom i modernom tanečnom rytme až do polnoci.

Ing. Daniel Pavel

Cieľom stretnutia bolo koštovať vlastné
vína a vypočuť si rady odborného degustátora Ing. Pavla Bíra z Veľkého Zálužia, ktorý
nám poradil a zhodnotil kvalitu tohoročných
lehotských vín. Ročník 2015 sa ukazuje ako
jeden z najlepších za ostatných 10 rokov a to
vďaka krásnemu suchému letu. Objem úrody
hrozna síce nebol veľký, ale cukornatosť dosiahla dobrú úroveň.
Pod pozorným okom predsedu Vinohradníckeho spolku Štefana Petríka sa
o 17.00 hod. začala ochutnávka mladých vín.
Ako prvé prišli na rad veltlíny, potom rizlingy, Rulandské biele i šedé, zmes biela, Müller
Thurgau a nakoniec Aurélius a Otelo. Kvalita

bola rôzna, našli sa aj vínka, ktoré dostali až
4,5-4,75 z maximálne možných piatich kalíškov (bodov). Peknou kolekciou bielych vín
sa prezentoval Jozef Koprda. Ďalej vynikli:
Rulandské biele od Petra Pekara, Rizling
vlašský od Františka Ondrušku a Kerner
od Štefana Petríka. Zaujala i Pesecká
leánka Rudolfa Chlebca. Prekvapením
bol biely “otelák“ od Františka Kromku,
ktorý hoci nebol hodnotený bodovo, zaujal svojom čírosťou, farbou, ale hlavne
vôňou. Hodnotiteľovi Pavlovi Bírovi neustále kontroval náš člen Daniel Citényi,
ktorý má naštudované mnoho z vinárskej literatúry.
Z červených vín prišli na rad ako prvé
svätovavrinecké. Objavila sa i Frankovka
modrá, André, Cabernet sauvignon. Bolo
zrejmé, že červené vína potrebujú ešte
čas na dozretie. Prekvapivo najlepšiu
vzorku červených mal tandem Milan Burda/
Štefan Pavel zo šarže M. Burdu (4,5 kalíška za
Svätovavrinecké červené).
Po deviatej večer sa spoločnosť vinárov
začala rozchádzať s dobrým pocitom, že sa
znova dozvedeli veľa o postupoch pri výrobe
vína a získali užitočné rady, ako odstrániť
prípadné vady vína i to, či majú potenciál
ďalšieho rozvoja. Pán Bíro poďakoval za
pozvanie s tým, že na naše stretnutia chodí
veľmi rád a príde aj o rok.

