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90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci
V sobotu 8. júla 2017 sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci. Slávnosť sa konala na futbalovom ihrisku za slnečného
počasia so začiatkom o 13,00 hod. Každý návštevník sa po príchode podpísal do pamätnej knihy.

Program osláv otvorila štátna hymna, Jana Lorenčíková predniesla „Modlitbu hasiča“ a starosta
obce Vladimír Kapríni sa slávnostne prihovoril prítomným a privítal hostí. Pozvanie prijal štátny
tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, primátor mesta Liptovský Mikuláš a predseda Združenia miest
a obcí Liptova Ján Blcháč, prednostka Okresného úradu Liptovský Mikuláš Lenka Mitrengová,
riaditeľka HaZZ Liptovský Mikuláš Eva Krajčiová, tajomník ÚV DPO SR Liptovský Mikuláš Patrik
Ferianc, okresný veliteľ DPO SR Peter Hutka, pre prácu s mládežou Lucia Dulanská, predseda
DHZO našej obce František Juha a tajomník Michal Libiček, medzi pozvanými hosťami boli starostovia a starostky z okolitých obcí. Starosta obce vo svojom príhovore odovzdal pozdrav od bývalého
prezidenta DPO SR Ladislava Pethöho, ktorý sa z rodinných dôvodov nemohol osláv zúčastniť. Spomenul, že DHZ je už trvalou súčasťou takmer každej obce, okrem toho, že ochraňujú svoje domovy,
domovy susedov, podniky a zariadenia právnických osôb, tvoria komunity, podieľajú sa na organizo-
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vaní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci. Vyzdvihol tiež činnosť našich
dobrovoľných hasičov, ktorí
nezištne pomáhali a pomáhajú pri živelných pohromách, ktoré ohňom i vodou
ohrozovali objekty nielen
v katastri našej obce, ale
aj v susedných katastroch
Hybe, Východná, Liptovská
Porúbka, Liptovský Hrádok, Bockej doline a ďalších. Spomenul, že DHZO
patrí aj v súčasnom období
pod obec a je aj naďalej financovaný z rozpočtu obce,
ale v posledných rokoch
vstúpil do financovania
formou dotácie aj štát. Prostredníctvom DPO SR podporuje zaradenie DHZO do
príslušnej kategórie A,B,C
na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia.
Poďakoval sa všetkým bývalým a súčasným predsedom, veliteľom, strojníkom,
hospodárom, pokladníkom,
preventivárom a členom za
vynaložené úsilie pri rozvoji
a budovaní dobrovoľného
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hasičského zboru v našej
obci. Poďakoval sa tiež všetkým sponzorom, ktorí materiálne i finančne podporili
obec pri zabezpečení osláv.
Novému výboru DHZO
a jeho členom do nasledujúcich rokov poprial veľa
pevného zdravia, tvorivého
úsilia, ochoty i zodpovedného prístupu pri pokračovaní
aktívnej činnosti dobrovoľného hasičského zboru
v našej obci v duchu kréda
„Bohu na slávu, blížnemu
na pomoc“. V duchu kréda
sa prihovoril prítomným aj
predseda DHZO František
Juha, ktorý vo svojom príhovore priblížil vznik, históriu
a súčasnosť nášho hasičského zboru. Poďakoval sa bývalým a súčasným členom
za doterajšiu vykonanú
dobrovoľnú prácu v zbore. Spomenul, že poslanie,
ktoré dobrovoľní hasiči
plnia je krásne, ušľachtilé
a nanajvýš potrebné. Musia
byť a sú pripravení pomôcť
svojmu blížnemu v nešťastí
a týmto mottom by sa mali
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hasiči riadiť, veď spolupatričnosť sa azda najvýraznejšie prejavuje pri hasičskej práci, ktorá dáva
nemálo príležitostí prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom. V závere členom DHZO zaželal pevné
zdravie, šťastie a veľa pokoja, nech im v tom pomáha patrón svätý Florián. Prítomným sa prihovorili štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič a riaditeľka HaZZ Eva Krajčiová, ktorá odovzdala
ocenenie predsedovi DHZO Františkovi Juhovi. Tajomník ÚV DPO SR Patrik Ferianc sa prihovoril
v krátkosti a spolu so starostom obce Vladimírom Kaprínim odovzdali ďakovné listy DPO SR Ing.
Dušanovi Lehotskému, Ivanovi Jurášovi, Milanovi Brtáňovi, Štefanovi Hudáčovi, Karlovi Větrovskému, in memoriam Štefanovi Lehotskému a in memoriam Viktorovi Lehotskému. Za Viktora
Lehotského prevzala ocenenie manželka Želmíra, ktorá zaslala spomienkový a ďakovný list DHZO
i starostovi obce a tento verejne prečítala na slávnosti Erika Šteučeková. Potom nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov a plakiet Obce Kráľova Lehota, ktoré odovzdával štátny tajomník MV
SR Rudolf Urbanovič spolu so starostom obce, Františkom Juhom a Michalom Libičkom. Ocenení boli Viliam Stankovianky, Jozef Lesák, Viliam Lehotský, Miroslav Lehotský, č. d. 86, Ladislav
Lipták st., Pavel Bizub st., Pavel Čupáni st., Pavel Lehotský ml., in memoriam Milan Lehotský č.
d. 149, in memoriam Štefan Kapríni, in memoriam Matej Žufaj, in memoriam Eva Juhová, in memoriam Július Papaj a in memoriam Adolf Čupáni. Dvom členom nášho DHZ, bývalým predsedom
Viliamovi Stankovianskemu v roku 2006 a Jozefovi Lesákovi v roku 2010 bolo za dlhoročnú prácu
v DHZ udelené najvyššie vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“. Po odovzdaní ocenení Michal Libiček nastúpeným družstvám vydal pokyny k netradičným súťažiam, ktoré ich po ukončení slávnosti
čakali. Na záver oficiálnej časti zaznela hasičská hymna. Voľnú časť osláv moderoval známy markizácky moderátor Telerána, rodák z Liptova Roman Juraško, ktorý komentoval priebeh hasičských
súťaží aj súťaží pripravených pre deti a mládež i všetky voľné aktivity pripravené pre návštevníkov.
Za hasičov súťažilo 5 mužských družstiev a 1 ženské družstvo. Víťazný pohár ostal v domácom
mužskom družstve. Popri pripravených súťažiach boli pripravené aj atrakcie pre deti, ako maľovanie
na tvár a pre dospelých streľba z luku. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaže bolo odmenené peknou cenou. Návštevníci mohli vidieť aj vozový park dobrovoľných hasičov od histórie po súčasnosť.
Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie, podával sa guľáš, rôzne grilované špeciality, varená
kukurica, či bagety, o ktoré sa postarala rodina Čimborová a Libičková, varenie guľášu mal na sta-
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rosti Peter Lehotský, č. d. 72. Pre pozvaných hostí bolo pripravené občerstvenie v penzióne Larion
formou švédskych stolov. Miestami nás v popoludňajších hodinách postrašili mierne prehánky, ale
to nikomu neubralo na dobrej nálade. Celú slávnosť spestrila liptovská kapela Ploštín Punk, ktorá
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začala hrať o 19,00 hod. a zabávala ľudí takmer do polnoci. Známe songy si návštevníci spolu s kapelou pospevovali a tancovali. Celú slávnosť ukončila diskotéka, o ktorú sa postaral Martin Rúčka
a trvala do druhej hodiny rannej. Slávnosť 90. výročia založenia DHZ organizovala Obec Kráľova
Lehota a členovia DHZO za podpory sponzorov penzión Larion, AGRIA Liptovský Ondrej, Marek
Aksamit Chorvátsky Grob, EkoPellets Slovakia s.r.o. Kráľova Lehota, New Lemit Kráľova Lehota a Rastislav Lehotský č. d. 220. Pri prípravách pomáhali pracovníci obecného úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva. Ku výročiu vydala obec brožúru 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru
v Kráľovej Lehote 1927 – 2017, ktorú zostavil František Bizub.

