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Vážení spoluobčania.
Každoročne na prelome rokov zvykneme
bilancovať a hodnotiť, aká bola cesta, ktorú sme za
uplynulý rok prekonali.
Zároveň sa na prahu nového roka snažíme
odhadnúť, čo môžeme očakávať od toho
prichádzajúceho, čo nám prinesie a dávame si
predsavzatia, že urobíme všetko, čo je v našich silách,
aby ten ďalší rok bol lepší, krajší a úspešnejší. Aby bol
dobrý pre všetkých, aby priniesol radosť, pokoj
a predovšetkým veľa dôvodov na úsmev a spokojnosť.
Zaiste nás postretnú i nepríjemné chvíle a okamihy,
lebo aj tie patria k životu. Nezabudnime však na
ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Do roku 2007 Vám vážení občania želám pokoj,
zdravie, pohodu, veselú myseľ a okolo seba len
S úsmevom do budúcnosti
dobrým ľudí. Nech sa Vám darí uskutočňovať všetky
Vaše sny, zámery i predsavzatia tak, aby spokojnosť
bola Vašim každodenným hosťom.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Pokračujeme
Mať vlastný obecný časopis znamená hodne. Najmä to, že máme svoj i keď maličký
mediálny priestor, v ktorom môžeme bezprostredne a bez zásahov iných, informovať našich
občanov a rodákov o dianí v obci a jej blízkom okolí. Redaktor a redakčná rada pritom dbajú na
to, aby bol obsah časopisu vyvážený, aby sa na nič dôležité nezabudlo. Tiež na to, aby časopis
neobsahoval príspevky zaváňajúce riešením prípadných osobných sporov a politikárčením.
Kladie sa dôraz, aby časopis pritom aj vzdelával, pomáhal dôkladnejšie poznať obec i jej
chotár. Aby poukazovaním na minulosť vzbudil
u občanov hrdosť na svojich predkov a zvyšoval
národné povedomie.
V našej, čo do počtu obyvateľov malej dedinke, je
aj v súčasnosti dosť ľudí, ktorí svojou činnosťou
prispievajú k napredovaniu spoločnosti. Sú to
väčšinou ľudia skromní, preto sa o nich málo vie.
Náš obecný časopis im ponúka priestor na
prezentáciu ich výsledkov. O svoje poznatky, či
dojmy rozličného zamerania sa však môže cez
časopis podeliť každý z vás. Netreba sa báť chytiť
pero do rúk, pomôžeme.
Rodí sa nové číslo časopisu
František Bizub, redaktor

