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SPRAVODAJSTVO

Výsledky referenda v Hornej Lehote

Príhovor

Účasť: 46, 49 %

ÁNO = 93,86 % NIE = 3,77 %
2. Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené
osvojenie detí a ich následná
výchova?
ÁNO = 92,92 % NIE =4,71 %

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
ÁNO = 92,92 % NIE = 4,71 %

Stojíme na prahu nového volebného obdobia rokov 2014
– 2018. Pred nami sú štyri roky
práce v prospech rozvoja obce.
Neexistuje vyššia pocta vo verejnej funkcii, ako byť za prácu
predchádzajúcich rokov opätovne zvolený, či už za poslanca alebo starostu. Dôvera, ktorú nám
občania vyjadrili vo voľbách, je
pre nás obrovskou výzvou a záväzkom.
Odo dňa zvolenia do funkcie už
budeme všetci hodnotení nie
podľa toho, koľko sme dostali hlasov, ale podľa toho, ako sa
budeme podieľať na rozvoji dediny.
V uplynulých volebných obdo-

biach bola latka nasadená vysoko. Verím, že aj v tom nadchádzajúcom sa nám podarí pokračovať v nastolenom trende.

- dobudovať pešie komunikácie
od rodiny Bieľovej po r. J. Mikulaja
- opraviť poľné cesty, hlavne tie,
po ktorých vedie trasa zimného
prechodu
- zaviesť kamerový systém v obci
- zrekonštruovať obecné námestie
- kúpiť smetné kontajnery na separovaný odpad
- určiť zodpovedného pracovníka na chod športového klubu
cestou dohody o vykonaní prác
- v spolupráci s vlastníkmi
kaštieľov pritiahnuť čo najviac
turistov do obce

OZ schvaľuje
Zloženie rady OZ:
Milan Jurovčík, Lukáš Reguli,
Peter Maruniak

• oprava a vyasfaltovanie
Obchodnej ulice
• vyvolať rokovanie so zástupcami poľovníckeho združenia Javorová o poškodzovaní poľných
ciest, vytváraní nových ciest a pohybe motorových vozidiel mimo
poľných ciest. Poslanci si myslia,
že príroda patrí všetkým ľuďom,
nielen poľovníkom, a mali by sa o
ňu starať všetci.
• vyriešiť problém s voľne sa pohybujúcimi psami a ich nezodpovednými majiteľmi
• športový klub – poslanci žiadajú
otvoriť jeho priestory hlavne pre
mládež, určiť zodpovedného pracovníka a od nového roka schváliť
vstupný poplatok 2 eurá pre deti
do 15 rokov a 4 eurá pre dospelých na mesiac. Odporučili, aby sa
návštevníci športového klubu zapisovali do knihy návštev.
Zatváraciu dobu určili na 21. h v

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a
jednou ženou?

Plány samosprávy na nasledujúce roky
Milí Hornolehoťania,
držíte v rukách prvé číslo našich obecných novín, novín
Hornej Lehoty. Rozhodli sme
sa ich vydávať na základe
požiadaviek obyvateľov i poslancov, po vzore okolitých
dedín.
Prostredníctvom periodika
chceme občanov informovať
o dianí a živote v obci. Noviny
budú prinášať dôležité informácie z prvej ruky týkajúce sa
chodu samosprávy, materskej
školy, obecných organizácií,
podajú pravidelný prehľad o
kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa v Hornej Lehote konajú, nazrú do minulosti dediny a jej obyvateľov.
Hornolehoťan bude vychádzať trikrát do roka a bude
bezplatne distribuovaný do
každej domácnosti. Plnofarebná verzia novín bude zverejnená vždy po vydaní na internetovej stránke obce.
Keďže ide o prvé číslo, privítame vaše podnety a názory
na obsah a jeho prípadné obohatenie.
Verím, milí čitatelia, že si naše
obecné noviny obľúbite.
Jozef Mikuláš, starosta

Obecní poslanci
Ján Balek
Dagmar Červeňová
Peter Chomistek st.
Milan Jurovčík
Veronika Kľúčiková
Peter Maruniak
Lukáš Reguli
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V nasledujúcom období treba
v obci riešiť nasledovné:
- vybudovať elektrickú prípojku
na ulici Pod Dielcom
- výstavbu cesty Pod Dielcom
- dobudovať inžinierske siete na
novej ulici Pod Stráňou
- vysporiadať pozemky pod
miestnou komunikáciu na ulici
Roveň
- výstavbu tenisových kurtov na
oddychovej zóne
- opraviť miestne komunikácie a
vyasfaltovať ich

