Drahí bratia a sestry, milí priatelia !
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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce.
Pozastavme sa v duchu a poďakujme za lásku, porozumenie, spolupatričnosť i pomoc. Čas
sviatočný, čas výnimočný, čas veselosti a radosti, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa
zabudnúť na bežné problémy.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom
dotyku. A v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo
byť aj v bežnom každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého
a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po
celý rok.
Preto by som Vám chcel vážení spoluobčania a milí priatelia v mene svojom i kolektívu zamestnancov obecného úradu zaželať pokojné a radostné
prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku zaželať pevné zdravie, veľa
šťastia, pokory, rodinnej pohody, pracovných i osobných úspechov, Božieho požehnania a splnených predsavzatí.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Pozdravujem Vás v tomto nádhernom čase Vianoc, ktorý je pre väčšinu ľudí tým najkrajším
obdobím roka. Aj my dospelí, rovnako ako naše deti, či vnúčatá sa tešíme na tieto výnimočné
dni, keď sa ako rodina spoločne zídeme a prežívame chvíle pohody, radosti a šťastia. Vianoce
sa nám všetkým spájajú s hodnotami lásky, pokoja a porozumenia. Preto ich máme radi
a mnohí si neraz prajeme, aby ľudia boli po celý rok ku sebe navzájom tak milí, pozorní, ako je
tomu tých pár sviatočných vianočných dní.
Počas vianočného obdobia sú totiž naše srdcia akosi viac otvorené pre potreby iných. Sme
naplnení láskou, ktorá nás vedie ku štedrosti a tak sa dokážeme podeliť s tým, čo máme. Radi
prispejeme aj do zbierky pre choré deti, podporíme ľudí bez domova, alebo útulky pre zvieratá.
Vianočný čas nás premieňa na ľudí láskavejších a ochotnejších pomôcť. Nielen po stránke
materiálnej, ale aj ochotnejších odpustiť si navzájom, podať ruku k zmiereniu...
To, čo nás tak mení a robí lepšími, je Božia láska, ktorú intenzívne preciťujeme práve počas
Vianočného obdobia, keď si pripomíname, že Pán Boh sa ku nám hriešnym ľuďom priblížil
najviac, ako sa len dalo. Zostúpil do nášho sveta v narodenom betlehemskom dieťati –
v Ježišovi Kristovi. Apoštol Ján píše: „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.“ 1 J 4,9
Pán Boh z lásky k nám, poslal medzi nás svojho Syna, aby nás vykúpil, spasil a zachránil pre
večný život. Preto nám apoštol Ján, ktorý je častokráť nazývaný aj apoštolom lásky, pripomína:
„Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom.“ 1 J 4,11
Prajem vám všetkým, aby Božia láska, ktorá sa ku nám sklonila v Ježišovi – Dieťati, bola pre
vás zdrojom lásky, pokoja, radosti a nádeje nielen počas vianočných chvíľ, ale i po všetky dni
vášho života. Pokojné vianočné sviatky a požehnaný rok 2020 naplnený láskou a Božou milosťou Vám zo srdca želá
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka
Služby Božie počas Vianočných sviatkov
Nakoľko pokračuje rekonštrukcia kostola na Vyšnej Boci, Služby Božie tam nebudú.
Štedrý večer
1. sl. vianočná
2. sl. vianočná
Nedeľa po Vianociach
Silvester
Nový rok

Kráľova Lehota
17.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
17.00 hod.
10.00 hod.

Nižná Boca
15.30 hod
13.30 hod.

15.30 hod.

Ozajstné Vianoce
Sv. Pavol napísal hymnus na lásku. Jeho slová, upravené z pohľadu Vianoc, by nám mohli
pomôcť urobiť reflexiu o tom, ako sme prežívali a chceme prežívať tieto sviatky:
Aj keď som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemám lásku k svojej rodine, nie som ničím, iba dekoratérom.
Ak som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných sladkosti, labužníckych maškŕt
a prestrel nádherný stôl, ale nemal som lásku k svojej rodine, nie som ničím, iba kuchárom.
Ak som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy, spieval na Dobrú
novinu a Trikrále, ale nemal som piesne pre svoju rodinu, nič mi to neosoží.
Aj keď som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami,
zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval koledy, ale nemal som v srdci Ježiša Krista,
tak som nepochopil, o čo vlastne ide.
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.

2

Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manžela, manželky.
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a vyšívanými obrusmi.
Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu.
Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, dary zovšednejú, ale dar lásky zostáva...

U z n e s e n i e číslo 47/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Matej Lehotský – člen návrhovej komisie
Ing. Eva Sopková – členka návrhovej komisie

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
21.12.2019 od 10.00 - 10.30 hod., v Kráľovej Lehote od 10.45 – 11.15 hod.

U z n e s e n i e číslo 48/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
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 zo dňa 27.08.2019 číslo 35/2019 až 40/2019 a číslo 44/2019 boli splnené
a uznesenia číslo 41/2019 až 43/2019 sa plnia priebežne

Poriadok svätých omší počas Vianočných sviatkov
Poriadok bohoslužieb má informatívny charakter. Záväzný čas bude uvedený vo farských
oznamoch a na webovej stránke farnosti.
24.12.2019
25.12.2019

Utorok
Streda

26.12.2019
29.12.2019
01.01.2020
05.01.2020
06.01.2020

Štvrtok
Nedeľa
Streda
Nedeľa
Pondelok

24.00 hod.
10.15 hod.
14.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.15 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

Hybe
Kráľova Lehota
Čierny Váh

Prajem vám drahí bratia
a sestry Lampu so svetlom.
Krb s teplým ohňom. Celý
Nový rok 2020 s Ježišom.