Uznesenie číslo 5 / 2006
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 30. 10. 2006
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
uznesenie čís. 4 / 2006 z Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. 08. 2006
bolo splnené
B. schvaľuje
1. správu o plnení rozpočtu Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 30. 09. 2006
2. inventarizačné komisie k vykonaniu inventarizácie majetku obce Kráľova Lehota
so stavom k 30. 11. 2006 v zložení:
Ústredná inventarizačná komisia: Pavel Lehotský – predseda ÚIK
Milan Lehotský – člen ÚIK
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – členka ÚIK
Obecný úrad:
Ing. Ján Šteuček predseda IK
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – členka IK
Vladimír Kapríni – hmotne zodpovedná osoba
Materská škola:
Milan Lehotský – predseda IK
Ing. Jozef Cerovský – člen IK
Irena Piovarčiová – hmotne zodpovedná osoba
Školská jedáleň pri MŠ: Ing. Ivica Švandová Michalidesová – predsedníčka IK
Jozef Lesák – člen IK
Zdenka Matisková – hmotne zodpovedná osoba
Obecná knižnica:
Ing. Jozef Cerovský – predseda IK
Milan Lehotský – člen IK
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – hmotne
zodpovedná osoba
Drobná prevádzka pi OcÚ: Jozef Lesák – predseda IK
Ing. Ján Šteuček – člen IK
Ján Pavlák – hmotne zodpovedná osoba
Požiarna ochrana:
Ing. Jozef Cerovský – predseda IK
Milan Lehotský – člen IK
Jozef Lesák – hmotne zodpovedná osoba
Civilná ochrana – Sklad : Ing. Jozef Cerovský – predseda IK
Milan Lehotský – člen IK
Dagmar Žišková – hmotne zodpovedná osoba
3. finančný príspevok pre Zdenku Lehotskú, bytom Liptovský Mikuláš, Nábrežie 4.
apríla 1861/12 na vykrytie nákladov na pohreb brata Milana Drugaja, naposledy
trvale bytom Kráľova Lehota 99 vo výške 4. 000-, Sk
4. návratnú finančnú pôžičku pre Ing. arch. Vlastu Cukorovú, autorizovaný architekt,
bytom Liptovský Hrádok, Prekážka 722 / 1, spracovateľa ÚPN – O Kráľova Lehota
vo výške 50.000,- Sk
C. súhlasí
s prijatím kontokorentného úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 700. 000,Sk formou dodatku k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 2421/2005/UZ zo dňa 2.
novembra 2005
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Overovatelia: Milan Lehotský, Jozef Lesák
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Uznesenie číslo 6 / 2006
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29. 11. 2006
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenie čís. 5 / 2006 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 10. 2006
sa plní priebežne
2. prerokovalo Zadanie pre Územný plán obce Kráľova Lehota
3. prerokovalo návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľova
Lehota na roky 2007 – 2013
B. schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2006 podľa skutočne prijatých príjmov a
vynaložených výdavkov
2. rozpočet obce na rok 2007
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2006 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľova
Lehota
4. Zadanie Územného plánu obce Kráľova Lehota
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľova Lehota na roky 2007 –
2013
6. finančný príspevok pre Komunitnú nadáciu Liptov L C F, ul. SNP 172, 033 01
Liptovský Hrádok vo výške 3.000,- Sk
C. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2008 a 2009
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Overovatelia: Ing. Ján Šteuček,
Ing. Ivica Švandová Michalidesová
Uznesenie číslo 7 / 2006
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva – ustanovujúceho v Kráľovej Lehote,
konaného 18. 12. 2006
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. správu mandátovej komisie prednesenú p. Zlaticou Bizubovou, predsedníčkou
mandátovej komisie
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Vladimír Kapríni zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Jozef Cerovský, Danica Lehotská,
Pavel Lehotský, Jozef Lehotský, Ing. Ján Šteuček
C. zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva nasledovne:
- komisia finančná a správy obecného majetku
- komisia pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch
D. volí
1. Ing. Jozefa Cerovského do funkcie zástupcu starostu obce
2. predsedov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení:
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- komisia finančná a správy obecného majetku: Danica Lehotská
- komisia pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch: Ing. Ján Šteuček
E. schvaľuje
1. plat starostu obce nasledovne:
- priemerná mesačná mzda pracovníka NH podľa ukazovateľov ŠÚ SR za určené
obdobie je 17. 274,- Sk
- x koeficient pre primátorov a starostov miest a obcí podľa počtu obyvateľov
(501 – 1000) 1,83
31. 611,- Sk
- odmena vo výške 50 % od 19. 12. 2006
2. plat zástupcu starostu obce vo výške 2.000,- Sk mesačne od 19. 12. 2006
3. odmenu poslancom OZ vo výške 400,- Sk za jedno zasadnutie
4. odmenu predsedom a členom komisií vo výške 300,- Sk za jedno zasadnutie
5. používanie súkromného motorového vozidla starostu obce Vladimíra Kapríniho
pre účely Obce Kráľova Lehota za poplatok stanovený zákonnými predpismi o
cestovných náhradách od 19. 12. 2006
F. ukladá
predsedom komisií:
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
Termín: do najbližšieho zasadania OZ
Zodpovední: predsedovia komisií
G. poveruje
výkonom funkcie sobášiaceho: Vladimíra Kapríniho, starostu obce
Ing. Jozefa Cerovského, zástupcu starostu obce
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Overovatelia: Ing. Ján Šteuček, Pavel Lehotský

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote na prvom zasadnutí 18. 12. 2006
Zľava: Pavel Lehotský – poslanec, Jozef Lesák – poslanec, Vladimír Kapríni – starosta obce,
Pavel Lehotský st. – kontrolór obce, Dagmar Žišková – adm. pracovníčka, Danica Lehotská
- poslankyňa, Ing. Jozef Cerovský – zástupca starostu obce, Ing. Ján Šteuček - poslanec
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Rozvoj obce