Erika Šteučeková

Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 21/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
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 22/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
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 Mgr. Anna Cerovská

U z n e s e n i e číslo 23/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka návrhovej komisie
Zdenko Lehotský – člen návrhovej komisie
Mária Lehotská – členka návrhovej komisie

U z n e s e n i e číslo 24/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
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 1/2017 až 11/2017, 16/2017, 18/2017 až 20/2017 boli splnené a uznesenia
číslo 12/2017 – 15/2017, 17/2017 sa plnia priebežne
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U z n e s e n i e číslo 25/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
k bodu 5. 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 nasledovne:
Navýšenie bežných príjmov:
Zdroj
41

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

september 2017 / číslo 2

Ekonom. klas.

Názov

Zmena v EUR

111003

Výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve

2 650,00

SPOLU

2 650,00

Navýšenie bežných výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekom. klas.

Názov

Zmena v EUR

41

01 110 - obec

633

Všeobecný materiál – sady
vianočných sviečok na stromček

630,00

41

01 110 - obec

635

Údržba – plastové okná

1 900,00

41

01 110 - obec

635

Údržba – rekonštrukcia
elektrických rozvodov II. etapa

1 920,00

SPOLU

2 650,00

U z n e s e n i e číslo 26/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
k bodu 6. Miroslav Lehotský, 032 33 Kráľova Lehota 246 – žiadosť o odkúpenie časti
pozemku z parc. čísla C-KN 540/187 v k. ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve obce za účelom
majetkoprávneho vysporiadnia novopostaveného rodinného domu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parc. č. C-KN 540/191 o výmere 132 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty v k. ú. Kráľova Lehota, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4571894658/2016 vypracovaným Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský
Hrádok dňa 14.12.2016, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálnym odborom dňa 20.12.2016 pod č. 1133/2016 z parc. č. C-KN 540/187, druh
pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441 o celkovej
výmere pozemku 2496 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39,
IČO 00315338 v spoluvlast. podiele 1/1, v cene 2,25 €/m2, žiadateľovi Miroslavovi Lehotskému, 032 33 Kráľova Lehota 246 za účelom majetkoprávneho vysporiadania novopostavenej
stavby rodinného domu s terasou, ktorá zasahuje do pozemku vo vlastníctve obce Kráľova
Lehota
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k odpredaju tohto majetku pozemku z vlastníctva Obce Kráľova Lehota
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U z n e s e n i e číslo 27/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.04.2017
k bodu 8 Rôzne i/ Ján Lehotský, 032 33 Kráľova Lehota 169 – žiadosť o prenájom pozemku
na bývalej skládke TKO parc. číslo KN 1056 o výmere 30,00 m2 za účelom umiestnenia vlečky
na chov včiel
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. užívanie priestoru o výmere 30 m2 na skládke TKO parc. číslo KN 1056 na dobu určitú
do 10 rokov pre Jána Lehotského, trvale bytom Kráľova Lehota 169 za účelom umiestnenia
a chovu včelstiev

U z n e s e n i e číslo 28/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
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 29/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
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 František Juha a Pavel Lehotský

U z n e s e n i e číslo 30/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka návrhovej komisie
Zdenko Lehotský – člen návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
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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 31.03.2017

U z n e s e n i e číslo 33/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017 k bodu 6.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016

U z n e s e n i e číslo 34/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 7. Prerokovanie záverečného účtu Obce Kráľova Lehota za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016 bez
výhrad
2. použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 31,03 € na tvorbu rezervného fondu

U z n e s e n i e číslo 35/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017 k bodu 8.
Určenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
Obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. u r č u j e
1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
Obci Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 36/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 9. Určenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. u r č u j e
1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 31/2017

U z n e s e n i e číslo 37/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
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 21/2017, 22/2017, 23/2017, 25/2017, 26/2017 a 27/2017 boli splnené a uznesenie číslo 24/2017 sa plní priebežne

