December 2017

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

Číslo 3

Ročník 13

chcem sa cestou nášho obecného časopisu prihovoriť k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja,
lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná
spomienok i očakávaní, nič nie je všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok a ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na
naše detské časy pri vianočnom stromčeku alebo sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň teraz pripomenúť aké je to potešiť sa z radosti našich
detí, vnúčat ale aj dospelých. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti.
Želám Vám vážení spoluobčania príjemné, pokojné a radostné prežitie Vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších, úspešný vstup do Nového roku 2018, veľa pevného zdravia, šťastia,
pokory i Božieho požehnania, veľa osobných a pracovných úspechov.
Vladimír Kapríni, starosta obce
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Vzácny čas Vianoc
V jednej nábožnej piesni spievame: „Vzácny čas k nám prišiel, v ktorom Kristus zišiel
z nebeského trónu, na zem biednu dolu, človeku On vrátil raj, čo Adam stratil.“
Opäť sú tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Čas príprav na ne je väčšinou dobou, ktorú využívame na nakupovanie darčekov, na pečenie vianočných dobrôt a na upratovanie našich príbytkov. Veď cez Vianoce prídu ku nám naše deti, vnúčatá, priatelia a tak je potrebné, aby bolo
u nás pekne a príjemne. Kresťanská príprava na Vianoce sa tiež spája s upratovaním a to nielen
našich domácností, ale predovšetkým našich sŕdc. Treba ich vyčistiť od všetkej zloby, závisti,
pretvárky, veď očakávame vzácneho hosťa. Pripomíname si narodenie Božieho Syna – Krista,
„ktorý mal podobu Božiu… ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa
stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na
kríži.“ F 2, 6-8
Vianoce sú vzácnym časom, ktorý je pre väčšinu z nás spojený s radosťou, pokojom a
s chvíľami pohody v kruhu našich drahých a blízkych. Prejavujeme lásku, úctu a vďaku k tým,
ktorí nás sprevádzajú na ceste nášho života. To všetko patrí ku vzácnemu času Vianoc. Na to,
aby nám niečo z kúzla vianočného času ostalo aj do bežných dní nášho života je však potrebné,
aby sme do svojich sŕdc prijali aj ten najväčší dar Vianoc. Je ním narodené betlehemské dieťa –
Ježiš, ktorého Boh poslal do nášho sveta, aby nám navrátil raj – večný život, ktorý sme si stratili
svojou hriešnosťou.
Prajem Vám nech je Kristus – Svetlo sveta so svojou láskou prítomný aj vo Vašej kresťanskej
domácnosti a naplní srdcia nás všetkých radosťou a trvalým pokojom. Veď v Ňom aj počas
tohtoročných Vianoc prichádza do nášho sveta nádej. Do tmy hriechu, ale i rôznych zápasov
nášho života zostupuje z nebies Ježiš Kristus a vraví: „ Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,
nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ J 8, 12 .
Pokojné vianočné sviatky a požehnaný rok 2018 Vám zo srdca želá
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka
,,... dnes musím zostať v tvojom dome.“ /Lk19,5/
Pod týmto mottom na účely duchovnej obnovy a upevnenia vo viere sa 3. – 10. decembra
2017 konali v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli misionári Spoločnosti Božieho Slova
(SVD) z Misijného domu Matky Božej v Nitre-Kalvárii a to provinciál P. Pavol Kruták a P.
Thomas Tulung.
Farár farnosti odovzdaním kňazskej štóly zveril farnosť do rúk misionárom, ktorí pripravili
pre veriacich bohatý duchovný program. Okrem každodenných svätých omší vystúpili s prednáškami o Eucharistii, misiách, adorácii pred Oltárnou sviatosťou a so stavovskými prednáškami pre ženy, mužov, mládež a deti, starých a chorých a manželov. So žiakmi základnej školy sa
stretli v triedach, kde im porozprávali o misiách.
Osemdňové ľudové misie sa ukončili posvätením misijného kríža, slávnostným Te Deum a
pápežskou hymnou. Bol to skutočne obrovský dar a veľká milosť od nášho Nebeského Otca,
ktorý nás neustále sprevádza svojím láskavým pohľadom. Boh videl, ako sa už dlhší čas od
Neho postupne vzďaľujeme, ako Ho čím zriedkavejšie vyhľadávame, ako Ho čoraz menej
milujeme, ako na Neho zabúdame. Videl, ako si nahovárame, že všetko zvládneme aj bez Jeho
pomoci, spoliehajúc sa sami na seba a na svoje sily.
Naozaj sme takí sebestační, že počas roka už Boha tak často nepotrebujeme? Že nám stačí
prísť len na nedeľnú svätú omšu? Alebo je to skutočne len plnenie si svojej kresťanskej povin-
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nosti a vôbec nám nejde o to, aby sme sa stretli so živým Bohom, živým Kristom, ktorý nás tak
veľmi miluje?
Otcovia misionári, boli tu len zopár dní, no za tento krátky čas určite priniesli do mnohých
duší radosť, mnohým ľuďom prinavrátili nádej, ktorú pomaly, ale isto strácali, pretože sa už
nevedeli pohnúť ďalej vo svojich často beznádejných situáciách.
Ako je to teraz, keď je už po misiách? Vráti sa všetko do starých koľají? Opäť sa každý uzavrie sám do seba, do vlastných problémov? Opäť sa vytratí radosť z našich sŕdc? Zase sem budeme prichádzať len preto, že musíme? Musíme myslieť na to, že centrom nášho života má byť
živý Kristus. Nie kňaz, nie len nejaké akcie a aktivity, ale stretnutie so živým Kristom, tým,
ktorý je tu pre nás vždy, aj vtedy, keď už je po misiách. Musíme pamätať na to, že náš život
viery môže byť krásny a radostný, ak budeme vieru chápať ako dar, ako niečo, čo si vôbec
nezaslúžime, ale čo nám Pán daroval, lebo chce, aby sme boli šťastní už tu na zemi.
Nechcime teda čakať, že nám vždy len niekto niečo dá, že budeme len prijímať, ako sme to
robili cez misie. Otcovia misionári nám ukázali cestu, po ktorej máme kráčať, viac však urobiť
nemohli. Či po nej pôjdeme ďalej, alebo sa vrátime tam, kde sme boli predtým, záleží len a len
na nás.
Päť môžeš, ale nemusíš – je to presne toľko, koľko je v ruženci desiatkov.
Prvé tajomstvo:
Môžeš žiť po svojom, môžeš sa riadiť podľa toho, ako uznáš za vhodné, môžeš sa naháňať.
Vtedy tvoje miesto v rodine zostane prázdne.
Bohatstvom pre človeka môžu byť hodnoty, ktoré sú zobrazené v rozprávke Soľ nad zlato –
rodina a vzťah k rodine. Nemá to byť bohatstvo zlata, čo nás v živote sprevádza, ale hodnota
soli, ktorá veľakrát štípe, a zažiera sa do živého. Uvedomiť, že bez zlata sa žiť dá, ale bez soli
nie!
Druhé tajomstvo:
Môžeš obviňovať, môžeš posudzovať, môžeš rozostavať prekážky. Lenže v takom prípade musíš utekať, až v jednom čase zistíš, že ti chýbajú sily, aby si po sebe niečo zanechal. Zistíš, že si
prehral.
Potrebujeme vedieť, že najväčším majetkom je pravda. Vždy potrebujeme hľadať ducha
pravdy a dobra, lebo vieme, že ducha nám nemôže zobrať nik, ale materiálne hodnoty dokáže
ukradnúť hocijaký lepší zlodej.
Tretie tajomstvo:
Môžeš zabuchnúť dvere pred ľuďmi, môžeš sa ukryť v teplom bunkri svojho domu. Tam môžeš
schovať seba, svoje činy aj myšlienky. Nikdy nemusíš hovoriť o svojich predstavách a nemusíš
ich realizovať. Ibaže takáto zamknutá vedomosť a tvoje myšlienky zomrú, lebo myšlienky potrebujú život, tak ako ryba potrebuje vodu, a vták potrebuje priestor.
Aby sme žili, potrebujeme sa rozdávať. Lebo najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto
potrebuje najmenej.
Štvrté tajomstvo:
Nemusíš si všímať ľudí, môžeš ich dokonca vyhodiť zo svojho života. Môžeš si žiť po svojom
a výlučne pre seba, ale tvoj život bude vyzerať tak úboho ako život bezdomovca, ktorý nenašiel
cieľ. Život bude ležať mimo tvojich možností.
Sú medzi nami rôzni ľudia. Kto z nich žije plnohodnotný život? Nie ten, čo sa rozdá?
Piate tajomstvo:
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Môžeš byť obyvateľom iného kráľovstva, môžeš mať iného kráľa a inú kráľovnú, môžeš robiť
tak, ako sa ti zachce, lebo máš slobodnú vôľu, a máš možnosť výberu. Rozhodnutie budeš musieť urobiť už o chvíľu a každú chvíľu. Pamätaj, že môžeš, ale nemusíš. Voľba je len na tebe!
Tieto Vianoce sú novou výzvou pre každého z nás. Keď budeme v tichom radostnom zamyslení stáť nad jasľami s Božím Synom, prosme ho o dar lásky, veď práve ona nás dokáže zmeniť,
a cez nás naše rodiny, spoločnosť ba i celý svet.
Spoveď pred Vianocami
Na Narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do nášho srdca sa máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou.
V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole Všetkých svätých v Hybiach dňa
16.12.2017 od 10.00 - 10.30 hod., v Kráľovej Lehote od 10.45 – 11.15 hod.
Poriadok svätých omší počas Vianočných sviatkov
24.12.2017 Nedeľa
10.00 hod. Kráľova Lehota
24.12.2017 Nedeľa
24.00 hod. Hybe
25.12.2017 Pondelok
10.15 hod. Kráľova Lehota
25.12.2017 Pondelok
14.00 hod. Čierny Váh
26.12.2017 Utorok
10.00 hod. Kráľova Lehota
31.12.2017 Nedeľa
10.15 hod. Kráľova Lehota
01.01.2018 Pondelok
10.15 hod. Kráľova Lehota
02.01.2018 Utorok
17.00 hod. Kráľova Lehota

