September 2022

Číslo 2

Ročník 18

Na Pápernom

Georadar 2. 10. 2017

Magnetometria 3. 10. 2020

Na Kňazovej nad sondou s pozostatkami hutníckej pece, 26. 5. 2022
Archeologický výskum v Kráľovej Lehote
Keď sme v liptovských stoličných protokoloch z rokov 1609 a 1615 našli pomenovania niektorých lokalít v Kráľovej Lehote po dávnom hradisku (Hradistha, Za hradisthe, U hradisthe),
začali sme pátrať po jeho pozostatkoch. Podnietil nás k tomu aj satelitný fotografický záber na
Google Earth z roku 2003, na ktorom vidno na poli Páperne podzemné základy dávnych stavieb, a tiež aj mapa z II. vojenského mapovania z roku 1869, na ktorej sú okolo kopca Diel
zakreslené terasy hradiska.
Na môj podnet 2. októbra 2017 odborníci zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Žiline
robili georadarové meranie podzemných základov stavieb na Pápernom. Získané merania však
nedokázali vyhodnotiť. Za finančnú úhradu od obce Kráľova Lehota na tomto mieste vykonala
ArcheoPro, s.r.o., dňa 3. 10. 2020 magnetometrické meranie. Touto metódou sa nepodarilo
podzemné základy zamerať. V odbornej nálezovej správe to Mgr. Michal Felcan, PhD., zdôvodnil tým, že ide z najväčšou pravdepodobnosťou o nemagnetické kamenné základy stavieb
a odporučil aplikovať georadarovú metódu. Preto opätovne tieto základy 20. 5. 2022 zameriavali georadarom doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., s Mgr. Michalom Felcanom, PhD., a pri meraní
pomáhal aj finančne ho podporil Peter Bizub. Navštívil ich pritom starosta Kráľovej Lehoty
Vladimír Kapríni. Vyhodnotenie záznamov z georadarových meraní zatiaľ nemáme.
V septembri 2016 som pri hľadaní hríbov vo svahoch lesa Kňazová našiel zverou vyhrabanú
trosku, pozostatok po tavbe železnej rudy. Môj syn Peter našiel 15. 4. 2018 ďalšiu trosku zo
železnej rudy v potoku na Dieli. V októbri 2019 v doline Kalište som našiel tretie miesto, kde
boli pece na tavbu železa. Tam železnú trosku vyryl zo zeme rožný statok svojimi kopytami.

Georadar 20. 5. 2022
O náleze trosky na Kňazovej som začiatkom roku 2017 informoval archeologičku PhDr. Elenu
Miroššayovú, CSc., z pracoviska Archeologického ústavu SAV v Košiciach. Ona na jar 2018 na
archeologickej konferencii v Prahe dohodla ohliadku lokalít s troskou v Kráľovej Lehote. Miesta
na Kňazovej a Dieli a miesto podzemných základov na Pápernom navštívila 12. 6. 2018 archeologická komisia v zložení PhDr. Elena Miroššayová, CSc., Mgr. Lucia Benediková, PhD.,
z Archeologického ústavu SAV (Slovenskej akadémie vied) v Nitre a Mgr. Martin Furman, PhD.,
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z Pamiatkového úradu v Žiline. Komisia potvrdila tieto archeologické lokality a Pamiatkový
úrad v Žiline navrhol tam realizovať archeologický výskum.
Z lokalít Kňazová, Diel a Kalište si do Archeologického ústavu v Nitre odniesli vzorky železnej
trosky. Tam zo vzoriek určili, že troska pochádza z pred 1700 – 1600 rokov z pecí na tavbu
železa v dobe rímskej, čiže zo 3. – 4. storočia.
Pamiatkový úrad v Žiline vydal 20. 4. 2020 verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí správneho
konania o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely
v katastrálnom území Kráľova Lehota, ktorá bola 15 dní vyvesená na úradnej tabuli na obecnom úrade v Kráľovej Lehote.

Sonda na Dieli, 12. 10. 2021

Kňazová, 13. 10. 2021

Reportáž do rozhlasu, 1. 6. 2022

Pri výkopoch sondy zadarmo pomáhali František Bizub, Peter Bizub, Ing. Dušan Jančovič, Jaroslav Laštík a Jaroslav Uličný z archeologického spolku Septentrio, ktorí zároveň robili prieskum miesta a okolia detektormi kovov. Práce finančne podporila obec Kráľova Lehota a Agentúra na podporu výskumu a vývoja (projekt APVV-20-0044). Získaný archeologický materiál bol
zobratý na rozbor do Nitry.

Sonda na Kňazovej, 12. 10. 2021

Kňazová, 25. 5. 2022
Železná troska →

V dňoch 12. – 14. 10. 2021 sa uskutočnil výkop sondy na Dieli a na Kňazovej. Robili ho vedúca výskumu archeologička Mgr. Lucia Benediková, PhD., a technici Štefan Hritz, Peter Červeň
a Tomáš Gabula z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Odkryli pozostatky pece na tavbu železa. Takýto druh hutníckej pece bol v Liptove z daného obdobia dosiaľ nepoznaný. Spracovávali
sa tu miestne železne rudy.
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Výkop sondy na Kňazovej pokračoval 19. 4. – 1. 6. 2022. Vykonávali ho Mgr. Lucia Benediková, PhD., Štefan Hritz a Peter Červeň z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (verejná výskumná
inštitúcia), v Nitre. Pomocné práce robili zadarmo František Bizub a Peter Bizub
z archeologického spolku Septentrio, zamestnanec obecného úradu v Kráľovej Lehote Lukáš
Mrlian a dobrovoľník Miroslav Lorenčík. Tieto práce finančne podporil František Bizub.
Do výskumnej skupiny boli zaradení a na miesto prizvaní geologička RNDr. Monika Orvošová, PhD., archeologička Mgr. Zuzana Šimková a geológ Mgr. Peter Laučík, PhD., zo Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorí teraz pátrajú konkrétnych
zdrojoch železnej rudy v okolí.
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U z n e s e n i e číslo 17/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
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 číslo 01/2022 až 03/2022, 05/2022 až 10/2022 a uznesenie č. 12/2022
a 14/2022 boli splnené, okrem uznesenia číslo 46/2021 – plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na I. polrok 2022, ktoré sa plní priebežne, ďalej sa plní priebežne uznesenie č. 11/2022 a 13/2022

