KRONIKA

2015

Počet obyvateľov a ich zloženie:
K 31. 12. 2014 bolo v Hornej Lehote 556 obyvateľov.
V roku 2015
Narodení: 8
Kytaš Lukáš, Blašková Nikola, Kozáčikova Izabela, Chomistek Michal,
Harezník Matej, Mateková Anna, Klimplová Ema, Tomulec Martin.

Zomrelí: 7
Štefan Ďado - 58 ročny, Štefan Turośák - 78 ročný, Štefan Mikulaj - 69 ročný,
Ing. Ján Blaško - 70 ročný, Jozef Krížo - 77 ročný, Jozef Janák - 83 ročný,
Mária Forgáčová č. d. 114 - nedožitých 90 rokov.

Prihlásení: 7

Odhlásení: 5

Uzavrelo manželstvo:7 mladých ľudí,
MUDr. Kozáčiková Zuzana, Ing. Mikuláš Ivan, Ončáková Lucia,
Ing. Michal Hutko, Brník Zdenko, MUDr. Ondrek Jakub, Bc.Veronika
Harezníková.

K 31. 12. 2015 bolo v Hornej Lehote 559 obyvateľov.

Najstaršou občiankou je stále Žofia Franeková nar. v roku 1925.
V r. l925 je narodená aj Justína Geburová. Teda v Hornej Lehote k 31. 12. 2015
boli dve deväťdesiatročné občianky.
Najstarším z mužov je Štefan Strežo nar. v roku 1927.

Klimatické podmienky:

Začiatok januára snežilo a bolo aj pár mrazov do - 20 °C. Potom rekordné
plusové teploty až + 5 °C. Koniec januára a začiatok februára sneží a trochu
mrzne do - 5 °C. Od 8. februára snežilo tri dni. Ale potom prišlo oteplenie. Sneh
sa topil veľmi rýchlo. Marec - sneh, mráz, dážď a teploty koncom mesiaca až
+ 14 °C. 31. 3. prvá búrka. Apríl - sneženie, ale aj teplo. Máj - slnečno, ale aj
daždivo. 25. 5. - sa ešte kúri, lebo prší už týždeň. Jún - prvá polovica veľmi
teplá a suchá. Sená rýchlo schnú - teplota až + 28 °C. Leto bolo suché, horúčavy
až do + 32 °C. Jeseň daždivá. Prvý sneh napadol 12. októbra. Vianoce bez
snehu.

Poľnohospodárstvo:
Rok 2015 bol mimoriadne suchý ale aj napriek tomu bol úrodný. Urodili sa
zemiaky, obilie, zelenina, ale tohto roku bola dobrá aj úroda ovocia.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Do Základnej
školy v roku 2O15 nastúpilo 6 detí. Štyri dievčatá a dvaja chlapci. Nastúpili
do ZŠ v Oravskom Podzámku.

Firmy v našej obci:
V roku 2015 ukončila svoju činnosť v našej obci firma Tatrawud.

Práce, ktoré sa konali v roku 2O15 v našej obci:
Obec dala vyasfaltovať miestne komunikácie. Nový asfaltový koberec majú
cesty na Obchodnej a Pod Dielcom. Za vyasfaltovanie ciest obec zaplatila
17.000 €.
Pieskovcové kríže na cintoríne sú vynovené. Vyhotovené boli v 2 polovici 19.
storočia majstrom kamenárom Bielopotoczkým z Oravského Bieleho Potoka.
Na ich vynovenie bola vyhlásená verejná súťaž. Samospráva vybrala spomedzi
uchádzačov Denisa Brnoliaka z Liptovských Sliačov. Práce boli ukončené pred
Dušičkami.
Samospráva sa zaslúžila o výkup pozemkov, ktoré budú slúžiť pod inžinierske
siete a prístupovú cestu okolo budovy bývalej škôlky, čím sa vytvoria štyri
stavebné pozemky.