Jozef Mikuláš

Výpis z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Komisia životného prostredia :
Predseda Milan Jurovčík, členovia – Ján Balek, Stanislav Kompan
Kultúrno-športová komisia :
Predseda Peter Chomistek, členovia - Veronika Kľúčiková
a Lukáš Reguli
Sociálna komisia:
Predseda Dagmar Červeňová,
členovia – Elena Kriváňová,
Ing. Štefan Fúrik

Priority novozvolených
poslancov:
• vybudovanie zberného dvora
na likvidáciu komunálneho a stavebného odpadu

zime a 22. h v lete.
• dobudovať v oddychovej zóne
malé ihrisko, ktoré by v zime slúžilo ako klzisko
• poslanci poukázali na neporiadok v garáži obecného úradu, na
lepšie využitie týchto priestorov
a na prácu zamestnanca obecného úradu, o ktorú prejavili záujem
• oprava podlahy na železnom
moste, niektoré foršty sú už prelomené, preto ich treba vymeniť. Poslancov zaujíma, či sa za
prechod cez most platí a kto zaň
platí. Tak isto poukázali na ťažbu
dreva, ktoré sa približuje po pozemkoch a nie po poľných cestách, čím sa poškodzuje príroda.
Zaujímali sa o výdaj povolenia na
ťažbu dreva všeobecne.
• možnosť zadováženia vozidla
V3S pre obecný úrad, ktoré by
mohlo parkovať v obecnej garáži
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Modernizácia osvetlenia prinesie dedine výraznú úsporu
Horná Lehota podala pred piatimi rokmi projekt na modernizáciu verejného osvetlenia,
pretože pôvodné už bolo staré a
opotrebované.
V rámci plánovanej modernizácie musela obec použiť svietidlá
a svetelné zdroje, ktoré budú
vyhovovať prísnym kritériám
kladeným na moderné verejné
osvetlenie. Základným predpokladom dosiahnutia takéhoto stavu bolo použitie prvkov
osvetľovacej sústavy, ktoré budú
rešpektovať aj požiadavky na
odstránenie nežiaducich svetlených emisií.
Po analýze bolo namiesto pôvodných 38 svietidiel od 72 W
do 300 W nainštalovaných 62
nových svietidiel, v ktorých budú osadené vysokotlakové sodíkové výbojky s príkonom 70
W a regulovateľným svetelným
bodom. Jednou z podmienok pri
čerpaní eurofondov bolo, aby
sa znížila spotreba elektrickej
energie. Úsporu bude musieť
obec v nasledujúcich desiatich
rokoch dokazovať. Ak nedosiahne úsporu, Horná Lehota bude
musieť časť peňazí vrátiť. Úspory bude musieť zaznamenávať v
monitorovacích správach.
Z tohto dôvodu sa obec rozhodla
do nového osvetlenia zabudovať systém regulácie intenzity
osvetlenia a monitoring formou
vzdialeného dispečingu. Riadenie osvetlenia zabezpečuje

lokálna riadiaca jednotka prostredníctvom siete T-mobile,
ktorá vykonáva zapínanie svietenia s danou intenzitou a jeho
vypínanie podľa nadstavených
časov. Práca riadiacej jednotky je autonómna a nezávislá od
úrovne nadradeného monitorovacieho systému. Funkciu moni-

Hornej Lehoty sa tento systém
už využíva. V súčasnosti obec od
súmraku do 22. hodiny osvetľuje na 70%, od 22. do 23.30 h na
50%, od 23.30 do 3. h svieti dedina na 30%, od 3. h do 5. h na 50%,
od 5. do rána svieti s úsporou na
70%. V januári, keď obec zabezpečovala cez verejné osvetlenie

toringu zabezpečuje centrálne
dispečerské pracovisko, do ktorého sa prenášajú informácie zo
všetkých dedín, v ktorých je nainštalované podobné osvetlenie.
Užívateľ v danej dedine získa informácie o svojom osvetlení prostredníctvom web prehľadávača,
ktorým sa pripojí k centrálnemu
dispečingu cez internet. Prostredníctvom prideleného hesla
a mena môže pravidelne podľa
prírodných podmienok riadiť
intenzitu osvetlenia. V prípade

aj vianočnú výzdobu, nočný
odber predstavoval za deň 86
kWh elektrickej energie. Po zdemontovaní výzdoby a vypnutí
stromu pred kostolom sa denná spotreba pohybuje okolo 39
kWh a bude sa s predlžujúcim sa
dňom neustále znižovať. Všetky
tieto informácie sú pravidelne kontrolované, monitorovací
systém umožňuje aj pravidelne
podľa požiadaviek obyvateľov
meniť intenzitu osvetlenia.
Občania požadujú, aby verejné

