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Opäť sme navštívili družobnú obec Králova Lhota v Čechách
V dňoch 24. až 29. augusta 2012 sme uskutočnili tretiu priateľskú návštevu Královej Lhoty
v Čechách. Návštevy sa zúčastnili starosta obce Vladimír Kapríni, poslanci obecného zastupiteľstva
Jozef Lesák a Matej Lehotský a kronikár obce František Bizub. Prvú návštevu Královej Lhoty uskutočnili zástupcovia našej obce 7. – 9. 8. 2008 a druhú návštevu 9. – 12. 9. 2010. Naši českí priatelia
nás navštívili 24. – 27. 9. 2009, počas oslavy 650. výročia našej obce v júli 2011 a 25. – 28. 8. 2011.
Králova Lhota sa nachádza v kraji Hradec Králové a v okrese Rychnov nad Knežnou. Jej nadmorská výška je 265 m, takmer rovný poľnohospodársky chotár má rozlohu 526 ha a počet obyvateľov je 227. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1356.
Do Královej Lhoty sme po 6 hodinovej ceste autom dorazili v piatok 24. augusta o pol deviatej
večer. Na obecnom úrade nás čakali a privítali starosta Jíři Novák, členovia zastupiteľstva a ďalší
činitelia obce. Obecný úrad sídli v budove bývalej školy. Potom sme sa všetci presunuli do blízkej
obce Slavětín nad Metují do penziónu Na radosti (penzión je súčasťou farmy, na ktorej chovajú vyše
300 jeleňov), kde sme všetci posedeli v družnej debate. V penzióne sme boli my zo Slovenska ubytovaní.
V sobotu ráno sme spolu so starostom pánom Novákom a niekoľkými
zástupcami Královej Lhoty išli mikrobusom kolkárskeho spolku na výlet do

Obecny úrad Králova Lhota, vpravo kostol sv. Žigmunda

Na vrchole Ještedu nad Libercom

Liberca. Visutou lanovkou sme sa vyviezli na vrch Ješted.
Z Ještedu sme mali nádherný výhľad na mesto Liberec,
ale aj na Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, Český ráj,
časť územia východných Čiech, poľského Dolného
Sliezka a nemeckej Lužice. Na Ješted vedie asfaltová
cesta, ktorou je až na samý vrchol povolený vjazd osobnými autami. Visutá lanovka je stále majetkom českých
štátnych železníc (ČD), nepredali ju ako u nás lanovky
v Tatrách súkromníkom. Prehliadli sme si historický
stred Liberca a navštívili zoologickú záhradu. Po návrate
do Královej Lhoty sme sa v miestnom pohostinstve zabavili na hasičskej tanečnej zábave.
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Aj nedeľný program bol pestrý. Začali sme prehliadkou historickej časti Hradca Králové, potom
kúpeľov Bohdaneč a múzea českého vidieka na zámku v Kačíne. V Kutnej Hore sme navštívili najstaršiu českú mincovňu a chrám sv. Barbory. Pri spiatočnej ceste sme si prezreli národný žrebčín
v Kladruboch nad Labem, kde chovajú vyšľachtené starokladrubské kone. Popoludní za nami do

Pred chrámom sv. Barbory v Kutnej Hore
Královej Lhoty prišli pán docent Juraj Kostra (syn našej
rodáčky spisovateľsky Kristy Bendovej) s manželkou,
ktorí pôsobia na Univerzite Hradec Králové.
Trasy našich výletov z Královej Lhoty boli často dlhé,
tak sme si z mikrobusu pozerali krajinu, ktorou sme prechádzali. Väčšina domov je vynovených, obce a mestá sú
Pred radnicou v Liberci
upravené a čisté, polia obrobené, cesty dobré. Popri cestách a v takmer každej obci a meste sú vápencové sochy svätých, ktoré aj keď sa hovorí, že Česko
je najateistickejšia krajina v Európe, prežili socializmus
a sú udržiavané ako historické pamiatky. Pred mestskými
a obecnými úradmi viali štátne a mestské či obecné vlajky, vlajky Európskej únie nie.

Starosta J. Novák nám odovzdáva dary
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V pondelok sme išli do blízkeho Nového Města nad Metují. Prehliadli sme si jedinečné historické námestie, zámok a zámockú záhradu. Námestie je mestskou pamiatkovou rezerváciou, pritom
môžu na ňom zadarmo parkovať osobné autá. Po návrate do Královej Lhoty sme si na obecnom
úrade navzájom vymenil dary. My sme hostiteľom priniesli pastiersky opasok, obrázkovú knihu
o slovenských horách a darčekové tašky, oni nás obdarovali obrazmi s historickými dobovými obrázkami našej Kráľovej Lehoty a darčekovými taškami.