Radostné vianočné sviatky, prežívané predovšetkým v kruhu
rodiny a milostiplný, požehnaný
nový rok zo srdca všetkým praje a
vyprosuje
ThDr. PaedDr. PhDr. František
Kočibal, PhD.
farár Rímskokatolíckej farnosti
Hybe

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 51/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 52/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Pavel Lehotský a Zdenko Lehotský
U z n e s e n i e číslo 53/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
vol í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
František Juha – člen návrhovej komisie
Mgr. Anna Cerovská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 54/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 42/2017 až 50/2017 boli splnené okrem uznesenia číslo 45/2017,
ktoré sa plní
U z n e s e n i e číslo 55/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 5. Schválenie Zápisu do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zápis do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2016 po zapracovaní pripomienok a
doplnkov
U z n e s e n i e číslo 56/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 6. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2017:
celková výška príjmov na sumu 298 073,00 €
celková výška výdavkov na sumu 292 542,00 €
U z n e s e n i e číslo 57/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľova Lehota č. 3/2017
o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom
zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce
Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľova Lehota č. 3/2017 o stanovení sumy
úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností
o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom
zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území
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obce Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 58/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 8. Správa z finančnej kontroly na mieste – vedenie účtovníctva za VI. – VII. 2017
v Obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. Správu z finančnej kontroly na mieste – vedenie účtovníctva za VI. – VII. 2017
v Obci Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 59/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 9. Schválenie kompletnej prípravy žiadosti na PPA Bratislava o nenávratný finančný
príspevok na stavbu: “Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného
úradu Kráľova Lehota č. 39“ spoločnosťou DASCO, spol. s r.o.,
052 05 Spišská Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. kompletnú prípravu žiadosti na PPA Bratislava o nenávratný finančný príspevok na
stavbu: “Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova
Lehota č. 39“ spoločnosťou DASCO, spol. s r.o., 052 05 Spišská Nová Ves za honorár
vo výške 2 000,00 €
U z n e s e n i e číslo 60/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 10. Organizačné zabezpečenie regionálnej pietnej spomienky 84. výročia SNP na Podbanskom v roku 2028 Obcou Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Organizačné zabezpečenie regionálnej pietnej spomienky 84. výročia SNP
na Podbanskom v roku 2028 Obcou Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 61/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.10.2017
k bodu 11. Rôzne c/ MUDr. Hybbenová – požiadavka na možnosť prípadnej plynofikácie
v budúcnosti na Magdolinej skale
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. informáciu o požiadavke na zabezpečenie plynových rozvodov v časti obce Magdolina
skala
B. o d p o r ú č a
1. Obecnému úradu v Kráľovej Lehote v roku 2018 zrealizovať anketu záujmu
na záväzné pripojenie sa jednotlivých rodinných a bytových domov na plyn v časti obce
Magdolina skala
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U z n e s e n i e číslo 62/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 63/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Pavel Lehotský a František Juha
U z n e s e n i e číslo 64/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
vol í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
František Juha – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 65/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 51/2017 až 60/2017 boli splnené, okrem uznesenia číslo 45/2017 zo dňa
22.08.2017 (pôvodné uznesenie číslo 14/2017 zo dňa 27.02.2017) – odkúpenie podielu
Ing.
Konôpku
na
Účelovom
zariadení
Obce
Kráľova
Lehota,
uznesenie číslo 61/2017 – zrealizovanie ankety v roku 2018 ohľadom záväzného
pripojenia sa jednotlivých rodín v časti Magdolina skala na plyn – pretrváva
U z n e s e n i e číslo 66/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2016/2017 predloženú riaditeľkou MŠ
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U z n e s e n i e číslo 67/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 6. Správa o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 30.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.09.2017
U z n e s e n i e číslo 68/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 7. Prerokovanie žiadosti FK Kráľova Lehota o navýšenie poskytnutej dotácie
z rozpočtu obce pre rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. navýšenie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017 pre Futbalový klub Kráľova
Lehota o sumu 150,00 € formou Dodatku k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Kráľova Lehota v roku 2017
U z n e s e n i e číslo 69/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 8. Schválenie žiadosti o prenájom priestorov KD na uskutočnenie Štefanskej zábavy
žiadateľom Lucia Čimborová, 032 33 Kráľova Lehota 56
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1.
s prenájmom veľkej sály, chodby, kuchyne a WC kultúrneho domu v Kráľovej Lehote
pre Luciu Čimborovú, Kráľova Lehota 56 za účelom uskutočnenia Štefanskej tanečnej
zábavy dňa 25./26.12.2017 za úhradu 60,00 € (náklady na vykurovanie, prenájom priestorov)
U z n e s e n i e číslo 70/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 9. e/ Rôzne – požiadavka Spolku Martina Rázusa Liptovský Mikuláš o podporu vydania
zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá (2018)
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. finančný príspevok vo výške 100,00 € pre Spolok Martina Rázusa Liptovský Mikuláš
na vydanie zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá (2018) pri príležitosti 100. výročia
ukončenia Veľkej vojny, 100. výročia vzniku Česko-Slovenskej republiky
a 130. výročia narodenia Martina Rázusa
U z n e s e n i e číslo 71/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 9. f/ Rôzne – SČK, Územný spolok Liptovský Mikuláš – prosba o podporu akcie slávnostného odovzdávania vyznamenaní SČK mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
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1. finančný príspevok vo výške 50,00 € pre Slovenský červený kríž, Územný spolok
Liptovský Mikuláš na akciu slávnostného odovzdávania vyznamenaní SČK
mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi – z obce Kráľov Lehota 2 osoby
(Patrik Sadloň, Ján Laco)
U z n e s e n i e číslo 72/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28.11.2017
k bodu 9. l/ Rôzne – odmeny poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. mimoriadne odmeny za rok 2017 nasledovne:
pre zástupcu starostu obce vo výške 200,00 €
pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške á 150,00 €
pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 200,00 €
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 51, č. 53 až 59 a č. 61 4 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská,
František Juha, Pavel Lehotský)
Za uznesenie č. 62, č. 64 – 66 a č. 68 – 72 3 poslanci (Zdenko Lehotský, František Juha,
Pavel Lehotský)
Proti uzneseniu
0 poslancov
Zadržali sa hlasovania
0 poslancov

