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Miestni ochotníci opäť nacvičili divadlo
Divadelný súbor detí a dospelých Kráľova Lehota sa obnovil takmer po 30 rokoch od posledného odohraného divadelného predstavenia v našej obci. Po takom dlhom čase podarilo
nacvičiť divadelnú hru, ktorá bola príjemným spestrením Veľkonočných sviatkov.
Veľkou snahou Stanislava Gereca, ktorý svojou vytrvalosťou a cieľavedomým prístupom
dal dokopy niekoľko dobrovoľníkov, začali na jeseň v roku 2015 nacvičovať divadelnú hru od
Ferka Urbáneka „Pytliakova žena“. Odohrali ju v sále kultúrneho domu v nedeľu 27. marca
2016.

Ani sme netušili na aký významný dátum sa divadlo odohralo. 27. marec je vyhradený ako
Medzinárodný deň divadla a slávi sa od roku 1962. Vznikol z iniciatívy Medzinárodného
divadelného inštitútu (ITI). Cieľom sviatku je primäť divadelníkov a divákov k zamysleniu sa
nad poslaním divadla, vyjadriť solidaritu divadelníkom celého sveta, podporiť ich v úsilí
presadzovať základné morálne a spoločenské vlastnosti umeleckými prostriedkami.
V réžii Stanislava Gereca sa predstavili Jana Lehotská č.d. 202, Barbora Čupániová, Milan
Lehotský č.d. 168, Eva Sopková, Katarína Kunáková, Daša Šimčiaková, Radoslav Šimčiak,
Martin Laco, Martin Rúčka, Miroslav Frtús a zahral si aj samotný režisér Stanislav Gerec.
Príbeh Pytliakovej ženy
je v troch dejstvách. Hlavnú
postavu Veronku stvárnila
Barbora Čupániová, ktorá
vystupovala na pódiu celé tri
dejstvá a jej matku Marišu
Jana Lehotská. Ich výkony
boli chvályhodné, najmä
Stanislava Gereca, ktorý
autenticky stvárnil Veronkinho stále opitého muža
Flóriša.

Divadelné predstavenie sa odohralo popoludní v predpremiére o 14. hod. za účasti približne 60 divákov a na večernom predstavení v premiére o 17. hod., na ktorom bolo okolo 220
divákov, sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miesta a ľudia museli pre nedostatok miesta aj stáť. Predstavenie si prišli pozrieť okrem našich občanov aj diváci a divadelníci
z okolitých obcí. Atmosféra v sále bola nabitá pozitívnym očakávaním, ktoré bolo po skončení
predstavenia niekoľkonásobne prekonané.
Na príprave divadelného predstavenia spolupracovali aj šepkárky Ingrid Kunáková
a Nadežda Lehotská. Ozvučenie a osvetlenie sály mali na starosti Dušan Brezina s Martinom
Rúčkom, v zákulisí pomáhal Filip Budovec.
Starosta obce Vladimír Kapríni poďakoval režisérovi a divadelníkom za výborný predvedený výkon, za čas, ktorý venovali príprave, ako aj ochote stretávať sa a dôsledne pripraviť
vystúpenie. Odovzdal Stanovi Gerecovi kyticu kvetov a prezent, za ktoré sa režisér poďakoval
a kyticu odovzdal hlavnej predstaviteľke Barbore Čupániovej.
Všetkým menovaným patrí srdečné poďakovanie za túto vynikajúce pripravenú aktivitu,
ktorá veríme, že bude mať pokračovanie a neodmlčí sa na ďalších 30 rokov.
Mgr. Erika Šteučeková

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 44/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k Návrhu programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva aj so zmenou o bod 2. Správa o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok
2014/2015
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Uznesenie číslo 45/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Kráľova Lehota za školský rok 2014/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2014/2015 predloženú riaditeľkou MŠ
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Uznesenie číslo 50/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 7. Správa o hospodárení Obce v Kráľovej Lehote k 30.09.2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. správu o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 30.09.2015

Uznesenie číslo 46/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia čís. 35/2015 až 43/2015 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10.2015
boli splnené
Uznesenie číslo 47/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 4. Správa z vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kráľova Lehota
hlavnou kontrolórkou obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu z vykonanej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kráľova Lehota
hlavnou kontrolórkou obce
Uznesenie číslo 48/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 5. Správa z vykonanej kontroly zmlúv – zverejňovanie a predbežná finančná kontrola
zo strany obce Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu z vykonanej kontroly zmlúv – zverejňovanie a predbežná finančná kontrola zo
strany obce Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce
Uznesenie číslo 49/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I.
polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I. polrok 2016
B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej
činnosti
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Uznesenie číslo 51/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 8. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1.
inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
v zložení:
Ústredná inventarizačná komisia: Zdenko Lehotský – predseda ÚIK, Jozef Lesák – člen ÚIK,
Mgr. Anna Cerovská – členka ÚIK,
Obecný úrad: Jozef Lesák – predseda IK, Mária Lehotská – členka IK,
Vladimír Kapríni – hmotne zodpovedná osoba
Materská škola: Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka IK, Zdenko Lehotský – člen IK,
Zuzana Jurčová – hmotne zodpovedná osoba
Školská jedáleň pri MŠ: Mária Lehotská – predsedníčka IK, František Juha – člen IK,
Zdenka Matisková – hmotne zodpovedná osoba
Obecná knižnica: Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka IK, Mária Lehotská – členka IK,
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – hmotne zodpovedná osoba
Drobná prevádzka pri OcÚ: Zdenko Lehotský – predseda IK, František Juha – člena IK,
Ján Pavlák – hmotne zodpovedná osoba
Požiarna ochrana: František Juha – predseda IK, Zdenko Lehotský – člen IK,
Jozef Lesák – člen IK, Štefan Hudáč – hmotne zodpovedná osoba
Sklad CO: Mária Lehotská – predsedníčka IK, Jozef Lesák – člen IK,
Dagmar Žišková – hmotne zodpovedná osoba
Uznesenie číslo 52/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľova Lehota č. 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné drobné stavebné
odpady
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľova Lehota č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s odvolaním
sa na ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady s drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
2. splátky dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje, rovnomerne u fyzických osôb od 100,00 € a u právnických
osôb od 300,00 € nahor a to tri splátky: prvá splátka v termíne do 15 dní odo dňa
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právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka v termíne do 31.07. bežného roka a tretia
splátka v termíne do 30.10. bežného roka