Kňazová, 26. 5. 2022
Popritom archeológ a predseda archeologického spolku Septentrio Mgr. Martin Furman,
PhD., Roman Púčik z Dubnice a Peter Bizub zadarmo uskutočnili 19. 5. 2022 detektormi kovov
prieskum miesta dávnej dediny na Pápernom a na hradiskách Opáleniská a Horné Lúky.
Archeológovia zobrali vzorky, ktorými sa budú zaoberať ďalší odborníci. Zo vzoriek chcú
spresniť obdobie, kedy tam ľudia pracovali a akú technológiu výroby železa používali. Ďalšie
vzorky budú skúmať archeobotanici.
Miesto archeologického výskumu na Kňazovej navštívila 1. 6. 2022 redaktorka slovenského
rozhlasu PhDr. Sylvia Hoffmannová. Reportáž bola odvysielaná na rádiu Regina Stred 30. 6.
2022 o 10.20 a 13.23 hod.
Ďakujem všetkým, ktorí sa na archeologickom výskume v Kráľovej Lehote zachraňujúcom
kultúrne dedičstvo podieľali a ďalej podieľajú a Mgr. Lucii Benedikovej, PhD., aj za odborné
pripomienky k tomuto článku.
František Bizub

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 15/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1.
program rokovania obecného zastupiteľstva a zmenu doplnenia programu prednesenú
starostom obce
U z n e s e n i e číslo 16/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
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 Mgr. Erika Šteučeková
2. určenie overovateľov zápisnice Eva Lehotská a Peter Čimbora
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U z n e s e n i e číslo 18/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
k bodu 4. Predloženie a schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Materskej školy Kráľova Lehota“ realizovaného v rámci výzvy: IROPCLLD-AKT7-512-003, hlavná aktivita D2 skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení s finančnou spoluúčasťou obce min. 5%
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1.
predloženie žiadosti o príspevok za účelom realizácie projektu „Zlepšenie materiálnotechnického vybavenia Materskej školy Kráľova Lehota“ realizovaného v rámci výzvy:
kód výzvy:
IROP-CLLD-AKT7-512-003
hlavná aktivita:
D2 Skvalitnenie a rozšírenie predškolských zariadení
špecifický cieľ:
5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemí vo verejných službách a ich infraštruktúrach ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a Spoločným programom rozvoja obcí
horného Liptova do roku 2022
2.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na predloženie ŽoPr
3.
zabezpečenie dofinancovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
4.
spolufinancovanie uvedeného projektu zo zdrojov prijímateľa obce Kráľova Lehota vo
výške minimálne 5%, z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom predpokladané výdavky projektu sú nasledovné:
 požadovaný príspevok
19 000,00 €
95%
financovanie
 spolufinancovanie obce
1 000,00 €
5%
financovanie
 predpokladaný rozpočet projektu
20 000,00 €
100%
financovanie
U z n e s e n i e číslo 19/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
k bodu 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kráľova Lehota podľa § 11
ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé funkčné obdobie rokov 2022-2026
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. u r č u j e
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Kráľova Lehota pre nové volebné obdobie
rokov 2022-2026 v rozsahu 1,0 (jedna), t.z. v plnom rozsahu
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U z n e s e n i e číslo 20/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
k bodu 6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v novom volebnom období
rokov 2022-2026 v obci Kráľova Lehota.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. u r č u j e
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva Kráľova Lehota v novom volebnom období
rokov 2022 – 2026: 5 (päť)
U z n e s e n i e číslo 21/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24.05.2022
k bodu 7. Určenie volebného obvodu v súlade s § 166 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. u r č u j e
1. v súlade s § 166 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volebný obvod č. 1 pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026.
U z n e s e n i e číslo 22/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
2.
program rokovania obecného zastupiteľstva a zmenu doplnenia programu pod bodom
6 prednesenú starostom obce
U z n e s e n i e číslo 23/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
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 Mgr. Erika Šteučeková
2. určenie overovateľov zápisnice Matej Lehotský a Ing. Eva Sopková
U z n e s e n i e číslo 24/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
2.
uznesenia číslo 15/2022 až 18/2022 boli splnené, uznesenie číslo 11/2022 – zmluva
o budúcej zmluve – Rozšírenie NNK-Pri Požiarnej zbrojnici a uznesenie číslo 13/2022 –
odkúpenie pozemkov od železníc SR (C-KN 488/2 a C-KN 488/13) sa plnia čiastočne
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U z n e s e n i e číslo 25/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022 k bodu 4.
Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 30.06.2022
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. informáciu o hospodárení obce Kráľova Lehota k 30.06.2022
U z n e s e n i e číslo 26/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 5. Rekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova Lehota na biomasu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. informáciu o realizácii projektu „Rekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova
Lehota na biomasu“
U z n e s e n i e číslo 27/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 6. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2022 na projekt „Rekonštrukcia kotolne
v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu“
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
5.
použitie rezervného fondu v roku 2022 na projekt „Rekonštrukcia kotolne
v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu“ ako spoluúčasť obce vo výške
11 050,00 €
U z n e s e n i e číslo 28/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. informáciu o pripravenom projekte a predloženej žiadosti o príspevok za účelom
„Zlepšenia materiálno-technického vybavenia materskej školy Kráľova Lehota“ v rámci
výzvy IROP-CLLD s dofinancovaním možných zvýšených cien za tovary a služby v roku
2023 oproti predloženým cenovým ponukám z roku 2022.
U z n e s e n i e číslo 29/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 22.08.2022
k bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. informáciu o predloženej žiadosti a následne poskytnutom finančnom príspevku
z Mimoriadneho fondu Lesov SR Banská Bystrica pre rok 2022 vo výške 20 000,00 € na projekt „Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota“ o celkovom rozpočte vo výške
35 956,66 €
U z n e s e n i e číslo 30/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022
k bodu 1. Schválenie programu
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A.

