KRONIKA

2014

Počet obyvateľov a ich zloženie
K 31. 12. 2013 žilo v Hornej Lehote:
558 obyvateľov
K 31. 12. 2014 bolo v Hornej Lehote: 556 obyvateľov
Narodení:
6 (Damián Harezník, Anabela
Krivdová, Tomáš Frančák, Lucia
Fričová, Martin Jančiar, )
Zomrelí:
2 (Jozef Lacláv - 61 r, František Biel 82 r,)
Odhlásení:
11
Prihlásení:
6
Uzavrelo manželstvo:
6 mladých ľudí:
Daniela Červeňová, Júlia Krížova z bytovky, Peter Chomistek
a Michal Mikuláš, Dominika Kompanová, Ján Kľúčik

Najstaršou občiankou je Žofia Franeková nar. v roku 1925
Najstarším z mužov je Štefan Strežo nar. v roku 1927.

Klimatické podmienky:
Zima bola veľmi teplá . V januári aj februári pár mrazov do - 15 °C, ináč
teploty nad bodom mrazu až do + 11 °C. Sneh sa udržal tiež len pár dní. V
marci teplotné rekordy. Snežilo jeden deň, trochu pršalo ale teploty aj + l8°C.
Apríl daždivý. Začiatok mája ochladenie, neskôr daždivo a veterno, veľká
voda. Na Orave napršalo na lm2 až 142 litrov vody / 5. 5. 2014/. Začiatok júna
daždivo, potom teploty nad 30°C. Leto daždivé, jeseň tiež, ale teplá. V novembri
teplotné rekordy. Až 12 °C. 21. novembra ešte stále plusové teploty aj keď už
ochladenie: + 3°C. December tiež teplý cez deň plusové teploty. Koniec
decembra, konečne sneží aj mrzne.
Poľnohospodárstvo:

Siať sa začalo už v marci, zemiaky sa sadili v druhej polovici apríla ale
pre daždivé počasie to nebolo také jednoduché. Bolo treba využiť chvíle keď
nepršalo. Ale 3.mája už bolo všetko posadené.
Vegetácia asi o týždeň až dva dopredu. Druhého mája rozkvitnuté všetky
jablone. Čerešne a slivky a iné kôstkové ovocie už odkvitnuté. Kapusty niektorí
vysadené už aj koncom apríla.
Rok 2014 bol úrodný. Urodilo sa veľa zemiakov, zeleniny, ale po dvoch
rokoch, keď bola mimoriadna úroda jabĺk, tento rok aj veľa jabĺk bolo, ale už na
strome zhnili.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Do
Základnej školy v r. 2014 nastúpilo 5 detí. Tri dievčatá a jeden chlapec,
nastúpili do ZŠ v Or. Podzámku. Jeden chlapec dochádza na základnú školu do
D. Kubína.

Práce ktoré sa konali v r. 2O14 v našej obci:
•
•
•
•

Náter strechy na budove bývalej ZŠ.
Výmena dlážok a maliarske práce v Materskej škole.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.
Vybudovanie chodníka od starej požiarnej zbrojnice po č. domu l. A od
Furikovej Janky po koniec plota Augustína Chomisteka.

Kultúrne podujatia v obci:
V roku 2014 boli v našej obci nasledovné kultúrne podujatia:
• 10. 1. 2014 - Hornolehotský ples. Tento rok bol v réžii Hasičského zboru
pri obecnom úrade v Hornej Lehote. Do tanca hrala kapela Augustína
Chomisteka ml.
• Detský karneval - 15. 2. 2014 Karneval organizovala MO Slovenského
červeného kríža a OU H. Lehota. Do tanca hral DJ Julo. Pri súťažiach
pomáhali mladí požiarnici Paľko Krížo a Filip Maruniak. Detí na