Rozvoj obce
V jesennom období bola
činnosť zamestnancov obce
a zamestnaných cestou
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš zameraná na jesenné
práce a práce pred zimou.
Bolo poštiepané, dopílené
a poukladané
smrekové
odpadové drevo v dolnej
záhrade materskej školy do
kotolne, bola pokosená
horná záhrada materskej
školy a pred pamiatkou
zosnulých
aj
cintorín.
V pravidelných intervaloch
bolo
zhrabované
lístie
z listnatých stromov v obci
aj na cintoríne, ktoré bolo

Aktivačná činnosť a práce v obci
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odvezené spoločne aj so
zeleným odpadom z obce
na kompostovisko.
V novembri boli vyčistené záchytné šachty odvodňovacích kanálov a rigolov
v obci, pred pomníkom
padlých, pred obchodom
COOP Jednota, pred hospodárskym dvorom Agria
a.s. Kráľova Lehota, záchytná šachta v ul. Potok
a časti betónových rigolov.
V druhej polovici mesiaca
novembra po snežení sme
už prevádzali aj zimnú
údržbu miestnych komunikácií plúžením a posypom inertným materiálom. Po zlepšení počasia bola vyčistená
a vyzametaná od lístia miestna komunikácia od stanice, popri ihrisku na Magdolinu skalu
a zároveň boli vyčistené cestné vpuste.
Práce v našej obci počas celého roka vykonávali zamestnanci obce Janka Lehotská, Vladimír
Poliak, Dušan Lesák a cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na § 50j Dušan Španko, Miriam Bartková a na § 12 o pomoci v hmotnej núdzi Tibor Polhoš ml.. Za odvedenú prácu a zodpovedný
prístup k plneniu pracovných povinností počas celého roka im cestou obecného časopisu vyslovujem poďakovanie.
Oprava mostného objektu ponad tok Bocianka
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Po odfrézovaní a odkrytí železobetónovej nosnej dosky boli oproti vypracovanému projektu
zistené naviac práce, zvlášť výškové, ktoré na určité obdobie prerušili priebeh prác a za účasti
investora, projektanta opravy a dodávateľa bol doriešený ďalší postup stavebných prác a je
potrebné doriešiť vyskytnuté naviac práce.
V súčasnom období je zabetónovaná doska a rímsa na pravej strane toku Boca, prebehla výmena a zhutnenie podložia pod telesom cesty, pred a za mostným objektom v smere do obce
a bola položená spodná podkladná vrstva živičného krytu.
Podľa vyjadrenia zástupcov investora Správy ciest ŽSK – závod Liptov, Liptovský Mikuláš
z dôvodu skorého príchodu zimy a napadnutia väčšej vrstvy snehu budú stavebné práce prerušené a ukončené v jarnom období roku 2018.
Autobusová zastávka na štátnej ceste I/72 nad bývalou Preglejkou
Naša obec sa aktívne pričinila o umiestnenie drevenej autobusovej zastávky vedľa št. cesty
I/72 (nad bývalou Preglejkou) Kráľova Lehota v smere na Malužinú a Boce, ktorá bola začiatkom roka nezodpovedným vodičom nákladného vozidla s dlhým drevom poškodená a zrušená.
Staršiu drevenú autobusovú zastávku poskytla obec
Malužiná, prevoz automobilom s veľkým vozíkom
zabezpečila pani starostka
Nižnej Boce a autožeriav
a koordináciu prác vrátane
osadenia na pôvodné miesto
zabezpečil starosta Kráľovej
Lehoty s pracovníkmi obce,
aby sa v prípade zlého počasia,
dažďov a sneženia
mohli cestujúci čakajúci na
autobusy kde ukryť.
Vladimír Kapríni