A.
1.
2.
B.
1.
2.
3.

Uznesenie číslo 53/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
schvaľuje
v zmysle § 4 ods. 5 zákona čís. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce na rok 2016
rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2016
splnomocňuje
starostu obce
upravovať v priebehu roka 2016 ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky
schválených príjmov a výdavkov
povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce
ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume
max. 2 000,- € v jednom prípade
povoľovať presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to v sume max. 2 000,- €

Uznesenie číslo 54/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 11. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2017 a 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. návrhy rozpočtov obce Kráľova Lehota na roky 2017 a 2018
Uznesenie číslo 55/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 12. Prerokovanie návrhu Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Horného Liptova na roky 2015 – 2022, časť obec Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. návrh Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Horného Liptova
na roky 2015 – 2022, časť obec Kráľova Lehota
Uznesenie číslo 56/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 13. Rôzne h/ žiadosť o prenájom sály KD
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s prenájmom sály kultúrneho domu v Kráľovej Lehote pre Luciu Čimborovú, Kráľova
Lehota 56 za účelom uskutočnenia Štefanskej tanečnej zábavy dňa 25./26.12.2015
za úhradu 50,00 € (náklady na vykurovanie, elektriku, vodné – stočné, prenájom
priestorov)
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Uznesenie číslo 57/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.12.2015
k bodu 13. Rôzne k/ odmeny
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. mimoriadne odmeny za rok 2015 nasledovne:
pre zástupcu starostu obce vo výške 200,00 €
pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške á 150,00 €
pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 100,00 €
Uznesenie číslo 1/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k Návrhu programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva aj so zmenou o bod 3. Obecná knižnica
v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona
č. 206/2009 Z. z.
Uznesenie číslo 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 44/2015 až 48/2015, 50/2015 až 57/2015 boli splnené a uznesenie číslo
49/2015 – schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova
Lehota na I. polrok 2016 sa plní priebežne. Taktiež uznesenie číslo 43/2015 zo dňa
29.10.2015 – príprava projektov pre Programovacie obdobie rokov 2014 – 2020,
zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania, polohopisného a výškopisného
zamerania a vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „MK
Magdolina skala s rekonštrukciou chodníkov a osvetlenia“ sa plní priebežne
Uznesenie číslo 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 3. Obecná knižnica v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a
doplnení zákona č. 206/2009 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Štatút Obecnej knižnice Kráľova Lehota
2. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Kráľova Lehota
3. Zoznam kníh zaradených do prírastkového zoznamu Obecnej knižnice v Kráľovej
Lehote v roku 2015
Uznesenie číslo 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 4. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote

5

6

Kráľova Lehota

Apríl 2016

Číslo 1

Kráľova Lehota

Ročník 12

A. s c h v a ľ u j e
1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
Uznesenie číslo 5/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 5. Správa o hospodárení Obce v Kráľovej Lehote k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. správu o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 31.12.2015
Uznesenie číslo 6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 6. Schválenie kontokorentného úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš formou dodatku
ku zmluve za účelom vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s prijatím kontokorentného úveru z VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 23.300,- €
formou Dodatku ku Zmluve o kontokorentnom úvere číslo 334/2011/UZ zo dňa
15. apríla 2011 za účelom vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka, s trvaním úveru na 12 mesiacov
a so zabezpečením úveru vlastnou blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke
Uznesenie číslo 7/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 7. Kresťansko-hudobný festival pre mládež CampFest Svarín 400, 032 33 Kráľova
Lehota – termín konania a súhlas s nočnou produkciou
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. oznámenie o konaní akcie CampFest v dňoch 4. – 7.08.2016 v areále Misijné centrum
Kráľova Lehota a.s., časť obce Svarín v k. ú. Kráľova Lehota a priľahlých parcelách
B. s ú h l a s í
1. s nočnou produkciou koncertov v dňoch 4. – 7.08.2016 v areále Misijné centrum
Kráľova Lehota a.s., časť obce Svarín v k. ú. Kráľova Lehota a priľahlých parcelách
Uznesenie číslo 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 8. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK Magdolina skala, odkúpenie
pozemkov od Lesov SR, š.p., Banská Bystrica, rodín Teplických a zámena pozemkov
s vlastníkom Jánom Pavlíkom, bytom 032 32 Východná č. 307
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ost. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade s
§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. zámer prevodu
majetku obce – zámena pozemkov, ktoré sú vedené v registri „C“ parc. č. 556/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, 556/2, druh pozemku záhrada
o výmere 10 m2, parc. č. 556/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
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3 m2, 557/25, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1 m2 v k. ú. Kráľova Lehota
zapísané na LV č. 584, o celkovej výmere 86 m2 vo vlastníctve Jána Pavlíka, bytom
032 32 Východná 307, podľa vypracovaného geometrického plánu č. 45718946-13/2015
zo dňa 20.05.2015, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálnym odborom dňa 04.06.2015 pod č. 405/2015 za časť pozemku vo vlastníctve
obce Kráľova Lehota, ktorý je vedený v registri „C“ parc. č. 557/30, druh pozemku
trvalé trávne porasty v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441 zo strany východnej
o výmere 86 m2, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkoprávne
vysporiadanie jestvujúcej miestnej komunikácie Magdolina skala. Bez zámeny
uvedených pozemkov by nebolo možné majetkoprávne vysporiadať pozemky pod
jestvujúcou miestnou komunikáciou a zabezpečiť stavebné povolenie.
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k nadobudnutiu
majetku do vlastníctva obce
Uznesenie číslo 9/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 10. Most na ceste III/2356 v Kráľovej Lehote (ponad tok Bocianka) – informácia
o realizovaných opatreniach
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
berie na vedomie
1. informáciu o realizovaných opatreniach na mostnom objekte na ceste III/2356
v Kráľovej Lehote, vypracovanom návrhu a cenovom ohodnotení prác pre
zvýšenie zaťažiteľnosti a následnom rokovaní s riaditeľmi odboru pozemných
komunikácií VÚC Žilina a správy ciest o zabezpečení finančných prostriedkov
pre navrhované práce
Uznesenie číslo 10/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 11. Rôzne b/ možnosť zamestnať v zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti cestou ÚPSVaR Liptovský Mikuláš znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. zamestnať 3 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle ustanovenia § 54
ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti cestou ÚPSVaR
Liptovský Mikuláš na práce v obci Kráľova Lehota na dobu 9 mesiacov
so spoluúčasťou obce 5 %
Uznesenie číslo 11/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 11. Rôzne d/ žiadosť Peter Sopko, Kráľova Lehota 107 – prenájom pozemku za účelom stanovišťa včelstiev
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ost. 4, písm. a) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. zámer prenájmu
majetku obce – časti pozemku o výmere 2220 m2, ktorý je vedený v registri „E“ parc. č.
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1137, druh pozemku trvale trávnaté plochy v k ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV
č. 712 o celkovej výmere pozemku 4441 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39, v spoluvlastníckom podiele 1/1 žiadateľovi
Petrovi Sopkovi, 032 33 Kráľova Lehota 107 za účelom využívania časti pozemku ako
stanovišťa pre včelstvá na dobu prenájmu 5 rokov, pričom dôvod hodný osobitného
zreteľa je premiestnenie rodín včiel mimo zastavaného územia obce Kráľova Lehota