Aktivity v období október – december 2006
Aktivačná činnosť nezamestnaných
Pri aktivačnej činnosti prevádzali nezamestnaní z našej obce, evidovaný na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny čistenie rigolov potoka od nánosov a vegetácie v úseku od záhrady
Detského domova smerom na východ a cez celú ulicu Potok, zhrabanie a odvoz lístia
z cintorína a zo záhrady materskej školy.
Prevažnú časť posledného štvrťroku 2006 sme venovali zásobovaniu a príprave palivového
dreva pre vykurovanie materskej školy. Nezamestnaní nakladali, štiepali, rúbali a ukladali
drevo, ktoré im pílil a pripravoval p. Viliam Lehotský, za čo mu patrí aj touto cestou
poďakovanie.
Rekonštrukcia Materskej školy
V rámci Opatrenia 3.1.1 Rekonštrukcia MŠ Kráľova Lehota – výmena havarijného stavu
elektrického vykurovania za ústredné a výmena výplní otvorov, bolo dňa 13. 11. 2006
preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie stavby) za účasti zhotoviteľa stavebných prác,
technického dozoru, investora a obce.
Celkové náklady boli 3.310.249,- Sk, z toho stavebné práce 3.174.899,- Sk, z toho náklady
financované obcou 292.048,- Sk.
Projekt bol schválený a je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie cez
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančné usporiadanie bude prevedené do
konca februára 2007.
Územný plán obce
V rámci Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí – Integrované a rozvojové dokumenty obce
Kráľova Lehota, ktorého spracovateľom UPN – O je Ing. arch. Cukorová, bolo Obecným
zastupiteľstvom dňa 29. 11. 2006 Uznesením číslo 6 / 2006 schválené Zadanie územného plánu
obce a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľova Lehota na roky 2007 – 2013.
Na to nadväzuje príprava vypracovania návrhu riešenia ÚPN – O, ktorý má byť prerokovaný
a schválený do 30. 06. 2007.
Príprava akcií pre rok 2007
Obec pripravuje pre rok 2007 ďalšie investičné celky, chceme pokračovať v ukončení I.
etapy splaškovej kanalizácie o rozpočtovom náklade (RN) 3,9 mil. Sk, zabezpečiť cestou
fondov finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a obvodových múrov materskej školy
o RN 2,5 mil. Sk, previesť rekonštrukciu havarijného stavu vykurovania kultúrneho domu,
pripraviť projekt rekonštrukcie kotolne, vykurovania, výmeny okien a zateplenia v kultúrnom
dome, majetkoprávne usporiadanie časti miestnych komunikácií a ďalšie menšie projekty
s výhľadom na roky 2007 – 2013.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Zo života obce
Posedenie s dôchodcami
Konalo sa v nedeľu 19. 11. 2006 v sále kultúrneho domu. Program zabezpečili deti
z materskej školy a cirkevný ekumenický spevokol. K prítomným sa prihovoril starosta obce,
ktorý oboznámil o dianí v obci a plánoch do budúcnosti. Potom bolo podané občerstvenie vo
forme párok, koláčov a vína.
Mikulášska nádielka
Už tradičnej ju zabezpečila obec a miestni sponzori. Uskutočnila sa v nedeľu 10. 12. 2006
v sále kultúrneho domu. Mikuláš sprevádzaný čertom rozdával deťom balíčky plné sladkostí,
za čo mu deti zaspievali alebo zarecitovali básničky. Všetci spoločne i s rodičmi sa potom
zabavili na diskotéke.
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Časť účastníkov posedenia s dôchodcami

Mikulášska nádielka

Foto Ing. J. Cerovský

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Uskutočnila sa 16. 12. 2006 v zasadačke Obecného úradu v Kráľovej Lehote. Zúčastnilo sa
jej 29 členov z počtu 32 registrovaných. Delegátkou za OV DHZ Lipt. Mikuláš bola jeho
podpredsedníčka p. Števková. Obec zastupoval
starosta Vladimír Kapríni.
Správu za rok 2006, v ktorej zhodnotil
činnosť a rôzne požiarnické podujatia,
predniesol predseda DHZ Jozef Lesák. Na
záver poďakoval všetkým, ktorý sa o prácu
v hasičskom zbore pričinili. Pripomenul tiež,
že rok 2007 bude rokom 80. výročia založenia
dobrovoľnej hasičskej jednoty v Kráľovej
Lehote.
Výbor nášho miestneho DHZ pracuje
v zložení Jozef Lesák – predseda, Štefan
Hudáč – veliteľ, Zuzana Kováčiková –
Veliteľ Štefan Hudáč referuje
tajomníčka, Lenka Mrlianová – pokladníčka,
Pavel Lehotský ml. – strojník. Michal Libiček – referent mládeže a Zdeno Lehotský –
preventivár.
Vážení požiarnici, keďže sme na začiatku nového roku 2007, dovoľte mi prostredníctvom
obecného časopisu zaželať Vám, ako aj Vaším rodinám veľa zdravia, šťastia, lásky
a vzájomného porozumenia.
Jozef Lesák, predseda DHZ
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Z histórie obce