Zo života obce
VI. ročník výstavy Dary zeme – Božie dary.
Usporiadaniu výstavy ovocia a zeleniny DARY ZEME – BOŽIE DARY, naplánovanej na 23.
september 2017, predchádzalo usilovné sústreďovanie exponátov. Účinnou pomocou bolo
vyhlásenie v obecnom rozhlase a ochota pracovníčok OÚ počas pracovných hodín vypomôcť
pri preberaní prinesených plodín, za čo im vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Pred otvorením výstavy sa konala riadna členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS). Predsedníčka privítala pozvaného hosťa za Okresnú organizáciu JDS – p. Emmku Žiškovú, krajskú revízorku a predsedníčku ZO JDS v Liptovskom Hrádku
– Dovalove a tiež prítomných členov našej ZO. Minútou ticha sme si uctili pamiatku Ing. Jožka
Cerovského, ktorý po dlhotrvajúcej chorobe opustil naše rady 10. apríla t. r.
Program členskej schôdze pokračoval dekorovaním víťazov, ktorí na Okresných športových
pretekoch seniorov v Liptovskom Mikuláši v rôznych športových disciplínach vybojovali strie-
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borné a bronzové medaily: Mgr.
Anna Cerovská, Jaroslav Baran,
Jozef Lesák a Dušan Lehotský,
ktorému pre neprítomnosť bola
medaila odovzdaná osobne.
Dekorovanie vykonala p. Emmka Žišková a my všetci ostatní
sme im srdečne k úspechu zablahoželali. Ďalším bodom
programu bolo pozdravenie
členov našej ZO, ktorí sa
v predchádzajúcich mesiacoch
dožili významného životného
jubilea: Veronika Lehotská – 65
rokov,
Marta
Krajčušková
z Liptovského Mikuláša – 70
rokov a Pavel Lehotský – 75
rokov. Jubilantom sme zaspievali zdravicu a obdarovali sme
ich milými darčekmi. Oni nás na
oplátku pohostili prinesenými
koláčikmi. Predsedníčka srdečne
privítala medzi nami Elenku
Bakošovú, ktorá sa v tento deň
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stala členkou našej ZO.
Po skončení členskej schôdze nasledovala vzácna chvíľa – slávnostné
otvorenie výstavy. V programe vystúpil evanjelický spevokol, ktorý zaspieval dve piesne: „Vďaka Ti Bože,
nebeský Otče“ a „Kto dá ti lásku“.
Príležitostnú báseň „Poďakovanie za
úrodu“ od Milana Rúfusa zarecitovala
podpredsedníčka Hanka Cerovská.
Predsedníčka privítala pána starostu
Vladimíra Kapríniho, ktorý prijal naše
pozvanie a požiadala ho o slávnostné
otvorenie výstavy. Vo svojom príhovore pripomenul, že úroda ovocia pre
veľké mrazy na jar bola slabšia, o to
viac sa urodilo prekrásnej zeleniny.
Tiež poďakoval všetkým ochotným
občanom, ktorí zo svojich záhrad a
polí priniesli na výstavu rôzne druhy
ovocia a zeleniny. Naše usilovné
gazdinky sa mali naozaj čím pochváliť. Bolo to zjavné i pri pohľade na stoly plné rôznych
plodín, na ktoré bolo radosť pozrieť. Dominantné boli hlavne gigantické tekvice rôzneho druhu,
ale i kalerábov, mrkiev, cibule a zemiakov. V strede sály na fúriku kraľovala naaranžovaná
v obvode viac ako metrová tekvica od Jarky Bizubovej. Šikovné pani učiteľky z našej materskej
školy pripravili veľmi zaujímavú výstavku prác svojich malých zverencov, ktorým ako sme sa
mohli presvedčiť, venujú veľa úsilia v zdokonaľovaní ich tvorivej zručnosti.
Potom nasledovala prehliadka vystavených exponátov, na ktoré sa prišli pozrieť i ďalší občania. Už tradične sme prítomných pohostili mäkkým chlebíkom s bravčovou masťou a cibuľou.
Voňavý čaj z nazbieraných liečivých bylín a ovocia chutil všetkým. Srdečné rozhovory, spev
ľudových pesničiek, ktoré sprevádzali na akordeóne Viliam Stankoviansky a Milan Mrlian,
dotvorili úžasnú atmosféru tohto výnimočného a požehnaného popoludnia.
Ing. Blažena Mosná, predsedníčka ZO JDS
Návšteva z družobnej obce Králova Lhota v našej obci
Od štvrtku 5. októbra do nedele 8. októbra 2017 sme
v našej obci privítali priateľov z družobnej obce Králova
Lhota. Tento rok je už desiate výročie našej spoločnej
družby a pozvanie prijal starosta obce Jiří Novák, účtovníčka obce Dagmar Hrubá, knihovníčka Vlasta Mrštilová
a elektrikár Tibor Platinský. Na obecnom úrade sme ich
privítali vo štvrtok po 17,00 hod. a po krátkom občerstvení
a zapísaní sa do pamätnej knihy obce, sme šli spoločne na
večeru do penziónu Larion, kde boli naši hostia počas
celej návštevy ubytovaní.
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Výlet do Čierneho Balogu
V piatok ráno sme spoločne navštívili materskú školu a vybrali sme sa na výlet na Čiernohronskú železničku v Čiernom Balogu. Za našu obec sa výletu zúčastnili starosta obce Vladimír
Karpíni, poslankyňa Mgr. Anna Cerovská, pracovníčka OcÚ Mgr. Erika Šteučeková, Jozef
Lesák a ako šofér
auta Peter Čimbora.
Po štvrtkovom upršanom a vetrom sprevádzanom počasí sme sa
ráno zobudili do
zahmleného počasia,
no po ceste na Čierny
Balog sa hmla pomaly
rozplynula a ukázalo
sa slniečko, ktoré nám
spríjemnilo výlet po
celý deň
a tak sme si jazdu
historickou železničkou mohli naplno
užiť. Po príchode na
Čierny Balog nás
privítal riaditeľ Čiernohronskej železničky
Aleš Bíleš, ktorý nám
v múzeu železničky
porozprával
o jej
histórii, ako aj o jej
zachovaní.
Vďaka
miestnym aktivistom
v roku 1982 bola
Čiernohronská železnička zapísaná do
Ústredného štátneho
zoznamu kultúrnych
pamiatok.
Naša prvá jazda
viedla
z Čierneho
Balogu do miestnej
osady Dobroč (4 km),
ktorá je celosvetovou
raritou, pretože trať
vedie priamo cez
futbalové
ihrisko.
Strojvodca nám na
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ihrisku aj zastavil, aby sme si mohli túto nevšednosť popozerať a pofotiť. Po návrate do východiskovej stanice nás vláčik odviezol do osady Vydrovo, ktorá je známa tým, že sa v nej natáčal
film Nevera po slovensky. Vo Vydrove sme z vláčika vystúpili a prešli sme lesníckym skanzenom, kde sme videli v ohrade chované daniele, divé svine, prešli sme až ku symbolickému
cintorínu, kde sú tabuľky s menami ľudí, ktorí prišli o život pri práci v lese a pre les na Slovensku. Okrem toho je tu aj spomienka na Slovákov, ktorí prišli o život pri prácach v lesoch mimo
Slovenska. Náučným „chodníkom lesného času“ sme prešli cca 4 km a videli sme rôzne plastiky z dreva i umelecké diela, ktoré vytvoril les a zoznámili sme sa s lesnou históriou, technikou
a náradím. Informačné tabule dopĺňali čarovnú atmosféru lesa spolu s mnohými zaujímavými
exponátmi. Potom sme sa vláčikom odviezli späť do Čierneho Balogu. Pozreli sme si starú
parnú lokomotívu U45.903 nazývanú „Cifra“, ktorá premávala svojho času na Považskej lesnej
železnici z Liptovského Hrádku do Liptovskej Tepličky. Keď ostala bez využitia a odstavená,
veľmi rýchlo chátrala. Tento historický skvost, ktorý premával aj cez našu obec, sme si mohli
pozrieť vďaka Máriovi Brnickému, ktorému osud lokomotívy nebol ľahostajný, odkúpil si ju do
osobného vlastníctva a začal so zdĺhavou a náročnou opravou. V súčasnej dobe je „magnetom“
pre návštevníkov. Práve ju pripravovali na skúšobnú jazdu, prikladali uhlie do kotla a jej príprava na to, aby sa mohla pohnúť, trvá približne 4 hodiny.
Cestou naspäť sme boli pozrieť Tále, ale zdržali sme sa tam len veľmi krátko, nakoľko sa
rozpršalo.
Do Kráľovej Lehoty sme sa vrátili okolo štvrtej podvečer. Mierne unavení sme mali tri hodiny na oddych a prípravu na slávnostné posedenie s našimi priateľmi a predstaviteľmi obce
v penzióne Larion. Na posedení sa prítomným hosťom prihovoril starosta našej obce a tiež
starosta družobnej obce. Nálada pri pečenom prasiatku bola výborná a tak sme vydržali spolu
v družnej debate do skorých ranných hodín.
Výlet na Štrbské pleso a Solisko vo Vysokých Tatrách
Spolu s našimi priateľmi sme starosta obce Vladimír Kapríni, bývalý poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Lesák, pracovníčka OcÚ Dagmar Žišková, riaditeľka MŠ Zuzana Jurčová
a šofér Pavel Lehotský
ml.,
mali
v sobotu na programe výlet na Štrbské
pleso
a Solisko.
Z Kráľovej Lehoty
sme odišli ráno
o deviatej a okolo
desiatej sme boli na
Štrbskom
plese.
Všetci sme spoločne
absolvovali
prechádzku
okolo
Štrbského plesa, pri
ktorom sme sa na
viacerých miestach
odfotografovali.
Pešo sme sa presu-
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nuli k štvorsedačkovej lanovke, ktorou sme sa vyviezli na Solisko. Prialo nám aj počasie, hoci
pofukoval vietor, svietilo príjemné jesenné slnko a na Solisku sa nám naskytol obraz prekrásnej
jesennej scenérie okolitých vrchov a dediniek. Na vrcholcoch tatranských štítov sa belel už prvý
napadnutý sneh. Tí zdatnejší z nás absolvovali aj výstup na Predné Solisko (Jirko Novák, Vlasta
Mrštilová, Vladimír Kapríni, Zuzana Jurčová a Pavel Lehotský ml.). Na chate na Solisku sme sa
občerstvili teplým čajom a kávou a potom sme sa opäť lanovkou zviezli dolu na Štrbské pleso.
V predajných stánkoch si naši priatelia zakúpili spomienkové predmety a starosta našej obce im
zakúpil magnetky Štrbského plesa ako spomienku na výlet. V kaviarni Crepes & Caffé na Štrbskom plese sme si pochutnali na výborných palacinkách a káve, o príjemnú obsluhu a posedenie
sa postarala naša obyvateľka Evka Sopková. Cestou zo Štrbského plesa sme sa zastavili na
Štrbe na Kolibe Žerucha na neskorý obed. Na Kolibe sme sa cítili veľmi príjemne a objednali
sme si prevažne liptovské špeciality. Zo Štrby sme už pokračovali do Kráľovej Lehoty. Po
celodennom výlete sme si ešte dopriali kávu, čaj a pivko v New Lemite Kráľova Lehota u Petra
Čimboru. Potom sme našich priateľov odprevadili do penziónu Larion, kde boli ubytovaní
a tým sme sobotný deň ukončili.
V nedeľu dopoludnia sme sa s našimi priateľmi z Královej Lhoty rozlúčili na obecnom úrade
pri káve a vymenili sme si navzájom darčekové tašky. Poďakovali nám za srdečné prijatie
a príjemne strávené chvíle v našej obci. Zároveň sme dostali od nich pozvanie na návštevu
Královej Lhoty v roku 2018.
Mgr. Erika Šteučeková a Dagmar Žišková
Okresný aktív Jednoty dôchodcov na Slovensku v Liptovskom Mikuláši
Okresný aktív Jednoty dôchodcov na Slovensku s primátormi a starostami okresu Liptovský
Mikuláš sa konal dňa 11. októbra 2017 v kultúrnom dome v Pribyline.
V príjemnom prostredí a atmosfére kultúrneho domu a za veľkej účasti dôchodcov z nášho
okresu, primátorov miest a starostov obcí otvoril a viedol aktív predseda OO JDS v Liptovskom
Mikuláši Dr. Michal Kotian, ktorý privítal vzácnych hostí poslanca NR SR a župana ŽSK
Žilina Juraja Blanára, štátneho tajomníka MV
SR Rudolfa Urbanoviča, poslancov VÚC Žilina
a ďalších hostí.
Za našu obec Kráľovu Lehotu sa tohto aktívu
zúčastnil starosta obce Vladimír Kapríni a pani
Milada Ružiaková, ktorá bola za svoju aktívnu
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činnosť aj ocenená vyznamenaním a pamätnou plaketou JDS.
Aktív sa viedol v slávnostnej atmosfére a usporiadatelia z Pribyliny pripravili bohaté občerstvenie, koláčiky aj veľký rezeň so zemiakovým šalátom.
Vladimír Kapríni
Slovenská zástava pri slovenskom dvojkríži na Vachtárovej
V utorok 17. októbra 2017 popoludní sme sa členovia MO Matice slovenskej a členovia ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku vybrali na vrch Vachtárová, na miesto, kde stojí slovenský
dvojkríž, aby sme pri ňom osadili novú zástavu Slovenskej republiky. Počasie nám prialo, na
toto ročné obdobie bolo príjemne teplo a celý čas nám svietilo slnko.
Keď 1. januára 1993 vznikol
samostatný zvrchovaný štát
Slovenská republika, občania
Kráľovej Lehoty ho jednoznačne prijali. Už v júli 1993
na južnom hrebeni vrchu
Vachtárová Vincent Jančiga so
synom Ivanom vztýčili slovenskú zástavu, od apríla 1995
k nej postavili drevený 4 m
vysoký nabielo natretý slovenský dvojkríž. Tento kríž 9.
mája 2007 a potom ešte viackrát zvalil a polámal vietor.
Vždy sa však našli v našej obci
šikovní mládenci, ktorý zhotovili nový kríž. Urobili tak aj na
jar 2013, kedy bratia Marek
a Pavel Lehotský, Ján Ďurica
a Jakub Trnka zhotovili nový drevený kríž namiesto prehnitého. Tiež sa starajú o jeho pravidelný náter bielou farbou. František Juha a Andrej Chovan 20. decembra 2016 dvojkríž osvetlili
led pásikmi zo solárneho panela, takže ho vidno v plnej kráse aj po zotmení.
Slovenská zástava vedľa dvojkríža vplyvom poveternosti nevydrží dlho, treba ju meniť za
novú. Preto sme sa aj my matičiari rozhodli, že vymeníme poškodenú slovenskú zástavu. Túto
aktivitu sme schválili aj v pláne činnosti na tento rok a sme radi, že sa nám to podarilo splniť.
Veríme, že sa to stane našou tradíciou a k tejto činnosti pribudne aj plánovaný pochod hrebeňom Vachtárovej až ku chatkám za dedinou. Mgr. Erika Šteučeková, podpredsedníčka MO MS
Starým rodičom z lásky
Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a tiež
rozvíjanie základných morálnych vlastností ako je aj úcta k starším, ochota pomôcť, ohľaduplnosť. Základy týchto vlastností sa budujú v rodine, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú aj starí
rodičia. Mnohí sa denno-denne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Každý dedko, babka, starý ocko, stará mamka odovzdáva vnúčatám
kus seba. Stretnutie vnúčat so starými rodičmi na pôde materskej školy sa stalo už tradíciou
a každý rok sa v novembri toto milé a pre nás vzácne podujatie opakuje. Tešíme sa, že aj
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v piatok 10. novembra 2017 si starkí našli čas a prišli, niektorí zblízka, iní z ďaleka, medzi nás,
aby sme spoločne prežili príjemné popoludnie. S prípravami tohto podujatia sme začali už
v októbri. Bolo treba vymyslieť vystúpenie pre
starkých,
nacvičiť
ho
s deťmi, zaobstarať „kroje“,
ktoré sme si zapožičali, ale
aj ušili. Všetko naše úsilie
a snaha bolo odmenené
bohatou účasťou starých
rodičov, ba aj celých rodín,
a ich srdečným úsmevom
a vrúcnym potleskom. Deti
v pásme
„Ako
Kubko
s Maťkom ovečky pásli“,
predviedli ľudové piesne,
hry a jednoduché tance, ako
aj riekanky a dramatizácie
prostredníctvom
ktorých
prezentovali nadobudnuté poznatky a skúseností, ktoré im práve starí rodičia odovzdávajú cez
prerozprávané príbehy a rozprávky, ukážky tradičných robôt, či spevom piesní. hudobnotanečného pásma vyjadrili veľké ďakujem.
Starí rodičia sú jasným príkladom toho, že veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo
výsledkoch jeho práce, že šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom koľko ľudí
urobil šťastných a tiež toho, že múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám , ale v tom ako
dokáže svoje vedomosti odovzdať novej generácii – svojim vnúčatám. A za to všetko im
vnúčatá prostredníctvom Slová záverečnej piesne: „Nech Vás láska v srdci hreje, nech Vám
nikdy smutno nie je, každý deň nech Vám na tvári radostný úsmev zažiari...“ , zazneli z úst
vnúčat ako úprimné želanie do ďalších rokov.
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S ľudovým pásmom sme spríjemnili aj posedenie dôchodcov na Malužinej, 9. novembra
2017, a tiež sme s ním vystúpili aj v nedeľu, 12. novembra 2017, v kultúrnom dome pre
dôchodcov z Kráľovej Lehoty.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
Medzinárodný deň vojnových veteránov
Presne 11. novembra t. r. sa o 11. hodine 11. minúte rozozvučali zvony nášho kostola. Práve
v tento deň o tomto čase pred 99 rokmi bolo za zvukov poslednej delostreleckej salvy vo francúzskom meste Compiegne podpísané prímerie, ktorým bola ukončená nezmyselná I. svetová
vojna. Z tohto dôvodu sa skupinka členov našej ZO JDS spolu s pánom starostom zišla pri
pomníku padlých, aby sme si pietnou spomienkou uctili pamiatku nielen občanov našej obce,
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ale i všetkých obetí na celom svete, ktorí padli v bojoch I. a II. svetovej vojny. Po položení
venca symbolicky ozdobeného červenými kvetmi poľného maku zarecitovala podpredsedníčka
ZO Mgr. Hanka Cerovská báseň od Márie Rázusovej Martákovej „Všetkým, čo vojnu chcú“.
Krátky príhovor zvýrazňujúci význam tohto dňa predniesla predsedníčka ZO. Akt spomienky
zakončila domáca pani farárka duchovným príhovorom a modlitbou.
Ďakujeme všetkým odvážnym hrdinom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Nech
plamienky horiacich kahančekov na pomníku svietia nielen na ich pamiatku, ale nech aj nás
živých upomínajú na to, aby sme kráčali po ceste lásky, spravodlivosti, vzájomnej úcty
a tolerancie.
Ing. Blažena Mosná, predsedníčka ZO JDS