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 10. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľova Lehota č. 1/2017
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. v zmysle § 6, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľova Lehota č. 1/2017 o vyhradení miesta a ustanovení
podmienok na umiesťovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 32/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.03.2017
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U z n e s e n i e číslo 38/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 11. Prerokovanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Kráľova Lehota na II. polrok 2017
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 II. polrok 2017
B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle tohto plánu

U z n e s e n i e číslo 39/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 12. Správa z vykonanej kontroly efektívnosti využitia a stavu nehnuteľného majetku
Obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správa z vykonanej kontroly efektívnosti využitia a stavu nehnuteľného majetku Obce Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce

U z n e s e n i e číslo 40/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 13. Schválenie návrhov na udelenie Ďakovných listov Obce Kráľova Lehota zaslúžilým
členom DHZ pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. udelenie Ďakovných listov Obce Kráľova Lehota zaslúžilým členom DHZ pri príležitosti 90.
výročia DHZ nasledovne:
1. Viliam Stankoviansky, Kr. Lehota 129, veliteľ, predseda
2. Jozef Lesák, Kr. Lehota 174, veliteľ, predseda
3. Miroslav Lehotský (Krčmárovie), Kr. Lehota 86, člen
4. Milan Lehotský (Šimúnovie), in memoriam, Kr. Lehota 149, člen
5. Štefan Kapríni in memoriam, Kr. Lehota 135, pokladník, člen
6. Ladislav Lipták st., Kr. Lehota 178, člen
7. Matej Žufaj in memoriam, Lipt. Hrádok, člen, strojník
8. Viliam Lehotský, Kr. Lehota 113, člen, preventivár
9. Pavel Bizub st., Kr. Lehota 137, člen
10. Eva Juhová in memoriam, Kr. Lehota 130, tajomníčka, členka
11. Pavel Lehotský ml., Kr. Lehota 131, strojník, člen
12. Július Papaj in memoriam, Kr. Lehota 144, hospodár, člen
13. Adolf Čupáni in memoriam, Kr. Lehota 38, člen
14. Pavel Čupáni, Kr. Lehota 40, člen
B. b e r i e na v e d o m i e
1. udelenie Ďakovných listov z Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský
Mikuláš zaslúžilým členom DHZ pri príležitosti 90. výročia DHZ nasledovne:
1. Štefan Lehotský (Gejzovie) in memoriam, Kr. Lehota 67, predseda
2. Milan Brtáň, Kr. Lehota 109, preventivár, člen
3. Štefan Hudáč, Kr. Lehota 44, veliteľ, strojník
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4. Viktor Lehotský in memoriam, Kr. Lehota 186, veliteľ
5. Karel Větrovský, Lipt. Porúbka, strojník, člen
6. Ing. Dušan Lehotský, Kr. Lehota 192, člen, pokladník
7. Ivan Juráš, Kr. Lehota 26, člen, tajomník.

U z n e s e n i e číslo 41/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.06.2017
k bodu 14. Schválenie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi OV SZPB Liptovský Mikuláš
a Obcou Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi OV SZPB Liptovský Mikuláš a Obcou Kráľova
Lehota, cieľom ktorej je verifikovať spoločné záujmy, koordinovať a realizovať spoločné
aktivity v oblasti organizovania spomienkových osláv k významným udalostiam novodobej
histórie v boji za národné oslobodenie, spolupracovať v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov obce so špecifickým zameraním na členov SZPB, v oblasti organizačného zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Kráľovej Lehote a v oblastiach vzdelávania, kultúry a spoznávania histórie
obce a okolia

U z n e s e n i e číslo 42/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
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 43/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
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 Mgr. Anna Cerovská

U z n e s e n i e číslo 44/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. volí
1. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
Mária Lehotská – členka návrhovej komisie
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U z n e s e n i e číslo 45/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenia číslo 28/2017 až 37/2017 a 40/2017 boli splnené, uznesenia číslo 38/2017
a 41/2017 sa plnia priebežne, uznesenie číslo 14/2017 zo dňa 27.02.2017 – Účelové zariadenie obce Kráľova Lehota – odpredaj podielu vo vlastníctve Ing. Konôpku zatiaľ nesplnené

U z n e s e n i e číslo 46/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.06.2017
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 30.06.2017

U z n e s e n i e číslo 47/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 6. Prerokovanie Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Kráľova Lehota č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v y h o v u j e
1. Protestu prokurátora číslo Pd 72/17/55005-2 zo dňa 28. júna 2017 proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kráľova Lehota č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých
zákonov
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A. s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia budovy
hasičskej zbrojnice Kráľova Lehota“
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov

U z n e s e n i e číslo 50/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 9. Návšteva družobnej obce Králova Lhota (ČR) v októbri 2017 v našej obci
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. termín návštevy z družobnej obce Králova Lhota, ČR v Kráľovej Lehote v dňoch
05.10. – 08.10.2017 v počte 4 osoby

Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 21 až 27

4 poslanci	(Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská,
Mária Lehotská, Pavel Lehotský)
Za uznesenie č. 28 až 41 4 poslanci	(Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská,
František Juha, Pavel Lehotský)
Za uznesenie č. 42 až 50 3 poslanci	(Mgr. Anna Cerovská, Mária Lehotská,
Pavel Lehotský)
Proti uzneseniu
0 poslancov
Zdržali sa hlasovania:
0 poslancov

U z n e s e n i e číslo 48/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kráľova Lehota č. 2/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

U z n e s e n i e číslo 49/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2017
k bodu 8. Schválenie spolufinancovania Obce Kráľova Lehota vo výške min. 5 % z vlastných
finančných prostriedkov na projekt: „Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice
Kráľova Lehota“ v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
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Rozvoj obce

