Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali ako rýchlo nám ubehol rok a už je pred nami obdobie vianočných sviatkov, naplnených pokojom, láskou, ohľaduplnosťou a toleranciou k svojim najbližším, rodine,
priateľom, ale aj ku všetkým, ktorých v tomto adventnom období stretávame. Zachovajme si
úctu a pokoru k týmto sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.

Drahí bratia a sestry, milí priatelia
Štedrý večer, ako aj celé vianočné sviatky sa v našich mysliach spájajú so vzácnou hodnotou
lásky. Vzácnou preto, že si počas roka mnohokrát uvedomujeme, ako veľmi láska, pochopenie,
schopnosť a ochota odpúšťať si navzájom, chýbajú v našich vzájomných vzťahoch. Tak
v rodinách, na pracoviskách, v cirkvi, ako aj medzi národmi tohto sveta. O to vzácnejší je nám
vianočný čas, keď spomalíme v rýchlom tempe nášho života, snažíme sa byť milší a tráviť čo
najviac chvíľ so svojimi blízkymi. Dokážeme preukázať lásku a pomoc aj tým, ktorí sú osamelí,
chorí, či inak núdzni.
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ného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho.“ J 3,16 Boh ľudstvu v Ježišovi ponúkol všetko. Tak
múdre rady ako zvládnuť život, ako aj cestu, ktorá vedie až do večnosti. No vieme, že dar
Božej lásky – Kristus, to nemal vo svete ľahké. „ Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní
Ho neprijali.“ J 1,11 Napriek tomu celý svoj život, až po smrť na kríži, naplnil láskou a službou
Bohu, aj ľuďom. V Kristovi nám Pán Boh dokonale preukázal lásku a dal nám príklad, ako aj
my máme medzi sebou nažívať v láske – milosrdnej, trpezlivej, ochotnej odpúšťať.
Prajem Vám všetkým, aby Božia milosť zjavená v Ježišovi Kristovi bola pre Vás zdrojom
lásky, radosti a nádeje nielen počas sviatočných vianočných dní, ale aj v Novom roku.
Pokojné vianočné sviatky a požehnaný rok 2019 Vám zo srdca praje
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
chcem sa cestou nášho obecného časopisu poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili
komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Kráľova Lehota, poďakovať za odovzdané
hlasy k opätovnému zvoleniu za starostu našej obce, ako i novozvolenému obecnému zastupiteľstvu. Srdečne ďakujem za pomoc, podporu, pochopenie, návrhy a spoluprácu pri riešení
problémov, ktoré sme spoločne riešili v predchádzajúcom období.
Želám Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, aby
boli pre Vás časom radosti a veselosti, časom šťastia, tichej pokory a Božieho požehnania,
obdobím príjemných rodinných stretnutí, ale aj spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi
nami...
Prajem Vám požehnaný a úspešný Nový rok 2019, veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, pohody, pracovných i osobných úspechov a ľudského porozumenia.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Tajomstvo Vianoc
Nadišla dlho očakávaná chvíľa. Po roku opäť prežívame nádherné okamihy vianočných sviatkov. Vianoce vstupujú do nášho života v mnohých podobách: venujeme jeden druhému viac
času ako inokedy, sme k sebe navzájom milší, otvárame svoje srdcia pre potreby iných...
Tieto skutočnosti nám napĺňajú srdcia pokojom a láskou. V tejto posvätnej chvíli sa všetci
spoločne pýtame: Kde nachádzame zdroj vnútornej sily, ktorá nabáda ľudí k láskavejšiemu
prejavu a vytvára radostnejšiu atmosféru života? Som presvedčený, že na túto otázku dnes
vieme odpovedať všetci. Zdrojom tejto sily je narodenie Božieho dieťaťa, očakávaného Mesiáša. Boh sa totiž rozhodol dať aj nám účasť na svojom božskom živote. Preto posiela na svet
svojho Syna, aby toto posolstvo oznámil všetkým.
Je pozoruhodné, že Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. Ten, ktorý má kraľovať celému svetu, prichádza na svet počas tichej betlehemskej noci. Ten, ktorý sa má stať príbytkom ľudského srdca, sa narodí v chudobnej maštaľke. Ten, ktorý má vykúpiť celý svet,
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zostupuje v podobe bezbranného Dieťaťa. Boh sa zjavuje v ľudskom tele ako Emanuel – Boh s
nami. Prináša lásku, pokoj, odpustenie.
Tajomstvo Božieho vtelenia veľmi pekne približuje kardinál Joachim Meisner. Spomína na
chvíle, kedy starí otcovia vozili v zime drevo z lesa. Kraj bol zafúkaný snehom, takže ťažko
bolo vidieť cestu. Voz naložený drevom zapadol a kone ním nepohli. Čo urobil správny gazda?
Nekričal a nešľahal bičom, ale zoskočil z voza. Celou silou sa oň oprel. Vtedy zvieratá pocítili,
že je akoby jedným z nich. Zostupuje a pripája sa k nim. Napli svoje posledné sily a vytiahli
voz zo záveja. Aj Boh, obrazne povedané, nezostáva iba hore nad nami, ale zostupuje k nám,
aby sa stal jedným z nás. Ukazuje nám správny zmysel života a pomáha nám vstať, keď zapadneme do záveja hriechu.
Nie je to úžasné, keď si uvedomíme, ako Bohu na nás veľmi záleží? Toto je odkaz tajomstva
Vianoc: Boh nám otvára cestu k sebe. Túži po stretnutí s nami. Chce sa narodiť a prebývať v
našich srdciach.
Bratia a sestry! Myslím si, že chvíle Vianoc patria v živote medzi najkrajšie. A práve tie túžime prežívať stále. Poprajme si, aby nás milosť, ktorá pramení z Kristovho narodenia naplnila
a premenila na ľudí, z ktorých bude vyžarovať pokoj, radosť a láska. Práve takýchto ľudí dnešný svet potrebuje. A nech to nie je iba počas týchto Vianoc, ale nech to pretrváva aj počas každodenných všedných dní.
Spoveď pred Vianocami
Na Narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do nášho srdca sa máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou.
V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole Všetkých svätých v Hybiach dňa
22.12.2018 od 10.00 – 10.30 hod., v Kráľovej Lehote od 10.45 – 11.15 hod.
Poriadok svätých omší počas Vianočných sviatkov
Poriadok bohoslužieb má informatívny charakter.
Záväzný čas bude uvedený vo farských oznamoch a na webovej stránke farnosti.
Poriadok svätých omší počas Vianočných sviatkov
24.12.2018 Pondelok
24.00 hod. Hybe
25.12.2018 Utorok
10.15 hod. Kráľova Lehota
14.00 hod. Čierny Váh
26.12.2018 Streda
10.00 hod.
30.12.2018 Nedeľa
10.10 hod. Kráľova Lehota
01.01.2019 Utorok
10.15 hod.
06.01.2019 Nedeľa
10.00 hod.