My sme priniesli ako dar pastiersky opasok

Pred štartom jazdy na kolobežke

V priestoroch obecného úradu sme si prezreli vzornú obecnú knižnicu založenú už v roku 1857,
ktorá obsahuje 6 tisíc kníh. Potom sme išli do miestneho pôvodne gotického rímskokatolíckeho kostola sv. Žigmunda z roku 1344. V kostole je hlavný oltár s obrazom sv. Žigmunda z roku 1679, skladaný drevený oltár z roku 1664, organ a kazateľnica z roku 1700 a cínová krstiteľnica z roku 1619.
Okolo kostola je cintorín ohradený kamenným múrom. Prehliadli sme si aj vežu kostola, v ktorej sú
otvory slúžiace ako strieľne, čiže kostol slúžil v dávnych dobách aj na obranu. Pri prechádzke po
pekne upravenej obci sme sa zastavili pri pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne (aj za socializmu na ňom pretrval československý štátny znak s levom, ktorý má slovenský dvojkríž na prsiach, na
Slovensku museli po roku 1960 tieto symboly odstrániť) a pamätníku miestneho rodáka sochára
Karela Hladíka. V obci sú dve murované autobusové čakárničky, každá s miestnosťou so zasklenými oknami a vybavené vo vnútri lavičkami, udržiavané, neposprejované, nabielo namaľované a čisté.
Na kávu sme sa zastavili vo dvore domu pána starostu Nováka. Zážitkom pre nás bola jazda na
5 miestnej kolobežke, ktorú si zhotovili hasiči z miestneho Zboru dobrovoľných hasičov, založeného v roku 1901. Kolobežka má ešpézetku s nápisom Hasiči Králova Lhota, modrý výstražný maják,
sirénu na ručný pohon a vzadu guľu, na ktorú počas osláv pripínajú malú hasičskú striekačku.
Kolobežka bola najprv na pedálový pohon, teraz má motor. Štart a cieľ jazdy bol pred starou kováčňou. Po asfaltovej poľnej ceste sme zašli až do vedľajšej dediny, kde nám zo dvorov ľudia mávali.
Kováčňu si miestni nadšenci prerobili na klub, v ktorom na ohnisku kováčne môžu opekať aj väčšie
zvieratá. Po posedení na priečelí kováčne sme sa presunuli do blízkeho pohostinstva na posvíceneckú tanečnú zábavu. Posvícení (výročie posvätenia kostola) je ako u nás odpust.
V utorok ráno sme sa s našimi hostiteľmi rozlúčili, poďakovali im za všestrannú starostlivosť,
ktorú nám venovali a vydali sa na cestu domov. Počas pobytu v Čechách sme uvideli veľa pozoruhodností a kultúrnych pamiatok a mohli sme si porovnať život tam a u nás. Najmä sme sa ale utvrdili, že v Královej Lhote máme dobrých, srdečných priateľov.
F. Bizub
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 2/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.05.2012
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenie čís. 1/2012 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2012 bolo splnené
B. schvaľuje
1. správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 31.03.2012
2. prípravu realizácie Domu smútku – nadstavba strechy
3. prípravu osláv 85. výročia založenia DHZ v obci Kráľova Lehota, ktorá sa uskutoční dňa
01.09.2012
4. prípravu návštevy družobnej obce Kráľova Lhota, ČR, ktorá sa uskutoční v dňoch
25. – 28.08. 2012 s účasťou 4 osôb
5. finančný príspevok vo výške 70,00 € pre Mgr. Rudolfa Lehotského, bytom Liptovský Mikuláš,
Demänovská cesta 406/4 na vydanie knihy: História rybolovu na Hornom Liptove
6. plat starostu obce Kráľova Lehota v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zákona č. 154/2011 Z. z. § 4 ods. 4 opätovne raz ročne prerokovalo plat a súhlasilo s ponechaním
zvýšenia platu o 50 % tak ako mal doteraz
C. súhlasí
1. s vypracovaním projektovej dokumentácie na elektrické rozvody v budove kultúrneho domu
a obecného úradu
2. s uložením teplovodného potrubia, NN rozvodov, vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v pozemku parc. č. KN-C 555/1 v k. ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota
pre žiadateľa LEHOTSKÝ comp., s.r.o., Kráľova Lehota 266 s tým, že žiadateľ si na vlastné
náklady zabezpečí zmluvu o uložení inžinierskych sietí v pozemku a zapísanie vecného bremena na Správe katastra v Liptovskom Mikuláši.
Overovatelia: Zdenko Lehotský, Pavel Lehotský ml.

Starosta obce: Vladimír Kapríni

Uznesenie číslo 3/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 31.07.2012
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenie čís. 2/2012 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.05.2012 bolo čiastočne
splnené a ďalšie body sa termínovo postupne plnia
B. schvaľuje
1. Zápis do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2011
2. Záverečný účet obce Kráľova Lehota a celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad
3. správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 30.06.2012
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4. zmenu rozpočtu obce nasledovne:
Dom smútku – nadstavba strechy (41 08 400 713003 001)
18.898,- € (+ 15.898,-)
Elektrická energia – správa obce (41 01 116 632001 001)
2.400,- €
(- 1.000,-)
Vyšívaná zástava DHZ (41 03 200 633006 001)
0,- €
(- 500,-)
Elektrická energia VO (41 06 400 632001 000)
1.700,- €
(- 1.500,-)
NKP Kaštieľ – sanácia vlhkosti muriva, spevnené plochy
(41 09 111 717002 001)
17.460,- € (- 2.620,-)
Lesy SR – oprava živičného krytu (71 04 513 717002 002)
20.000,- € (- 2.000,-)
z položky príjmu – predaj infraštruktúrneho majetku zostatok
8.278,5. finančný príspevok vo výške 150,00 € pre Evu Lehotskú, 032 33 Kráľova Lehota 222 na športovú činnosť - biatlon
6. finančný príspevok vo výške 70,00 € pre Liptovské múzeum v Ružomberku na vydanie publikácie - pamätnice Príbeh múzea liptovskej dediny v Pribyline
D. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota k záverečnému účtu obce Kráľova
Lehota za rok 2011
2. správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011
E. ukladá
1. Obci Kráľova Lehota zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku ceny rozostavanej stavby
a pozemku Účelového zariadenia na par. č. KN-C 1053 v k.ú. Kráľova Lehota za účelom
následného rozhodnutia jeho prípadného odpredaja
Overovatelia: Jozef Lesák, Pavel Lehotský ml.

Starosta obce: Vladimír Kapríni

Uznesenie číslo 4/2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2012
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. znalecký posudok č. 25/2012 zo dňa 09.08.2012 na hodnotu pozemku a hodnotu rozostavanej stavby Účelového zariadenia obce Kráľova Lehota postavenej na parc. č. KN-C 1053 v k. ú.
Kráľova Lehota, vypracovaný Ing. Peterom Krivošom, Nálepkova č. 516, 033 01 Liptovský
Hrádok
B. súhlasí
1. so zabezpečením projektovej dokumentácie na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti
Kultúrneho domu a Obecného úradu Kráľova Lehota“
C. poveruje
1. Danicu Lehotskú, zástupkyňu starostu obce, zastupovaním starostu obce v jeho neprítomnosti v dňoch 24.08. – 28.08.2012, počas ktorých sa bude nachádzať v družobnej obci Králova
Lhota ČR
Overovatelia: Matej Lehotský, Pavel Lehotský ml.

