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CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tento krát modlili za „premenu“
Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni zišlo
kvôli jedinému cieľu. Modliť sa za to, aby Pán Boh mohol „Premeniť:“ krajinu, mestá, politiku,
rodiny i samotné srdcia. To bol highlight tohtoročného CampFestu, jedného z najväčších kresťanských festivalov v strednej Európe, ktorý oslávil dvadsať rokov od svojho vzniku.
Na Ranči vo Svaríne v Kráľovej Lehote v krásnej prírode Nízkych Tatier sa od 2. do 5. augusta konal 20. ročník CampFestu, na ktorom sa tento rok zišlo viac ako tridsať kapiel. Na kresťanský festival, ktorý bol nabitý koncertmi, chválami, štrnástimi prednáškami a tanečnými workshopmi, prišlo 6 600 ľudí. Väčšinu tvorili mladí, ale na Svarín zavítali aj rodiny s deťmi. Najviac návštevníkov bolo zo Slovenska a Česka, ale niektorí prišli aj z Poľska, Bieloruska, Rumunska alebo Ukrajiny.
Jedinečnosť tohto festivalu tkvie v jednej jedinej téme. Boh. Do akéhokoľvek stanu alebo pod
akékoľvek pódium návštevník prišiel, tam sa dozvedel o Bohu. A aj napriek rôznorodosti kresťanských cirkví, spoločenstiev a zborov sa všetci dokázali zjednotiť. Tento rok išlo o jediné.
O premenu. „Celý festival sme pripravovali tak, aby si po jeho skončení vedel, čo sa má
v tvojom okolí PREMENIŤ. Dôležité je, aby to nebola iba tvoja túžba, ale spoločná vec, po
ktorej túži aj sám Pán Boh. Niečo naozaj dôležité.“ – povedal riaditeľ festivalu Štefan Beňa.

Letecký pohľad na areál CampFestu vo Svaríne v Kráľovej Lehote
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Multižánrový festival, na ktorom vystúpilo predovšetkým množstvo slovenských kresťanských kapiel, ako sú Timothy, Espé, Lámačské chvály, Piar music alebo BCC worship, privítal
tiež zahraničných umelcov, s najväčším zastúpením z Veľkej Británie. Odtiaľto pricestovala
napríklad svetovo uznávaná kapela Worship Central alebo energický šesťdesiatnik Graham
Kendrick, ktorému vďačíme za vznik obrovského množstva kresťanských piesní, ktoré sa spievajú na celom svete už niekoľko generácií.
Okrem koncertov sa mladí mohli zúčastniť rôznych prednášok, napríklad na témy „Odpustil
som?“ „Ako zvíťaziť nad strachom“, alebo si vypočuť osobné svedectvo Mariana Lipovského
z kapely Timothy na tému „Premena a ja“. A až z afrických saván prišiel svoje príbehy ponúknuť divadelný rozprávač Chyc Polhit.
Dôležitou súčasťou festivalu je veľmi navštevovaný poradenský stan, kde počas akcie slúži
okolo 100 poradcov, ktorí sa záujemcom snažia pomôcť nájsť riešenie na ťažké životné situácie.
Tento stan navštívilo počas CampFestu vyše tisíc ľudí.
Na festivale nechýbal ani šport v podobe vodného futbalu, speedmintonu, skákacieho hradu
pre deti a ďalších aktivít, ktoré pripravili Athletes in Action Slovensko a Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Pre rodiny s deťmi boli pripravené napríklad tvorivé dielne.
Vlasťo Beňa, riaditeľ organizácie Mládež pre Krista, ktorá celý CampFest zastrešuje, vysvetľuje: „Nie sme a nechceme byť obyčajným festivalom, kam si ľudia prídu oddýchnuť, vypočuť si
dobrú hudbu a užiť si zábavu. Naozaj nám ide o zmenu, pretože veríme, že keď sa ľudia modlia,
Pán Boh koná. Festival preto nazývame slovami Awakening Slovakia, teda Prebudenie Slovenska.“
Štefan Beňa, riaditeľ festivalu

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 16/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
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 17/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
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 Mária Lehotská a Pavel Lehotský