Kráľova Lehota

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 45/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
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 46/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
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 Matej Lehotský a Eva Lehotská
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U z n e s e n i e číslo 49/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2018/2019
U z n e s e n i e číslo 50/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2018
k bodu 6. Schválenie Zápisu do kroniky obce Kráľova Lehota za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zápis do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2018 po zapracovaní formálnych
pripomienok
U z n e s e n i e číslo 51/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 7. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 30.09.2019
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 30.09.2019
U z n e s e n i e číslo 52/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 7. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 30.09.2019 –
zmena rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6/2019 v súlade s § 14
ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celé znenie zmeny rozpočtu je
zverejnené na webovej stránke obce www.kralovalehota.sk
U z n e s e n i e číslo 53/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 8. Odkúpenie pozemkov od LESOV SR, š. p., Banská Bystrica, nachádzajúcich sa pod
a vedľa „Viacúčelového ihriska Kráľova Lehota“ parc. čísla C-KN 557/17, 557/18, 557/28,
557/33, 557/34, druh pozemku ostatné plochy, v k. ú. Kráľova Lehota do vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. odkúpenie pozemkov od LESOV SR, š. p., Banská Bystrica, nachádzajúcich sa pod
a vedľa „Viacúčelového ihriska Kráľova Lehota“ parc. čísla C-KN 557/17, 557/18,
557/28, 557/33, 557/34, druh pozemku ostatné plochy, v k. ú. Kráľova Lehota do
vlastníctva obce Kráľova Lehota
B. s ú h l a s í
1. s navrhovanou kúpnou cenou v čiastke 16 226,00 € bez DPH

Rozvoj obce
Práce v obci
V mesiacoch október až december 2019 verejnoprospešné práce v obci vykonávali pracovníci
Jana Lehotská, Vladimír Poliak, Dušan Španko a cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš na § 50j Lukáš Mrlian, ktorému končí pracovná zmluva 31.12.2019.
V mesiaci októbri boli pokosené trávnaté porasty na cintoríne, aj pomedzi hroby, bola pohrabaná tráva a lístie a odvezené na miestne kompostovisko za družstevným hnojiskom.

U z n e s e n i e číslo 54/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 9. Predaj rozostavanej stavby „Účelové zariadenie obce Kráľova Lehota“ postaveného
na parc. číslo C-KN 1053, druh pozemku ostatná plocha,
v k. ú. Kráľova Lehota s časťou pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s predajom rozostavenej stavby – nehnuteľnosti „Účelové zariadenie obce Kráľova
Lehota“ postaveného na parc. číslo C-KN 1053, druh pozemku ostatná plocha,
v k. ú. Kráľova Lehota s časťou pozemku
U z n e s e n i e číslo 55/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 10. Rôzne ch) Jozef Cibuľa, 032 33 Kráľova Lehota –
žiadosť o poskytnutie jednorázového finančného príspevku
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. jednorázovú finančnú výpomoc pre Jozefa Cibuľu, 032 33 Kráľova Lehota,
vo výške 150,00 €
U z n e s e n i e číslo 56/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.11.2019
k bodu 10. Rôzne n) – mimoriadne odmeny
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. mimoriadne odmeny za rok 2019 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 K a p r í n i
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 45 – 56
4 poslanci Zdenko Lehotský, Eva Lehotská, Matej Lehotský,
Ing. Eva Sopková
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Dočistili sme odvodňovacie rigoly za obchodom
COOP Jednota a pohostinstvom, až po spojnicu ciest
pri železničnom stavadle, boli ručne vyčistené záchytné šachty pred pomníkom a obchodom COOP Jednota.
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Priebežne sa dopĺňali pripraveným drevom kotolne v materskej škole a v kultúrnom dome,
robili sa poriadky po znížení energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu,
lepila sa riga zospodu na všetky drevené lavice v sále KD, aby sa nepoškodila vybrúsená
a nalakovaná podlaha z drevených parkiet.
V noci z pondelka 2.12.
na utorok 3.12.2019 začalo
snežiť, napadlo do 5 cm
čerstvého prvého snehu,
ktorý nám zavelil odhrnúť
chodníky v obci a posypať
inertným materiálom križovatky a stúpania na
miestnych komunikáciách
a medzi tým sme stihli
ozdobiť z plošiny sviečkami
vianočný stromček pri
pomníku, ako aj v sále
kultúrneho domu, lebo
v nedeľu 8.12.2019 sme
pripravili pre deti z obce príchod Mikuláša s čertom, ktorý našim najmenším rozdal množstvo
balíčkov.
Povodeň v časti obce Kráľova Lehota – Svarín
Z dôvodu pretrvávajúcich dažďových dní v 45. a následne 46. týždni došlo dňa 13.11.2019
k vyliatiu vodného toku Čierny Váh po lúkach od Svarína, avšak najväčšie množstvo vody bolo
od Dielskeho jarku až poniže chatiek (bývalého zariadenia Ústavu na výkon trestu odňatia
slobody Ružomberok).
Hladina vody kulminovala 14.11.2019, keď prestali silné dažďové zrážky a hladina Váhu sa
počas víkendu ustálila a vrátila do pôvodného koryta. V starej časti obce mali obyvatelia
zatopené viaceré pivnice spodnou vodou, ktorú vytláčala zvýšená hladina Váhu. Nezaostávala
ani Bocianka, čo sa prejavilo na zaplavení futbalového ihriska.