Starosta obce: Vladimír Kapríni
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Rozvoj obce
Aktivačná činnosť
V období jún – august 2012 bola aktivačná činnosť zameraná na kosenie trávnych porastov
v celej obci, na cintoríne, okolo ihriska a verejných priestranstiev.
Boli vyčistené odvodňovacie rigoly od nánosov zeminy a nečistoty v úsekoch od Detského
domova po koniec ulice Potok, od obchodu
COOP Jednota po železničné stavadlo č. 1, rigol
hore ulicou Huty k cintorínu, rigol od Jurášovcov
popri štátnej ceste po Magdolinu skalu, vrátane
záchytných nádrží na stanici.
V auguste previedli brigádu dve popoludnia pri
Čistenie rigolu pri Jurášovcoch

Upravené vojnové hroby na cintoríne

čistení rigolov aj brigádnici z Campfestu Ranč
YFC Svarín, potom aj mladí skauti, za čo im patrí
poďakovanie.
Ďalej boli prevedené práce pri pílení a štiepaní dreva a odpratanie uhlia a koksu do objektu
materskej školy a kultúrneho domu, čistenie verejných priestranstiev pred akciami Železný hasič,
Medzinárodný deň detí a rozlúčka s prázdninami,
úprava priestoru a náter pomníka SNP
v Koprovici a mnohé ďalšie aktivity a nevyhnutné
práce v obci, medzi ktoré patrí aj oprava vojnových hrobov na cintoríne v Kráľovej Lehote.

Nadstavba strechy Domu smútku
Cintorín mal v minulosti kamennú márnicu s drevenou strechou. Cez márnicu bol priechod, ktorým sa vchádzalo do cintorína, vľavo od priechodu bola miestnosť na uloženie truhly a hrobárovho
náradia. V márnici ukladali len nebožtíkov samovrahov
a neznámych, ostatní boli do doby pochovania
v domoch, v ktorých zomreli. Cintorín mal z prednej
a ľavej strany plot z kamenného múra pokrytého strieškou zo šindľa, zadná a pravá strana bola ohradená dreveným plotom.
Naši občania si svojpomocne v akcii Z (čo znamenalo, že občania pracovali zadarmo a materiál na stavbu
zaplatil štát) postavili terajší Dom smútku v roku 1979
a starú márnicu zvalili. V Kráľovej Lehote boli prví z okolitých obcí, ktorí si Dom smútku postavili.
Dom smútku mal rovnú strechu a tak časom aj po viacerých opravách cez ňu začalo zatekať. Na základe staPohrebny sprievod cez byvalú márnicu
vebného povolenia zo dňa 12. 06. 2012 pod č. 118/2012
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a uzatvorenej zmluvy o dielo č. 3/2012 zo dňa 02. 07. 2012 s dodávateľom stavebných prác firmou
SIPS, s.r.o., Liptovský Hrádok boli začaté v mesiaci júl stavebné práce na vyhotovení novej sedlovej
strechy. Bol zhotovený krov sedlovej strechy a následne prekrytie krytinou z poplastovaného plechu
Ranilla tmavej farby s vonkajším odvodnením žľabmi a zvodmi vyústenými do terénu. Stavebné
práce budú ukončené v mesiaci september 2012 namontovaním bleskozvodu s vyvedením do jestvujúcich uzemňovacích platní.

Nadstavba strechy Domu smútku v júli a auguste 2012
Celkový vysúťažený náklad na nadstavbu strechy bol dodávateľom vo výške 17 217,00 € vrátane
DPH. Taktiež zo strany Komposesorátu a urbariátu Kráľova Lehota, evanjelickej a rímskokatolíckej
cirkvi bola poskytnutá materiálna a finančná pomoc na krov a drevenú konštrukciu strechy (materiál, doprava, porezanie na píle) vo výške 75% nákladov.

Sanácia vlhkosti muriva
Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Kaštieľ Kráľova Lehota
V zmysle schválenej finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000,00 € so spoluúčasťou obce 16,2 % (1 618,00 €) boli dodávateľom SIPS s.r.o., Liptovský Hrádok na základe Zmluvy
o dielo č. 9/2008 a Dodatku č. 2 zo dňa 18.07.2012 zrealizované stavebné práce na pokračovaní
objektu SO 02 – sanácia vlhkosti muriva v dolnej záhrade budovy objektu NKP zo strany severnej
a východnej.
Bola vykopaná ryha popri objekte budovy do hĺbky 1,0 m, šírky 0,6 m, položená geotextília
v spodnej časti a popri múre budovy, spodný podsyp pod odvodňovacie drenážne potrubie a násled-
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ne zásyp priepustným štrkovým materiálom po
úroveň terénu s vyvedením drenáží do dvoch
záchytných šachiet.
Po zhutnení násypu boli osadené parkové
obrubníky do betónového lôžka a dosypanie
štrkovým materiálom fr. 8 – 16 mm.
Zhotovením týchto stavebných prác bolo
ukončené kompletné odvodnenie sanácie
vlhkosti obvodového plášťa NKP Kaštieľ
Kráľova Lehota.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (MK) k cintorínu
Vypracovaná projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúcej MK v úseku od kostola
pred cintorín v celkovej dĺžke 164 m a šírke 6,0 m. Bola prevedená verejná súťaž pre výber zhotoviteľa diela, kde najnižšiu cenu predložila firma Cestné stavby, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš vo výške
35 373,00 € vrátane DPH. Obec zabezpečila majetkoprávne vysporiadanie a vydanie stavebného
rozhodnutia, ktoré vydala Obec Vyšná Boca dňa 12.07.2012 pod č. 138/2012 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 03.08.2012.
Na prelome mesiacov september – október 2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Liptovský Mikuláš prevedie rekonštrukciu vodovodu v dotknutom úseku a samotné stavebné práce
budú začaté podľa možnosti finančných prostriedkov v roku 2013.

Chodník v Materskej škole
Počas letných prázdnin bol v areáli hornej záhrady našej materskej školy zhotovený nový chodník zo
zámkovej dlažby Graniko, ktorého realizáciou sa zvýšila bezpečnosť pohybu detí navštevujúcich školu.