Ing. Milan Burda
Foto: autor, archív

Lehotskí matičiari si dňa 24. októbra
2015 pripomenuli 5.výročie oživotvorenia svojho miestneho odboru, keď v roku
2010 (po rokoch 1968 a 1992) už po tretíkrát rozbiehali svoju činnosť v Lehote.
Pri tejto príležitosti MO MS zorganizoval Matičný deň v Lehote s bohatým
športovým, kultúrnym a spoločenským
programom. Už v dopoludňajších hodinách viac ako 40 účastníkov vo veku od
8 do 80 rokov súťažilo v stolnotenisovom
turnaji, kde v jednotlivých kategóriách
zvíťazili L. Zabáková, T. Zabák, J. Látečková, O. Mesárošová a M. Bako.
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Zväz zdravotne
postihnutých
v Lehote
informuje
Naša Základná organizácia
usporiadala dňa 7. novembra pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším ďalší DEŇ ZDRAVIA, ktorého
sa zúčastnilo 80 členov Zväzu
zdravotne postihnutých. Okrem poučných
zdravotno-výchovných prednášok sme sa
zabavili pri sviežich piesňach a tancoch
v rámci kultúrno-zábavnej časti programu.
Vlhké, hmlisté počasie
a jeho výkyvy spôsobujú
premnoženie
vírusov,
útočia na našu imunitu
a mnohí z nás podľahnú
ochoreniu práve v tomto
období. Svojou prezentáciou a prednáškou na
aktuálnu tému „PREVENCIA OCHORENÍ DÝCHACÍCH CIEST“
vystúpil MUDr. Stanislav Majerník, primár
2. lôžkového oddelenia pneumoftizeológie
v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na
Zobori a občan našej obce. Zdôraznil, že veľmi dôležitá je ochrana, t.j. prevencia - časté
umývanie rúk, zvlhčovanie vzduchu v bytoch, otužovanie na čerstvom vzduchu, chorí
by sa mali vyhýbať stretnutiu so zdravými,
nakoľko mnohé ochorenia dýchacích ciest sa
prenášajú vzdušnou cestou. Mnoho ďalších
rád a poučení sme prijali od pána doktora
s poďakovaním.
Život sa komplikuje
zhoršovaním
pamäte.
Pribúdajú problémy, ale i
konfl ikty a nedorozumenia. Fungujúca pamäť je
predpokladom plnohodnotného a samostatného
života. Preto ďalšiu, veľmi
aktuálnu zdravotnú tému
„AKO SI ZLEPŠIŤ PAMÄŤ“, predniesla členka nášho výboru PhDr. Anka KASANOVÁ,
PhD. Pripomenula, čo všetko je potrebné,
aby sme nestrácali pamäť a aby náš mozog
dobre fungoval: dlhší a pravidelný spánok,
pohyb a cvičenie, ktorým zabezpečujeme
16

2015, kde je výborná liečivá
voda na pohybové ústrojenstvo s veľkým obsahom jódu.

dostatok kyslíka do mozgu, veľa smiechu
/žiaden stres/, zdravá životospráva, potrava s
dostatkom jódu, vitamíny skupiny B, vitamín
E, vápnik, horčík a mnohé ďalšie. Mozog treba neustále trénovať, lebo jediným overeným
preventívnym prostriedkom sú samotréningy. Žiadne zázračné tabletky neexistujú, len
poctivý a systematický tréning mozgu prinesie zaujímavé výsledky.

Na ozdravno-relaxačnom
pobyte v THERMALPARKU
Nitrava v Poľnom Kesove 1.
decembra 2015 sa zúčastnilo 38 členov. V príjemnom
prostredí sme vyskúšali hypertermálny bazén s teplotou
vody do 39°C, nový zážitkový
a vírivý bazén, ale aj nový výplavový bazén vo vonkajšom
prostredí. Liečivá voda priaznivo pôsobí na
pohybové ústrojenstvo, reumu, centrálny
nervový systém, uvoľňovanie svalstva a pod.

predsedkyňa ZO ZZP

Šťastie, zdravie, pokoj
svätý vinšujeme Vám,
či ste starí, lebo mladí,
nezáleží nám...
Aj nápev tejto koledy, ktorá je symbolom
blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku Vianoc, zaznela na predvianočnom posedení
dôchodcov dňa 19. decembra v Kultúrnom
dome v Lehote.

V rámci kultúrneho programu vystúpil
15-členný spevácky a tanečný súbor zo Zbehov „ZBEŽANKA“ a „COUNTRY SEN“. Spevácka skupina pod vedením Ing. Silvestra
ŠTEFANKU, s jeho famóznou hrou na harmonike a ľubozvučným spevom. Tanečná
skupina vystúpila pod vedením pani Renáty
Sokolovej s country tancami.
Bolo to príjemné a poučné stretnutie
s fundovanými prednášateľmi, ktoré ocenili
naši členovia veľkým potleskom. Zároveň aj
touto cestou ešte raz ďakujem našim prednášateľom a našim hosťom zo Zbehov za krásne
sobotňajšie popoludnie a našim členom za
peknú účasť a za ich veľkú pozornosť pri
oboch aktuálnych prednáškach.
Naši členovia sa starajú o svoje zdravie,
čo potvrdila účasť 8 členov na kúpeľno-rehabilitačnom pobyte v Gyori 24. novembra

