KRONIKA

2016

Počet obyvateľov a ich zloženie
K 31. 12. 2015 žilo v Hornej Lehote:
559 obyvateľov
K 31. 12. 2016 bolo v Hornej Lehote: 545 obyvateľov
Narodení:
7 (Juraj Kňazúr, Dorota
Chomisteková, Klára Kytašová, Filip
Chomistek, Peter Klimpl, Adam
Matys, Oliver Horňák)
Zomrelí:
5 (Milan Buša – 83 ročný, Júlia
Forgáčová – bábätko, umrela hneď po
narodení), Stanislav Haťapka – 68
ročný, Štefánia Záhorová – 87 ročná,
Žofia Chomisteková – 81ročná
/folkloristka/, Justína Geburová –
v deň 91narodenín)
Odhlásení:
19
Prihlásení:
2
Uzavrelo manželstvo: 16 mladých ľudí:
Július Chomistek a Natália Červeňová, Michal Chomistek a Klaudia
Martôňová, Michaela Ordančíková, Lukáš Reguli, Barbora Baleková, Patrícia
Chromeková, Karolína Harezníková, Ivana Reguliová, Alžbeta Forgáčová, Peter
Harezník a Petra Fabiková, Katarína Harezníková, Žaneta Jandurová, /poslední
štyria mali sobášnu svätú omšu 10. 9. 2016 v našom kostole a poslednú - Žanetu
prišiel sobášiť pozvaný kňaz/ - (teda v tento deň boli v Hornej Lehote tri
svadby), Lenka Mintáľová.

Najstaršou občiankou je Žofia Franeková nar. v roku 1925
Najstarším z mužov je Štefan Strežo nar. v roku 1927.

Klimatické podmienky:

Január - pár mrazov do - 20 °C, daždivo aj snežilo. Február - pršalo aj snežilo
teploty do + 12 °C. Marec – pršalo aj snežilo, ale sneh sa hneď roztopil.
V druhej polovici teplo. 31. 3. večer o 20.30 + 12 °C.
Leto najteplejšie od roku 1985, ale daždivo. Jeseň teplá, ale daždivá. Prvý sneh
napadol 10. októbra. Dušičky boli bez snehu. Začiatok decembra mrazy
a sneženie, potom oteplenie. Na Štedrý deň teplote + 8 °C.

Poľnohospodárstvo:
Aj keď rok 2016 bol daždivý urodilo sa všetkého dostatok. Bola dobrá
úroda zeleniny, zemiakov, ale aj ovocia.

Školstvo:
Materská škola je aj naďalej jednotriedna a je plne obsadená. Do
Základnej školy v r. 2016 nastúpili 3 detí. Jedno dievča a dvaja chlapci nastúpili do ZŠ v Or. Podzámku.

Firmy v našej obci:

V roku 2016 firma Stojsros, ktorá sídli nad Vysielačom rozšírila počet
zamestnancov. Tiež vybudovala novú halu.
Podielnícke družstvo v Hornej Lehote sa v roku 2016 rozdelilo. Vzniklo
Agrodružstvo Lehota.

Práce ktoré sa konali v r. 2O16 v našej obci:
• Vyasfaltovanie ulice Pod dielcom.
• Odstránenie nepovolených skládok odpadu a zrekultivovanie plochy
okolo cesty na Vysielač a okolo cesty na železničný most. Práce sa
podarilo uskutočniť na základe poskytnutia finančných prostriedkov
z Environmentálneho fondu. Na spolufinancovaní sa obec podieľala 5%.

• Na cintoríne boli vybudované tri nové studne. Finančné prostriedky vo
výške 2.270.-- € boli darované už zomrelým Hornolehoťanom a sumu
1.076.-- € hradil Obecný úrad. Práce previedli zamestnanci obce Vladimír
Harezník, Vladimír Mikulaj, Jozef Záhora a Ján Juriga ml.
• Natretie plota okolo cintorína.
• V roku 2016 sa previedli aj opravy mostových fošní a výstavba ulice Pod
dielcom k novo vybudovaným domom.
• Na základe predpokladanej výstavby rodinných domov na ulici za starou
škôlkou vydala obec Sedliacka Dubová v máji rozhodnutie na výstavbu
miestnej komunikácie, rozšírenie siete NN, vodovodu a kanalizácie.
V letných mesiacoch Oravská vodárenská spoločnosť vybudovala
v schválenej lokalite vodovod a kanalizáciu. Celkové náklady podľa
projektovej dokumentácie predstavovali čiastku 57.000.-- €.
• Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2016 na
požiadavky časti obyvateľov rozhodlo o kúpe starej drevenice so
súpisným číslom 141, ktorá sa nachádza pred kostolom Sedembolestnej
Panny Márie.

Kultúrne podujatia v obci:
V roku 2016 boli v našej obci nasledovné kultúrne podujatia:

• Január 2016 - Hornolehotský ples.
• Detský karneval - 30. 1. 2016. Karneval organizovala MO Slovenského
červeného kríža a OU H. Lehota. Do tanca hral DJ Julo.