Viacúčelové športové ihrisko
Dodávateľ pripravuje vyrovnanie podkladu ihriska z frakcie 2/5, 0,4 mm vrátane zhutnenia,
nakoľko firma Šport servis Martin v priebehu mesiaca septembra namontuje laminátové mantinely
vrátane oblúkov a nerezových stĺpikov pre uchytenie mantinelov a oplotenia za bránami tak, aby
v zimnom období mohlo byť ihrisko využívané na korčuľovanie a hokej.
Chcem sa touto cestou poďakovať súrodencom Lehotským z firmy LEHOTSKÝ comp. s.r.o.
Kráľova Lehota, ktorí financujú náklady na mantinely a pomôžu tak podporiť dobudovanie športových aktivít nielen pre naše deti, mládež, dospelých, ale aj návštevníkov našej obce.
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Zároveň chcem poďakovať aj nášmu rodákovi Ing. Dušanovi Lehotskému z Prahy, ktorý v minulom roku prispel na výstavbu ihriska sumou 50 tis. ČZK.
Obec Kráľova Lehota v mesiaci august cestou Miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov
predložila kompletnú žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na dobudovanie viacúčelového
športového ihriska, ktorá rieši umelý povrch, odsadené oplotenie, osvetlenie a spevnené plochy zo
zámkovej dlažby vrátane lavičiek.
V. Kapríni

Zo života obce
Svetový beh harmónie
Svetový beh harmónie je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú státisíce dobrovoľných
bežcov z viac než 140 krajín sveta. Pochodeň symbolizuje všetko, čo nás spája – priateľstvo, porozumenie a harmóniu. Organizátori každý rok volia trasu, cez
všetky štáty a aj cez naše Slovensko. Tento rok trasa viedla
aj cez našu obec a 21. júna 2012 sme na priestranstve pri
pamätníku padlých privítali bežcov svetového behu harmónie. Okrem občanov z našej obce sa s nimi stretli aj deti
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z materskej školy, pre ktoré bežci mali pripravené zaujímavé hry a súťaže. Celý program trval jednu
hodinu. Po ukončení programu sa bežci občerstvili ovocím a vodou, ktoré sme pre nich pripravili.
Starostovi obce odovzdali ďakovný list pre našu obec za prejavenie dobrej vôle a o rozvoj harmónie
vo svete. Na záver si každý mohol podržať horiacu pochodeň a vložiť do nej svoju dobrú vôľu
a poslať ju ďalej do celého sveta. Za našu obec sa behu zúčastnili Erik Riegel a Peter Čimbora, ktorí
odprevadili bežcov z našej dediny a tí potom pokračovali smerom cez Čertovicu do Brezna.

Campfest 2012
Aj tento rok sa na Ranči YFC Svarín konal jeden z najväčších festivalov na Slovensku Campfest, ktorý sa koná
raz za rok a trvá 4 dni. Na festivale vystúpili rôzne slovenské a zahraničné kapely s kresťanskými piesňami.
Tento rok sa v dňoch 2. – 5. augusta 2012 uskutočnil
14. ročník tohto podujatia, ktorého sa zúčastnilo viac ako
4 tisíc návštevníkov.
Organizátorom je ako každý rok nezisková organizácia
Mládež pre Krista, ktorá má mnoho dobrovoľníkov a títo
pomáhajú pri stavaní stanového mestečka a ďalších potrebných prácach. Sú to prevažne stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, ktorí ako dobrovoľníci pomáhali aj v našej obci pri čistení odvodňovacích rigolov.

Stretnutie MO Matice slovenskej
a ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
V piatok 10. augusta 2012 sa konala spoločná akcia Miestneho odboru Matice slovenskej
(MO MS) a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v Kráľovej Lehote,
na ktorej zúčastnení členovia a hostia pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania
(SNP) spoločne položili veniec k pamätníku SNP v Koprovici. Pri pamätníku sa prítomným prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni, predsedníčka
MO MS a ZO JDS Ing. Blažena Mosná, evanjelická
farárka Mgr. Viera Mosná, predseda Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milan Stromko
a predseda KR a OR Jednoty dôchodcov Slovenska

Odhalenia pamätníka v auguste 1989 sa zúčastnil aj Jozef
Lenárt (v strede), predseda vlády ČSSR v r. 1963 – 1968
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RSDr. Michal Kotian. Evanjelický spevokol otvoril stretnutie slovenskou hymnou a program obohatil o dve piesne a to partizánskou „Tichá noc tmavá noc krásna je“ a na záver hymnickou piesňou
„Kto za pravdu horí“.
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Na tomto mieste, pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu, sa 20. augusta 1944 stretli hlavní ilegálni pracovníci horného Liptova, zišlo sa tam viac ako 50 zástupcov obcí a pod rúškom gulášpartie
sa konala porada, na ktorej boli dané posledné pokyny na SNP a na činnosť Revolučných národných výborov (RNV) počas Povstania. Na porade boli rozdelené úlohy a rozdané heslá pre styk
spojok s RNV a bolo dohodnuté, že bude jednotné vedenie odboja, riadené z Liptovského
Hrádku.
Na mieste konania tejto porady bol v roku 1989 pri príležitosti 45. výročia SNP odhalený pamätník, na ktorom bola umiestnená bronzová tabuľa, ktorú vandali v auguste 2008 ukradli. Obec
Kráľova Lehota zabezpečila úpravu priestranstva, opravu a náter pamätníka.
Okrem už spomenutých hostí z Matice slovenskej a z Jednoty dôchodcov na Slovensku pozvanie prijali aj Božena Marečková, hospodárka OR JDS a Emma Žišková, predsedníčka
JDS Dovalovo. Po slávnostnom akte položenia venca bol voľný program a posedenie pri guľáši.
Nechýbala hudba, spev, ba ani tanec. K dobrej nálade prispeli Milan Mrlian, Viliam Stankoviansky
a Peter Lehotský, ktorí sprevádzali spev hraním na akordeóne. Akcia vyvrcholila zapálením vatry,
pri ktorej sme spoločne zaspievali pieseň „Na Kráľovej holi“ a „Pod Úbočou“. Celú akciu sprevádzalo príjemné počasie a dobrá nálada. Domov sme sa vracali s príjemnými dojmami a veríme, že to
nebola posledná takáto akcia.

