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Rodný kraj
Tam, kde sa bystrý Váh
k Dunaju poberá,
kde Kriváň sa v horách,
do jazier nazerá:
tam ja tá dolina;
tam je ten Liptov môj,
tá moja otčina!
V Liptove dedinka
a v nej domček malý;
jak malého synka
ma v ňom kolembali;
mati mi moja v ňom
slovensky spievala,
na chlebe chudobnom
ťažko ma chovala.

Vážení spoluobčania,
chcem sa Vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú
ste mi vyslovili koncom novembra tohto roku počas komunálnych
volieb do samosprávy miest a obcí na funkčné obdobie rokov
2011 – 2014.
Ďakujem za podporu a odovzdané hlasy, ktorými ste ma opätovne zvolili za starostu našej obce Kráľova Lehota.
Chcem Vás ubezpečiť, že s podporou novozvoleného obecného
zastupiteľstva budem pokračovať v ďalšom rozvoji a budovaní infraštruktúry v obci. Budem i naďalej podporovať plynulý chod predškolského vzdelávania, rozvoj športu, výstavbu viacúčelového ihriska pre pohybové aktivity a v rámci možnosti napomáhať registrovaným cirkvám v obci.

Vážení spoluobčania,
želám Vám radostné, pokojné a nerušené prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich rodín, najbližších priateľov a známych.
Zároveň Vám prajem, aby ste do nového roku vykročili šťastnou
nohou, plný elánu a optimizmu. Prajem Vám požehnaný a úspešný
Nový rok 2011, plný pevného zdravia, rodinného šťastia, pracovných i osobných úspechov a ľudského porozumenia
Vladimír Kapríni, starosta obce

Tam som sa ihrával
na jej bielom dvore;
u nej dobre mával,
ako vtáča v hore!
Ešte ju – vo snách –
pri sebe vídam stáť ...
Mať moja radostná,
žehnám ťa nastokrát!
Pole strojno plúžiť
otec ma učieval,
Pánu Bohu slúžiť
do chrámu vodieval;
i ten háj zelený
učil ma on kosiť,
i ten kraj milený
v srdci vernom nosiť ...
Peter Bella – Horal
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Ó kresťania, poďme, radostne plesajme ...
Ó kresťania, poďme, radostne plesajme a postojme pri jasliach v Betleheme. Dieťatko, ajhľa,
nám sa narodilo, ó pozdravme Ho vrúcne, ó pozdravme Ho vrúcne, veď pokoj, radosť, spásu nám
prinieslo.
Asi žiadne sviatky roka nie sú v našich mysliach tak spájané s pocitmi radosti, ako práve sviatky
vianočné. Či už patríme ku tým mladším, alebo tým skôr narodeným, Vianoce sú pre nás tými najkrajšími spomedzi všetkých sviatkov. Sú to
sviatky spájané s láskou, pokojom, vzájomným porozumením, odpúšťaním si navzájom.
Teda s hodnotami, ktoré sa žiaľ počas tých
bežných dní častokrát vytrácajú z našich vzájomných medziľudských vzťahov. Aspoň na
Vianoce sa teda snažíme byť ku sebe milší,
pozornejší, rozdávať lásku, robiť druhým
radosť. Veď sú Vianoce a ich podstatou je
láska. Božia láska, ktorá sa ku ľudstvu sklonila a darovala nám na tie prvé Vianoce ten najväčší dar. Božieho Syna, narodeného v mestečku Betleheme. Nám, nám, narodil sa.
Kristus prišiel do nášho sveta, aby nám priniesol a stal sa pre nás zdrojom tých hodnôt, bez
ktorých sa žiť nedá. Sú to hodnoty duchovné, večné a nepominuteľné. Pridŕžajme sa ich a šírme ich
okolo seba. Nielen počas tých pár sviatočných chvíľ oddychu, ktoré budeme tráviť v kruhu svojich
rodín, so svojimi priateľmi, ale aj v ďalších dňoch.
Postojme pri betlehemských jasliach a so srdcom naplneným úprimnou vierou privítajme narodené dieťa, Ježiša, ktorý prináša nádej do našich každodenných zápasov života. Stíšme sa a ďakujme
Mu, že nám zanechal príklad života lásky k Bohu i svojmu blížnemu. Lebo len život v znamení lásky
má zasľúbenie budúcnosti, požehnania a napokon spasenia.
Nech príchod Krista medzi nás naplní naše srdcia radosťou, veď nielen pastierom na betlehemských poliach, ale i nám anjel hovorí: „ zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“
Prajem vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, radosť z narodeného Spasiteľa a prosím, aby so svojím nebeským požehnaním zostával pri nás nielen počas tohoročných Vianoc, ale
i v celom nastávajúcom roku.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 4/2010
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.09.2010
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
uznesenie čís. 3/2010 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2010 bolo splnené okrem
bodu: E. súhlasí
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1. s výstavbou záchytnej siete na futbalovom ihrisku na vlastné náklady žiadateľa s tým, že stĺpy
budú zabetónované na pevno v navrhovanej výške, sieť sa bude skladať sezónne, žiadateľ
Ing. Ján Šteuček podá oznámenie o ohlásení drobnej stavby a dodrží podmienky, ktoré budú
určené stavebným úradom - Obcou Kráľova Lehota v stanovisku k ohláseniu drobnej stavby.
(Ing. Ján Šteuček nepodal oznámenie o ohlásení drobnej stavby)
B. schvaľuje
1. správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 30. 06. 2010
2. zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na pokračovanie rekonštrukcie MK
Kráľova Lehota
3. prenájom pozemku parc. č. C-KN 557/30, druh pozemku TTP, v kat. území obce Kráľova
Lehota pre LEHOTSKÝ COMP s.r.o. Kráľova Lehota 266 na dobu min. 10 rokov s nájmom
1,- €/rok s tým, že nájomca vybuduje na vlastné náklady „Spevnené plochy a detské ihrisko“
podľa vypracovaného projektu a vydaného územného rozhodnutia
4. predaj časti pozemku parc. č. C-KN 555/1, druh pozemku ostatná plocha, v kat. území obce
Kráľova Lehota pre rodiny: Šteučeková, Kráľova Lehota 268, Lehotská, Kráľova Lehota 270,
Cerovská, Kráľova Lehota 272 a pre LEHOTSKÝ COMP s.r.o. Kráľova Lehota 266 tak, ako
bolo dohodnuté na tvare miesta dňa 27.09.2010 s tým, že na pozemok bude uložené vecné
bremeno vstupu za účelom opravy poruchy resp. údržby obecného vodovodu, elektrických
podzemných vedení a kanalizácie. Obec Kráľova Lehota zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na cenu pozemku s tým, že náklady ktoré budú vynaložené
na zhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku budú pripočítané k cene pozemku
podľa odkúpených m2
5. vytýčenie trasy kábla za účelom zakreslenia vecného bremena na podzemné vedenia ŽSR
a náväzne vypracovanie geometrického plánu na parcely čís. C-KN 488/1, 488/2 a 488/3,
druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria,v kat. území obce Kráľova Lehota (železničné
pozemky)
6. zakúpenie 1 ks knihy „Kvet na šachovnici“ od spisovateľa a liptovského rodáka Petra Jaroša
7. finančný príspevok vo výške 50,- € pre Komunitnú nadáciu Liptov Liptovský Hrádok – členstvo v Klube darcov
C. súhlasí
1. s prijatím kontokorentného úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 23.300,- €/
701.935,80 Sk Dodatkom č. 6 ku Zmluve o kontokorentnom úvere číslo 2421/2005/UZ zo
dňa 2. novembra 2005 pre roky 2010 a 2011 zabezpečením blankozmenkou
2. s prijatím preklenovacieho úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške do 30.000,- € na
dobu 8 mesiacov od podpisu zmluvy s VÚB, a. s. na úhradu poslednej faktúry dodávateľovi
formou refundácie vo výške min. 5 % z celkového nákladu projektu z fondov EÚ–
Revitalizácia centra námestia obce Kráľova Lehota a vystavením blankozmenky na zabezpečenie tohto úveru
Overovatelia: Ing. Jozef Cerovský, Jozef Lesák

