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...LEN ABY SME V HANBE NEZOSTALI

Divadelný súbor Široň nacvičil divadelnú hru od Ondreja Bosíka U nás taká obyčaj alebo len aby sme v hanbe nezostali.
Dejiskom hry bolo dedinské prostredie a rodina, ktorá humorným spôsobom vybavuje problémy dnešnej doby. V predstavení vystúpili
zväčša noví, mladí herci - Erika Kľúčiková, Pavol Krížo, Anna Mária Červeňová, Ján Balek, Eva Dominová a Natália Červeňová. Režisérsku taktovku držala pevne v rukách Zuzana Ondreková, dramaturgiu mali na starosti Žofia Mäsiarová a Lenka Pillárová.
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Plnofarebnú verziu obecných novín nájdete na internetovej stránke obce www.hornalehota.net

AKTUÁLNE

Príhovor

Plány samosprávy na rok 2016

Vážení spoluobčania,

začína sa najkrajšie obdobie
roka, dlho očakávaná jar spolu
so svojimi neopakovateľnými
krásami, kvitnúcimi kvetmi
a omamnými vôňami. Tento
slávnostný čas sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci.
Staré dobré zvyky sa už pomaly
vytratili, no v našich srdciach
ostáva kresťanský odkaz sviatku. Mal by zostať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale aj počas celého
roka. Rodinné stretnutia okolo
sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť, to
všetko umocňujú staré ľudové
tradície. Je dobré, že im všetci
dobrovoľne podliehame. Pre
kresťanov, a nielen pre nich,
zaznieva počas sviatkov Veľkej
noci úžasná pravda, Kristus
vstal z mŕtvych. Viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie patrí k
základnej pravde kresťanstva
od začiatku cirkvi, preto prvé
kresťanské spoločenstvá ohlasovali ako najdôležitejšiu práve
túto radostnú skutočnosť. Veľkonočné tajomstvo je aj pre nás
zárukou začínajúceho vykúpenia našej túžby a nádeje presvedčujúc nás, že s človekom
sa ráta, že láska je silnejšia ako
nenávisť a život mocnejší ako
smrť. Na prahu veľkonočného obdobia vám, milí čitatelia,
prajem, aby vás v tomto období sprevádzala láska Zeleného
štvrtka, viera Veľkého piatka,
nádej Bielej soboty a víťazstvo
Veľkonočnej nedele. Nech vás
posilní a naplní pokojom a dôverou.
Jozef Mikuláš
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Čochvíľa bude za nami prvý
štvrťrok roka 2016 a pred samosprávou stojí rad úloh, ktoré by sme chceli v tomto roku
realizovať.
Do popredia sa dostáva otázka,
z akých prostriedkov zabezpečovať rozvojové programy
obce. Pri pohľade na rozpočet
je zrejmé, že spoliehať sa len
na zdroj podielových daní,
ktoré dostávame od štátu, by
bolo krátkozraké. Nedokázali
by sme uspokojiť značnú časť
oprávnených požiadaviek občanov. Preto sa budeme musieť orientovať na mimorozpočtové zdroje a najmä na prostriedky z Európskych fondov.
Prioritne musíme v jarných
mesiacoch zabezpečiť riadne
stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí, ako sú
výstavba vody, kanalizácie,
rozvodu elektrickej energie a
prístupovej cesty pre výstavbu rodinných domov pri starej
materskej škole. Pre tento účel
bola spracovaná projektová
dokumentácia, náklady na realizáciu spomínaných investícií sú rozpočtované vo výške
125-tisíc eur, čo je viac ako celoročný rozpočet obce. Preto
časť prác budeme musieť rea-

lizovať svojpomocne. Občania
z ulice Pod Dielcom sa dožadujú vyasfaltovania miestnej
komunikácie, ktorá sa vplyvom počasia, ale aj v dôsledku
rôznych rozkopávok začína
rozpadávať. Preto ju chceme
v tomto roku opraviť a pokryť
novým asfaltovým kobercom.
Pri tvorbe dokumentu Plán
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2015
až 2022 občania často poukazovali na nevhodný vzhľad
čakárne vlakovej zastávky.
Pravdepodobne v tomto roku
vyhlásime súťaž na projekt novej vlakovej zastávky, aby sme
problém vyriešili.
V tejto súvislosti sa pri výstavbe visutej lavice a vlakovej zastávky zabudlo na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod oboma objektmi.
Ak preto nájdeme finančné
prostriedky, bude potrebné
odkúpiť pozemky do vlastníctva obce, až potom budeme
môcť opraviť čakáreň.
V minul osti pri výstavbe
miestnej komunikácie na parcelách v Rovni sa pozabudlo
aj na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou. V tomto roku plánujeme

vysporiadať časť miestnej
komunikácie od rodiny Jozefa Mikulaja po rodinu Štefana
Chromeka.
Predpokladáme, že by sme
mali byť úspešní v projekte
kamerového systému. Mali by
sme ho zrealizovať v druhej
polovici tohto roka.
Už takmer päť rokov sa snažíme získať prostriedky na
z a te p l e n i e s á ly o b e c n é h o
úradu. Najväčším problémom
je nedostatočná izolácia na
strope sály, hlavne v zimných
mesiacoch. Keď sa v sále kúri,
dochádza k zrážaniu vody na
strope a následnému plesneniu dreveného obkladu.
Ak sa nám nepodarí získať na
tento účel peniaze, budeme
to musieť urobiť postupne z
vlastných zdrojov po etapách.
Súčasne zabezpečíme odvetranie cez nové okná, aby nedochádzalo k zaroseniu a vlhnutiu stropu.
Strategických plánov sociálnoekonomického rozvoja obce
je samozrejme viac, spomenul
som len tie najdôležitejšie. Verím, že sa nám ich spoločnými
silami podarí uskutočniť.
Jozef Mikuláš