Výstava Alojz Štróbl (1856 – 1926)
L. Frniaková, v pozadí E. Čupániová
Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou národnou
galériou v Bratislave usporiadala výstavu diel nášho rodáka Alojza Štróbla. Sú na nej
prezentované jeho diela zo zbierok mikulášskej galérie,
Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislava,
Maďarskej národnej galérie v Budapešti, Slovenského
národného múzea v Bratislave, Kaštieľa Betliar
a rodinnej zbierky Stróblovcov v Budapešti. Výstava je
realizovaná s finančným príspevkom Ministerstva
kultúry SR.
Vernisáž výstavy spojená s uvedením na Slovensku
prvého súborného katalógu o živote a tvorbe umelca
bola 7. decembra 2006. Na katalóg autorského kolektívu
Mgr. Katarína Beňová (SNG), František Bizub (Kráľova Lehota), PhDr. Zuzana Gažíková
(GPMB) finančne prispeli Ministerstvo kultúry SR, Komunitná nadácia Liptov, obec Kráľova
Lehota a obec Hybe. Súčasťou katalógu je biografia Alojz Stróbl - životná púť sochára od F.
Bizuba, predtým v rukopise uvádzaná ako Po stopách Alojza Stróbla.
Výstava v Galérií P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši potrvá do 1. apríla 2007. Potom
bude v Slovenskej národnej galérii na zámku vo Zvolene od 26. apríla do 26. augusta 2007
a v Galérii mesta Bratislava od 13. septembra do 21. októbra 2007.
Katalóg o živote a tvorbe Alojza Stróbla si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Kráľovej
Lehote alebo Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši za 170,- Sk.
Voňavé Vianoce
ZO Slovenského zväzu včelárov v Liptovskom Hrádku, v ktorej sú združení aj
kráľovolehotskí včelári a Základná škola v Hybiach, ktorú navštevujú aj žiaci z našej obce, 8.
decembra 2006 zorganizovali 4. ročník celoslovenskej súťaže Voňavé Vianoce v pečení
a zdobení medovníkov pre žiakov 6. až 9. ročníka
základných škôl. Súťaž finančne podporili Ministerstvo
poľnohospodárstva SR a mesto Liptovský Hrádok.
Do súťaže sa zapojilo 10 škôl s 17 súťažnými
družstvami. Boli to žiaci zo škôl v Hybiach, Liptovskom
Hrádku, Liptovskom Mikuláši, Pohorelej, Polomke,
Pribyline,
Rišňovciach,
Sebechleboch,
Važci
a Východnej.
Súťaž prebiehala v dvoch triedach školy, pečenie
medovníkov zabezpečovali kuchárky v školskej jedálni.
Hodnotila sa zručnosť pri vykrajovaní medovníkov,
nápaditosť, technika zdobenia, aranžovanie. Z najďalej boli žiaci z Rišňoviec v okrese Nitra. Tí
boli atrakciou aj preto, že súťažné družstvo tvorili chlapci. Všetci súťažiaci boli oblečení
v tričkách s nápismi Voňavé Vianoce a kresbou včielky Majky, ktoré im pre toto podujatie
zabezpečili organizátori súťaže.
Na 1. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo ZŠ Hybe II. - Zuzka Jariabeková a Andrejka
Mäsiarová, na 2. mieste ZŠ Polomka – súrodenci Zuzka a Janko Buvala a na 3. mieste ZŠ Hybe
I.- kráľovolehoťanka Elenka Pirožeková a Peťo Mihálik.
Výstava medovníkov, vyhodnotenie súťaže a následný vianočný kultúrny program žiakov
MŠ a ZŠ Hybe začal o 15. hodine v Kultúrnom dome v Hybiach. Ten bol preplnený
návštevníkmi, najmä rodičmi.
F. Bizub
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Snahy o zachovanie materinskej reči a národného povedomia I.
Dnes si málokto, najmä z mladých ľudí, dostatočne
uvedomuje, že v nie tak dávnej minulosti nebolo
samozrejmosťou na Slovensku hovoriť materinskou rečou.
Ako si ju museli naši predkovia chrániť, môžeme
dokladovať na príklade našej obce Kráľova Lehota.
Rod Lehotských sa počas vekov silne rozrástol. To si
vyžiadalo, aby prijali rozlišovacie prímenia podľa
jednotlivých vetiev. Napríklad: "starší Daniel Lehoczky de
Kiraly Lehota z vetvy Bartošovje, ale z dvora Šimúnovje",
alebo "mladší Martin Lehoczky de Kiraly Lehota z vetvy
Jančovje a z línie Slabejovje". Všade však, aj v dobových Priečelie Obecného úradu, 2006
latinských, nemeckých, alebo maďarských dokumentoch sa
prímenia kráľovolehotských zemanov vždy písali pôvodné, slovenské. I majetkoprávne
záležitosti vybavovali v slovenčine. Už v roku 1549 Krištof Kubíny v záležitosti Jána
Lehotského proti Jurajovi Dlholúckemu alegoval (dokladoval) a svedčil v stoličnom zbore
liptovskom po slovensky. Pravotár Jakub Brna z Lazov v roku 1573 zemanov Dedinského,
Lehotského a iných z Kráľovej Lehoty, ako ich splnomocnenec, bránil proti veľmožovi Jánovi
Balašovi z hrádockého hradu v zbore Liptovskej stolice rečou domácou, slovenskou.
Chotárne názvy v Kráľovej Lehote boli tiež čisto slovenské. Niektoré sú originálne Kalište, Od grúňa ponad peň, Škribňovo od pňa, Sekanice, Drahovie višnie pole, Nižnie
Kapustnice, Laštek, Pápernô, Opáleniská, Belienec. Pritom hneď za Váhom, už v hybskom
chotári, sa vyskytujú názvy, ktoré majú pôvod v nemčine, ako Frischfeuer, Rígeľ, Vachtárová.
Rod Lehotských z Kráľovej Lehoty patril medzi najslovenskejšie zemianske rody i keď, ako
to už býva, niektorí jeho príslušníci boli proti slovenskému národnému obrodeniu. Zápisy z
konventov kráľovolehotského cirkevného zboru zo začiatku zaznamenávali viac v latinčine ako