Aktivačná činnosť v obci
V letnom období bola
činnosť zamestnancov obce
a zamestnaných cestou
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
zameraná na kosenie trávnatých porastov a priestorov
v celej obci, kosenie areálu
záhrady materskej školy,
cintorína, kosenie okolia
viacúčelového ihriska aj
priestor okolo futbalového
ihriska. Pred akciou Campfest 2017 vo Svaríne bolo zabezpečené vykosenie krajníc
okolo chodníka, odpočívadla
pre cyklistov a bolo zabezpečené vyspravenie a pokosenie
štátnej cesty vrátane opravy
výtlkov až za most cez vodný
tok Čierny Váh v smere na
hornú nádrž PVE. Následne
sme začali s prípravou dreva
na zimné vykurovacie obdobie do objektu materskej
školy i kultúrneho domu.
Bolo popílené a poukladané
veľké množstvo smrekových
buntov zakúpených na píle
na Šmýkanci a v mesiacoch
august – september sa pílilo
a štiepalo odpadové drevo zabezpečené zo skládky na obaľovačke pri Cestných stavbách s.r.o. Medzi tým boli
odpratané 3 plné autá uhoľných brikiet a koksu do kotolní, z toho 2 autá do kotolne
MŠ. Zamestnanci obce boli
aktívni aj pri príprave a organizovaní akcie 90. výročia
založenia DHZ v našej obci,
ktorá sa konala v priestoroch
futbalového ihriska a jeho
okolia. Po položení nového
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živičného krytu na ulici Potok sme zabezpečili vyspravenie koľají hrubým makadamom fr. 63 mm
na poľných a účelových komunikáciách do Siaklovej, do Novín a v Nižnom poli, aby sa obmedzilo
vynášanie blata počas daždivého počasia pri jesenných poľnohospodárskych prácach na kolesách
nákladných vozidiel a traktorov s poľnohospodárskou technikou na spevnené a vyčistené miestne
komunikácie v obci. Počas silných dažďov v tomto období boli pravidelne čistené vpuste a rigoly od
nanesených naplavenín v celej časti obce. Poďakovanie patrí aj futbalistom, ktorí v rámci dohody
o poskytnutí finančného príspevku z obce na rozvoj športu vyčistili kanál za obchodom COOP Jednota aj popri št. ceste. Uvedené práce vykonávali zamestnanci obce Jana 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 im
cestou nášho obecného časopisu vyslovujem poďakovanie.

Oprava štítov krovu
na objekte Starej pošty
Už viac rokov bol v zlom stave štít
a krokvy na objekte Starej pošty v smere od miestnej komunikácie. Preto sme
v tomto roku pristúpili k jej oprave, na
ktorej sa podieľali stolári, bratia Jozef
a Marek Bizubovci z Hýb (Červený Kút)
a samozrejme pri prácach im pomáhali
naši zamestnanci z obce. Bola odkrytá časť strechy, vymenené poškodené
krokvy, nové latovanie, štítové dosky, podbitie a opätovné pokrytie strechy škridlou.
Potrebný drevený materiál (krokvy, dosky,
laty, škridla) mala obec k dispozícii a preto sa nemusel zakupovať.

Oprava miestnej
komunikácie ulice Potok
V mesiaci august 2017 na základe schváleného a poskytnutého príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. Banská
Bystrica vo výške 19 552,00 Eur bola dodávateľom Cestnými stavbami Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o., na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 21/2016/009/03
a Dodatku č. 1 zo dňa 18. 8. 2017 zrealizovaná oprava živičného krytu na MK ul.
Potok v dĺžke 326,0 m o prechodnej šírke
do 3,8 m. Oprava živičného krytu na MK
pozostávala zo zarezania živičného krytu,
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vyspravenia ryhy po splaškovej kanalizácii, vyspravenia
prekopov, výškovom zdvihnutí
poklopov šachiet, spojovacom
asfaltovom postreku a položení živičného asfaltového krytu
OKH 11 hr. 6 cm. Celkové
finančné náklady na opravu
živičného krytu boli vo výške
21 691,51 Eur so spoluúčasťou
obce vo výške 2 139,51 Eur.

Oprava mostného
objektu ponad tok
Bocianka
Po odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 10. 8. 2017 nastúpil dodávateľ Cestné stavby Liptovský
Mikuláš spol. s r.o. na realizáciu stavebného diela opravy mostného objektu dňa 12. 09. 2017 a to
odfrézovaním polovičného profilu cesty a následným odstránením poníženej pravej rímsy v smere
z obce na štátnu cestu I/72. Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzkyschopnosti mostného objektu je
potrebné previesť nasledovné stavebno-technické opatrenia:
-- odfrézovanie nadložených bitúmenových vrstiev,
-- zriadenie časti nového mostného zvršku (chodníková a rímsová časť, bezpečnostné zariadenie),
-- sanácia dosky nosnej konštrukcie,
-- zriadenie a sanácia spodnej stavby.
V zmysle uzatvorenej ZoD č. 121/17/031 dodávateľ by mal ukončiť stavebné práce na oprave
mostného objektu v súlade s vypracovanou PD v termíne do 90 dní od odovzdania a prevzatia
staveniska.

16

Investorom opravy mostného objektu ev. číslo 2356-001 v Kráľovej Lehote ponad tok Bocianka
je Žilinský samosprávny kraj Žilina, cestou Správy ciest ŽSR – závod Liptov, Liptovský Mikuláš.

Podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Kráľova
Lehota a OV SZPB v Liptovskom Mikuláši
Dňa 23. augusta 2017 bola
na Obecnom úrade v Kráľovej
Lehote za účasti starostu obce
Vladimíra Kapríniho, predsedu OV SZPB v Liptovskom
Mikuláši Ing. Norberta Adamca, PhD. a predsedu ZO SZPB
Milana Mrliana podpísaná
Dohoda o vzájomnej spolupráci, ktorej cieľom je verifikovať
spoločné záujmy, realizovať
spoločné aktivity v oblasti organizovania spomienkových
osláv k významným udalostiam novodobej histórie v boji
za národné oslobodenie, v oblastiach vzdelávania, kultúry
a spoznávania histórie obce
a okolia. Súčasťou dohody je aj
sústavná starostlivosť o pamätníky SNP.
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Tohoročné oslavy 73. výročia SNP na Podbanskom, ktoré sa konali 29. augusta 2017 organizovala
Obec Liptovská Kokava. Veniec za našu Obec Kráľovu Lehotu položili spoločne starosta obce Vladimír Kapríni, predseda ZO SZPB Milan Mrlian a člen ZO SZPB Vladimír Beňo.
Po slávnostnom akte kladenia vencov, hymne SR, slávnostných príhovoroch, pozdravoch hostí a kultúrnom programe bol pri príležitosti 73. výročia vyhlásenia SNP zástupcami tatranských
a podtatranských miest, obcí, ŠL TANAP-u a Oblastných výborov SZPB v Liptovskom Mikuláši
a Poprade v snahe udržať tradíciu a odkaz SNP aj pre budúce generácie a zachovať pamiatku na
boje partizánov podpísaný dodatok, v ktorom zástupcovia vyhlásili a dohodli sa na tom, že pri
pamätníku SNP na Podbanskom sa budú konať každoročne oslavy SNP a zaväzujú sa organizovať
tieto pietne spomienky v určenom poradí.
V zmysle podpísaného dodatku bude naša Obec Kráľova Lehota zabezpečovať 84. výročie SNP
v roku 2028 v súlade s organizačným zabezpečením regionálnych osláv výročia SNP na Podbanskom, ktoré je súčasťou podpísanej dohody.
Vladimír Kapríni

Zo života obce

Spoločný výlet do Beckova a Hlbokého
Rok 2017 je Maticou slovenskou vyhlásený rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského. Pri tejto príležitosti Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v pláne činnosti naplánoval
pre svojich členov, členov všetkých spoločenských organizácií a obyvateľov obce spoločný výlet
do rodnej obce J. M. Hurbana do Beckova i jeho pôsobiska Hlbokého. Výlet bol zorganizovaný
„S finančnou podporou Matice slovenskej“, ktorá nám poskytla dotáciu vo výške 200,00 € na úhradu
autobusovej dopravy.
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Velikán slovenských dejín Jozef Miloslav Hurban bol evanjelickým kňazom augsburského vyznania, významným slovenským spisovateľom, novinárom, politikom, organizátorom kultúrneho života
a slovenského národného hnutia, bol vedúcou osobnosťou slovenského povstania v rokoch 1848 –
1849. Narodil sa 19. marca 1817 a rodičia mu dali meno Jozef Ľudovít Hurban, jeho otec bol tiež
farárom. Keď mal Jozef Ľudovít 16 rokov zomrel mu otec a o rok neskôr aj matka. Pre mladého
Jozefa Ľudovíta to boli veľmi ťažké roky. Počas štúdia sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorý
v ňom prebudil vlastenecké cítenie. Známy je výstup na Devín, ktorý uskutočnila štúrovská mládež
24. apríla 1836, kde Jozef Ľudovít prijal slovanské meno Miloslav. V roku 1844 sa zoznámil a zblížil
s pozoruhodnou ženou a ochotníckou divadelníčkou Aničkou Jurkovičovou a rozhorela sa medzi
nimi láska, ktorá trvala celý život. Spolu mali 4 dcéry a 5 synov. J. M. Hurban sa dostal aj do vysokej politiky a nadobudol aj jedno prvenstvo – 16. septembra 1848 až do rozpustenia revolučného
pohybu sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady. Treba podotknúť, že do roku 1918 aj posledným. V závere svojho života sa snažil zrekapitulovať národno-obrodeneckej a národnorevolučnej aktivity štúrovcov tým, že spracoval rozsiahly životopis Ľudovíta Štúra a historické pojednania
o slovenskom povstaní v roku 1848. Zomrel vo veku 71 rokov a po jeho smrti mu postavili na hrobe
z verejných zbierok pomník, ale hneď po odhalení pomníka uhorské úrady zakázali k nemu prístup
verejnosti i jeho manželke a synovi.
My sme sa spoločne vydali do rodiska a pôsobiska Jozefa Miloslava Hurbana 20. mája 2017.
Najskôr sme navštívili jeho rodnú obec Beckov, prezreli sme si hrad Beckov, kde sme mohli vidieť
aj sprievodnú akciu Sokoliari Falconarii – sokoliarske vystúpenie. Potom sme navštívili Ambrovskú
kúriu, ktorá sa nachádza hneď pod hradom so stálou expozíciou dejín Beckova, remeslá a zamestnania, tiež aj kolekciou historického nábytku z okolitých kaštieľov a kúrií. Mali sme šťastie, keďže
práve začínala noc múzeí, v kúrii nás privítala pani oblečená v dobovom kostýme – babka bylinkárka. Po prehliadke kúrie sme navštívili evanjelický kostol, v ktorom bol pokrstený Jozef Miloslav
Hurban, privítala nás v ňom kostolníčka pani Hladká a odovzdala nám pozdrav od pána farára,
ktorý nás nemohol osobne privítať, nakoľko bol pracovne odcestovaný.
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Potom naša cesta viedla do Hlbokého, kde nás už pri fare čakal pán farár Juraj Ševčík, srdečne nás
privítal, navštívili sme spoločne evanjelickú faru, v ktorej J. M. Hurban pôsobil, schádzali sa v nej
Štúrovci, a kde sa rodil náš spisovný jazyk. Potom nás pán farár zaviedol do evanjelického kostola,
kde nám porozprával o pôsobení J. M. Hurbana v Hlbokom, ako aj o súčasnom živote Hlbočanov.
Nakoniec sme navštívili cintorín, kde je J. M. Hurban pochovaný, s vďakou sme mu na hrob položili
veniec a pán farár Juraj Švečík spolu s našou pani farárkou Vierou Mosnou sa pomodlili. V Hlbokom
sme tiež navštívili pamätnú izbu J. M. Hurbana a jeho syna, básnika S. H. Vajanského, v ktorej nás
fundovaným slovom sprevádzala pani Tomášová.
Z Hlbokého sme sa vybrali do Brezovej pod Bradlom, kde sme navštívili pamätník nášho ďalšieho
významného velikána Milana Rastislava Štefánika. Počasie nám prialo a tak sme obdivovali mohutnosť mohyly a architektúru Dušana Jurkoviča. Pri mohyle sme spoločne zaspievali hymnickú pieseň
„Kto za pravdu horí“.
Záver našej cesty sme ukončili posedením v reštaurácii pri večeri na Košariskách. Celý náš výlet
sa od samého rána niesol vo veselej a družnej atmosfére. O zábavu v autobuse sa postaral Milan
Mrlian so svojim akordeónom, ktorým nás sprevádzal pri speve. Domov sme sa vrátili v neskorých
večerných hodinách s peknými dojmami, sme radi, že sa nám vydarila ďalšia akcia.
Touto cestou vyslovujem za všetky organizácie v obci poďakovanie starostovi obce Vladimírovi
Kaprínimu za zabezpečenie autobusovej dopravy, ktorá bola hradená z rozpočtu obce, dotácie Matice slovenskej, Členského ústredia Martin a Miestneho odboru Matice slovenskej.