Výsledky parlamentných volieb
Smer – 28,28%, SaS – 12,1 %, Oľano – 11,02 %, SNS – 8,64 %
Kotleba – ĽS NS - 8,04 %, Sme rodina – 6,62 %, Most – Híd – 6,5 %
Sieť – 5,6 %

Ako volili Hornolehoťania
Volebná účasť: 66,54%
Počet voličov: 446, počet vydaných obálok: 297, počet obálok
odovzdaných z cudziny: 3, počet
platných hlasov: 294
TIP – 0
SMS – 1
Oľano – 39
DS Ľudo Kaník – 0
Šanca – 1
Sme rodina – 15
SZS – 0
Koalícia Spoločne za Slovensko – 0

MKDA, MKDSZ – 0
Vzdor – 0
Most – Híd – 1
SNS – 30
Odvaha – 0
KSS – 1
SDKÚ-DS – 3
Smer-SD – 76
KDH – 34
Skok! – 0
ĽS Naše Slovensko – 45
Sieť – 17
SMK-MKP – 0
PD – 1
SaS - 30
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Opatrenia proti čiernym stavbám
Ak plánujete uskutočniť stavbu
altánku, garáže, dielne, oplotenie pozemku, prístrešok, úpravu
terénu, je potrebné stavbu vopred ohlásiť na obecnom úrade
v Hornej Lehote, ktorý je príslušným stavebným úradom.
Postaviť tieto takzvané drobné
stavby si stavebník môže až po
vydaní oznámenia o drobnej
stavbe alebo stavebných úpravách. Správny poplatok za podanie žiadosti o drobnú stavbu,
stavebné úpravy stojí desať eur.
Pri podaní žiadosti o stavebné
povolenie alebo drobnú stavbu,
stavebné a terénne úpravy občan predkladá:
- list vlastníctva, nájomnú zmlu-

vu – originál alebo overenú kópiu
- súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku
- jednoduchý situačný nákres,
ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia stavby na pozemku, vrátane hraníc so susednými
pozemkami
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy
- vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie a uskutočňovanie drobnej
stavby svojpomocou, t.j. osoby,
ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru
- vyjadrenie vlastníka sused-

ných nehnuteľností
- poplatok 10 eur pre fyzickú
osobu, 30 eur pre právnickú
osobu
Upozorňujeme, že za drobnú
stavbu sa považuje stavba do
25 metrov štvorcových, ktorá
je pevne spojená so zemou betónom. Platí tiež, že ak je niekto
vlastník pozemku, neznamená
to, že si na ňom môže robiť, čo
chce. Obec nechce udeľovať pokuty, preto obyvateľov včas informuje a dáva možnosť vyhnúť
sa nepríjemnostiam so zákonom
a susedským sporom. V nedávnej minulosti samospráva musela riešiť viacero neoprávnených
posunutí plotov do susedných

Pripravte sa na poplatok za rozvoj

Zo zákona o miestnom poplatku
za rozvoj, ktorý schválila Národná rada SR a podpísal ho prezident SR Andrej Kiska, vyplýva,
že poplatok sa bude platiť za
stavby, pri ktorých je potrebné
stavebné rozhodnutie. Každá
obec sa stretáva s problémom,
že musí zo svojho rozpočtu budovať služby, medzi ktoré patria aj komunikácie a súvisiace
zázemie. Cieľom tohto návrhu
zákona je preto dať do rúk starostom a zastupiteľstvám nástroj na podporné financovanie
tejto infraštruktúry. Vplyv na
výšku poplatku budú mať údaje
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zo stavebného povolenia, ktoré
bolo vydané stavebníkovi. Poplatok je príjmom obce, slúžiť
bude ako jeden zo zdrojov na vybudovanie sociálnej a technickej
infraštruktúry. Zákon stanovuje
minimálnu výšku 10 eur za meter štvorcový podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby a maximálne 35 eur za každý aj začatý
meter štvorcový takejto plochy.
Výšku určí obec vo Všeobecne záväznom nariadení pre jednotlivé
katastrálne územia obce alebo
jej jednotlivé časti. Ustanoviť
alebo zmeniť poplatok bude
obec môcť vždy len k prvému

januáru, splatný bude do 15
dní, obec na základe žiadosti
poplatníka bude môcť odsúhlasiť splátkový kalendár.
Zákon určuje, na čo sa poplatok
nebude vzťahovať. Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť
na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku,
o.i. aj na vybudovanie zariadenia
starostlivosti o deti, slúžiace na
poskytovanie sociálneho bývania, verejne prístupného parku,
úpravy verejnej zelene, miestnej
komunikácie, parkovacích plôch
a technickej infraštruktúry.