Uznesenie číslo 13/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 11. Rôzne ch/ letecká fotografia obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. vyhotovenie leteckej fotografie obce Kráľova Lehota a časti obce Svarín
Vydavateľstvom CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Rozvoj obce
Aktivačná činnosť
V januári – apríli 2016 v obci bola aktivačná činnosť zameraná na dopĺňanie palivového
dreva do kotolní MŠ a KD, vo februári pri snežení a mrazoch vykonávali zamestnanci obce
a zamestnaní cez §54 ÚPSVaR Liptovský Mikuláš čistenie chodníkov, verejných priestranstiev od snehu a posyp križovatiek, chodníkov a stúpaní posypovým materiálom.
Po oteplení v polovici marca sme začali so zametaním a čistením miestnych komunikácií,
chodníkov, verejných priestranstiev, priestorov pred obchodmi, kostolom a ďalších priestranstiev tak, že boli do veľkonočných sviatkov vyčistené a celá dedina bola taká čistá a upravená
ako na okolí možno žiadna.
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Potom bol vyčistený odvodňovací kanál v starej časti
obce, od detského domova po
rodinný dom pána Španka
a od križovatky pri Jurášovciach po rodinný dom Brtáňovcov. Tieto práce vykonávajú zamestnanci obce Janka
Lehotská, Vladimír Poliak, na
§ 54 zamestnaní Tibor Polhoš
ml., Jela Kokavcová a od 1. apríla 2016 boli
cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na § 54
prijatí Dušan Španko a Miriam Bartková na
obdobie 9 mesiacov (prijatí na § 54 znamená,
že ÚPSVaR platí 95% všetkých nákladov na
mzdy a odvody do poisťovní a obec má
spoluúčasť 5%).
Koncom marca sme začali s prípravou
palivového dreva – pílením buntov smrekových obrezkov a ukladaním v priestore pred
kotolňou materskej školy v dolnej záhrade.

Uznesenie číslo 12/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.02.2016
k bodu 11. Rôzne – cyklistický výlet pre rodičov s deťmi
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. cyklistický výlet pre rodičov s deťmi dňa 14.05.2016 od Penziónu Larion v Kráľovej
Lehote na Čierny Váh spoluorganizátorom Lehotský comp., s.r.o. Kráľova Lehota
s finančným príspevkom obce Kráľova Lehota

Hlasovanie poslancov za uznesenia
za uznesenie č. 44/2015 až 57/2015 4 poslanci
Mgr. Anna Cerovská, Mária Lehotská,
Zdenko Lehotský, Jozef Lesák
za uznesenie č. 1/2016 až 10/2016 5 poslanci
Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská, Zdenko Lehotský,
Jozef Lesák
za uznesenie č. 11/2016 až 13/2016 4 poslanci
Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská, Jozef Lesák
proti uzneseniu:
0 poslancov
zdržali sa hlasovania:
0 poslancov
Starosta obce: Vladimír Kapríni