•

•
•

•

•

•

karnevale bolo neúrekom, nielen z našej obce. Tento rok prevládali
anjeli, víly a rôzne masky s krídelkami, ale masiek bolo veľa aj iných.
Ceny v súťažiach ale aj inak bolo tiež veľa. Jednoducho akcia sa všetkým
deťom, ale aj rodičom a starým rodičom veľmi páčila.
22. 2. 2014 - Fašiangy: Varenie guľášu, sprievod v maskách po obci
s malým vozíkom. Vystúpenie súboru Charita a súrodencov Kľúčikovcov
s programom – Veľkonočné zvyky a nakoniec s ľudovou veselicou.
30. 4. 2014 - stavanie mája.
9. 5. 20l4 - Deň matiek: Po oslavách, ktoré v nedávnej minulosti sa
v našej obci tomuto sviatku venovali zostala len spomienka. Tento rok si
tento sviatok pripomenuli len deti v Materskej škole. Takže sa ho
zúčastnili len mamy a pár starých mám - pre stiesnené pomery.
7. 6. 2014- Medzinárodný deň detí. Organizovali ho Obecný úrad, Hasiči,
športovci a Farská katolícka charita, v oddychovej zóne. Deti mali tento
rok pestrý program, ktorý doplnila aj veľká nafukovacia šmýkačka, malý
kolotoč a aj cukrová vata. Nechýbali ani rôzne športové súťaže
a samozrejme guľáš.
6. 11. 2014 - v rámci mesiaca úcty k starším, posedenie so staršími
občanmi našej obce už tradične organizoval Obecný úrad v spolupráci
s Jednotou klubu dôchodcov. Tento rok bola akcia obohatená živou
hudbou a podával sa aj guláš. Samozrejme už tradične aj s malými
darčekmi.
26. 12. 2014 - odohranie divadelnej hry: Všetko sa po.... od Ray Cooney
osoby a obsadenie:
Názov postavy
Účinkujúci
Richard Willey:
Michal Kňazúr
Riaditeľ:
Andrej Brník
Čašník:
Jozef Biel
Chyžná:
Natália Červeňová
Jana Worthingtonová:
Erika Kľúčiková
Mŕtvola:
Veronika Harezníková
George Pigden:
Pavol Krížo
Ronnie:
Ján Balek
Pamela:
Zuzana Červeňová
Gladys:
Annamária Červeňová
Veronika Kľúčiková
Technická spolupráca:
Viera Chomisteková č. 101
Lenka Pillarová
Dramaturgia:
Žofia Mäsiarová

Ozvučenie:
Kamera:
Scéna:

Martin Harezník
Ľubo Polák
Juraj Kňazúr
Stanislav Kompan
Stanislav Kľúčik st.
Stanislav Kľúčik ml.

V tejto komédii tento rok hralo niekoľko nových hercov, ktorí do divadelného
súboru Široň veľmi dobre zapadli. Sála bola zaplnená do posledného miesta
nielen divákmi z našej obce, ale už tradične aj so susedných obcí, ktorí hercov
odmenili neutíchajúcim potleskom .
• 31. l2. 20l: Silvester v Hornej Lehote - mládež spolu s obecným úradom
na prelome rokov usporiadala posedenie pre všetkých Hornolehoťanov. V
programe vystúpil hornolehotský folklórny súbor Charita z našej obce.
Ľudová hudba súrodencov Kľúčikovcov, samozrejme do tanca hrali aj
moderné melódie. O polnoci bola vatra na rínku. Po polnoci sa podávala
tradičná kapustnica. Bolo to pekné kultúrne podujatie na konci starého a
začiatku nového roku.
V obci aj naďalej pracuje folklórny súbor Charita. Vedenie súboru aj jeho
zloženie je bez väčších zmien. Súbor pozývajú na rôzne folklórne vystúpenia,
ale v roku 20l4 sa zúčastnili aj na netradičných akciách ako bolo: stavanie mája
v ZŠ v Or. Podzámku, Turzovské slávnosti na Oravskom hrade, čepčenie na
svadbách a.i.