v slovenčine. Preto v roku 1834: „... p. Inšpektor Karol Lehocky (podžupan Liptovskej stolice)
přednesl, aby wšecka Cirkewnjho Conwentu Uzawřenj, od toho času na budaucne wo
mateřinské, a tak wšem Cirkwe Udům zrozumitelné reči poznamenána býla ... Kteréžto
přednešenj wšeobecnau gednomyselnostj schwáleno býlo".
Spolu s učiteľmi z Bocí, Dovalova, Hýb, Liptovskej Kokavy, Pribyliny, Štrby, Vavrišova,
Važca a Východnej sa v roku 1846 i kráľovolehotský učiteľ evanjelickej školy Juraj
Mengušovjan osvedčil, že sa bude pridržiavať slovenského jazyka. Vo svojom ohlase, ktorý
zaslali ďalším učiteľom, píšu: " ... lebo to z našho vlastnjeho presvedčenja a skusenosti vjeme,
že djetki našmu školskjemu spravovaňu sverenje v reči ich materinskej všetko lahšje a skorej i
pochopuju a naučja sa. A nič si tak tužobne neprajeme, ako abi sme sa čim skôr všetkich
školskich knižiek a knižtičiek v čistej našej Slovenčine spisanich a vidanich dožit a znich
slovensku mlaď najprirodzenejšim takto spôsobom i s najistejšim posjal u nas nevidaňim
osohom viučovať mohli."
V roku 1837 bol v Liptovskej stolici zavedený ako úradný jazyk maďarčina. Tá časom
ovládla všetky rokovania. Prvý, ktorý sa proti nej na župnom zhromaždení v roku 1872 postavil,
bol Direktor Famílie Lehotskej Ján Lehotský Bartošovie, keď hlavnému županovi Martinovi
Szentiványimu povedal: "Pán brat! Pán fujišpán! Po čože sme sem prišli, keď ku nám v
nezrozumiteľnej reči rozprávate? Hovorte po slovensky, aby sme všetci tu prítomní rozumeli,
keď predsa ide o našu kožku". Župan požiadavke vyhovel a do župných zasadaní zaviedol aj
slovenčinu, lebo hlasy najpočetnejšieho zemianskeho rodu na Liptove potreboval.
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Snahy kráľovolehoťanov o povznesenie slovenského národa často presahovali rámec ich
rodiska. Ján Lehotský bol evanjelickým farárom v Liptovskom Trnovci. Jeho fara sa stala v
predrevolučnom období strediskom štúrovského hnutia na Liptove. Hodža, Hurban a Štúr sa
tam často stretávali a viedli porady o otázkach spisovného jazyka, o založení Tatrína,
o organizovaní národných zhromaždení v Liptovskom Mikuláši a o ďalších aktuálnych
politických otázkach. Ján Lehotský bol v roku 1845 účastníkom tatrínskeho zhromaždenia o
pravopise spisovnej slovenčiny, v roku 1846 podpísal osvedčenie evanjelických kňazov
vystupujúcich za slovenský jazyk. Podieľal sa na vyhlásení Žiadostí slovenského národa v
Liptovskom Mikuláši v máji 1848. V roku 1849 ho Maďari väznili v Liptovskom Mikuláši a
potom s ďalšími národovcami odvliekli ako pansláva - revolucionára do väzení v Debrecíne,
Segedíne a Arade. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej, bol iniciátorom myšlienky
vzniku slovenských gymnázií a pre študentov revúckeho gymnázia v školskom roku 1864 / 65
organizoval po Liptove finančnú zbierku. Hodža Jánovi Lehotskému a Jonášovi B. Guothovi
venoval latinské dielo Epigenes slovenicus „podľa rodu šľachticom, národu svojmu
najoddanejším, najpríchylnejším“.
Ďalší náš rodák Jozef Pravoslav Bella, už ako richtár Vrbického Hušťáku, sa pripojil k
národnej osvetovej a kultúrnej činnosti v spolupráci s G. F. Belopotockým a M. M. Hodžom.
Spolu s Ondrejom Pálkom založil svoj majetok na kauciu za Štúrove Slovenské národné
noviny, v spolku Tatrín bol pokladníkom, podporoval ochotnícke divadlo, nedeľnú školu a
slovenskú besedu. Bol medzi siedmymi mikulášskými národovcami, ktorých 1. 2. 1849
odvliekli do väzenia. Do konca revolúcie vo väzení držali troch z nich, Bellu a spomínaného
rodáka Jána Lehotského, tretím bol mikulášsky kaplán A. H. Krčméry. Bella si do svojho
pamätníka zaznačil: "V žalári som veľmi moc neúcty a grobianstva pretrpel, za štyri dni o hlade
celkom a za 5 týždňov o štvrtke komisného chleba na deň žiť musel. V zime v studenej temnici
zapretý za 5 týždňov v nečistote a smrade bývať, na holej zemi spávať som musel, kde som tak
prestydol a zdravie si pokazil, že snadno môžem byť žobrákom na celý svoj život." Po návrate zo
zajatia nepoľavil a znova sa zapojil do národného hnutia. V roku 1850 viedol členov
vyslanectva slovenských stolíc ku cisárovi do Viedne so slovenskými žiadosťami. V
päťdesiatych rokoch bol vymenovaný za inšpektora škôl vrbicko - mikulášskych, prvé valné
zhromaždenie Matice slovenskej ho zvolilo za člena výboru. Bol autorom príležitostných básní,
zberateľ ľudovej slovesnosti a publicista. V almanachu Nitra (1842) uverejnil báseň Pozdravení
Slovanům, z väzenia napísal Debrecínsky zápisník. Jeho rozprávky Radúz a Ľudmila i Šurienka
a Atalienka vyšli v Dobšinského Slovenských povestiach I. (1858). Mal desať detí, z nich štyri
išli v otcových šľapajach. Jozef Bohuslav bol básnikom, Ján Pravoľub pedagógom a
publicistom, Ondrej Miloslav prekladateľom. Peter Dobroslav (Horal) bol tiež básnikom.
Viaceré jeho básne boli zhudobnené, najznámejšia je Aká si mi krásna ty rodná zem moja, ktorú
pri slávnostných príležitostiach spieva aj náš miestny ekumenický spevokol.
Pokračovanie nabudúce
F. Bizub