Pamiatka zosnulých pri hrobe Kristy Bendovej
Valné zhromaždenie
Matice slovenskej
V dňoch 10. a 11. novembra 2017 sa konalo
v Liptovskom Mikuláši
Valné
zhromaždenie
Matice slovenskej, ktorého sa za náš miestny
odbor zúčastnil predseda
Jaroslav Baran. Takmer
400 delegátov rozhodovalo o smerovaní najstaršej
kultúrnej ustanovizne na
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najbližšie štyri roky. Po siedmych rokoch skončil vo funkcii predsedu MS Marián Tkáč, ktorému stanovy MS nedovoľovali kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Delegáti matičného valného zhromaždenia zvolili nového predsedu. Stal sa ním doterajší podpredseda 37 ročný právnik Marián Gešper, ktorý je historicky najmladším predsedom Matice slovenskej. Nový predseda MS Marián Gešper, ktorý získal 258 hlasov, t.j. 67,01% a zvíťazil pred Romanom Michelkom, v krátkosti zhodnotil históriu a význam tejto národnej a kultúrnej inštitúcie. Medzi
prvé kroky bude patriť utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne a slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, podpora kultúry a folklóru. Aj prostredníctvom Miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS), ktorých je na Slovensku 754, uchovávať tradície na vidieku, organizovať výročia a hrdo sa hlásiť k odkazu našich velikánov.
Matičiari zvolili aj 38 členov výboru Matice slovenskej.
Či sa situácia v Matici skonsoliduje, či si Matica získa naspäť svoju autoritu a dôveru a bude
plniť to čo od nej slovenský národ očakáva, ukáže najbližšia budúcnosť. Generačná výmena vo
vedení, omladený výbor a naznačené moderné metódy práce dávajú k tomu predpoklad. Spoluprácou s cirkvami odvrátiť slovenský ľud od konzumného spôsobu života, od mamonu. Aj teraz
pred blížiacim sa najkrajším sviatkom roka nepodľahnúť lacným nástrahám, ale zachovať si
kresťanské zvyky v našich rodinách.
Jaroslav Baran, predseda MO MS
Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 12. novembra 2017 sme si v našej obci pripomenuli „Mesiac úcty k starším“
a pozvali sme našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných na posedenie, ktoré bolo pripravené v sále kultúrneho domu. Pri zápise do pamätnej knihy dostali jedálny kupón v hodnote 5,00 €.