Účastníci sv. omše v Kráľovej Lehote
Päť rečníkov sa z hlavného pódia snažilo túto tému vysvetliť z rôznych uhlov pohľadu tak,
aby ju účastníci dokázali uchopiť a priniesť do prostredia, v ktorom žijú.
Celý festival pripravovalo viac ako 200 dobrovoľníkov a modlitebníkov, ktorí sa už týždeň
pred CampFestom stretli, aby pripravili celý areál. Pre nich bola ako každý rok pripravená
dvojdňová konferencia, ktorá pokračovala večernými programami až do začiatku festivalu.
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U z n e s e n i e číslo 18/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
vol í

Kráľova Lehota

september 2018 / číslo 2

ročník 14

Kráľova Lehota

september 2018 / číslo 2

ročník 14

16.01.2018, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálnym odborom dňa 31.1.2018 pod č. 36/2018 z pôvodnej parcely č. E-KN 199,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV
č. 712 o celkovej výmere pozemku 118 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
v cene 3,50 €/m2, žiadateľom Milanovi Brtáňovi, 032 33 Kráľova Lehota č. 109 a
Jozefovi Haluškovi, Továrenská 209/13, 976 01 Vlkanová, za účelomajetkoprávneho
vysporiadania pozemku pri rodinnom dome Kráľova Lehota č. 34
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

1. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
Mária Lehotská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 19/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
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 1/2018, 2/2018, 3/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018,
10/2018, 13/2018 a 15/2018 boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia číslo 8/2018,
11/2018 a 12/2018, zatiaľ nebolo splnené uznesenie čís. 4/2018 – kontrola plnenia
prijatých uznesení – pôvodné uznesenie čís. 70/2017 – finančný príspevok vo výške
100,00 € pre Spolok Martina Rázusa Liptovský Mikuláš na vydanie zbierky Martina
Rázusa Hoj zem drahá (2018) pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny,
100. výročia vzniku Česko-Slovenskej republiky a 130. výročia narodenia
Martina Rázusa a pôvodné uznesenie číslo 71/2017 – finančný príspevok vo výške
50,00 € pre Slovenský červený kríž, Územný spolok Liptovský Mikuláš na akciu
Slávnostného odovzdávania vyznamenaní SČK mnohonásobným bezpríspevkovým
darcom krvi – z obce Kráľova Lehota 2 osoby (Patrik Sadloň, Ján Laco) a uznesenie
čís. 14/2018 – možnosť zabezpečenia odkúpenia spoluvlastníckeho podielu
Ing. Dušana Konôpku na Účelovom zariadení Obce Kráľova Lehota iným
spoluvlastníkom v termíne do 30.06.2018 a následne jeho ukončenia

U z n e s e n i e číslo 22/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
k bodu 7. Schválenie Záznamu z internej inventúry kníh a dokumentov Obecnej knižnice
v Kráľovej Lehote, prírastkového zoznamu kníh a zoznamu vyradených kníh Obecnej knižnice
v Kráľovej Lehote za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Záznam z internej inventúry kníh a dokumentov Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote
za rok 2017
2. prírastkový zoznam kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote za rok 2017
3. zoznam vyradených kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote za rok 2017

U z n e s e n i e číslo 20/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.03.2018
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 31.03.2018
U z n e s e n i e číslo 21/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
k bodu 6. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri rod. dome Kráľova Lehota č. 34 – odpredaj pozemku parc. č. E-KN 199 o výmere 118 m2, druh pozemku zastav. plochy a nádvoria v k.
ú. Kráľova Lehota žiadateľom Milanovi Brtáňovi, 032 33 Kráľova Lehota
č. 109 a Jozefovi Haluškovi, Továrenská 209/13, 976 01 Vlkanová
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. odpredaj novovytvorených pozemkov parc. č. C-KN 195/10 o výmere 34 m2, druh
pozemku zastavané plochy, C-KN 195/11 o výmere 33 m2, druh pozemku zastavané
plochy a C-KN 195/12 o výmere 51 m2, druh pozemku záhrada v k. ú. Kráľova Lehota,
ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 45718946-49/2017 vypracovaným
Geodetické práce–Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok dňa
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U z n e s e n i e číslo 23/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 02.05.2018
k bodu 8. Rôzne f/ - Emília Kekešová s manželom Ladislavom, 032 33 Kráľova Lehota 42,
žiadosť o odkúpenie pozemku v zastavanom území obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s predajom majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 210/3 o výmere 22 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota, vo vlastníctve Obce
Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č. 39, IČO 00315338, ktorý je zapísaný na
LV č. 441 v spoluvlastníckom podiele 1/1, žiadateľom Emílii Kekešovej s manželom
Ladislavom, 032 33 Kráľova Lehota č. 42, za účelom majetkoprávneho vysporiadania
pozemku z dôvodu jeho priameho prechodu na pozemky vo vlastníctve žiadateľov,
ktoré sa nachádzajú za vlastníkom Ing. Dušanom Weissom s tým, že kupujúci
predložia znalecký posudok na určenie ceny pozemku prípadne geometrický plán
U z n e s e n i e číslo 24/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
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U z n e s e n i e číslo 25/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
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 Pavel Lehotský a František Juha