Skauti vo Svaríne
Týždeň po skončení festivalu Campfest prišli na Ranč YFC skauti. Sú to mladí ľudia vo veku od
12 do 18 rokov z rôznych európskych krajín ako je Poľsko, Česko, Maďarsko, Srbsko a každý rok sa
počas leta stretávajú v inej krajine. Tento rok mali stretnutie na Slovensku a od 13. – 17. augusta ich
privítali na ranči vo Svaríne, kde boli pre nich pripravené rôzne hry, výlety a dobrovoľné práce.
V pondelok 13. augusta sa skauti zúčastnili dobrovoľných prác v našej obci a pomohli vyčistiť rigol
k cintorínu. Pracovali na údržbe skanzenu v Pribyline a na Havránku nad Liptovskou Marou. V stredu 15. augusta bolo pre nich v skanzene pripravené celodenné predstavovanie slovenských remesiel
a tak mali možnosť oboznámiť sa s tradičnými remeslami ako je prútikárstvo, kováčstvo, drotárstvo,
tkáčstvo a pod.

Projekt pre materskú školu cez Nadáciu SPPoločne
Nadácia SPP je nezisková organizácia, ktorú založil Slovenský plynárenský priemysel a podporuje rôzne projekty prostredníctvom grantov. Tento rok vyhlásila program „Zlepšime SPPoločne
Slovensko“, ktorý by pomohol zlepšiť kvalitu život a podmienky v regióne. Riaditeľka materskej
školy spolu s Rodičovským združením pri MŠ v Kráľovej Lehote predložili projekt s názvom „Pohyb
hravý – veselý a zdravý“, ktorého cieľom bolo vybudovať na školskom dvore rehabilitačno-ortopedický chodník a pre najmenšie deti, ktoré navštevujú materskú školu zakúpiť dvojdielne otváracie
pieskoviská, ktoré sa dajú v lete využiť ako bazéniky, ďalej zakúpiť nové pružinové hojdačky, ktoré
by nahradili jestvujúce železné preliezky.
Do programu SPPoločne sa prihlásilo takmer 700 projektov, z nich porota podľa zadaných
kritérií, ako je originalita a prínos pre danú komunitu, vybrala 240 projektov a zaradila ich do
verejného on-line hlasovania. Medzi tieto vybrané projekty postúpil aj náš projekt a od 13.júla do
19 augusta 2012 bolo spustené on-line hlasovanie prostredníctvom internetu a mobilného telefónu.
V regióne Stred súťažilo v našej kategórii 40 projektov a uspieť malo šancu 5 projektov, ktoré
získajú najväčší počet hlasov. Náš projekt získal spolu 928 hlasov a umiestnil sa na veľmi peknom
17. mieste, čo ale nestačilo na to, aby sme od nadácie získali finančnú podporu.
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O získanie hlasov sa veľkou mierou pričinila riaditeľka materskej školy Irena Piovarčiová spolu
s pracovníčkami obecného úradu Erikou Šteučekovou a Dagmar Žiškovou a veľmi nám pomohla aj
naša občianka Mária Lehotská (Potok), za čo jej ďakujeme. Veľké ĎAKUJEM patrí aj všetkým
vám, ktorí ste boli ochotní podporiť projekt a hlasovať. Hlasovali nielen občania našej obce, ale oslovili sme širokú verejnosť po celom Slovensku, známych a priateľov, ktorí nás tiež ochotne podporili. Aj keď sme neboli úspešní, teší nás, že sme našli takú veľkú podporu a skúsime s týmto projektom ešte zabojovať.
Mgr. E. Šteučeková

68. výročie SNP
V stredu 29. augusta 2012 sme si spoločne
položením venca pri pamätníku padlým hrdinom pripomenuli 68. výročie SNP. V úvode
evanjelický spevokol zaspieval slovenskú
hymnu a po prednesení básne Irenou
Piovarčiovou sa prítomným prihovoril starosta
obce Vladimír Kapríni, predseda Miestnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (MO SZPB) Milan Mrlian,
a evanjelická farárka Mgr. Viera Mosná. V programe spevokol zaspieval piesne „Bože vďaku
Ti vzdávame“ a „Ó Pane drahý, čuj naše túžby“.

Železný hasič
V sobotu 28. júla 2012 sa v priestoroch parkoviska a priľahlých plôch pred miestnym pohostinstvom konal I. ročník akcie Železný hasič, ktorú pripravil Peter Čimbora s rodinou a rodina
Libičeková. Tejto súťaže, ktorá pozostávala z 8 náročných disciplín, za mimoriadneho tepla sa
zúčastnilo 32 súťažiacich vrátane 7 žien. Víťazom v mužskej kategórii sa stal Miroslav Melich z Hýb
a v ženskej kategórii Viktória Fidesová z Trsteného.

Jedna z náročnych
súťažnych disciplín

Podujatia sa zúčastnila aj poslankyňa
NR SR Oľga Nachtmannová (hore v strede)

13

Kráľova Lehota

september 2012 / číslo 3

ročník 8

V rámci akcie bola predvedená kynologická ukážka príslušníkmi horskej služby a policajného
zboru. Súčasťou akcie bola bohatá tombola, súťaže pre deti a akcia pokračovala diskotékou, o ktorú
sa postarala skupina Flash.
Organizátori súťaže vyslovujú touto cestou poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili
o zdarný priebeh súťaže.
V. Kapríni

Rozlúčka s prázdninami
V sobotu 1. 9. 2012 Obec Kráľova Lehota a Dobrovoľný hasičský zbor v Kráľovej Lehote v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch pripravili pre deti pri príležitosti
ukončenia prázdnin športové hry, ktoré sa tento rok konali na futbalovom ihrisku.

Aj keď nám na samom začiatku počasie neprialo, nakoniec vykuklo slniečko a s polhodinovým
oneskorením sme mohli zahájiť začiatok súťaží. Tie boli pripravené pre deti rôznej vekovej kategórie, v ktorých si mohli deti vyskúšať svoje schopnosti. Pre každú športovú súťaž bolo pripravené
množstvo hodnotných cien a všetky deti boli za svoje výkony odmenené. Pripravené boli aj obľúbené rodinné súťaže, do ktorých sa už tradične prihlásilo množstvo rodín. Celý program sa niesol vo
veľmi dobrej nálade ukončený bol až v podvečerných hodinách.
Mgr. E. Šteučeková