Kultúrne podujatia v obci:
9. 1. 2015- Hornolehotský ples. Do tanca hral DJ Dizzi.
17. 1. 2015 - Detský karneval.
Karneval organizovala Miestna skupina Slovenského červeného kríža a Obecný
úrad Horná Lehota. Do tanca hral DJ Julo. Pri súťažiach pomáhali mladí
Annamária Červeňová a Michaela Dorušiaková. Detí na karnevale bolo aj tento
rok neúrekom, nielen z našej obce. Vyšantili sa dostatočne od tých celkom
maličkých až po školákov. Akcia ako vždy bola veľmi vydarená, lebo deti
nesprevádzali len rodičia, ale aj starí rodičia a ďalší príbuzní.
14. 2. 2015 - Fašiangy.
Súbor Charita oslávil dvadsiate výročie svojho založenia. Oslava sa začala
svätou omšou a po nej nasledoval slávnostný program v kultúrnom dome.
V programe vystúpil Jakub Janček, súrodenci Kľúčikovci a súbor Charita s
programom: Dožinky, priadky, svadba a čepčenie.
PhD. Miroslav Žabenský - riaditeľ Okresného osvetového strediska v Dolnom
Kubíne odmenil zaslúžilých členov súboru Charita. Starosta odovzdal peňažný
dar súboru Charita aj súrodencom Kľúčikovcom.
Po programe bola fašiangová zábava.
7. 3. 2015 - Blšák.
Mladé dievčatá Natália Červeňová, Zuzana Červeňová, Patrícia Drbjaková,

Eva Dominová a Sára Durdiaková usporiadali v malej miestnosti obecného
úradu “Blšák“. Akcia sa veľmi vydarila a už teraz plánujú ďalší.
30. 4. 2015 - Stavanie mája.
Tradičné stavanie mája pred obecným úradom, bolo už aj za účasti mladších
mládencov, pretože starší sa chystajú oženiť.
13. 6. 2015 - MDD.
Oslavu deťom pri príležitosti ich sviatku pripravili miestni hasiči a členovia
farskej Charity. Na ihrisku čakali na deti súťaže od výmyslu sveta, sladké
odmeny, darčeky i občerstvenie v podobe gulášu. Hasiči predviedli oslávencom
ukážky požiarnej techniky. Akcia sa, ako to už býva, niesla v dobrej nálade. Deti
odchádzali domov spokojné, s úsmevom na tvári.
29. 10. 2015 - Posedenie dôchodcov.
Z príležitosti mesiaca úcty k starším Obecný úrad usporiadal posedenie pre
dôchodcov v spolupráci s Klubom dôchodcov. Z tejto príležitosti Farská charita
obdarovala všetkých dôchodcov malými darčekmi.
26. 12. 2015 - Divadelné predstavenie.
Divadelný súbor Široň v novej omladenej zostave a s novou režisérkou sa
predstavil s divadelnou hrou od Ondreja Borsíka: U nás taká obyčaj alebo Len
aby sme v hanbe nezostali.
Osoby a obsadenie:
Matka-technička
Otec so ženskými záľubami
Ich podarená dcéra
Chlapec s trabantom
Suseda
Vedma – moderná veštica
Réžia
Dramaturgia
Lenka Pillárová
Šepkári
Iveta Kľúčiková
Technická spolupráca
Ozvučenie

Erika Kľúčiková
Pavol Krížo
Annamária Červeňová
Ján Balek
Eva Dominová
Natália Červeňová
Zuzana Ondrek
Žofia Mäsiarová
Jakub Chomistek
Andrej Brník
Martin Harezník

Divadelné predstavenie spestrilo Vianoce v Hornej Lehote. Sála bola preplnená
a diváci odmenili hercov dlhotrvajúcim potleskom. Už sa tešíme na budúce
tradičné štefanské divadelné predstavenie.
31. 12. 2015 - Silvester v Hornej Lehote.
Mládež tak ako v minulom roku usporiadala na prelome rokov posedenie pre
všetkých. Program bol podobný ako v minulom roku s polnočnou vatrou
a kapustnicou.

Športové podujatia v našej obci:
Komisia pre kultúru a šport v našej obci usporiadala v roku 2O15 nasledovné
akcie:
Veľmi vydarenou akciou začiatkom roka bola výroba klziska na ihrisku pri
Materskej škole. Na prácach sa zúčastnili miestni hasiči, ale pri odpratávaní
snehu aj mladí - dievčatá aj chlapci.
Aj keď ľad pre oteplenie dlho nevydržal deti sa cez Vianočné prázdniny
vyšantili. Večer ľad využívali dospelí na hokej, ale miesta bolo dosť pre
všetkých.
24. 1. 2015 - Biela stopa - XVI. ročník.
Akcia Obecného úradu Horná Lehota.
Tento rok asi najviac zaregistrovaných účastníkov. Bolo ich 22O. Čo bolo
zaujímavé, že prišli aj celkom cudzí turisti. Boli veľmi spokojní. Guľáš aj placky
patrili tento rok k tradičným špecialitám hornoletského prechodu. Aj keď cudzí
turisti odchádzali ešte pred zábavou v kultúrnom dome, ktorá tento rok trvala až
do polnoci, na ktorej nechýbala ani tombola.
25. 7. 2O15 - Futbalový turnaj.
Zúčastnili sa ho družstvá z Hornej Lehoty, Sedliackej Dubovej a z Oravskej
Poruby. Víťazi boli ocenení atraktívnymi pohármi starostom Jozefom
Mikulášom. Hornolehoťania dostali od starostu dresy, aby mohli dôstojne
reprezentovať obec na turnajoch, ktorých sa zúčastňujú. Posedenie pri guľáši
predčasne ukončila lokálna búrka.