Ing. Oľga Mesárošová,

Tak ako aj v mladých rodinách sa tešia
na príchod svojho dieťatka, aj v našich
kresťanských rodinách sa každý rok všetci
úprimne tešia na príchod dieťatka Ježiška,
no najmä deti a tiež aj my skôr narodení.
Deti na darčeky a príjemnú rodinnú pohodu, no my starší si už viac rok čo rok uvedomujeme, čo nám príchod Ježiška na svet
priniesol – predpoklad nášho vykúpenia.
Na našom predvianočnom posedení
sme si pripomenuli, ako sme v našich rodinách za prítomnosti našich drahých starých

rodičov a rodičov vianočné sviatky s úctou
a veľkou nábožnosťou svätili.
Neboli to časy upriamené na dary,
nešváry a nepokoje, ale časy úprimnej lásky
medzi ľuďmi k sebe navzájom.
Naši seniori si na tieto časy svojej mladosti zaspomínali s veľkou láskou, ale aj
nostalgiou. Také sviatky vianočné aké sme
my prežívali, by sme radi dopriali aj našim
deťom a vnúčencom sviatky mieru, pokoja
a lásky.
Keďže sme sa zišli tak pred ukončením
roka 2015, oslávili sme a zaspomínali sme si
aj na 20. výročie založenia našej speváckej
skupiny „Lehoťanka“, na jej žijúcich zakladateľov, ale aj tých, čo už nie sú medzi
nami. Preto sme im ako spomienku s veľkou
pietou poslali do hviezdneho nebíčka ich
obľúbené pesničky.
Posedenie uzatvorila predsedkyňa
Jednoty dôchodcov týmto prianím: Blížia
sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí,
harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité
dary, ale stále žiť v dobrej vôli, nech sa vám
darí. Zdravie nech slúži k spokojnosti a dom
aby ste mali stále plný hostí.

Olívia Chlebcová
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Mesiac úcty
k starším
A znovu tu bol ten deň,
kedy sme sa rozhodli vzdať
úctu našim starým rodičom.
Dňa 23.10.2015 popoludní
sa do kultúrneho domu hrnuli
zástupy ľudí na vystúpenie
k Mesiacu úcty k starším.
Ako prvé začínali detičky
z MŠ s krásnymi básničkami
a tančekom. Po nich nasledovali žiaci základnej školy
- prednášali milé básne, spievali pekné piesne, tancovali a nakoniec to najlepšie - scénka,
ktorú si nacvičili členovia novinárskeho krúžku.
Keď všetci žiaci dokončili program, pán starosta
ich obdaroval sladkou odmenou.
Rozdalo sa 58 ďakovných listov, ktoré putovali do rúk 70-75-80-85-ročným jubilantom. Náš
najstarší občan oslavuje 91 rokov - gratulujeme!
Dúfame, že sa program páčil všetkým a tešíme sa, že sa tam stretneme zase o rok.
Natália Burianová, novinársky krúžok
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Výlet do Ríma
Ako malé dieťa som často počúvala, že
centrum európskej civilizácie bolo v Taliansku a večné mesto Rím bolo absolútnym
centrom Talianska. Predstavovala som si to
a hľadala na mape, že kde to je a či sa tam
vôbec niekedy dostanem.
Neskôr som začala cestovať do Talianska
na dovolenky pri more a nie na spoznávanie
tohto krásneho a čarovného Talianska.
V máji 2015 ma oslovila p. Elenka Hargašová, že či nemám záujem ísť na pútnicky
poznávací zájazd do Talianska. Hneď som jej
sľúbila, že určite pôjdem. Na druhý deň mi
poslala program, ktorý ma ešte viac usvedčil
v tom, že na tú cestu musím ísť. Pútnicko-poznávací zájazd organizovali štyria kňazi,
ktorí študovali v Ríme a preto aj spolucestujúci boli zo štyroch okresov, kde teraz títo
kňazi pôsobia. Jeden z nich bol aj náš bývalý
kňaz Marek Šenkárik a ešte sedem Lehoťanov, ktorí sa zúčastnili tejto misie.
Prvý deň po príchode do Talianska sme
navštívili mestečko Assisi, kde sme si prezreli chrám Panny Márie Anjelskej - chrám
ukrýva kaplnku - Porciuncul - kolísku zrodu
františkánskej regule, chrám sv. Františka
a sv. Kláry. Veľmi pekne nám o tom porozprával otec Eugen, ktorý tu tiež študoval
a svoje rozprávanie nám obohatil aj svojimi
zážitkami zo štúdia.
Ďalšia naša návšteva smerovala do
mestečka Cascie, kde sme sa zoznámili so
životom a pôsobením svätej Rity. Navštívili
sme baziliku, kde sa uchovali relikvie sv.
Rity.
A potom nastal ten veľký deň „D“, keď
sme navštívili slávny Rím. Prehliadku sme
začali v bazilike Santa Marie Maggiore,