Apríl 2016

Rekonštrukcia elektrických rozvodov obecného úradu a kultúrneho domu
V pondelok 4. apríla 2016 sme začali stavebno–montážne práce na rekonštrukcii elektrických rozvodov v celom kultúrnom dome, chodbe, sobášnej miestnosti, kuchynke, WC, pod
javiskom, na balkóne, v kotolni a v obidvoch kanceláriách obecného úradu.
Prácam predchádzalo vyprázdnenie priestorov, stolov, stoličiek a iných vecí do budovy
kde sídli knižnica, kobercov, presťahovanie kancelárií do zasadačky obecného úradu.
Rekonštrukciu elektrických rozvodov realizuje dodávateľská firma MK ELMONTSERVIS
Michal Krčula, Podtureň na základe predloženej
cenovej ponuky s najnižšou cenou a uzatvorenej
zmluvy o dielo č. 1/2015 zo dňa 30.06.2015
o celkovom náklade 9.290,0 € s DPH. Práce za
zhotovenie diela budú uhradené z rozpočtu obce
na rok 2016.
Počas prác v kanceláriách OcÚ bola odstránená poškodená nefunkčná podlaha z palubových
dosák, na nerovných hranoloch 15/15 cm, ktorá
bola vyplnená násypom škvárou, pieskom a iným
sypkým materiálom. Tento bol našimi zamestnancami ručne vo vedrách cez kanalizačnú rúru
z okna a balkóna uložený do pristaveného kontajnera a odvezený na skládku TKO do Liptovského
Hrádku ako stavebný odpad.
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Chcem všetkým našim zamestnancom poďakovať za odvedenú prácu v zhoršených pracovných podmienkach.
Zo zistených skutočností sme pristúpili k novému tepelno-technickému riešeniu odľahčenej konštrukcie podlahy kancelárií aj po odkonzultovaní návrhu riešenia so statikom
a projektantom. O uvedenej skutočnosti a následnom postupe prác starosta obce informoval
poslancov obecného zastupiteľstva a prizval ich k obhliadke otvorenej podlahy.
Vladimír Kapríni
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Návšteva poslankyne Oľgy Nachtmanovej v našej obci
Vo štvrtok 18. februára 2016 navštívila našu obec poslankyňa NR SR pani
Oľga Nachtmannová (na obrázku zľava)
spolu so svojou asistentkou Katarínou
Vavrovou. Stalo sa tak pri príležitosti
blížiacich sa volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky, ktoré sa konali 5.
marca 2016. Do politickej kampane
ktorá v tom čase prebiehala, si pani
poslankyňa vybrala okrem iných miest
a obcí aj našu obec, ktorú už niekoľko krát navštívila počas minulých rokov pri rôznych obecných akciách. Privítali sme ju
v zasadacej miestnosti obecného úradu za účasti približne 30
obyvateľov našej obce. V priateľskej atmosfére nás informovala
o programe a cieľoch strany SMER-SD, ktorej je členkou. Odpovedala na položené otázky a prisľúbila pomoc pri riešení problémov originálnych kompetencií v materskej škole a obci.

Zo života obce
Pietna spomienka na rodáčku Kristu Bendovú
V stredu 27. januára 2016 sme si spoločne starosta obce, evanjelická pani farárka, pracovníčky obecného úradu, členovia MO
Matice slovenskej a učiteľky s deťmi
z materskej školy v Kráľovej Lehote
slávnostne pripomenuli pri hrobe
našej rodáčky spisovateľky Kristy
Bendovej výročie jej
narodenia
a úmrtia. Pri hrobe sme zapálili
sviečky a starosta obce sa prihovoril
dospelým aj deťom. Na záver sa
milým
slovom
prihovorila
a pomodlila sa farárka Viera Mosná.
71. výročie oslobodenia obce
71. výročie oslobodenia našej obce sme si
za účasti našich obyvateľov a hostí pripomenuli v piatok 29. januára 2016. Pietnej spomienky sa zúčastnil za Oblastný výbor PZBP
Liptovský Mikuláš Ján Machovič. Spomienka
začala o 14. hod. sprievodom od obecného
úradu ku pamätníku padlým, kde sme si pamiatku padlých hrdinov uctili položením
venca a zapálením sviečok. Prítomným sa
prihovoril predseda SZPB Milan Mrlian, Ján
Machovič a na záver sa pomodlila pani farárka Viera Mosná. Mgr. Erika Šteučeková
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9. ročník stolnotenisového turnaja

