KRONIKA

2018

Počet obyvateľov a ich zloženie
K 31. 12. 2017 žilo v Hornej Lehote:
542 obyvateľov
K 31. 12. 2018 bolo v Hornej Lehote: 538 obyvateľov
Narodení:
7 (Karolína Mikulášová, Mia
Dubovská, Anna Baleková, Teodor
Chomistek, Adela Poláková, Karolína
Súľová , Ondrej Kňazúr)
Zomrelí:
7 (Štefan Strežo – 60 ročný, František
Strežo – 80 ročný, Mária
Chomisteková – 70 ročná, Irena
Matulová – 85 ročná, Margita
Srogončíková – 89 ročná, Ján Ďaďo –
ročný, Jozefína Baleková – nedožitých
90 rokov.)
Odhlásení:
13
Prihlásení:
9
Uzavrelo manželstvo: 5 mladých ľudí:
Eva Dominová, Mirka Gareková, Lucia Barčíková, Mária Pillárová, Pavol
Mikula.

Najstaršími občanmi zostávajú aj naďalej Žofia Franeková a Štefan Strežo.
V roku 2018 sa dožila 90 rokov Margita Reguliová, rod. Bielová.

Klimatické podmienky:
Po vlaňajších - 30°C mrazoch v januári – teraz najteplejší január za posledné
roky. Pršalo, fúkalo, občas snežilo, ale teploty plusové, v noci pár mrazov do
- 10°C . 1 februára pršalo, potom už len jemne snežilo. V noci teploty do - 10°C.
Koniec mesiaca mrazivo. Teploty od - 15°C do - 20°C a aj cez deň do - 10°C.
K tomu veterno, takže pocitová teplota ešte nižšia. Začiatok marca mrazy aj cez
deň, potom trochu oteplenie a znovu mrazy. Začiatkom apríla zopár mrazov
a potom hneď teploty vystúpili až na + 19°C. Mesiac apríl bol slnečný a teploty

sa v niektoré dni vyšplhali až na + 23°C. Koncom mesiaca dážď. Začiatok mája
slnečno, potom ochladenie, prší a koniec mája zasa slnečný. 29. mája búrka,
ktorá trvala 3 hodiny. Začiatok júna slnečno teploty do + 30°C. 15. júna kvitnú
všetky zemiaky, vegetácia podľa vlaňajška vpredu. Leto bolo mimoriadne teplé,
bolo krásne babie leto v októbri ešte + 20°C. Pšenice posiate, poúhorené
v krásnom počasí do 15. októbra. Začiatok novembra bez snehu a mrazu. Kvety
sú ešte nezamrznuté. 18. novembra sa ochladilo a padal prvý sneh. December
pár mrazov do - 8°C, ale pred Vianocami oteplenie, no celé sviatky snežilo.

Poľnohospodárstvo:
Jačmeň bol 10. apríla už zasiaty. Začala sa pripravovať pôda pod výsadbu
zemiakov. Pretože apríl bol teplý a slnečný 22. 4. už boli vysadení všetky
zemiaky, jačmeň už vzišiel, začínajú kvitnúť prvé stromy. V noci bola prvá
búrka.
Žatva sa začala v posledné júlové dni. Skončila sa ešte v júli. Úroda obilnín bola
opäť slabšia ako vlani. Zemiaky sa začali kopať v auguste. Úroda zemiakov bola
dobrá. Bola však mimoriadna úroda ovocia a zeleniny.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Do
Základnej školy v r. 2018 nastúpili 4 detí. Dve dievčatá a dvaja chlapci nastúpili do ZŠ v Or. Podzámku.
K 30. 12. 2018 odišla na predčasný starobný dôchodok dlhoročná učiteľka
materskej školy Mária Klimčíková.

Firmy v našej obci:

Firmy v roku 2018 bez zmeny.