osvetlenie bolo okolo hlavnej
cesty a ku vlakovej stanici ešte
doplnené. Túto požiadavku bude samospráva riešiť na jar, keď
budú na stĺpy namontované ďalšie štyri kusy svietidiel.
V ďalšej časti modernizácie
osvetlenia bolo na miestach, kde
vznikli nové ulice alebo ich časti,
namontovaných jedenásť solárnych svietidiel, ktorých akumulátorové 90 Ah batérie dobíja
slnečná energia. Osvetlenie je
zabezpečené 36 W led svietidlami. Pokiaľ je plne nabitý akumulátor, mala by lampa svietiť
50 hodín. Žiaľ, počas zimného
obdobia je málo slnečného svitu, akumulátory sú málo nabité,
preto je režim nastavenýť tak,
že budú po zotmení svietiť päť
hodín a pred úsvitom dve hodiny. Ak ani toto nepomôže, obec
prikročí k výmene žiaroviek s
nižším príkonom, čo by sa malo
prejaviť v dlhšej dobe svietenia.
So solárnymi svietidlami sa Hornolehoťania nemusia báť neustále sa zvyšujúcich cien energií. Vyššie uvedeným opatrením
samospráva zvýšila hodnotu
základného cieľa každej modernizácie osvetlenia, a to energetickú úsporu.
Spojením viacerých progresívnych technológií v rámci rekonštrukcie dosiahla modernejšie
osvetlenie so znakmi inteligentného ovládania a regulácie
osvetlenia.

Obec podala k 30. októbru minulého roka projekt na Environmentálny fond so žiadosťou na
rozvoj odpadového hospodárstva v dedine, triedený zber a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Samospráva chce zabezpečiť
pre každú domácnosť kompostovací kontajner, do ktorého by
rodiny ukladali zelený odpad a
nevyvážali ho mimo intravilán
obce. Ak bude projekt úspešný a

obyvatelia budú kompostovať, v
budúcom roku samospráva zníži
poplatok za komunálny odpad.
Druhý projekt, ktorý samospráva podala na envirofond, sa týka
nákupu techniky na separovaný
zber a zhodnocovanie zeleného
odpadu. Ak projekt na sumu 44
670 eur prejde, obec chce kúpiť
traktor, vlečku, čelný nakladač,
štiepkovač, mulčovač, kontajnery. Obci by technika výrazne
zjednodušila vývoz komunál-

neho odpadu, kosenie, drvenie
konárov a likvidáciu zeleného
odpadu.
V súčasnosti obec spracováva
projekt na zvýšenie kapacity
materskej školy. Povolená kapacita je 18 detí, v spálni je však
iba 15 lôžok. Po rozšírení spálne a vytvorení podmienok pre
učiteľky, ktoré nemajú toalety
a miestnosť na prezliekanie, a
pre riaditeľku, by sa kapacita
škôlky rozšírila na 24 detí.

Požiadavka na priestory pre zamestnancov škôlky vyplynula
aj z kontroly okresného hygienika, ktorý vykonal vlani v júni
kontrolu. Obci uložil opatrenia,
ktoré musela splniť do konca
roka. Náklady na odstránenie
nedostatkov stáli samosprávu
10-tisíc eur.
Po opätovnej kontrole úradu
zdravotníctva hygienik skonštatoval, že obec požiadavky
splnila.

Obec sa cez projekty uchádza o financie
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Hospodárenie s odpadmi: Čo je v tomto roku nové?
Obec vlani zabezpečovala vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom Technických služieb
Dolný Kubín. Aj tento rok budú odpad vyvážať dolnokubínske Technické služby, no vývoz sa
bude konať raz za dva týždne, a to vo štvrtok.
Vývoz vyseparovaného odpadu bude zabezpečovať nová spoločnosť Lupčianka so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorá ponúkla za vývoz tohto druhu odpadu nižšiu cenu. Vývoz plastov bude
každú prvú stredu v mesiaci, vývoz skla každú druhú stredu v mesiaci. O vývoze a zbere papiera
za protihodnotu budú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.
ČO PATRÍ DO KONTAJNERA
PRE PLASTY A KOVOVÉ OBALY
plastové fľaše od nápojov – PET
fľaše, plastové obaly z čistiacich
prostriedkov, drogérie, plastové obaly od potravín, fólie,
plastové tašky, kovové obaly od
zaváranín, konzervy, plechové
dózy od piva a iných nápojov,
tetrapaky
ČO NEPATRÍ DO KONTAJNERA
NA PLASTY A KOVOVÉ OBALY