V sobotu 19. marca
2016 v popoludňajších
hodinách sa v sále
kultúrneho domu uskutočnil 9. ročník stolnotenisového
turnaja
o putovný pohár starostu obce Kráľova Lehota neregistrovaných hráčov. Hralo sa v 4 vylosovaných skupinách,
z ktorých podľa umiestneného poradia nasledoval vyraďovací systém. Turnaja sa zúčastnilo
16 hráčov a ukončený bol vyhlásením výsledkov, odovzdaním hodnotných cien a veľkého
putovného pohára starostom obce Vladimírom Kaprínim a organizátorom Petrom Čimborom.
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Víťazom 9. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Štefan Pavlov z Liptovského Mikuláša, ktorý vo finále zdolal Mareka Lesáka z Liptovského Hrádku, ktorý skončil na 2. mieste, na
ďalšom mieste skončil Milan Hellebrandt, ktorý v zápase o 3. miesto zdolal Martina Gajdoša,
ten skončil na 4. mieste.
V príjemnej atmosfére dominovala pohoda a dobrá nálada, športový duch, tradičné občerstvenie, dobrý boršč a šišky o ktoré sa už tradične postarala rodina Čimborová a Libičková,
ktorej za organizáciu a zabezpečenie turnaja vyslovujeme poďakovanie.
Ing. Michal Libiček.
Pôstny koncert v evanjelickom kostole
Obdobie pôstu je prípravou na Veľkonočné sviatky. Pre kresťanov je to čas, kedy si znovu
pripomíname cestu utrpenia, bolestnej smrti Krista za nás hriešnikov, ale aj Jeho slávneho
vzkriesenia pre naše ospravedlnenie. Pôst je
príhodnou dobou na stíšenie sa, zamyslenie
nad svojím životom, aj skutočnosťou, že
sme závislí na Pánu Bohu, pretože sme
všetci bez rozdielu v Jeho rukách a to
v živote, aj pri smrti.
V zhone tejto doby, uprostred ktorej žijeme sú chvíle stíšenia a duchovného rozjímania vzácnosťou. Chrám je jedinečným
miestom, kde sa nám to ponúka pravidelne
na službách Božích. V 4. nedeľu pôstnu –
6. marca t.r. popoludní sme mali výnimočnú príležitosť prijať občerstvenie pre svoju
dušu aj na pôstnom koncerte duchovnej
hudby a poézie. Program koncertu tvorili
Biblické piesne od českého skladateľa
Antonína Dvořáka. Je to cyklus 10 piesní,
ktoré napísal na slová vybratých Dávidových žalmov. Dielo je odborníkmi považované za vrchol skladateľovej piesňovej
tvorby. Má hlboký duchovný obsah, pretože biblická kniha žalmov, je vlastne knihou
modlitieb. V jednotlivých žalmoch je vyjadrená na jednej strane úzkosť človeka, ktorú prežíva
pri uvedomení si svojich hriechov, slabostí, ťažkostí, na strane druhej je to dôvera v Božiu
milosť, odpustenie a pomoc. Všetko končí napokon v radosti a oslave Všemohúceho za mocné Božie skutky, ktoré koná pri jednotlivcovi, aj celom národe. Pre nás poslucháčov bolo
naviac príjemné, že sme mali duchovný zážitok v zrozumiteľnej reči, nakoľko Dvořák si pre
toto dielo nezvolil tradičný jazyk duchovných diel, ktorým bola latinčina, ale čerpal z českého
prekladu – Kralickej Biblie. Dvořákove Biblické piesne vznikli v roku 1894, krátko pred
Veľkou nocou, v čase skladateľovho pobytu v New Yorku. Symbolicky zazneli v čase pred
Veľkou nocou aj v našom evanjelickom kostole. Všetci tí, ktorí prijali pozvanie do chrámu
nielen z Kráľovej Lehoty, ale aj z okolitých cirkevných zborov, mali možnosť vypočuť si
Biblické piesne v podaní operného speváka Jaroslava Pehala, ktorý pôsobí od roku 2011 ako
člen Viedenskej štátnej opery a v rámci Združenia mladých umelcov Harmonia Seraphica sa
venuje interpretácii diel sakrálnej hudobnej literatúry. Jeho mohutný bas, ktorým spieva, bol
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pohladením pre dušu najmä pri žalmoch, ktoré sú nám najviac známe, ako napr. Ž 23 Hospodin je môj pastier, Ž 121 Pozdvihujem si oči k vrchom : Odkiaľ mi príde pomoc ? alebo Ž 137
Pri riekach babylonských... Operného speváka na organe naozaj umelecky sprevádzal Daniel
Simandl, ktorý pôsobí predovšetkým ako dirigent vážnej hudby. Od roku 2010 je pedagógom
konzervatória v Bratislave a tiež zbormajstrom a zakladateľom mužského speváckeho okteta
Danubius Octet Singers, ktorého členom je aj Jaroslav Pehal.
Hlboký kultúrny a duchovný zážitok zo spevu a hry na organe umocnil známy slovenský
herec, scenárista, pedagóg, zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, ktorý celý koncert sprevádzal umeleckým slovom. Jeho úžasný prednes básní, schopnosť s patričným pátosom recitovať dlhé
literárne skvosty, mu môžeme v dobrom závidieť aj my mladší.
Na záver koncertu poďakovali umelcom za krásny zážitok evanjelická farárka Viera Mosná, aj starosta našej obce Vladimír Kapríni. Odovzdali sme im spomienkové darčeky, ako
prejav našej vďaky. Zároveň sme vyjadrili túžbu, aby naši milí hostia na Kráľovu Lehotu
nezabudli a niekedy medzi nás opäť zavítali.
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka
15. výročie založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
Výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS)
v Kráľovej Lehote sa konala 4. marca 2016. Prebiehala v slávnostnej atmosfére. Boli na to
dva dôvody, 15. výročie založenia našej ZO
a blížiaci sa sviatok MDŽ.
Predsedníčka Blažena Mosná privítala
vzácnych hostí: Dr. Michala Kotiana predsedu OO a KO JDS, starostu Vladimíra
Kapríniho, farárku Vieru Mosnú a ostatných prítomných členov ZO JDS. Slávnostnú náladu navodil kultúrny program detí s
farárkou Vierou Mosnou. Pásmo piesní
a básničiek k MDŽ milo potešilo prítomných.
V príhovore Dr. Kotian vyzdvihol náročnú a zodpovednú prácu žien doma aj
v zamestnaní. Rozveselil nás vtipom
a potešil dušu piesňou „Zaleť biela holubienka.“ Starosta Kapríni nám poďakoval
za spoluprácu s OcÚ K. Lehota, ocenil našu
pomoc obci. Zablahoželal ženám k MDŽ
a každej odovzdal voňavý klinček. Farárka
Mosná vyzdvihla úlohu ženy, matky a
udržiavateľky rodiny. Zaželala im veľa zdravia
a požehnania.
Naša ZO bola založená 6. 1. 2001. Zakladajúcej
schôdze JDS sa zúčastnilo 18 členov, bola zvolená
predsedníčka Jitka Lehotská, pokladníčka Albína Kunajová a revízorka Mária Laštíková, členka výboru Gizela
Fiamínová. Hosťami boli za OV JDS Margita Bazelová
a vtedajší starosta našej obce Peter Matisko. K 31. 12.
2001 mala ZO už 29 členov. V roku 2008 mala Jitka
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Lehotská krátku prestávku a predsedu zastával Karol Větrovský. Jitka Lehotská nás po boji
s chorobou opustila 28. 4. 2010. Za obetavosť a aktívnu činnosť jej pri 5. výročí jej úmrtia
posielame: „Jitka spomíname a ďakujeme!“ Na VČS 27. 2. 2011 bola za predsedníčku ZO
JDS zvolená Ing. Blažena Mosná..
Zástupca OO JDS Dr. Kotian odovzdal zakladateľkám našej ZO a terajšej predsedníčke
ZO ďakovné listy a kytičku kvetov. Upomienkový darček im odovzdala Ing. Balžena Mosná.
Naša členská základňa je pomerne stabilná. K 4. 3. 2016 sme mali 44 členov, dnes ich je
46. JDS organizuje bohatú kultúrno-spoločenskú a športovú činnosť. Zastupuje dôchodcov na
rokovaniach na rôznych úrovniach. Tým si získava nových členov. Zúčastňujeme sa osláv,
organizujeme, alebo si pripomíname oslobodenie obce a okresu, 1. máj, 8. máj, SNP, Akcia
zvony 11.11. o 11, 11 hod., 200-té výročie narodenia Ľudovíta Štúra spoločným pozeraním
DVD z jeho osláv, Mesiac úcty k starším, MDŽ, Dňa matiek, Dňa otcov, okresné a krajské
prehliadky spevokolov, prednesu poézie a prózy, okresný majáles v Liptovskom Jáne, stretnutia na hranici JDS SR a ČR a Poľska, turistický zraz seniorov, okresné športové hry, zdravice
jubilujúcim členom, posedenia pri guláši alebo kapustnici s vianočnými koledami, celookresné
stretnutie s primátormi a starostami obcí. Máme možnosti dôchodcovských zliav na vstup do
Tatralandie, ... účasti na 5-6 dňových rekondičných pobytoch so štátnou dotáciou, spolupráce
s OcÚ, OO JDS, s miestnymi spoločenskými organizáciami pri usporadúvaní rôznych podujatí
napr. výlety, výstavy ... u nás okrem iného Dary Zeme – Božie dary, spoločný výlet do Osvienčimu...
Na záver ďakujem všetkým sponzorom aj starostovi Vladimírovi Kaprínimu za spoluprácu
aj jeho čas venovaný pre nás. Činnosť našej ZO je veľmi pestrá a zaujímavá aj vďaka obetavosti viacerých našich členov. Všetkým ochotným srdečne ďakujem a prajem pevné zdravie
a porozumenie.
Mgr. Anna Cerovská, podpredsedníčka ZO JDS

