KRONIKA

2013

Počet obyvateľov a ich zloženie:
K 31. 12. 2012 bolo v Hornej Lehote 542 obyvateľov.
V roku 2013: Narodení: 10
Zomrelí: 1 - Ladislav Kňazúr
(1 občan zomrel naposledy podľa zistenia obecnej
kroniky len v roku 1960 a v r. 1964)
Odhlásení: 3
Prihlásení:10
Uzavrelo manželstvo : 5 mladých ľudí ,
Richard Blaško, Veronika Ordančíková,
Anna Gareková, Lukáš Ďaďo, Martin Harezník.

K 31. 12. 2013 bolo v Hornej Lehote 558 obyvateľov./27O mužov a 288 žien/.
Najstaršou občiankou je aj naďalej Žofia Franeková nar. v roku 1925.
Najstarším z mužov je Štefan Strežo nar. v roku 1927.
V našej obci však k 31. 12. 2013 žije ešte 12 žien a štyria muži nad 8O rokov:
Geburová Justína – nar. 1925,

Harezník Bernard – nar. 1930,

Forgáčová Mária – nar. 1926,

Buša Milan – nar.1932,

Poláková Štefánia – nar. 1927,

Janák Jozef – nar. 1932,

Reguliová Margita – nar.1928,

Chomistek Augustín – nar. 1933.

Baleková Jozefína – nar.1929,
Záhorová Štefánia – nar.1929,

Srogončíková Margita – nar.1929,
Harezníková Emília – nar. 1931,
Báťková Margita – nar. 1932,
Strežová Alžbeta – nar. 1932,
Matulová Irena – nar. 1933,
Hojová Štefánia – nar. 1933,
Celkove teda k 31.12.2013 žije v našej obci l8 občanov nad 8O rokov.

Klimatické podmienky:
Zima bola veľmi dlhá. V januári mrazy avšak len do – 15 °C. Snežilo ale aj
pršalo. Vo februári často snežilo. V marci v prvej polovici sa pomaly topil sneh
a v druhej polovici, snežilo. 2 x nasnežilo po 30 cm. No boli aj silné mrazy až
do – 18 °C. Začiatkom apríla napadol sneh a boli aj mrazy, v druhej polovici už
teplo.Mesiac máj pekný a slnečný. Jún veľmi teplý, ale aj daždivý.Júl veľmi
teplý.Tak isto aj mesiac august padali teplotné rekordy nad tridsať stupňov.
September už tradične slnečno ale aj daždivo, kto nevykopal zemiaky
začiatkom septembra mal problém. Začiatok októbra nočné mrazy, potom
teplotné rekordyteplo nielen cez deň do 20 C, ale aj v noci. Dušičky ešte
slnečno, ale od druhého už daždivo, no až do25-teho bez snehu a teplo.Teploty
až rekordne vysoké. Začiatok decembra mrazy a sneženie. Potom oteplenie.Na
štedrý deň teplota +8°C. Bol silný vietor a tak zmizol všetok sneh.

Poľnohospodárstvo:
Pretože bola dlhá zima jarné práce sa začali až 16.apríla. Rok 2013 aj napriek
veľkému suchu bol úrodný. Urodili sa zemiaky, aj zrno.Bolo redšie, ale vôbec
nepoľahlo keďže bolo sucho. Dobrá bola aj úroda zeleniny. Ovocia po vlaňajšej
mimoriadnej úrode bola tiež dosť.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Do Základnej
školy v r. 2013 nastúpili 3 deti.Všetky tri išli do ZŠ v Or. Podzámku. Materskú
školu navštevuje 16 detí.

Práce ktoré sa konali v r. 2013 v našej obci:
Obec Horná Lehota spolu s prispením úradu práce v Dolnom Kubíne,
zamestnala dvoch obyvateľov p. Mikulu Slavomíra a Sogela Rastislava na
pracovnú zmluvu počas 9 mesiacov. Počas tohto obdobia uvedení zamestnanci
pracovali na rekonštrukcii starej požiarnej zbrojnice, kde boli vytvorené
podmienky na športové vyžitie našich obyvateľov. Na opravu tejto budovy v r.
2013 obec vynaložila zo svojho rozpočtu 13.500 Eur. Na miestnom cintoríne,
bolo vytvorené miesto na skládku odpadu, ktorý vzniká pri kosení trávy ako aj
zo starých vencov, sviečok a zeminy. Celkom na skrášlenie tohto priestoru obec
vynaložila 5.800 Eur. Tak isto bola zrekonštruovaná autobusová zástavka
v smere do Dolného Kubína.Na túto rekonštrukciu obec vynaložila 850 Eur.
V letných mesiacoch zamestnanci obce v priebehu dvoch mesiacov pracovali na
oprave vysutej lavice cez rieku Orava a na vlakovej zástavke. Tu boli prevedené
nové nátery zábradlí, nosných stĺpov lavice ako aj ochranného pletiva. Na
opravu vysutej lavice a vlakovej zástavky obec vynaložila v roku 2013 – 4.850
Eur. V mesiaci júl bola nanovo vyasfaltovaná ulica na vlakovú zástavku
a súčasne boli vyasfaltované výtlky po miestnych komunikáciách. Na tieto
opravy obec vynaložila 15.908 Eur. V priebehu roka boli ďalej prevádzané
menšie práce ako pravidelné kosenie trávy, čistenie rigolov a výrub drevín okolo
miestnych komunikácií a pred vstupom do dediny.
Celkovo za rok 2013 obec bez pôžičiek len zo svojho rozpočtu preinvestovala
43.000 Eur. Toto skrášlenie našej obce uznávajú hlavne obyvatelia iných dedín,
žiaľ naši občania to berú ako samozrejmosť. Za vykonanú prácu treba
poďakovať hlavne všetkým zamestnancom obecného úradu.