Športové podujatia v našej obci:
Komisia pre kultúru a šport v našej obci usporiadala v roku 2O14
nasledovné akcie:
• 25. 1. 2014 - Biela stopa - XV. ročník. Tradične veľmi vydarené
podujatie na ktoré sa tešia nielen domáci turisti, ale aj turisti s okolitých
obcí. Po prechode boli tradičné súťaže pri vatre. Po príchode do
kultúrneho domu guľáš a placky, ktoré tradične prichystala tento rok už
osemdesiatročná Mária Forgáčová. Po občerstvení nasledovalo posedenie
pri hudbe. Pätnásty ročník sa naozaj vydaril. Aj keď nebol sneh a svietilo
slnko teplota bola – 8°C. Naozaj pekný sobotný program.

Sociálne pomery obyvateľstva:
V roku 2014 v našej obci bolo k 31. 12., dvanásť nezamestnaných, ktorí
poberajú dávky v hmotnej núdzi. Na menších obecných službách pracovali
dvaja nezamestnaní.
V r. 2014 boli dokončené novostavby: rodiny Michala Harezníka
a rodiny Frančákovej. Rodiny sa v r. 2014 do novostavieb aj nasťahovali.
V tomto roku začala výstavbu rodinného domu rodina Richarda Blašku na
novej ulici v dedine. Výstavbu začala aj rodina Jašicová v Rovni. Vo výstavbe
pokračovali na rod. dome č. 5. , r. d. č. 114, rod. dome Ing. Juraja Kňazúra
a rodinnom dome oproti Vysielaču.

Práca spolkov a združení:
V obci pracujú nasledovné spolky a združenia.
• Slovenský červený kríž, Hasičský zbor, Jednota klubu dôchodcov, Farská
charita, Spoločenstvo urbáru. Spolky a združenia sa vo svojich oblastiach
a vo svojich aktivitách sa pridŕžali minulých rokov.

Z náboženského života v obci:
• 8. 2. 20l4 - Duchovný program z príležitosti l00. výročia kňazskej
vysviacky nášho Otecka – pátra Jozefa Libora Mattošku. Program sa
konal v Trstenej, kde Otecko slúžil svoju primičnú svätú omšu. Na sv.
omši, ktorá sa konala vo farskom kostole sv. Martina, boli farníci nielen
z Hornej Lehoty a Spišskej Teplice, ale aj z Trstenej a iných okolitých
farností. Sv. omšu celebroval spišský biskup Štefan Sečka a v priamom
prenose ju vysielala aj televízia Lux. Po sv. omši vystúpil so spomienkami
na Otecka Ing. Ladislav Polák. Potom sa pútnici odobrali na cintorín, kde
je pochovaný páter Potocký, ktorý bol duchovným vodcom nášho
Otecka. Bol gvardiánom františkánskeho kláštora v Trstenej v čase štúdii
nášho Otecka. Pochádzal zo Sedliackej Dubovej. Potom sme boli na
občerstvení v Cirkevnej škole
R. Dilonga v Trstenej a program
pokračoval v prehliadke františkánskeho malého kostolíka, kde pútnici
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•
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dostali aj novokňazské požehnanie. Nakoniec sme si prezreli kláštor
františkánov v Trstenej a v poobednajších hodinách sme sa vrátili domov.
Takisto vydarená akcia, za ktorú organizátorom patrí úprimná vďaka.
Duchovná obnova v pôstnom období sa konala od 17. 3 - 22. 3. 2014.
V Hornej Lehote 21. - 22. 3. 2014 tento rok ju viedol don Anton Červeň
– salezián, rodák z Chlebníc.
V roku 2014 sa pokračovalo v prácach na oprave starého kostolíka
v Hornej Lehote.
l0. 5. 2014 sa už tradične konala púť do Krakova do baziliky Božieho
milosrdenstva, ktorú už tradične organizuje Slovenský červený kríž.
27. 4. 20l4 bol sv. otec Ján Pavol II. vyhlásený za svätého.
13. 9. 2014 - z príležitosti roku Sedembolestnej Panne Márii sa v našom
kostole Sedembolestnej Panny Márie, konala púť dolnokubínskeho
dekanátu. Za hojnej účasti veriacich z celého dekanátu, kňazov aj pána
dekana Ľubomíra Pekarčíka. Po úvodnej piesni /hymne/, ktorú zaspieval
zbor zložený so spevákov z celého dekanátu vedený p. farárom z Dlhej
n/Oravou Štefanom Tukom, rozjímavú modlitbu sv. ruženca k
Sedembolestnej Panne Márii viedli veriaci z farností: Žaškov, Zázrivá,
Veličná, Or. Podzámok, Chlebnice, Malatiná a Pucov. Nasledovalo
slávenie sv. omše, ktorú celebroval dekan Ľubomír Pekarčík a na záver
bola adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po púti nasledovalo
malé agapé v sále kultúrneho domu o ktoré sa postarala naša farská rada s
našim duchovným otcom vdp. Františkom Dudiakom.
27. l2. 20l4 sa už tradične v našom kostole konala Jasličková pobožnosť.
Túto pobožnosť už niekoľko rokov pripravuje Mária Reguliová č. 52. s
deťmi aj s mladými z obce. V posledných rokoch na pobožnosti hrajú a
spievajú aj súrodenci Kľúčikovci, ale aj Miško Kňazúr a tento rok hrala
na flaute aj Erika Forgáčová.

