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Pred 60. rokmi bola založená Miestna skupina Červeného kríža
Miestna skupina Červeného kríža bola v Kráľovej Lehote založená 15. februára 1952 za pomoci tajomníka Okresného spolku Československého červeného kríža v Liptovskom Hrádku učiteľa
V. Kušpiera. Zakladajúcimi členkami boli Anna Ďuricová, manželia Ján a Etela Jurášovci, Judita
Lehotská Martinčekovie, Anna Matisková, Katarína Lehotská Arvajovie, Želmíra Lehotská,
Alžbeta Pirohová a Jelena Řepková.
Na začiatku bolo v miestnej skupine len 6 členov. Aby sa dostali do povedomia občanov, okrem
ošetrovateľskej činnosti sa venovali kultúre, najmä divadlu. Pre divadlo boli najviac zanietené riaditeľka materskej školy Alžbeta Pirohová, učiteľka národnej školy Valéria Šustríková, Johana
Tomková, Anna Matisková a Mária Strapoňová.
Miestna skupina Červeného kríža organizovala kurzy varenia a pečenia. Jej záležitosťou je
posledný fašiang so sprievodom masiek po obci a s pochovávaním basy na tanečnej zábave.
Členovia Červeného kríža sa od začiatku svojej činnosti starajú o čistotu studničiek na lúkach,
o úpravu cintorína, najmä o hroby vojakov a partizánov padlých v SNP, o kvetinový záhon a priestranstvo pred Domom smútku.

Kurz pečenia, 1974

Vyročná členská schôdza, 2009

Takmer každoročne usporiadali autobusový zájazd pre svojich členov a ostatných záujemcov
z obce. Napríklad do Vyšných Ružbách (1963), Sliača (1964), na Oravu (1965), do Vysokých
Tatier (1974), Banskej Bystrice (1984), Olomouca (1978), na termálne kúpalisko do Vrbového
(1989) do Poľska (1993, 1995 – 2000) a Maďarska (1993).
Výbor Červeného kríža si považuje za svoju povinnosť 50 ročným členom a starším pri ich
okrúhlych životných jubileách zablahoželať a obdarovať ich malým darčekom. Medzi prvoradú
činnosť patrí zabezpečovanie rozličných zdravotníckych služieb a poskytovanie prvej pomoci.
Viacerí členovia mnohokrát darovali krv.
Najviac práce v prospech tejto spoločenskej organizácie odviedli Božena Lehotská (predsedníčka v r. 1958 – 1963, 1965 – 1966, 1986 – 1988 a 1994 – 2006, podpredsedníčka v r. 1964 a 1966
– 1994), Vilma Liptáková (predsedníčka v r. 1966 – 1983), Mgr. Anna Cérovská (tajomníčka
v r. 1988 – 2006) a Marta Lehotská (pokladníčka v r. 1983 – doteraz).
Elena Lehotská, predsedníčka MO SČK
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2012
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenie čís. 7/2011 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2011 bolo splnené
B. schvaľuje
1. správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 31.12.2011 s pripomienkami –
doplniť sumárnu tabuľku čerpania rozpočtu
2. rozpočet obce na rok 2012
3. VZN č. 1/2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Kráľova Lehota
4. poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase v sume 5,00 € a poplatok za predajné
miesto v sume 3,00 € s účinnosťou od 01.03.2012
5. zoznam kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote zaradených v roku 2011 do knižného
fondu, získaných kúpou a výmenou za nevrátené knihy, zoznam kníh Obecnej knižnice
v Kráľovej Lehote zaradených v roku 2011 získaných darom a zoznam kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote vyradených k 31.12.2011 na základe opotrebovania
C. berie na vedomie
1. návrhy rozpočtov obce na roky 2013 a 2014
D. splnomocňuje
starostu obce
1. upravovať v priebehu roka 2012 ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených
príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce ak sa
zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume max.
2 000,- € v jednom prípade
3. povoľovať presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to v sume max. 2 000,- €
E. súhlasí
1. s prijatím kontokorentného úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 23.300,- € formou Dodatku číslo 1 ku Zmluve o kontokorentnom úvere číslo 334/2011/UZ zo dňa 15. apríla 2011 za účelom vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka, s trvaním úveru na 12 mesiacov a so zabezpečením úveru vlastnou blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
F. ukladá
1. Jozefovi Lesákovi, predsedovi DHZ v obci, do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraviť návrh programu osláv 85. výročia založenia DHZ v obci
Overovatelia: Jozef Lesák, Zdenko Lehotský
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Rozvoj obce
Aktivačná činnosť
V januári až v apríli 2012 bola aktivačná činnosť zameraná na čistenie a odhŕňanie snehu
z chodníkov, verejných priestranstiev, autobusovej zastávky, vstupov do obchodov, chodníkov
k materskej škole, cintorína a vstupu do Domu smútku a priestorov v okolí kontajnerov na
separovaný zber. Pri vytváraní poľadovice boli posypané chodníky k obchodom a križovatky