Správa o činnosti Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža za rok 2015
Naša MS SČK eviduje 70 členov. Činnosť sme v minulom roku začali tradičným sprievodom fašiangových masiek. Členky ČK pripravili maskám občerstvenie a postarali sa aj o celý
priebeh „ pochovávanie basy“ spojené so zábavou. Fašiangovú zábavu v roku 2015 hodnotíme
ako úspešnú.
V roku 2015 sa naše členky zúčastnili na podujatiach v obci ako zdravotná pomoc
v prípade potreby. Ľudmila Lesáková a Elena Bakošová sa postarali a vyčistili hrob zakladateľke ČK v našej obci p. Řepkovej, Elena Bakošová sa po celý rok starala aj o hroby padlých
partizánov. Medzi našu činnosť patrí aj poskytovanie
prvej pomoci. Túto pomoc
poskytujú Elena Bakošová,
Bernardína Pichnarčíková, Eva
Lehotská, Mária Sopková
a Jarmila Jurášová.
V roku 2015 darovalo krv
10 spoluobčanov.
V tomto roku 2016 sme vo
februári zorganizovali tradičný
posledný fašiang chodením masiek po dedine a vo večerných hodinách zábavu pri živej hudbe
s bohatou tombolou a pochovávaním basy. Plánujeme zorganizovať čistenie studničiek v
chotári Kráľova Lehota.
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi za ich ľudský postoj ďakujeme a želáme im veľa
zdravia a osobných úspechov.
Elena Lehotská, predsedníčka MS SČK

Výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej
V pondelok 14. marca 2016 sa za účasti 17 členov,
z celkového počtu 31, konala v zasadacej miestnosti obecného úradu výročná členská schôdza Miestneho odboru
Matice slovenskej (MO MS) Kráľova Lehota. Schôdzu
otvoril predseda Jaroslav Baran a Vanda Ballonová zarecitovala na úvod báseň od Barbory Vinczeovej „Domov“.
Schôdzu viedol predseda MO MS Jaroslav Baran, ktorý privítal riaditeľa Domu Matice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši Bc. Mareka Nemca, starostu obce Vladimíra
Kapríniho a členov miestneho odboru MS. Schválili sme
rámcový plán činnosti MO MS na rok 2016
a podpredsedníčka Mgr. Erika Šteučeková informovala
členov o vypracovanom a zaslanom projekte na Členské
ústredie MS v Martine, ktorým sa snažíme získať finančné
prostriedky na vyhotovenie presklenej vitríny na vyznamenania do pamätnej izby spisovateľky Kristy Bendovej.
Na záver predseda MO MS Jaroslav Baran a riaditeľ
Domu MS Bc. Marek Nemec poďakovali Ing. Blažene
Mosnej a odovzdali jej ocenenie a kyticu kvetov za činnosť počas jej predsedníctva v MO.
Mgr. Erika Šteučeková