alebo obecných pozemkov. Upozorňujeme, že každý, kto stavia
plot, musí mať písomnú žiadosť,
písomný súhlas od susedov a
obce, pretože každý pozemok
susedí s obecným pozemkom,
teda cestou, miestnou komunikáciou, do ktorej sa všetci radi
posúvajú. Nehľadia pritom na
spoločné záujmy obyvateľov
ulice, ktorým sa komunikácia
neustále zužuje. Upozorňujeme
nových stavebníkov, hlavne plotov, aby si svoje pozemky dali zamerať geodetom, podali žiadosť
o drobnú stavbu na obec, ktorá
výstavbu buď odsúhlasí alebo
zamietne.

Blší predaj
opotrebovaného šatstva
Tak ako v predminulom roku,
aj tento rok počas volieb do
Národnej rady SR, ktoré sa
uskutočnili 5. marca, dobrovoľníci v sále obecného úradu
zorganizovali blší trh. Všetci,
ktorí mali vo svojich skriniach
nepotrebné veci, oblečenie,
obuv, ich mohli podarovať
blšiemu trhu alebo ich prišli
na trh ponúknuť, prípadne
vymeniť osobne.
Organizátori sa potešili, že
tak ako v uplynulých rokoch i
tentokrát zavítalo na blší trh
množstvo návštevníkov, ktorí
snáď našli, čo potrebovali.
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Nový zákon o odpadoch – nové kontajnery
V roku 2015 bol schválený nový
zákon o odpadoch. Jeho ustanovenia majú dosah aj na obec,
obyvateľov a zberové spoločnosti. Zákon začal platiť prvého
januára tohto roku, no niektoré
ustanovenia platia až od prvého
júla. Veľa vecí sa mení v súvislosti so separovaným odpadom,
ako sú sklo, plasty, papier, kovový odpad. Horná Lehota vlani
v rámci enviroprojektu získala na triedený zber 22 nových
1100-litrových kontajnerov.
Rozmiestnené po dedine boli už
v decembri. Nádoby na separovaný odpad sú farebne rozlíšené. Žlté sú na plasty, patria do
nich pokrčené obaly z minerálnych vôd a nápojov, z čistiacich a
kozmetických prostriedkov (tzv.
kúpeľňové plasty), fólie, kelímky
z masla, jogurtov, mikroténové
sáčky, plechovky piva, čisté fľaše
z rastlinných olejov, tetrapaky –
nápojové obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a podobne. Vytriedený odpad občania
donesú vo vreci, ktoré následne
vysypú do kontajnera. Do žltého

kontajnera nepatria plastové
obaly znečistené nebezpečnými
látkami, guma, podlahové krytiny, molitan, polystyrén, PVC.
Tieto materiály môžu obyvatelia odviesť do kontajnera s objemom 7,5 m³, ktorý je umiestnený pri poľnohospodárskom
družstve. Zelené kontajnery
sú vyhradené na zber skla a to:
sklenené fľaše, okenné sklo, tabuľové sklo. Do tohto kontajnera
nepatria: porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtové sklo, žiarovky,
autosklo. Tento odpad môžete
dať do komunálneho odpadu
alebo do veľkoobjemového kontajnera pri družstve.
Modrý kontajner je určený na
zber papiera – noviny, časopisy,
katalógy, prospekty, letáky, kancelársky a baliaci papier, zošity,
knihy, kartóny. Nezbierajú sa
tam voskovaný papier, obaly z
mrazených výrobkov, kopírovací
papier, špinavý papier a použité
plienky. Tento kontajner bude
umiestnený len pred garážami
obecného úradu.
Hnedý kontajner je určený

na zber kovových obalov ako
konzervy, oceľové a hliníkové
plechovky od nápojov, kovové
vrchnáky z fliaš, kovové tuby,
hliníkové viečka, alobal. Obec
bude naďalej zabezpečovať zber
elektroodpadu na jar a v jeseni,
tak isto aj zber obnoseného šatstva a nebezpečného odpadu.
Zber papiera a kartónov sa bude
stále robiť za protihodnotu, ako
sú toaletný papier či hygienické
vreckovky, prostredníctvom odberateľských organizácií.
Stavebný odpad budú musieť
občania podľa nového zákona
zlikvidovať na vlastné náklady
a nie ho vyvážať na smetisko pri
rieke Orava ako doposiaľ. Pri odhalení takejto čiernej likvidácie
stavebného odpadu bez súhlasu
obce pôjde o trestný čin. Až do
30. júna tohto roku musí obec
za vývoz separovaného odpadu platiť. Od prvého júla budú
za vývoz platiť zberové spoločnosti, v prípade Hornej Lehoty
Envi-Pak, ktoré si budú náklady uplatňovať na refundáciu od
výrobcov obalových materiálov.