v obci inertným posypovým materiálom. Počas zimného obdobia 3 pracovníci zabezpečovali
zásobovanie pripraveného palivového dreva do objektu kotolne materskej školy i kultúrneho
domu.
V druhej polovici mesiaca marca sme začali s čistením a zametaním miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev po zimnom období a tieto boli do veľkonočných sviatkov vyčistené. Poďakovanie patrí aj niektorým našim občanom, ktorí si pozametali a vyčistili
priestor pred svojimi rodinnými i bytovými domami. Nasledovne sa prevádzali práce na orezávaní stromov a konárov na cintoríne a pri čistení odvodňovacieho rigola v starej časti obce.
Po veľkonočných sviatkoch Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Kráľovej
Lehote v rámci plánu činnosti a pomoci obci zabezpečila v popoludňajších hodinách brigády
pri zhrabovaní lístia a nosení na kopy na miestnom cintoríne, za čo im vyslovujeme poďakovanie.
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Dom smútku – nadstavba strechy
Vypracovaná projektová dokumentácia bola dodaná v januári 2012. Projekt rieši vyhotoviť
novú sedlovú strechu pomocou dreveného viazaného krovu, s krytinou z poplastovaného plechu
Ranilla tmavej farby s vonkajším odvodnením, žľabmi a zvodmi vyústenými na terén. Na novú
strechu sa namontuje bleskozvod s vyvedením do jestvujúcich zemniacich platní.
Obecný úrad previedol rokovania s predsedom Komposesorátu a urbariátu, Pozemkového spoločenstva Kráľova Lehota p. Miroslavom Lehotským a zástupcami evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi p. ev. farárkou Mgr. Vierkou Mosnou, p. ev. cirkevným dozorcom Milanom Mrlianom
a za rímskokatolícku cirkev p. Marietou Michalidesovou za účelom poskytnutia pomoci a možnosti dodania potrebného dreva na krov a väzbu, vrátane lát, dosák a tatranského profilu, ako aj možnosti financovania samotného porezu na píle.
Valné zhromaždenie Komposesorátu a urbariátu PS Kráľova Lehota na svojom zasadnutí dňa
14. 4. 2012 schválilo na odporúčanie výboru poskytnutie materiálnej a finančnej pomoci na krov
a drevenú konštrukciu strechy z predpokladanej finančnej ceny 7.050,00 € (materiál, doprava,
porezanie na píle) vo výške 75%.
Obec Kráľova Lehota chce týmto vopred poďakovať za ústretovosť, podporu a pomoc komposesorátu a urbariátu i našim cirkvám pri nadstavbe strechy Domu smútku, ktorý slúži všetkým
našim obyvateľom.
Celkový rozpočet na nadstavbu strechy, podľa cenníka je vo výške 33.449,00 €, vrátane DPH.
V súčasnom období sa pripravuje verejná súťaž pre výber zhotoviteľa diela a predpokladáme, že
vysúťažená cena bude podstatne nižšia. Zároveň pripravujeme podklady potrebné na vydanie stavebného rozhodnutia. Predpokladaný termín realizácie samotných stavebných prác nadstavby strechy je v období júl – september 2012.