kostol sv. Alfonza de Liguori, v ktorom sa
nachádza originálny obraz Matky ustavičnej pomoci, Lateránsku baziliku, baziliku
sv. Klementa – hrob. Sv. Cyrila, Koloseum,
Rímske fóra, Pantheon, chrám sv. Augustína
– hrob sv. Moniky.
Osobitne na mňa zapôsobila návšteva
jeho Excelencie Petra Sopka, veľvyslanca
pri Svätej stolici vo Vatikáne, rodáka z Nitry,
ktorý nám priblížil prácu a svoje poslanie vo
Vatikáne. Po krátkom rozhovore som mu za
obec Lehota odovzdala vlajku, náš časopis
a krojovanú bábiku a potom pokračovala
čarovná prehliadka Vatikánu, kde sme navštívili chrám Ducha Svätého, absolvovali
sme prehliadku Baziliky sv. Petra a Námestie
sv. Petra. Neskôr sme sa presunuli do baziliky
sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane
– miesto mučeníckej smrti apoštola Pavla.
Po týchto náročných dňoch sme cestovali
do mestečka Nettun, ležiace pri Thyrenskom
mori. Tu sme si prezreli hrob sv. Márie Goretti a náš bývalý kňaz Marek Šenkárik tam
slúžil svätú omšu za nás pútnikov a tiež občanov Lehoty.
Posledný deň našej pútnickej cesty nás
čakala návšteva mestečka Padova, kde sme
navštívili baziliku sv. Antona Paduánskeho,
prezreli sme si relikvie sv. Leopolda Mandiča
– známeho a vyhľadávaného spovedníka,
baziliky sv. Justíny – hrob sv. Lukáša, evanjelistu.
Týmto sa naša misia skončila a my naplnení duchovnými zážitkami sme sa vrátili
v nočných hodinách späť na Slovensko.
Takto sa mi splnil môj detský sen a zostali krásne spomienky na návštevu Talianska,
Ríma a Vatikánu. Všetkým odporúčam, ak
bude ešte možnosť, aby sa takejto misie zúčastnili. Je to neopakovateľný zážitok.

Ing. Jana Latečková
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Beseda
s Harapesom
Dňa 5.10.2015 sa žiaci 4. – 9. ročníka zúčastnili v kultúrnom dome besedy s pánom
Vlastimilom Harapesom – baletným majstrom, choreografom, hercom a spevákom
z Českej republiky. Pútavým a zaujímavým rozprávaním im priblížil svoj plodný
umelecký život. Roky strávené v školských
laviciach doplnil vtipnými historkami
a pesničkami.

príslušníkmi stretli 12. októbra 2015 pri jesennom vyrezávaní a ozdobovaní tekvíc. Na akciu pod názvom
,,Tekvičák 2015“ sa žiaci po
minuloročnej dobrej skúsenosti veľmi tešili.