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
s ch v a ľ u j e
3.
program rokovania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke

U z n e s e n i e číslo 31/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022
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 Mgr. Erika Šteučeková
2. určenie overovateľov zápisnice Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková
U z n e s e n i e číslo 32/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022
k bodu 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
3.
uznesenia číslo 22, 23, 25, 26 a 27/2022 boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia
č. 28/2022 a 29/2022.
U z n e s e n i e číslo 33/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022 k bodu 4.
Záverečný účet obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Kráľova
Lehota za rok 2021
C. s c h v a ľ u j e
1. prevod finančných prostriedkov na Rezervný fond vo výške 575,03 €

U z n e s e n i e číslo 35/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022
k bodu 6. Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
v zmysle § 2 zák. č. 253/1994 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
6. náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce v zmysle § 2 zák. č. 253/1994
Z.z. v počte 25 dní.
U z n e s e n i e číslo 36/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022
k bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. pri ukončení volebného obdobia poslancom OZ koncoročnú odmenu vo výške 200,00 €
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 15 – 29 hlasovali 4 poslanci Peter Čimbora, Eva Lehotská, Matej Lehotský
a Ing. Eva Sopková.
Za uznesenie č. 30 – 36 hlasovali 5 poslanci Peter Čimbora, Zdenko Lehotský, Eva Lehotská,
Matej Lehotský a Ing. Eva Sopková.
Starosta obce: Vladimír K a p r í n i

Rozvoj obce
Práce v obci
Práce v obci v letnom a jesennom období od mája zabezpečujú pracovníci obce Jana Lehotská, Dušan Španko a Lukáš Mrlian, ktorý bol prijatý cestou ÚPSVaR Liptovský Mikuláš v rámci
Opatrenia 3. podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ pokračuje v prácach v obci
na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Dlhodobo je PN Vladimír Poliak

