KRONIKA

2021

Počet obyvateľov a ich zloženie
K 31. 12. 2020 žilo v Hornej Lehote:
558
K 31. 12. 2021 bolo v Hornej Lehote: 572 obyvateľov
Narodení:
7 (Stela Stašová, Nela Ordančíková,
Richard Chomistek, Jakub Klimpl,
Sofia Kučmová, Bruno Ondrek, Jozef
Harezník)
Zomrelí:
4 (Jozef Jandura – 62 r., Mária
Forgáčová – 87 r., Mária Záhorská –
71 r., Mária Saganová – 73 r. )
Odhlásení:
6
Prihlásení:
17
Uzavreli manželstvo: 2 mladí ľudia:
Branislav Franek, Katarína Chomisteková.

Najstaršia občianka je Margita Reguliová, rodená Bielová – 93 ročná.
Najstarší z mužov je Bernard Harezník – 91 ročný.
90 rokov dovŕšila aj Emília Harezníková r. Jančeková.

Klimatické podmienky:
Január – snežilo, bolo slnečno, ale chladno. 18. 1. 2021 -21°C v noci. Neskôr
oteplenie, dokonca prší a koncom januára v noci -10°C.
Február – 8. 2. 2021 poľadovica ako sklo. OÚ solil všetky chodníky, ale aj ulice.
Neskôr snežilo, ale aj mrzlo. 11. 2 v noci -16°C. Koncom mesiaca oteplenie. 24.
2. 2021 teplota cez deň +15°C.
Marec – 4. 3. 2021 ochladenie. Snežilo, ale aj pršalo, bolo aj slnečno, ale
chladno. Posledné dni marca veľmi teplo.

Apríl – 1. 4. 2021 na slnku +25°C. Poobede prvá búrka. Ďalší deň ochladenie už
iba +8°C. Neskôr snežilo, cez deň teplota +1°C, +2°C. Keď bolo aj slnečno
silne fúkalo. Teplota sa menila zo dňa na deň.
Máj – Slnečno, ale často aj prší.
Jún – Slnečno. Od 14. 6. 2021 horúčavy. 24. 6. 2021 teplota +34°C. 25. júna
ochladenie – len +24°C. Ďalší deň znovu horúčavy, teplota aj v noci neklesla
pod +20°C.
Júl – Od 12. júla prší. V noci búrky. Od 19. júla slnečno a do konca mesiaca
horúco.
August – Začiatok mesiaca prší. 25. augusta ochladenie, len +13°C.
September – Slnečno, ale aj prší. 20. septembra iba +9°C.
Október – Slnečno. 8. - 10. októbra prvé mrazíky, ale kvety nezamrzli.
November – Dušičky slnečno. 8. – 11. 11. slnečno +6°C - +10°C. Koncom
novembra prší. 30. 11. prvý sneh.
December – 4. 12. v noci mrzne -5°C. 9. decembra nasnežilo a mrzne. 19. 12.
v noci -14°C. Vianoce biele. Konečne sneh. V noci teploty -14°C - -16°C. 29.
12. 2021 oteplenie.

Poľnohospodárstvo:
24. 4. 2021 dokončenie siatia jačmeňa. 27. – 29. 4. 2021 výsadba
zemiakov. 7. 8. začala žatva na záhumienkach. Koniec žatvy 11. augusta, lebo
medzi tým pršalo. Zber zemiakov, začal tradične už koncom augusta, ale
vykopané bolo až 17. septembra, pretože niektoré záhumienky boli ešte zelené.
V roku 2021 sa urodilo veľké množstvo zemiakov, ale žiaľ pre augustové dažde,
bolo veľmi veľa zhnitých a hnijú aj v pivnici.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Navštevuje
ju 23 detí. Do Základnej školy v r. 2021 nastúpili 3 deti. Traja chlapci.

Novou učiteľkou je Dušana Salacz. Riaditeľkou je Mgr. Ivana Dobáková.

Firmy v našej obci:
Firmy v roku 2021:
STROJSROS – ktorá má prevádzku v Hornej Lehote za vysielačom.
Podielnícke družstvo Horná Lehota
Agrodružstvo Horná Lehota
Tradysyr, s.r.o Horná Lehota

Práce ktoré sa konali v r. 2O21 v našej obci:
Testovanie na COVOD 19 - prebiehalo od 29. 1.2021 do 30. 4. 2021 raz
týždenne. Testovací tím bol z Hornej Lehoty.
Výmena okien a dverí na budove obecného úradu.
Výmena podláh na prízemí budovy obecného úradu.
Stierkovanie volebnej miestnosti a vstupnej chodby.
Vyhotovenie malej kompostárne do 100 ton.
Vyhotovenie oporného múru okolo budovy obecného úradu.
Obec so stavebníkmi Pod Stráňou sa podieľala na spolufinancovaní cesty
k novým rodinným domom.
Zakúpenie malého štiepkovača pre kompostáreň, prípadne pre zapožičanie pre
obyvateľov.
Oprava dier na miestnych komunikáciách (asfaltovanie).
Oprava 4 kusov šácht na chodníkoch v obci.
Most nad riekou Oravou – výmena drevených častí.
Výroba stromu života – umiestneného pri budove obecného úradu na uzávery
plastových fliaš.