Starosta obce: Vladimír Kapríni
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Uznesenie číslo 5/2010
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12.11.2010
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
uznesenie čís. 4/2010 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 09. 2010 sa plní priebežne
B. súhlasí
s doplnením programu rokovania obecného zastupiteľstva o body:
10. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
11. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
12. Schválenie zmien rozpočtu obce Kráľova Lehota v roku 2010
C. schvaľuje
1. správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 30.09.2010
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľova Lehota
3. odpredaj infraštruktúrneho majetku obce – splaškovej kanalizácie a ČOV Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš vo finančnej hodnote, ktorú do nej investovala obec
4. Štatút povodňovej komisie obce Kráľova Lehota
5. inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce Kráľova Lehota so stavom
k 31. 12. 2010 v zložení:
Ústredná inventarizačná komisia: Pavel Lehotský – predseda ÚIK
Danica Lehotská – členka ÚIK
Jozef Lesák – člen ÚIK
Obecný úrad:
Ing. Jozef Cerovský – predseda IK
Pavel Lehotský ml. – člen IK
Vladimír Kapríni – hmotne zodpovedná osoba
Materská škola:
Danica Lehotská – predseda IK
Ing. Jozef Cerovský – člen IK
Irena Piovarčiová – hmotne zodpovedná osoba
Školská jedáleň pri MŠ:
Jozef Lesák – predseda IK
Pavel Lehotský ml. – člen IK
Zdenka Matisková – hmotne zodpovedná osoba
Obecná knižnica:
Danica Lehotská – predsedníčka IK
Ing. Ján Šteuček – predseda IK
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – hmot. zodp. osoba
Drobná prevádzka pri OcÚ:
Ing. Ján Šteuček – predseda IK
Jozef Lesák – člen IK
Ján Pavlák – hmotne zodpovedná osoba
Požiarna ochrana:
Ing. Jozef Cerovský – predseda IK
Pavel Lehotský ml. – člen IK
Jozef Lesák – člen IK
Štefan Hudáč – hmotne zodpovedná osoba
Sklad CO:
Ing. Jozef Cerovský – člen IK
Pavel Lehotský ml. – člen IK
Dagmar Žišková – hmotne zodpovedná osoba
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6. rozpočtové provizórium Obce Kráľova Lehota na I. štvrťrok 2011
7. Pracovný poriadok pre zamestnancov obecného úradu v Kráľovej Lehote
8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
9. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
10. zmeny rozpočtu obce Kráľova Lehota v roku 2010 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov
11. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Kráľova Lehota, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2009/2010
Overovatelia: Ing. Ján Šteuček, Pavel Lehotský ml.