Mimoriadne udalosti v roku 2O14:
• 15. 3. 2014 prvé kolo prezidentských volieb. Zo l4 kandidátov do
druhého kola postúpili dvaja kandidáti: Róbert Fico a Andrej Kiska.
• 29. 3. 2014 v druhom kole zvíťazil Andrej Kiska, ktorý sa stal novým
prezidentom Slovenskej republiky.

• 24. 5. 2014 voľby do Európskeho parlamentu (Maroš Šefčovič za
Smer, Vladimír Maňka za Smer, Monika Flašíková Beňová za Smer,
Boris Zala za Smer, Eduard Kukan za SDKÚ, Miroslav Mikolášik za
KDH/ je to lekár z Dolného Kubína a v europarlamente začína tretie
obdobie/. Anna Záborská za KDH, Richard Sulík za SAS, Pál Csáky za
SMK, Józef Nagy za MOST, Branislav Škripek za OĽANO, Ivan
Štefanec za SDKÚ a Jana Žitňanská za NOVA. Vo voľbách bola na
Slovensku najnižšia účasť iba l3percent.)
• 15.11. 2014 - Voľby do miestných samospráv.
Za starostu kandidoval doterajší starosta - Jozef Mikuláš za stranu
SMER .
Druhý kandidát bol Mgr. Andrej Brnik s podporou KDH
Za starostu bol zvolený už tretí krát Jozef Mikuláš so 168 hlasmi.
Mgr. Andrej Brník skončil na druhom mieste so 130 hlasmi.
Na poslancov kandidovalo 10 uchádzačov. Získali nasledovný
počet hlasov :
MENO
KANDIDÁTA
1. Ján Balek
2. Jozef Biel
3. Dagmar Červenová
4. Chomistek Peter st.
5. Janček Július ml.
6. Jurovčík Milan
7. Kompan Stanislav
8. Kľúčiková Veronika
9. Maruniak Peter
10. Reguli Lukáš

STRAN
A
SNS
SMER
SNS
SMER
SMER
SMER
SMER
SNS
SNS
SMER

POČET
HLASOV
201
114
170
154
98
246
127
153
132
201

STAV
Zvolený
Nezvolený
Zvolená
Zvolený
Nezvolený
Zvolený
Nezvolený
Zvolená
Zvolený
Zvolený

• Prvú júnovú nedeľu si pripomenuli 60. výročie svadby - diamantovú
svadbu, manželia Milan a Ľudmila Bušová, ktorí si v kostole aj obnovili
svoje manželské sľuby. Pred desiatimi rokmi sa zlatej svadby dožili aj
manželia Bernard a Alžbeta Harezníkovci, ale diamantovú svadbu Horná
Lehota v posledných desaťročiach nezažila.

Pripomienky:

Schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva ............................

