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Inštalácia novej evanjelickej farárky
Po 85 rokoch sa v kráľovolehotskom cirkevnom zbore opäť konala inštalácia
evanjelického farára. Naposledy v roku 1923 si zvolili a inštalovali za farára Jána
Dérera, rodáka z Liptovského Petra, ktorý v cirkevnom zbore v Kráľovej Lehote
pôsobil úctyhodných 56 rokov. Od jeho smrti v roku 1979 sa v Kráľovej Lehote
striedali administrátori a námestní farári.
Na volebnom konvente 18. mája 2008 si za novú farárku cirkevného zboru, pod
ktorý patria aj fílie vo Vyšnej Boci, Nižnej Boci a Malužinej, zvolili Mgr. Vierku
Mosnú.
Inštalácia pani farárky Mosnej sa
konala na slávnostných Službách
Božích
v evanjelickom
kostole
v Kráľovej Lehote v nedeľu 12.
októbra 2008 so začiatkom o 10. hod.
Do chrámu zaplneného do posledného
miesta vstúpila sprevádzaná dozorcom
kráľovolehotského evanjelického
cirkevného zboru Milanom Mrlianom,
za nimi sprievod zložený z pánov

Príchod od chrámu

Seniorka Katarína Hudáková prevádza akt inštalácie farárky Viery Mosnej
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farárov Mgr. Vladimíra Ferenčíka
z Lipt. Mikuláša, Mgr. Vladimíra
Pavlíka zo Závažnej Poruby, Mgr.
Petra Mihoča z Dovalova, Mgr.
Stanislava Gregu z Hýb, Mgr. Pavla
Plachtinského, rím. kat. kňaza Mgr.
Ľubomíra Hajdučíka z Hýb a pani
seniorky Mgr. Kataríny Hudákovej
s pánom biskupom VD ECAV Mgr.
Slavomírom Sabolom. Po slávnostnom
vstupe do chrámu ich odovzdaním
kvetov privítali konfirmandi. Slovom
na úvod sa prihovoril a pozdravil hostí
Blahoželá starosta obce Vladimír Kapríni
aj celé
slávnostné
zhromaždenie
poddozorca Ing. Ivan Gabčo.
Po žalme, ktorý zaspieval pán
farár- konsenior Mgr. Stanislav Grega
a piesni č. 583 nasledoval akt
inštalácie, ktorý vykonala pani
seniorka Mgr. Katarína Hudáková
z Lipt. Ondreja.
Pri inštalácii dostala pani farárka
Mosná
chrámový
kľúč,
ktorý
symbolizuje právo otvárať a zatvárať
dvere chrámu, prijímať ľudí a teda
starať sa o nich, agendu, sviatostné
bohoslužobné nádoby, Bibliu, a kamžu
Blahoželá Janka Bôžiková z Brezovej pod
- biely odev, ktorý je symbolom čistoty
Bradlom
veriaceho človeka. Inštaláciou bola
uvedená do života cirkevného zboru, zaviazaná právnymi aj cirkevnými
povinnosťami, službou Bohu aj ľuďom.
Zvesťou Božieho slova sa ku inštalovanej pani farárke aj všetkým prítomným
prihovoril pán biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol . Pozdrav piesňou Oslavuj
Pána zaznel v podaní Milana Mrliana a Janky Lorenčíkovej. Báseň Ó Pane môj
predniesla riaditeľka Materskej školy Irena Piovarčiová.
Nasledovali príhovory a gratulácie dozorcu ev. cirkevného zboru Milana Mrliana,
starostu obce Vladimíra Kapríniho, dozorkyne ev. cirkevného zboru z Brezovej pod
Bradlom p. Janky Bôžikovej a poddozorcu Ivana Ďurkoviča, starostky z Vyšnej Boce
p. Ľubice Trégerovej, seniorálneho dozorcu Ing. arch. Ondreja Mrliana z Hýb a pani
seniorky Mgr. Kataríny Hudákovej.
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Pozdrav z rodiska inštalovanej pani farárky, z Dovalova, tlmočil dovalovský ev.
pán farár Mgr. Peter Mihoč. Nato dovalovský ev. spevokol pod vedením Janky
Gajdošovej
zaspieval piesne Poď
k Ježišovi a Čuj vrúcnu prosbu. Báseň
o rodnom
Liptove
predniesol
dovalovský ev. dozorca Jaroslav
Hapčo.
Inštalovaná pani farárka Mgr.
Vierka Mosná vo svojom príhovore so
slzami v očiach poďakovala za