Miestna komunikácia (MK) k cintorínu Kráľova Lehota
Na opravu MK je vypracovaný projekt stavby projektantom Designcraft, s.r.o., Liptovský
Mikuláš v úseku od kostola pred cintorín v celkovej dĺžke 164 m a šírke 6,0 m, ktorý rieši vjazdy
do rodinných a bytových domov zámkovou dlažbou s tým, že odvedenie povrchových zrážkových
vôd bude zabezpečené 3 uličnými vpustami a navrhnutý priečny sklon bude odvádzať zrážkové
vody do jestvujúcej spevnenej priekopy na ľavej strane staničenia. Pôvodná konštrukcia bude
zosilnená o živičnú vrstvu z asfaltového betónu, jemnozrnného ABJ hr. 60 mm.
Vypracovaný rozpočet podľa cenníka stavebných prác je vo výške 52.672,00 € s DPH.
Pripravujú sa doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia, prebehne verejná súťaž pre výber
zhotoviteľa diela s tým, že predpokladaná realizácia stavebných prác je v roku 2013, záleží podľa
možnosti finančných prostriedkov.
Vladimír Kapríni

Zo života obce
Squashový turnaj
Dňa 4. februára 2012 sa uskutočnil štvrtý Squashový turnaj v penzióne Larion. Stretli sa tu
všetky kategórie od úplných začiatočníkov až po skúsených hráčov. Napriek rozdielnym skúsenostiam, každý jeden hráč podal vysoký výkon. Nakoniec sa do finále prebojovali štyria hráči. V boji
o 3. miesto sa stretli Michal Haluška a Zdenko Lehotský a o 1. a 2. miesto bojovali medzi sebou
Ing. Dušan Lehotský a Marián Beňo. Po ťažkej a vyčerpávajúcej hre turnaj skončil v nasledovnom
poradí: 1. Ing. Dušan Lehotský, 2. Marián Beňo, 3. Zdenko Lehotský a 4. Michal Haluška.
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Tento turnaj hodnotíme veľmi pozitívne a urobíme všetko preto, aby sa podobné turnaje konali častejšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme im veľa víťazných úderov. Tí, ktorí sa
nezúčastnili majú možnosť zapojiť sa do ďalších súťaží, ktoré sa budú konať aj v roku 2013.
Zároveň chceme poďakovať sponzorom a to starostovi obce Kráľova Lehota a Petrovi Čimborovi za hodnotné ceny. Športu zdar!!!
Zdenko Lehotský

5. ročník stolnotenisového turnaja
V sobotu 17. marca 2012 sa uskutočnil
5. ročník stolnotenisového turnaja o pohár
starostu obce Kráľova Lehota neregistrovaných hráčov. Tak ako každý rok sa hralo
vyraďovacím systémom v skupinách, nakoľko bolo prihlásených 25 hráčov a turnaj trval
celý deň.
V príjemnej atmosfére dominovala dobrá
nálada, športový duch, nechýbalo občerstvenie a dobrý boršč, o ktoré sa tradične postarala rodina Čimborová, ktorej aj za organizáciu
turnaja vyslovujeme poďakovanie.
Víťazom 5. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Zbyněk Závacký, ktorý vo finále
porazil dvojnásobného víťaza Milana
Hellebrandta, tretie miesto obsadil Tomáš
Mikušiak a štvrtý skončil Ľubomír Greš.
Vladimír Kapríni