Program otvorila básňou riaditeľka materskej školy Zuzana Jurčová, hostí privítala Mgr. Erika Šteučeková a slávnostne sa našim dôchodcom prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni
a evanjelická pani farárka Mgr. Viera Mosná.
Program bol aj tento rok pestrý. Hneď po privítaní vystúpil aktívny seniorský tanečný súbor
Šumienky z Dovalova prvým vstupom s názvom Toro boro, po príhovore starostu obce a pani
farárky vystúpili druhým vstupom s názvom Aerobic a tretí vstup nasledoval po vystúpení detí
z materskej školy s názvom Maľované vozy. Deti z materskej školy v pásme svoj krásny prog-
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ram pod názvom „Ako Kubko s Maťkom ovečky pásli“ zvládli pod vedením riaditeľky Zuzany
Jurčovej, učiteliek Renáty Kováčovej a Zuzany Juhovej. Svojim milým vystúpením nám všetkým vyčarovali úsmev a radosť na tvárach. Všetkým účinkujúcim patrí veľké poďakovanie.
Oficiálny program ukončila Mgr. Erika Šteučeková a nasledovalo pohostenie párkami, koláčikmi, minerálkou a vínkom. Viliam Stankoviansky spestril posedenie spevom a hraním na
akordeóne.
Mgr. Erika Šteučeková
Spomienka na 500. výročie reformácie
Celý rok 2017 sa v našej evanjelickej cirkvi niesol v znamení spomienky na významné jubileum 500. výročia reformácie. Na Slovensku, v kolíske reformácie v Nemecku, ale aj v iných
krajinách, ktoré sa hlásia k reformačným myšlienkam sa konali mnohé podujatia, ktorých cieľom bolo pripomenúť život, dielo a odkaz najznámejšieho reformátora cirkvi Dr. Martina Luthera, ale taktiež aj jeho spolupracovníkov a ďalších významných osobností, ktoré šírili jeho
učenie. Iste vám neuniklo, že aj v masmédiách zaznelo veľa diskusií a bolo odvysielaných
viacero dokumentov aj filmov o reformácii. Niet sa čo čudovať. Veď Lutherova reformácia
predstavuje duchovné hnutie, ktoré svojím obsahom zanechalo stopy nielen na náboženskom,
ale aj kultúrnom, sociálnom a politickom živote Európy a čiastočne aj iných svetadielov. Luther
chcel obnoviť – reformovať vtedajšiu cirkev, ktorá sa vo svojom učení a v praktikách,
v celkovom spôsobe života, vzdialila od Písma svätého, od Krista, ktorý ju založil a dal jej
poslanie slúžiť ľuďom a privádzať ich ku spáse. Nepáčilo sa mu, že cirkev zneužíva svoju moc.
Biednemu ľudu hrozili peklom, ohňom, v ktorom budú ľudia trpieť neznesiteľné muky. V dobe
prísnej výchovy v rodičovskom dome, neskôr v škole, aj uprostred vtedajšej cirkvi, rástol a žil
aj Martin Luther. Vo svojom živote sa trápil otázkou : „ Ako nájsť milostivého Boha ? “ A tak
študoval Písmo sväté až dospel k poznaniu, že Boh je nielen prísnym Sudcom, ktorý trestá
hriechy, ale je aj milujúcim Otcom, ktorý hriešnikovi odpúšťa skrze Krista, ktorého obetoval na
kríži pre naše vykúpenie. SOLUS CHRISTUS – jedine Kristus sa stalo heslom Lutherovej
reformácie. A druhým SOLA FIDE – jedine viera v ukrižovaného Krista, ktorá dáva srdcu
pokoj, radosť a napokon večný život. Následne človek, ktorý je vierou v Krista ospravedlnený,
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koná dobré skutky. Toto Lutherovo poznanie pravdy zjavenej v Písme svätom však bolo
v rozpore s učením cirkvi, ktorá ľuďom hovorila, že spásu je možné dosiahnuť vlastným snažením, konaním dobrých skutkov. Veriacim bolo vštepované, že modlitbami k svätým
a uctievaním ich pozostatkov – relikvií si odčinia všetky svoje hriechy. No a vyvrcholením
tohto bludu bolo predávanie odpustkov, ktorých kúpou si podľa vtedajšej cirkvi, mohli ľudia
odčiniť svoj hriech a pomôcť aj blízkym mŕtvym, ktorí sa nachádzali v očistci. Predajom odpustkov na rozkaz pápeža Leva X bol poverený dominikánsky mních Ján Tetzel. Toto sa stalo
bezprostredným podnetom pre Lutherovo vystúpenie a začiatok reformačného diania. 31. októbra 1517 mladý profesor teológie Dr. Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu vo
Wittenbergu, kde kázaval, 95 výpovedí proti odpustkom. Luther nedal pokoj vtedajšej cirkvi.
Veľa tvoril, písal a kritizoval ju za odklonenie sa od Písma svätého, ktoré považoval za jediný
prameň viery. Biblia sa má stať pravidlom, normou života, správania sa človeka, kresťana.
SOLA SCRIPTURA – jedine Písmo sväté. Na to sa odvolával, aj keď bol v roku 1521 predvolaný na snem do Wormsu a vyzvaný, aby sa svojho učenia vzdal. Nič zo svojich mnohých kníh
a spisov, ktoré napísal neodvolal. Pred cisárom Karolom V. povedal: „Pokiaľ ma nepresvedčia
Písmo, alebo jasné, rozumné dôvody, moje svedomie je pripútané k Božiemu slovu, nemôžem
nič odvolať a neodvolám, lebo nie je správne ani bezpečné ísť proti svojmu svedomiu. Tu stojím,
inak nemôžem. Boh mi pomáhaj !“ Lutherovi išlo o život. Bol obvinený z herézy, daný do
ríšskej kliatby. Ktokoľvek ho mohol beztrestne zabiť. Na rozdiel od Majstra Jana Husa mal to
šťastie, že mal za sebou ochrancu zo svetskej moci. Bol ním Fridrich Múdry – Saské knieža,
ktorého tiež znepokojovali neporiadky v cirkvi. Zinscenoval únos Luthera na svoje sídlo – hrad
Wartburg a tak mu zachránil život.
Luther bol veľký muž viery. Isteže mal aj svoje chyby a nedostatky, ale Pán Boh cez neho
vykonal mnohé veci. Okrem iného sa Luther svojím prekladom Biblie do nemeckého jazyka
zaslúžil o to, že ľud mal možnosť počúvať zvestované slovo Božie v zrozumiteľnej reči. Spolu
so svojím spolupracovníkom, tiež univerzitným profesorom Filipom Melanchtonom zdôrazňovali dôležitosť vzdelanosti. Viacerí študenti z nášho územia, ktorí študovali v Nemecku, počú-
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vali ich prednášky a niektorí aj priamo bývali v dome u Luthera. Prinášali jeho knihy a spisy
a šírili myšlienky reformácie u nás.
V našom cirkevnom zbore v Kráľovej Lehote sme sa zišli na večerných službách Božích 31.
októbra v pamätný deň histórie, ktorý znamenal začiatok reformačných zmien. V rámci slávnostných bohoslužieb vystúpili s piesňami a pásmom básní deti z detskej besiedky, konfirmandi, aj mládežníci. Príležitostnú pieseň zaspieval spevokol a zaznela aj báseň venovaná pamiatke
reformácie. Aj zborový deň, ktorý sa konal v nedeľu 19. novembra 2017 a pripomenuli sme si
na ňom pamiatku posvätenia nášho chrámu, bol venovaný odkazu reformácie. Služby Božie
opäť spestril program detí a vystúpenie spevokolu. Prislúžená bola aj sviatosť Večere Pánovej,
ktorú prítomní prijali na očistenie od svojich hriechov a posilnenie vo viere v Pána Ježiša Krista. Po skončení služieb Božích bola pri príležitosti 500. výročia reformácie slávnostne odhalená
pamätná tabula, ktorá je umiestnená na stene pri vstupe do chrámu. Je na nej napísané – Ježiš
Kristus povedal: „Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.“ J
12,46
Pri 500. výročí reformácie ďakujeme Pánu Bohu za svetlo evanjelia Ježiša Krista, ktoré zažiarilo do temnoty sveta
a ľudského hriechu, aby
prinieslo milosť utrápeným
ľudským dušiam. Spasiteľovi
chceme ostať verní, aby
svetlo Jeho slova mocne
zažiarilo aj nasledujúcim
generáciám.
Nech tieto slová, ktoré si
môže prečítať každý, kto
vstúpi do nášho evanjelického kostola, sú pre nás povzbudením a zároveň záväzkom, nasledovať príklad
života Krista, ktorý prišiel do
nášho sveta v tie prvé Vianoce, aby sa stal svetlom pre
celý svet, aj pre každého, kto
v Neho uverí a prijme Ho za
svojho Pána a Spasiteľa.
Po vyjdení z chrámu sa
účastníci slávnostných bohoslužieb presunuli do urbárskeho domu, kde náš zborový
deň pokračoval ďalším duchovným programom a
posedením
pri
guláši
a koláčikoch.
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárk
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Plakety Slovenského Červeného kríža darcom krvi
Slovenský Červený kríž v piatok 1. decembra 2017 v zasadačke Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši odovzdával slávnostné plakety Slovesného Červeného
kríža, ktoré sú ocenením humánnosti
a šľachetnosti darcov krvi.
Na tento slávnostný akt boli pozvaní aj
naši obyvatelia Ján Laco a Patrik Sadloň,
ktorí darovali krv 10 krát. Prítomný na
slávnostnom akte bol Ján Laco, ktorému
bola odovzdaná Bronzová Janského plaketa a k tomuto humánnemu činu mu
zablahoželal a poprial veľa pevného zdravia do ďalších rokov prítomný starosta
obce a zároveň mu odovzdal vecný dar
Obce Kráľova Lehota. Vladimír Kapríni
Stretnutie s Mikulášom
V nedeľu popoludní 10. decembra 2017 v sále kultúrneho domu, ktorú zdobil krásny vianočný stromček, privítali deti z našej obce Mikuláša a jeho pomocníka čerta. O mikulášske balíčky
sa postaral tradične Obecný úrad v Kráľovej Lehote a občerstvenie zabezpečil penzión Larion.
Tohto roku sme mali vyzdobenú sálu aj svietiacim snehuliakom, ktorého daroval našej obci
Samuel Lehotský Mikušovie a rovnako jedného snehuliaka daroval aj do materskej školy, za čo
mu srdečne ďakujeme. Deti si balíčky vyslúžili básničkou alebo pesničkou. Deti poďakovali
Mikulášovi a jeho pomocníkovi, že na nich ani tento rok nezabudol a pozvali ho opäť o rok, aby
prišiel medzi ne. Potom si deti zatancovali pri veselých pesničkách a už teraz sa tešia na ďalšie
stretnutie s Mikulášom.
Mgr. Erika Šteučeková
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Prieskum kráľovolehotského hradiska georadarom
Na hradisku v Kráľovej Lehote, v mieste kde v roku 2003 satelitná snímka odhalila podzemné
základy stavieb, bol vykonaný prieskum georadarom. Robili ho 2. 10. 2017 odborníci zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Georadarom nasnímali podzemné vrstvy a teraz ich skúmajú a vyhodnocujú.
František Bizub