U z n e s e n i e číslo 34/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 26.09.2022 k bodu 5.
Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena práva na prechod a prejazd motorovým
vozidlom cez pozemok parc. č. C-KN 1053/1 v k.ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve obce
k rekreačnej chate a pozemku parc. č. C-KN 1053/2 a 1053/3 podľa geometrického plánu
č. 47457325-58/2021 zo dňa 29.10.2021 vlastníkov Ing. Milana Burčíka, Uhorská Ves 334,
032 03 Liptovský Ján, Ing. Kláry Burčíkovej, Záhradná 135, 033 01 Liptovský Hrádok
a Ing. Vladimíra Burčíka, Budatínska 3687/12, 851 05 Bratislava – Petržalka
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. so zriadením vecného bremena práva na prechod a prejazd motorovým vozidlom cez pozemok parc. č. C-KN 1053/1 v k.ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve obce k rekreačnej chate a pozemku parc. č. C-KN 1053/2 a 1053/3 podľa geometrického plánu č. 47457325-58/2021 zo
dňa 29.10.2021 vlastníkov Ing. Milana Burčíka, Uhorská Ves 334, 032 03 Liptovský Ján, Ing.
Kláry Burčíkovej, Záhradná 135, 033 01 Liptovský Hrádok a Ing. Vladimíra Burčíka, Budatínska
3687/12, 851 05 Bratislava – Petržalka a znaleckého posudku č. 181/2022 zo dňa 13.09.2022
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty za jednorazovú odplatu vo výške 520,00 €.
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a cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš chodí odpracovať 32 hodín / mesiac Jozef Harman, nakoľko
podľa § 10 poberá dávky v hmotnej núdzi.
Letné práce pozostávali prevažne z kosenia trávnych porastov v celej obci, v areály záhrady
materskej školy (MŠ), cintorína, chodníkov, verejných priestranstiev, okolo futbalového ihriska
(úsek od záchytnej nádrže na železničnej stanici po križovatku vstup do starej časti obce kosí
na objednávku Štefan Kunák).
Odvoz zeleného odpadu prebiehal priebežne. Nakoľko počas leta bolo sucho, bolo veľmi málo vlahy, ale teraz na jeseň bolo veľa dažďových zrážok a zeleného odpadu veľa.
Chcem upozorniť na nedisciplinovanosť niektorých obyvateľov, ktorí nerešpektovali, aby
obec bola cez víkend čistá a upravená bez zeleného odpadu, ale po odvoze sa tam ešte v ten
deň objavil.
Pracovníci zabezpečovali pílenie, štiepanie a ukladanie palivového dreva do kotolne kultúrneho domu a MŠ (v MŠ je možnosť kúrenia nielen peletkami a briketami, ale v jednom kotly
i drevom). Boli vyčistené odvodňovacie rigoly a kanále v celej obci i časti obce Potok.
Chcem sa cestou nášho obecného časopisu poďakovať zamestnancom našej obce za príkladnú a zodpovednú celoročnú prácu a ich ochotu prispieť k úprave, čistoty a poriadku v obci.
Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu
Na základe schválenej žiadosti a rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava bola dňa 21.12.2021 podpísaná Zmluva o finančnej podpore so spoluúčasťou obce.
Verejnú súťaž na výber zhotoviteľa s najnižšou cenou predložila firma Ohrievacia technika
s.r.o., 023 53 Staškov 200, ktorá na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 4/2019 začala so
stavebno-montážnymi prácami po odovzdaní a prevzatí staveniska, ktoré bolo zhotoviteľovi
odovzdané dňa 20. mája 2022.
So stavebnými prácami začal zhotoviteľ dňa 23. mája 2022 a to likvidáciou havarijného stavu
existujúcich 2 ks kotlov Viadrus, rozvodov potrubí, zásobníka na ohrev teplej vody a ostatných
zariadení umiestnených v priestore kotolne.
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Následne boli inštalované 1 kus kotol na pelety firmy ETA typ PelletsCompact 50 s rozsahom
výkonu 14,6 až 49,9 kW, 1 ks kombinovaný kotol na kusové drevo a pelety firmy ETA typ SH-P
50 s prídavným modulom pre pelety v rozsahu výkonu 14,3 až 49,9 kW.
 priestor skladu paliva bol od priestorov kotolne oddelený murovanou priečkou,
 v sklade peliet bolo potrebné vytvoriť nosnú drevenú / oceľovú konštrukciu na vrchu
s OSB dosky hr. 30 mm, ktorá vytvorí spádovanie dna skladu paliva (peliet) smerom do
zberača šnekového dopravníka. Z konštrukcie sa vytvorila spádovaná podlaha do tvaru
písmena W, sklon bočníc min. 40°, aby mohli pelety voľne skĺzať do zberača peliet,
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boli vyspravené steny, zhotovené nové stierky a maľovanie, s dokončením všetkých stavebných prác, bola vyliata nivelačná podlaha, na podlahe pri vstupe do kotolne bola vybudovaná jímka na odvedenie vody,
bola prevedená revízia komínov, revízia elektroinštalácie a úradná skúška na tlakovú nádobu,
odvod spalín z kotlov bol riešený pomocou dvoch dymovodov s rozmerom DN 200 – každý kotol má vlastný dymovod, ktorý je nerezový, trojplášťový, tepelne izolovaný,
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kotle sú na vykurovací systém napojené cez dve akumulačné nádrže firmy ETA
s objemom 500 l vrátane tepelnej izolácie,
boli vymenené všetky armatúry a obehové čerpadlá. Z rozdeľovača boli nové vykurovacie
vetvy napojené na existujúci vykurovací rozvod,
boli vyhotovené nové vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie,
regulácia vykurovacieho systému je zabezpečená zabudovaným novým nadradeným systémom MaR,
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bola uskutočnená tlaková skúška rozvodných potrubí upravenou vodou na 2,5 baru
s výsledkom vyhovujúca,
 bola uskutočnená vykurovacia skúška kotlov a rozvodných potrubí v kotolni s výsledkom
vyhovujúca,
 po vykonaní tlakových skúšok a skúšky funkčnosti kotlov, upratovanie v kotolni, náter
podlahy,
Stavebné práce boli zrealizované v zmysle schváleného projektu a dielo bolo ukončené a
odovzdané dňa 26.07.2022 zápisom do stavebného denníka a Protokolom o odovzdaní a
prevzatí diela zo dňa 26.07.2022 medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
Celkové finančné náklady na rekonštrukciu kotolne boli vo výške 151 587,99 € s DPH. Finančná dotácia s Environmentálneho fondu 140 551,31 € a spoluúčasť obce vo výške
11 036,68 € s DPH.
Realizáciou projektu sa odstránil jestvujúci havarijný stav pôvodných kotlov, dôjde k úspore nákladov, výrazne sa zlepší dopad na životné prostredie,
prispeje k zníženiu emisií a zlepšeniu kvality ovzdušia v oblasti, ktorá je súčasťou Národného parku
Nízke Tatry.
Odvedenie vlhkosti od objektu
Požiarnej zbrojnice Kráľova Lehota
Obec Kráľova Lehota zabezpečila stavebný materiál, drenážne hadice na odvedenie vlhkosti, fóliu,
kamenivo hr. 8/16 mm a betónové žľaby na odvedenie povrchových vôd do vsakovacej jamy mimo
objektu.
Práce boli realizované v júli 2022 a poďakovanie
patrí Peťovi Čimborovi, Michalovi Libičkovi, Ľudovítovi Libičkovi, Pavlovi Lehotskému ml., Andrejovi
Chovanovi a Dušanovi Špankovi.

Na základe Rozhodnutia
Železničného dráhového
orgánu z dôvodu zlého
technického stavu objektu
Stavadla 1, ktorý sa nachádzal na parc. č. 491/1 v k.ú.
Kráľova Lehota a bol majetkom Železníc SR, bol dňa
5.9.2022 tento zbúraný a
odstránený z miesta dodávateľskou firmou.
Vladimír Kapríni

Odstránenie objektu Stavadla 1 v železničnej stanici Kráľova Lehota

Zo života obce
Návšteva družobnej obce Králova Lhota
Z dôvodu pandémie COVID 19, kedy od roku 2019 boli prerušené spoločné návštevy našich
družobných obcí, sme na pozvanie pána starostu obce a zastupiteľstva z Královej Lhoty
navštívili našich priateľov v Čechách 12. – 15. 5. 2022. Našu obec zastupoval starosta obce
Vladimír Kapríni, poslanci OZ Ing. Eva Sopková, Peter Čimbora a člen DHZ Pavel Lehotský ml.
Počas návštevy Královej Lhoty sme okrem obce navštívili aj Nové Mesto nad Metují.
Nachádza sa v okrese Náchod v Královohradeckom kraji. Mestom preteká rieka Metuje, ktorá
spoločne so skalnatým ostrovom historického centra predstavuje typickú dominantu mesta.
Navštívili sme zámok a jeho zámockú záhradu. Záhrada je v jarnom období plná zelene
a kvetov.
V rovnaký deň sme boli navštíviť aj ZOO Dvůr Králové. Prednostne orientuje na africké
zvieratá. Prechádzkapo zoo je možná peši pomedzi zvieratá, upravenými autobusmi alebo vo
vlastných vozidlách.
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je 47 m. Na výstavbu bol použitý vyslúžilý tubus z predchádzajúcej veternej elektrárne.
Z rozhladne je výhlad na Krkonoše, Hradec Králové, Kunetickú horu, Železné hory a iné
nadherné miesta. Obed sme mali v prostredí krásnej Jiráskovej chaty na Dobrošove. Je to
štýlová turistická chata s rozhľadňou, po zdolaní 99 schodov sme videli krásnu panorámu
Orlických hôr. Program druhého dňa návštevy sme mali ozaj bohatý.

