KRONIKA

2019

Počet obyvateľov a ich zloženie
K 31. 12. 2018 žilo v Hornej Lehote:
538
K 31. 12. 2019 bolo v Hornej Lehote: 543 obyvateľov
Narodení:
6 (Oliver Chomistek, Matej Nemček,
Oliver Jančiar, Patrik Bakanec, Maroš
Reguli, Agáta Chomisteková )
Zomrelí:
5 (Bušová Ľudmila – 82 ročná, Strežo
Jozef – 61 ročný, Báťková Margita –
86 ročná, Poláková Anna – 83 ročná,
Mikulová Magdaléna – 67 ročná, )
Odhlásení:
3
Prihlásení:
7
Uzavrelo manželstvo: 3 mladí ľudia:
Jakub Chomistek, Mária Dominová, Stanislav Kľúčik.

Najstaršími občanmi zostávajú aj naďalej Žofia Franeková a Štefan Strežo.

Klimatické podmienky:
V januári snežilo alebo pršalo. Za celý mesiac len 8 slnečných dní. V noci pár
krát mrazy do - 20°C. 28. 1. veľmi snežilo. Snehové vločky veľmi veľké, ktoré
sa potom premenili na dážď. Február - mimoriadne slnečné a teplé počasie.
Teploty cez deň až do + 9°C. Sneh sa pomaly topil aj keď ho bolo veľa. Koncom
februára bol už len na kraji ciest a tam kde menej svieti slnko. V mesiaci marci
pršalo, snežilo, ale najmä svietilo slnko. 17. 3. teplota vystúpila na +18°C. 26.
apríla +24°C. Teploty zo dňa na deň klesali aj o +10°C. Začiatok mája chladno
a do 10. mája prší. Jún - veľké teploty do +30°C. Po 15. júni občas aj zapršalo,
ale nie veľa. Do 10. júla bez dažďa. Teploty aj nad +30°C, potom nižšie.
August bol veľmi teplý mesiac – teploty nad +30°C, ale len tri dni nepršalo.
Každý deň pršalo, alebo bola búrka. Začiatok septembra tiež daždivý. Október

nádherné slnečné počasie. Koncom mesiaca ochladenie. November - začiatok
mesiaca teploty +14°C, potom skoro tri týždne pršalo. Koncom mesiaca slnečno,
teploty +10°C. 18. decembra teplote +12°C. Vianoce bez snehu. Po Vianociach
trošku nasnežilo, aby sa deti cez prázdniny mohli vyšantiť.

Poľnohospodárstvo:
Jačmeň sa sial na pár záhumienkach 1. apríla. V prvom aprílovom týždni
sa začala pripravovať pôda pod výsadbu zemiakov. Pretože začiatok apríla bol
veľmi teplý. Od 23.4. do 25. 4. vysadené. 2. 8. 2019 začiatok žatvy. Výnosy
pšenice boli vyššie ako vlani. Zemiaky sa začali kopať v auguste. Úroda
zemiakov bola dobrá, ale začiatok septembra bol daždivý, takže sa kopalo len
úchytkom. Úroda ovocia veľmi slabá.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Navštevuje
ju 17 detí. Od 1. 9. 2019 postupne do 31. 12. 2019 - 14 detí. Do Základnej školy
v r. 2019 nastúpilo 6 detí. Tri dievčatá a traja chlapci - nastúpili do ZŠ v Or.
Podzámku.
K 1. 1. 2019 nastúpila do Materskej školy nová pani učiteľka Mgr. Veronika
Harezníková. Pre práceneschopnosť pani riaditeľky Mikulášovej 7. 1. 2019
nastúpila ďalšia nová pani učiteľka Ľuboslava Durdiaková. Do 31. 12. 2019
zastupovala pani riaditeľku Mgr. Veronika Harezníková.

Firmy v našej obci:
Firmy v roku 2019:
STROJSROS – ktorá má prevádzku v Hornej Lehote za vysielačom.
Podielnícke družstvo Horná Lehota
Agrodružstvo Horná Lehota
Propack s. r. o. Oravský Podzámok – pracuje v priestoroch Podielnického
družstva v Hornej Lehote.