Pietna spomienka
na rodáčku Kristu Bendovú
V piatok 27. januára 2012 sme si spoločne starosta obce,
pracovníčky obecného úradu, členovia Miestneho odboru
Matice slovenskej (MO MS) a učiteľky z materskej školy
v Kráľovej Lehote slávnostne pripomenuli pri hrobe našej
rodáčky spisovateľky Kristy Kostrovej Bendovej výročie jej
narodenia a úmrtia. Zapálením sviečok sa pri hrobe prihovoril starosta obce i predsedníčka MO MS Ing. Blažena Mosná.
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Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR)
V sobotu 10. marca 2012 sa konali voľby do NR SR.
V našom volebnom okrsku bolo zapísaných 515 oprávnených voličov. K volebným urnám pristúpilo 304 voličov,
ktorí odovzdali 298 platných hlasov. Z 26 politických
strán, politických hnutí a koalície sme volili nasledovne:

Mgr. Erika Šteučeková

Vyčistime si Slovensko 2012
Akciu „Vyčistime si Slovensko 2012“ vyhlasuje každoročne Ministerstvo životného prostredia
SR pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme, ktorý je určený na 22. apríla. Do tejto akcie sme tento
rok zapojili aj našu obec a v pondelok
23. apríla 2012 sme zorganizovali brigádu čistenia nášho okolia. Pred obecným úradom sa nás stretlo 12 občanov
a spoločne sme sa pustili do čistenia
úseku popri štátnej ceste z Kráľovej
Lehoty do Svarína. Za necelých
5 hodín sme vyzbierali takmer plnú
vlečku rôzneho odpadu, od papierov,
plechovíc, plastových fliaš, skla, rôzne
kusy odevov a obuvi až po pneumatiky.
Je neuveriteľné, že ľudia vedia byť takí
bezohľadní k našej krásnej prírode!
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Ani deťom v materskej škole nie je
naša príroda ľahostajná. V učebných
osnovách majú určený celý mesiac na to,
aby sa naučili spoznávať našu Zem, vážiť
si ju a starať sa o ňu. A tak sa do akcie
„Vyčistime si Slovensko 2012“ prihlásila
aj naša materská škola. Deti sa spolu so
svojimi učiteľkami rozhodli, že vyčistia
okolie rieky Váh a vyzbierali 2 plné vrecia odpadu. Ako vidno, aj malé deti
vedia, že Zem je len jedna a je určená pre
všetkých. Vedia aj to, že zdravé životné
prostredie potrebuje každý z nás a prírodu treba chrániť každý deň, nielen jeden deň v roku.

Návšteva múzea Janka Kráľa
Dňa 24. apríla 2012 sme si pripomenuli 190. výročie narodenia významného básnika Janka Kráľa, štúrovca a rodáka z Liptovského Mikuláša. Pri tejto príležitosti sa sedem členov MO Matice slovenskej
v Kráľovej Lehote zúčastnilo spomienkovej akcie,
ktorá sa konala na Námestí osloboditeľov, pri soche
básnika, ktorá stojí blízko jeho rodného domu. Pred
začiatkom tejto akcie sme navštívili aj múzeum Janka
Kráľa, kde nám bol podaný odborný výklad.
Mgr. Erika Šteučeková

Viacúčelové športové ihrisko
Kráľova Lehota
V rámci opatrenia 3.4.1 základné služby pre vidiecke obyvateľstvo nám bola schválená žiadosť a podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou Bratislava vo výške oprávnených
výdavkov v sume 19 980,10 € s tým, že DPH vo výške
3 996,0 € hradí obec zo svojho rozpočtu.
Stavebné práce zrealizoval dodávateľ SIPS, s.r.o.
Liptovský Hrádok a vo februári 2012 bola uhradená
faktúra za stavebné práce a následne predložená žiadosť o platbu č.1 vo výške 80%
s potrebnými dokladmi na PPA Bratislava.
Pôdohospodárska platobná agentúra,
pracovisko Žilina dňa 20.04.2012 vykonala
kontrolu na mieste samotnom a kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky na základe
čoho nám bude faktúra refundovaná.
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Obec Kráľova Lehota v súčasnom období pripravuje podklady potrebné k žiadosti o pokračovanie dostavby viacúčelového športového ihriska tak, aby bolo ukončené kompletne pre hokej, futbal, tenis a basketbal.
Vladimír Kapríni