Zo života materskej školy
Nový rok 2016 sme v materskej škole hneď po zimných prázdninách začali lyžiarskym
kurzom, ktorého sa zúčastnilo 11 detí z druhej triedy. Pod vedením skvelých inštruktorov
počas piatich dní v lyžiarskom stredisku v Jasnej si deti osvojili základy lyžovania.
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V posledný deň kurzu inštruktori zorganizovali pre deti výlet lanovkou na Chopok a tiež
lyžiarske preteky, kde každý mohol predviesť svoje lyžiarske schopnosti. Deti boli lyžovaním
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nadšené a my ďakujeme pani Herichovej za ponuku tejto možnosti ako aj jej
realizáciu. Naša vďaka patrí aj pánom
Čimborovi, Lacovi a Jurčovi za zaistenie dopravy.
S fašiangami sme sa tradične rozlúčili karnevalom. Po predstavení naozaj
krásnych masiek a veselej zábave
v materskej škole karneval pokračoval
sprievodom v maskách aj do dediny.
S veselým spevom sme navštívili obchody, obecný úrad aj pani učiteľku
Irku, kde sme si „vyfašiangovali“ sladké dobroty. Za ochotu prísť fotografovať a krásne fotky z celého karnevalu
ďakujeme pani Červeňákovej.
V
rámci výchovno-vzdelávacej
činnosti sa snažíme okrem iného rozvíjať pozitívny vzťah detí k čítaniu a ku
knihám ako takým. V marci, ktorý je
mesiacom knihy si deti nosili svoje
obľúbené knihy z domu do materskej
školy. Pani učiteľ ky im z nich čítali,
spoločne sme si prezerali ilustrácie.
Navštívili sme aj miestnu knižnicu
a tiež rodný dom Kristy Bendovej. Práve v ňom sme deťom prečítali
životopis, v ktorom spisovateľka opisuje svoje detstvo pre deti pútavým
a zároveň aj humorným spôsobom.
Koncom marca sme sa podľa dávnych zvykov rozlúčili so zimou
a privítali sme jar. Po rozhovoroch
o tradíciách vítania jari, prezeraní fotografií a video záznamov z obcí, ktoré
tieto zvyky zachovávajú do dnes, deti
prejavili spontánny záujem o „vyprevadenie zimy z našej dediny“. A tak sme
si spoločne zo zvyškov látok vyrobili
Morenu ako symbol zimy a so spevom
sme ju vyniesli ku Váhu, v ktorom
skončila jej púť. Naspäť sme sa vracali
so symbolom jari – vetvičkou ozdobenou stužkami.
Pred sviatkami jari Veľkou nocou si
deti zdobili vajíčka a to technikou „navliekania sukničiek“, ktorá je pre deti zaujímavá
a zároveň nenáročná. S deťmi pracovala pani Róthová, ktorá zabezpečila pre všetky deti
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vyfúknuté vajíčka, stužky na ich zavesenie. Nakoľko sa maľovaniu vajíčok venuje už niekoľko rokov, predviedla nám aj maľovanie vajíčok voskom. Za zaujímavú aktivitu pre deti a tiež
za krásne vajíčka pani Róthovej ďakujeme.
V apríli nás navštívil „Kapitán Trojuholník“, ktorému deti pomáhali hľadať poklad, spolu
s ním prežívali veselé dobrodružstvá na súši i na mori. Prostredníctvom tohto divadielka
jedného herca „Múzadielka“ sa deti zábavnou formou venovali geometrickému tvaru – trojuholník a to prostredníctvom hry, vlastných skúsenosti , formou zážitkové učenia v interakcii
s hercom.
V apríli sa deväť predškolákov zúčastní zápisov do základných škôl, ktoré budú navštevovať v budúcom školskom roku. Určite ich hravo zvládnu a my škôlkári im všetkým držíme
palce.
Zuzana Jurčová, riaditeľka Materskej školy
Voľby do národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 5. marca 2016 sa konali voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. V Kráľovej
Lehote bol vytvorený jeden okrsok na hlasovanie.
V ňom boli tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 502
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 325
Počet voličov, ktorí odovzdali volebnú obálku:
324
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z
cudziny: 1
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 315
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu alebo koalíciu:
105 SMER – sociálna demokracia, 46 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, 42
Sloboda a Solidarita, 39 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA),
32 Slovenská národná strana, 21 SME RODINA – Boris Kollár, 9 ♯SIEŤ, 4 MOST – HÍD,
4 Kresťanskodemokratické hnutie, 3 Komunistická strana Slovenska, 2 Strana moderného
Slovenska, 2 Strana zelených Slovenska, 2 Slovenská občianska koalícia, 1 ŠANCA, 1 Koalícia Spoločne za Slovensko, 1 Priama demokracia, 1 VZDOR – strana práce.
Účasť voličov vo voľbách do NR SR bola 64,74 %.
Dagmar Žišková