Práce ktoré sa konali v r. 2O18 v našej obci:
• Na základe právoplatného stavebného povolenia obec v septembri
vybudovala novú miestnu komunikáciu k novostavbám za starou
materskou školou. Náklady na stavbu sa vyšplhali na 29618,35 €. Počas
výstavby obec vyasfaltovala aj cestu k rekreačnej chate J. Chomisteka
s plochou 500 m2. Tiež dala opraviť výtlky na ceste v Rovni za 5537,26
€.
• Na základe žiadosti obyvateľov bytoviek pribudlo v križovatke dopravné
zrkadlo pre bezpečný výjazd na hlavnú cestu.
• Počas októbra obec v spolupráci s družstvom a urbárom zrekonštruovali
poľnú cestu na Starý laz. Cestu môžu využívať aj cykloturisti a rodiny
s deťmi na prechádzke prírodou.
• V jesenných mesiacoch bola prevedená oprava osvetlenia pred
cintorínom.
• Na základe interpelácie poslancov a obyvateľov bývajúcich na ulici Pod
Dielcom a okolo cesty vedúcej na bývalý vysielač, obec osadila na tejto
ulici nové dopravné značky obmedzujúce rýchlosť vozidiel na 40 km za
hodinu. Okrem značiek dala namontovať pred rodinným domom
Tomašákovcov prefabrikovaný dopravný prah, ktorý má tiež zabezpečiť
väčšiu bezpečnosť detí a chodcov.
• Koncom letných prázdnin obec na základe kontroly a následnej revíznej
správy dala vymeniť umelý koberec na detskom ihrisku pri škôlke.
Obnova ihriska stála 4585.-- €.
• Obec má novú monografiu. V roku 2020 si obec Horná Lehota
pripomenie 600 výročie svojej prvej písomnej zmienky. Napriek tomu, že
v roku 1994 bola vydaná prvá knižná monografia o obci, obecné
zastupiteľstvo sa rozhodlo v roku 2014 na základe nových poznatkov
získaných počas rekonštrukcie kultúrnych pamiatok vydať novú,
obsiahlejšiu monografiu. Vďaka patrí zostavovateľovi diela Mgr.
Michalovi Čajkovi, PhD., Ing. Ladislavovi Polákovi za odbornú
spoluprácu a všetkým autorom jednotlivých príspevkov a fotografických
materiálov.
• Obec získala peniaze na prestavbu škôlky. Slovenská inovačná
a energetická agentúra schválila obci projekt na zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej školy Horná Lehota. Získala dotáciu vo

výške 177193,16 €. Obec sa bude podieľať sumou 9325,96 €, Teda
celkové náklady sa vyšplhajú na 186519,12 €.
• V roku 2018 obecný úrad naďalej postupoval pri pozemkových úpravách
v lokalite Pod Stráň. Po schválení úvodných podkladov boli osobne
a individuálne s každým známym vlastníkom prerokované jeho
požiadavky a návrhy na vytvorenie nových pozemkov. Rozhovory sa
uskutočnili v dňoch 3. , 4., 5. a 6. 12. 2018 v budove Obecného úradu
v Hornej Lehote.

Kultúrne podujatia v obci:
V roku 2018 boli v našej obci nasledovné kultúrne podujatia

• Detský karneval - 13. 1. 2018. Karneval tradične organizovala MO
Slovenského červeného kríža. Do tanca hral DJ Julo.
V tomto roku bolo na karnevale viac účastníkov ako v minulom roku.

• 10. 2. 2018 - Fašiangy.
Niesli sa v réžii folklórneho súboru Charita s nasledovným programom:
1. „Pri močile s ľanom“ .
2. „Trepačky.“
3. Hostia.

• 30. 4. 2018 - stavanie mája

• 22. 11. 2018 - posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším. Tento
rok posedenie bolo spojené s bohatým programom. Vystúpili s ňom
deti z miestnej materskej školy, členky folklórnej skupiny Charita
a novozaložená hudobná skupina Charita. Zároveň sa pri tejto
príležitosti uviedla sa do života nová monografia obce.