k bodu 6. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Kráľova Lehota za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017
bez výhrad
2. použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo výške 2 178,66 € na tvorbu rezervného
fondu

U z n e s e n i e číslo 26/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
vol í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Mgr. Anna Cerovská – členka návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie

U z n e s e n i e číslo 30/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 7. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kráľova Lehota pre
obdobie rokov 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov
2018 - 2022
U z n e s e n i e číslo 31/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 8. 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 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
určuje
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 2018 – 2022 v rozsahu 1,0 (jedna),
t. z. v plnom rozsahu
U z n e s e n i e číslo 32/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 9. 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 2018 – 2022 v obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
určuje
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 volenom období rokov 2018 – 2022: 5 (päť)

U z n e s e n i e číslo 27/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
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 16/2018, 17/2018, 18/2018, 20/2018 a 22/2018 boli splnené,
plní sa uznesenie číslo 19/2018 – podpísané zmluvy o propagácii obce Kráľova Lehota
pre Spolok Martina Rázusa Liptovský Mikuláš na vydanie zbierky Martina Rázusa a
vydanie evanjelií Jána Lajčiaka, plní sa uznesenie číslo 14/2018 o možnosti odkúpenia
spoluvlastníckeho podielu Ing. Konôpku na Účelovom zariadení obce, plní sa uznesenie
číslo 21/2018 – odpredaj pozemku (majetkoprávne vysporiadanie pozemku) Milan
Brtáň, Kráľova Lehota č. 34 – kupujúci má predložiť kúpnopredajnú zmluvu na podpis,
plní sa uznesenie číslo 23/2018 – odkúpenie pozemku parc. číslo KN-C 210/3 o výmere
22,0 m2, Emília Kekešová s manž., Kráľova Lehota 42 – kupujúci majú predložiť
znalecký posudok na cenu pozemku
U z n e s e n i e číslo 28/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017

U z n e s e n i e číslo 33/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 10. 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 2018 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote

U z n e s e n i e číslo 29/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
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A.
určuje
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
2018 - 2022
U z n e s e n i e číslo 34/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 11. Správa z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne za mesiace január – marec
2018 v obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne za mesiace január – marec
2018 v obci Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 35/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 12. Prerokovanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na II. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na II. polrok 2018
B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Kráľova Lehota na II. polrok 2018
U z n e s e n i e číslo 36/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 13. Stanovisko k zámeru plynofikácie časti obce Magdolina skala Kráľova Lehota
k vráteným dotazníkom napojenia rodinných a bytových domov obyvateľmi tejto časti obce
na plyn
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. informáciu o záujme obyvateľov časti obce Magdolina skala vo veci napojenia
rodinných a bytových domov na plyn
B.
konštatuje
1. nedostatočné percento záujmu obyvateľov (37 %) napojenia na plyn, nakoľko sa jedná
o finančne náročnú investíciu prívodu plynu
C.
doporučuje
1. zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2019 náklady na spracovanie projektovej
dokumentácie prívodu plynu do časti obce Magdolina skala
U z n e s e n i e číslo 37/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
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k bodu 14. Majetkoprávne vysporiadanie parc. registra E-KN č. 272, TTP, 1706 m2, k. ú.
Kráľova Lehota medzi spoluvlastníkmi - Obcou Kráľova Lehota a Matejom Lehotským, 032 33
Kráľova Lehota 65, ktorá bola ďalej uvedeným geometrickým plánom číslo: 45718946-41/2017
v novom stave znázornená ako nové parc. registra C-KN č. 272/1, č. 272/2, č. 272/3, č. 272/4, č.
272/5, č. 272/6, č. 272/7, a č. 1131/25.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote:
v súvislosti s geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva k pozemkom p. č. 272/1-7,
1131/25 a na zameranie stavby na p. č. 272/1, kat. územie Kráľova Lehota, číslo plánu:
45718946-41/2017, vyhotoveným vyhotoviteľom Geodetické práce - Vrlík s.r.o., Prekážka
726/25, 033 01 Liptovský Hrádok dňa 11.05.2018, úradne overeným dňa 21.5.2018, číslo:
454/2018, ktorý bol Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor zapísaný do
katastra nehnuteľností dňa 18.6.2018 pod číslom Z-2045/2018 na LV č. 742
A. s ú h l a s í
1. so zrušením podielového spoluvlastníctva k pozemkom zapísaným v katastri
nehnuteľností, katastrálny odbor, Obec: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova
Lehota, na Liste vlastníctva číslo 742, v Časti „A - majetková podstata“ ako PARCELY
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, Parcelné číslo 272/1, Výmera 151 m2, Druh
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/2, Výmera 661 m2, Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/3, Výmera 181 m2, Druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/4, Výmera 145 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, Parcelné číslo 272/5, Výmera 104 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
Parcelné číslo 272/6, Výmera 122 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné
číslo 272/7, Výmera 338 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné číslo
1131/25, Výmera 19 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, v Časti „B – vlastníci
a iné oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. č. 1 na LEHOTSKÉHO
Mateja, Spoluvlastnícky podiel 1/4, a Por. č. 2 na Obec Kráľova Lehota, Spoluvlastnícky
podiel 15/20, a
2. vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva:
2.1 Pozemky zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, Obec: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota, na
Liste vlastníctva číslo 742, v Časti „A - majetková podstata“ ako PARCELY registra „C“
evidované na katastrálnej mape, Parcelné číslo 272/3, Výmera 181 m2, Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/4, Výmera 145 m2, Druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/5, Výmera 104 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, nadobúda do výlučného vlastníctva LEHOTSKÝ Matej v celosti.
2.2 Pozemky zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, Obec: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota, na
Liste vlastníctva číslo 742, v Časti „A - majetková podstata“ ako PARCELY registra „C“
evidované na katastrálnej mape, Parcelné číslo 272/1, Výmera 151 m2, Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/2, Výmera 661 m2, Druh pozemku Zastavaná
plocha a nádvorie, Parcelné číslo 272/6, Výmera 122 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie, Parcelné číslo 272/7, Výmera 338 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
Parcelné číslo 1131/25, Výmera 19 m2, Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie,
nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Kráľova Lehota v celosti.
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3. Zrušenie podielového spoluvlastníctva a jeho vzájomné vyporiadanie k pozemkom opísaným v bode 1. a 2. tohto Uznesenia, sa vykonáva medzi Obcou Kráľova Lehota a
LEHOTSKÝM Matejom bez akejkoľvek majetkovej náhrady (a teda bez akéhokoľvek vzájomného vecného alebo peňažného vyrovnania).
U z n e s e n i e číslo 38/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2018
k bodu 15. Rôzne f/ návšteva družobnej obce Králova Lhota, ČR
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. návštevu družobnej obce Králova Lhota v ČR v dňoch 13.09. – 16.09.2018 v počte
4 osoby
U z n e s e n i e číslo 39/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
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U z n e s e n i e číslo 43/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 5. Schválenie Zápisu do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zápis do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2017 po zapracovaní pripomienok a
doplnkov
U z n e s e n i e číslo 44/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 6. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.06.2018
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 30.06.2018
U z n e s e n i e číslo 45/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 7. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky obce
v roku 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky obce
v roku 2018 – „Oprava živičného krytu komunikácie v obci Kráľova Lehota“
vo výške 510,00 €
U z n e s e n i e číslo 46/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 8. Zmena rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 1/2018:
Navýšenie bežných príjmov:
Zdroj Ekon. klas.
Názov
Zmena v EUR
111
312012
Transfer vojnové hroby
150,00
SPOLU
150,00

U z n e s e n i e číslo 40/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
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 Pavel Lehotský a Mgr. Anna Cerovská
U z n e s e n i e číslo 41/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
vol í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Mária Lehotská – členka návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 42/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
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 24/2018, 25/2018, 26/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018,
32/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018 a 37/208 boli splnené, priebežne sa plnia
uznesenia číslo 27/2018, 36/2018 a 38/2018.
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Zníženie kapitálových príjmov:
Zdroj Ekon. klas.
Názov
111
322001
Transfer zo ŠR Detské ihrisko MŠ
111
322000
Grant z Fondu Lesov
SPOLU