Ďalším bodom programu bola návšteva pechotného zrubu v obci Skutina. Delostrelecká
pevnost slúžila na obranu Československa proti nacistickému Nemecku a bola vybudovaná
v priebehu týždňa v roku 1938. Patrila medzi chrbticové stavby československého opevnenia
na severnej hranici Československa.
V nedeľu v dopoludňajších hodinách v kancelárii obecného úradu, pri káve a malom
občerstvení sme si z našimi priateľmi Královej Lhoty vymenili upomienkové darčeky a tašky.
Ing. Eva Sopková

V piatok večer bolo pripravené v
kovárni posedenie pri pečených
stehnách, bohatej strave, koláčoch a
občerstvení z chutného piva a kořalky.
Druhý deň našej návštevy začal v obci
Olešnice v Orlických horách. Miestna
pani s manželom si v drevenej chalúpke
otvorili Múzeum „Hračky našich
babičiek“. Dlhé roky zbierali povodné
hračky bábik a domčekov po celej
Európe a dnes je táto zbierka
sprístupnená v jednej izbe malej
chalúpky. Potom sme sa celá skupina
presunuli na rozhladňu na vrchole
Šibeníka. Vyhliadková plošina rozhladne
je 32 m nad zemou, ale jej celková výška

Návšteva z družobnej obce Králova Lhota
Vo štvrtok 4. augusta 2022 sme vo večerných hodinách na obecnom úrade privítali priateľov
z družobnej obce Králova Lhota z ČR. Tento krát k nám prišli starosta obce Jirko Novák, knihovníčka Vlasta Mrštilová, účtovníčka Dagmar Hrubá a elektrikár Tibor Platinský. Po krátkom
občerstvení a zápisom do obecnej pamätnej knihy sme išli na spoločnú večeru do penziónu
Larion, kde boli aj počas celej návštevy ubytovaní.
V piatok ráno navštívili materskú školu a pozreli si spoločne zrekonštruovanú kotolňu na
biomasu. Po krátkej obhliadke našej obce sme sa vydali na výlet na Štrbské pleso a Solisko. Za
našu obec sa výletu zúčastnil starosta obce Vladimír Kapríni, zástupca starostu Zdenko Lehotský, riaditeľka materskej školy Zuzana Jurčová a pracovníčka OcÚ Erika Šteučeková.
Počasie už od skorého rána nasvedčovalo tomu, že bude krásny slnečný deň. Prešli sme sa
okolo celého Štrbského plesa a po krátkom občerstvení sme sa nechali lanovkou vyviesť na
Solisko, kde sme si užívali nádherné výhľady na okolitú prírodu, doliny a vzdialené vrcholy
Nízkych Tatier. Osviežili sme sa chladnými nápojmi na chate pod Soliskom, ktorá je umiestnená
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vo výške 1840 m.n.m. a vrátili sme sa lanovkou na Štrbské pleso, kde starosta našej obce kúpil
všetkým na pamiatku magnetky. Cestou domov sme sa zastavili na neskorom obede na Kolibe
Žerucha, kde sme si v príjemnej atmosfére pochutnali na tradičných jedlách a liptovských
špecialitách.

Do Kráľovej Lehoty sme sa vrátili okolo piatej podvečer. Mierne unavení sme mali čas na oddych a prípravu na slávnostné posedenie s našimi priateľmi a predstaviteľmi našej obce
v penzióne Larion. Na posedení sa prítomným hosťom prihovoril starosta našej obce a tiež
starosta družobnej obce. Nálada bola výborná a tak sme vydržali spolu v družnej debate do
skorých ranných hodín. Hrou na akordeón a spevom nám spestril posedenie Milan Mrlian.
Anna Čupániová nám pri tejto príležitosti na posedenie upiekla výborné škvarkové pagáče
a Milan Mrlian doniesol syrové nite vlastnej výroby, za čo im srdečne ďakujeme.

V sobotu sme boli s našimi priateľmi z družobnej obce pozrieť autom pokračujúci Campfest
vo Svaríne a išli sme pozrieť Medzinárodný folklórny festival 46. Podroháčske folklórne slávnosti do Zuberca – Brestovej. Prešli sme múzeum Oravskej dediny, zo skanzenu k amfiteátru,
kde boli v humnách a starých upravených dreveniciach a domoch priblížené tradície pílenia
dreva, spracovania na dosky, tkanie kobercov, mangľovanie, výroba drevených a hlinených
výrobkov, predaj drevených črpákov, valašiek a mnoho rôznych darčekových vecí.
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V predpoludňajších hodinách začalo dosť intenzívne pršať, čo narušilo priebeh folklórnych
slávností, preto boli preložené na nedeľu. Okúsili sme oravský guľáš, trdelníky a ďalšie dobroty.
Cestou naspäť do Kráľovej Lehoty sme sa zastavili na večeri v Strachanovke v Liptovskom Jáne
a večer sme posedeli a podebatovali o spoločných pracovných problémoch v New Lemite
u Peťa Čimboru, ktorý pripravil pohostenie a mrazenú orechovicu, ktorú si každý pochvaľoval.
V nedeľu v dopoludňajších hodinách sme sa s našimi priateľmi pri káve rozlúčili na obecnom
úrade, vymenili sme si darčeky a tašky a skonštatovali, že naše spoločné stretnutia prispievajú
k výmene skúseností v oblasti samosprávy, kultúry, návštevy jednotlivých regiónov
a atraktívnych horských oblastí. Preto by bolo dobré, keby novozvolené vedenie obcí a obecné
zastupiteľstvá pokračovali v udržiavaní tradície našich družobných obcí.
Erika Šteučeková, Vladimír Kapríni