Z histórie
Múzeum baníctva a hutníctva na liptovskohrádockej Maši
Prvú železiareň (hutu + hámor) na spracovanie rúd najmä z Bockej a Malužinskej doliny postavilo hrádocké komorské panstvo v roku 1767 v Malužinej. V malužinskom hámri nestačili skujňovať všetko železo vytavené v hute, preto ho skujňovali aj v hámri (nemecky Frischfeuer) postavenom v roku 1750 pod Kráľovou Lehotou v mieste terajšej Štróblovej vily. Keďže železiareň
v Malužinej nestačila spracovať všetku rudu z okolia, podnikavý prefekt Likavsko–Hrádockého
panstva František Wisner v roku 1796 predložil návrh na postavenie ďalšej železiarne na
Podjackovej, na polceste medzi Kráľovou Lehotou a Liptovským Hrádkom. Postavením železiarne došlo k premenovaniu Podjackovej na Mašu (maša = menšia vysoká pec). K Wisnerovmu
návrhu postaviť železiareň zaujali stanovisko 19. 11. 1796 vyslanci Liptovskej stolice slúžny
Anton Smrečány a prísediaci sédrie Matej Andaházy. S výstavbou súhlasila aj Uhorská kráľovská
komora a tak bola o 29 rokov neskoršie ako na Malužinej postavená železiareň aj na hrádockej
Maši. V roku 1828 stálo na Maši 27 domov a žilo v nich 165 obyvateľov, preto Mašu v tej dobe
nazývali Veľkým Hrádkom.

Mapa liptovskohrádockej Maše z r. 1800
Z mapy liptovskohrádockej Maše z roku 1800 vidno, že komorské panstvo dbalo na vzhľad
železiarne. Cesty a vodné kanály boli lemované stromoradím líp (lipy lemovali cestu až po hámor
v mieste terajšej Štróblovej vily, najviac ich vypílili pri rekonštrukcii štátnej cesty v roku 1967).
Vysoká pec bola vo svahu (na mape označená č. 64), pod ňou bol hámor (č. 68). Stroje v hámri
poháňala voda z kanála, ktorý viedol smerom od Kráľovej Lehoty po ľavej strane Váhu a v drevenom žľabe ponad hať (č. 81) križoval Váh. Dozorca hate býval v domčeku (č. 80) hore na skale
(neskoršie v ňom bola horáreň Skalka, zvalili ju pri rekonštrukcii cesty v r. 1967). K dôležitým
objektom patrila vážnica a klopačka (č. 78).
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Železiareň na Maši zanikla v roku 1873, lebo po postavení košicko – bohumínskej železnice
nemohla obstáť v konkurencii s veľkými sliezkymi a moravskými železiarňami. V mieste, kde sa
železiareň rozprestierala, ostali len budovy vážnice a klopačky, zvyšky múrov vysokej pece, badať
aj trasy vodných kanálov. Vo vážnici vážili dovezenú rudu aj vytavené železo, vo veži klopačky
bola na povrazoch zavesená drevená klada, o ktorú sa údermi (klopaním) dreveným kladivom
oznamoval začiatok a koniec práce.
V rokoch 1964 – 1965 boli vážnica a klopačka zrekonštruované a vyhlásené za technickú
pamiatku. V týchto budovách zriadili muzeálnu expozíciu patriacu pod Liptovské múzeum
v Ružomberku. Na voľnom priestranstve medzi vážnicou a klopačkou sú na koľajničkách
2 banské vozíčky (huntíky),
naložené rudou, pochádzajúce zo
štôlne Jozefka pod Chabencom.
V budove klopačky je umiestnená hlavná časť expozície.
Dvojrozmernými
exponátmi
dokumentuje ťažbu zlata na
Magurke, Kriváni a v Bockej
doline, nízkotatranské ložiská
železa a ich využitie, ťažbu antimónu
v
Dúbravskej
a Kľačianskej doline a liptovské
maše a hámre v 18. a 19. storočí.
Expozíciu možno navštíviť
Liptovskohrádocká Maša na rytine z r. 1863.
v novembri až apríli v sobotu
Vľavo vysoká pec, vpravo veža klopačky.
a nedeľu, v máji až októbri v utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu v čase od 12. do 14. hod. Odborný výklad poskytne Ing. Flódr, u ktorého si možno objednať prehliadku múzea aj mimo otváracích hodím na tel. 0904 550461. Vstupné
pre dospelých je 0,70 €, pre mládež a dôchodcov 0,35 €, regionálna zľava 25 %.
F. Bizub