Významní rodáci a osobnosti obce
Dedo Oňo
Spomienky dcéry Doroty na otca Oldricha Bendu
Otec bol veľmi očakávané dieťa v rodine Bendovcov. Starý otec totiž vyjadril názor pred
jeho narodením, že ak to bude znovu dcéra, neprestane pokračovať, až keď to nebude syn.
Spomínam si, ako stará mama s úsmevom na tvári rozprávala o jeho narodení, že sa najvrúcnejšie modlila vo svojom živote, aby to bol chlapec. A našťastie bol  ! Dali mu meno po
starom otcovi, teda po dedovi, ako sme ho my vnuci volali – Oldrich. Doma ho volala Krista
Oňo, stará mama Oník, Oňko. Ako malý chlapec pomáhal starému otcovi na stanici,
s obľubou vraj nosil jeho výpravcovskú čiapku pri púšťaní vlakov, salutoval a šušlal: ja som
Oňo – Mrňo z Kravaty Lehoty  ! Starý otec ho vodil aj na drezine a odhaľoval mu krásy
technického sveta, ktoré mu natoľko učarovali, že sa neskoršie rozhodol študovať na vysokej
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škole technickej. Královú Lehotu mal veľmi rád, s láskou na ňu spomínal, a patrila k svetlým
spomienkam jeho detstva.
Otec bol človek veľmi prísny, čo povedal, to platilo a neznášal klamstvo. Stačilo, keď
zdvihol obočie a už som vedela, že je zle, a nakoniec som si uvedomila, že je lepšie povedať
pravdu, ako klamať. Nikdy ma v živote neudrel, ani v detstve, vždy radšej vysvetlil, kde je
chyba, čo je zlé a snažil sa ma priviesť touto cestou k správnemu rozhodnutiu. Pri vysvetľovaní čohokoľvek potreboval pero a papier, dve neoddeliteľné pomôcky v jeho živote (aj bývalí
študenti často spomínali, že na prednáškach rád vysvetľoval a kreslil na tabuľu). Vedel výborne vysvetľovať matematiku, fyziku a venoval sa mi vždy dovtedy, kým si nebol istý, že problému na 100 % rozumiem. Vyžadoval od poslucháča maximálne sústredenie a počas vysvetľovania kládol otázky či mne, alebo študentom, aby si overil, či ho počúvame. Na druhej
strane vždy pokojne odpovedal na všetky otázky svojich poslucháčov.
Rád študoval odbornú literatúru v elektrotechnike a magnetizme, vtedy sa zavrel vo svojej izbe a nikto ho nesmel rušiť. Tak hodinu alebo dve cez víkend poobede, alebo cez týždeň
po večeroch. Robil od takej ôsmej hodiny do dvanástej, často aj do jednej hodiny v noci. Iba
výnimočne, keď išla dobrá detektívka v televízii, upustil od večernej odbornej práce. Veda bol
jeho svet, v ktorom žil až do posledného dňa svojho života . Ešte niekoľko hodín pred náhlou
smrťou si pripravoval prednášku na druhý deň. Jeho izba bola
ako bola vždy plná kníh a neuprataná, na stole mal kopy papierov, v ktorých sa vyznal len on a vedel sa veľmi nahnevať,
keď mu mama aspoň trochu urobila poriadok na stole. Nakoniec to vzdala a musel dať papiere do poriadku iba vtedy, keď
k nám prišla návšteva.
Otec bol aj veľmi dobrý rozprávač, keď som bola malá,
každý večer mi rozprával rozprávku na dobrú noc. Najprv
o princezničke hygieničke, o špindimúrovi, o zbojníkoch,
o pyšnej princeznej , neskôr aj o indiánoch a o kovbojoch atď.
Rád rozprával rozprávky a veru niekedy zaspal skôr ako ja ,
ale cca po 15 až 20 minútach sa zobudil a osviežený spánkom
išiel do svojej izby ďalej pracovať.
Ako školáčku ma viedol k precíznosti, nemal rád „ odfláknutú“ robotu. Keď som mala iný názor na vec ako on, vždy pri riešení problému vyžadoval
aspoň tri návrhy na riešenie, ktoré so mnou potom prediskutoval. Učil ma láske k prírodným
vedám, ku konštruktívnemu mysleniu a veľmi chcel, aby som študovala elektrotechniku.
Bohužiaľ som jeho sen nesplnila. Keď ma v 11. rokoch operovali na slepé črevo, rozhodla
som sa byť lekárkou a svojho sna som sa držala až po maturitu. Nakoniec pochopil, že to
nemá význam ma prehovárať a pokiaľ mohol, pomáhal mi aj pri štúdiu na medicíny (napr. pri
prvej skúške z fyziky mi veľmi pomohol pri príprave). Keď som skončila štúdium na UK v
Bratislave bol veľmi šťastný, i keď to nebola SVŠT.
Otec bol veľmi ambiciózny, nikdy sa nevzdával, snažil sa vždy problém vyriešiť. Hovoril
mi v detstve „nikdy sa nevzdávaj, ako tá mucha, ktorá spadne do mlieka a keď zistí, že situácia je vážna, začne hrabať nožičkami dovtedy, kým neuhnetie maslo a postaviac sa na maslovú kryhu, odletí a zachráni sa ...“
Keď chodil na lyžiarske zájazdy ako dozor so študentmi, brával ma so sebou. Naučil ma
lyžovať, korčuľovať, plávať a bicyklovať. Viedol ma k láske k športu. Sám rád plával, lyžoval, obľuboval aj turistiku. V poslednom období života sa naučil hrať tenis, pre ktorý bol
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ochotní vstať aj o 6 hod. ráno, aby o 7 hodine už bol na kurtoch a hral. Vždy bol nespokojný
s hrou, keď prehrával. Rád víťazil.
V detstve ma naučil ma aj základy šachu, bol vášnivý šachista, v mladosti bol na 2. mieste
v doraste v Československu. Naučil ma aj dámu a keď sme boli v Soči v lete na dovolenke aj
gruzínsku hru „ šaši – beši“. Snažil sa do obdobia môjho nástupu na vysokú školu odovzdať
mi čo najviac zo svojich poznatkov.
Veľmi si cením jeho ochotu naučiť ma šoférovať. Vec, ktorá sa mi neskoršie v živote zišla. Po absolvovaní povinnej autoškoly a prevzatí vodičského preukazu mi nedovolil samej
šoférovať, celý rok chodil spolu so mnou a doúčal ma , a až po roku súhlasil, aby som jazdila aj sama. Rád šoféroval, a preto ma oboznamoval aj ako sa treba starať o auto (vymeniť
koleso, vtedy ešte sa čistili sviečky, skontrolovať olej, naliať vodu do odstrekovača, čo je
rozdeľovač a samozrejme natankovať a jemne šoférovať). Hovorieval – s autom a mužom
zaobchádzaj jemne, a doteraz mi to vychádza ...
Učil ma aj domácim „chlapským“ prácam – ako vymeniť žiarovku, na čo sa používajú
šrobovák, kliešte, ako sa narába s vŕtačkou, atď. Na chate sme spolu pílili stromy, rúbali drevo, miešali a nahadzovali omietku ...
MUDr. Dorota Gažiová

Štatistické údaje k 31. 12. 2015
Počet obyvateľov: 593 z toho: muži 292, ženy
301
Prisťahovalo sa:
7 z toho: muži
3, ženy
4
Narodilo sa:
4 z toho: chlapci 2, dievčatá 2
Odsťahovalo sa: 12 z toho: muži
3, ženy
9
Zomrelo:
6 z toho: muži
2,
ženy
4
Počet domov: 192, z toho 138 rodinných, 5 bytových a 49 neobývaných
Chaty a rekreačné zariadenia: 14
Stavby na ostatné účely: 16
V Kráľovej Lehote v časti obce Svarín je 24 domov, z toho 9 rodinných a 15 chát.

Spoločenská rubrika
Január – marec 2016
Zomreli: Február – Pavla Kapríniová, 89 ročná
Jubileá:
50 rokov Január – Monika Lehotská, č. 65, Marec – Anna Lehotská, č. 188
60 rokov Január – Ing. Eugenia Brabencová, Február – MUDr. Jarmila Hybenová,
Marec – Valér Mrlian
65 rokov Marec – Jaroslava Bizubová, Marec – Jozef Strapoň
70 rokov Február – Zdenka Matisková
85 rokov Marec – Terézia Poliaková
Dagmar Žišková
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