prejavenú
dôveru
a vyslovila
presvedčenie, že spoločnými silami
s cirkevným
zborom,
veriacimi
aj s občanmi dokážeme na duchovnom
poli urobiť mnoho. Nasledovala
spoločná fotografia duchovných na
Dovalovský evanjelický spevokol
pamiatku tohto slávnostného aktu.
Pri dverách kostola všetci
odchádzajúci
účastníci
slávnosti
blahoželali pani farárke k inštalácii.
Pred kostolom bolo pripravené
pohostenie s koláčmi a pre hostí obed
v miestnom penzióne Larion.
Pani farárka Mgr. Vierka Mosná
prevzala evanjelický farský úrad
v Kráľovej Lehote 18. júla 2008.
V prípade potreby sa môžete na ňu
obrátiť telefonicky na č. 044 5222233
a 0918 828119 a na emailovej adrese
vierka.mosna@stonline.sk
Spoločná fotografia na pamiatku
Text a foto F. Bizub
„ Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky.“
Žalm 86,12
Milí bratia a sestry, milí priatelia.
Dovoľte mi, aby som využila túto možnosť a prihovorila sa Vám na stránkach
nášho obecného časopisu. Píšem nášho, hoci na faru do Kráľovej Lehoty sme sa
s mamou z Brezovej pod Bradlom prisťahovali len 15.júla tohto roku. Pochádzame
však obe z Liptova a tak sa tu medzi Vami cítime ako doma. Chcem aj touto cestou
poďakovať za milé prijatie, ktorého sa nám dostalo nielen v cirkevnom zbore, ale aj
zo strany vedenia obce, obyvateľov, za všetku pomoc a práce, ktoré boli vykonané pri
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oprave fary, aby ste mohli privítať svojho nového slova Božieho kazateľa
a duchovného pastiera.
Nedeľa 12. októbra bola výnimočným dňom jednak pre evanjelický cirkevný
zbor, pre celú obec, ale aj pre mňa osobne. Pretože, hoci som už v službe vyše 11
rokov, doteraz som sa v cirkevnom zbore inštalovať nedala. Pred 20 rokmi sme odišli
z Liptovského Ondreja, kde bol môj otec Svetozár Mosný farárom a presťahovali sme
sa na Brezovú pod Bradlom. Po jeho smrti a po skončení svojich vysokoškolských
teologických štúdií som sa chcela vrátiť späť na Liptov. Brezovský cirkevný zbor ma
však potreboval a tak som ostala a pokračovala v práci svojho otca. Čas sa však
naplnil a moja túžba vrátiť sa do rodného Liptova bola stále väčšia. Poslednou dobou
sa tu na okolí uvoľnilo viac postov na farárov
cirkevných zborov, ja som však Božie volanie
do ďalšej svojej služby počula práve pre
počtom nie veľký cirkevný zbor Kráľova
Lehota. Svoje áno, ochotu slúžiť práve tu
a viesť ľudí k duchovným hodnotám a ku
hľadaniu pravého zmyslu života, v pokoji,
vzájomnej pomoci, porozumení, vo viere,
láske i kresťanskej nádeji, som potvrdila v deň
slávnosti svojej inštalácie v našom chráme
Božom. Po mnohých rokoch má teda Kráľova
Lehota opäť svojho vlastného zborového
farára. S pomocou Božou chcem pracovať
v našom cirkevnom zbore s deťmi, mládežou,
nezabúdať ani na strednú generáciu, či starých
a chorých, organizovať rôzne programy
a podujatia, ktoré by prispeli ku duchovnému
obohateniu
členov
cirkevného
zboru
aj ostatných obyvateľov obce.
Inštalovaná farárka Viera Mosná
Doba je zložitá a možno viac ako inokedy
pri svojom príhovore
potrebujeme počuť slovo, ktoré by nás potešilo, povzbudilo, usmernilo na cestách
nášho života, dalo nám radu ako žiť, aby sme nachádzali v živote pokoj, radosť,
skutočnú lásku. Toto slovo živé a mocné budem zvestovať v chráme aj pri rozličných
príležitostiach konaných v obci. Verím, že nájdem ochotných poslucháčov, ktorí ho