Prajem Vám požehnané Vianoce. Nech vám prinesú do vašich
tmavých nocí rozžiarenú a obnovenú nádej. Ten, ktorý sa dotýkal
neba i keď kráčal po zemi, nech
sa dotkne našich sŕdc a naučí nás
správne žiť.

Váš duchovný otec ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.,
farár Rímskokatolíckej farnosti Hybe

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 49/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
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 50/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
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 Mgr. Anna Cerovská a František Juha
U z n e s e n i e číslo 51/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
vol í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Pavel Lehotský – predseda návrhovej komisie
Mária Lehotská – členka návrhovej komisie
Mgr. Anna Cerovská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 52/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
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 39/2018, 40/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018, 45/2018,
46/2018, 47/20018 a 38/2018 boli splnené, uznesenia číslo 27/2018, 36/2018 a
48/2018 sa plnia priebežne
U z n e s e n i e číslo 53/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.09.2018
U z n e s e n i e číslo 54/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 6. Matej Lehotský, 032 33 Kráľova Lehota 65, odkúpenie pozemku parc. číslo C-KN
272/6 o výmere 122 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. Kráľova Lehota
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – pozemku parc. č. KN-C 272/6 o výmere 122 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441,
v podiele 1/1 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338,
žiadateľovi Matejovi Lehotskému, 032 33 Kráľova Lehota 65, za kúpnu cenu 6,05 €/m2
podľa vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctva, odhad
hodnoty nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok tvorí
priľahlú plochu so susednými pozemkami žiadateľa.
U z n e s e n i e číslo 55/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 7. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení PRODEX, spol. s r.o.,
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava – predloženie žiadosti o odpredaj časti pozemku parc.
číslo E-KN 489 (podľa geometrického plánu číslo 45554048–17/2018 zo dňa 22.03.2018)
parc. číslo KN 489/6 (diel 1) o výmere 66 m2, druh pozemku zastavané plochy
v k. ú. Kráľova Lehota, ktorý sa nachádza pod stavbou „ŽST Kráľova Lehota“
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. odpredaj časti
pozemku parc. číslo E-KN 489 (podľa geometrického plánu číslo 45554048–17/2018
zo dňa 22.03.2018) parc. číslo KN 489/6 (diel 1) o výmere 66 m2, druh pozemku
zastavané plochy v k. ú. Kráľova Lehota, ktorá sa nachádza pod stavbou „ŽST Kráľova
Lehota“ žiadateľovi Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v cene 5,24 €/m2
podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Tiborom Molnárom, odbor:
Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností
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

umiestneného stavebného objektu SO 02 medzi Obcou Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39 a Železnicami SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
U z n e s e n i e číslo 57/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 9. Rôzne c/ – preplatenie dovolenky starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. poskytnutie náhrady platu starostovi obce Kráľova Lehota Vladimírovi Kaprínimu
za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 – 2018 v rozsahu 27 dní
U z n e s e n i e číslo 58/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 9. Rôzne h/ – mimoriadne odmeny
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. mimoriadne odmeny za rok 2018 nasledovne:
pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške á 200,00 €
pre zástupcu starostu obce vo výške 200,00 €
pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 300,00 €
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 49, 51, 52, 54, 55, 56
4 poslanci (Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská, Pavel Lehotský)
Za uznesenie č. 57, 58
5 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská,
František Juha, Mária Lehotská, Pavel Lehotský)
Proti uzneseniu
0 poslancov
Zdržali sa hlasovania 0 poslancov

Rozvoj obce
Práce v obci

U z n e s e n i e číslo 56/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 29.10.2018
k bodu 8. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení PRODEX, spol. s r.o.,
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava – schválenie predloženej Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena č. 001/A16077/ZoBZVB/2018 na umiestnenie stavebného objektu
SO 02 – kanalizačná prípojka a žumpa a právo vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav, údržby, modernizácie, rekonštrukcie a akýchkoľvek iných stavebných úprav
umiestneného stavebného objektu SO 02
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 001/A16077/ZoBZVB/2018 na umiestnenie stavebného objektu SO 02 – kanalizačná
prípojka a žumpa a právo vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv,
úprav, údržby, modernizácie, rekonštrukcie a akýchkoľvek iných stavebných úprav
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Oprava pamätníka padlých a vojnových hrobov na cintoríne
Na základe predloženej žiadosti v roku 2017 bol obci poskytnutý finančný príspevok
z Ministerstva vnútra SR pre rok 2018 na opravu skupinového vojnového hrobu na cintoríne
a pamätníka padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny v celkovej sume 850,00 €.