Vašej pomoci sa zlepšujú životy ľudí, ktorí
stratili jeden z týchto najdôležitejších ľudských zmyslov.
Do pokladničky sme vyzbierali sumu
52,57€. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili,
vyslovujeme veľké srdečné Ďakujeme.

Mgr. Monika Strapáčová
Deťom s vyrezávaním
do školy prišli pomôcť mamičky, bratia, aj sestry. Za
pomoci fantázie, tvorivosti
a šikovných rúk vytvorili
nádherné tekvice, ktoré
svojimi krásne sfarbenými
a svietiacimi plodmi zdobia
chodbu našej školy. O tom,
že sa spoločná práca naozaj
vydarila Vás presvedčia tieto krásne tekvice.

Hovorme o jedle
Od 12. do 16. októbra 2015 sa celá naša
škola zapojila do 3. kola celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, v rámci ktorej sme plnili
2 súťažné témy.
Prvou, do ktorej sa zapojili žiaci z 2. a 4.
ročníka bola téma Ovocie a zelenina - prečo
potrebujeme 5 porcií denne. Cieľom aktivít
bolo:
tematikou, vyhľadávali informácie na internete o včelích produktoch a zúčastnili sa
besedy so včelárom pánom Čápekom, ktorý
na záver besedy urobil žiakom ochutnávku
medu z jeho chovu včiel.
Aktivity sa žiakom páčili a takéto zážitkové učenie bolo pre nich určite veľkým
prínosom a dobrou zábavou.

Beseda žiakov zaujala, za čo majstra odmenili veľkým potleskom.

Mgr. Tatiana Solnicová

Mgr. Ľubica Ševčíková

PaedDr. Iveta Šlosárová

Biela pastelka
Dňa 25. septembra sa na našej škole
uskutočnila zbierka Biela pastelka. Každoročne zbierkou pomáhame slabozrakým
a nevidiacim ľuďom na Slovensku. Aj vďaka

1. prehlbovať a upevňovať vedomosti o kladnom význame konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie
2. vedieť význam stravovania
v 5 porciách denne
3. naučiť sa pieseň o Zdravej
strave
Aktivity so žiakmi pripravili
a zorganizovali p. učiteľky
Mgr. M. Strapáčová a Mgr. Ľ.
Ševčíková.

Vyrezávanie tekvíc
v druhej triede
Tradične, tak ako aj po minulé roky, sa
žiaci 2. ročníka spolu so svojimi rodinnými

Do druhej súťažnej aktivity sa zapojili žiaci celej
školy. Jej názov bol Cukry
- prečo sú dôležitou súčasťou
výživy a niečo zaujímavé o
mede. Žiaci kreslili včielky,
z ktorých robili plagát, tvorili
básne na hodine slovenského
jazyka a literatúry, učili sa po
anglicky slovíčka s danou
20
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Mikuláš

Aj tento rok nás v škôlke potešil Mikuláš svojou návštevou. Priniesol vo svojom
čarovnom vreci plno dobrôt, z ktorých sa
detičky veľmi potešili. Ako poďakovanie
zaspievali krásne pesničky a odprevadili
Mikuláša s rozžiarenými očkami.

Radi pomáhame
Na Základnej
škole v Lehote
žiaci už dlhé roky
zbierajú vrchnáky od PET fl iaš na
pomoc tým, ktorí
to potrebujú.
Tento rok sme
pomohli Sabínke
Fajnorovej z Bratislavy, ktorá bojuje s ťažkou diagnózou - hypotóniou. Táto
choroba je liečiteľná, ale vyžaduje si veľa úsilia na zlepšenie, a teda aj našu malú pomoc.
Žiaci našej školy vyzbierali 13 vriec vrchnákov a tie sme zaslali Sabínke, aby mohla
absolvovať liečbu v ADELI medical centre
v Piešťanoch.