budú chcieť počúvať a budú sa aj snažiť podľa neho žiť, aby Kráľova Lehota mala
nielen krásnu prírodu, ktorá ju obklopuje, ale aj ľudí, ktorí žijú v súlade s Božou
vôľou, podľa Božích prikázaní ku duchovnému rastu nás všetkých a na chválu Tomu,
v ktorého rukách všetci sme. Nech nám sám Pán dáva ku tomuto, verím spoločnému
snaženiu, pravej múdrosti a svojho nebeského požehnania. O to prosím v modlitbách
slovami žalmistu. „ Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!“ Ž 118, 25
Pevné zdravie, úspechy a spokojnosť v pracovnom i osobnom živote Vám
všetkým zo srdca želá
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 4 / 2008
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného 21.7.2008
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
Uznesenie čís. 3/2008 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.5.2008 bolo splnené
B. schvaľuje
1. Vývoz TKO z obce mimo vykurovacieho obdobia do 30.9.2008 2 krát mesačne v párnu
sobotu
2. Kúpnopredanú zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzavretej podľa
ustanovenia § 588 a nasl. Občianského zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi
predávajúcim: Obec Kráľova Lehota a kupujúcim: Ivan Jančiga, trvale bytom Kráľova
Lehota 184
3. Plán obce Kráľova Lehota na zavedenie eura
4. Finančný príspevok pre Okresné riaditeľstvo PO, odboru poriadkovej polície v
Liptovskom Mikuláši vo výške 2 000,- Sk na vydanie Informačného buletínu pre
občanov okresu
5. Používanie obecného osobného motorového vozidla Fábia Com Ambie 1.4, ev. číslo:
LM 646BL aj pre súkromné účely starostu obce Vladimíra Kapríniho v zmysle zákona
č. 283/2002 Z. z. § 35 o cestovných náhradách s určením mesačného paušálu vo výške
2 000,- Sk
C. berie na vedomie
1. navrhnuté zrušenie presunu finančnej čiastky z DP do rozpočtu obce, ktoré bude
doriešené podľa výsledku hospodárenia DP za rok 2008 v I. Q. 2009
2. správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2007
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Overovatelia: Ing. Ján Šteuček, Danica Lehotská
Uznesenie číslo 4 / 2008
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného 17.9.2008
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
Uznesenie čís. 4/2008 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.7.2008 bolo splnené
B. schvaľuje
1. Správu o hospodárení Obecného úradu v Kráľovej Lehote k 30.6.2008
2. Kúpnu zmluvu za účelom kúpy pozemku pod odvodňovacím kanálom v rámci ROEP od
predávajúceho – splnomocneného súrodencami Dušana Lehotského, Kráľova Lehota 22,
v cene 130,- Sk/m2 pozemku
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebiská na
území obce Kráľova Lehota
4. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 20 000,- Sk pre Evanjelický a. v. cirkevný
zbor Kráľova Lehota na opravu fasády evanjelickej fary v Kráľovej Lehote č. 70
C. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota k správe o plnení rozpočtu
a záverečného účtu za rok 2007
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2. Prípravu projektovej dokumentácie, pozemku a výstavbu „Účelového zariadenia obce
Kráľova Lehota“
D. súhlasí
s prijatím kontokorentného úveru z VÚB, a. s., Liptovský Mikuláš vo výške 700 000,- Sk
formou dodatku ku Zmluve o kontokorentnom úvere č. 2431/2005/UZ zo dňa 2. 11. 2005
Overovatelia: Pavel Lehotský, Danica Lehotská
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Rozvoj obce