Ďalšie knihy od Františka Bizuba
V druhom polroku 2011 vyšli ďalšie nové knihy od nášho občana Františka Bizuba. V auguste vydal Slovenský zväz včelárov
Bizubovu knihu Včelárska paseka Kráľova pri Senci a v októbri
Vydavateľstvo APIGOLD Liptovský Hrádok knihu Aktívny osemdesiatnik.
Kniha Včelárska paseka Kráľova pri Senci vo formáte A5 má
120 strán, na ktorých je okrem textu 179 obrázkov a 4 tabuľky.
Vyšla v náklade 3 100 kusov a je možné si ju objednať na sekretariáte Slovenského zväzu včelárov v Bratislave. Zaoberá sa históriou Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci – prvého v roku 1932
svojpomocne postaveného včelárskeho kultúrneho a vzdelávacieho
centra v Európe. Kniha sa skladá sa z týchto častí: I. Prírodné
pomery (Poloha, Podnebie, Pôdne pomery, Rastlinstvo a živočíšstvo), II. História okolitých obcí (Jánovce, Kráľova pri Senci, Pusté
Úľany), III. Výstavba včelárskej paseky (Najprv bola myšlienka,
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Slávnostné otvorenie), IV. Obdobie do 2. svetovej vojny (Hľadanie správnej koncepcie, Strata
Paseky), V. V rokoch 1938 – 1945 (Budovanie včelárskej paseky v Prievidzi, Paseka v Kráľovej
pri Senci cez vojnu), VI. V rokoch 1946 – 1989 (Prvé roky po vojne Paseke v Kráľovej pri Senci
nepriali, Navrátenie Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci včelárom, Včelárska paseka Púšť
v Prievidzi po vojne), VII. Včelársky skanzen (Snahy o zriadenie včelárskeho múzea, Budovanie
včelárskeho skanzenu, Aleja významných včelárskych osobností, VIII. Za ostatné obdobie, IX.
Starali sa o Paseku (O Paseku sa najviac pričinili, Zamestnanci Paseky), X. Resumé a XI.
Obrazová príloha. Túto knihu v elektronickej podobe si môžete prečítať na webovej stránke
www.liptovskyhradok.vcelari.sk
Pri knihe Aktívny osemdesiatnik je František Bizub vedúcim autorského kolektívu. Kniha vo
formáte A5 o rozsahu 152 strán dokumentuje život a prácu významného slovenského včelára
a amatérskeho filmára Ing. Michala Mačičku, CSc. z Liptovského Hrádku.
Mgr. Erika Šteučeková