Pani knihovníčka, Dominika Petríková,
im ochotne poukazovala priestory knižnice
a vysvetlila pravidlá, ktoré treba pri návšteve
knižnice a zapožičiavaní kníh dodržiavať.
Žiaci si s nadšením prezerali knihy a vybrali
si tie, ktoré ich najviac zaujali. Po vystavení
čitateľského preukazu si ich zapožičali a budú si ich doma čítať.

Divadielko Svetielko
Do škôlky prišlo deťom predstaviť divadielko Svetielko novú hru s názvom ,,Prišla jeseň“.
Deti sa aktívne zapájali, tancovali, spievali známe pesničky (Červené jabĺčko, Moja mamka
niečo má...) a so zvieratkami si opakovali charakteristické znaky jesene.

Lenka Fúsková

Veríme, že jej liečenie prospeje a želáme
jej veľa zdravia. Už sme pomocou takejto
zbierky pomohli viacerým ľuďom a radi pomôžeme aj ďalším, a preto v zbierke budeme
naďalej pokračovať.
Vypracovali:

K. Bednárová a L. Zabáková

Návšteva obecnej
knižnice
Žiaci 2. ročníka sa rozhodli, že si v tomto
školskom roku budú svoje čitateľské zručnosti zdokonaľovať nielen v škole, ale aj
doma a tak spolu so svojou pani učiteľkou
navštívili dňa 9. októbra 2015 obecnú knižnicu v Lehote.
22

Nakoľko sa chcú v čítaní zlepšovať a radi
si prečítajú nové príbehy a zaujímavosti,
knižnicu budú navštevovať pravidelne.

Mgr. Ľubica Ševčíková
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Zaznamenali sme

Kynológia

Činnosť
kynologického
klubu v Lehote

Úspechy
našich detí
„Športovec možno nemá čas chodiť každý
deň von. Nechodí sa cez víkend baviť. Netrávi svoj voľný čas s cigaretou a fľaškou v ruke.
Nemá v škole ukážkové známky. Jeho kamaráti si myslia, že na nich zabudol alebo že na
nich kašle, lenže oni nevidia, že sa snaží niečo dosiahnuť. Čas, ktorý oni trávia vonku, on
trávi na tréningu a tvrdo maká. Kvapky, ktoré
ostatní vypijú, on zo seba vypotí. Ale až ostatní budú niekde na dne, tak práve on bude ten,
ktorý bude víťaziť v športe, ktorý miluje a pre
ktorý obetoval roky svojho života.“
GymGol klub Nitra – Fitness detí je
športový klub pôsobiaci na pôde Gymnázia
Golianova – Nitra Klokočina. Zaoberá sa tréningom detí v oblasti fitness. Fitness detí sa
ako súťažná disciplína objavila v roku 2002.
Nitrianske fitnesky sa prvýkrát predstavili na
Slovensku v roku 2003 a to ešte pod športovým klubom Aréna Nitra. Neskôr v roku 2006
sa po organizačných zmenách klub premenoval na GymGol klub Nitra. Od toho roku
patrí klub medzi elitu slovenského fitnes.
Klub má dievčatá a chlapcov vo veku od 4-15
rokov a dorastenky, ktoré majú 16-18 rokov.
Tréningy sú náročné a trénuje sa 4x do týždňa 2 hodiny. Trénermi sú skúsení odborníci
v oblasti fitness, športovej gymnastiky a tan24