Aktivity júl – september 2008
V rámci aktivačnej činnosti
prevádzali nezamestnaní z našej
obce (v počte 10 osôb) kosenie
trávnych porastov v obci, vedľa
prístupového chodníka, cintorína,
verejných priestranstiev.
Zabezpečovali sa práce pri
dovoze, štiepaní a ukladaní dreva
do objektu MŠ. Obec pre uľahčenie
práce zakúpila v mesiaci august
štiepačku dreva.
Pri štiepaní dreva.
Janka Lehotská, Viliam Lehotský, Dušan Lesák

Rozvoj obce júl – september 2008
Kanalizácia a ČOV
Na základe schválenej finančnej dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava
bola ukončená kanalizácia a ČOV v roku 2008, v úseku od križovatky pred obchodom
COOP Jednota po rodinný dom
pána Vrlíka Jána, v dĺžke 467 m
a ČOV II. etapa s vybudovaním
kompletnej stavebnej časti a ½
technológie o RN 5 260 tis. Sk so
spoluúčasťou obce 5 %.
Dodávateľ pripravuje doklady
a skúšky potrebné k preberaciemu
konaniu
a následne k podaniu
žiadosti o vydanie kolaudačného
rozhodnutia
a odovzdania
do
prenájmu LVS a. s., Liptovský
Mikuláš.
Celkové náklady prestavané na
výstavbu
kanalizácie
a ČOV
Nové radiátory v kinosále
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Kráľova Lehota I. a II. etapa sú 21 592 tis. Sk, z toho vlastné zdroje obce predstavujú
finančnú čiastku vo výške 5 792 tis. Sk a je vybudovaná kanalizačná stoková sieť
v dĺžke 3 177 m.
Obec zabezpečila územné rozhodnutie, vodoprávne rozhodnutie, výber
zhotoviteľa stavebného diela a je pripravená žiadosť o poskytnutie finančnej podpory
formou dotácie na Environmentálny fond Bratislava pre rok 2009 na „Dostavbu
splaškovej kanalizácie Kráľova Lehota“ o RN 5 351 tis. Sk s pokračovaním od domu
pána Vrlíka po koniec ulice Potok (penzión Cewood Slovakia) v dĺžke 548 m vrátane
kanalizačných prípojok.
Obnova obvodového plášťa a nové spevnené plochy Kaštieľa Lehotských
Na
kultúrnej
pamiatke
Kaštieľ
Kráľova Lehota (objekt
MŠ), na ktorý sme
v rámci
programu
„Obnovme si svoj
dom“
z Ministerstva
kultúry SR dostali
dotáciu (po úprave)
600 000,Sk
boli
prevedené
stavebné
úpravy – obvodový
plášť
a spevnené
plochy
dodávateľom
SIPS, s.r.o., Liptovský
Pohľad na kaštieľ po obnove z juhozápadu
Hrádok počas letných
prázdnin a práce boli
ukončené
v mesiaci
september vo veľmi
dobrej kvalite.
Finančné
vysporiadanie
bude
prevedené v mesiaci
október a náklady na
prevedené
práce
predstavujú finančný
náklad 1 mil. Sk.
Bola
prevedená
oprava,
sanovanie,
vyspravenie,
biely
náter vonkajšej fasády
celej budovy, drenáž
... a zo severovýchodu
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a jej odvedenie z hornej strany záhrady, odstránená stará dlažba a položená nová
dlažba chodníka typu Graniko, vrátane odvodňovacieho rigola, vstup do budovy,
preloženie telefónneho stĺpa a hlavný vstup od ulice do objektu. Taktiež bola
prevedená drenáž zo strany západnej, osadené parkové obrubníky a dosypaný štrkový
materiál z dôvodu odvedenia vlhkosti od budovy.
Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu
Dodávateľom Lesostav, s.r.o., Liptovský Hrádok boli ukončené stavebné práce na
rekonštrukcii havarijného stavu vykurovania objektu kultúrneho domu (prízemie,
poschodie) o celkovom náklade 460 252 ,- Sk, ktoré boli financované z rozpočtu obce
a práce boli prevedené vo vzornej kvalite.
Zároveň boli upravené a vynovené obklady sokla v chodbe a sále, úprava podlahy
drevenými parketami aj úprava ostatných narušených prechodov.
V budúcich rokoch 2009-2010 je potrebné previesť realizáciu II. etapy a to
rekonštrukciu kotolne, vybudovanie nového komínového telesa a následne výmenu
kotla na pevné palivo.
Prístupový chodník do obce