Vyhotovenie novej tabule padlému partizánovi Emilovi Černotovi, ktorá
v súčasnosti je umiestnená na priečelí obecného úradu.
V sobotu 24. apríla pri príležitosti „Dňa Zeme“ obecný úrad zorganizoval jarnú
brigádu. Účelom bolo vyzbierať smeti v obci a v jej okolí, ale hlavne zapojiť do
tejto brigády deti a mládež. Keďže najlepším motivačným prvkom je vždy
odmena, organizátori sa rozhodli, že zo všetkých zúčastnených vyžrebujú troch
brigádnikov, ktorí dostanú poukážku na konzumné (v cene 30.--€, 20.--€, 10.--€)
do Pizzerie Viktória v Chlebniciach. Registrácia začala o 10.00 hod. v budove
obecného úradu, kde každý, kto prišiel dostal rukavice, vrecia, vodu a malú
sladkosť. Brigády sa zúčastnilo 51 dobrovoľníkov. Vyzbierali viac ako 40 vriec
odpadu. Keďže naďalej zotrváva zložitá situácia, boli rozdelení do skupiniek po
4 – 6 ľudí. Po skončení akcie brigádnici odchádzali s pocitom užitočnosti, že
urobili niečo dobré pre seba, pre naše okolie, ale aj pre prírodu. Sme hrdí, že
máme stále ľudí, ktorým záleží na mieste kde žijú.
V letných mesiacoch stále aktívni dôchodcovia priložili ruku k dielu
a zrevitalizovali objekt altánku, pomáhali pri maľovaní a drobných opravách
obecného altánku v oddychovej zóne obce. Drevu dali nový nádych a stavba
bude zasa slúžiť svojmu účelu, pekne upravená.
Údržba elektrického osvetlenia.
Údržba a kosenie priestranstiev na cintoríne.
Kosenie okolo štátnej cesty a na priestranstve vedľa cintorína – lúka je pod
cestou vedúcou na STROJSROS.

Kultúrne podujatia v obci:

Naša folklórna skupina Charita sa v roku 2021 zúčastnila na najväčšom
folklórnom festivale na Orave – 45. ročníku Podroháčskych folklórnych
slávností v Zuberci. Okrem toho našu obec neustále reprezentujú na rôznych
kultúrnych podujatiach v okolitých obciach, ale sa aj zúčastňujú čepčenia
nevesty na svadbách, nielen v našej obci. Patrí im za to veľká vďaka.
30. 4. 2021 – Stavanie mája.

1. 8. 2021 v renesančnom kostolíku Najsvätejšej Trojice sa uskutočnil koncert
sláčikového kvarteta Mgr. art. Mareka Kľúčika.
Na sviatok Všetkých svätých sa renesančný kostol Najsvätejšej Trojice už druhý
krát rozozvučal tónmi klasickej hudby sláčikového kvarteta Mgr. art. Mareka
Kľúčika. Započúvali sme sa do hudobných diel svetových velikánov, ako je
Bach, Mozart, alebo Morricone a tak sme si spríjemnili toto sviatočne
popoludnie už na druhom koncerte Klasika v kostolíku. Bola to pre nás veľká
česť, že sme opäť nemuseli chodiť ďaleko za kvalitným umením, pretože ono
prišlo rovno k nám. Teší nás, že aj v takýchto náročných časoch sme sa mohli na
chvíľu zastaviť a vďaka kvalitnému umeniu a kultúre načerpať mnoho síl do
ďalších dní.

Tradičná oslava Dňa matiek a deň detí sa tento rok pre korona krízu nekonal,
preto členovia obecného zastupiteľstva rozniesli balíčky so sladkosťami deťom
domov. Nakoniec 12. 6. 2021 zorganizovali pracovníci obecného úradu pre
väčšie deti na multifunkčnom ihrisku premietanie nočného filmu.
Každoročné posedenie pre seniorov aj tento rok nahradili poukážky od obecného
úradu v hodnote 10.-- €. Farská rada im venovala vianočné oplátky a med od
miestneho včelára Štefana Mikuláša. Jednalo sa o seniorov od 63 rokov nahor .
Pre pretrvávajúci COVID 19 ani tento rok si nevyzdvihli deti balíčky od sv.
Mikuláša v kostole, sv. Mikuláš so svojim sprievodom rozniesol deťom balíčky
domov.
Zároveň z toho istého dôvodu sa ani tohto roku nehralo tradičné štefanské
divadlo.