Komunálny odpad sa bude i naďalej vyvážať každý druhý štvrtok. Vytriedené obaly zo skla sa
budú vyvážať prvú stredu v mesiaci. Plasty sa odvážajú každú
druhú stredu v mesiaci. Ostatný
vytriedený odpad sa bude vyvážať podľa potreby. „Pevne verím,
že tento systém separovaného
zberu sa v obci uchytí, a spoločne sa budeme podieľať na skvalitnení životného prostredia,“
povedal starosta Jozef Mikuláš.

Vlani sa z obce odviezlo:
Zmesový komunálny odpad 78 ton
Objemový odpad - 9,31 ton
Šatstvo - 0,4 ton
Malé batérie - 0,023 ton
Vyradené elektrické zariadenia - 1,38 tony
Vyradené zariadenia obsahujúce chlór. uhľohydráty - 0,910
tony
Papier - 1,605 tony
Pet obaly - 5,43 tony
Obaly z kovov - 0,2 tony
Obaly zo skla - 10 ton

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbáru a pasienkov Horná Lehota organizuje 13. marca (nedeľa) o 15:30 h v kultúrnom dome obecného úradu
zasadnutie valného zhromaždenia.
Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesenia
z posledného čiastkového zhromaždenia 4. Správa o činnosti a ekonomických výsledkoch za rok 2015 5. Stanovisko dozornej rady k
ekonomickým a hospodárskym výsledkom za rok 2015 6. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia
7. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 8. Plán činnosti PSUaP na rok 2016 / vystúpenie lesného hospodárstva /
9. Diskusia 10. Schválenie uznesenia 11. Záver
Ak sa rozhodnete, že vás na VZ bude zastupovať zástupca, musí sa preukázať na prezentácii vyplneným a vami podpísaným splnomocnením. Výbor PSUaP žiada podielnikov, ktorí majú záujem o vyplácanie podielov zo zisku na účet, aby číslo účtu poskytli predsedovi
alebo účtovníčke.
Správu o hospodárení pozemkového spoločenstva za roky 2013, 2014, 2015 nájdete na webovej stránke obce www. hornalehota.net

4. strana

MAREC 2O16

ZO ŽIVOTA OBCE

Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Oravského
podhradia z obdobia 2007 až
2013 bolo potrebné prepracovať a doplniť. Novelou zákona
o podpore regionálneho rozvoja boli totiž stanovené zmeny v
obsahu týchto programových
dokumentov. Novela súčasne
uložila obciam povinnosť aktualizovať svoje programy rozvoja
a uviesť do súladu s ustanoveniami zákona do 31. decembra
minulého roka.
Okrem týchto povinností vznik-

la novelou spomínaného zákona
aj možnosť vytvorenia spoločného programu rozvoja obcí,
ktorý môžu obce plnohodnotne
využívať pri uplatňovaní princípu partnerstva s jednou alebo
viacerými susediacimi obcami.
Takúto možnosť využili aj obce
Oravského podhradia, ktoré sa
spojili a vytvorili dokument s
názvom Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia.
Spoločný program je spracovaný do roku 2023 vrátane, čiže do
obdobia, kedy už nebude mož-

nosť čerpať eurofondy. Je to dokument, ktorý je otvorený, ktorý
v prípade podstatných zmien
bude možné podľa potreby aktualizovať. Po schválení jednotlivými obecnými zastupiteľstvami bude slúžiť ako aktualizovaný dokument v programovom
období 2014-2020. Mikroregionálny celok Oravského podhradia tvorí desať obcí východne od
katastrálneho územia okresného mesta Dolný Kubín. Tvoria ho
nasledovné obce: Oravský Podzámok, Horná Lehota, Sedliacka
Dubová, Dlhá nad Oravou, Krivá,
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš,
Pokryváč, Malatiná a Chlebnice. Podkladovým materiálom
pre spracovanie spoločného
programu boli tajné dotazníky,
na ktoré odpovedali všetci poslanci obecných zastupiteľstiev,
starostovia a vybratí obyvatelia obcí. Z rozboru dotazníkov
vyplynulo, čo v nasledujúcich
rokoch treba v obciach urobiť.
Korešpondenti z Hornej Lehoty
uviedli ako najväčšie problémy

obce nedostatočnú vybavenosť
obchodov a služieb, nedostatok
v trávení voľného času a pracovných príležitostí. V otázke Aké
najväčšie pozitíva nachádzate
v obci? opýtaní uviedli, že pozitíva sú v lokalizácii dediny, v
zaujímavom kultúrnom a životnom prostredí. Horná Lehota je
vraj malá, tichá obec. V otázke
Čo by sa malo v obci rozhodne
zmeniť? opýtaní odpovedali, že
treba zlepšiť využívanie voľného času detí a mládeže, upraviť
vlakovú zastávku, upraviť verejné priestranstvá, zabezpečiť
športové vyžitie a vybudovať
zberný dvor. Respondenti bodovali jednotlivé oblasti života
v dedine na stupnici 1-5. Najnižšiu známku dali obci za sociálne
služby, najvyššiu dostala obec v
hodnote 4,2 bodu. Programový
dokument je spracovaný na 81
stranách, bude prerokovaný a
schválený na zastupiteľstve v
marci tohto roka. Celý obsah dokumentu je zverejnený na internetovej stránke Hornej Lehoty.