ca. Hlavnou trénerkou je Mgr. Lívia Maťušová, trénerkou pre modernú gymnastiku
a balet je MUDr. Eleonóra Červeňová a Miloš
Krška je trénerom športovej gymnastiky.
Sme radi, že aj deti z Lehoty trénujú
v GymGol klube Nitra a reprezentujú nás
na celoslovenských šampionátoch. Medzi
naše šikovné deti patria Rebeka Maťušová
(kategória 12-13 rokov), Emmka Červeňová
a Tianni Dubeňová (kategória do 7 rokov).
Úspechy našich Lehoťaniek za rok 2015:
Rebeka Maťušová (kategória 12-13 rokov):
Veľká cena mesta Piešťany 5.miesto, Veľká
cena Zvolena 4. miesto, Majstrovstvá Slovenska Prievidza 4. miesto, Pohár starostu obce
Kanianka 6. miesto, B STAR CUP Zvolen 6.
miesto a Veľká cena Nitry 4. miesto;
Emmka Červeňová (kategória do 7 rokov):
Veľká cena mesta Piešťany 6.miesto, Veľká
cena Zvolena 5. miesto, Majstrovstvá Slovenska Prievidza 5. miesto, Pohár starostu obce
Kanianka 10. miesto, B STAR CUP Zvolen 10.
miesto a Veľká cena Nitry 8. miesto;
Tianni Dubeňová (kategória do 7 rokov):
Pohár starostu obce Kanianka 7. miesto, B
STAR CUP Zvolen 4. miesto, Veľká cena Nitry
10. miesto
Našim deťom budeme držať palce aj
v novom roku 2016 a budeme sa tešiť z ich
úspechov.
Zdroj informácií: (gymgol.wbl.sk, so súhlasom p. Lívii Maťušovej).

Zizu Dubeňová

Členovia kynologického klubu zamerali
svoju činnosť podľa potrieb a požiadaviek
OcÚ v Lehote a to hlavne pomoc pri organizovaní stretnutia Lehôt a Lhot, ako aj pri
organizovaní Európskych dní.
Členovia nášho kynologického klubu boli
nápomocní pri zabezpečovaní poriadkovej
služby počas prípravy a priebehu týchto
akcií, kde boli zložené poriadkové hliadky
z členov kynologického klubu a polície. Tejto akcie sa zúčastnili všetci členovia nielen
muži, ale aj ženy, za čo im patrí poďakovanie.
Ďalším hlavným cieľom bolo zameranie
sa a účasť na Kynologickom preteku maj-

strovstiev Slovenskej republiky, ktorá sa
konala v Zbehoch. Náš kynologický klub,
ako aj obec Lehota, reprezentoval náš člen
Milan Šooš so psom Nambo. Takejto súťaže
Majstrovstiev SR sme sa zúčastnili prvýkrát.
Samotný pretek spočíval v troch kategóriách.
Prvá kategória stopovanie, druhá kategória
poslušnosť a tretia kategória obrana.
Náš pretekár Milan Šooš so psom Nambo
predviedol vynikajúcu prácu, keď v kategórii
poslušnosť získal 1. miesto, v kategórii obrana získal 2. miesto, avšak v kategórii stopovanie neuspel. Takže v konečnom hodnotení
získal z 13-tich súťažiacich pekné 4. miesto.
V takejto silnej konkurencii vynikajúco
pripravených psovodov a ich miláčikov je to vynikajúci
úspech nielen nášho
kynologického klubu, ale aj našej obce,
za čo patrí p. Milanovi Šoošovi a jeho
psovi
Nambovi
úprimná gratulácia
a veľké ďakujeme.

Štefan Pavel
predseda
kynologického
klubu v Lehote
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Futbalový oddiel
Skončila sa nám jesenná časť futbalovej sezóny a tak je čas na bilancovanie.
A-mužstvo po letnom doplnení kádra a dobrej príprave vstupovalo do súťaže s vysokými
ambíciami. Pri pohľade na tabuľku ale vládne nespokojnosť. Skončili sme na 10. mieste s 19
bodmi. Najviac mrzí veľa inkasovaných gólov a straty bodov na domácom ihrisku. Prestávka nám prišla vhod a veríme, že po kvalitnej zimnej príprave začneme stúpať v tabuľke.
Dorast po postupe do piatej ligy čakala neznáma súťaž s kvalitnejšími tímami ako to
bolo vlani. S účinkovaním v súťaži musíme byť všetci maximálne spokojní. Skončili sme na
1. mieste s 3-bodovým náskokom. Pohľad na tabuľku veľmi teší, ale ešte viac teší hra, ktorú
predvádzame a doslova valcujeme všetkých súperov. Máme na dosah historický postup do
4. ligy, o ktorý sa určite pobijeme.
Mužstvo starých pánov zimuje na 3. mieste, keď prehrali iba 2 zápasy. Vytvorila sa dobrá
partia, ktorá sa teší na nedeľu, keď si môžu zahrať zápas a po ňom si pri pivku podebatiť.
Všetkým hráčom a fanúšikom prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia a v novom roku veľa úspechov.