V období mesiacov september až
december 2018 práce v obci vykonávali zamestnanci obce Jana
Lehotská, Vladimír Poliak, Dušan
Lesák, Dušan Španko a od
1.6.2018 do 30.11.2018 Miriam
Bartková, ktorá bola zamestnaná
cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
na § 52a na dobu 6 mesiacov.
Všetkým zamestnancom za ochotu
a odvedenú prácu vyslovujem
poďakovanie.
Pravidelne bola kosená záhrada
areálu Materskej školy, priestranstiev v centre obce, okolo futbalového
i viacúčelového
ihriska
a pred sviatkom pamiatky zosnulých pokosený a vyhrabaný od
lístia celý cintorín, aj pomedzi
hroby, a lístie odvezené na kompostovisko. Veľmi dobre nám
padlo, keď cudzí ľudia, ktorí prišli
upraviť hroby a zapáliť sviečky
svojim blízkym, pochválili akú
máme čistú a upravenú dedinu
a nad čistotou areálu cintorína
vyslovovali obdiv.
V mesiacoch október – november boli vyčistené odvodňovacie rigoly v obci, šachty pred obchodom COOP Jednota, odvodňovacie vpuste na MK Magdolina skala, záchytná šachta pri skalke, pri garážach poniže dvora
poľnohospodárskeho družstva a ďalšie práce.
Do objektu kotolne Materskej školy bolo popílené, poštiepané a poukladané palivové drevo,
ktoré obec zakúpila od nášho Komposesorátu a urbariátu PS Kráľova Lehota. Palivovým drevom bola doplnená pred zimným obdobím aj kotolňa Kultúrneho domu a obecného úradu.
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Na cintoríne boli opravené 2 bočné a 1 spodná soklová časť spoločného vojnového hrobu obkladom zo svetlej žuly a na pamätníku padlých bolo vykonané chemické vyčistenie, tlakové
vystriekanie travertínu, oprava špárovania a chýbajúcich častí a následne položené vrchné žulové rímsy (Kašmír Gold) o finančnom náklade 1 485,00 € so spolufinancovaním z rozpočtu obce
vo výške 635,00 €.
Práce boli zrealizované Kamenárstvom Radovan Kouřil z Liptovskej Porúbky v mesiaci september – október 2018.
Vladimír Kapríni

Zo života obce
Jeseň v materskej škole
Počas mesiacov október a november sme rôznymi formami hier a činností podporovali vzťah
detí k poznávaniu a učeniu hrou, pomocou napĺňania stanovených cieľov. Hrou, ktorá je pre
deti najprirodzenejšia, poznávajú nové veci a tiež prijímajú množstvo nových informácií. Jedným z cieľov materskej školy je rozvíjať u detí environmentálne cítenie a teda vytvárať nové
vzory správania sa jednotlivcov, skupín vo vzťahu ku životnému prostrediu a pomôcť deťom
získať vedomosti, hodnoty a schopnosti pre ochranu životného prostredia. Súčasťou environmentálnej výchovy je aj lesná pedagogika. Ide o učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.
V rámci napĺňania tohto cieľa sme spolu s deťmi 11. októbra navštívili lesnú škôlku SEMENOLES Jochy. Exkurziou „Poďte s nami hrať sa v lese o lese“ sme prostredníctvom zaujímavých environmentálnych aktivít spoznávali prostredie lesa.
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Skúsení lesní pedagógovia nám hravou formou zážitkového učenia sprostredkovali mnoho
poznatkov o lesnom ekosystéme. Odniesli sme si odtiaľ aj rôzne darčeky a každé dieťa si
z exkurzie tiež odnieslo sadenicu stromčeka, ktorý si spolu s rodičmi doma zasadili. Aj v našej
školskej záhrade pribudli malé stromčeky, ktoré nám budú pripomínať túto na zážitky bohatú
exkurziu.

dielom je aj človek v jeseni života. Formoval ho majster život skúškami, radosťami ale aj starosťami. A práve jeseň života starým otcom a starým mamám skrášľujú vnúčatá tým, že ich denne
obdarúvajú svojou láskou, úsmevom, básničkami a pesničkami, ktoré sme ich naučili. Mesiac
november sme využili ako každý rok na to, aby vnúčatá znásobili svoju nehu k nim.
Naša materská škola sa zameriava aj na regionálnu výchovu. V rámci tejto výchovy sa snažíme formovať pozitívny vzťah detí ku kultúrnym hodnotám obce a regiónu, ktoré sú zhmotnené
v literatúre, umeleckých dielach a prejavoch tradičnej kultúry. Práve na základe prejavov tradičnej kultúry sme pre starkých pripravili dňa 23. novembra vystúpenie s využitím ľudových
piesní, hier a jednoduchých tancov, riekaniek a vyčítaniek. Deti mali oblečené „kroje“, ktoré
sme si zapožičali ale aj ušili. Stretnutie so starými rodičmi sa konalo v príjemnej atmosfére

Posledný jesenný mesiac november sa niesol v duchu príprav stretnutia starých rodičov
s vnúčatami priamo na pôde našej materskej školy. Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody,
ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým
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materskej školy. Deti spevom, tancom a recitovaním básní, darovali starým rodičom darček
v podobe kultúrneho programu. Starí otcovia a staré mamy si dopriali pár nezabudnuteľných
okamihov a úsmevných situácií, ktoré im prichystali ich vnúčatá.