Športové podujatia v našej obci:
V roku 2021 sa kvôli koronavírusu nekonala Biela stopa Hornej Lehoty.
V druhej polovici januára 2021už tradične bolo urobené klzisko. Deti sa tento
rok však veľa nenakorčuľovali, pretože po teplotách -21°C nastalo oteplenie
a ľad sa roztopil.
28. augusta 2021 – v čase uvoľnenia karanténnych opatrení obec Horná Lehota
a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili športový deň, ktorý sa konal na

multifunkčnom ihrisku s nasledovným programom: turnaj vo futbale, tenisový
turnaj, rodinný volejbal. Pre
všetkých organizátori
pripravili guláš
a občerstvenie. Bolo to veľmi pekné letné podujatie, jedno z mála tohto roku.

Sociálne pomery obyvateľstva:
V r. 2021 sa do novostavby nasťahoval: Reguli a Ondrek.
V tento rok sa v lokalite Pod Stráňou začal veľký stavebný ruch. S výstavbou
rodinných domov začali rodiny: Babiková, Kľúčiková, Mikulášová, Dludíková,
Šutá a Uhričíková, ktorá stavala montovaný dom a už sa do nového domu aj
nasťahovalala.
V obci pracovali v roku 2021 traja pracovníci na verejnoprospešných prácach.
Práca spolkov a združení:
Spolky a združenia v obci boli v roku 2021 bez zmeny.

Z náboženského života v obci:
• 2. 5. 2021 - Prvé sväté prijímanie v kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Hornej Lehote. Na prvé sväté prijímanie malo ísť 11 detí. Päť deti
z Hornej Lehota, päť deti zo Sedliackej Dubovej a jedno dieťa z Dolnej
Lehoty. Nakoniec z Hornej Lehoty išli na prvé sväté prijímanie len tri
deti. Jeden chlapček kvôli mame bol v karanténe a aby nešiel po
karanténe na prvé sväté prijímanie sám, ktoré sa konalo 29. 5. 2021,
obetovala sa aj jeho sesternica takže v druhom termíne boli na prvom
svätom prijímaní dve deti.,

Mimoriadne udalosti v roku 2O21:
Korona v roku 2021 pokračuje. Zatvorené sú školy, škôlky, každý týždeň
sa testovalo od 29. januára do 30. apríla 2021.

Vírus sa zmutoval, ale je ešte horší. Takzvaná britská mutácia DELTA sa
šíri ešte oveľa rýchlejšie a úmrtnosť je oveľa väčšia. V prvej vlne sme
boli najlepší. V druhej vlne sme boli najhorší v úmrtnosti na milión
obyvateľov sme prvý na svete. V roku 2021 sa už očkuje proti korone
a v novembri sa už očkuje tretí krát. V decembri sa objavila nová mutácia
OMICRON, ktorá prišla z Juhoafrickej republiky. 29. decembra 2021
bolo na Slovensku už 11 prípadov tejto mutácie. Čo je v Hornej Lehote
zaujímavé, je to, že Horná Lehota je počtom obyvateľov veľmi malá obec
a jeden obyvateľ v čase vzniku novej mutácie bol v Afrike. Našťastie
nebol v tej oblasti, a koronu nedostal.
Druhá vlna vyvrcholila 6. 4. 2021 v nemocniciach bolo 2944 nakazených
Covidom. 25. 8. 2021bola druhá vlna na ústupe v nemocniciach bolo len
71 ľudí. 2. septembra 2021sa začala tretia vlna. V nemocniciach bolo 97
ľudí a vyvrcholila 7. 12.
2021, keď v nemocniciach bolo 3503
nakazených. K 27. 12. 2021 bolo v nemocniciach 2619 ľudí a zomrelo
k tomuto termínu od začiatku pandémie 16486 ľudí.
V našej obci je zaočkovaných proti korona vírusu cca 180 ľudí. V prvej
a v druhej vlne prekonalo vírus cca 80 ľudí a v tretej vlne cca 20ľudí.
V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívil Slovensko Svätý Otec František.
Počas apoštolskej cesty navštívil mestá: Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.
Záverečnej svätej omše v Šaštíne sa zúčastnili aj obyvatelia Hornej Lehoty.
Liturgucké slávenie doprevádzal 105 – členný spevokol aj orchester v ktorom
hral Mgr. art. Marek Kľúčik na husliach. Pre všetkých pútnikov z našej obce bol
tento čas veľmi požehnaný.
Spišská diecéza darovala pápežovi Františkovi počas jeho apoštolskej cesty na
Slovensku bronzovú bustu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá pochádza z dielne
Stanislava Klúčika st. a Mg. art. Stanislava Kúľúčika ml. História sa po troch
desaťročiach opäť zopakovala. Počas prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. na
Slovensku v roku 1990, mu daroval Stanislav Kľúčik st. namaľovaný obraz
biskupa Vojtaššáka. Obidva dary je možné vidieť vo vatikánskej zbierke darov
z pápežských apoštolských ciest. Je to veľká pocta, že práve naši rodáci dostali
takúto veľkú česť zhotoviť dar pre Svätého Otca a reprezentovať na Slovensku
a vo svete, že aj ľudia z našej malej obce robia veľké veci.

Pripomienky:

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