Starosta obce: Vladimír Kapríni

Rozvoj obce
Revitalizácia centra námestia obce
Revitalizácia centra námestia v rámci výzvy ROP – 4.1a Regenerácia sídiel bola zhotoviteľom
stavebného diela Slovenskými inžiniersko priemyslovými stavbami, s.r.o., Liptovský Hrádok a schváleného projektu ukončená v mesiaci november 2010, kde v zmysle uzatvoreného Dodatku k zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP s MVaRR SR Bratislava sú celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu v sume 442 157,52 EUR, neoprávnené výdavky projektu sú
vo výške 2 501,94 EUR, pričom celkové výdavky projektu predstavujú sumu 444 659,46 EUR so
spoluúčasťou obce vo výške 5%.
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Stavebné práce boli začaté v termíne 05/2010 a ukončené 11/2010, ukončenie realizácie aktivít
projektu vrátane kolaudačného rozhodnutia, úhrady poslednej faktúry za stavebné práce, úhrady
faktúr za stavebný dozor a externý manažment formou refundácie, záverečnej monitorovacej správy
a záverečnej žiadosti o platbu je v termíne do 02/2011.

Rekonštrukcia havarijného stavu vykurovacieho zariadenia KD
Na základe získanej dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka bola obci Kráľova Lehota poskytnutá dotácia vo výške
8 298,00 EUR so spoluúčasťou obce vo výške min. 10%.
Dodávateľ stavebných prác firma LESOSTAV, s.r.o., Liptovský Hrádok realizoval sanáciu komínového telesa nad budovou, výstavbu nového komínového telesa vrátane izolácie, vyvložkovania
prieduchu komína nerezom 25 cm, novými rozvodmi elektriky a osvetlenia kotolne, zhotovením
a osadením nových oceľových dverí, montáž vzduchotechnického zariadenia – ventilátora a čiastočnej opravy vnútorných omietok stien kotolne.

Oprava kotolne

Stavba komína sa robila z výsuvnej plošiny

Viacúčelové športové ihrisko
Na parcelách v časti obce pri Bocianke bola začatá realizácia stavebných prác, prípravy podkladu
pre ihrisko. V rámci aktivačných prác a za pomoci Slovenského poľovníckeho združenia Stará dolina boli vyrezané vŕby a topole a z miesta odvezené. Následne boli svojpomocne vykopané a odstrá-
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nené korene jestvujúcich stromov a plocha upravená ako podklad pre hokejové ihrisko pre mládež
a strednú generáciu počas tejto zimy, pokiaľ budú vhodné klimatické podmienky. V jarných mesiacoch je potrebné previesť preložku plynovodnej prípojky, ktorá ide krížom cez jestvujúce parcele do
firmy NOVA BioTerm a po schválení predloženej žiadosti v rámci opatrenia 3.1.2 Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo cestou MAS Horný Liptov začať s realizáciou stavebných prác, kde oprávnené výdavky na projekt sú vo výške do 20 000,00 EUR a DPH platí žiadateľ (obec).

Výrub krovín v mieste nového ihriska

Oprava chodníka na Magdolinej skale

Oprava chodníkov v časti Magdolina skala
V rámci revitalizácie verejných priestranstiev a po napojení na splaškovú kanalizáciu bola prevedená oprava povrchu časti chodníka pre peších pred radovou zástavbou na Magdolinej skale zo
zámkovej dlažby. V budúcom roku, podľa možnosti finančných prostriedkov chce obec ukončiť
opravu začatého povrchu chodníka pred druhou radovou zástavbou a následne previesť opravu
chodníka pred prvou radovou zástavbou.

Aktivačná činnosť
Aktivačnú činnosť v obci v období od októbra
do novembra 2010 v rámci dohody o menších
obecných službách realizovali 5 nezamestnaní
a táto bola ukončená v októbri. V rámci podpory
regionálnej a miestnej zamestnanosti 2 pracovníci v tomto období realizovali práce pri pílení, štiepaní, nakladaní, odvoze a ukladaní dreva do
objektov materskej školy a kultúrneho domu,
zametaní a odvoze lístia v obci a na miestnom
cintoríne, úpravu priestranstva okolo účelového
zariadenia obce, orezávania stromov. Bol zabezpečovaný pravidelný odvoz zeleného odpadu
v obci a v neposlednom rade na prelome mesiacov novembra a decembra čistenie chodníkov
a verejných priestranstiev v obci od snehu, ktorého napadlo veľké množstvo.
Vladimír Kapríni
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Zo života obce
Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 21. novembra 2010 sme si pripomenuli spolu s našimi spoluobčanmi, ktorí dovŕšili 60
rokov života a staršími ako 65 rokov „Mesiac úcty k starším“. Milým slovom prítomných hostí privítala riaditeľka materskej školy Irena Piovarčiová, báseň zarecitovala Zdenka Poulíková a pod vedením Milana Mrliana zaspieval evanjelický spevokol pieseň. Slávnostne sa našim dôchodcom prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni. Pozvanie prijal aj pán farár Plachtinský, ktorý v našej obci
pôsobil dlhé roky. O príjemný a milý program sa postarali deti z našej materskej školy pod vedením