Bežkári si počas Bielej stopy prišli na svoje

Sedemnásty ročník Bielej stopy
sa uskutočnil 25. januára. Lyžiarsko-turistického prechodu
chotárom Hornej Lehoty sa zúčastnilo asi 230 platiacich turistov. Je to o niečo menej ako v
roku 2015, i keď prírodné podmienky v tomto roku boli oveľa
lepšie. Zarážajúce je najmä to, že
veľa turistov z obce si nekúpilo
vizitku, no zúčastnili sa posede-
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nia v sále obecného úradu, čím
zaberali miesto tým, ktorí prechod finančne podporili.
Bežeckú dráhu na poslednú
chvíľu pripravili S. Dobiak a P.
Chomistek, za čo im patrí poďakovanie. O navarenie 350 porcií
gulášu sa postarala skupina na
čele s poslancom obecného zastupiteľstva Petrom Maruniakom. Všetci zúčastnení zhodne

uznali, že guláš bol veľmi chutný.
Pri prezentácii sa účastníci posilnili kalíškom hriateho, ktorý
ochotne pripravili manželia Pilarovci. Každý účastník dostal
tradičnú zemiakovú placku od
gazdinky Márie Forgáčovej. Najmladší účastník prechodu mal
tri roky, najstarším bol 78-ročný
Oravskopodzámčan. Po návrate
z trate sa návštevníci zabávali

pri veselej hudbe, počas ktorej
nechýbala tombola.
Podujatie pripravuje obecný
úrad s poslancami.
Organizátori však s ľútosťou
skonštatovali, že čoraz menej
ľudí je ochotných pomôcť pri
organizácii. Ak sa nenájdu noví
nadšenci, 18. ročník prechodu
chotárom sa už nemusí uskutočniť.
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Dôchodcovia z klubu si vážia spoločne strávené chvíle
Základná organizácia klubu dôchodcov pravidelne vo februári
bilancuje svoju činnosť. Tak tomu bolo aj 4. februára tohto roku.
Predsedníčka Jednoty klubu dôchodcov Mária Záhorská privítala
viac ako 30 členov. Vo svojom vystúpení pripomenula, že v tomto
veku už nezáleží na tom, čím sme boli v mladosti, koľko rokov máme za sebou, akí sme mali titul, všetci sme vďační za to, keď sa živí
a zdraví ráno zobudíme a môžeme sa so svojimi známymi podeliť o
svoje radosti a starosti. Povedala, že by sme si mali vážiť spoločné
chvíle, aby sme ich mohli zažívať čo najviac. Veľmi obľúbenou aktivitou dôchodcov je návšteva termálneho kúpaliska v Oraviciach.

Hasiči majú za sebou úspešný rok
Hornolehotskí hasiči 30. januára
bilancovali úspešný minulý rok.
Úspešný bol hlavne vďaka tomu,
že obec dostala priamo z rúk ministra vnútra Roberta Kaliňáka
do päťročného nájmu hasičské
auto Iveco Daily Car 15 v hodnote 114 814 eur.
Okrem svojich hasičských povinností sa miestni dobrovoľníci
zúčastnili týždenného školenia
základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek. Všetci
ôsmi zúčastnení získali osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Na základe toho môže byť
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jednotka zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek
na území Slovenska počas celého tohto roka. Na svoju činnosť
dostáva navyše od štátu 700
eur na rok. Dobrovoľní hasiči sa
zúčastnili aj požiarnej súťaže dospelých, zabezpečili postavenie
mája pri obecnom úrade, zorganizovali Deň detí, podieľali sa na
príprave ľadovej plochy a organizácii ďalších aktivít. Patrí im za to
vďaka. Za ich snahu a ochotu im
starosta Jozef Mikuláš sľúbil ďalšiu finančnú pomoc.

Predsedníčka požiadala starostu Jozefa Mikuláša, aby obecný úrad
aj naďalej finančne vypomáhal klubu. Jeho členovia si to podľa nej
za vykonanú prácu počas ich aktívneho života v prospech obce zaslúžia. V príhovore starosta oboznámil prítomných s aktivitami,
ktoré chce obec v tomto roku spraviť a súčasne požiadal členov
klubu, aby výchovne pôsobili na mládež, na svojich vnukov, aby
im nebolo ľahostajné životné prostredie, aby sme neboli neustále
svedkami toho, ako okolo peších komunikácií a ciest radi odhadzujeme papiere, obaly či fľaše. Potom ich totiž musia prácne zbierať
spoluobčania, zamestnaní na menších obecných službách.