Nový chodník ku továrni a píle

Dodávateľom
stavebných
prác
firmou SIPS, s.r.o., Liptovský Hrádok
boli ukončené stavebné práce a úprava
okolia na „Prístupovom chodníku do
obce“ o celkovom náklade 630 670,- Sk
vo vzornej kvalite. Práce boli ukončené
v druhej polovici mesiaca septembra.
Finančný príspevok na chodník
z mimoriadneho fondu Lesov SR, š. p.
Banská Bystrica bol vo výške 500 000,Sk, zvyšné náklady boli financované
z rozpočtu obce. Zároveň boli v tomto
úseku doplnené svietidlá verejného
osvetlenia pre bezpečnosť chodcov.
V. Kapríni. Foto V. Kapríni a F. Bizub.

Zo života obce
Futbalový turnaj
Obecný úrad a FK Kráľova Lehota usporiadali dňa 26.07.2008 v nedeľu na
ihrisku v Kráľovej Lehote futbalový turnaj, za účasti TJ Východná, TJ Hybe, TJ
Liptovská Teplička a domáceho mužstva.
Výsledky zápasov:
K. Lehota – Východná
3:3
na pokutové kopy postúpila Východná
Hybe – Lipt. Teplička
4:0
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K. Lehota – Lipt. Teplička
4:4
na pokutové kopy postúpila L. Teplička
Východná – Hybe
6:0
Umiestnenie: 1. Východná, 2. Hybe, 3. Lipt. Teplička. Zúčastneným mužstvám boli
odovzdané víťazné poháre podľa umiestnenia. Bol podávaný guláš, pivo a vo
večerných hodinách pokračovala diskotéka.
Ka
Rozlúčka s prázdninami
Konala sa dňa 31.8.2008 na
parkovisku
pred
pohostinstvom
Jednota. Už tradične ju usporiadala
obec a akciu zabezpečil miestny
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ),
najmä jej predseda p. Jozef Lesák
a nadšenci okolo neho.
Prebiehali súťaže pre deti
a mládež, súťaže rodín, odovzdanie
hodnotných cien a vo večerných
hodinách začala diskotéka, ktorá
pokračovala do raňajších hodín. Ka
Na historickej striekačke
Návšteva družobnej obce Králova Lhota v Českej republike
Na základe viacročnej písomnej a e-mailovej komunikácie zo života obcí sa na
pozvanie obce Králova Lhota (cca 35 km od Hradca Králové) v dňoch 7. – 10 .8. 2008
konalo prvé spoločné stretnutie v obci Králova Lhota v ČR (obec má 250
obyvateľov).
Na stretnutí sa za našu obec zúčastnil starosta obce Vladimír Kapríni, poslanec
OZ a predseda DHZ Jozef Lesák, účtovníčka a matrikárka obecného úradu Dagmar
Žišková a za podnikateľskú sféru a šport Zdenko Lehotský.
Naši hostitelia nás vo
štvrtok večer milo prijali,
vzorne sa o nás starali počas
našej návštevy, zabezpečili
nám
ubytovanie,
stravu,
navštívili sme štátny zámok
v Opočnom,
kaštieľ
a prekrásnu záhradu v Novom
Měste nad Metují, v sobotu
ZOO v Dvůr Králové.
V piatok večer sa na našu
počesť konalo slávnostné
zastupiteľstvo, kde sme im
oficiálne odovzdali pozdravy,
Na zámku v Opočnom. Zľava Zdenko Lehotský, Jozef
vecné dary, drevené výrobky
Lesák, starosta K. Lhoty Jiří Novák, Vladimír Kapríni,
a na CD sme predstavili našu
Dagmar Žišková, zást. starostu K. Lhoty Milan Pavelka
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obec a život v nej. Po zastupiteľstve bol pripravený veľký pečený moriak, čapovalo sa
pivo a polievala kořalka. V nedeľu ráno po raňajkách sme návštevu ukončili,
hostiteľov pozvali v roku 2009 na návštevu našej obce. Z návštevy sme si priniesli
pekné dojmy a príjemné zážitky
Ka
64. výročie Slovenského národného povstania
Spomienková slávnosť na túto významnú udalosť sa konala v piatok 29. augusta
2008 pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej
vojne za účasti starostu obce V.
Kapríniho, poslancov obce, ev. farárky
Mgr. Vierky Mosnej a občanov, ktorí položili
na pamätník vence vďaky.
Rómsky žiak zaspieval štátnu hymnu.
Učiteľka Materskej školy Zdenka Poulíková
predniesla báseň. Dozorca miestnej ev. cirkvi
Milan Mrlian vo svojom príhovore vyzdvihol
odvahu našich predchodcov, ktorí neváhali
položiť svoje životy za oslobodenie našej
vlasti od nemeckej nadvlády. Pani farárka
Mosná poukázala na statočnosť ľudí
v Povstaní a na to, že vierou v Boha, ktorý nás
nabáda k vzájomnému spolužitiu a láske
z blížnemu, musíme vojnám predchádzať. Na
záver miestny ekumenický spevokol zaspieval
Pohľad na časť účastníkov slávnosti
pieseň Kto za pravdu horí.
Bi
Výstava obrazov sochára Ladislava Beráka
Pri príležitosti životného jubilea
akademického sochára Ladislava Beráka
zo Žiliny, ktorý tvorí aj u nás na chalupe
vo Svaríne, usporiadali v jeho rodnom
meste Trenčíne v Delovej bašte hradu