Zdenky Poulíkovej a Zuzany
Jurčovej. Po programe detí nasledovala báseň, ktorú predniesla Blažena
Mosná a evanjelický spevokol pridal
dve piesne. Tento rok program obohatil folklórny súbor „Stráne
z Važca“ svojimi tradičnými piesňami a nechýbal ani prednes v ich
podaní. Po ukončení programu si
naši dôchodcovia v dobrej nálade
posedeli pri pohostení zemiakovým
šalátom a rezňom, koláčikom, vín-
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kom, čajom či minerálkou. Na záver si domov odniesli pekný darček froté uterák s vyšitým erbom
obce. Dôchodkyňa Mária Lehotská z čítanky, ktorú si opatruje z ľudovej školy, zarecitovala báseň
Rodný kraj (uvádzame ju na 1. strane tohto čísla časopisu). Túto báseň napísal básnik Peter Bella
– Horal (*12. 11. 1842 Liptovský Mikuláš †13. 6. 1919 Budapešť), ktorého otec národovec Jozef
Pravoslav Bella pochádzal z našej obce (*13. 2. 1811 Kráľova Lehota † 15. 7. 1876 Budapešť, písali
sme o ňom v č. 2 /2005 – poz. redaktora).

Privítanie Mikuláša
V nedeľu 5.decembra 2010 v popoludňajších
hodinách v sále kultúrneho domu vyzdobenej vianočným stromčekom, v príjemnej atmosfére privítali deti z našej obce Mikuláša. Mikulášske
balíčky, ktoré im pripravil obecný úrad spolu so
sponzormi firmou NOVA BioTerm a Penzión
Larion si deti vyslúžili od Mikuláša a jeho
pomocníka čerta peknou básničkou či pesničkou.
Po odchode Mikuláša vzali deti do parády čerta,
ktorý ich počas odovzdávania balíčkov strašil
a pozvali ho do tanca, ten neodmietol lákavú
ponuku a spolu sa pozabávali pri hudbe. Tešíme
sa na stretnutie takto o rok.

Referendum
V sobotu 18. septembra 2010 sme od 7. do 22. hod. v referende mali možnosť odpoveďami na
šesť otázok vyjadriť svoj názor a tak sa spolupodieľať na politickom dianí. Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie bolo 501 a referenda sa zúčastnilo 159 občanov,
čo bolo 31,74 % z celkového počtu oprávnených občanov. Vzhľadom na nízku celoslovenskú účasť
bolo referendum neplatné.
Mgr. Erika Šteučeková

Voľby do orgánov samosprávy obcí
V sobotu 27. novembra 2010 sme od 7. do 20. hod. volili starostu obce a poslancov do obecného
zastupiteľstva. Do zoznamu oprávnených voličov bolo zapísaných 508 oprávnených voličov
a k volebným urnám pristúpilo 308 voličov čo bolo 60,63 % z celkového počtu oprávnených voličov.
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Pre voľby na starostu obce bolo odovzdaných 295 platných hlasovacích lístkov, kandidát bol jeden
a bol zvolený na ďalšie 4. ročné volebné obdobie pre roky 2011 – 2014. Pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 300 platných hlasovacích lístkov a z desiatich kandidátov
sme mohli voliť piatich, ktorí nás budú zastupovať v obecnom zastupiteľstve.
Volili sme takto:
Starosta obce:
1. Vladimír Kapríni
Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:
1. Zdenko Lehotský, nezávislý kandidát
2. Danica Lehotská, SMER – sociálna demokracia
3. Jozef Lesák, SMER – sociálna demokracia
4. Matej Lehotský, nezávislý kandidát
5. Ivan Čimbora, nezávislý kandidát
Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Pavel Lehotský, nezávislý kandidát
2. Mgr. Anna Cerovská, nezávislý kandidát
3. Jana Lehotská, nezávislý kandidát
4. Mgr. Jaroslav Baran, nezávislý kandidát
5. Ing. Ján Šteuček, nezávislý kandidát

295 platných hlasov
217 platných hlasov
174 platných hlasov
158 platných hlasov
157 platných hlasov
128 platných hlasov
96 platných hlasov
91 platných hlasov
90 platných hlasov
88 platných hlasov
88 platných hlasov
Dagmar Žišková