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
konaných dňa 4. novembra 2017 za Obec Kráľova Lehota
Obec Kráľova Lehota patrila do volebného obvodu č. 5 okres Liptovský Mikuláš, v ktorom sa
volilo 6 poslancov do zastupiteľstva ŽSK z 39 zaregistrovaných kandidátov a 1 predseda ŽSK
z 9 zaregistrovaných kandidátov.
Voľby sa uskutočnili dňa 04.11.2017 v sále kultúrneho domu v čase od 07.00 hod. do 22.00
hod. s nasledovnými výsledkami:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
474
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
133
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
133
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva
128
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
predsedu samosprávneho kraja
130
Účasť voličov vo voľbách:
28,06 %
Najviac platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva získali títo zaregistrovaní kandidáti:
1. Branislav Tréger, Mgr,, PhD., 55 r., primátor mesta, Liptovský Hrádok, nezávislý 81
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2. Ján Blcháč, Ing., PhD., 58 r., primátor mesta,
Liptovský Mikuláš, Smer – sociálna demokracia
57
3. Peter Čajka, Mgr., 46 r., náčelník MsP, Liptovský Hrádok, nezávislý kandidát
42
4. Marián Vojtík, 65 r., starosta obce, Podtureň, Smer – sociálna demokracia
31
5. Rudolf Urbanovič, Ing., 57 r., štátny tajomník MV SR,
Liptovský Mikuláš, Slovenská národná strana
28
6. Jaroslav Barok, MUDr., 61 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sloboda a solidarita, Kresťansko- demokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova
25
Najviac platných hlasov pre voľby predsedu samosprávneho kraja získala nasledovná zaregistrovaná kandidátka:
1. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR,
Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova
42
Dagmar Žišková