Sociálne pomery obyvateľstva:
V roku 2015 v našej obci bolo k 31. 12. 2014 ......... nezamestnaných,
ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi.
Na menších obecných službách pracovali...... nezamestnaní.
V roku 2O15 boli dokončené novostavby:
Novostavba Ing. Juraja Kňazúra s manželkou.
V tomto roku začali s výstavbou rodinných domov nasledovní občania:
Rodina Tomulcová, Šimková, Dubovská a Ondreková na ulici Pod Dielcom.
Rodiny: Forgáčová a Jančiarová na ulici vedúcej na Vysielač.
A rodina Kasanová na ulici Pod stráňou.

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 roku 2015 veľmi činili, začo im
patrí veľká vďaka.
Hasičský zbor - 12. 9. 2015 zažil veľkú udalosť. Do Hornej Lehoty zavítal
minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Róbert Kaliňák v sprievode
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, prezidenta
Hasičského a záchranného zboru SR Alexandra Nejedlého, prezidenta
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislava Petho a ďalších. Delegácia
odovzdala obci nové hasičské vozidlo Iveco Daily Car 15 v hodnote 114 814 €.
Jednota klubu dôchodcov - Dvaja členovia klubu sa 12 . 6. 2015 v Párnici
zúčastnili na Okresných športových hrách seniorov. Jaromír Kňazúr vo vrhu
guľou obsadil druhé miesto a Václav Pillár v streľbe zo vzduchovky štvrté
miesto.

Z náboženského života v obci:
Tradičná duchovná obnova v pôstnom období sa konala od 16. 3. - 20. 3. 2O15.
Viedol ju páter don Anton Červeň, salezián.
18. 3. 2015 sme si pri svätej omši pripomenuli 90. výročie narodenia pátra
Andreja Poláka. Jeho telesné pozostatky sú uložené na cintoríne v Hornej

Lehote. Pátra Andreja nám sprítomňuje jeho socha pri hrobe, ktorú vytvoril
mladý umelec Stanislav Kľúčik. Hold misionárskej službe vykonanej najmä
v Egypte, prináša kniha: Neskoré priateľstvá, ktorej autorom je Ing. Ján Durech,
ktorý sa tejto spomienkovej svätej omše tiež zúčastnil.
12. 4. 2015 - Sviatosť birmovania. Vysluhoval ju v Sedliackej Dubovej diecézny
biskup Štefan Sečka. Z Hornej Lehoty sviatosť birmovania prijalo 26
birmovancov.
9. 5. 2015 - 11. Púť s rádiom Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove už tradične zorganizoval Slovenský červený kríž.
10. 5. 2015 - Prvé sväté prijímanie pre celú farnosť bolo v Sedliackej Dubovej.
Z Hornej Lehoty boli dve deti.
27. 5. 2015 - Záverečný kontrolný deň na Komplexné reštaurátorské práce na
nástenných maľbách v interiéry rímsko-katolíckeho kostola Svätej Trojice
v Hornej Lehote. Reštaurátorské práce boli na kontrolnom dni oficiálne
ukončené.
4. 12. 2015 - Tradične prišiel k hornolehotským deťom do kostola
Sedembolestnej Panny Márie svätý Mikuláš. Akciu pripravila Farská Charita
spolu s členkami Farskej rady.
25. 12. 2015 - Bola v našom kostole tradičná Jasličková pobožnosť.

Mimoriadne udalosti v roku 2O15:
23. 5. 2015 manželia Ing. Ladislav Polák a Elena Poláková - rodená Reguliová,
oslávili v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Hornej Lehote zlatú svadbu.
Vychovali troch synov. Ľubomír pracuje s kamerou, s ktorou navštívil veľa
cudzích štátov. Vladimír je pátrom v reholi kapucínov. Najmladší syn Július, je
ženatý, má tri deti a podniká v oblasti strešných konštrukcií.

Pripomienky:

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