Zo športu v obci
III. B trieda muži Jeseň 2010/2011
K. Lehota – V. Poruba
4:0
Vavrišovo – K. Lehota
6:0
K. Lehota – Prosiek
4:3
Ploštín – K. Lehota
1:4
K. Lehota – Dovalovo
4:0
L.Trnovec – K. Lehota
1:2
K. Lehota – L. Ondrášová 3:0
U. Ves – K. Lehota
3:0
K. Lehota – P. Lehota
2:2
L. Ondrej – K. Lehota
0:6
K. Lehota – Jakubovany
3:0
II.B žiaci Jeseň 2010/2011
K. Lehota – Hybe
Beňadiková – K. Lehota
K. Lehota – Jamník
Dovalovo – K. Lehota
K. Lehota – L. Kokava
Pribylina – K. Lehota
K. Lehota – L. Ondrášová
Východná – K. Lehota
K. Lehota – Demänová
L. Ondrej – K. Lehota
K. Lehota – Smrečany Žiar
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Po jesennej časti sa A. mužstvo umiestnilo na peknom 4. mieste v silnej konkurencii mužstiev
ako Vavrišovo, Uhorská Ves a Dovalovo. Mužstvu veľmi pomohol príchod staronového trénera
Pavla Piovarčiho, ktorý vlieva do mužstva odhodlanie a optimizmus. Čo sa týka hráčov, vyzdvihol
by som najmä kapitána Martina Sirotiaka, jeho humor a podpichovanie je ako burácanie bubnov
našich fanúšikov. Spomenul by som aj Petra Čimboru, ktorý ako hrací brankár podržal mužstvo
v takých zápasoch, ako bol zápas s Dovalovom, kde výsledok hovorí za všetko, 4:0 pre Kráľovu
Lehotu, ale aj v nervóznom zápase v Ploštíne, ktorý sa skončil 1:4 pre Kráľovu Lehotu.
Čo sa týka mužstva našich žiakov, netreba krútiť hlavou nad umiestnením, pretože je tam veľa
chlapcov v rozmedzí rokov 6 – 8 a sú veľmi šikovní, takže za rok, možno dva, sa zohrajú navzájom
a ich výsledky budú určite hovoriť za všetko.
Ivan Čimbora ml.

Návšteva družobnej Královej Lhoty v ČR
V dňoch 9. – 12. 9. 2010 zástupcovia našej obce starosta Vladimír Kapríni, poslanci Danica
Lehotská a Jozef Lesák a kontrolór obce Pavel Lehotský navštívili po druhýkrát našich priateľov
z družobnej obce Králova Lhota v Českej republike (okr. České Meziříčí). Vo štvrtok vo večerných
hodinách nás na Obecnom úrade v Královej Lhote privítali starosta obce Jiří Novák, miestostarosta
JUDr. Milan Pavelka, poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníčky obecného úradu a ďalší nám
už známi priatelia. Po krátkom privítaní a občerstvení sme sa premiestnili do Penziónu rodiny
Daškových v Slavětíne nad Metují, ktorý je súčasťou jelenej farmy. V tomto penzióne sme počas
celej návštevy boli ubytovaní.

Dary od nás

Sklenené erby oboch obcí

Starosta J. Novák s erbom od I. Lenču

Spoločná fotografia
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Po slávnostnom privítaní a zápise do obecnej kroniky si starostovia obcí navzájom odovzdali
dary. Hostitelia boli milo prekvapení krásnym vyrezávaným dreveným erbom ich obce, ktorý bol
vyrobený rukami nášho občana Ivana Lenču. Ďalšími našimi darmi boli drevená dedina, zarámované foto Kriváňa, darčekové tašky a dar z materskej školy Kráľova Lehota.
Priatelia z Čiech nám venovali pekné sklené erby obidvoch obcí, samostatný erb našej obce, nádherné perníkové domčeky (aj deťom do MŠ) a darčekové tašky s kalendármi.
Po oficiálnom privítaní nasledovala slávnostná večera z diviny farmy rodiny Daškových.
Počas nasledujúcich dní strávených v ČR sme
navštívili svetoznámi Betlehem v Třebochovicích
a stálu expozície ich rodáka sochára Karla
Hladíka v Rychnově nad Knežkou.
Vo večerných hodinách sme sa stretli s občanmi Královej Lhoty a spoločne posedeli pri opekaní mäsa aj s kořalkou a pivom.
V sobotu sme navštívili Poľsko, najprv kapličku Czaszek, ktorá je z vnútra vyložená lebkami
a ľudskými kosťami, zvyškom telesných pozostatkov ľudí, ktorých počas II. svetovej vojny popravili nemeckí fašisti.
Ďalšia návšteva pokračovala v poľskom mesPri prehliadke Hradca Kráľové
tečku Kudowa-Zdrój. Cestou späť sme navštívili
mesto Náchod a Jiráskovú chatu, kde sme
z vyhliadkovej veže videli krásny, čistý a upravený
kraj. Prekvapenie sme museli absolvovať po príchode do Lhoty a to jazdou na motorovej kolobežke pre 5 osôb v okruhu asi 7 km. Podvečer
sme absolvovali prechádzku časťou mesta
Hradec Králové a ukončili ju spoločnou večerou.
S priateľmi z Královej Lhoty sme sa rozlúčili
v nedeľu v predpoludňajších hodinách.
Poďakovali sme im za príjemný pobyt, pohostenie a starostlivosť, ktorú nám počas našej návštevy venovali a pozvali sme ich na návštevu k nám
na Slovensko v roku 2011.
V. Kapríni