Charita vystúpila s novým programom

Už tradične na záver fašiangového obdobia členovia Charity
a ľudovej hudby súrodencov
Kľúčikovcov pozvali obyvateľov na svoje nové vystúpenie.
Uskutočnilo sa 6. februára v
sále obecného úradu. Počas
takmer 90-minútového predstavenia predviedli folkloristi
scénické pásmo, ktoré sa skladalo zo zvykov na sv. Jána, z nedávnych zvykov na lehotských
lúkach, z prekáračiek v dedine
a vystúpenia Kľúčikovcov. Di-

váci odmeňovali folkloristov
a ľudovú hudbu častým a dlhým
potleskom. S novým pásmom
budú obec reprezentovať na
kultúrnych podujatiach počas
nastávajúcej sezóny, aby hornolehotské zvyky a kroje poznali
aj inde. Folkloristom patrí veľká
vďaka a poklona za to, že predstavenia skúšajú zadarmo a vo
svojom voľnom čase. O tom, že
sú dobrý kolektív svedčí aj tá
skutočnosť, že k sebe prilákali
nových mladých zanietencov.
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Z HISTÓRIE

Spomienka na Otecka, kňaza a rodáka z Hornej Lehoty

Kto to bol? Tí skôr narodení to
vedia. Veď s nimi družne žil v rokoch 1954 – 1958. Bol kňazom
a františkánom milujúcim hlavne mládež. Jeho hlavným životným mottom bolo: „Zaštepte do
mladých sŕdc vieru a dobrotu!“
Mohli sme ho vtedy stretnúť všade, nielen v kostole, v škole na
náboženstve, s fotoaparátom na

kostolnej skalke, školskom políčku, v prírode, lese, aj na futbalovom ihrisku. Bol bezprostredný
a účastný na každej udalosti, či
to bola svadobná hostina alebo
kar. Jeho miništranti spomínajú
na skoré rorátne omše počas adventu i na vianočné koledovanie,
ktoré bolo do neskorých večerných hodín. Veď Otecko mal v
každej rodine čo povedať, na čo
sa opýtať a bolo vždy na čo pospomínať. Dievčatá – školáčky
chodili s Oteckom do prírody,
nachádzali liečivé rastliny a na
fare dostali stále sladkú cukríkovú odmenu. Jeho rodáci z Hornej
Lehoty tiež naňho s úctou a láskou spomínajú a sme radi, že sa
ho snažia zviditeľniť. Veď to bol
človek, ktorého kedysi poznalo
celé Slovensko. Bol kňazom, kazateľom, ľudovým misionárom,
novinárom, redaktorom, spisovateľom a komisárom Svätej zeme. Dával duchovné cvičenia bis-

kupom, oltárnym spolubratom i
rehoľným sestrám. Túto zodpovednú duchovnú činnosť dopĺňal redigovaním časopisov „Serafínsky svet“ a „Priateľ dietok“.
Neoceniteľnú prácu pre povznesenie náboženského a mravného
života na Slovensku vykonal prostredníctvom svojich kníh i divadelných hier. Jeho divadelnú hru
Obnovený svet si zahrali aj bývalí
divadelníci v Spišskej Teplici a v
Hornej Lehote. Hlavným organizátorom spoločných spomienkových akcií na Otecka je Ladislav
Polák, rodák z Hornej Lehoty a
jeho bývalý miništrant. Vďaka
nemu máme v našich domácnostiach pamätnicu Otecko medzi nami a vďaka nemu sa stalo
tradíciou, že jeho okrúhle jubileá
si striedavo uctievame v Hornej
Lehote a v Spišskej Teplici.
Záverom mojej spomienky mi
dovoľte osloviť vás Oteckovými
veršami, zverejnenými v časopi-

se Priateľ dietok, ktoré sú aktuálne aj pre dnešný každodenný život:
Buďme jednoduchí ako hradská
cesta, aby sme ku každému zašli.
Buďme dobrí ako povetrie,
aby sme každého objali.
Buďme sladkí ako chlieb,
aby sme každého nakŕmili.
Buďme veselí ako víno,
aby sme každého rozosmiali.
H. Dunajská

Podeľte sa o zážitky s Oteckom
Na počesť 125. výročia narodenia
Otecka – pátra Jozefa Libova Matošku, ktoré pripadá na 2. októbra
tohto roku, a 60. výročia jeho úmrtia (30. 8. 2018) obec úctivo prosí
pamätníkov, aby dali na papier spomienky na neho.
Texty môžu odovzdať do 10. októbra na obecnom úrade. Spomienky pamätníkov budú uverejnené v
novej knihe o Hornej Lehote.

O čom písala obecná kronika
Vedenie obce
Správu obce do zavedenia Tereziánskeho urbáru viedli dediční
šoltýsi. Potom riadenie prevzali
volení richtári. O menách šoltýsov niet nikde zmienky, ani v
starých listinách, ani v ústnom
podaní. Že bol šoltýs i v Hornej
Lehote sa dá usúdiť z darovacích
listín, ktoré dostal Ján Abaffy od
Juraja Thurzu. Juraj Thurzo v roku 1587 dáva Lehotu Hornú do
úžitku Jánovi Abaffymu a jeho
synovi ako odmenu za dlhoročné
služby, preukázané jemu a jeho
otcovi so všetkým príslušenstvom, s domom šoltýsa (musel
tu teda nejaký byť), aj s právami, aké on užíval. Neskôr bola
správa obce v rukách volených
richtárov. Úrad richtársky zastupoval zvyčajne občan znalý písma, občan popredný a rozumný.
Voľba richtára vo feudálnej dobe
patrila zemepánovi. Až po prvej
svetovej vojne boli richtári skutočne volení občanmi. Keď však
nadobudli moc okresní náčelníci
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a notári, voľba bola priamo diktovaná zhora. Naša obec do roku
1919 patrila do okresu Tvrdošín.
Vznikom republiky Československej ju pridelili do okresu Dolný
Kubín. Hlavnú správu obce viedol príslušný notariát. Pôvodne
patrila Horná Lehota pod notariát v Sedliackej Dubovej, neskôr
bol zriadený v Hornej Lehote. Potom bol prenesený do Oravského
Podzámku, kde bol až do jeho
zrušenia v roku 1948. Mnoho
záležalo na notárovi, ak bol ním
človek svedomitý, mnoho dobrého vykonal pre obec. Ak to bol
však človek zlý, mnoho vytrpeli
obyvatelia príslušného notariátu
hlavne pri plnení kontingentov.
Posledným notárom v našej obci bol Jozef Benický. Obyvatelia
s ním boli spokojní. V obci sa
vystriedalo veľa richtárov, mená
všetkých sú už zabudnuté. Len
z nedávnej minulosti sa mená
zachovali. Boli nimi: Jozef Polák,
Štefan Palko, Jozef Strežo, Andrej
Kozáčik, Jozef Chomistek, Štefan