S ľudovým pásmom sme v nedeľu 25. novembra spríjemnili aj posedenie pre dôchodcov, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Kráľovej Lehote, a tiež sme s ním vystúpili v stredu 28. novembra pre dôchodcov na Malužinej.
Mgr. Zuzana Juhová, učiteľka materskej školy
Posedenie s dôchodcami
V nedeľu 25. novembra 2018 sme si v našej obci pripomenuli „Mesiac úcty k starším“
a pozvali sme našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných na

posedenie, ktoré bolo pripravené v sále kultúrneho domu. Pri zápise do pamätnej knihy dostali
jedálny kupón v hodnote 7,00 €.
Program otvorila básňou riaditeľka materskej školy Zuzana Jurčová, hostí privítala Erika
Šteučeková a slávnostne sa našim dôchodcom prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni
a evanjelická pani farárka Viera Mosná.
Program bol aj tento rok pekný. Najprv v programe vystúpili deti z materskej školy pod vedením pani riaditeľky Zuzany Jurčovej a pani učiteľky Zuzany Juhovej. Svojim milým vystúpením vyčarovali úsmev a radosť na tvárach všetkých prítomných hostí. Po nich vystúpil folklórny súbor „Stráne z Važca“ a ten svojimi zvonivými hlasmi rozozvučal celý kultúrny dom.
Erika Šteučeková poďakovala všetkým účinkujúcim a oficiálny program ukončila. Nasledovalo pohostenie párkami, koláčikmi, minerálkou a vínkom. Bratia Baltazár a Milan Mrlianovci
a Viliam Stankoviansky spestrili posedenie spevom a hraním na akordeóne a k nim sa pripojili
aj ženy z folklórneho súboru „Stráne z Važca“.
Mgr. Erika Šteučeková
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Zborový deň 2018
V nedeľu 18. novembra 2018 sa pri príležitosti pamiatky posvätenia nášho chrámu konal zborový deň. Začal sa službami Božími o 10.00 hod., na ktorých vďaku Pánu Bohu za náš kostol
vyjadrili v pásme básní a piesní aj deti z detskej besiedky a mládežníci a tiež zborový spevokol
zaspievaním piesne ku tomuto sviatku. Zvesť Božieho slova bola založená na 122. žalme, v
ktorom žalmista vyznáva : „ Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“
Sestra farárka vyslovila v kázni túžbu, aby aj v iné nedele roka veriaci prijímali túto výzvu a so
srdcom plným radosti prichádzali oslavovať Pána Boha a počúvať tak potrebné slovo, ktoré má
moc spasiť naše duše. Zároveň v modlitbe poďakovala za horlivosť viery predkov, ktorí v neľahkých podmienkach budovali chrám nielen pre seba, ale aj svoje deti, vnúčatá a ďalšie generácie... V rámci služieb Božích bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej.
Po skončení služieb Božích sme sa zhromaždili vo vstupnej chodbičke chrámu, kde bola odhalená pamätná tabuľa bratovi farárovi Jánovi Dérerovi
pri príležitosti 95. výročia
jeho zvolenia za zborového
farára. Požehnane tu pôsobil
56 rokov. V službe Pánu
Bohu, aj veriacim v Kráľovej
Lehote zotrval až do svojej
smrti. Pamätná tabuľa bola
vyrobená v kamenárstve
Radovan Kouřil z Liptovskej
Porúbky a pre cirkevný zbor
ju daroval náš brat kostolník
Peter Lehotský z vďačnej
spomienky na brata farára
Jána Dérera.
Náš zborový deň pokračoval posedením v Urbárskom

dome. Po úvodnom duchovnom programe nás čakali koláčiky, ktoré napiekli ochotné ženičky
a tiež chutný guláš, pripravený s láskou sestrou kurátorkou Jarkou Jurášovou. V priateľských
rozhovoroch sme zotrvali takmer až do organového koncertu, ktorý sa potom konal o 16.00 hod.
v chráme Božom. Bol naplánovaný nielen pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu, ale aj pri
ukončení opravy nášho organa. Na koncerte v podaní Mgr. Metoda Rakára, ktorý pôsobí ako
pedagóg na ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši a Radoslava Bednára, ktorý sa od roku
2012 venuje oprave organov po celom Slovensku a v tomto roku opravil aj náš organ, zazneli
diela od J. S. Bacha a G. F. Händla. Krásnym spevom nás potešila Mgr. Miroslava Smrečanová.
Na koncerte pod vedením dirigenta Radoslava Bednára vystúpil aj spevokol Cirkevného zboru
ECAV Poprad – Veľká, ktorý mal u poslucháčov tiež veľký úspech.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sme od Neho prijali počas nášho zborového dňa a tiež všetkým, ktorí sa pričinili o jeho zdarný priebeh.
Mgr. Viera Mosná, zborová farárka
Okresný aktív Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
s primátormi a starostami okresu Liptovský Mikuláš sa tohto roku konal dňa 17. októbra 2018
v kultúrnom dome vo Svätom Kríži. Našu obec na aktíve zastupovali starosta obce Vladimír
Kapríni, predsedníčka ZO JDS Ing. Blažena Mosná a členka Helena Bakošová.
Organizátori podujatia pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom okrem iného vystúpili
deti zo základnej školy, hudobníci a aktív bol ukončený v popoludňajších hodinách podaním
obedu a občerstvenia.