Kultúrne podujatia v obci:
Aj v roku 2013 sa v našej obci konali už tradičné kultúrne podujatia, ktoré majú
vysokú návštevnosť a aj vysokú úroveň . Detský karneval, 8. 2. 2013, tento
rok ho zorganizovali študentky hotelovej akadémie z Dolného Kubína, Oľga
Dominová, Patrícia Chromeková a Patrícia Langová, v rámci svojej
absolventskej praxe. Úlohy sa zhostili znamenite. Sponzorské dary, ktoré
získali, im umožnili nielen krásne vyzdobiťsálu a prichystať stoly, na ktorých
nechýbali rôzne dobroty, ale umožnili im aj zabezpečiť veľa cien pre účastníkov
karnevalu. Do tanca hral dídžej JJ a deti sa vyšantili od tých najmenších až po
dospelejších.Fašiangy- 2. 2. 2013 - tento rok usporiadala Folklórna skupina
Charita. Tento rok vystúpenie súboru Charita malo nasledovný program:
l. Súrodenci Kľúčikovci
2.Folklórne scénické pásmo „Bielenie plátna“
3.Spevy mužskej časti folklórnej skupiny
Po ukončení programu bola fašiangová zábava, ktorú poriadal Hasičský zbor
pri OÚ v Hornej Lehote.
30. 4. 2013 - stavanie mája.
Deň matiek 10.5. 2013 bol netradične v piatok a bol úplne v réžii detí
z Materskej školy v Hornej Lehote.
9. 6. 2013- Medzinárodný deň detí. Organizovali ho Farská Charita spolu
s Hasičmi, v oddychovej zóne. Deťom sa spolupráca s hasičmi veľmi páči.
Tento rok im pripravili aj guláš. Dobrá spolupráca je už tradične aj
s chovateľmi koní, na ktoré sa deti tiež vždy tešia.
8.11.2013 v rámci mesiaca úcty k starším, posedenie so staršími občanmi našej
obce už tradične organizoval Obecný úrad v spolupráci s Jednotou klubu
dôchodcov. Akcia sa teší veľkej obľube.
Kultúrne podujatia zavŕšil divadelný súbor Široň. 26. 12. 2013 odohraním
divadelnej hry: Bosy v parku od Neil Simona. V divadelnej hre účinkovali:
Žofia Mäsiarová, Ing. Juraj Kňazúr, Ing. Michal Kňazúr, Mgr.Viera
Chomisteková, Jozef Biel a Mgr. Andrej Brník.

Technická spolupráca: Erika a Veronika Kľúčikove a Veronika Harezníková.
Dramaturgia: Mgr. Lenka Pillárová. Ozvučenie: Ing. Martin Harezník. Kamera:
Ľuboslav Polák
Za prípravu a prevedenie kultúrnych podujatí je potrebné poďakovať starostovi
Jozefovi Mikulášovi, zástupcovi starostu Stanislavovi Kompanovi, ostatným
členom obecného zastupiteľstva Stanislavovi Drbjakovi, Danielovi Kňazúrovi,
Jozefovi Bielovi, Daniele Dorušiakovej, Milanovi Jurovčíkovi, Mgr. Andrejovi
Brníkovi, a pracovníkom OÚ p. Elene Kriváňovej a Ing. Štefanovi Fúrikovi,
ako aj členom Slovenského Červeného kríža, Farskej Charity, Jednoty klubu
dôchodcov a Hasičskému zboru v Hornej Lehote a tiež mnohým občanom
Hornej Lehoty, ktorí na týchto podujatiach spolupracovali.
V obci aj naďalej pracuje folklórny súbor Charita. Vedie ho Ing. Emília
Franeková, Daniela Mičáňová, Žofia Sroková v spolupráci so Žofiou
Chomistekovou. Zúčastňujú sa rôznych folklórnych podujatí nielen v našej obci
ale aj v okolitých obciach regiónu. V r. 2O13 vo folklórnom súbore učinkovali:
Stanislav Drbjak, Václav Pillar, Ing. Michal Kňazúr, Július Janček, Ing. Juraj
Kňazúr, Ľudovít Hmirek, Zdeno Frančák st., Peter Šnapko, Ing.
EmíliaFraneková, Daniela Mičáňová, Mariana Frančáková, Oľga Jančeková,
Mária Saganová, Žofia Martvoňová, Andrea Chomisteková,Viera
Chomisteková, Barbora Baleková, Lucia Baleková, Dominika Baleková,
Michaela Ordančíková, Annamária Červeňová, Natália Dorušiaková, Kristína
Baleková. Čepčenie prevádzali: Brigita Chomisteková a Žofia Sroková.