Z histórie obce
Ako zabralo hrádocké panstvo Lehoťanom ich lesy II.
V minulom čísle časopisu sme Vás oboznámili s prvou časťou textu listiny vydanej Liptovskou
súdnou stolicou 2. mája 1629. Teraz uverejňujeme druhú časť jej textu: „Vtedy tam za prítomnosti
a osobnom dostavení sa urodzeného a vznešeného pána Štefana Ostrožiča z Giletinca a na Ilave, radcu
posvätného cisárskeho a kráľovského veličenstva a nášho pána, pána najmilostivejšieho, totiž dedičného
pána uvedeného hradu Liptovský Hrádok, spomenutej pani Magdalény Zayovej, zastúpenej urodzeným
Jánom Okolicsányim starším, samozrejme jej splnomocnencom silou našej plnomocnej listiny, z jednej
strany, a z druhej strany Jakuba, Ondreja, Jána staršieho, Mateja, Ladislava, Daniela, Tobiáša, Michala,
Jána mladšieho, Melichara, Juraja staršieho, Martina, Juraja mladšieho a Františka Lehockého, všetko
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z Kráľovej Lehoty; ďalej za prítomnosti Jakuba Dedinského zo Zemianskej Dediny (dnes súčasť Nižnej
na Orave) a v uvedenej Kráľovej Lehote Ondreja a Jána Kisela staršieho z Beňadikovej a Mateja
Pongráca z (Liptovského) Svätého Mikuláša, pred týmito našimi podžupanom, dvoma slúžnymi
a troma prísažnými prísediacimi a prísažným notárom, potom čo sa osobne dostavili, preberajúci vo všetkom a prijímajúci na seba akési ťarchy a ťažké bremená všetkých svojich synov, už narodených alebo čo
sa ešte len narodia a iných svojich pokrvných bratov, ktorých by sa prítomná záležitosť teraz i v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom dotýkala a týkala, alebo mohla sa týkať a vzťahovať, tiež po dôkladnej a zrelej úvahe vykonanej medzi sebou, v najväčšej túžbe pristúpili k zmieru samotných sporiacich sa stránok
(sprostredkovanom) týmito našimi podžupanom, dvoma slúžnymi, troma prísažnými prísediacimi
a notárom, ako aj ostatnými viacerými urodzenými a vznešenými mužmi, tam prítomnými, na láskavé
napomenutie a presvedčovanie, po mnohých a viacerých sem i tam pribratých dôvodov, obe stránky chcejúce radšej medzi sebou a dedičmi a potomkami, a svojimi poddanými podporovať dobré susedstvo a svornosť, šetriť zbytočnými výdavkami a tiež naveky vyňať zo svojho stredu práchno všetkých sporov a roztržiek, násilností a nezhôd, zmluvnými rukami z oboch strán, dobrovoľne a spontánne pristúpili a k takejto dohode prišli, že tieto stránky sú povinné zavolať urodzeného a vznešeného pána Gašpara Illesházyho
z Eliášoviec, hlavného župana Trenčianskej, Liptovskej a Oravskej župy, tak ako predstaveného našich
prv menovaných podžupana, dvoch slúžnych, troch prísažných prísediacich a prísažného notára a okrem
toho aj sprostredkujúcich sudcov, teda po štyri osoby do mestečka Hybe v spomenutej Liptovskej župe,
a to na posledný deň mesiaca augusta, ktorý vtedy najbližšie nastane, teraz však už minulý. Dajú im všetku a úplnú možnosť oprávnenia a právomoc, aby všetky uvedené spory a nezhody a škriepky, práchna
a príčiny medzi týmito stránkami až dovtedy a takto pôsobiace, pre ktoré sa tieto stránky nemohli medzi
sebou priateľsky a verejne zmieriť, oni utišujúci, urovnávajúci a usporiadavajúci všetko to, kvôli čomu
alebo verejne, priateľsky alebo z vlastného nápadu pána predstaveného rozhodujúcich sudcov k tomu
stránkami povolaných ako aj našich prv uvedených podžupana, dvoch slúžnych, troch prísažných prísediacich a prísažného notára bolo uzavreté, utíšené a ukončené neporušiteľne a neodvolateľne a bude sa
dodržiavať a zachovávať ako riadne, milé, pevné a prijaté, zmluvnými rukami si sľúbiaci a zaväzujúci
sa. Potom, čo nastal takýto deň, teda prv zapísaný posledný deň mesiaca augusta, najbližšie – ako je uvedené – minulý, prv menovaný župan tak ako predsedajúci a urodzení a vznešení Michal Szentiványi,
František Palugyay, správca panstva hradu Likava, Peter Szmrecsány, Juraj Meško, Benedikt Turánsky,
Mikuláš Čemický, Baltazár Palugyay, Ladislav Potturnyai a Pavol Motko, rozhodujúci sudcovia, povolaní
oboma stránkami, spolu aj s našimi uvedeným podžupanom, dvoma slúžnymi, troma prísažnými prísediacimi a notárom, zišli sa v prv uvedenom mestečku Hybe a tu v ich prítomnosti a pred nimi samotnými