E. Šteučeková, podpredsedníčka MO MS

Campfest 2017
Ranč YFC Svarín je už známy tým, že sa tu raz za rok, prvý augustový víkend, koná jeden z najväčších festivalov na Slovensku Campfest a trvá 4 dni. Na festivale okrem rôznych seminárov vystúpili
rôzne slovenské a zahraničné kapely s kresťanskými piesňami.
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Tento rok sa 19. ročník Campfest-u konal v dňoch 3. – 6. augusta 2017, ktorého sa zúčastnilo do
6 tisíc návštevníkov.
Organizátorom je ako každý rok nezisková organizácia Mládež pre Krista, ktorá má mnoho dobrovoľníkov, ktorí sú prevažne stredoškolskí a vysokoškolskí študenti a títo pomáhajú pri stavaní
stanového mestečka a ďalších potrebných prácach.
Erika Šteučeková

Rozlúčka s prázdninami
V sobotu 26. 08. 2017 Obec Kráľova Lehota a komisia pre kultúru, školstvo, šport a cestovný
ruch pripravila pre deti z našej obce športové dopoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa deti
a ukončenia leta. Hry sa uskutočnili na parkovisku pri Pohostinstve u Čima. Športové hry boli rozdelené do vekových kategórií. V nich si deti preverili svoju zručnosť a šikovnosť. Hry boli rôzneho
druhu, pre tých najmenších bolo pripravené kreslenie kriedami, chytanie rybičiek, pre starších bolo
pripravené strieľanie zo vzduchovky, skákanie vo vreci cez prekážky, hod granátom a mnoho ďalších
zábavných hier. Deti si svoj deň užili, k čomu im prispelo aj pekné slnečné počasie. Pre všetkých
bola pripravená odmena v podobe darčeka. Po ukončení súťaží bolo pripravené občerstvenie, deti
si pochutnali na párkoch s chlebíkom, malinovke a ovocí, ktoré financovala Obec Kráľova Lehota.
Popoludní sa konali sprievodné akcie pre deti a to jazda detí na koníkoch, maľovanie na tvár a prišli aj hasiči s penou, ktorú si deti naplno užili. Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať
všetkým sponzorom a ľuďom, ktorý nám pomohli pri realizácií akcie pre naše deti. Ďakujeme.

Peter Čimbora

Železný hasič
6. ročník súťaže Železný hasič o putovný pohár Starostu obce Kráľova Lehota sa tento rok konal
dňa 26. augusta na parkovisku pri Pohostinstve u Čima.
Súťaž železný hasič o putovný pohár starostu Obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaží typu
TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je
rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).
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Tento rok bolo pre súťažiacich
pripravených dvanásť po sebe nasledujúcich disciplín. Na štart sa
postavilo 29 pretekárov. V ženskej
kategórii bojovalo o putovný pohár 9 žien a v mužskej kategórii 20
mužov. Výkony všetkých súťažiach
boli výborné, ale len tí najlepší sa
mohli umiestniť na popredných
priečkach. V ženskej kategórii sa
na peknom treťom mieste umiestnila Katarína Ilavská (DHZ Hybe)
s časom 4:48:00 a na druhom mieste Simona Mlynarczyková (DHZ
Spišská Belá) s časom 4:44:16. Víťazkou v ženskej kategórii a držiteľkou putovného pohára sa stala domáca Diana Juríková (Pohostinstvo u Čima) s časom 4:04:67.
V mužskej kategórii sa na treťom miestne umiestnil Miroslav Melich (DHZ Hybe) s časom 4:06:47
a na druhom mieste Michal Libiček (DHZ Kráľova Lehota) s časom 4:04:05. Víťazom v mužskej
kategórii a držiteľom putovného pohára sa stal Lukáš Fridman (DHZ Šuňava) s časom 4:00:32.
Všetci súťažiaci boli ako zvyčajne odmenení tričkom, medailou, certifikátom a taškou s prekvapeniami od sponzorov súťaže. Najlepší boli navyše odmenení pohármi a ďalšími vecnými cenami.
Počas celého podujatia boli pripravené aj rôzne sprievodné akcie a súťaže pre deti aj dospelých,
ktoré spestrili priebeh celej súťaže.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, všetkým čo sa podieľali na organizácií
súťaže a hlavne sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame, že o rok sa znova stretneme na 7.
ročníku súťaže.
Michal Libiček