Zmena v EUR
9 650,00
8 000,00
17 650,00

Navýšenie finančných operácií - príjmy:
Zdroj Ekon. klas.
Názov
46
454001
Prevod prostriedkov z Rezervného fondu
SPOLU

Zmena v EUR
510,00
510,00
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Navýšenie bežných výdavkov:
Zdroj
Funkčná klas.
Ekon. klas.
41
01 110 - obec
633
41
41
41
41
41

04 510 – miestne
komunikácie
08 200 – kultúra
08 400 – cintorín,
Dom smútku
09 500 – vzdelávanie
10 400 – sociálne
služby

635
633
635
637
642

Názov
Plechové skrine archív
Údržba a opravy MK

Zmena v EUR
160,00

Pietna spomienka
Krista Bendová
Údržba vojnových
hrobov, pomníka
Školenia, kurzy,
semináre, ...
Jednorazová soc.
dávka

326,00

SPOLU

Navýšenie kapitálových výdavkov:
Zdroj
Funkčná klas.
Ekon. klas.
41
04 510 – miest717
ne komunikácie

Názov
Oprava živičného krytu
komunikácie v obci
Kráľova Lehota

SPOLU
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Obce Kráľova Lehota v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu z kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu Obce Kráľova Lehota
v roku 2017

151,00

U z n e s e n i e číslo 48/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 10. Emília Kekešová s manž. Ladislavom, 032 33 Kráľova Lehota 42, odkúpenie
pozemku parc. číslo C KN 210/32 o výmere 22 m2 v k. ú. Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp.
odpredaj pozemku parc. č. C-KN 210/3 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441 vo vlastníctve Obce
Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338 v spoluvlastníckom podiele
1/1, v cene 4,49 €/m2, žiadateľom Emílii Kekešovej s manž. Ladislavom, obaja trvale
bytom 032 33 Kráľova Lehota 42, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku
z dôvodu jeho priameho prechodu na pozemky vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sa
nachádzajú za pozemkom vlastníka Ing. Dušana Weissa
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 žiadateľom
Starosta obce: Vladimír Kapríni

590,00
300,00
224,00
1 751,00

SPOLU
Zníženie kapitálových výdavkov:
Zdroj
Funkčná klas.
Ekon. klas.
111
09 111 – mater717
ská škola
41
06 200 – rozvoj
717
obce
41
09 111 – mater717
ská škola
71
04 510 miestne
717
komunikácie

ročník 14

Zmena v EUR
3 400,00
3 400,00

Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 16/2018, 18/2018, 19/2018, 21/2018, 22/2018 a 23/2018 3 poslanci (Mgr.
Anna Cerovská, Mária Lehotská, Pavel Lehotský).
Za uznesenie č. 24/2018, 26/2018, 27/2018, 29/2018 až 33/2018 a 35/2018 až 38/2018 4 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská, František Juha, Pavel Lehotský).
Za uznesenie č. 39/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018, 45/2018, 46/2018 a 48/2018 4 poslanci
(Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská, Mária Lehotská, Pavel Lehotský).

Názov
Detské ihrisko MŠ

Zmena v EUR
9 650,00

Stavebné úpravy Svarín

1 500,00

Detské ihrisko MŠ

1 390,00

Rozvoj obce

Oprava živičného krytu
komunikácie v obci
Kráľova Lehota

8 000,00

Práce v obci
V mesiaci apríl 2018 zamestnanci obce zabezpečili čistenie a zametanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci od posypového materiálu a nečistôt po zimnom
období. Taktiež boli vyčistené dlažobné rigoly na odvedenie povrchovej vody od rodinného
domu pána Vrlíka po pomník s pokračovaním až po rodinný dom pána Španku.
Pri ustálenom počasí sme začali s pílením drevených buntov a ukladaním pred kotolňou Materskej školy (MŠ), ktoré boli zakúpené z Píly na Šmýkanci, ďalšími činnosťami bolo sadenie
stromčekov v areáli hornej záhrady materskej školy a začali sme s kosením trávnatých porastov
v obci postupne od starej časti obce, popri materskej škole k cintorínu a následne pokračovali
kosením chodníkov a priestranstiev na Novej ulici až po viacúčelové ihrisko pri Bocianke

20 540,00

U z n e s e n i e číslo 47/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 16.08.2018
k bodu 9. Správa z kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu

13

14

Kráľova Lehota

september 2018 / číslo 2

ročník 14

Kráľova Lehota

september 2018 / číslo 2

ročník 14

Priebežne boli čistené odvodňovacie rigoly v obci od naplaveného materiálu a začiatkom mesiaca júla 2018 vykonali futbalisti FK Kráľova Lehota brigádu pri čistení odvodňovacieho
kanála od Pohostinstva u Čima popri záhradách vedľa št. cesty III 2356 až po objekt železničného stavadla na bloku, za čo im patrí poďakovanie.
V auguste 2018, popri kosení trávnych porastov v celej obci, odvoze zeleného odpadu a čistení obce, bolo zamestnancom Dušanom Lesákom opravené čelné oplotenie sokla na cintoríne
a následne zrekonštruovaný hrob národovca Alojza Žídeka v hornej časti cintorína (pod miestom pre deti).
Práce v obci v tomto období vykonávajú zamestnanci obce Jana Lehotská, Vladimír Poliak,
Dušan Lesák, Dušan Španko a od 1.6.2018 Miriam Bartková, ktorá je zamestnaná na §52a cez
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na dobu 6 mesiacov, ktorým za odvedenú prácu vyslovujem poďakovanie.
V septembri 2018 sme zásobili kotolne MŠ a kultúrneho domu dvomi fúrami čiernouhoľných
brikiet a jednou fúrou koksu, pílilo a ukladalo sa drevo do kotolne MŠ, vyčistili sa záchytné
šachty dažďovej kanalizácie vedľa pomníka padlých a pred obchodom COOP Jednota.
Prevzatie protipovodňového vozíka pre DHZ Kráľova Lehota

i ulicu Potok. V tomto roku boli pokosené celkovo 4 krát a niektoré časti obce až 5 krát pokosené a zelený biologický odpad aj z domácností bol vyvážaný na kompostovisko za hnojiskom na
Kladinách.
Pravidelne boli pokosené aj areál záhrady materskej školy, Drobnej prevádzky, dvor za Starou
poštou, okolie futbalového i viacúčelového ihriska, vstup do obce, okolie železničnej stanice,
verejné priestranstvá v obci, priestor okolo obchodu COOP Jednota, Pohostinstva u Čima
a areál cintorína.
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Dňa 7. júna 2018 v areáli Záchrannej brigády HaZZ v Žiline bol obci Kráľova Lehota
a Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Kráľova Lehota odovzdaný protipovodňový vozík.
Slávnostného aktu odovzdávania sa zúčastnila aj ministerka vnútra SR Denisa Saková, štátny
tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, prezident HaZZ gen. Alexander Nejedlý a ďalší zástupcovia štátnej a verejnej správy.
Protipovodňový vozík obsahuje motorové kalové čerpadlo, elektrocentrálu, plávajúce čerpadlo, elektrické ponorné čerpadlo a ďalšie príslušenstvo v zmysle uzatvorenej zmluvy
o výpožičke. Kľúče od protipovodňového vozíka prevzal v Žiline osobne Vladimír Kapríni,
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starosta obce a zástupca DHZ Kráľova Lehota strojník Pavel Lehotský ml. Protipovodňový
vozík dotiahol svojim vozidlom Miroslav Lipták, za čo mu patrí poďakovanie.
Oprava miestnej komunikácie Kráľova Lehota
Na základe predloženej žiadosti nám Lesy SR, š.p. Banská Bystrica schválili poskytnutie finančného príspevku z mimoriadneho fondu pre rok 2018 vo výške 10.000,00 € na opravu
miestnej komunikácie (Nová ulica v úseku od rod. domu pána Fodora č. 151 po rod. dom pána
Stankovianskeho č. 129).
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So schválenými prácami na základe uzatvorenej zmluvy o dielo s dodávateľom CESTY SK
s.r.o., 040 01 Košice bolo začaté 12.07.2018 a oprava živičného krytu MK bola ukončená
18.07.2018. Práce pozostávali z frézovania starého poškodeného asfaltového krytu hr. 50 mm
a položením nového asfaltového betónu AC 11 po zhutnení hr. 50 mm, vrátane spojovacieho
asfaltového postreku v dĺžke 194,0 m premennej šírky 5,0 a 6,4 m o celkovej ploche 1 153,0
m2.
Cena stavebných prác za vykonané práce bola vo výške 16 954,64 € vrátane DPH. Rozdiel od
poskytnutej dotácie bol uhradený z rozpočtu obce.
Oprava mostného objektu ponad potok Bocianka
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Dodávateľ opravy mostného objektu Cestné stavby Liptovský Mikuláš ukončil v letnom období opravu mostného objektu ev. č. 72001-001 (nové značenie 2356-001) vrátane ďalších
nevyhnutných naviac prác, ktoré sa vyskytli počas opravy mostného objektu.
Investorom opravy bola Správa ciest ŽSK Žilina a celkové náklady na opravu mostného objektu, živičnú asfaltovú úpravu, odvodnenie, výškovú úpravu chodníka a ďalšie vyvolané práce
boli v celkovej sume 103 542,00 € vrátane DPH.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zvolal na
deň 12.10.2018 začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania, po ktorého
vydaní a nadobudnutí právoplatnosti bude stavba oficiálne uvedená do užívania.
Chcel by som touto cestou poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu a prístup pri riešení problémov riaditeľovi Správy ciest, závod Liptov, Liptovský Mikuláš Ing. Martinovi Köglovi, stavebnému dozoru Ing. Jánovi Omastovi, ako aj stavbyvedúcemu z Cestných stavieb Liptovský
Mikuláš Eduardovi Sálusovi.
Opravou poškodeného mostného objektu sa zvýšila nosnosť a bezpečnosť cestnej premávky
na tak frekventovanom úseku Kráľova
Lehota – Svarín – Čierny Váh – Liptovská Teplička, nielen nákladným
vozidlám pri odvoze veľkého množstva dreva, ale aj obyvateľom našej
obce a návštevníkom čiernovážskej
doliny.
Osadenie dopravného zrkadla
Na základe podnetu niektorých obyvateľov našej obce a po odsúhlasení
doplnenia dopravného zariadenia
(dopravné zrkadlo) Okresným riaditeľstvom
Policajného
zboru
v Liptovskom Mikuláši, Okresným
dopravným inšpektorátom, zamestnanci obce dňa 14.09.2018 na betónový
stĺp
elektrického
vedenia
v križovatke pred obchodom COOP
Jednota osadili dopravné zrkadlo
o rozmeroch 800 x 600 mm, ktoré
vylepší dopravnú situáciu križovatky.
Vladimír Kapríni