Povodňová situácia bola monitorovaná starostom obce, zástupcom povodia Váhu Ružomberok a zástupcami Správy NAPANTu Liptovský Hrádok.
Následne obec Kráľova Lehota požiadala písomne listom zo dňa 21.11.2019 správcu toku
Čierny Váh, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správu povodia horného Váhu Ružomberok o prehĺbenie koryta Čierneho Váhu od rekreačných chát za Dielsky jarok so žiadosťou
o jeho zaradenie do plánu investičných akcií na rok 2020.
Oprava živičného krytu komunikácie v obci Kráľova Lehota
Na základe schváleného príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica na
opravu živičného krytu MK pre rok 2019 vo výške 10 000,00 € sa dňa 7.11.2019 vykonalo frézovanie miestnej komunikácie Nová ulica v dĺžke 150,0 bm prechodnej šírky 6,1 – 6,5 m, následné šrámovanie okolo obrubníkov, dočistenie, zametanie a odvoz vybúranej sute.
V utorok 19.11.2019 pri peknom slnečnom počasí bola dodávateľom stavebných prác CESTY
SK s.r.o. Košice položená na spojovací asfaltový postrek obalená asfaltová vrstva o hrúbke 5
cm, zhutnená do strechovitého sklonu vozovky vo veľmi dobrej kvalite.
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Zo života obce
Návšteva z družobnej obce Králova Lhota
Vo štvrtok 8. 10. 2019 sme vo večerných hodinách na obecnom úrade privítali priateľov
z družobnej obce Králova Lhota v ČR. Tento krát k nám prišli starosta obce Jirko Novák, zástupkyňa starostu Mgr. Klára Goisová, Vlastimil Zemánek a Pavla Platinská. Po krátkom občerstvení
a zápise 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 odovzdali
deťom darčeky, ktoré im
priniesli. Po krátkej obhliadke
našej
obce
a zrekonštruovaného kultúrneho domu sme sa s nimi
vybrali na výlet do Bachledovej doliny. Za našu obec
sa výletu zúčastnil starosta
obce Vladimír Kapríni, zástupca starostu Zdenko
Lehotský, ktorý bol zároveň
aj šoférom, riaditeľka materskej školy Zuzana Jurčová
a pracovníčka OcÚ Erika
Šteučeková.
Počasie už od skorého rána nasvedčovalo tomu, že

Finančné náklady na opravu živičného krytu komunikácie boli vo výške 14 196,06 € so spoluúčasťou obce 4 196,06 €.
Vladimír Kapríni, starosta obce
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bude krásny slnečný deň. Z Bachledovej doliny sme sa novovybudovanou lanovkou Gondolou
vyviezli až ku chodníku v korunách stromov, ktorý sa nachádza v srdci Pieninského národného
parku. Čakala nás trasa dlhá 600 m vo výške cca 24 m, pomyselným natiahnutím ruky sme sa
mohli dotýkať vrcholcov stromov a na niektorých miestach sa nám zakrútila hlava. Cestou
k vyhliadkovej veži sme sa veľa dozvedeli z edukačných tabúľ, ktoré informujú o miestnej flóre
a faune. Vyskúšali sme aj adrenalínové zákutia chodníka, kde zdanlivo pod sebou vidno nebezpečnú priepasť a tak sme vyskúšali vlastnú odvahu. Potom sme vystúpili na 34 m vysokú vyhliadkovú vežu, z ktorej sme obdivovali krásu Belianskych Tatier. V strede na vrchole veže je
upevnená pochôdzna sieť a pohľad nadol je len pre tých odvážnych. My sme tú sieť vyskúšali.
Okolo vyhliadkovej veže sa vinie 67 m dlhý tobogan, ktorým si niektorí z nás skrátili cestu dole.

Adrenalín sme skrotli na terase reštaurácie Panorama, ktorá sa nachádza hneď vedľa chodníka
a je citlivo umiestnená do svahu, aby nerušila výhľad na okolitú prírodu. Posedeli sme si na
slnkom zaliatej terase pri káve, pive a limonáde a užívali sme si prenádherný výhľad na Belianske Tatry a okolitú prírodnú scenériu.
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 pri pečenom prasiatku bola výborná a tak sme vydržali spolu
v družnej debate do skorých ranných hodín.
Spolu s našimi priateľmi sme starosta obce Vladimír Kapríni, poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Eva Sopková, pracovníčka OcÚ Dagmar Žišková a šofér Ivan Čimbora st., mali
v sobotu na programe výlet na Hrebienok. Z Kráľovej Lehoty sme odišli ráno o deviatej smerom
na Podbanské, aby naši priatelia uvideli krásy Tatier aj z druhej strany. Počas cesty sme sa
zastavili a odfotili sa pred majestátnym Kriváňom. Okolo desiatej sme prišli do Starého Smokovca, zaparkovali auto a v reštaurácii Košiarik sme sa občerstvili kávou, čajom a pivkom, aby
sa nám dobre kráčalo chodníkom na Hrebienok. Prialo nám aj počasie, svietilo príjemné jesenné slnko a na Hrebienku sa nám naskytol obraz prekrásnej jesennej scenérie okolitých tatranských štítov. V predajných stánkoch si naši priatelia zakúpili spomienkové predmety a starosta
obce Kráľova Lehota zakúpil magnetky z Hrebienka ako spomienku na tohtoročný výlet.
V hoteli na Hrebienku sme na terase posedeli a občerstvili sa čajom, kávou a minerálkou.
Potom sme sa vybrali turistickým okruhom na Bilíkovu chatu, vodopády Studeného potoka,
Rainerovu chatu a späť na Hrebienok. Aj cestu z Hrebienka do Starého Smokovca sme prešli
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pešo asfaltovou cestou. Cestou zo Starého Smokovca sme sa zastavili na Štrbe na Kolibe Žerucha na neskorý obed. Na Kolibe sme sa cítili veľmi príjemne. Zo Štrby sme už pokračovali do
Kráľovej Lehoty. Po celodennom výlete sme si ešte dopriali občerstvenie v New Lemite Kráľova
Lehota u Petra Čimboru.
V nedeľu v dopoludňajších hodinách v zasadacej miestnosti obecného úradu pri káve a malom občerstvení sme si s našimi priateľmi z Královej Lhoty vymenili upomienkové darčeky

a tašky. Pán starosta Jirko Novák nám poďakoval za príjemný pobyt, pripravený program
a pozval nás na budúci rok 2020 oficiálne na návštevu Královej Lhoty v ČR.
Mgr. Erika Šteučeková a Dagmar Žišková, pracovníčky OcÚ
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Starým rodičom z lásky