Tradysyr, s.r.o Horná Lehota

Práce ktoré sa konali v r. 2O19 v našej obci:
• 23. 3. 2019 zorganizovali poslanci obecného zastupiteľstva brigádu:
„Spoločne za čistejšiu obec“. Brigáda bola zameraná na upratovanie
v obci, kde sa zbierali smeti po celej dedine, na cintoríne a upratovali sa aj
smetiská. Akcie sa zúčastnili deti aj dospelí. Po brigáde sa podával chutný
guláš a pre deti sladká odmena.
• Najdôležitejšou akciou obecného úradu v roku 2019 bola rekonštrukcia
materskej školy. Nový starosta spolu s členmi obecného zastupiteľstva
museli riešiť túto rekonštrukciu za prevádzky v školskom roku 2019,
pretože rekonštrukčné práce prebiehali vo vnútri MŠ. Materská škola
v mesiaci jún 2019 bola premiestnená do budovy obecného úradu. Celé
leto počas prázdnin v materskej škole pracovali na dokončovacích
prácach všetci zamestnanci obecného úradu, učiteľky MŠ a brigády sa
zúčastnili aj niektorí členovia obecného zastupiteľstva. Nakoniec práce
boli ukončené v termíne, na čom má veľkú zásluhu starosta obce, ktorý
riešil problémy najmä s dodávateľmi. Takže MŠ 1. septembra 2019 bola
otvorená a vynovená.
• V letných mesiacoch bola vyasfaltovaná ulica v Rovni. Pred
vyasfaltovaním sa niektorí občania napojili aj na kanalizáciu, ktorá vedie
cez ulicu.
• 12. 7. 2019 – úprava smetiska a odpratanie nelegálnej skládky – Pod
Stráňou. Vyviezlo sa odtiaľ sedem plných nákladných áut.
• V mesiaci októbri bola osadená lampa pri obecnom úrade a upravený
terén, aby mohli občania prechádzajúci poza obecný úrad prechádzať
bezpečne.
• V roku 2019 Obecný úrad znovu pripravil predaj starej Materskej školy.
Táto už bola v minulosti ponúknutá na predaj, avšak nenašiel sa žiadny
záujemca. V tomto roku sa do Verejnej súťaže prihlásil jeden záujemca,
ktorý starú škôlku aj odkúpil.
• 13. 11. 2019 – WIFI PRE TEBA – obec Horná Lehota sa zapojila do
výzvy úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. „WIFI
PRE TEBA“. Projekt bol zrealizovaný a pre nás všetkých to znamená

bezplatný internet na verejných priestranstvách v našej obci (parkovisko
pri pltiach, parkovisko v strede obce, multifunkčné ihrisko).
• V obci pribudli ďalšie dve dopravné zrkadlá - na križovatke pri ceste do
mlyna a za starými maštaľami.
Kultúrne podujatia v obci:

V roku 2019 boli v našej obci nasledovné kultúrne podujatia:
Detský karneval - 16. 2. 2019 - 23. ročník. Karneval tradične organizovala MS
Slovenského červeného kríža. Do tanca hral ako v posledných rokoch DJ Julo.
V tomto roku boli na karnevale aj masky dospelých, ktorí predviedli pre deti
pripravenú scénku v kostýmoch. Karneval sa vydaril a deti sa už tešia na budúci
ročník.

• 23. 2. 2019 - Fašiangy.
Organizovala ich miestna folklórna skupina Charita.
Program podujatia:
1. Program predškolákov z MŠ Horná Lehota.
2. Mladí harmonikári: Sára Harezníková, Martin Krížo.
3. Program folklórnej skupiny Charita – „Dožinky“.
4. Vystúpenie novej hudobnej skupiny (heligónkári: Ing. Juraj Kňazúr
a Ing. Martin Harezník, bicie: Jozef Harezník, gitara: Ľudovít Hmirek.)
Po programe podujatia nasledovala „batôšková tanečná zábava“.
• 30. 4. 2019 - stavanie mája. Aj napriek daždivému počasiu naša
mládež máj postavila.
Nastúpila nová mladá generácia mládencov (maturanti a mladší).

26. 5. 2019 – Deň matiek
Obec Horná Lehota v spolupráci s MŠ zorganizovali Deň matiek, ktorý
sa znovu konal v sále kultúrneho domu. Po dlhých rokoch, keď sa
konal len v MŠ.
Program: Deti z MŠ
Vystúpenie folklórnej skupiny Charita
Hudobná kapela Charita
O občerstvenie sa postaral Obecný úrad.

1. 6. 2019 – Skvelý deň detí.
Po dlhšej odmlke tento rok organizovali členovia obecného
zastupiteľstva znovu Deň detí s bohatým programom. Okrem súťaží,
ktoré zabezpečovali pani učiteľky z MŠ sa akcie zúčastnili:
Dobrovoľný hasičský zbor z Hornej Lehoty, Polícia SR s ukážkou so
psami. Rodinný kvíz. Bol aj nafukovací hrad, kde sa deti vyšantili do
vôle. Bolo aj opekanie špekačiek a na záver Julius Polák povozil deti
na svojich jazdeckých koňoch.