sa obe stránky zmierili a došli k večnej zhode, a všetky tie spory, roztržky a nezhody, a ich práchna a príčiny ako aj násilné skutky a súdne spory, ktoré z toho vyplývajú a objavujú sa, usporiadali, urovnali
a uzavreli takýmto nižšie zaznamenaným spôsobom: Že teda prv menovaní šľachtici z uvedenej Kráľovej
Lehoty onú námietku, ktorá v ich mene, v čase štatúcie (odovzdania) a introdukcie (vovedenia) spomenutého pána Štefana Ostrožiča do držby vrchov, dolín, kopcov, lesov, hájov, pasienok a lúk, ležiacich
medzi riekami Váhom a Bocou, v minulých rokoch, teda voči takejto štatúcii majetkov vyvstala, úplne
a vo všetkom navždy stiahli, zneplatnili, zrušili a umŕtvili, a jednoducho a zreteľne sa vzdali tejto námietky v každej jej časti, a to takýmto spôsobom a poriadkom, že vrchy, doliny, lesy, kopce, háje, pasienky
a lúky ako aj územia uvedeného hradu Liptovský Hrádok, z vrchov, lesov, dolín, hájov, pasienok a lúk
a ostatných území uvedenej dediny Kráľova Lehota vzájomne od seba vytýčením a označením hraničných medzníkov a hraníc, podľa vykonanej dohody samotných stránok v prítomnosti uvedených pána
predsedu, rozhodujúcich sudcov, ako aj nášho podžupana, dvoch slúžnych, troch prísažných prísediacich
a notára, a podľa vykonaného označenia a osvedčenia lokalít v týchto vrchoch a ukázaného týmže podžupanovi, dvom slúžnym a trom prísažným prísediacim a notárovi, ich prostredníctvom, navyše takýmto
priebehom hraníc, ktorý je nižšie zreteľne a jasne uvedený a špecifikovaný, odčlenením a oddelením sa
územia samotných stránok, takto teda vzájomne oddelili a vyčlenili. Avšak s týmto vyhlásením, že všet-
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kým i jednotlivým poddaným spomenutého hradu Liptovský Hrádok je dovolené kdekoľvek po cestách
alebo vhodných miestach, bez zjavnej škody, ktoré ležia na území pánov šľachticov prv zapísanej dediny
Kráľova Lehota, do vrchov, lesov, dolín a hájov prv uvedeného hradu Liptovský Hrádok a jeho príslušenstiev, prechádzať, odchádzať a pohybovať sa s dobytkom a stádami, vozmi a povozmi, a drevo z územia
hradu Liptovský Hrádok akéhokoľvek druhu zvážať a odnášať, s tým, že bane a minerály každého
druhu, ak by sa takéto v obvode hraníc, území, vrchov, kopcov, dolín a lesov uvedenej dediny Kráľova
Lehota, či už v súčasnosti alebo aj v budúcnosti objavili a ťažili, vždy sa zachovajú pre kráľovské veličenstvo. Toto všetko uvedené i jednotlivosti takto samotnými stránkami uzavreté, utíšené a dohodnuté, tak
veru zmluvnými rukami, ako sa spomenulo, bolo na veky potvrdené.“
V listine nie uvedený dôvod, na základe ktorého súdna stolica prisúdila lesy hradu Hrádok. Nie
je tam uvedený jediný dokument (kráľovská darovacia listina, uvedenie do držby a pod.), ktorý by
potvrdzoval, že lesy patrili hradu Hrádok a na základe ktorého si hrad Hrádok na lesy robil nárok.
Ani v archívoch sa nenašiel žiadny dokument o tom. V listine nie je uvedené, že by kráľovolehotskí
zemania lesy hradu Hrádok predali, alebo dali do zálohu. Tiež tam nie je zmienka o tom, že
Lehotskí dlhujú hrádockým peniaze a preto im lesy zabrali. Píše sa tam, že v minulých rokoch bol
uvedený do držby územia nachádzajúceho sa medzi tokmi Váh a Boca majiteľ hradu Hrádok Štefan
Ostrožič. Tento údaj však nie je ničím podložený. Kedy sa bol tento akt uvedenia do držby skutočne
stal, určite by bolo v tejto listine uvedené, kto kráľovolehotským zemanom toto územie, prečo a kedy
najprv odobral a následne Ostrožičovi dal. Majetky však šľachticom, medzi ktorých Lehotskovci
patrili, nemohol odobrať ani kráľ, nie to ešte súdna stolica. Bola to však doba, kedy miestni mocipáni nerešpektovali ani dokumenty vydané samotnými kráľmi.
V listine nie je vôbec spomenutá obec Východná, ani nikto z jej obyvateľov. Je to dôkaz o tom,
že lesy v údolí Čierneho Váhu Východňanom nikdy nepatrili. Až v roku 1866 pri zavádzaní stabilného katastra tieto lesy, ktoré Kráľovej Lehote v roku 1629 zabralo hrádocké panstvo, boli začlenené nie do chotára Kráľovej Lehoty, ale do chotára Východnej.
Dokončenie nabudúce
F. Bizub