• 26. 12. 2018 - odohranie divadelnej hry: Ray Cooney: Dvojitá
rezervácia.
Osoby a obsadenie:
Názov postavy
Účinkujúci
Joanna Markhamová:
Erika Kľúčiková
Philip Markham:
Mgr. Martin Farbák
Alistair Spenlow:
Kamil Brisuda
Linda Lodgeová:
Natália Pillárová
Henry Ledge:
Pavol Krížo ml.
Sylvia :
Lucia Mastráková
Walter Pangbourne:
Michal Kubala
Olive Harriet Smytheová:
AnnaMária Červeňová
slečna Wilkinsonová:
Katarína Kľúčiková

Šepkári:

Iveta Klúčiková
Katarína Baleková

Réžia

Erika Kľúčiková, Iveta Kľúčiková
Natália Pillárová

Technická podpora:

Július Janček, Marek Reguli,
Filip Ondrek, Ján Bencúr

Ozvučenie:
Kamera:
Fotograf:

Martin Harezník
Juraj Kubala
Michaela Dorušiaková

• 31. l2. 20l8 sa už tradične konal Silvester v Hornej Lehote. O polnoci
bola vatra na rínku.
V obci aj naďalej pracuje folklórna skupina Charita. FS ako každý živý
subjekt starší členovia opúšťajú a zároveň prichádzajú aj mladí ľudia,
ktorým folklór prirástol k srdcu. Za posledných päť rokov si folklór
obľúbili a postupne zrástli s FSk: Harezníková Veronika, Mgr., Harezník
Martin, Ing. (heligónka), Janček Július, Dorušiaková Natália, Baleková
Kristína, Červeňová AnnaMária, Dominova Eva, Kľúčikova Iveta,
Kľúčikova Erika, Janček Jakub.
V tomto roku sa k FSk pripojili najmladší členovia: Strečoková Diana,
Strečoková Táňa, Gareková Noemi, Pillár Jakub, Polák Matúš, Kubala
Michal a Polák Peter.
Tiež sa pripojili aj dvaja heligonkári Ing. Kľúčik Ján so synom Jánom.

Športové podujatia v našej obci:

• Vzhľadom k tomu, že január 2018 bol teplý a aj keď bolo všetko na
klzisko pripravené, rok 2018 bol bez klziska.

•

27. 1. 2018 - Hornolehotská biela stopa - XIX. ročník. Akcie sa
zúčastnilo cca 340 účastníkov. Registrovaných bolo 300.
Program pri vatre: hádzanie polenom muži i ženy.
O dobrú náladu pri vatre sa starali dvaja harmonikári zo Sedliackej
Dubovej. Po absolvovaní trate sa tradične podával guláš v kultúrnom
dome a bola tam i tradičná hodnotná tombola. Medzi najvýznamnejšiu
cenu v tombole patrili kopačky s podpisom reprezentačného brankára
Matúša Kozáčika, ktorý pochádza z Hornej Lehoty. Aj keď tu už nežije,
navštevuje tu s rodinou svojich rodičov.
Počasie bolo zamračené, a aj keď boli plusové teploty nepršalo. Bol aj
sneh, takže 19. ročník sa vydaril.

Sociálne pomery obyvateľstva:

V r. 2018 sa do novostavby nasťahovala: rodina Brníková,
Klimplová, MUDr. Jakuba Onreka, Kasanová a Michala Chomisteka. Vo
výstavbe rodinných domov pokračovali: rodina Forgáčová, rodina Martina
Ondreka, rodina Jána Kozáčika, rodina Michala Harezníka, rodina Martina
Harezníka, rodina Dušana Kazimiera, rodina Júliusa Chomisteka a Štefan
Kasanický.
V roku 2018 začali s výstavbou rodinných domov: rodina
Sviteková, rodina Reguliová a Adam Frančák.

Práca spolkov a združení:
Spolky a združenia v obci pracovali v roku 2018 bez zmeny.
V roku 2018 boli voľby do výboru pozemkového spoločenstva (PSUAP).
Za predsedu výboru bol zvolený Tomáš Krivda
Za podpredsedu výboru Jozef Mikuláš

Tajomník výboru Jozef Biel
Členovia výboru: Jozef Mäsiar, Žofia Pillárová
Predseda dozornej rady: Ján Ordančík
Členovia dozornej rady: Jaroslav Harezník, Mária Kubalová.