Kráľovolehotské výročia

1808
Pri ústí potoka Svarínka do rieky Čierny Váh vznikla lesnícka osada Svarín.
27. 1. 1988
Zomrela v Bratislave spisovateľka Krista Bendová. Narodila sa 27. 1. 1923 v Kráľovej Lehote.
20. 2. 1908
Narodil sa v Kráľovej Lehote herec Ondrej Jariabek. Zomrel v Bratislave 3. 2. 1987.
Leto 1868
Bola vymeraná trasa Košicko – Bohumínskej železnice z Kráľovej Lehoty hore údolím Bieleho
Váhu.
21. 8. 1968
Polmiliónová armáda vojsk 5 komunistických štátov (Zväz sovietskych socialistických republík, Východné Nemecko, Poľsko, Maďarsko a Bulharsko) vtrhla do Československa, obsadila
jeho územie a zmocnila sa kontroly štátu. Bola potlačená demokracia a sen o socializme
s ľudskou tvárou, ktorý sa snažil presadiť Alexander Dubček.
6. 10. 1858
Narodil sa v Kráľovej Lehote posledný direktor rodového spoločenstva Família Lehotská Tichomír Lehotský. Zomrel v Kráľovej Lehote 17. 7.1935. Jeho hrob na cintoríne sa zachoval.
18. 10. 1948
Bola ukončená výstavba zdvojkoľajnenia železničnej trate v Kráľovej Lehote a 2. koľaj v úseku
Kráľova Lehota – Východná bola daná do prevádzky.
28. 10. 1918
Kapitulovalo Rakúsko – Uhorsko. Ešte v ten deň večer Český národný výbor v Prahe vydal
zákon o zriadení samostatného Česko – Slovenska. Nato 30. 10. 1918 účastníci porady slovenských politických činiteľov v Martine odhlasovali Deklaráciu slovenského národa, v ktorej sa
vyslovili za spoločný štát s Čechmi. Tomu predchádzalo vyhlásenie Andreja Hlinku 24. 5. 1918
na zasadaní Slovenskej národnej rady v Martine: “Tu je doba činov. Treba sa nám určite vysloviť, či pôjdeme ďalej s Maďarmi alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto otázku, povedzme otvo-
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rene, že sme za orientáciu česko-slovenskú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo,
musíme sa rozísť...“. V Kráľovej Lehote sa slávnostné zhromaždenie konalo 24. 11. 1918 a ním
obec deklarovala svoj vzťah k novej republike. Po príhovore ev. farára J. Janiša obecenstvo
spievalo hymnu Hej Slováci, za ňou pieseň Kto za pravdu horí a za zvukov piesne Hoj zem
drahá vztýčili na Familiárny dom slovenskú zástavu.
2. 11. 1938
Zástupcovia fašistických štátov Nemecka a Talianska prijali vo Viedni arbitrážne rozhodnutie
o odstúpení časti južného Slovenska fašistickému Maďarsku, ktorému pririekli 10 390 km2
územia.
František Bizub

Spoločenská rubrika
IV. štvrťrok 2017
Narodili sa: September – Viktória Kociová (nebola uvedená v III. štvrťroku 2017)
Jubileá:
55 rokov Október – Milan Brtáň, December – Anton Žatkuľák
60 rokov December – Ladislav Droppa, Jana Lehotská, č. d. 202
65 rokov November – Mgr. Anna Cerovská
75 rokov Október – Eva Lehotská, č. d. 190

Dagmar Žišková
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