Už pominulo babie leto,
no prišla chvíľa starkým priať...
...s láskou i úsmevom patrí sa
poďakovať deťom
za všetko, čo babka spravila, či
dedko spravil pre ne rád...
Za srdce dokorán otvorené,
za úsmev i starostlivosť,
za nežné slová vyslovené
a nesmiernu trpezlivosť...
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Uvítacie verše naznačili prítomným dôvod slávnostného
popoludnia, ktoré sa konalo
v našej materskej škole v piatok
15. novembra. Tradičné stretnutie vnúčat so starými rodičmi
patrí medzi najkrajšie akcie,
ktoré v materskej škole organizujeme. Aj tento rok prijalo
pozvanie 54 starých rodičov a
okrem nich sa priestor veľkej
triedy zaplnil aj rodičmi a súrodencami detí, ktorí boli zvedaví
na vystúpenie tých najmenších.
A tí nesklamali. Na znak vďaky
a úcty s láskou pre svojich
starých rodičov uvili symbolickú
kyticu z ľudových hier, piesní a
tancov. Najväčšou odmenou
pre deti bol potlesk a úsmev
prítomných hostí. Touto milou
slávnosťou chceli vyjadriť úctu
a úprimné poďakovanie "starkým" za ich starostlivosť,
za láskavé pohladenie, za neobmedzenú lásku bez podmienok, za všetko čo pre nich
robia. Popoludnie sa nieslo
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v duchu ľudovej hudby, tanca, spevu a hier. Aj takýmto spôsobom vedieme deti k zachovávaniu najvzácnejšieho dedičstva, ktoré sa dedí z pokolenia na pokolenie a práve starí rodičia sú tí,
ktorí ho odovzdávajú svojim vnúčatám.
S ľudovým pásmom deti potešili aj dôchodcov v Malužinej a v Kráľovej Lehote.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ

Príjemná atmosféra na sneme, výmena skúseností a získanie inšpirácií na prácu v ZO JDS nás
naplnila pocitom, že pomáhať starším a pracovať pre ľudí je potrebné a má vždy zmysel. Záleží
iba na ochote ľudí – dobrovoľníkov, koľko času chcú a aj môžu tejto ušľachtilej práci venovať.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí na úkor svojho voľného času robíte, alebo ste robili, náš život
v obci zaujímavejším a krajším.
Mgr. Anna Cerovská

Snem Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska okresu Liptovský Mikuláš
Okresný snem Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) okresu Liptovský Mikuláš sa konal
v Bobrovci v stredu 9. októbra 2019. Pozvaní naň boli aj primátori miest a starostovia obcí.

Stretnutie s Mikulášom
V nedeľu popoludní 8. decembra 2019 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, o občerstvenie sa postarali majitelia penziónu Larion.

Z Kráľovej Lehoty sa na sneme zúčastnili Vladimír Kapríni – starosta obce, Jaroslav Baran –
nový podpredseda ZO JDS Kráľova Lehota a Mgr. Anna Cerovská – bývalá podpredsedníčka ZO
JDS. Predsedníčka ZO JDS Ing. Blažena Mosná ospravedlnila svoju neúčasť na sneme.
Činnosť okresnej organizácie vyhodnotil predseda OO JDS Dr. Michal Kotian. Na návrh základných organizácií a miestnych klubov JDS boli odovzdané rôzne vyznamenania a ďakovné
listy. Z našej ZO JDS si prevzali vyznamenanie a kvietok Jaroslav Baran – Vyznamenanie I. stupňa udelené OO JDS Liptovský Mikuláš za dlhodobú dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a rozvoj JDS. Mgr. Anna Cerovská – Vyznamenanie II. stupňa udelené KO JDS Žilina za
dlhodobú dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a rozvoj JDS. A. Cerovská prevzala
vyznamenanie aj pre Ing. Blaženu Mosnú – Vyznamenanie II. stupňa udelené KO JDS Žilina za
dlhodobú dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a rozvoj JDS.
Po peknom kultúrnom programe, v ktorom sa prezentovali víťazi a účastníci recitačných aj
hudobno-speváckych a tanečných súťaží v rámci okresu, nasledoval spoločný obed.
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Deti si balíčky vyslúžili básničkou alebo pesničkou a poďakovali Mikulášovi, aj jeho pomocníkovi, že na nich ani tento rok nezabudol a pozvali ho opäť o rok, aby prišiel medzi ne. Tento rok
bol Mikuláš o čosi štedrejší a z prítomných detí vylosoval dve, ktorým odovzdal voľnú vstupenku do kina. Túto cenu zabezpečil Filipko Budovec a venovalo nám ju Golden Apple Cinema
Liptovský Mikuláš, za čo im vyslovujeme poďakovanie. Na záver si deti zatancovali pri veselých
pesničkách a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s Mikulášom.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ

Rôzne
Ako si poradiť s daňovou povinnosťou
Daň z nehnuteľností:
Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník (vlastník pozemku, stavby alebo bytu),
ktorý nadobudol pozemok, stavbu alebo byt v priebehu uplynulého roka (2019) v katastri obce
Kráľova Lehota a je riadne zapísaná na liste vlastníctva v operáte katastra. Daňové priznanie je
potrebné podať do 31. januára 2020 na Obecnom úrade v Kráľovej Lehote.
Predmetom dane z pozemkov sú: orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky
(nie v urbároch), rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy.
Predmetom dane zo stavieb sú: stavby na bývanie (rodinné domy s príslušenstvom), samostatne stojace altánky, prístrešky, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné
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a záhradkárske chatky, samostatne stojace garáže, priemyselné stavby, stavby na podnikateľskú činnosť a ostatné stavby.
Predmetom dane z bytov sú: byty a nebytové priestory.
Ak daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť (pozemok, stavbu alebo byt) v priebehu nasledujúcich rokov, alebo nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností, je potrebné podať čiastkové
daňové priznanie k 31. januáru príslušného roka.
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra príslušného roka, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo. Zánik daňovej povinnosti je tiež potrebné ohlásiť na obecnom úrade.
Daň za psa:
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti (nadobudnutie psa). Daňovník oznámi zánik (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti a vráti
známku za psa. Pri strate známky za psa je potrebné požiadať do 15 dní od straty o vydanie
novej známky.
Poplatok za komunálne odpady:
Poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická
osoba podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. Poplatníkom je aj vlastník rekreačnej chaty na území
obce. Poplatok sa vyrubuje na základe oznámenia k poplatku podľa stavu k 1. januáru príslušného roka, zmeny je potrebné písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali.
Pokiaľ nebudete vedieť ako vyplniť daňové priznanie, je potrebné obrátiť sa na pracovníčky
obecného úradu, ktoré Vám s daňovým priznaním pomôžu. Ak ste v roku 2019 nenadobudli
nové nehnuteľnosti daňové priznanie nepodávate!!!
Mgr. Erika Šteučeková

Problémom však je, že často v separačných nádobách končia aj veci, ktoré tam nemajú čo
hľadať, a tak nesprávne očistený, či zaradený odpad skončí na skládke. Snaha o separovanie sa
síce cení, ale na to, aby dosiahlo žiadaný efekt, je nutné k nemu pristupovať aj maximálne
uvedomelo a zodpovedne. Čím viac sa budú zložky odpadu ako papier, sklo, plasty, kovy, elektroodpad a pod. separovať, tým menej sa ich dostane do zmesového komunálneho odpadu, čo
sa pozitívne odzrkadlí na znížení jeho množstva, ale aj na našich peňaženkách.

V NAŠEJ OBCI ZLE SEPARUJEME!!!
Odpad – jeden z najväčších nebezpečenstiev životného prostredia
Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru. Väčšina komunálneho odpadu skončí na
skládkach.
Skládkovanie
pritom predstavuje najnevhodnejší spôsob zneškodňovania odpadu. Zmesový
neroztriedený odpad bez
prístupu kyslíka je veľmi
ťažko a pomaly rozložiteľný,
zo skládok uniká do okolitého
prostredia množstvo nebezpečných plynov a kvapalín.
Nevyhnutné
znižovanie
množstva odpadu ukladaného na skládky a ich redukovanie je možné dosiahnuť hlavne dôsledným triedením recyklovateľných a kompostovateľných
zložiek odpadu. Vďaka separovaniu odpadu a jeho opätovnému využitiu – recyklácii sa tiež
šetria prírodné zdroje, keďže vyseparovaný odpad sa mení na surovinu, ktorá môže znova
vstúpiť do výrobného procesu a znižuje sa spotreba energie.
K nakladaniu s odpadom sa musí stavať zodpovedne každý z nás. Prvým krokom je zníženie
jeho produkcie, tým druhým je naučiť sa správne nakladať so všetkým, čo putuje do koša.

Verejnoprospešné služby a.s. Liptovský Mikuláš nás neustále upozorňujú na zlé separovanie.
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Ak je v kontajnery na separovanie viac ako 45% znečisteného odpadu, takýto odpad už nemôže
ísť na ďalšiu separáciu, ale ho rovno odvezú na skládku a tieto náklady nám potom VPS, a.s.
Liptovský Mikuláš fakturuje alebo takýto znečistený kontajner vôbec neodvezú (viď. obrázky).
Pre rok 2020 bude podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch prípustná miera znečistenia kontajnera na separovanie do 40% a v roku 2021 do 35% vrátane.
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Ďalší ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje poplatok za komunálny odpad je sadzba za uloženie odpadu na skládke odpadov. Podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 je sadzba určená podľa úrovne
vytriedenia komunálneho odpadu (viď. Tabuľka č. 1). V našej obci sme v roku 2018 dosiahli
úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 24,81%. Prognóza úrovne vytriedeného odpadu
v roku 2019 v našej obci dosiahne približne 25%, čím sa nám zvýši poplatok na rok 2020 z 10,00
€ na 22,00 € za tonu odvezeného komunálneho odpadu na skládku.
Tabuľka č. 1(Nariadenie vlády č. 330/2018)
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8
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Na základe vyššie uvedených informácií Vám oznamujeme, že obec Kráľova Lehota vydala
nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, platné od 01.01.2020, v ktorom sa upravuje
poplatok za komunálne odpady na 25,00 € za osobu/rok.
Mesto Liptovský Hrádok nám listom zo dňa 25.11.2019 zaslalo informáciu o zvýšení poplatku
za uloženie odpadu z dôvodu prevádzkových nákladov na Skládke TKO Liptovský Hrádok –
Žadovica s platnosťou od 01. januára 2020 zo sumy 27,31 € za tonu na 32,80 € za tonu, čím
nám opäť narastú náklady za uloženie TKO.
Správajme sa k sebe, ale aj k životnému prostrediu zodpovedne. Ak dokážeme spoločne znížiť množstvo tuhého komunálneho odpadu odvážaného na skládku a zvýšime množstvo
čistého separovaného odpadu na úroveň nad 30%, nebude obec nútená pristupovať k zvyšovaniu poplatku za odvoz a uskladnenie TKO!!!
Vladimír Kapríni, Mgr. Erika Šteučeková