Plastové obaly znečistené od
olejov a chemikálií, polystyrén
PVC rúry a podlahové krytiny,
znečistené kovové obaly, diely
plastové z automobilov, elektronické zariadenia a ich súčasti.
Tieto veci patria do komunálneho zmesového odpadu.
ČO PATRÍ DO KONTAJNERA
NA SKLO

sklenené fľaše, farebné aj číre,
poháre od zaváranín, tabuľové
sklo z oblokov a skleníkov

Množstvo vyzbieraného odpadu v obci za rok 2014

ČO NEPATRÍ DO KONTAJNERA
NA SKLO
Keramika, porcelán, žiarovky,
žiarivky a rôzne plastové obaly,
v ktorých obyvatelia nosia sklenené fľaše do kontajnera. Tieto
veci okrem žiaroviek, žiariviek
a výbojok patria do komunálneho odpadu.
ČO PATRÍ DO PAPIERA

novinový, kancelársky a baliaci
papier, časopisy, zošity, kartótony

vyradené elektronické a elektrické zariadenia

4,060

papier a lepenka

2,511

vyradené zariadenia obs. chlor. uhľovodík
plasty
sklo

0,360
4,255
6,940

zmesový KO

71,680

obaly z kovov

0,030

objemový odpad
batérie
kartón

šatstvo
VKM

8,190
0,023
0,128
0,400
0,030

nové obaly, krabicové obaly od
džúsov, mlieka a iných nápojov
ČO NEPATRÍ DO PAPIERA

plastové obaly z kníh, celofán,
tapety, lepiace pásky, papierové
a plastové obaly, obaly obsahujúce zvyšky nápojov
ČO NEPATRÍ DO KONTAJNERA
NA KOMUNÁLNY ODPAD

Je to biologický odpad zo záhrad, z kosenia trávnikov, šupky
zo zemiakov, staré zemiaky, konáre a uhynuté zvieratá.
ČO NEPATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Časti nábytku, ako sú fotelky,
gauče, televízory, chladničky
ani žiadny elektronický odpad,
staré akumulátory, pneumatiky a podobne. Každý obyvateľ
musí starý nábytok rozobrať a
roztriediť, pretože spracovatelia odpadu drevený odpad odmietajú prevziať. Ten patrí do
spaľovne, alebo ho možno doma
spáliť v kotolni.
ČO PATRÍ DO ELEKTROODPADU

Staré práčky, televízory, chladničky, mrazničky, počítače, tranzistory, rádiá, staré elektrické
pece a elektrické rúry, variče,
varné kanvice. Elektronický
odpad je likvidovaný v jarných
a jesenných mesiacoch firmou
Ekoray Námestovo. Obyvatelia
môžu menšie časti pravidelne
hádzať do kontajnera vo vchode
do obecného úradu, ktorý likviduje firma Asekol SK.
ČO PATRÍ DO KONTAJNERA
NA POUŽITÉ ŠATSTVO

Tento kontajner je umiestnený
vo vchode do obecného úradu.
Do kontajnera patrí staré nezašpinené oblečenie, šatstvo, bielizeň, záclony, pracovné oblečenie, zimné kabáty a pod.
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Aj keď bez snehu, prechod sa vydaril
Šestnásty ročník Bielej stopy sa
uskutočnil 24. januára. Lyžiarsko-turistického prechodu sa zúčastnilo takmer tristo ľudí.
Pre nedostatok snehu nebola tentoraz vyznačená trasa pre bežkárov, šlo sa len pešo po desať kilometrov dlhej trati.

Pri prezentácii účastníci dostali
na posilnenie tradičnú zemiakovú placku, ktoré pripravila Mária
Forgáčová, a pol deci hriateho od
rodiny Pilarovej.
Turisti sa na trati mohli pristaviť
pri vatre a opiecť si špekáčiky.
Pripravené boli súťaže. V hode

Hasiči bilancovali
Hornolehotskí hasiči mali vlani
24 technických výjazdov. Členskú základňu tvorí 22 aktívnych
členov. Výzbroj hasičov tvorí
automobil Škoda RTO, pojazdná
striekačka PPS 12, hadice a ostatná výzbroj.
Hasiči sa vlani zúčastnili požiarnej súťaže dospelých v Chlebniciach. Obsadili vynikajúce tretie
miesto. Okrem hasičských povinností sa hasiči spolupodieľajú aj
na organizovaní spoločenských
podujatí. Každoročne stavajú
máj pred obecným úradom, zorganizovali Deň detí, kde profesionálni hasiči predviedli ukážku
vytiahnutia zraneného z auta.
Finančne na akciu prispeli poľ-
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polenom zvíťazila v ženskej kategórii pani Tomašáková, v mužskej kategórii Lukáš Šutý. Deti
pretekali v sánkovaní na plastovom lopári, vyhral chlapec od Ondrekov z Oravského Podzámku.
Najstarší účastník bol z Dolného
Kubína, mal 75 rokov.