Kniha História rybolovu na hornom Liptove
Knihu o histórii rybárstva v oblasti Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Čierneho
Váhu napísal Mgr. Rudolf Lehotský. Je vo formáte A5 s mäkkou farebnou obálkou o rozsahu
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72 strán. Skladá sa z častí Rybárske vyznanie, História rybárstva, Rybolov na Slovensku od roku
1918 až po súčasnosť, História rybolovu na hornom Liptove, Vznik rybárskeho spolku v Liptovskom
Mikuláši (Budovanie rybníkov a liahní, Výstavba rybníka
v Okoličnom, Začiatky pretekárskej činnosti, Liptovský
lipeň, Práca s mládežou), Vznik rybárskeho spolku
v Liptovskom Hrádku (Budovanie rybníkov a liahní,
Zarybňovanie revírov, Úlovky na Váhu a Belej, Pohon rýb,
Pohon rýb v Liptovskom Hrádku, Výlov rakov, Práca
s mládežou, Začiatky pretekárskej činnosti), Rybolov na
Čiernom Váhu (Stanovištné nároky
lososovitých rýb) a Fotopríloha.
Kniha vyšla v máji 2012.
Finančne na ňu prispela aj Obec
Kráľova Lehota.
Mgr. Rudolf Lehotský sa narodil
v roku 1942 vo Svidníku. Keď mal
3 roky, rodina sa vrátila do Kráľovej
Lehoty. V nej strávil detské a mládenecké roky. Vyštudoval Jedenásťročnú strednú školu v Liptovskom Hrádku a Pedagogickú
fakultu v Banskej Bystrici. Ako učiteľ pôsobil na základných školách v Liptovskej Kokave, Hybiach, Pribyline
a Liptovskom Mikuláši. Takmer 20 rokov viedol krúžky
mladých rybárov. Je dlhoročným funkcionárom (aj ako predseda) Slovenského rybárskeho zväzu
v Liptovskom Mikuláši. V roku 2010 ho rybári ocenili medailou Za vynikajúce zásluhy.
F. Bizub

Kniha o Považskej lesnej železnici
V júli 2012 vydali Lesy SR knihu nášho občana
Františka Bizuba pod názvom Považská lesná železnica
ako svoju reprezentačnú publikáciu. Kniha vo formáte
A5 s tvrdou farebnou obálkou má 181 strán textu na kriedovom papieri s 222 obrázkami a 24 tabuľkami.
Kniha sa skladá z týchto častí: I. Dôvod výstavby lesnej železnice, II. Trate lesnej železnice (Hlavná trať
Liptovský Hrádok – Liptovská Teplička, Malužinská
odbočka, Svidovská odbočka, Svarínska odbočka,
Odbočka Nižný Chmelienec, Odbočka Vyšný
Chmelienec, Ipoltická odbočka, Dikulská odbočka,
Benkovská odbočka, Predĺženie hlavnej trate do
Staníkova, Odbočka Rovienky, Zátureň), III. Popis hlavnej trate Liptovský Hrádok – Liptovská Teplička,
IV. Vozidlá Považskej lesnej železnice (Parné rušne,
Motorové rušne, Drobné motorové vozidlá, Nákladné
vozne, Osobné vozne, Špeciálne vozne), V. Prevádzka
lesnej železnice (Oznamovacie zariadenia, Zabezpečovacie zariadenia, Organizácia a riadenie prevádzky),
VI. Názvy lesnej železnice, VII. Začlenenie lesnej želez-
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nice, VIII. Zamestnanci lesnej železnice
(Stavbyvedúci a prednostovia výstavby lesnej železnice, Správcovia, prednostovia a riaditelia lesnej
železnice, Zoznam pracovníkov lesnej železnice),
IX. Považská lesná železnica vo filmových dokumentoch, X. Snahy o záchranu lesnej železnice
a XI. Hybská lesná železnica.
Krst knihy Považská lesná železnica bol na celoslovenskom lesníckom kultúrnom podujatí XI. Deň
stromu v Lesníckom skanzene na Čiernom Balogu
v sobotu 14. júla 2012. Podujatia sa zúčastnilo
okolo 15 tisíc ľudí. V amfiteátri skanzenu vystúpili
folklórny súbor SLUK, operný spevák Martin
Babjak, speváčka Zuzana Smatanová, hudobné skupiny IMT SMILE, Cigánskí diabli a iní. Akt krstu
knihy vodou z čiernobalockého Vydrovského potoka sa vykonal pred preplneným hľadiskom medzi
vystúpením Zuzany Smatanovej a IMT SMILE.
Reportáž o Považskej lesnej železnici s autorom knihy vysielalo rádio Regina Banská Bystrica
ráno 6. 9. 2012. Pre veľký záujem o knihu sa pripravuje jej druhé vydanie.
Mgr. E. Šteučeková