Z histórie obce
Ľudia z kráľovolehotských hradísk sa pred nebezpečenstvom skrývali vysoko v horách
Predpokladali sme, že ľudia žijúci v dávnych dobách na hradiskách povyše terajšej obce Kráľova Lehota, mali miesto kam pred útokmi cudzích kmeňov ustúpili a začas sa tam skryli.
Takéto miesto sa nazýva refúgium, čo v latinčine znamená útočisko, miesto kde je možné
ustúpiť, utiecť, skryť sa a dočasne žiť.
Ako najrýchlejšie ústupové cesty sa nám javili hore dolinou Belienec, Starou dolinou a Beňadik dolinou. Nález časti bronzového opasku z laténskej doby (z pred 2 500 rokov) nájdený
bratom Pavlom Bizubom v roku 1982 na Prieslope, horskom sedle medzi Beňadik dolinou
a dolinou Škribňovo, a veľký balvan okrúhliak tam prinesený, bol pre nás indíciou, že to bude
niekde tam hore.
Na jar tohto roku 2019 sme išli jaskyniarom zo Speleoclubu Nicolaus ukázať jaskyňu nad Prieslopom v skalných masívoch Sekaníc. Pritom syn Peter Bizub objavil asi 50 m pod hrebeňom
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Tajuplná plošina refúgia v Sekaniciach, úkryt ľudí z hradísk pred nebezpečenstvom
skalného masívu plošinu. Táto oválna plošina je v smere vrstevníc približne 130 m dlhá
a naprieč približne 50 m široká. Z troch strán je ohraničená strmými svahmi a od severu skalným masívom hrebeňa Sekaníc. Jej
nadmorská výška je okolo 1 035 m.
Toto je to refúgium, čiže útočisko,
kde sa ľudia z hradísk ukryli pred
nebezpečenstvom.
Na refúgium sme sa v lete vrátili.
V diviakmi rozrytej pôde sme našli železnú ihlu na šitie. Je v spodnej časti mierne ohnutá, má
dĺžku 84 mm, šírku v mieste očka 5 mm a hmotnosť 3,7 g. Oválne očko ihly je v hornej časti
užšie, aby sa do neho mohol navliecť aj úzky prúžok kože.
František Bizub
Aj v Kališti boli dávne pece na tavbu železa
Počas dlhej slnečnej a teplej jesene
som chodil na prechádzky do blízkeho
okolia našej dediny. V ústí doliny
Kalište som v októbri našiel väčšie
množstvo železnej trosky, odpadu
pochádzajúceho z tavby železa. Teda
po Kňazovej a Dieli je to už tretie
miesto, kde v dávnych dobách boli
pece na výrobu železa.
Najväčší kus nájdenej železnej trosky je 25 cm dlhý, 15 cm vysoký a 9
cm hrubý. Jeho hmotnosť je 3,75 kg.
Vzorky tejto železnej trosky si zobrali archeológovia na výskum.
3,75 kg železnej trosky
František Bizub
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Pôvod a význam názvov v Kráľovej Lehote a na jej historickom území
1. časť
Pôvod najstarších našich názvov je z 9. – 11. storočia, kedy z opátstva sv. Hypolita na vrchu
Zobor pri Nitre prišli aj na územie Liptova benediktínski mnísi. Svoje sídla si stavali na sútokoch
riek a potokov pri ktorých boli rázcestia údolných ciest. Vodné toky udávali neomylný smer
a ich sútoky boli dôležité orientačné body v krajine. Usadili sa aj pri sútoku Bieleho a Čierneho
Váhu, poniže tohto sútoku ústia do Váhu z juhu Boca (Bocianka) a zo severu Hybica. Na satelitnom snímku z roku 2003 vidno na hradisku povyše našej obce podzemné základy budov. Najväčšie základy sú pravdepodobne kláštora, potom kostola, kaplnky, ďalších budov a studne.
Títo benediktíni boli pokračovateľmi učenia Cyrila a Metóda a šírili slovenskú liturgiu a tým aj
prvú písomnú slovenčinu. Oni dali blízkym vrchom vypínajúcim sa z južnej strany názvy Mních,
Pod Mních. Benediktínsky kláštor na tomto mieste dokazuje aj pomenovanie juhovýchodného
svahu vrchu Mních názvom Beňadik (Benedikt – Beňadik), neskoršie zmenený na Beňadik
dolinu (nikdy neboli jej majitelia z Beňadikovej) a pomenovanie juhovýchodného svahu vrchu
Pod Mních názvom Kňazová. Historici Ján Koperdan a Jozef Kútnik v tomto priestore pri sútoku
Bieleho a Čierneho Váhu predpokladali mníšsku správu – kláštor už v 10. – 11. storočí.
Kláštor mnísi postavili na hradisku, teda na mieste, kde pred nimi žili ľudia najmenej 1 500
rokov. Ešte v roku 1609 malo v protokole liptovskej župy toto miesto pomenovanie Hradisthe
(Hradisko) a Za hradisthe (Za hradisko). V mapách z 19. storočia tieto názvy skomolili na Záhradište a Pod záhradište. V protokole z roku 1609 je aj „Hradistha vjse maju Lehotanja“, čiže
Hradiská všetky majú Lehoťania. Teda nebolo tu len jedno hradisko. Dosiaľ sme objavili tri
hradiská, na Opáleniskách, na Dieli a na Horných lúkach.
Benediktínski mnísi boli rádu sv. Hypolita. Pomenovali aj ďalšie vrchy a doliny na historickom
území Kráľovej Lehoty. Podľa svojho rádu impozantnému vrchu nad Malužinskou a Svarínskou
dolinou dali pomenovanie Ipolt (Hypolit – Ipolt). Tento názov mal do 18. storočia, teraz má
názov Veľký bok. Od toho je odvodený aj názov Ipoltica, potoka vyvierajúci spod Veľkého
boku. Rovnomenný je tiež pôvodný názov lesníckej osady Ipolt pri ústi potoka Ipoltica do Čierneho Váhu, až od roku 1802 má názov Čierny Váh. Napovedá to, že mnísi mali pri ústi Ipoltice
do Čierneho Váhu, tam kde sa stretajú údolné cesty zo Spiša, z Horehronia a z Liptova, prinajmenšom pustovňu, ktorá bola pravdepodobne na terajšej Starej poľane. Pestovali tam poľnohospodárske plodiny, z nich aj chmeľ vtedy sa považujúci za liek a miesto kde ho pestovali