• 6. 2. 2016 – Fašiangy. Vystúpenie súboru Charita
Kľúčikovcov s programom:
1. Na Jána
2. Súrodenci Kľúčikovci
3. Na lúkach
4. Súrodenci Kľúčikovci
5. Prekáračky.

a súrodencov

Po vystúpení bola fašiangová zábava.
• 30. 4. 2016 - stavanie mája (nastúpila nová generácia)
• 26. 12. 2016 - odohranie divadelnej hry: Ferko Urbánek: Diabol v raji
manželskom.
Osoby a obsadenie:
Názov postavy
Účinkujúci
Dr. Miloš Ivanov, lekár:
Pavol Krížo, ml.
Elena, jeho žena:
Annamária Červeňová
Dr. Ivan Plachý, advokát:
Jozef Biel
Ľudmila Sláviková, speváčka:
Natália Chomisteková
Ján Lazarosvič, statkár:
Július Janček
Karolína, jeho žena – rodičia Eleny: Eva Dominová
Baruša, slúžka u Ivanova:
Erika Kľúčiková
Réžia

Eva Dominová

Technická spolupráca:

Iveta Kľúčiková ml.
Jakub Chomistek
Lenka Pillarová
Michal Kňazúr
Martin Harezník
Ľubo Polák

Dramaturgia:
Ozvučenie:
Kamera:

• 31. l2. 20l6: Silvester v Hornej Lehote tento rok sa konal v miestnom
pohostinstve. O polnoci bola vatra na rínku.
V obci aj naďalej pracuje folklórny súbor Charita. Vedenie súboru aj jeho
zloženie je bez väčších zmien. V roku 2016 sa folklórny súbor rozlúčil so svojou
dlhoročnou členkou Žofiou Chomistekovou, ktorá zomrela 6. 7. 2016.

Športové podujatia v našej obci:

• 23. 1. 2016 - Biela stopa - XVII. ročník.
Organizátori: Obecný úrad a členovia zastupiteľského zboru dodržali
klasický program a tanec s tombolou trval až do polnoci.
• Na okresných hrách seniorov, ktoré sa v roku 2016 konali v Istebnom
obhájil tretie miesto vo vrhu guľou Jaromír Kňazúr.
Vzhľadom k tomu, že už v decembri boli mrazy, bolo v roku 2016 klzisko
funkčné nielen začiatkom roku, ale aj v decembri.

Sociálne pomery obyvateľstva:
Na menších obecných službách pracovali štyria nezamestnaní.
V r. 2016 sa do novostavieb nasťahovali: rodina Richarda Blašku, rodina
Dubovská, rodina Babínska, rodina Jančiarová a rodina Tomulcová.
Vo
výstavbe rodinných domov pokračovali: rodina Šimková, rodina Ondreková,
rodina Forgáčová, rodina Kasanová, rodina Jašicová, a rodina pána Javoreka.
V roku 2016 začali s výstavbou rodinných domov: rodina Klimplová, rodina
Ondreková, rodina Brníková – tieto výstavby sa prevádzajú za bývalou
materskou škôlkou. Rodina Michala Chomisteka – v rovni pri hornom kaštieli.

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
a vo svojich aktivitách sa pridŕžali minulých rokov.

Z náboženského života v obci:
• 23. - 26. 2. 20l6 Duchovná obnova v pôstnom období. V Hornej Lehote
25. - 26. 2. 2016. Aj tento rok ju viedol don Anton Červeň – salezián,
rodák z Chlebníc.
• 1. 5. 2016 – Prvé sväté prijímanie. Z Hornej Lehoty boli len 3 deti, preto
sa konalo vo farskom kostole.
• Z príležitosti Milosrdeného roku Božieho milosrdenstva sa naša farnosť
zúčastnila púte do Smižian, ktorá bola súčasťou púte Dolnokubínskejo
dekanátu do svätyne Božieho milosrdenstva. Cestou so Smižian sme sa
zastavili na hrobe nášho „Otecka“ v Spišskej Teplici.
• V máji 2016 sa konala 12. púť do Krakova do baziliky Božieho
milosrdenstva, ktorú už tradične organizuje Slovenský červený kríž.
• 25. 12. 2016 sa už tradične v našom kostole konala Jasličková pobožnosť.

Mimoriadne udalosti v roku 2O16:
• 5. 3. 2016 – voľby do Slovenského parlamentu. Voliči si mohli vybrať
z 23 politických strán. Vyhrala strana SMER-SD na čele s Róbertom
Ficom.
2. SaS s Richardom Sulíkom.
3. OĽaNO s Igorom Matovičom.
4. Slovenská národná strana s Andrejom Dankom.
5. Ľudová strana Naše Slovensko s Mariánom Kotlebom.
6. Sme rodina – Borisa Kollára.
7. Most – Hít – s Bélom Bugárom.
8. Sieť s Radoslavom Prochádzkom.
Tesne za bránami parlamentu skončilo KDH s Jánom Fígeľom so
4,96%.

Na voľbách sa zúčastnilo 59,8 % voličov.
V našej obci sa zúčastnilo na voľbách 65,5 % voličov.
Najviac hlasov získal SMER-SD – 76 hlasov,
Strana Mariana Totlebu – 45 hlasov,
KDH – 34 hlasov,
SNS – 30 hlasov,
SaS – 30 hlasov,
Sme Rodina – 3 hlasy.
- Hornú Lehotu navštívili príbuzní Abaffyovcov. Posledným
majiteľom horného kaštieľa bol Aurel Abaffy, ktorý žil v rokoch
1867 – 1940. So svojimi deťmi Elenou a Ladislavom sa odsťahovali
v roku1922 do Maďarska. Potomkovia rodu v lete navštívili obec.
Prišli z rôznych kútov sveta. Dnes tento rod žije v Austrálii, na
Novom Zálende, v Argentíne, v Maďarsku a Rakúsku. V Hornej
Lehote si prezreli dolný a horný kaštieľ, kostol sv. Trojice, kostol
Sedembolestnej Panny Márie a miestny cintorín. Privítanie,
sprevádzanie potomkov rodu a odborný výklad zabezpečil starosta
Jozef Mikuláš. Preklad do nemčiny zabezpečil syn Ing. Ivan
Mikuláš, do angličtiny prekladala MUDr. Adriana Mikulášová.
Potomkovia známeho rodu sú už len vnuci a pravnuci.

Pripomienky:

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