Najmladší mal štyri roky.
Po návrate čakal v sále obecného úradu na účastníkov chutný
guláš a hudba. Návštevníci sa pri
nej zabávali, kým vládali. Nechýbala tombola. Podujatie pripravil
obecný úrad s poslancami obecného zastupiteľstva.

Celá dedina korčuľuje

nohospodárske družstvo, Tatra
Wood, obecný úrad, Generali poisťovňa, Charita. Spokojnosť detí
aj rodičov je pre hasičov výzva,
aby podobné podujatia organizovali častejšie.
Hasiči vykonali v dedine pravidelnú preventívnu prehliadku.
V sezónnych prácach vyčistili s
družstvom cestu. Dobrovoľníci
pripravili túto zimu pre obyvateľov aj klzisko. Ich spolupráca s
ostatnými organizáciami v obci
je nadštandardná. Vďaka za spoluprácu a podporu patrí obecnému úradu, starostovi Jozefovi
Mikulášovi a obecnému zastupiteľstvu.
Július Janček

Multifunkčné zelené ihrisko môžu obyvatelia využívať už aj v
zime. Z iniciatívy hasičov a niekoľkých občanov vzniklo na ihrisku klzisko.
Iniciátori chceli vytvoriť pre deti a mládež podmienky na zmysluplné trávenie voľného času a motivovať ich viac sa pohybovať
na vzduchu, ako sedieť doma pri počítači či televízore.
Ľadovú plochu môžu využívať od januára. Starajú sa o ňu dobrovoľníci. Pod ľadom je natiahnutá igelitová fólia, ktorú ochotne
požičali podielnici družstva.
O korčuľovanie je mimoriadne veľký záujem. Do pomoci so starostlivosťou o klzisko sa dokonca s nadšením zapájajú aj mladí
ľudia, pomáhajú najmä pri odhŕňaní snehu z plochy. Klzisko je
otvorené aj vo večerných hodinách, je osvetlené.
Prevádzka ľadovej plochy bude záležať od klimatických podmienok. Obec chce, aby sa futbalové ihrisko menilo na klzisko
každú zimu.
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Folklórna skupina Charita slávi 20. výročie
Na podnet zanieteného prívrženca ľudového umenia vdp.
duchovného Henryka Siteka
a na základe skúseností získaných pri vedení speváckej
skupiny založila v roku 1995
Agneša Bielová s členkami charitatívnej skupiny Farskej rady
folklórnu skupinu s názvom
Charita.
Už prvé vystúpenie súboru na
fašiangy toho istého roku malo
obrovský úspech. Hornolehotská svadba prilákala do miestneho kultúrneho domu nebývalé množstvo divákov. Starých,
aby si zaspomínali na dávno
zašlé časy, mladých, zvedavých,
ako to bolo v minulosti. Od tých
čias, vždy na fašiangy, prichádza Charita každoročne s novým programom.
Folkloristi uviedli:
1996 - Dožinky
1997 - Ozvena našich lúk
1998 - Trepačky
2000 - pásmo Žofkine rozprávky
2001 - divadelná hra Pytliakova
žena
2002 - pásmo Ako som sa ženil
2003 - Hornolehotská svadba
V roku 2003 sa vedúca skupiny
Agneša Bielová odsťahovala za
svojím synom vdp. Marekom do
farnosti jeho pôsobenia. Začiatkom roka 2004 sa ujal vedenia
skupiny Jozef Sroka, ktorý so
Žofiou Chomistekovou naštudoval scénické pásmo Zima na
dedine.

Rok 2005 bol desiatym rokom
účinkovania folklórnej skupiny.
V spolupráci s obecným úradom
a Oravským osvetovým strediskom pripravila dôstojnú oslavu
svojho výročia. Predstavila sa
s novým programom, ktorý sa

nala bez vedúceho Jozefa Sroku,
ktorý v marci podľahol zákernej
chorobe. Na prípravu nového
programu sa podujala Daniela Mičáňová so Žofiou Chomistekovou. Folklórna skupina
sa predstavila so scénickým

skladal zo scénickým pásiem:
Rukovačka, Tlačenie kapusty a
Čepčenie nevesty.
V ďalších rokoch skupina pod
vedením Jozefa Sroku st. pokračovala v tradícii začatej Agnešou Bielovou. Každý ďalší rok v
poslednú fašiangovú sobotu naštudovala nové scénické pásma:
2006 - Páračky, Fašiangy
2007 - Máje, Hora
2008 - V Lehote na rínku
2009 - Trepačky, Priadky
V roku 2010, ktorý bol 15. rokom účinkovania Charity, pripravil Jozef Sroka st. výber z
najlepších programov: Dožinky,
Priadky a Svadba.
Rok 2011 bol rokom, kedy sa
príprava scénického pásma ko-