nazvali Chmelienec, teraz Vyšný Chmelienec a Nižný Chmelienec. Jedna z dolín, ktorými vedie
cesta z povyše osady Čierny Váh na sever ku Važcu, má názov Pod mních. Tento názov súvisí
s pustovňou benediktínov na Čiernom Váhu, nie so zaniknutou osadou Šoldov medzi Važcom a
Štrbou, tá podľa najnovších archeologických výskumov vznikla najskôr koncom 13. storočia.
V listine popisujúcej hranice Spišského opátstva, vydanej kráľom Belom IV. v roku 1260 je
terajšia Kráľova hoľa pomenovaná ako Polta (Hypolit – Polt(a). Aj tento vrch pomenovali benediktíni na počesť sv. Hypolita. Nepomenovali ho mnísi z bližšieho kláštora v Spišskom Štiavniku, tí boli cisterciti. V listine kráľa Ľudovíta I. z roku 1361, ktorou svojej poľovníckej družine,
predkom kráľovolehotských zemanov, daroval územie dolín Čierneho Váhu až po Kráľovu hoľu
je táto už napísaná ako Alpinum Kyraly (Kráľov vrch).
Kráľ Ondrej II. daroval Beuchovi, Hauchovi a Polkovi v roku 1230 zem, ktorú mala osada Mogiorfolu a túto zem od územia Liptova oddeľovali vodné toky Boca (Bocianka) a Belá, a udelil
im na tejto zemi právo trhu bez poplatkov. V roku 1239 kráľ Belo IV. odobral zo zeme Mogiorfolu ku kráľovskému majetku osadu Hybe, pričom osadu Mogiorfolu ponechal Polkovi. Maďarské slovo mogyoró je po slovensky lieskový oriešok, lieskovec, lieska. Jeden z týchto názvov
mala táto slovenská osada najmenej do konca 11. storočia, až kým aj na horný Liptov neprenikla uhorská moc a jej názov nepomaďarčila na Mogiorfolu. Západná hranica osady Mogiorfolu
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na vodných tokoch Boca (Bocianka) a Belá, a oddelenie osady Hybe od nej dokazuje, že osada
Mogiorfolu bola na hradisku v Kráľovej Lehote.
Kráľ Ladislav IV. vydal v roku 1273 Bohumírovi potvrdzovaciu listinu na les medzi kráľovskými
hosťami v Hybiach a hranicou Spišského opátstva. V ňom bola lesná lúka Východná, potok
Važec – terajší Biely Váh a kráľovské zberné pole Turie pole (campus Turapolya nominatus
existut regie collationi). Nebolo to pole na ktorom sa zbierali poľnohospodárske plodiny.
V ostatných rokoch sme v okolí hradísk v Kráľovej Lehote našli veľké množstvo trosky z tavby
železa na Kňazovej a Dieli a v tomto roku aj v Kališti. To ukazuje, že Turie pole, kráľovské zberné pole predmetov, či výrobkov (collationi) bolo tu.
Názov Turie pole má pôvod v praturovi (Bos primigenius), zvierati prestavujúcom prírodné
sily. Lebo býk pratura mal výšku 160 – 170 cm a hmotnosť až 1000 kg. Podľa pratura je pomenovaný región Turiec a v ňom
mesto Turany a mestá Stará
Turá a Turany nad Ondavou.
Tieto tri mestá majú pratura aj
vo svojom erbe.
Od zvieraťa pratura, či tura
sú
aj
Turíce
a súvisia
s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti
a sviatkom oslavujúcim silu
prírody, ktorá všetko na jar
dvíha k oblohe. Turíce sa oslavujú 50 dní po Veľkej noci.
Pomenovanie Turíce sa používa
v rímskokatolíckej
cirkvi,
v evanjelickej cirkvi je to oslava
Pratur, zviera predstavujúce prírodné sily
zoslania Ducha Svätého. Turíce
sú u katolíkov oslavou Najsvätejšej Trojice. Kostolík v osade Čierny Váh má zasvätenie (patrocínium) Najsvätejšej Trojici (Capella SS. Trinit). Aj toto zasvätenie kostolíka súvisí s praturom
a Turím poľom.
Hlavným patrónom pustovných (emeritných) benediktínskych mníchov bol sv. Ján Krstiteľ. Je
preto logické, že svoj kostol pri kláštore na hradisku v Kráľovej Lehote zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. Tento kostol (in ecclesia sancti Johannis Baptiste) je v listine z roku 1327, vtedy z neho
ukradli pohár, knihy, cirkevné oblečenie a výsadnú listinu od kráľa Ladislava IV. V rokoch 1332
– 1337 bol v tomto kostole farárom Michal, ktorého príjem z ročného desiatku od farníkov mal
hodnotu 2 hrivny striebra a do pápežskej pokladnice z neho odvádzal dvanástinu. V Liptovskom Jáne bol kostol sv. Jána Krstiteľa postavený až okolo roku 1380. Mnísi šírili kult sv. Jána
Krstiteľa a ten sa na hornom Liptove ujal a pretrval ďalších 800 rokov. Pozostatkom tohto kultu
sú zasvätenia ďalších kostolov. Kostol sv. Jána Krstiteľa je v Liptovskej Tepličke, prvý drevený
bol z roku 1706. Kostolík v osade Čierny Váh, najprv drevený, bol postavený v roku 1803.
Úradný akt investora (hrádockého komorského panstva) konštatoval, že išlo len o obnovu, lebo
už predtým na tomto mieste stál sakrálny objekt. Možno to boli pozostatky pustovne mníchov
benediktínov, spomínanej vyššie. V kostolíku na Čiernom Váhu boli dva bronzové zvony. Zvon
Najsvätejšej Trojice vzali nevedno kedy a kam, ostal len zvon sv. Jána Krstiteľa z roku 1803.
Zvon sv. Jána Krstiteľa z roku 1804 bol v drevenom katolíckom kostole na Dolnej, teraz Nižnej
Boci, keď tento kostol zanikol, zvon preniesli a je v kostole v Malužinej. Zvony v kostolíku na
Čiernom Váhu a v kostole v Malužinej s textom, ornamentmi a podobizňou sv. Jána Krstiteľa
sú úplne rovnakého vyhotovenia z jednej zvonárskej dielne. Na dolnom Liptove je kostol
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Zvon sv. Jána Krstiteľa
v malužinskom kostole