Chomistek, Pavol Haťapka, Ján
Kňazúr, Štefan Palko ml., Jozef
Kaňúr, Štefan Fúrik, Ján Palko a
František Chomistek – ten bol
posledným richtárom, pretože v
roku 1944 podľa vládneho nariadenia bol na čelo obce postavený
komisár. Komisári boli do roku
1946, kedy vznikli nové národné výbory na čele s predsedom
miestneho národného výboru.
Dňa 11.4.1945 sa zišli občania,
aby vytvorili novú správu obce.
Bývalý starosta – komisár František Chomistek odovzdal úrad Jánovi Halajovi s titulom predseda
MNV. Úrad podpredsedu prevzal
Ján Šimko. Za jednateľa bol zvolený Jozef Haťapka – cestár. Členmi
výboru sa stali: Ján Záhora, Ondrej Bieľ, Jozef Haťapka, roľník,
Štefan Kozáčik, Jozef Krížik Balek, František Chomistek a Anton
Blaško. Prvoradou úlohou MNV
bolo postarať sa o zásobovanie,
pretože bolo najťažšie obdobie
roka a bol veľký nedostatok. Dopravné spojenie so svetom bolo

prerušené, zásoby neprichádzali
odnikiaľ. Situácia po fronte bola
veľmi vážna. Občania boli nútení
ísť za potravinami na Dolniaky.
Zdola na chrbte prinášali múku
a iné potraviny. Keď však obec
mala možnosť pozháňať niečo vo
väčšom množstve alebo sa zabil
statok, zásoby rozdeľoval MNV.
Zásobovanie obce bolo tiež sťažené, km bola v dedine umiestnená NKVD s vojenskou jednotkou s
počtom viac chlapov. Prácou tejto polície bolo prešetriť činnosť
ruských a slovenských partizánov. Medzi partizánov sa dostali
aj bandy, tieto potom okrádali
obyvateľov. Táto revízia trvala
dva mesiace. Po tomto období sa
zlepšilo aj zásobovanie, pretože
zásoby začali dochádzať autami.
Na obranu pomerov bola zriadená aj obecná milícia. Platení bolo dvaja chlapi, ktorí boli stále v
pohotovosti. Týmto obec platila
po 40 Kčs denne. Činnosť milície
bola krátka, len čo boli pomery
konsolidované, rozpustili ju.
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SPEKTRUM

Spoločenská rubrika
Jubilanti v roku 2016
• 50-roční
Anton Forgáč, H. L. 100,
29.11.1966
Eva Hládeková, H. L. 157,
21.9.1966
Igor Hric, H. L. 108, 17.12.1966
Eva Imrichová, H. L. 55,
4.11.1966
Milan Janovčík, H. L. 206,
3.12.1966
Jana Janovčíková, H. L. 206,
28.6.1966
Iveta Kľúčiková, H. L. 213,
11.4.1966
Ing. Alexandra Krížová, H. L.
235, 24.4.1966
Štefan Martvoň, H. L. 230,
25.2.1966
Ján Ordančík, H. L. 130,
7.3.1966
Ľuboslav Polák, H. L. 127,
8.3.1966
• 55-roční
Jozef Forgác, H. L. 64, 19.7.1961
Daniela Mičáňová, H. L. 66,
11.10.1961
Viera Ordančíková, H. L. 130,
10.9.1961

• 60-roční
Viera Bencúrová, H. L. 17,
19.7.1956
Mária Harezníková, H. L. 105,
25.3.1956
MUDr. Agnesa Bjelová, H. L. 96,
13.3.1956
Mária Chomisteková, H. L. 101,
29.10.1956
Marta Jančeková, H. L. 184,
15.11.1956
Ján Konfala, H. L. 155, 11.5.1956
Katarína Kozáčiková, H. L. 193,
19.9.1956
Alfonz Mičáň, H. L. 66,
31.3.1956
Štefan Mikuláš, H. L. 97,
29.11.1956
Zuzana Poláková, H. L. 190,
19.11.1956
Jaroslav Reguli, H. L. 229,
13.5.1956
Viera Straková, H. L. 189,
13.4.1956
• 65-roční
Ján Ďaďo, H. L. 186, 29.3.1951
Mária Ďaďová, H. L. 186,
8.10.1951
Ing. Štefan Fúrik, H. L. 91,