Jednota klubu dôchodcov už tradične sa zúčastnila aj v roku 2018 športového
dňa pre seniorov z celej Oravy. Najlepšie umiestnenie dosiahol Jaromír Kňazúr,
ktorý už po niekoľko rokov vybojoval 3 miesto vo vrhu guľou. Ďalšími
súťažiacimi z Hornej Lehoty boli Mária Záhorská, Václav Pillár, Jaroslav
Harezník a Štefan Chromek.
Medzi ich časté aktivity patrí aj kúpanie sa v Oraviciach.
Z náboženského života v obci:
• 6. 5. 2018 - Prvé sväté prijímanie bolo v Hornej Lehote. Z Hornej Lehoty
boli na prvom svätom prijímaní štyri dievčatá a jeden chlapec. Zo
Sedliackej Dubovej tri dievčatá a jeden chlapec.
• 12. 5. 2018 sa konala 14. púť do Krakova do baziliky Božieho
milosrdenstva, ktorú už tradične organizuje Slovenský červený kríž.
• 2. 6. 2018 – Púť na Staré Hory. Púť zorganizoval Klub dôchodcov .
• 25. 8. 2018 – účasť na spomienkových oslavách v Spišskej Teplici pri
príležitosti 60. výročia smrti pátra Jozefa Libora Mattošku – „nášho
Otecka“ . Pri tejto príležitosti sa pútnici zúčastnili svätej omše a kladenia
vencov na pátrov hrob.
• V roku 2018 - výstavba plynovej prípojky do kostola Sedembolestnej
Panny Márie v Hornej Lehote.
Vzhľadom k tomu, že 6. 3. 2018 horel komín v učebni kostola, pristúpilo
sa k výstavbe plynovej prípojky do kostola. Na základe žiadosti farského
úradu o výpomoc obce pri vybudovaní plynovej prípojky do kostola,
poslanci schválili finančnú dotáciu vo výške 5000.-- €.
• 17. 9. 2018 – Púť do Klina – zorganizoval ju Klub dôchodcov.
• 14. 11. 2018 v našej farnosti sa založilo Združenie Zázračnej medaily.
V Hornej Lehote sa prihlásilo do združenia 79 rodín. Po Hornej Lehote
putujú tri kaplnky Podomovej návštevy Panny Márie zázračnej medaily.

• 25. 12. 2018 – Jasličková pobožnosť v kostole Sedembolestnej Panny
Márie.
Vzhľadom k tomu, že bolo veľa účinkujúcich detí od tých najmenších, na
pobožnosti bola mimoriadne hojná účasť.

Mimoriadne udalosti v roku 2O18:
6. 3. 2018 horel komín v učebni kostola.
• 10. 11. 2018 – sa uskutočnili voľby do orgánov samospráv obcí.
Na starostu obce v riadnom termíne nepodal žiaden kandidát, ani
politická strana či hnutie kandidátnu listinu.
Na poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 11 kandidátov:
1. Andrej Brník, Mgr., PhD., 31 r., vysokoškolský pedagóg, NEKA
2. Jana Bencúrová, Mgr., 37 r., čašníčka, NEKA
3. Eva Gonšor Dominová, Ing., 28. r., operatívna zamestnankyňa,
NEKA
4. František Halaj, 60 r., živnostník, SMER – SD
5. Jaroslav Harezník, 42 r., výsluhový dôchodca, SMER – SD
6. Tomáš Hutko, Mgr., 26 r., advokátsky koncipient, NEKA
7. Štefan Kasanický, 26 r., živnostník, SMER - SD
8. Pavol Krížo, 19 r., študent Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity,
NEKA
9. Ivan Mikuláš, Ing., 37 r., administratívny pracovník, SMER – SD
10. Zdeno Ondrek, 58 r., nezamestnaný, SMER - SD
11. Marek Reguli, 28 r., brusič NEKA
12.
Horná Lehota mala vytvorený jeden volebný okrsok.
Vo volebnom okrsku sa volilo sedem poslancov.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 437
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 225

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 225
Počet platných hlasovacích lístkov: 223

Zvolení poslanci a počet platných hlasov:
1. Andrej Brník, Mgr. PhD., NEKA
166
2. Jana Bencúrová, Mgr., NEKA
152
3. Jaroslav Harezník, Smer - SD
138
4. Eva Gonšor Dominová, Ing., NEKA 128
5. Ivan Mikuláš, Ing., Smer - SD
127
6. Pavol Krížo, NEKA
116
7. Tomáš Hutko, Mgr., NEKA
110

Náhradníci:
1.
2.
3.
4.

Štefan Kasanický, Smer – SD
Marek Reguli, NEKA
Zdeno Ondrek, Smer – SD
František Halaj, Smer - SD

84
77
71
20

Pripomienky:

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