Pamätníky, pamätné tabule, kaplnky a kríže
Pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne
V roku 1947 bol v priestore terajšieho bývalého závodu verejného stravovania Jednota postavený pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pozostávajúci z kameninového kríža a mramorovej tabule. Prvá pietna spomienka sa pri ňom konala 14. 9. 1947. Pamätník v roku 1964 zrušili
a namiesto neho postavili iný, z kameňa, s novou pamätnou tabuľou a bez kríža. Ten bol v roku
1975 premiestnený na opačnú stranu ulice na pokraj záhrady kaštieľa.
Na bronzovej tabuli o rozmeroch 95 x 110 cm je v hornej
časti plastika vojenskej prilby ovenčenej ihličnatými vetvičkami so šiškami a text: “Čas tíši bolesť, učí zabúdať, obracia
oči k očiam živých tvárí...“, pod ním zoznam padlých v 1.
svetovej vojne v rokoch 1914 – 1918: Karol Gejdoš, Ján
Guspiš, Štefan Ilavský, Michal Janík, Jozef Kapríni, Ján
Koreň, Ján Kunaj H., Ján Kunaj ml., Peter Kurila ml.,
Koloman Pethő, Cyril Lehotský D., Imrich Lehotský M.,
Martin Lehotský, Martin Lehotský Matiašovie, Baltazár
Lehotský, Jozef Lehotský O., Mikuláš Lehotský, Jozef
Lehotský Slabejovie a Šimon Lehotský B. Mená padlých
v 2. svetovej vojne v rokoch 1944 – 1945 sú: Štefan Jurík,
Matej Lehotský Mikušovie, Ľudovít Lehotský Slabejovie,
Rudolf Kamhal, Jozef Ďurica a Michal Jurík. V spodnej časti
tabule je uvedené Venované k 20. výročiu SNP.
František Bizub

Významní rodáci a osobnosti obce
LEHOTSKÝ, Imrich – podžupan
(prelom 17. a 18. storočia)
Podľa starých zvyklostí v Liptovskej stolici bol jeden podžupan volený z radov katolíkov
a druhý podžupan z radov evanjelikov. V rokoch 1705 – 1709 bol liptovským podžupanom za
evanjelikov a znova ho za podžupana spolu s podžupanom - katolíkom Ladislavom Okoličánim
zvolili 12. januára 1712.
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LEHOTSKÝ, Baltazár – úradník hradného panstva
(koniec 17. storočia)
Bol správcom (kastelánom) Nového hradu (Liptovský Hrádok) a hrádockého panstva na konci
17. storočia. Stal sa zakladateľom samostatnej vetvy rodu Lehotský s prímením Úradník.
LEHOTSKÝ, Peter – podžupan
(prelom 18. a 19. storočia)
Podžupan Liptovskej stolice v roku 1832
LEHOTSKÝ, Peter – slúžny
(prvá pol. 19. storočia)
Pochádzal z vetvy Leonardi - Ďuricovie. Bol hlavným slúžnym Východného okresu Liptovskej
stolice so sídlom v Liptovskom Hrádku v rokoch 1861 – 1871, viceinšpektorom Liptovského
seniorátu a inšpektorom kráľovolehotskej ev. cirkvi (1871 – 1880). V roku 1867 daroval do evanjelického kostola spolu s advokátom Baltazárom Lehotským Danielovie erb rodu Lehotských.
LEHOTSKÝ, Ján – slúžny
(druhá pol. 19. storočia)
Bol hlavným slúžnym Východného okresu Liptovskej stolice so sídlom v Liptovskom Hrádku
v rokoch 1875 – 1907.
LEHOTSKÝ, Ábris – úradník
(*1851 Kráľova Lehota †20. 5. 1912 Liptovská Ondrašová)
Bol predsedom liptovskej sirotskej stolice, úradu zabezpečujúceho majetkové práva sirôt. Bol
ženatý s Margitou Pongrácovou (*1861 †1940). Ich dcéra Margita sa vydala za liptovského hlavného slúžneho Emila Pongráca a syn Ábris (*1885 †1940) bol úradníkom.
LEHOTSKÝ, Teodor – advokát
(*29. 5. 1890 Budapešť †21. 11. 1970 Kráľova Lehota)
Otec ministerský úradník Dezider Lehotský (*1853 †1922),
matka Izabela, rod. Balatónová (*1870 †1934). Súrodenci Zoltán
(*1892 †1970), Irena (*1894), Hajnalka (†1987) a Ivan (*1900
†1980).
Po štúdiách práva v Budapešti sa usadil v Kráľovej Lehote
a býval v kaštieli, ktorý rodina kúpila od Jána Lehotského
Bartošovie. Mal advokátsku kanceláriu v Liptovskom Hrádku a do
r. 1945 bol členom advokátskej komory. V r. 1941 – 1967 bol inšpektorom kráľovolehotskej ev. cirkvi. V r. 1943 požiadal
Ministerstvo vnútra v Budapešti o potvrdenie erbu jeho rodovej
vetvy. Pri prechode frontu v januári 1945 vyjednávaním zabránil
ničeniu obce nemeckým vojskom.
Za manželku si zobral Maricu (*1897 †1975), dcéru hybského
ev. farára Jána Šimkovica. Ich prvý syn Teodor, MUDr. (*1925
†1988) bol primárom neurologického oddelenia v Lučenci. Ten má
syna Eugena, Ing. (*1954) a dcéru Sylviu, Ing. (*1958). Ich druhý
syn Eugen, MUDr. (*1931) bol primárom chirurgického oddelenia
v Liptovskom Mikuláši a má dcéru Eugéniu, Ing. (*1956).
F. Bizub
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Spoločenská rubrika
I. štvrťrok 2012
Narodili sa: Michaela Sadloňová 29. 12. 2011 (IV. štvrťrok 2011)
Jubileá:
50 rokov Elena Lehotská 10. 1. 1962 (č. d. 220), Pavel Poliak 14. 1. 1962,
Ján Čupáni 6. 2. 1962, Ladislav Balta 23. 3. 1962
55 rokov Milan Lehotský 9. 1. 1957 (č. d. 170), Vladimír Kokavec 13. 1. 1957,
Marcela Miháliková 1. 3. 1957, Alena Hybenová 17. 3. 1957,
Rastislav Lehotský 20. 3. 1957 (č. d. 220)
60 rokov Dušan Hyben 24. 2. 1952
65 rokov Jarmila Baranová 23. 1. 1947
70 rokov Pavel Bizub 21. 3. 1942, Ivan Juráš 29. 3. 1942
85 rokov Ema Ilavská 26. 1. 1927
Zomreli:
Mária Lehotská (č. d. 105) 22. 1. 2012 vo veku 81 rokov
Dagmar Žišková