1.1.1951
Viera Chomisteková, H. L. 128,
22.6.1951
Jaromír Kňazúr, H. L. 185,
9.10.1951
PhDr. Viera Reguliová, H. L. 78,
16.6.1951
• 75-roční
Terézia Martinčáková, H. L. 103,
28.3.1941
Anna Mikulajová, H. L. 102,
22.12.1941
• 80-roční
Ľudmila Bušová, H. L. 39,
14.9.1936
Anna Poláková, H. L. 113,
7.7.1936
• 85-roční
Emília Harezníková, H. L. 135,
16.7.1931
• 86-roční
Bernard Harezník, H. L. 120,
18.5.1930
• 87-roční
Jozefína Baleková, 9.2.1929
Margita Srogončíková,
20.12.1929
Štefánia Záhorová, 25.12.1929
• 88-roční

Margita Reguliová, 3.10.1928
• 89-roční
Štefánia Poláková, H. L. 10,
23.11.1927
Štefan Strežo, H. L. 1, 30.7.1927

ROK 2015
• Prihlásení:
Mgr. Zuzana Tretinová, Terézia
Tretnová, Ing. Martin Tretina,
Martin Tretina, Tatiana Fideráková, Ľudovít Tomašák, Zuzana
Ondreková,
• Odhlásení:
Mgr. Eva Gleasová, Fúriková,
Ing. Michal Mikuláš, Veronika
Jančeková, Ján Kľúčik, Veronika
Harezníková,
• Narodení:
Lukáš Kytaš, Nikola Blašková,
Isabela Kozáčiková, Michal Chomistek, Anna Mateková, Emma
Klimplová, Matej Harezník,
Martin Tomulec
• Zomretí:
Štefan Ďaďo, Štefan Turošák,
Štefan Mikulaj, Ing. Ján Blaško,
Jozef Krížo, Jozef Janák, Mária
Forgáčová,

Významné marcové sviatky
Sviatok žien 8. marca nemá žiadny iný prívlastok. Je to jednoducho sviatok žien. To, že slávenie tohto sviatku nie je len prežitok z minulého obdobia, a nie je to len o karafiáte a bonboniére, svedčí jeho história. Siaha až do roku 1908, kedy sa newyorské ženy, krajčírky,
vzbúrili a bojovali za zlepšenie svojich podmienok a za hlasovacie právo. Na počesť tohto štrajku sa teraz každoročne slávi 8. marec
ako Medzinárodný deň žien. V roku 1975 bol OSN oficiálne uznaný za MDŽ.
Chcem touto cestou ako starosta preukázať úctu všetkým ženám. O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života. Žena je krásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácnosti. Aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Ste
základom našich rodín, bez vás by bol náš život bezcenný. Koľkokrát si my, muži, uvedomujeme, čo všetko zvládnete. Ste základným
kameňom rodín. Hlboko sa klaniame pred vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného
života. Milé naše ženy, prajem vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženami, mamami i babičkami. K sviatku vám želám:
Aby ste zostali ženami, lebo i preto je svet krajší
Aby ste zostali ženami, lebo i preto je svet jemnejší
Aby ste zostali ženami, lebo i preto je svet milší
Aby ste zostali ženami, lebo vtedy je svet láskavejší
Aby ste zostali ženami, lebo čo už by bol život bez vás.
Všetko dobré k MDŽ, nech ste spokojné, zdravé, šťastné, nech sa vám darí a plnia sa vaše sny, aby vás pohoda, láska a porozumenie
sprevádzali na každom kroku.
Dňa 28. marca si pripomíname deň narodenia Jána Amosa Komenského – veľkého učiteľa národov. Zároveň je to aj Deň učiteľov. Vážené učiteľky a učitelia, pri príležitosti vášho sviatku vám želám veľa pozitívnej energie a trpezlivosti do ďalšej práce. Aby si v tento deň
aspoň jeden žiačik spomenul na váš deň a obdaroval vás malou kytičkou alebo milým slovom. Aby sa vám, učiteľom, darilo robiť svet
lepším. Ďakujeme učiteľom, ktorí nás učili a pomohli nám byť tam, kde sme. Vopred ďakujeme aj tým, ktorí budú s láskou učiť ďalšie
generácie detí.

Jozef Mikuláš

HORNOLEHOŤAN Periodikum obce Horná Lehota Číslo 1/2016 Ročník 2.
Vydáva: Obecný úrad Horná Lehota IČO: 00314498/ Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Horná Lehota, 027 41 Oravský Podzámok
Email: ouhornalehota@orava.sk / Tel: 043 / 589 32 26 / Registrované MK SR: EV 5130/15
Redakčná rada: Jozef Mikuláš, Elena Kriváňová, Ing. Emília Franeková, Ing. Ladislav Polák
Uzávierka čísla: 7.3. 2016 Vyšlo: 9.3. 2016 Grafická úprava/ Tlač: Profidesign, s. r. o. Náklad:150 ks Nepredajné