Oblastná rada Matice slovenskej Liptova a Oravy
Oblastná rada Matice slovenskej Liptova a Oravy sa tento rok konala 4. decembra 2018
v Stankovanoch. Za náš MO MS sa Oblastnej rady zúčastnil predseda MO MS Jaroslav Baran.
Stretli sa tam predsedovia a podpredsedovia MO MS, starostovia a členovia MS. Oblastnú radu
viedol podpredseda MS a riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Bc. Marek Nemec, ktorý
informoval prítomných o činnostiach MS v roku 2018 a o plánovanej činnosti na rok 2019.
Folklórnym vystúpením spestrili program členovia MO MS v Stankovanoch a vystúpil aj
miestny heligónkár. Súčasťou zasadnutia bola aj návšteva pamätnej izby v Stankovanoch.
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spoločne k záveru, že on nám tento nábytok veľmi
rád vyrobí. Po návrate z družobnej obce mu bola
zaslaná objednávka na stôl a tri stoličky.
V priebehu jedného mesiaca nám nábytok bol
doručený na obecný úrad a umiestnený v rodnom
dome Kristy Bendovej v celkovej sume 449,95 €.
Náš MO MS sa na financovaní podieľal
z vlastných prostriedkov vo výške 149,95 €. Dopravu z Čiech do Kráľovej Lehoty zaplatila Obec
Kráľova Lehota vo výške 75,00 €.
Veľmi nás teší, že aj takýmto spôsobom vedia
fungovať vzájomné vzťahy s našou družobnou
obcou, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Spomienka pri 100. výročí ukončenia 1. svetovej vojny

Stretnutie s Mikulášom
Tento rok sa vo štvrtok 6. decembra 2018, symbolicky na Mikuláša, v našej obci pri pamätníku
padlých rozsvietil vianočný stromček, aby nám
každý deň pripomínal, že je tu už advent a čakáme
na príchod Vianoc, najkrajších sviatkov roka.
V nedeľu popoludní 9. decembra 2018 v sále kultúrneho domu, ktorú zdobil krásny vianočný stromček a svietiaci snehuliak, privítali deti z našej
obce Mikuláša a jeho pomocníka čerta. O mikulášske balíčky sa postaral tradične Obecný úrad
v Kráľovej Lehote a do balíčkov prispela aj Oľga Halušková Môj obchod, občerstvenie zabezpečil penzión Larion. Deti si balíčky vyslúžili básničkou alebo pesničkou. Deti poďakovali
Mikulášovi a jeho pomocníkovi, že na nich ani tento rok nezabudol a pozvali ho opäť o rok, aby
prišiel medzi ne. Potom si deti zatancovali pri veselých pesničkách a už teraz sa tešia na ďalšie
stretnutie s Mikulášom.
Mgr. Erika Šteučeková

Dobový nábytok do rodného domu Kristy Bendovej
Tento rok bola Miestnemu odboru Matice slovenskej (MO MS) Kráľova Lehota poskytnutá
finančná dotácia z Matice slovenskej v Martine vo výške 300,00 € na projekt „Zakúpenie dreveného dobového nábytku do rodného domu Kristy Bendovej“.
Nebolo jednoduché nájsť taký dobový nábytok, ktorý by rozmerovo, typovo, ale aj farebne
zapasoval do priestorov rodného domu Kristy Bendovej. Pri návšteve družobnej obce Králova
Lhota v Českej republike naši zástupcovia popri inom navštívili aj stolársku dielňu miestneho
stolára Ladislava Lelka, ktorý sa výrobou takéhoto dobového nábytku zaoberá. Starosta obce
Vladimír Kapríni po vzájomnej dohode s majstrom Láďom a určení našich požiadaviek dospeli
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kráľova Lehota
Voľby do obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota a starostu obce Kráľova Lehota sa
konali dňa 10. novembra 2018 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kráľova Lehota boli nasledovné výsledky:
Počet volebných obvodov: 1 Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 473
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 278
Počet odovzdaných obálok: 278
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 274
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:
5
Počet zvolených poslancov:
5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 259
Účasť voličov
58,77 %
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Eva Lehotská, nezávislý kandidát, počet platných hlasov
234
2. Zdenko Lehotský, SMER – sociálna demokracia, počet platných hlasov
218
3. Peter Čimbora, nezávislý kandidát, počet platných hlasov
216
4. Matej Lehotský, SMER – sociálna demokracia, počet platných hlasov
194
5. Eva Sopková, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov
193
Takže zastúpenie politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov v obecnom zastupiteľstve
je nasledovné: 2 – SMER – sociálna demokracia a 3 – nezávislí kandidáti.
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Kráľovej
Lehote v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Milan Lehotský, Slovenská národná strana, počet platných hlasov
93
Z jedného kandidáta na starostu obce Kráľova Lehota bol zvolený:
Vladimír Kapríni, nezávislý kandidát, počet platných hlasov
259
Dagmar Žišková, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie

Zľava: Peter Čimbora, Ing. Eva Sopková, Zdenko Lehotský, starosta obce Vladimír Kapríni,
Eva Lehotská, predsedníčka miestnej volebnej komisie Helena Bakošová, Matej Lehotský
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Rôzne
Obnova hrobky zemianskeho rodu Lehotskovcom v Brezne
Jednou z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne je hrobka zemianskeho rodu Lehotskovcov z Kráľovej Lehoty. Písali sme o nej v tomto obecnom časopise č. 2/2009, s. 8 – 9,
v časopise Horehronie č. 26/2009, s. 13 a v 2. vydaní knihy Z dejín Kráľovej Lehoty 2016, s.
107 – 109. Na zachovanie a obnovu tejto hrobky mesto Brezno podalo projekt a bolo úspešné.
Pohľad na túto veľkú honosnú hrobku udrie do očí hneď od vstupnej brány do cintorína. Dal
ju postaviť verejný činiteľ a statkár Egid Lehotský (26. 4. 1822 – 31. 10. 1894). Býval
v poschodovom dome na námestí v Brezne. Hospodáril aj na rodových majetkoch v Kráľovej
Lehote a Liptovskom Trnovci. V rokoch 1861, 1865, 1875 – 1878 a 1887 – 1892 bol poslancom
uhorského parlamentu v Budapešti za volebný obvod Brezno. Do hrobky pochovali jeho otca
advokáta Alexandra (1791 – 1839), matku Žofiu (1799 – 1824), manželku Otíliu, rod. Kuhinkovú (1829 – 1885), sestru Hermínu,
vyd. Čipkajovú (1823 – 1886), švagrinú jeho matky Sabínu Lucze (1773 –
1863) a naposledy v roku 1894 aj
jeho.
V hrobke je pochovaný aj profesor
banskoštiavnickej Banskej akadémie
(vysokej školy) a kráľovský vládny
banský radca Július Lehotský (1837 –
1892), ktorý bol s Egidom Lehotským
v príbuzenskom vzťahu (mal za manželku Egidovu neter Bertu). Do hrobky dali aj dvoch profesorových synov,
ktorí zomreli v detskom veku.
Na podnet mesta Brezna Ministerstvo kultúry SR zapísalo hrobku
v roku 1990 ako národnú kultúrnu
pamiatku do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu. Táto dominanta
breznianskeho cintorína chátra a je
v kritickom
stavebnotechnickom
stave. Mesto Brezno sa vyše 10 rokov
snažilo nájsť na jej záchranu financie.
V novembri 2017 mesto znova podalo
žiadosť o poskytnutie dotácie. Ministerstvo kultúry SR v júni 2018 schválilo dotáciu 25 000 €. V prvej fáze sa
počíta s nákladom 74 000 €, čiže
takmer 50 000 € vynaloží mesto z
vlastných zdrojov.
Zámerom je odvrátiť ďalšie
chátranie hrobky a riešiť jej havarijný stav. Základným cieľom je
obnova – súhrn reštaurátorských
prác na záchranu hmotnej podstaty originálu a obnovu pôvodného
výtvarného výrazu objektu v čo
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najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby kultúrna pamiatka mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto
sakrálnej stavby. Po obnovení hrobky bude táto dominanta cintorína nasvietená.
Primátor mesta Brezna Tomáš Abel povedal: „Som úprimne rád, že náš projekt bol podporený
a dominante starého cintorína prinavrátime vzhľad prislúchajúci Národnej kultúrnej pamiatke.
Zveľadíme tak vzhľad nielen jedného objektu, ale aj celej okrajovej časti nášho mesta.“
František Bizub
Orly na Vachtárovej
V ostatných rokoch sa v neďalekom lese Vachtárova usadili orly krikľavé.
Tento orol má dlhé krídla, ktoré sú na koncoch prstovite roztiahnuté. Dĺžka jeho tela je 60 –
65 cm a šírku pri rozpätých krídlach má samec 140 – 150 cm a samica 155 – 165 cm. Dožíva sa
vyše 20 rokov.
Zimuje v južnej Afrike, kam odlieta cez Áziu začiatkom septembra a prilieta v pároch späť
začiatkom apríla k nám hniezdiť a vychovať svoje potomstvo. Tam a späť preletí okolo 16 tisíc
km. Loví len na zemi na poliach a lúkach myši, žaby, hady a väčší hmyz. Pri love krúži nad
terénom alebo striehne na stromoch, aj na väčších hrudách v poli.
Orly krikľavé sú verné svojmu lovnému revíru a hniezdnemu teritóriu po celý život. Hniezdo
majú umiestnené tesne pri kmeni stromu vo výške 18 – 25 m. Samica znesie do hniezda 2 vajcia.
Vajcia
znesie
s odstupom 3 – 4 dní,
preto sa prvé mláďa liahne skorej a druhé slabšie
mláďa uhynie. Na vajciach sedí a o vyliahnuté
mláďatá sa spočiatku stará
len samica a samec jej
nosí potravu. Neskôr lovia
obidvaja a mláďa na
hniezde kŕmia až 55 dní.
Orly som počas leta
2016 pozoroval ako preletávali s potravou v zobáku
alebo v pazúroch do lesa,
kde mali hniezdo.
Unikátny pohľad sa mi
naskytol za slnečného dňa popoludní 14. septembra 2016. Poniže Kráľovej Lehoty v priestore
nad cestnou križovatkou v Červenou Kúte začali dva orly krúžiac stúpať do výšky pískajúc na
mláďa, ktoré ich krúžiac nasledovalo. Orly vyleteli do takej výšky, že už boli viditeľné len ako
malé bodky, zamierili na juhovýchod, až sa mi stratili z dohľadu, práve odlietali do Afriky.
Tento pár orlov sa vrátil zo zimoviska v Afrike do lesa na Vachtárovej popoludní 10. apríla
2017. Bolo slnečno a teplota 18 stupňov. Ako klesli z výšky, najprv si sadli na vrcholec borovice na pokraji lesa.
Tohto roku, 9. septembra 2018, pri slnečnom počasí s teplotou 20 stupňov a miernom severozápadnom vetre, niečo pred 16. hodinou odletelo do Afriky od nás 6 orlov. Tak ako v septembri
2016 aj teraz stúpali krúžiac do výšky nad cestnou križovatkou, najprv jeden pár s mláďaťom
a za ním druhý pár s mláďaťom. Z výšky dobre viditeľná trojuholníková cestná križovatka