pásmom Krštiny, Prekáračky a
Pochovávanie basy.
Po smrti Jozefa Sroku st. prevzali vedenie súboru a prípravu
programov Daniela Mičáňová a
Žofia Sroková st.:
2012 - Mútenie mlieka a Mlátenie obilia
2013 - Bielenie plátna a Pranie
prádla
2014 - Zvyky Veľkej noci
Charita vystupovala nielen v
domovskej obci, predstavila
sa aj na viacerých folklórnych
slávnostiach na Orave, v Zuberci, Pribiši, Dlhej nad Oravou,
Zázrivej, Podbieli, Sedliackej
Dubovej, Oravskom Podzámku,
Pucove, Malatinej, Medzibrodí.
Pozvali ju aj do susedného Poľ-

Výročia sú príjemnou záležitosťou spojenou s oslavami. V
obci si tento rok pripomenieme
20. výročie založenia folklórnej
skupiny Charita. Dvadsiate narodeniny sú symbolom zrelej
mladosti a vyzretosti, čo plne
vystihuje aj náš folklórny súbor.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí počas uplynulých
dvadsať rokov účinkovali v súbore. A veru, nebolo ich málo.
Boli a sú to ľudia, ktorí urobili

veľký kus práce, ktorí nedovolia, aby zanikla krása, ktorú
naši predkovia vytvárali celé
generácie. Členovia folklórneho
súboru si zaslúžia pochvalu aj
za reprezentáciu Hornej Lehoty. Vymenovať všetky podujatia, ktoré pripravili a s ktorými
vystupovali, by bolo zdĺhavé,
pretože činnosť súboru je rozsiahla.
Nie každá tak malá obec ako
Horná Lehota sa môže pochvá-

liť toľkými ochotnými ľuďmi.
My to šťastie máme, preto by
sme si ho mali vážiť a náležite
oceniť. Súbor funguje už tak dlho, nezlomili ho prekážky, nezhody ani neprajníci. Priznajme
si, kto z nás by sa niečomu takému venoval s takým nadšením
a odhodlaním ako naše vedúce
súboru. Veď dokázali pre folklór
nadchnúť množstvo mladých
ľudí. Môžeme im byť vďační, že
sa naše deti nepovaľujú nečinne

ska, kde sa predstavila v Pszowe
a Podwilku.
S pásmom Dožinky sa predviedla na Dňoch obce v Podzámčoku, okres Zvolen.
Okrem folklórnych slávností
spestrovala stretnutia dôchodcov v Pribiši, Vasiľove a v Zázrivej, pripravila program pri
oslave 50. výročia založenia
družstva v Hornej Lehote.
Obľúbenou aktivitou je Venkovanie nevesty pri svadbách v
obci i okolí.
Za dvadsať rokov existencie
bola v súbore zastúpená skoro
každá hornolehotská rodina.
Všetci členovia sú vymenovaní v medailóne, ktorý pri príležitosti osláv výročia vydalo
Oravské kultúrneho stredisko v
Dolnom Kubíne. Za to patrí vďaka riaditeľovi OKS Miroslavovi
Žabenskému.
Charita ďakuje za podporu
hlavne Obecnému úradu v Hornej Lehote, Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne, VÚC Žilina a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohla
zúčastňovať folklórnych podujatí a zabezpečiť nové kroje.
„Želáme si, aby naša folklórna
skupina pokračovala vo svojej
činnosti naďalej,“ povedali členovia Charity. „Aby naše zvyky
a náš krásny kroj poznávalo nielen blízke, ale aj vzdialenejšie
okolie, a aby sa k nám pridávali
ďalší milovníci folklóru.“
Ing. Emília Franeková

Klobúk dole pred obetou a snahou našich folkloristov
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pred počítačmi alebo bezcieľne
nepotulujú po uliciach. Naopak,
venujú sa niečomu tak duchaplnému, ako je zachovanie dedičstva našich otcov a materí pre
ďalšie generácie. Klobúk dole
pred ich dielom.
Súboru želám naďalej veľa
radosti z práce, porozumenie,
uznanie i vytrvalosť a chuť do
ďalšej práce. Lebo kým budú
znieť piesne, bude žiť aj obec.
Jozef Mikuláš

FEBRUÁR 2O15

SPEKTRUM

Zaslúžilé osobnosti Hornej Lehoty
dáci, žiaci, ochotníci a športovci
pripomínajú nedožité 80. narodeniny a 40. výročie jeho náhlej
smrti.
Pochvalu a blahoželanie k životným a pracovným jubileám
si zaslúžia aj dlhoroční členovia výboru a dozornej rady
hornolehotského urbáru:
Ing. Anton Strežo
(*1935 Horná Lehota)