Výsledky volieb na starostu a poslancov obce 3. 12. 2006
Počet oprávnených voličov: 482
Počet vydaných obálok: 253
Účasť voličov:
52, 48 %
Kandidát na starostu Vladimír Kapríni (NEKA) dostal 223 platných hlasov. Z 219
odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby za poslancov získali: Ing. Jozef
Cerovský (SMER) 176 hlasov, Ing. Ján Šteuček (NEKA) 176 hlasov, Danica
Lehotská (SMER) 160 hlasov, Jozef Lesák (NEKA) 157 hlasov a Pavol Lehotský
(ANO) 145 hlasov.
Zlatica Bizubová, predsedníčka volebnej miestnej komisie
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Významní rodáci a osobnosti obce
KOLÍNSKA, Zora - herečka a speváčka
(27. 7. 1941 Kráľova Lehota - 17. 6. 2002 Bratislava)
Narodila sa českému staviteľovi cesty Kráľova Lehota - Čertovica, ktorý býval u miestneho
gazdu Mrliana v rokoch 1941 – 1945. Potom sa presťahovali do Popradu.
Študovala na gymnáziu v Poprade a ukončila ho v roku 1958 v
Košiciach. V rokoch 1958 - 1962 študovala herectvo na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Dostala umiestenku do divadla
v Spišskej Novej Vsi. Chcela však ostať v Bratislave, preto sa hneď
v deň promócie vydala za bratislavčana, herca Milana Lasicu.
Členka Krajského divadla v Trnave (1963 - 1965), Divadla poézie
(1966 - 1968), Divadla na Korze (1969 - 1971) a činohry Novej
scény v Bratislave (od roku 1971). Jedna zo zakladateliek Divadla
Astorka Korzo 90. Po roku 1989 podnikateľka na trhu s exkluzívnym
nábytkom.
Bola príťažlivým zjavom a všestranne nadanou modernou
umelkyňou. Stvárnila klasické, komediálne i tragické postavy. Boli
to najmä Clarice (Sluha dvoch pánov, 1963), Essie (Pekelník, 1964),
V kráľovolehotskej materskej
Lisette (Hra lásky a náhody, 1965), Monika Stettlerová (Fyzici,
škole, prvá sprava, 1944
1964), Vera Claythornová (Desať malých černoškov, 1964), Máša
(Tri sestry, 1972), Betina (Padrode Urdemalos, 1972), Celimena (Mizantrop, 1972), Margaret
Flahertyová (Hrdina západného sveta, 1973), Jela Andrejovna (Ujo Váňa, 1974), Raymonda
Chandebisová (Chrobák v hlave, 1976), Viera (Teta na zjedenie, 1978), Peuchmanová (Gayova
Žobrácka opera, 1980), Lady Milfordová (Úklady a láska, 1981), Trasorítka (Kocúrkovo, 1982),
Sostrata (Mandragora, 1985) a Doňa Elvíra (Don Juan, 1987). V
Divadle poézie recitovala diela Smreka, Válka a Kostru i
francúzskeho básnika Villona.
Hrala vo filmoch Výlet na Dunaji (1962), Škandál v Melodias
banke (1966), Volanie démonov (1967), Stopy na Sitne (1968),
Sladké starosti (1984) a Alžbetin dvor (1986). Jej herecké a
spevácke majstrovstvo využívala i televízia, kde účinkovala v
desiatkach inscenácií a zábavných programov, vystupovala
v kabaretných programoch Lasicu a Satinského. V televíznom
programe Bumerang spolupracovala s manželom Milanom
Lasicom. Úspech zožala na hudobnom festivale Bratislavská
lýra piesňou Červené jabĺčko, známa je jej vianočná pieseň
Tichá noc, svätá noc. Po smrti Ivana Krajíčka v televízií
V roku 2002
uvádzala hudobnú reláciu Repete.
F. Bizub