Jubileum
Dňa 20. marca 2012 sa naša dlhoročná pracovníčka obecného
úradu Dagmar Žišková dožila pekného životného jubilea 50. rokov.
Prajeme jej veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov
do ďalších rokov jej života.

Ocenenie našej rodáčky
Janky Bernáthovej - Lehotskej
V utorok 3. apríla 2012 sa v meste Banská Štiavnica udeľovali ceny
v oblasti kultúry a športu za rok 2011. V kategórii osobnosť v kultúre boli
5 nominanti, z ktorých ocenenie získala naša rodáčka, poetka Janka
Bernáthová Lehotská. Pri tejto udalosti sme jej zaslali blahoželanie v znení
„Milá Janka, srdečne Ti blahoželáme k dosiahnutiu ďalšieho významného
úspechu vo svojom živote, prajeme Ti veľa tvorivých myšlienok, zdravia,
šťastia, pohody a spokojnosti Tebe a celej rodine. Vladimír Kapríni, starosta obce, kolektív pracovníkov obecného úradu a rodná obec Kráľova
Lehota“, za čo nám Janka poďakovala slovami „Z celého srdca ďakujem,
je vždy a všade so mnou moja Kráľova Lehota“.
Janka našu obec vo februári oslovila listom s prosbou o finančný príspevok na vydanie novej básnickej zbierky, ktorá bude prezentovaná na
CD nosičoch v originálnom spojení textu, obrazu a zvuku. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok a individuálne prispeli aj niektorí
občania z našej obce, za čo im patrí vďaka.
Mgr. Erika Šteučeková
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