Čistenie studničiek
Miestna skupina Slovenského Červeného kríža (MS SČK) v Kráľovej Lehote zorganizovala čistenie studničiek v okolí katastra obce. V sobotu 12. 08. 2017 členovia Gerecová Ľubica, Lehotská
Elena, Lesáková Ľudmila, Bakošová Elena, Lehotský Rastislav, Lehotský Martin, Kutlíková Dana,
Gerec Stanislav, Tomková Eva a Bizub Pavel ml. s manželkou Miriam vyčistili a upravili studničky
vo Vyšnej doline, na Vŕškach a za Dielom. Pri Gerecovej maringotke sme si uvarili guláš, opiekli si
špekačky a družne posedeli pri ohníku a speve.
Elena Lehotská, predsedníčka MS SČK

Spomienky aj aktuality z materskej školy
V úvode príspevku by sme sa chceli na krátko vrátiť ešte do minulého školského roka a priblížiť
najmä jeho záver. Práve mesiace máj a jún sú v našej materskej škole bohaté na množstvo aktivít
a podujatí, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti a úzko súvisia so sviatkami ako sú Deň
matiek, Deň detí a Deň otcov ako aj s prichádzajúcim letom.
V máji sme pre všetky mamičky pripravili vystúpenie, v ktorom deti formou piesní a básní vyjadrili
veľké ĎAKUJEM svojim obetavým, starostlivým a milujúcim mamám. Dramatizovaným pásmom
o rodine poukázali na to, že neposlušnosť sa nevypláca a pomoc rodičom by mala byť pre každého
z nás samozrejmosťou. Starší chlapci ako džentlmeni vytancovali dievčatá a v závere všetky deti
odovzdali maminám vyrobený darček s veľkým objatím.
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30.mája sa konala v našej materskej škole prehliadka najmladších recitátorov „Mám básničku na
jazýčku“, ktorú sme zorganizovali na počesť miestnej rodáčky detskej spisovateľky Kristy Bendovej.
Prehliadky sa zúčastnili aj deti z MŠ Východná a tiež z MŠ Važec. Našu materskú školu reprezentovali dievčatá Ninka Čimborová a Miška Sadloňová. Diplomom a darčekovou taštičkou boli odmenené všetky deti za prednes detskej autorskej básne. Malí recitátori spoločne navštívili aj rodný
dom Kristy Bendovej. Každoročným usporiadaním tejto akcie by sme chceli zviditeľniť rodisko tejto
spisovateľky, ktorej vďačíme za množstvo pútavých kníh pre deti.
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1.jún je označovaný ako sviatok všetkých detí. My sme ho oslávili na školskom dvore, kde sme
pre deti usporiadali „škôlkársku olympiádu“. V rôznych súťažiach si mohli zmerať svoje sily, zažiť
úspech a radosť. Na každého za odhodlanie súťažiť a snahu čakala sladká odmena, medaila a tí
najlepší, Ninka Čimborová, Marek Svítok, Bibka Lehotská a Tamarka Hanusová, získali aj diplom.
Aj školský výlet 8.júna bol súčasťou osláv MDD. Cesta autobusom do ZOO v Spišskej Novej Vsi
trvala síce hodinu, ale ubiehala rýchlo, nakoľko sa deti na zvieratká veľmi tešili. Čas strávený v ZOO
sa rýchlo minul a deti boli tak zaujaté prehliadkou zvierat, že si ani nestihli pomaškrtiť na dobrotách, ktoré mali v ruksakoch. Preto sme im pripravili ďalšie prekvapenie. Po návrate z výletu sme
na školskom dvore zjedli výborný guláš a potom sme deťom oznámili, že spať sa nepôjde a môžu si
postupne zjesť čo mali nabalené.
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13.júna sa v dopoludňajších hodinách rozliehal
dedinou zvuk hasičských
sirén a možno sa niektorí
obyvatelia obce zľakli, že
v škôlke horí, keď niekoľko
hasičských áut zastavilo pri
materskej škole. Našťastie
to bol len cvičný poplach
evakuácie osôb pri požiari.
Deti v krátkom čase disciplinovane pod vedením
učiteliek zvládli odchod
z budovy na školský dvor,
odkiaľ z bezpečnej vzdialenosti sledovali zásah
hasičov. V závere si spolu
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s hasičmi zopakovali zásady prevencie pred požiarmi, prezreli si vybavenie áut a techniku potrebnú
pri hasičskom zásahu.
Deň otcov oslavujeme každý rok formou zábavno-súťažného popoludnia, ktorého sa zúčastňujú
otcovia a tiež mamy, ktorí sa chcú zahrať s nami. Tento rok sa pre obavy z nepriaznivého počasia
toto podujatie uskutočnilo v areáli Štróblovej vily. Túto možnosť nám ponúkol pán Svítok, za čo mu
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ešte raz ďakujeme. Netradičné a najmä pre všetkých zábavné súťaže zbližujú rodiny ako aj kolektív
detí. Aj takouto formou chceme poukázať na to, že čas strávený s deťmi pri hrách je ničím nenahraditeľný a pre deti veľmi vzácny. Na každej oslave býva hostina a aj na tej našej nechýbal výborný
guláš, sladká torta a melónové osvieženie. Za prípravu tejto hostiny ďakujeme manželom Čimborovým, Lacovým a pánovi Svítokovi. Popoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady, zábavy a radosti zo
stretnutia sa rodín. Pre nepriaznivé počasie sme poklad, ktorý každý rok pre nás prichystá a dobre
ukryje škriatok škôlky, hľadali až v pondelok. Podľa indícií a plnenia jednotlivých úloh, ktoré nám
v liste zanechal škriatok-strážca pokladu, sme objavili veľkú krabicu, v ktorej boli knižky, hračky,
farby, pastelky a veci, ktoré potešili všetky deti.
Koniec školského roka sa už tradične spája s rozlúčkou predškolákov s materskou školou. 10 detí
/teraz už prváčikov/ si pre rodičov, zamestnancov a deti MŠ pripravili kultúrny program v ktorom si
zaspomínali na chvíle prežité v škôlke a tiež sa poďakovali za starostlivosť
a výchovu. Deťom boli
odovzdané
osvedčenia
o predprimárnom vzdelávaní spolu s peknou knižkou. Slávnostná rozlúčka
pokračovala odnesením
tabla na obecný úrad, kde
deti zaspievali rozlúčkovú
pieseň. Tentokrát sme sa
lúčili s Ninkou Čimborovou, Sabínkou Lehotskou,
Miškom Lehotským, Alexom Čenkom, Tomáškom
Lacom, Marekom Svítokom, Deniskou Mirgovou
z Kráľovej Lehoty, s Ninkou Hideghétiovou z Malužinej, Oliverkom Šeďom a Igorkom Trégerom z Nižnej Boce. Želáme im
veľa úspechov vo veľkej škole.
V školskom roku 2017/2018 nastúpilo do MŠ 29 detí. Z celkového počtu je 13 detí z Kráľovej
Lehoty, 7 detí z Malužinej, 2 deti z Nižnej Boce, 3 deti z Vyšnej Boce, jedno dieťa z Čierneho
Váhu a 3 deti zo Svarína. Výchovno-vzdelávací proces budú zabezpečovať tri kvalifikované učiteľky
vrátane riaditeľky. Pani učiteľka Mgr. Zuzana Juhová ukončila 30.júna 2017 nadstavbové štúdium
na Strednej pedagogickej škole v Levoči a tiež adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického
zamestnanca. V tomto školskom roku bude triednou učiteľkou mladších detí. V II. triede – starších
detí bude triedna učiteľka Bc. Renáta Kováčová. Riaditeľka MŠ Zuzana Jurčová vykonala v minulom školskom roku I. atestačnú skúšku a bude okrem riadiacich a organizačných záležitostiach vykonávať pedagogickú činnosť striedavo v obidvoch triedach. Tak ako v predchádzajúcom školskom
roku sa o poriadok bude starať pani upratovačka Eva Petrovičová a o prípravu chutných jedál pani
kuchárka Alena Hybenová. Funkciu riaditeľky školskej jedálne bude vykonávať pani Eva Schlegerová. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za dlhoročnú spoluprácu aj dvom kolegom a to Zdenke
Matiskovej, ktorá pôsobila v našej MŠ ako riaditeľka školskej jedálne a tiež Viliamovi Lehotskému,
bývalému kuričovi MŠ. Obom im prajeme do ďalších dní strávených na zaslúženom odpočinku
najmä veľa zdravia, pokoja a radosti.

Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
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Pamätníky, pamätné tabule, kaplnky, kríže, obrazy a plastiky

Oltárny obraz a rodové erby v evanjelickom kostole
Interiér halového priestoru kostola má pseudogotické rebrové klenby. V presbytériu s hviezdicovou klenbou je umiestnený neogotický oltár s olejomaľbou na plátne (150 x 110 cm) Kristus v Getsemanskej záhrade z roku 1891 od Júliusa Štetku, do ktorej hornej časti tento náš rodák zakomponoval
aj Večernicu a polmesiac z erbu zemianskeho rodu Lehotských.
Na stene napravo (pri pohľade na oltár) je farebná plastika erbu
zemianskeho rodu Lehotských z roku 1906 od Alojza Štróbla.
Tento erb v málo zmenenej podobe zobrazuje aj olejomaľba na
plátne (54 x 40 cm) od Júliusa Štetku, umiestnená na stene vedľa
kazateľnice. V sakristii je drevená truhlica (127 x 77 x 57 cm)
z konca 17. storočia s maľovaným dekórom úponkov s tulipánmi
od neznámeho ľudového umelca. Ako hnuteľná kultúrna pamiatka je pod č. ÚZH 1357 evidovaný oltárny obraz a pod č. ÚZH
1358 truhlica. Erb od A. Štróbla je tiež kultúrnou pamiatkou, ale
keďže je pevne zabudovaný do steny, je súčasťou kostola.

František Bizub

Obraz erbu od J. Štetku
Plastika erbu od A. Štróbla

Oltárny obraz Kristus v Getsemanskej záhrade od J. Štetku
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Spoločenská rubrika
Tichá spomienka
„Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať
a s láskou na Teba spomínať.“
So žiaľom v srdci si 30. septembra pripomíname smutné 1. výročie úmrtia
našej dlhoročnej kolegyne Ireny Piovarčiovej. S láskou a úctou spomínajú zamestnanci materskej školy a obecného úradu.

II. štvrťrok a III. štvrťrok 2017
Narodili sa: Júl – Manuela Zubajová
Uzavreli manželstvo:
Máj – Ing. Marián Lehotský Mikuš a Mgr. Miroslava Kuricová – občiansky, cezpoľní
Jún – Ing. Peter Hricko a Ing. Zuzana Lištiaková – cirkevný evanjelický, cezpoľní
August – Peter Juha a Mgr. Ivana Tabajová – občiansky
Jozef Šmátrala a Gabriela Končírová – občiansky, cezpoľní
Zomreli: Apríl – Ing. Jozef Cerovský vo veku 65 rokov
Máj – Anna Medvedíková vo veku 88 rokov
Jún –	Zdenek Teplický vo veku 87 rokov, Milan Lehotský, č. d. 149 vo veku 85 rokov
Jubileá:
50 rokov Apríl – Ján Bizub
70 rokov Apríl – Ján Budovec
Sept. – Štefan Sadloň		
Máj – Dušan Lehotský, č. d. 22
55 rokov Máj – Ján Lehotský, č. d. 74		
August – Janka Sadloňová
			 Július Michalides				 Peter Lehotský, č. d. 119
60 rokov Sept. – Samuel Lehotský, č. d. 222
75 rokov Júl
– Pavel Lehotský, č. d. 31
65 rokov Máj – Kvetoslava Lehotská
85 rokov Apríl – Miroslav Lehotský, č. d. 86
			 Pavol Meško				 Milan Lehotský, č. d. 149
Jún – Veronika Lehotská

Dagmar Žišková
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