Poznaj svoju obec
Pomenovanie vodných tokov v Kráľovej Lehote a okolí II.
Svarínska dolina
Pramení v nej množstvo strmých jarkov a potôčikov vlievajúcich sa do potoka Svarínka. Ich
názvy sú motivované podľa názvov dolín ktorými pretekajú, alebo podľa vrchov v ktorých
pramenia. Sú to: 1. Skalná, 2. Drogovo, 3. Cianová, 4. Cibuľová, 5. Žerucha, 6. Klenová, 7.
Rakytová, 8. Kozie chrbty, 9. Konská, 10. Jelenia, 11. Studňová, 12. Urputná, 13. Mrazivá, 14.
Javorinka, 15. Pálenica.
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Ľubomír Fiamín
Irena Fóglová
Želmíra Lehotská
Mária Chovanová
Mária Laštíková
Margita Polhošová
Pavlína Papajová
Tatiana Halušková

03. 11. 1941
18. 11. 1936
18. 11. 1936
02. 12. 1936
24. 12. 1936
23. 10. 1931
11. 11. 1931
21. 11. 1931

Štatistické údaje k 31. 12. 2006
V roku 2006 sa narodilo
umrelo
prisťahovali sa
odsťahovalo sa
počet obyvateľov
počet domov
Pokračovanie nabudúce