Z histórie obce
Kráľova Lehota na mape z pred 230 rokov
Prvé vojenské mapovanie označované ako jozefínske (dokončilo sa za panovania Jozefa II.) sa
na území Slovenska vykonávalo v rokoch 1769 a 1782 – 1784. Z vojenskej mapy, na ktorej je naša
obec, sme zistili viaceré zaujímavosti o domoch, cestách, mlynoch a iné.
Kráľova Lehota bola dedina tzv. ulicového typu, čo znamená, že domy stáli čelom k ceste, za
nimi vo dvoroch maštale a humná. Na tejto mape sa dedina skladá z jednej hlavnej ulice tiahnucej
sa zo západu na východ. Na nej bolo z južnej strany 20 domov a zo severnej strany 12 domov. Pri
dolnom konci z hlavnej ulice viedla južným smerom krátka ulica (popri terajšom kostole), na ktorej bolo zo západnej strany 7 domov a z východnej strany 6 domov. Pred horným koncom z hlavnej ulice odbočovala kolmo ku Váhu ulička (neskoršie ju nazývali Kakadús), na nej boli z jednej
i druhej strany po 4 domy. V mieste pod Magdolinou skalou (na majeri) stáli 3 domy. Na pravej strane Váhu, tesne na úpätí vrchu Vachtárová, boli 2 mlyny, ktoré sme na mape označili ako m2 a m3,
tie sa skladali z 5 domov. Ďalšie domy boli mlyny m4, m5, m6, m7 a m8, spolu mala obec 66 domov.
V osade Kôšovec (po postavení hámru z1 ju premenovali na Frischfeuer, teraz má názov Červený Kút) boli 4 domy, jedným z nich bola drevená horáreň hrádockého komorského panstva (terajší chátrajúci dom Surovčekovcov).
Cesty boli úzke a kľukaté, nemali nijaký pevný podklad. Len močaristé a rozbahnené úseky ciest
boli povystielané kameňmi a naprieč brvnami zo stromov. Starobylá obchodná cesta vedúca zo Žiliny do Košíc, o ktorej sú záznamy z 11. storočia (určite existovala už predtým) nazývaná Magma Via
(Veľká cesta), ktorú sme na mape označili ako h1, viedla z Dovalova do Hýb cez terajšie dovalovské a hybské polia (teraz slúži ako poľná cesta). V mieste, kde táto hlavná cesta križovala Dovalovský
potok, bola za daždivého počasia taká zlá, že sa na nej zabárali aj vozy idúce z kopca. Preto sa cesta
v tomto mieste rozdeľovala na tri časti, čo je zakreslené aj na mape (pozostatky tohto úseku cesty
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ešte poznať). Keď v roku 1813 túto starobylú cestu najmä v okolí Liptovského Petra a Dovalova zničila veľká povodeň, postavili novú hradskú cestu (terajšiu cestu č. 18) vedúcu z Podturne cez
Liptovský Hrádok, Mašu a Frischfeuer (teraz Červený Kút) do Hýb.
Vedľajšie cesty boli v ešte horšom stave. Cez vodné toky neboli mosty, prechádzalo sa cez plytké miesta – brody. V okolí Kráľovej Lehoty sú na mape zakreslené len 2 mosty cez Váh, jeden na
ceste c3 pri vtoku Bocianky do Váhu a druhý na ceste c4 vedúcej popri mlynoch m2 a m3 (drevené
piliere mosta pri mlynoch ešte vo Váhu poznať).
Údolím Hybice sa cesta v tej dobe nedala urobiť, lebo koryto a brehy Hybice boli bahnisté. Preto
cesta z Hýb označená ako c3 viedla úbočím lesa Nižnej Vachtárovej. Jedna jej vetva schádzala dolu
pri terajšom mlyne v Červenom Kúte, druhá vetva schádzala dolu pri terajšom Dropovom dome
poblíž Štróblovej vily (teraz sú to lesné cesty). Táto druhá vetva cesty c3 sa rozdeľovala na cestu
vedúcu cez drevený most na ľavú stranu Váhu a na cestu c4, ktorá išla po pravej strane Váhu ku
hámru hrádockého komorského panstva z1 (stál v mieste terajšej Štróblovej vily) a ku mlynom hrádockého komorského panstva m2 a m3 a cez Váh prechádzala dreveným mostom do dediny. Na
ľavej strane Váhu sa cesta c3 rozdeľovala na cestu c5, vedúcu cez porubské polia do Liptovskej
Porúbky (teraz je to poľná cesta) a na cestu c6 vedúcu cez stred dediny do Svarína (terajšia štátna
cesta III. triedy).
Z Dovalova cez kopec a polia a dolu ku terajšiemu motorestu Liptovská koliba viedla cesta c1
(aj teraz je ako poľná cesta). Táto cesta sa kvôli močaristému terénu v jednom mieste rozdeľovala
na dve časti. Cesta c1 vyústila v priestore terajšej cestnej križovatky v Červenom Kúte do cesty c3.
Z Liptovského Hrádku viedla ku železiarni hrádockého komorského panstva z2 na Maši cesta
c2. Pre Váh tečúci tesne popod Hradskú horu končila táto cesta pri mlyne m1. Ňou sa z Liptovského
Hrádku do Kráľovej Lehoty nedalo prejsť.
Z križovatky ciest c3, c5 a c6 vychádzala smerom do Bockej doliny cesta c8. Prechádzala popri
mlynoch m4 a m5 (stará hradská, teraz je ako lesná cesta) Z dediny cez Vyšné pole viedla ku mlynu
Famílie Lehotskej m6 cesta c7 (jej pozostatky ešte poznať). Povyše mlyna prechádzala brodom cez
Bocianku a spojila sa s cestou c8.
Z dediny hore poza humná viedla cesta c9 do Starej doliny. Do tejto doliny odbočovala aj cesta
z cesty c6. Táto druhá odbočka cesty sa používa dnes. Do údolia Bieleho Váhu odbočovala brodom
cez Čierny Váh cesta c10. Z nej po pravej strane Čierneho Váhu viedla krátka cesta ku mlynom, či
pílam m7 a m8. Cesta c10 je tá istá lesná cesta, ktorá cez rekreačné chatky a betónový most vedie
do údolia Bieleho Váhu aj teraz.
Na mape sú dobre viditeľné vodné kanále, ktoré viedli ku mlynom a hámru. Stroje mlynov, píl
a hámra poháňali totiž vodné kolesá. Ku mlynu m1 odbočoval kanál z Váhu doprava a potom sa vlieval späť do Váhu. Ku mlynom m2 a m3 (časť ruín mlynov ešte ostala) odbočoval z Váhu kanál v priestore Pasiek doprava a pod mlynmi sa vlieval späť do Váhu (drevené pozostatky hate a ryhu kanála
ešte poznať). Ku hámru z1 skujňujúceho železo zo železiarne na Malužinej, nachádzajúceho sa
v priestore bývalého jazera Štróblovej vily, odbočoval z Váhu veľký kanál v mieste oproti terajšej
železničnej stanici doprava. Potom sa kanál vlieval späť do Váhu. Ku familiárnemu mlynu m6 odbočoval z Bocianky kanál oproti Dlhej lúke doprava (ruiny mlyna a vodný kanál ešte poznať) a ku mlynom m4 a m5, ktoré boli poniže, odbočoval kanál z Bocianky doľava. Zaujímavé je zistenie existencie 2 mlynov (alebo píl) m7 a m8 na Čiernom Váhu, ktoré stáli na pravej strane Čierneho Váhu v dolnej časti svarínskych lúk.
Nabudúce: Kráľova Lehota na mape z roku 1823.
F. Bizub