Prof. Ján Mikuláš
(1935 – 1975)
bol stredoškolským učiteľom
matematiky a fyziky. Pôsobil na
základnej škole v Slovenskom
Pravne a v Dlhej nad Oravou,
kde bol v rokoch 1961 – 1972
riaditeľom. Počas tohto obdobia sa veľkou mierou pričinil o
výstavbu novej základnej školy,
ktorá v roku 1961 vyhorela.
Po normalizácii pomerov v Československu ho z tejto funkcie
odvolali a na záver svojej učiteľskej kariéry pôsobil na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.
Vo svojom bydlisku aktívne pôsobil ako poslanec MNV a má
veľkú zásluhu ako herec a režisér na nepretržitej tradícii štefanských divadelných predstavení v Hornej Lehote.
Režisérku taktovku prebral po
svojom predchodcovi učiteľovi Humajovi, ktorému sa na
jeho pohrebe vo Zvolene v mene všetkých Hornolehoťanov a
Oravcov poďakoval za výchovu
mladej generácie.
Posledné naštudované divadelné predstavenie v jeho réžii bola
hra Ďaleká ozvena, s ktorou sa
naši divadelníci predstavili pred
40 rokmi v Dolnej Lehote. O týždeň sme ho s oravskými učiteľmi a spevokolom, ktorý viedol
Peter Škrabák, odprevadili na
jeho poslednej ceste.
V tomto roku si jeho vďační ro-
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Celý produktívny vek zasvätil
závodu SEZ v Dolnom Kubíne.
Tam odborne i služobne vyrástol od technika po námestníka.
Spolu s riaditeľom Ing. Ondrejom Kuráňom sa pričinili o podstatný rozvoj fabriky, ktorej výrobky šíria dobré meno v celej
Európe.
Náš jubilant sa ako podpredseda ONV v Dolnom Kubíne
zaslúžil o skrášlenie celej Oravy i rodiska Hornej Lehoty. Zo
štátneho fondu vodného hospodárstva financovali ekologické
stavby: vodovod, kanalizácia
a čistiareň odpadových vôd v
Hornej Lehote.

1980-1985 bol jeho predsedom.
Od roku 1991 do roku 2002 bol
starostom Hornej Lehoty.
Pôsobil aj ako predseda Telovýchovnej jednoty Družstevník.
Pracoval vo vedúcich funkciách
ZVL Mokraď, zaslúžil sa o rozvoj
obce hlavne pri výstavbe plynu,
vodovodu, kanalizácie a budovy
obecného úradu.
Niekoľko rokov pracoval vo výbore pozemkového spoločenstva urbáru a pasienkov, v rokoch 2011-2013 bol v jeho čele.

Ing. Ladislav Polák
zlatá promócia (50 r.)

Svadobné jubileá
Diamantovú svadbu, teda
60. výročie spoločného života si vlani pripomenuli manželia Milan a Ľudmila Bušovci. V kostole si obnovili manželské sľuby.
Pred jedenástimi rokmi sa
zlatej svadby dožili manželia
Bernard a Alžbeta Harezníkovci. No diamantovú svadbu
Horná Lehota v uplynulých
desaťročiach nezažila.

Ochotníci nacvičili novú hru

Divadelníci vystúpili na Štefana s komédiou Všetko sa
po... od Raya Cooneyho.
V inscenácii hralo niekoľko
nových hercov, ktorí do súboru Široň veľmi dobre zapadli.
Sála bola zaplnená do posledného miesta nielen domácimi divákmi, ale aj zvedavcami zo susedných dedín.
Obecenstvo odmenilo hercov
neutíchajúcim potleskom.
Z náboženského života

Ing. Ján Blaško (*1945)

Dlhoročný funkcionár, starosta
a poslanec oslávi 12. marca
sedemdesiate narodeniny.
Od 18 rokov pôsobil vyštudovaný inžinier ekonómie ako poslanec bývalého MNV, v rokoch

Z obecnej kroniky

Za päťdesiat rokov nepretržitej
služby pri výstavbe vodohospodárskych stavieb na Orave a v
rodisku si zaslúži poďakovanie.
V mene Slovenskej republiky sa
„Zlatým inžinierom“ za prácu
poďakoval a odovzdal im diplomy dekan Stavebnej fakulty STU
Bratislava Prof. Ing. Alojz Kopaník v aule fakulty 7. novembra
2014.
Za jeho aktívnu celoživotnú
prácu v prospech rozvoja obce
mu ďakujú obyvatelia. Nezabúdajú na jeho neúnavnú snahu,
ktorá nebola vždy náležite pochopená a ocenená.
Do ďalších rokov mu prajeme
pevné zdravie a ešte veľa tvorivých nápadov, ktoré vďačne
odovzdáva svojim nasledovníkom.