sv. Jána Krstiteľa len v Liptovskej Osade, pôvodne drevený
z roku 1646. Aj tu bola pustovňa benediktínskych mníchov. Ich sídlo bolo na sútoku vodných tokov Lúžňanka,
Korytnička a Revúčanka, pri ktorom bolo rázcestie údolných ciest vedúcich na všetky svetové strany.
Všetky názvy, ktoré sú tu napísané tučným písmom dokazujú, že prvé cesty v smere východ – západ viedli údolím
Čierneho Váhu. Bola to najkratšia cesta zo Spiša do Liptova. To potvrdzuje, že v doline Čierneho Váhu už v dávnych
dobách žili ľudia. Cesta na juh na Horehronie pravdepodobne pre široké riečisko potoka Boca (Bocianka) neodbočovala hneď od jej ústia do Váhu, ale od hradísk povyše
terajšej Kráľovej Lehoty viedla Beňadik dolinou cez sedlo
Prieslop do Škribňova a potom už hore popri potoku Boca.
Od hradísk smerom na sever viedla cesta údolím Bieleho
Váhu. Pri kráľovolehotských hradiskách bolo rázcestie
údolných ciest vedúcich na všetky svetové strany.
Pokračovanie nabudúce.
František Bizub

Obec na dobových fotografiách

Kráľovolehotské výročia v roku 2020
1230
Kráľ Ondrej II. daroval za vojenské služby Beuchovi, Hauchovi a Polkovi voľnú zem, ktorú
predtým mala osada Mogiorfolu. Toto miesto malo neskoršie názov Turie pole, potom Liptov,
Lehota (r.1410) a nakoniec Kráľova Lehota (r. 1422).
1390
Kráľ Žigmund Luxemburský potvrdil predkom Lehotskovcov Barnabášovi a Jánovi, synom
Egida, darovaciu listinu kráľa Ľudovíta I. z roku 1361 na územie medzi vodnými tokmi Váh,
Čierny Váh a Bocianka a vrchmi Kráľova hoľa a Boca.
13. 10. 1810
Narodil sa v Kráľovej Lehote básnik a národovec Jozef Pravoslav Bella.
25. 11. 1810
Narodil sa V Kráľovej Lehote evanjelický kňaz a pomológ Anton Penzel.
13. 6. 1830
Narodil sa v Kráľovej Lehote, osade Svarín, katolícky kňaz a publicista Anton Cebecauer.
10. 3. 1880
Zomrel v Liptovskom Trnovci evanjelický kňaz a národovec Ján Lehotský. Narodil sa
v Kráľovej Lehote 6. 1. 1804.
18. 1. 1890
Narodil sa v Kráľovej Lehote lesník Martin Lehotský. Zaslúžil sa o ochranu zveri a o budovanie
turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách a o výsadbu drevín okolo vodnej nádrže Liptovská
Mara.
15. 12. 1890
Bola v Kráľovej Lehote otvorená materská škola.
24. 12. 1930
V Kráľovej Lehote o 16.05 hodine prvý raz zasvietilo elektrické svetlo. Boli urobené elektrické
prípojky do 80 domov, do kostola a verejné pouličné osvetlenie.
1960
Kráľova Lehota začala prijímať televízny signál z televízneho vysielača na Kráľovej holi.
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Táto fotografia našej obce je z 17. novembra 1967 z rodinného archívu Milana Mrliana. Viaceré drevené, ale aj murované domy už nie sú, nahradili ich nové domy. Nestojí už ani murovaná klenbová brána do Sopkovie dvora. Za povšimnutie stojí, že pravá strana Váhu pod stráňou Vachtárovej sa kosila, nebola zarastená vŕbami tak ako je teraz.
František Bizub

Spoločenská rubrika
Narodili sa: Október – Eliška Liptáková
November – Lucia Krottáková, Ela Juhová
Uzavreli manželstvo: August – Patrik Sadloň a Lucie Müllerová, manželstvo uzatvorené
v Písku, Česká republika, dodatočne uverejnené, nakoľko sa
sobáš vybavoval cestou Osobitnej matriky v Bratislave
Zlatá svadba – 50 rokov spoločného manželstva: Október – Ján Pavlák a Viera Pavláková
Jubileá: 55 rokov Október – Anna Piovarčiová
November – Ľubomír Florianc
December – Jana Frniaková, Marián Mirga
60 rokov Október – Ján Petrovský, Pavel Piovarči, Ivan Brtáň
November – Pavel Čupáni, Jela Kokavcová
December – Milan Mrlian
65 rokov Október – Viera Libičková, Ján Ilavský
85 rokov Október – Mária Hubová
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
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