Športové podujatia v našej obci:
Komisia pre kultúru a šport v našej obci usporiadala v roku 2013 nasledovné
akcie:
28. 1. 2013 - Biela stopa - XIV. ročník,
Tento rok pre mrazivé počasie ráno, ale aj pre akcie v okolitých dedinách bolo
o niečo menej účastníkov ako po iné roky. Tradičný program a stým spojené
pohostenie bolo tento rok obohatené o placky, ktoré už tradične vyrobila Mária
Forgáčová.

Sociálne pomery obyvateľstva:
K 31.l2. 2013 v našej obci bolo 12 nezamestnaných. Na aktivačných prácach
pracovali dvaja pracovníci. Na podpore v zamestnanosti boli traja občania
našej obce.
V r. 2013 pokračovala vo výstavbe rodinného domu rodina Michala Harezníka
v lokalite - Pod dielcom, a vprestavbe r. domu č. 114 pokračovala mladá
rodina Krivdová.
S výstavbou rodinného domu v r. 2013 začal Ing. Juraj Kňazúr s manželkou na
novej ulici v dedine, a tiež rodina Zdena Frančáka st., v záhrade svojho
rodinnéhodomu. Tiež v záhrade starých rodičov začal výstavbu rodinného domu
Pavol Polák vnuk zomrelých Pavla a Ľudmily Polákovcov. Pokračovalo sa aj
vo výstavbe domu na stráni oproti Vysielaču. Dom zmenil majiteľa. Vo
výstavbe pokračuje brat pôvodného majiteľa Michal Harezník z Dolnej Lehoty.
S výstavbou začal na starom pozemku aj Martin Babinsky z Or. Podzámku,
ktorý zbúral starý dom Štefana Poláka č.5. Takže v tomto roku bolo v našej
obci vydaných rekordných 5. stavebných povolení.A aj keď niektorí stavebníci
začali s výstavbou až v druhej polovici roku , keďže bolo dlho pekné počasie
podarilo sa všetkým domy zastrešiťaž na dom č.5, ktorý stavia Babinsky.

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 v r.2013 veľmi činili, začo im patrí
veľká vďaka.Už tradične sa občania našej obce zúčastnili púte do Krakowa,
ktorú organizoval Slovenský červený kríž. Jednota klubu dôchodcov
zorganizovala okrem kúpania sa v Oraviciach aj púť na Velehrad, ktorá sa
konala z príležitosti 1150 výročia príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila
a sv. Metoda na Veľkú Moravu.Hasičský z bor si vyskúšal svoju novú výstroj aj
nové hadice na okresnej súťaži v Kraľovanoch.
Spoločenstvo urbáru sa aj v tomto roku staralo a výsadbu nových ale aj
o ošetrovanie už rastúcich mladých stromčekov.

Firmy v obci
Už koncom roku 2012 začala pracovať vo svojich priestoroch na Vysielači:
firma Strojsros.

Z náboženského života v obci
Tradičná duchovná obnova v pôstnom období sa konala od 13.2.–17.2. 2013.
V Hornej Lehote ju viedli pátri: vdp. Ondrej Skočík, CM a vdp. Pavol
Vandžura, CM. Duchovné cvičenia boli duchovným obohatením našich
občanov na začiatku pôstnej doby.29. 8. 20l3 - zorganizoval náš duchovný otec
spolu s farskou radou púť do Spišskej Kapituly, Levoče a do kostola Božieho
milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižany.Na spiatočnej ceste navštívili
aj hrob nášho „otecka“ v Spišskej Teplici.
V roku 2013 sa pokračovalo v prácach na oprave starého kostolíka v Hornej
Lehote.

Mimoriadne udalosti v r. 2013
12. 2. 2013 - Požiar od piecky v drevenici Alžbety Rypákovej. Včasný zásah
našich hasičov zabránil väčším škodám. Drevenica nezhorela.
20. 5. 2013 - Požiar udiarne pri rodinnom dome J. Janáka. Včasným zásahom
obyvateľov obce pomocou vedier s vodou sa požiar podarilo uhasiť skôr ako
miestny hasiči vytiahli svoju požiarnu techniku.
9. 11. 2013 - Voľby do Vyšších územných celkov.
Naša obec patrí do Žilinského samosprávneho kraja . Voľby za župana vyhral
člen Smeru - SD Ing. Juraj Blanár, už po tretí raz za sebou.
Naša obec volila aj troch kandidátov za poslancov do Vyššieho územného
celku.

Pripomienky:

Schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 24. 3. 2014