Peter Zabák

Bedmintonový
turnaj
Dňa 29.11.2015 športová komisia v spolupráci s obecným úradom zorganizovala
bedmintonový turnaj, ktorého dejiskom bol
Kultúrny dom v Lehote.
Cieľom tohto podujatia bolo zapojiť čo
najviac amatérskych bedmintonistov, ktorí
si zmerali svoje športové umenie už v prebiehajúcom zimnom období. Ako prví odohrali
svoje zápasy mladší a starší žiaci, ktorí svojimi výkonmi nielen prekvapili, ale aj potešili
svojich rodičov. Potom nastúpili ženy, muži
nad 50 rokov a po nich muži, ktorí tvorili
najväčší počet súťažiacich. Tieto zápasy sa
rozbehli vo veľmi svižnom tempe, kde hráči
neraz predvádzali nekonečné výmeny.

Lehotský hokej
Hokejové mužstvo Lehota OILERS je aj v ročníku 2015-2016 účastníkom ASHL (Amatérska slovenská hokejová liga). Štruktúra ASHL sa zmenila, nakoľko sa do ligy prihlásilo 25
tímov z Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Domovským stánkom ASHL zostala hokejová hala v Nitre na Klokočine. Súťaž sa skladá
z prvej ligy, v ktorej hrá 9 tímov a z druhej ligy, kde je 16 tímov aj s našimi Olejármi. V základnej časti súťaže každé mužstvo odohrá 15 zápasov a prvých 8 tímov postupuje do play
off. Tento ročník sú v lige aj mužstvá z okolitých miest Zlaté Moravce, Šaľa, Šurany, Levice,
Piešťany. To je dobrý signál pre organizátorov ASHL, že liga je každým rokom populárnejšia
a priťahuje stále viac tímov.
K Olejárom sa pridali v tomto ročníku ďalšie posily z Lehoty a to Pavel Andrej, Rusnák
Jakub a Varga Samuel. Lehockí Olejári sú po ôsmom kole základnej časti na štvrtom mieste,
no zostáva odohrať ešte sedem zápasov. Medzi najťažšie patrí zápas s víťazom minulého
ročníka a súčasne lídrom tohto ročníka, tímom Angry Sheep dňa 26.12.2015 o 17:15, na
ktorý Vás pozývame.

Alexander Gála

Turnaj sa blížil ku koncu a o konečnom
poradí rozhodli zápasy o 3. miesto, kde sa
stretli Viliam Hrnčiar a Juraj Pavel - 2:0.
A samozrejme, najkvalitnejší zápas sa hral vo
fi nále, kde si Lukáš Mesároš poradil v napínavom zápase s Marekom Šimunekom 2:1.
Športová komisia a organizátori turnaja
sa touto cestou chcú poďakovať všetkým
zúčastneným a víťazom prajeme ešte veľa
športových úspechov.

Juraj Pavel
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CESTOVNÝ PORIADOK

R ADY A POMOC OBČANOM
Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138
Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - párny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

nepárny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

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

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Streda

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Štvrtok
Piatok

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40

Stránkové hodiny
OcÚ 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
Kontakt:
0911 220 861

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

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/6505205
Deň
Pondelok

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce
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Zvozový k alendár

Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:
30

fan.manager@orangemail.sk

www.lehota.sk