orlom zrejme slúži ako orientačný bod, kam sa majú na jar vrátiť.
František Bizub
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Z histórie
Bane v Malužinskej doline
Južná hranica chotára Kráľovej Lehoty viedla od vrchu Kráľova hoľa ku vrchu Boca po hrebeni Nízkych Tatier. Západná hranica chotára išla z hrebeňa Nízkych Tatier dolu potokom Boca
(Bocianka). Od roku 1551 tieto veľké kráľovolehotské lesy začal násilne obsadzovať hrad
(Liptovský) Hrádok.
Zemania z Kráľovej Lehoty sa preto v roku 1559 obrátili na panovníka Ferdinanda I., aby im
boli vrátené pozemky, ktoré si pán hradu (Liptovský) Hrádok Ján Balaša privlastnil. Arcivojvoda Maximilián v zmysle nového zákona, týkajúceho sa zaberania pozemkov, v mene kráľa
prikázal Liptovskej stolici, aby podžupan tieto pozemky vrátil Lehotskovcom. Ale podžupan sa
vôbec neponáhľal vykonať tento kráľovský príkaz, kvôli čomu ho advokát Lehotských ostro
napadol. Kráľovolehotskí zemania znova podali sťažnosť na kráľovský dvor. Palatín Tomáš
Nádasdy 7. apríla 1559 nariadil Spišskej Kapitule, aby o sporných lesoch vykonala vyšetrovanie. V tejto súvislosti bolo za prítomnosti spišského kanonika Jána de Waralya na stoličnom
zasadaní v Beňadikovej 11. a 12. apríla 1559 vypočutých 90 svedkov z radov zemanov aj poddaných a tí svedčili v prospech Lehotskovcov. Na základe toho dal palatín Tomáš Nádasdy
príkaz Spišskej Kapitule (ktorá v tej dobe plnila úlohu dnešného katastrálneho úradu) na vydanie potvrdzujúcej listiny pre zemanov z Kráľovej Lehoty. Kapitula ju vydala Andrejovi Lehotskému 4. mája 1559 a lesy medzi riekou Čierny Váh a potokom Boca (Bocianka) v nej potvrdila
zemanom z Kráľovej Lehoty. V tejto potvrdzujúcej listine svedkovia č. 25 a 50, ktorí svedčili
v prospech Lehotskovcov, vypovedali, že na druhej strane doliny Glian z potoka ryžovali zlato.1
Mohol to byť potok Malužianka, ale aj Dielský potok, ktorý tečie Starou dolinou na sever.
Z tohto chotára Kráľovej Lehoty bolo v roku 1629 arbitrážnym súdom odobraté územie Čierneho Váhu a pravej strany Boce v prospech panstva hradu (Liptovský) Hrádok.
V Malužinskej doline, ktorú vtedy odobrali zemanom Lehotskovcom, hrádocké panstvo otvorilo v polovici 18. storočia bane na železnú rudu. Boli v svahoch vrchov Glian, Doštianka,
Pukanec, Široká, Zadná hoľa a Homôlka. Baníci, ktorí dolovali železnú rudu v baniach Širokej,
Zadnej hole a Homôlky, bývali v baníckej osade Široká (neskoršie mala názov Hodruša). Vyťaženú železnú rudu zvážali dolu 12 km dlhou dolinou do železiarskej hute. Územie pre železiarsku hutu, okolo ktorej vznikla terajšia obec Malužiná, odobralo hrádocké komorské panstvo
Kráľovej Lehote v roku 1767.
V roku 1796 Likavsko-hrádocké komorské panstvo postavilo ďalšiu železiareň na Maši medzi Kráľovou Lehotou a (Liptovským) Hrádkom. Malužinská železiarska huta postupne zanikla
a v roku 1807 ju hrádocké panstvo predalo viedenskej komore, ktorá ju prestavala na mediarsku
hutu a hámor. Dôvodom na prestavanie železiarskej hute na mediarsku bolo, že v Malužinskej
doline sa začala ťažiť medená ruda (pyrit). Zistili sme, že na mape II. vojenského mapovania z
rokov 1819 – 1869 sú označené červenými trojuholníkmi štôlne medených baní (Kupfergruben)
v Malužinskej doline. Na Zadnej holi bolo 11 baní, na Dovalovskej holi 12 baní a v Snežnej
doline 6 baní, spolu 29 medených baní. Baníci mali kováčňu na náradie nie v baníckej osade,
ale vyššie v lokalite Za Hodrušu, aby bol k nej od štôlni blízky prístup.
Na mape sú zakreslené spojovacie cesty a chodníky medzi baňami. Ich pozostatky poznať
ešte aj teraz.2
František Bizub
1
Spišská Kapitula, Protocollum v. cap. Scepusiensis V., 21b – 31b, 1559, „in latere vallis Celen vocatam
fluviale aurum querere“.
2
BIZUB, František. Malužiná. Obecný úrad Malužiná, 2010, s. 129; II. vojenské mapovanie, Gespannschaft: Liptau, Section No36, Collone No XXXV. Medzi rokmi 1819 – 1869, A második katonai felmérés. DVD ROM, 2005.
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Medené bane v Malužinskej doline označené červenými trojuholníkmi a spojovacie cesty medzi baňami
a spolovacie cesty medzi nimi
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Dotlač knihy o Považskej lesnej železnici
V júli 2012 vydali Lesy SR Banská Bystrica knihu nášho občana Františka Bizuba pod názvom Považská lesná železnica ako svoju reprezentačnú publikáciu. Kniha vo formáte A5
v celofarebnom vyhotovení s tvrdou obálkou má 181 strán textu na kriedovom papieri s 222
obrázkami a 24 tabuľkami. V súťaži Kniha Liptova 2012 sa kniha umiestnila na 2. mieste.
O knihu bol veľký záujem. Preto starosta našej obce Vladimír Kapríni rokoval
s Generálnym riaditeľstvom Lesov SR.
Jeho zásluhou Lesy SR v roku 2018 vykonali dotlač 1000 kusov tejto knihy.
Kniha sa skladá z týchto častí: I. Dôvod
výstavby lesnej železnice, II. Trate lesnej
železnice (Hlavná trať Liptovský Hrádok
– Liptovská Teplička, Malužinská odbočka, Svidovská odbočka, Svarínska odbočka, Odbočka Nižný Chmelienec, Odbočka
Vyšný Chmelienec, Ipoltická odbočka,
Dikulská odbočka, Benkovská odbočka,