Mgr. Monika Lehotská, rod. Ružiaková

Kráľovolehotské výročia v roku 2007
20. 1. 1897 Narodil sa v Liptovskom Petre kráľovolehotský evanjelický farár Ján Dérer.
26. 1. 1837 Narodil sa v Kráľovej Lehote Ján Lehotský, zemiansky spisovateľ. V
poviedkach Zo starých časov (1901) a Prvé štvrťstoročie môjho života
(1907) opísal život ľudí v našej dedine.
15 . 4. 1817 Zomrel v Toporci kráľovolehotský rodák, evanjelický kňaz a náboženský
spisovateľ Martin Lehotský Slabejovie.
15. 4. 1997 Zomrel v Liptovskom Hrádku kráľovolehotský rodák Ladislav Lehotský,
lesnícky výskumník. Pochovaný je v Kráľovej Lehote.
6. 5. 1837 Narodil sa v Kráľovej Lehote Július Lehotský, banský inžinier, profesor na
Akadémií v Banskej Štiavnici.
25. 5. 1977 Zomrel v Bratislave kráľovolehotský rodák Pavel Lehotský, drevársky odborník,
držiteľ vyznamenania Za vynikajúcu prácu (1973).
1. 9. 1977 Bola zrušená v Kráľovej Lehote Základná deväťročná škola, 1.- 5. ročník.
26. 9. 1997 Bola odhalená vo Svaríne kaplnka Sv. Huberta od akad. sochára L. Beráka.
1907
Ukončil sochár A. Stróbl prestavbu rodinného domu na letohrádok.
1927
Bola založená v obci Dobrovoľná hasičská jednota
1977
Začala sa výstavba sídliska Magdolina skala.
Spoločenská rubrika
Štvrtý štvrťrok 2006
Narodili sa:
Dožili sa životného jubilea: 50 rokov
55 rokov
60 rokov

Stanislava Koščáková
Dušan Sopko
Ing. Jozef Cerovský
Zdeno Lehotský
Katarína Bizubová
Milada Šimčiaková

01. 10. 2006
24. 11. 1956
03. 11. 1951
27. 10. 1946
15. 11. 1946
30. 11. 1946

6 detí
5 obyvateľov
1 človek
17 ľudí
614
191

z toho 3 dievčatá a 3 chlapci
z toho 2 ženy a 3 muži
z toho 1 muž
z toho 9 žien a 8 mužov
z toho 322 žien a 292 mužov
z toho rodinných domov 167,
z nich neobývaných 21

chaty a rekreačné zariadenia 15
domy na ostatné účely
15
v osade Svarín, v časti patriacej pod Kráľovu Lehotu, sú 4 chalupy a 15 chát.

Rodáci vo svete
Živena – spolok slovenských žien, Pohronské osvetové
stredisko v Banskej Štiavnici, Základná umelecká škola
a Mestská knižnica v Banskej Štiavnici usporiadali vo
štvrtok 12. októbra 2006 Prvý autorský večer poetky Janky
Bernáthovej „ŠTVRTÁ JABLOŇ“.
Do povedomia sa dostala cez básne uverejňované
v regionálnej tlači, prednesmi na kultúrno-spoločenských
podujatiach, je laureátkou literárnej súťaže z vlastnej
tvorby Inšpirácie spod Sitna, úspech mala aj
v celoslovenskej súťaži Tak píšem ja ...
Do Banskej Štiavnice prišla v roku 1981 na strednú
školu a jej študentská láska prerástla v manželstvo, ktoré ju
Pri prijímaní gratulácií
pripútalo k podsitnianskému kraju. Pôsobí na Lesníckom
internáte.
Janka si svoj autorský večer rozdelila do troch častí – rodný kraj, Štiavnica a láska,
medziľudské vzťahy.
Potlesk, slzy, kvetiny, krásna hudba, básne ... a ešte omnoho viac. S láskou dané bolo
s láskou prijaté. Bol to pre našu rodáčku výnimočný večer. Sme na ňu hrdí a prajeme jej mnoho
úspechov v ďalšej tvorivej činnosti.
Redakčná rada
K R Á Ľ O V A L E H O T A , obecný časopis. Vychádza štvrťročne. Vydáva Obecný úrad
Kráľova Lehota. Redakčná rada: Ing. Jozef Cerovský, Milan Lehotský, Jozef Lesák, Vladimír
Kapríni. Redaktor a grafická úprava: František Bizub, 032 33 Kráľova Lehota 164, tel.: 0907
652406, e–mail: bizubf@mag-net.sk.Tlač: REPROservis - DTP štúdio Liptovský Mikuláš.
Náklad: 220 kusov.
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