• 7. 12. 2019 – Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota pripravilo pre
občanov v dôchodkovom veku predvianočné posedenie z príležitosti
mesiaca úcty k starším. Posedenie bolo spojené s bohatým programom.
Vystúpili v ňom deti z miestnej materskej školy a členky folklórnej
skupiny Charita. Občerstvenie tvorila výborná kapustnica, šišky,
buchty, vianočné pečivo aj varené víno. Účastníci dostali aj malý
darček – sviečky zo včelieho vosku.
• 26. 12. 2019 - odohranie divadelnej hry: J. Hollý: Kubo.
Osoby a obsadenie:
Názov postavy
Účinkujúci
Bečela Martin:
Filip Ondrek
Bečelová Anna:
Mária Flajsová
Kubo:
Jakub Janček
Eva Košariková:
Iveta Kudlová
Anička:
Timea Tomašáková
Štefan:
Jakub Mäsiar
Paľo:
Michal Kubala
Lovecký:
Kamil Brisuda
Dora:
Július Janček
Kapitán:
Filip Ondrek
Šepkári:

Lívia Mikulajová
Katarína Baleková

Réžia

Eva Gonšor Dominová

Technická podpora:

Július Janček, Marek Reguli,
Pavol Krížo

Ozvučenie:
Kamera:
Fotograf:

Juraj Kľúčik
Ľuboslav Polák
Michaela Dorušiaková

• 31. l2. 20l9 sa už tradične konal Silvester v Hornej Lehote. O polnoci
bola vatra na rínku.

V obci aj naďalej pracuje folklórna skupina Charita.

Športové podujatia v našej obci:

• Začiatok januára 2019 bol mrazivý, takže fungovalo aj klzisko. Aj keď
často snežilo, klzisko po úpravách (odhrnutie snehu, polievanie klziska,
ktoré zabezpečovali najmä chlapi a chlapci, no odhŕňali aj dievčatá a
ženy) bolo funkčné. Deti sa korčuľovali tento rok s prestávkami celý
mesiac.

•

26. 1. 2019 - XX. ročník Biela stopa Horná Lehota. V tomto ročníku
bolo najviac účastníkov. Registrovaných bolo 370 účastníkov.
Neregistrovaných cca 50. Pri registrácii sa podávalo: hriate a šiška. Pri
teplote - 6°C podujatie prebehlo ako v minulých rokoch, avšak bolo viac
bežkárov, pretože bolo veľa snehu.
Po prebehnutí programu pri vatre sa účastníci Bielej stopy vrátili do
kultúrneho domu, kde sa podával guláš, žrebovala sa tradičná tombola.
Tento rok však bola mimoriadne bohatá. Bolo v nej 47 hodnotných cien.
Medzi najzaujímavejšie patrila motorová píla, ktorú venoval Ekoraj
Námestovo, ale aj zbíjacie kladivo od PD Horná Lehota. Medzi darcov
tomboly patrili: Ekoraj Námestovo, PD Horná Lehota, Obec Horná
Lehota, Peter Chomistek, Hotel Palatín - Oravský Podzámok, Propack
s.r.o. Oravský Podzámok, Eva Gonšor Dominová, Janka Bencúrová,
Kamil Brisuda, Firma Drewoodom – Krížo, Marta Dubovská, Trafika
Dubovský – Dolný Kubín, Krčma Dva stoly – Dolný Kubín, Firma
Klauke, Hostinec 46 Horná Lehota, Tradysyr, s.r.o, SROS Horná Lehota,
Hoľma – Trstená.
O zábavu sa staral DJ.

• 31. 8. 2019 – obec Horná Lehota a poslanci OÚ pripravili športový deň,
ktorý sa konal na multifunkčnom ihrisku s nasledovným programom:
minifutbalový turnaj, štvorhra tenis, rodinný volejbal, súťaž v kopaní

jedenástok a exhibičný futbalový zápas starých pánov. Podával sa guľáš,
pivo. O hudbu sa staral Vladimír Krížo ml.
• 17. 11. 2019 badmintonový turnaj.
Obec Horná Lehota pripravila zaujímavé športové podujatie pre celú
rodinu. Podujatie sa konalo v sále kultúrneho domu. Súťažilo sa
v štvorhre. Kategórie: muži, ženy, zmiešané štvorhry.