Vo februári sa konal duchovný program pri príležitosti
100. výročia kňazskej vysviacky nášho Otecka, pátra Jozefa Libora Mattošku.
Program bol v Trstenej, kde
Otecko slúžil svoju primičnú
svätú omšu.
Zúčastnili sa jej farníci nielen
z Hornej Lehoty a Spišskej
Teplice, ale aj z Trstenej a
okolia.
Omšu celebroval spišský biskup Štefan Sečka.
Po omši vystúpil so spomienkami na Otecka Ladislav Polák. Pútnici sa potom odobrali na cintorín, kde je pochovaný páter Potocký, duchovný
vodca Otecka.
Nasledovalo občerstvenie v
cirkevnej škole a prehliadka
františkánskeho kostolíka,
kde veriaci dostali aj novokňazské požehnanie. Nakoniec navštívili aj kláštor františkánov.
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Damian Harezník (14. 4.
2014)
Martin Jančiar (10. 5. 2014)
Anabela Krivdová (23. 7.
2014)
Tomáš Frančák (21. 8. 2014)
Lucia Fričová (13. 10. 2014)
Alica Svýbová (4. 11. 2014)
Lukáš Kytaš (25. 1. 2015)
Opustili nás:
František Bieľ (9. 9. 2014)
Jozef Láclav (11. 7. 2014)

V roku 2014 uzavreli
manželstvo:
Ing. Michal Mikuláš a Mgr.
Ľudmila Maslíková PhD.
Ľubomír Kytaš a Zlatica
Krížová
Peter Chomistek a Mgr.
Ľudmila Janková
Vladimír Mateka a Mgr.
Daniela Červeňová
Ján Rypák a Mgr. Hudáková
Ján Kľúčik a Katarína
Kľačková
Ing. Tomáš Ďuriš a Ing.
Dominika Kompanová
Jubilanti
90
Žofia Franeková
Justína Geburová
85
Bernard Harezník
80
Žofia Chomisteková
Štefan Šutvaj
75
Anna Blašková
Anna Chomisteková
Margita Janáková
Jozef Mikulaj
Anna Sogelová
Ružena Záhorová
70
Ing. Ján Blaško
Alžbeta Forgáčová
Jozef Harezník
Ján Chomistek
Mária Kubalová
65
Jozef Mikuláš
Anna Zemeňáková

Pozemkové spoločenstvo urbáru a pasienkov
Správa o hospodárení za obdobie január - december 2014.
€
Zostatok z roku 2013
33,92
Pokladňa:
12 241,47
Bankový účet:
12 275,39
spolu:
Výnosy spolu v roku 2014:
Tržby z predaja dreva:
18 568,72
Nájomné
1 932,88
Ostatné výnosy
1,32
Výnosy spolu:
20 502,92
Náklady v roku 2014:
Spotreba materiálu:
1834,03
kancelárske potreby
0,00
ochrana lesného porastu
232,92
nákup sadeníc
1 593,60
náklady spojené s pílkou
7,51
Prijaté služby:
4 829,08
poštovné, kros a ostatné
30,00
ťažba dreva Mazurák
1 260,00
IS Profievidencia Softart
84,60
BOZP Rabčan
69,88
nájomné priestory
375,50
tvorba rezervy na projekt na pestovat. činnosti
3 009,10
Mzdové náklady:
8326,93
hrubá mzda
6990,78
odvody
1336,15
Daň z nehnutelnosti
1475,43
Bankové poplatky
91,56
Náklady spolu:
16 557,03
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie pred zdanením
3 945,89
daň 22 %
868,09
čistý HV
3 077,80
stav k 5.1.2015
pokladňa
144,84
bankový účet účet-výpis č. 1 z 5.1.2015
11 105, 28
Spolu:
11 250, 12

Pover, Tatra, Timber, Ecim
PD + Polovnícky zväz

POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva urbáru a pasienkov v Hornej Lehote pozýva podielnikov na
čiastkové zhromaždenie, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. marca o 15. 30 h v kultúrnom dome
obecného úradu.
Program zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného čiastkového zhromaždenia
4. Správa ov činnosti a ekonomických výsledkoch za rok 2014
5. Stanovisko dozornej rady k ekonomickým a hospodárskym výsledkom PSUaP za rok 2014
6. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky
8. Plán činnosti PSUaP na rok 2015 (vystúpenie lesného hospodára)
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
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