V sobotu 25. júna 2022 obec Kráľova Lehota v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo,
šport a cestovný ruch pripravila pre deti z našej obce vo veku do 15 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí športové dopoludnie plné rôznych hier. Športové hry sa uskutočnili
v hornej záhrade materskej školy a boli rozdelené do kategórií podľa veku detí. V nich si deti

Medzinárodný deň detí a privítanie leta

preverili svoju zručnosť a zdatnosť, či už pri kreslení na chodník, skákaní vo vreci, hádzaní
loptičkou do koša a do kruhov, jazde na kolobežke, streľbe zo vzduchovky na cieľ, v požiarnej
zdatnosti a v rôznych iných disciplínach. Pre víťazov všetkých kategórií boli pripravené hodnotné ceny, ale aj všetky ostatné deti boli odmenené darčekmi, ktoré financovala obec Kráľova
Lehota.
Športové hry spestrili sprievodné akcie pre deti a to maľovanie na tvár a skákací hrad.
V spodnej záhrade materskej školy bola pripravená požiarna pena, v ktorej sa deti do sýta
vyšantili a deti mohli vyskúšať aj jazdu na koňoch. Občerstvenie a sprievodné akcie zabezpečil
Peter Čimbora a kuchárka Alena Hybenová v školskej jedálni uvarila deťom na olovrant párky,
ktoré zabezpečila obec. Na záver bola pripravená disco zábava pre najmenších.
Erika Šteučeková
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Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP)
Tohoročné oslavy 78. výročia SNP, ktoré sa každoročne konajú na partizánskej lúke na Podbanskom, organizovala v sobotu 27. augusta obec Važec. Podujatia sa za našu obec zúčastnili
starosta obce Vladimír Kapríni, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

ktorý vyzdvihol význam povstania i ťažké boje proti nemeckým fašistom, ktoré prebiehali
v obci aj v Červenom Kúte. Prítomným sa prihovorila a pomodlila pani evanjelická farárka Viera
Mosná. Predseda SZPB Milan Mrlian sa prihovoril v úvode, privítal prítomných a na záver sa
poďakoval za účasť na pietnej spomienke.
Vladimír Kapríni
Spomienky aj aktuality z materskej školy
Na úvod príspevku z našej materskej školy sa hodia slová "tam, kde niečo končí, niečo nové
začína...". Ani sme si nestihli poriadne uvedomiť, že jeden školský rok skončil a už zazvonil
školský zvonec, aby otvoril nielen bránu, ale aj náruče pani učiteliek pre 35 detí, ktoré naplnili
kapacitu našej materskej školy v tomto školskom roku. Tí najmladší si ešte stále zvykajú na
nové tváre a prostredie. My sa im to snažíme úsmevom, milým slovom, láskavým prístupom
uľahčiť a veríme, že za pár dní už slzičky vystrieda úsmev.
Aspoň prostredníctvom spomienok by sme sa chceli vrátiť do minulého školského roka
a priblížiť najmä jeho záver. Nakoľko boli zrušené opatrenia súvisiace s koronavírusom, po
dvoch rokoch sme sa mohli "vrátiť do starých dobrých čias" a sviatok mamičiek a ockov osláviť
tak ako sa patrí... všetci spolu.

So zamestnancami Komunálnej poisťovne

(SZPB) Milan Mrlian, poslanec obecného zastupiteľstva (OZ) Matej Lehotský a za Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Helena Bakošová.
Program začal kladením vencov ku pamätníkom, pri ktorých mali čestnú stráž členovia Klubu
vojenskej histórie zo Svitu. Po položení vencov bola v podaní Podtatranských Alexandrovcov zo
Svitu zahraná štátna hymna, báseň a prítomným sa prihovoril starosta obce Važec Milan Lištiak, predsedovia Oblastnej organizácie SZPB v Poprade a Liptovskom Mikuláši.
Program obohatili krásnym spevom ženy z važeckého spevokolu a na záver bola zapálená
partizánska vatra. Po oficiálnej časti bol všetkým prítomným podávaný guľáš a občerstvenie.
V popoludňajších hodinách o 14. hod. sme si pripomenuli 78. výročie SNP aj v našej obci. Od
budovy obecného úradu sme prešli spoločne ku pamätníku padlých, kde sme položili veniec
vďaky a zapálili sviečky. Na úvod sme zaspievali štátnu hymnu a pracovníčka obecného úradu
Erika Šteučeková predniesla báseň. Prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni,
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Gulášik na Medzinárodný deň detí
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skrášľovania školského dvora. Ako popísali deti "natreli čerstvú farbu" na lavičky a kolotoč,
zrenovovali záhradnú skalku.
Sviatok všetkých detí sme oslávili na školskom dvore usporiadaním škôlkarskej olympiády.
Cieľom nášho súťažného dopoludnia nebolo víťazstvo jednotlivcov, ale víťazstvo priateľstva,
ktoré prekoná aj tie najťažšie prekážky vďaka vzájomnej podpore a spolupráci. Po úspešnom
zvládnutí všetkých disciplín boli deti odmenené škôlkarskou medailou a na dvore si pochutili na
výbornom guláši.