Majster Berák pri práci

Na vernisáži. Vladimír Kapríni, František
Bizub a Soňa Pitoňáková
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výstavu obrazov pod názvom Ladislav
Berák – umelcove poľovnícke reflexie.
Vernisáž výstavy sa konala 5. septembra
2008 o 16. hodine a výstava trvala do 14.
októbra 2008.

Kráľova Lehota
Október 2008 / číslo 3
Ročník 4
Na vernisáži umelca poctili svojou účasťou trenčiansky župan MUDr. Pavol
Sedláček, zástupcovia cirkví a mnoho priateľov a ctiteľov. Za našu obec sa vernisáže
zúčastnili starosta Vladimír Kapríni, kronikár František Bizub, vedúci Lesnej správy
Čierny Váh Ing. Ľudovít Pitoňák s manželkou Ing. Soňou Pitoňákovou.
Bi

Kráľova Lehota
Október 2008 / číslo 3
Ročník 4
Za 30 ročnú prácu vo verejnej správe mu udelili vyznamenanie Za zásluhy
o výstavbu okresu Liptovský Mikuláš (1970), Za zásluhy o rozvoj Stredoslovenského
kraja (1976) a štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu (1986).
Bi
Pamätníky, pamätné tabule, kaplnky a kríže

Triediť odpad má význam
Do smetných nádob sa má odstať len ten odpad,
ktorý sa už nedá vytriediť. Triedením odpadu
prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu,
zbierame druhotné suroviny a tým šetríme prírodné
zdroje. Pomáhame znížiť finančné náklady na odvoz
odpadu a obec môže ušetrené peniaze využiť na iné
služby pre občanov.
Zo 670 recyklovaných hliníkových plechoviek sa
vytvorí jeden bicykel, 30 pozbieraných plastových fliaš
stačí na jednu fleecovú bundu, 150 plastových fliaš na
jeden koberec. Z nápojových kartónov sa vyrobia
darčekové papierové tašky.
Každý z nás vyhodí do roka približne 150 – 200 kg
odpadu. Ak ho budeme triediť a dávať do farebných
Ivan Brtáň a Michal Líbiček pri
kontajnerov už doma, umožníme recykláciu viac než
obsluhe smetiarskeho voza
tretiny tohto množstva. Za rok takto môžeme vytriediť
až 30 kg papiera, 25 kg plastov a 15 kg skla.
Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, spotreba energie o 75 %
a znečistenie vody o 35 %. Sklo dávame do zelených, papier do modrých a plasty do žltých
kontajnerov.
J. Laco, foto F. Bizub