Predĺženie hlavnej trate do Staníkova,
Odbočka Rovienky, Zátureň), III. Popis
hlavnej trate Liptovský Hrádok – Liptovská
Teplička, IV. Vozidlá Považskej lesnej
železnice (Parné rušne, Motorové rušne,
Drobné motorové vozidlá, Nákladné vozne,
Osobné vozne, Špeciálne vozne), V. Prevádzka lesnej železnice (Oznamovacie
zariadenia, Zabezpečovacie zariadenia,
Organizácia a riadenie prevádzky), VI.
Názvy lesnej železnice, VII. Začlenenie
lesnej železnice, VIII. Zamestnanci lesnej
železnice (Stavbyvedúci a prednostovia
výstavby lesnej železnice, Správcovia, prednostovia a riaditelia lesnej železnice, Zoznam pracovníkov lesnej železnice), IX. Považská lesná železnica vo filmových dokumentoch, X. Snahy
o záchranu lesnej železnice a XI. Hybská lesná železnica.
Knihu si môžete kúpiť na obecnom úrade v Kráľovej Lehote za 6 €.
Mgr. Erika Šteučeková
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Obec na dobových fotografiách

Stále objavujeme dobové fotografie Kráľovej Lehoty, ktoré neboli doteraz publikované. Medzi ne patrí aj táto fotografia Vyšných Kapustníc a Lašteka na vyšnom konci obce z okolo roku
1930. Vidíme na nej trať vtedy ešte jednokoľajnej štátnej železnice so strážnym domčekom
a závorami cesty vedúcej ku Váhu na Paseky, v súbehu so železnicou je vpravo trať lesnej
železnice. Vedľa cesty hore závozom stojí veľká biela pivnica. Hore na lúkach Koprovice poznať biele stĺpy múrov bývalého majera.
Viacerí máte rôzne dobové fotografie našej obce a našich občanov pri rôznych činnostiach.
Aby sa zachovali aj pre budúcnosť, prineste ich na obecný úrad, alebo priamo mne. Po zhotovení kópii ich hneď vrátim.
František Bizub

Kráľovolehotské výročia v roku 2019

1929
Bol v Kráľovej Lehote založený Športový klub a prvá futbalová jedenástka.
1929
Začala sa výstavba úzkokoľajnej lesnej železnice z Kráľovej Lehoty do Malužinej.
14. 3. 1939
Slovenský snem odhlasoval povstaním všetkých prítomných poslancov vznik samostatnej Slovenskej republiky.
1949
Zákonom SNR č. 81/1949 prešli lesy kráľovolehotského komposesorátu do vlastníctva štátu.
12. 9. 1949
Autobusom Škoda 706 zahájil vodič Peter Mudroň pravidelnú autobusovú linku z Kráľovej
Lehoty do Hýb.
1959
Boli elektrifikované doliny Čierneho Váhu elektrickým vedením 22 kV z rozvodne v Kráľovej
Lehote.
27. 11. 1959
Uznesením Krajského národného výboru v Žiline boli odlúčené z chotára Východnej osady
Čierny Váh a Svarín s územím 14,5 tisíc ha a pričlenené do chotára Kráľovej Lehoty.
november 1989
Zmenil sa v Československu politický systém zo socialistického na kapitalistický.
27. 1. 1999
Rozhodnutím katastrálneho odboru Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši boli odčlenené
z chotára Kráľovej Lehoty osady Čierny Váh a Svarín s územím 14,5 tisíc ha a pričlenené
k chotáru Východná.
František Bizub

Spoločenská rubrika
Narodili sa: Október – Jakub Španko, Mateo Koreň
December – Martin Kollár
Uzavreli manželstvo: November
Matej Michalides a Martina Warczáková (evanjelický sobáš v Liptovskom Hrádku)
Zomreli: Apríl – Pavel Bizub, 76 ročný
August – Tibor Polhoš, 64 ročný
Október – Milan Brtáň, 55 ročný
December – Ľubica Gerecová, 63 ročná
Jubileá: 55 rokov Október – Zuzana Lehotská, súp. č. 74, Zuzana Brtáňová
60 rokov Október – Ján Pichnarčík, November – Ján Šmihula
65 rokov Október – Eduard Majdiak
80 rokov Október – Samuel Lehotský, súp. č. 139, Mária Teplická
90 rokov Október – Helena Lehotská, súp. č. 103
December – Ladislav Lipták, súp. č. 178
Dagmar Žišková

1239
Kráľ Belo IV. odobral z územia Mogiorfolu (Kráľovej Lehoty) ku kráľovskému majetku osadu
Hybe.
4. 5. 1559
Spišská kapitula vydala listinu, v ktorej potvrdila lesy medzi riekou Čierny Váh a potokom
Boca zemanom Lehotskovcom z Kráľovej Lehoty.
1629
Liptovská súdna stolica arbitrážnou listinou odobrala zemanom Lehotskovcom z Kráľovej
Lehoty územie na východ od potoka Svarínka a na juh od potoka Malužianka v prospech hradu
(Liptovský) Hrádok.
8. 2. 1759
Narodil sa v Kráľovej Lehote evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ Daniel Lehotský.
apríl 1869
Začala sa výstavba železnice z Kráľovej Lehoty hore údolím Bieleho Váhu.
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