Deň otcov

S tablom na obecnom úrade

Malé deti

Predškoláci

V máji sme pre všetky mamičky pripravili vystúpenie, ktorým deti vyjadrili veľké ĎAKUJEM
svojim starostlivým a milujúcim mamám.
V piatok 20. mája nás navštívili zamestnanci Komunálnej poisťovne (KP) z rôznych regiónov
Slovenska spolu s obchodným riaditeľom KP z Bratislavy a regionálnym riaditeľom KP zo Žiliny
a pripravili pre deti súťažné dopoludnie. Deti rozdelené do skupín súťažili v rôznych disciplínach. Za svoje odhodlanie, chuť súťažiť a úspešné prekonanie každej disciplíny boli odmenené
"zlatými" medailami a darčekmi. Po ocenení malých súťažiacich sa naši hostia pustili do
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Deň otcov sme oslávili formou zábavno-súťažného popoludnia, ktorého sa zúčastnili otcovia
a tiež mamy, ktorí sa na chvíľu vrátili do detských čias a zahrali sa s nami. Netradičné a najmä
pre všetkých zábavné súťaže zblížili rodiny a aj kolektív detí. Na každej oslave býva hostina a aj
na tej našej nechýbal guláš a množstvo výborných koláčov, ktoré pre nás nachystali rodičia
predškolákov. Deti sa tešili na hľadanie pokladu. Aj keď nám niekto postŕhal stužky, ktoré nás
mali správne navigovať k miestu, kde bol poklad ukrytý, zanietenosť detí bola taká silná, že
zbadali aj maličké kúsky stužiek na ceste a radosť, keď objavili velikánsku zabalenú krabicu bola
neopísateľná.
Kto si v stredu 22. júna naladil na rozhlasovom prijímači rádio Regina Stred, mohol z neho
počuť známe hlasy našich detí, pani učiteliek a jednej mamičky a to prostredníctvom živých
vstupov, ktoré vysielala pani redaktorka Sylvia Hoffmanová priamo z našej materskej školy.
Koniec školského roka sa už tradične spája s rozlúčkou predškolákov s materskou školou. Po
slávnostnom nástupe a predstavení 8 predškolákov pani riaditeľka zahájila „škôlkarskú maturitu“, ktorej súčasťou boli aj piesne, básne a tiež slová vďaky adresované pani učiteľkám aj
všetkým zamestnancom materskej školy. Deťom boli odovzdané osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania spolu s peknou knižkou a malými darčekmi. Nechýbala ani výborná torta, ktorú pre nás pripravila mamička Mirka Lacová. Slávnostná rozlúčka pokračovala
odnesením tabla na obecný úrad, kde deti zaspievali rozlúčkovú pieseň. Čas sa nedá zastaviť a
z ďalších našich škôlkarov sú už prváci. Matúško Lehotský, Martinko Juha, Marienka Lacová z
Kráľovej Lehoty, Emka a Lukáško Dunajskí zo Svarína, Barborka Bohunčáková z Čierneho Váhu,
Ellinka Bizubová z Liptovského Hrádku a Eliška Švandová z Nižnej Boce, želáme Vám úspešný
štart do novej životnej etapy.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ

Na CampFeste vystúpilo na troch pódiách až 30 kapiel. Okrem interpretov zo slovenskej a
českej hudobnej scény sa predstavili aj zahraniční interpreti ako Seth & Rachel Enos z USA,
Pyramid Park z UK a kapela October Light z Chorvátska. Účastníci si mohli vypočuť aj mnoho
skvelých rečníkov počas, zaujímavých prednášok, diskusií a seminárov na veľmi aktuálne témy.
Užiť si mohli aj netradičné športy, Ranč ZOO, detský program a mnoho atrakcií. 24. ročník
festivalu sa opäť konal na pôde Ranča v Kráľovej Lehote a organizačne ho zastrešovalo o.z.
Mládež pre Krista-Slovensko. Celý festival sa niesol v téme ČO CHCEM BYŤ.

Festival CampFest 2022 sa toto leto v Kráľovej Lehote konal opäť naplno!
Po 2 rokoch, kedy sa kresťanský multižánrový open-air festival CampFest organizoval v okresanom formáte, s ohľadom na protipandemické opatrenia, sa tento rok konal opäť naplno a
bez obmedzení. V dátume 4. - 6. augusta 2022 sa ho zúčastnilo takmer 3500 ľudí.

"Veľmi intenzívne vnímame, že mediálny tlak a nečakané udalosti, ktoré sa v dnešnej dobe
dejú, majú obrovský vplyv na nás všetkých, no na mladú generáciu špeciálne. Kladú si mnohé
otázky a nanovo hľadajú zmysel v tom, čo robia, pretože veľa ich "istôt" bolo otrasených. Bolo
našou túžbou, aby pre nich mohol byť festival CampFest priestorom na to – opäť sa nadýchnuť,
byť spolu, zažiť skvelú atmosféru a program, no najmä prežiť niečo osobné a silné, čo si budú
môcť odniesť a nenechá ich to odísť rovnakých, akí na toto miesto prídu. Keď sa obzriem späť,
s istotou viem povedať, že to mnoho ľudí aj skutočne zažilo, za čo som nesmierne vďačná. Jubilejný 25. ročník festivalu sa uskutoční 3. – 5 augusta 2023 a už teraz srdečne pozývame všetkých obyvateľov Kráľovej Lehoty na pôdu Ranča v Kráľovej Lehote, zažiť ho na vlastnej
koži," vyjadrila sa koordinátorka festivalu Lýdia Rišová.
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Detský Železný hasič Kráľova Lehota 2022 a ukončenie prázdnin na futbalovom ihrisku
V sobotu 24. septembra 2022 sa v našej obci uskutočnil DETSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ KRÁĽOVA
LEHOTA. Súťaž bola určená pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských
zborov. Bola to súťaž jednotlivcov, rozdelená do troch vekových kategórii.
Na súťaži sa zúčastnilo 59 súťažiacich. V kategórií od 3 do 6 rokov sa na štart postavilo 26
súťažiacich. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Ochodnický, na druhom mieste Martin Juha
a na treťom mieste Maté Lympár. V kategórií od 7 do 11 rokov bolo súťažiacich 26. Na prvom
mieste sa umiestnil Maxim Cerovský, na druhom mieste Simona Cibulová a na treťom mieste
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Tamara Lehotská. V kategórií od 12 do 15 rokov sa na štart postavilo najmenej súťažiacich
v počte 7. Na prvom mieste sa umiestnila Barbora Zlejšia, na druhom mieste Adam Lehotský
a na treťom mieste Štefan Glončák.
Všetci súťažiaci boli odmenení medailou, doboškou a džúsom od sponzorov súťaže. Najlepší
v jednotlivých kategóriách boli navyše odmenení trofejami. Veľmi nás teší, že na túto súťaž
prišli deti z rôznych kútov Slovenska.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne
sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame, že sa znova stretneme na ďalšom ročníku tejto
súťaže.
Peter Čimbora
Vo večerných hodinách, po ukončení a odovzdaní cien v súťaži Detský železný hasič, pokračoval program spestrením DJ Martina Rúčku a o 20. hod. vystúpením hudobnej skupiny
Ploštín-Punk, ktorá sa postarala o výbornú náladu, veľkého množstva prítomných, ktorých
roztancovali na futbalovom ihrisku aj miestnej asfaltovej komunikácii.
Chcem sa srdečne poďakovať organizátorovi podujatia Detského železného hasiča Petrovi
Čimborovi za jeho ochotu, čas venovaný príprave aj priebehu akcie pre mladých, ktorých záujem o súťaženie bol veľký. Poďakovanie patrí aj Michalovi Libičkovi, Andrejovi Chovanovi,
bratom Juhovcom aj zúčastnením rozhodcom z okolitých DHZ.
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Za priebeh pekného a vydareného sobotného dňa ďakujem všetkým sponzorom, ktorí finančne podporili akcie, a to obci Kráľova Lehota, penziónu Larion Kráľova Lehota, Petrovi
Čimborovi, EUROVIA VINCI, EkoPellets Kráľova Lehota, GUDE Slovakia s.r.o. Liptovský Hrádok,
GUDE s.r.o. Liptovský Hrádok, Stavebniny UNIMIX Liptovský Hrádok, DyhaTech Kráľova Lehota,
starostovi obce a ďalším sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly.
Vladimír Kapríni