Významní rodáci a osobnosti obce

Pamätník tým, čo zahynuli pri práci v lese
Pod skalnou stenou, na ktorej stojí čiernovážsky kostol, je mohutný drevený kríž
s drevenou tabuľou, v ktorej je vyrytý text „Hora ich zabila, nezabúdajme“ a mená 20
chlapov, ktorí za ostatných 70 rokov zahynuli pri robote v okolitých lesoch. Boli to
Petrov Michal †1935, Mezovský Laco †1936, Vrbičan Martin †1936, Kupčov Ján
†1938,
Glejdura Peter †1943,
Kondula Jozef †1943, Juranko Ján
†1945, Fendek Štefan †1947, Drevko
Jozef †1952, Kubus Martin †1954,
Stosil Michal †1959, Gágorik Ján
†1964, Havrančík Ján †1975, Marek
Martin †1975, Baťko Ján †1976,
Fendek Jozef †1976, Števula Imrich
†1978, Janík Stano †1984, Petrov
Róbert †1990 a Sabaka Vladimír
†1993.
Tento pamätník dal zhotoviť
Pamätník lesným robotníkom na Čiernom
bývalý riaditeľ Lesného závodu
Váhu, 2004
v Lipt. Hrádku Ing. Igor Mráz.
Spoločenská rubrika

LEHOTSKÝ, Gustáv - pracovník verejnej správy, Ing.
(*18.7.1926 Kráľova Lehota †8.4.2006 Banská Bystrica)
Do základnej školy chodil v rodisku. Potom študoval
na Štátnej meštianskej škole v Liptovskom Hrádku (1939 –
1942), na Obchodnej akadémii v Poprade (1943 – 1947)
a popri zamestnaní na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave (1961 – 1964).
Pracoval na stavbe št. cesty Kráľova Lehota – Brezno
(1942 – 1943), v Roľníckej vzájomnej pokladnici
v Giraltovciach (1947), Colnom úrade v Košiciach (1947 –
1949), Stavoindustrii v Liptovskom Mikuláši (1951 –
1956). Funkciu vedúceho plánovacieho odboru zastaval na
Okresnom národnom výbore (ONV) v Liptovskom Hrádku
(1956 – 1960), na ONV v Liptovskom Mikuláši (1960 – 1971) a na Stredoslovenskom
krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici (1971 – 1986).
Z postu svojej funkcie výrazne pomáhal rozvoju Kráľovej Lehoty.
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Tretí štvrťrok 2008
Narodili sa: Tomáš Gabčo 8.7.2008, Adriana Polhošová 7.7.2008, Dávid Budovec
13.9.2008.
Povedali si áno: Ing. Juraj Oško & Anna Dioszegiová 27. 9. 2008.
Opustili nás: Pavel Jurík - 57 ročný 2.7.2008, Ľubomír Fiamín - 66 ročný 22.8.2008.
Jubileá: 50 rokov Ivan Čimbora 1.7.1958, Vladimír Kapríni 30.9.2008. 55 rokov
Jaroslav Baran 27.7.1953, Ľudmila Lesáková 8.8.1953, Benjamín Kabzán 18.9.1953,
Tibor Polhoš 22.9.1953. 60 rokov Ján Sopko 9.7.1948. 65 rokov Vladislav Lehotský,
č.d. 214 25.9.1943. 70 rokov Ing. Dušan Lehotský 10.7.1938. 75 rokov Margita
Polhošová 6.7.1933, Božena Lehotská, č.d. 86. 80 rokov Helena Lehotská č.d. 93
2.7.1928.
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