Sociálne pomery obyvateľstva:

V r. 2019 sa do novostavby nasťahovala: rodina Kozáčiková, Forgáčová,
Kazimierová, Chomisteková. Do prestavaného domu - č. d. 144 sa prisťahovala
rodina Stašová. Vo výstavbe rodinných domov pokračovali: Štefan Kasanický,
rodina Michala Harezníka, rodina Martina Ondreka, rodina Martina Harezníka,
rodina Sviteková, rodina Reguliová, rodina Poláková a Adam Frančák.
V roku 2019 začal s výstavbou rodinného domu Pavol Ivan v lokalite Pod
dielcom a rodina Sameliaková v záhrade Geburovcov.
V prestavbe pokračovali: rodina Záhorová,

V obci pracovali v roku 2019 dvaja pracovníci na verejnoprospešných prácach
(za refundáciu mzdy).
Práca spolkov a združení:
Spolky a združenia v obci pracovali v roku 2019 bez zmeny.
Jednota klubu dôchodcov už tradične sa zúčastnila dňa 20. 6. 2019 Okresných
športových hier pre seniorov v Zázrivej. Najlepšie umiestnenie dosiahol Jaroslav
Harezník st.- 1. Miesto v hode granátom na cieľ. Jaromír Kňazúr tento rok získal
2 miesto vo vrhu guľou.
Medzi ich časté aktivity patrí aj kúpanie sa v Oraviciach.

Z náboženského života v obci:
• 5. 5. 2019 - Prvé sväté prijímanie bolo v Sedliackej Dubovej. Z Hornej
Lehoty boli na prvom svätom prijímaní štyri deti – dve dievčatá a dvaja
chlapci. Zo Sedliackej Dubovej bolo päť detí (tri dievčatá a dvaja
chlapci).
• V máji 2019 sa konala 15. púť do Krakova do baziliky Božieho
milosrdenstva, ktorú už tradične organizuje Slovenský červený kríž.
• 25. 12. 2019 – Jasličková pobožnosť v kostole Sedembolestnej Panny
Márie - do ktorej boli zapojené deti z Materskej školy, ale aj zo
Základnej školy a mládež.

Mimoriadne udalosti v roku 2O19:
16. 3. 2019 sa konalo prvé kolo prezidentských volieb. Z l5 kandidátov
do druhého kola postúpili dvaja kandidáti: Zuzana Čaputová, Mgr.
a Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
30. 3. 2019 v druhom kole volieb zvíťazila Zuzana Čaputová, Mgr,
ktorá sa stala prvou prezidentkou Slovenskej republiky.
13. 4. 2019 – sa v našej obci konali voľby na starostu.
Na starostu obce v riadnom termíne nepodal žiaden kandidát, ani
politická strana či hnutie kandidátnu listinu.
V novom termíne kandidovali na starostu obce dvaja kandidáti: Ing.
Martin Krížo a Jozef Mäsiar.
Za starostu bol zvolený Jozef Mäsiar - počet platných hlasov 219.
Ing. Martin Krížo - počet platných hlasov 53.
10. 5. 2019 – na obecnom zastupiteľstve – končí 12 ročné obdobie
starostu Jozefa Mikuláša. Zároveň preberá funkciu starostu Jozef
Mäsiar.
25.5.2019 – Voľby do Európskeho parlamentu
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 437.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 114.
SMER - sociálna demokracia
Kresťanská demokracia - Život a prosperita

počet hlasov: 9
10

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
9
KOREKTÚRA – Andrej Hryc
Slovenská národná strana
5
SME RODINA – Boris Kollár
3
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
3
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Strana práce
Strana tolerancie a spolunažívania
HLAS ĽUDU
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
DOPRAVA
Kresťanskodemokratické hnutie
37
Strana zelených Slovenska
MOST – HÍD
PRIAMA DEMOKRACIA
Strana rómskej koalície – SRK
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Strana maďarskej komunity
DOMA DOBRE
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce
1
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
Sloboda a Solidarita
5
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
NAJ – Nezávislosť a jednota
Kresťanská únia
3
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU- občianska demokracia 27
Demokratická strana
NÁRODNÁ KOALÍCIA
2

Riadne zvolaný poslanec Jaroslav Harezník sa stal od 1. 7. 2019
zamestnancom obce Horná Lehota. Na základe paragrafu 11 odstavec
2 písmeno b. Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je funkcia
poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce. Preto sa Jaroslav
Harezník vzdal funkcie poslanca. Na jeho miesto bol oslovený prvý
náhradník podľa volieb Štefan Kasanický (SMER - SD), ktorý funkciu

poslanca obecného zastupiteľstva prijal. Na zastupiteľstve 4. 7. 2019
zložil sľub poslanca a stal sa riadnym členom obecného zastupiteľstva
v Hornej Lehote.
Kontrolórovi obce Ing. Štefanovi Fúrikovi sa skončilo volebné
obdobie, preto bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce. Prihlásili sa dvaja kandidáti. Ing. Emília Franeková
a Mgr. Natália Chomisteková. Poslanci zvolili za nového hlavného
kontrolóra Ing. Emíliu Franekovú, ktorej od 4. 7. 2019 plynie 6 ročné
volebné obdobie.
Pripomienky:

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