V Poľsku narátali 100 medveďov, v Čechách 5 medveďov. V Rakúsku a Maďarsku nemajú ani
jedného. Poľovníci hovoria, že únosnosť našej krajiny je 700 medveďov. Teritórium dospelého
samca je 100 štvorcových kilometrov. Z neho vyženie mladších jedincov. Tí putujú ďalej
a rabujú salaše, včelíny, polia, záhrady, kontajnery... Nadmerným premnožením sa z chráneného živočícha stala škodná zver. Medvede zničili v našich lesoch takmer všetky mraveniská
chráneného mravca lesného, ničia hniezda chránených čmeliakov.
Internetový poľovnícky magazín Lovu Zdar č. 6/ 2020 napísal: Menej sa vie, že mravce lesné
likvidujú mnoho parazitov, ktorí zveri aj ľuďom škodia. Sú to nielen rôzne kuklorodky a komáre,
ale aj kliešte, ktoré prenášajú nebezpečné choroby na zver aj na človeka – kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu a iné. Mravce pozbierajú toľko kliešťov, že sa v zahraničných médiách
pred časom objavili úvahy o možnosti vytvárania akýchsi mraveniskových valov, ktoré by mali
zabrániť šíreniu kliešťov z lesných porastov a lúk do miest s novou bytovou výstavbou či do
oblastí so športovou a rekreačnou infraštruktúrou.
A medveďov stále pribúda, už ohrozujú aj ľudí na väčšine územia Slovenska.
Podľa Ministerstva životného prostredia SR je cena za medveďom usmrteného človeka
22 700 eur a cena (pokuta) za omylom zastreleného medveďa 80 000 eur. Takéto zvrátené
nariadenia u nás platia.
Človek má žiť skromne a v súlade s prírodou, no zároveň slobodne. Nie tak, že kvôli medveďom riskuje život, keď chce ísť do prírody a je nútený žiť za elektrickými ohradníkmi, ktoré ho
akože majú proti medveďom chrániť.
František Bizub

Spoločenská rubrika za máj – september 2022

Rôzne
Aká je u nás cena života
Pod týmto názvom vyšiel v Slovenských národných novinách č. 5/2022 článok od Petra Valu.
Autor v ňom poukazuje na to, že cena ľudského života je u nás tri a pol krát nižšia ako cena
života medveďa.
Ministerstvo životného prostredia SR na výskum (sčítanie) medveďov vynaložilo 5,5 milióna
eura. Za toľké peniaze zistili, že odhadnutý stav môže byť 1 256 alebo aj 2 512 medveďov.
Ďalšie zistenia a štatistiky udávajú až 5 200 medveďov.

Narodili sa: August – Lukáš Michalides
Uzavreli manželstvo: Jún – Michal Michalko a Valéria Kunajová – cezpoľní, manželstvo uzavreté v Evanjelickom kostole v Kráľovej Lehote. Lukáš Brázdil a Nikola Sabaková – manželstvo
uzavreté v Brne, ČR. September – Matúš Vozár a Romana Števčeková – manželstvo uzavreté na
Matričnom úrade v Kráľovej Lehote.
Jubileá:
50 rokov Jún – Jaroslav Lehotský čís. 270,
JUDr. Lýdia Budovecová čís. 146
55 rokov September – Štefan Sadloň čís. 79
60 rokov Máj – Ján Lehotský čís. 74,
Július Michalides čís. 224
70 rokov Máj – Kvetoslava Lehotská čís. 212,
Pavol Meško čís. 100
Jún – Veronika Lehotská čís. 31
75 rokov August – Janka Sadloňová čís. 79,
Peter Lehotský čís. 119
80 rokov Júl – Pavel Lehotský čís. 31
Zomreli: Máj – Milada Šimčiaková,75 ročná.
Obec Kráľova Lehota obnovila hrob
zakladateľky ZO SČK J. Řepkovej
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