18

Kráľova Lehota

september 2012 / číslo 3

ročník 8

Významní rodáci a osobnosti obce
HALUŠKA, Adolf – dôstojník
(16. 5. 1819 Kráľova Lehota – ? )
Pred rokom 1848 slúžil ako nadporučík rakúskej armády v Halíči (vtedajšia provincia Rakúsko –
Uhorska v dnešnom juhovýchodnom Poľsku). Po vypuknutí revolúcie v roku 1848 bol so svojim plukom bol prevelený do Uhorska. V revolúcii 1848 – 1849 sa zúčastnil bojov pri Pákozde
a Schwechate. Po Windischgrätzovom manifeste z 12. 11. 1848 časť dôstojníkov prešla na stranu
maďarskej revolúcie, medzi nimi aj on. Pri Krompachoch ho odrezali od hlavného voja, ale jeho jednotka sa prebila z obkľúčenia a po veľkých strastiach sa dostala do hlavného štábu Artúra Görgeyho
v Košiciach. Vtedy ho povýšili do hodnosti majora. Po oslobodení Komárna si zobral dovolenku na
liečenie poškodeného zdravia. Maďari utrpeli od ruských vojsk pri Világoši 13. 8. 1849 zdrvujúcu
porážku. Preto sa snažil zorganizovať jednotku gerily (partizánov) v Gemeri, čo sa mu nepodarilo.
Vzdal sa v Bratislave, odtiaľ ho previezli do väznice Ujepület v Pešti, potom do väznice v Arade.
Odsúdili ho 18. 1. 1850 na 12 rokov žalára, ale 22. 2. 1851 dostal milosť. Po Rakúsko – Uhorskom
vyrovnaní bol majorom honvédov.
KUSKA, Milan – elektrotechnický inžinier
(22. 4. 1903 osada Svarín – 2. 9. 1980 Bratislava)
Otec Jozef Kuska (*1871 †1934), horár. Matka Alžbeta, rod. Barényiová (*1870 †1953).
Manželka Helena, rod. Doležalová, učiteľka hudby.
Do školy chodil v Liptovskom Hrádku (1909 – 1914). Študoval na gymnáziu a na lýceu v Oravite
v Rumunsku (1914 – 1924) a na Fakulte strojného a elektrotechnického inžinierstva Českej vysokej
školy technickej (ČVUT) v Prahe (1924 – 1935 (tam bol v r. 1948 zástupca docenta).
Inžinier Hlavnej pošty v Prahe (1936 – 1941), hlavný radca Riaditeľstva pôšt a telegrafov
(1941 – 1948), vedúci Ústavu slaboprúdovej elektrotechniky na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave (1948 – 1951), v r. 1951 nespravodlivo odsúdený a uväznený, v r. 1956 amnestovaný
a rehabilitovaný, pracovník Elektrotechnického ústavu v Bratislave (1956 – 1964).
V roku 1935 prednášal na ČVUT v Prahe. Podieľal sa na rozvoji automatických telefónnych
ústrední, diaľkových káblov a iných telekomunikačných systémov. Napísal vysokoškolskú učebnicu
Slaboprúdova elektrotechnika (ostala v rukopise), publikoval v Techniku a v Elektrotechnickom
časopise.
F. Bizub

Pamätníky, pamätné tabule, kaplnky a kríže
Ústredný kríž na cintoríne
Súčasný cintorín je za 650 rokov trvania obce už tretí. Prvý bol na Ganzerke, čo je priestor
záhrad a domov dolu pod železničnými bytovkami. Druhý bol okolo dreveného evanjelického kostola, čiže v miestach terajšej fary až družstevnej bytovky.
Ústredný kríž z dreva stál vpredu ľavej časti cintorína. V septembri 1920 evanjelický farár Jozef
Janiš na konvente oznámil, že cintorín sa zanedlho celkom zaplní a treba sa postarať o nový priestor pre hrobové miesta. Dr. Zoltán Lehotský, žijúci v Budapešti, daroval evanjelickej cirkvi z otcovského pozemku na cintorín 1 katastrálnu jutru poľa, nachádzajúceho sa vedľa západnej strany cintorína. Túto novú časť cintorína vysvätili spoločne evanjelický a katolícky farár v auguste 1921.
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Terajší ústredný kríž v strede novej časti cintorína osadili v roku 1928. Jeho drevenú časť zhotovil miestny stolár katolík Ján Šustrík, odliatok Ježiša Krista objednal z obchodu T. E. Mader
Bratislava evanjelický farár Ján Dérer

Kovový kríž na cintoríne
V železiarni na hrádockej Maši odlievali
a kovali aj náhrobné kríže zo železa.
Nájdeme ich na starom cintoríne
v Liptovskom Hrádku, na cintoríne
v Malužinej, ale najmä na lesníckom cintoríne na Čiernom Váhu. Železné náhrobné
kríže boli aj na hroboch na cintoríne
v Kráľovej Lehote, v jeho starej ľavej prednej
časti. Nakoľko v tejto časti cintorína bolo
veľa hrobov opustených a neudržiavaných,
túto časť cintorína okolo roku 1975 upravili,
čím hroby zanikli.
Unikátne kovové kríže si rozobrali ľudia.
Jeden z nich však ostal pri plote cintorína
spolu so skládkou úlomkov kamenných
Liatinovy kríž
Ústredny kríž
náhrobníkov. Na návrh miestneho kronikára
starosta obce Vladimír Kapríni v októbri 2008 zabezpečil osadenie liatinového kríža vedľa hlavného chodníka cintorína. Na podstavec kríža vytesaného z kameňa bola vtedy umiestnená mosadzná
tabuľka s nápisom: „Kríž z hrobu kráľovolehotského zemana z polovice 19. storočia“.
F. Bizub

Spoločenská rubrika
II. štvrťrok 2012
Uzavreli manželstvo: Simona Mezovská a Samuel Lehotský (č.d. 222) dňa 28.4.2012 cirkevne uzavretý sobáš v evanjelickom kostole v Kráľovej Lehote
Jubileá: 50 rokov Ján Lehotský 20.5.1962 (č.d. 74), Július Michalides 21.5.1962
60 rokov Kvetoslava Lehotská 14.5.1952 (č.d. 212), Pavol Meško 23.5.1952,
Veronika Lehotská 11.6.1952 (č.d. 31)
65 rokov Ján Budovec 6.4.1947, Dušan Lehotský 27.5.1947 (č.d. 22)
80 rokov Miroslav Lehotský 25.4.1932 (č.d.86), Milan Lehotský 30.4.1932 (č.d.149)
90 rokov Ján Vrlík, 9.6.1922 (č.d. 154)
D. Žišková
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