Línií a vetiev rodu Lehotský je veľa
Zaujala ma výzva Ing. Ivana Lehotského z Bratislavy v príspevku Ďalší Lehotskí z Horehronia
v č. 2/2010 obecného časopisu na hľadanie stôp k niektorej vetve Lehotskovcov .
Mám kópiu žiadosti Šimona, syna Mateja Lehotského z Kráľovej Lehoty z línie Bartošovie
z Vlkanovej v Zvolenskej župe o vydanie svedectva o zemianskom pôvode, ktorá bola predložená na
Generálnu kongregáciu Liptovskej župy 20. 7. 1915. Žiadosť sa odvoláva na žiadateľovho brata,
ktorý mal potvrdenie uvedenia do šľachtického (zemianskeho) stavu.
V kráľovolehotskej evanjelickej matrike narodených z roku 1790 sú v kolónke pri Šimonovi
Lehotskom, narodenom 29. januára, zapísaní rodičia Matej Lehotský Krajčovie a Žofia Lehotská
Pirošovie. Bolo by treba to ešte porovnať s údajmi o sobáši tohto Šimona Lehotského so Zuzanou
Lakomčíkovou v roku 1851 v sobášnej matrike v Hronseku.
Dokumenty potvrdzujú, že spomínaní Lehotskovci v Hronseku aj vo Vlkanovej pochádzajú
z Kráľovej Lehoty.
Línii a vetiev rodu Lehotský je veľa, niektoré boli len čiastočne spracované, alebo neboli vôbec.
Medzi ne patrí aj vetva Bartošovie, z ktorej Ján Lehotský Bartošovie (*30. 1. 1835 † 23.1. 1914) bol
dlhoročným direktorom Famílie Lehotskej a inšpektorom kráľovolehotskej evanjelickej cirkvi (písali
sme o ňom v č. 1/2010 – pozn. redaktora). Genealogickú tabuľku tejto vetvy rodu Lehotských sa mi
v ostatnom čase podarilo vypracovať a predkladám ju čitateľom.
Ing. Pavol Tomka, Vrútky
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Tabuľka rodokmeňa vetvy Bartošovie
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Kráľovolehotské výročia v roku 2010
28. 1. 1951 Založili kráľovolehotské Poľovnícke združenie Stará dolina.
18. 3. 1981 Uviedli do skúšobnej prevádzky prvý agregát v Prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny
Váh.
17. 5. 1881 Pri požiari zhorela takmer celá obec, ostalo len niekoľko domov. Zhoreli aj drevený
kostol s priľahlou zvonicou a školou.
28. 6. 1361 Kráľ Ľudovít I. daroval členom svojej poľovníckej družiny, zakladateľom Kráľovej
Lehoty, zem a lesy medi vodnými tokmi Váh a Bocianka a vrchmi Kráľova hoľa
a Bacúšska hoľa – 650. výročie.
27. 7. 1941 Narodila sa v Kráľovej Lehote herečka a speváčka Zora Kolínska.
6. 11. 1871 Po postavenej železnici prešiel cez Kráľovu Lehotu prvý rušeň.
1551
Závislosť na hrade Hrádok museli uznať aj Lehotskovci a to aspoň tým, že ako vianočný dar im dávali dva hlucháne a jedného kamzíka.
1771
Bola zhotovená prvá obecná pečať Kráľovej Lehoty, od ktorej je odvodený terajší
obecný erb.
1921
Vo Svaríne založili prvú včelársku pokusnú farmu na Slovensku, predchodkyňu
Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku. Prvým slovenským včelmajstrom na nej bol Ján Kabzan z Kráľovej Lehoty.
F. Bizub

Spoločenská rubrika
III. štvrťrok 2010
Uzavreli manželstvo: Mária Kráľovenská a František Kráľovenský 1. 7. 2010 na Obecnom úrade
v Kráľovej Lehote
Jubileá: 50 rokov Pavel Florianc 10. 7. 1960,
Zdenka Čenková 11. 7. 1960,
Irena Piovarčiová 19. 7. 1960,
Viera Čimborová 19. 8. 1960,
Elena Lehotská 22. 8. 1960,
Jozef Jurík 28. 8. 1960,
Jozef Harman 5. 9. 1960
55 rokov Ján Harman 22. 8. 1955,
Ľubica Gerecová 7. 9. 1955
60 rokov Zdena Lehotská (č. d. 81) 26. 8. 1950
65 rokov Gizela Fiamínová 20. 8. 1945
75 rokov Ema Lehotská (č. d. 149) 24. 9. 1935
80 rokov Mária Lehotská (č. d. 105) 11. 09. 1930
Zomreli: Peter Kúdola 29. 7. 2010 vo veku 53 rokov
Dagmar Žišková
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