Zo života obce
Nezabúdajme na statočných
Vo štvrtok 24. mája 2018 sme členovia Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) prišli
ku hrobu národovca Alojza Žideka na tunajšom cintoríne. Spravili sme to pri príležitosti 95.
výročia jeho úmrtia na podnet kronikára obce Františka Bizuba, ktorý navrhol do plánu činnosti
MO MS zaradiť aj starostlivosť o hrob tohto národovca, aby neupadol do zabudnutia. Na výročnej členskej schôdzi MO MS dohodli, že sa budú starať o jeho hrob.
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Alojz Žídek sa narodil sa 1. júla 1856 v Skalitom na Kysuciach rodičom Apolónii Horeckej
a katolíckemu učiteľovi Antonovi Židekovi ako najmladší z piatich detí. V učiteľskej rodine bol
vychovávaný v slovenskom duchu.
Do našej obce sa priženil, býval a mal obuvnícku dielňu v dome, ktorý má popisné číslo 23.
Vtedy vrcholilo pomaďarčovanie Slovákov. V čase najtvrdšej maďarizácie v celej obci ostali
uvedomelými Slovákmi on katolík a evanjelický farár. Mal knižnicu, v ktorej boli takmer všet-
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ky slovenské knihy. Po vzniku Česko – Slovenska
bol nedostatok slovenských kníh na školách. Preto
prispel týmito knihami do knižnice Učiteľského
ústavu v Spišskej Novej Vsi. Keď pri vzniku Česko
– Slovenska v roku 1918 založili v Kráľovej Lehote miestnu Slovenskú národnú radu, ktorá riadila
obec, v rokoch 1918 – 1919 bol členom jej výboru.
Podporoval ochotnícke slovenské divadelné predstavenia v obci.
Zomrel 26. mája 1923 vo veku 66 rokov. Až do
smrti ostal statočným Slovákom. Jeho láska
k slovenskému národu sála aj z náhrobníka na jeho
hrobe, kde je napísané „Žil Bohu a rodnej zemi
Slovenskej“.
Predseda MO MS Jaroslav Baran pri hrobe privítal matičiarov a poďakoval im za ochotu starať sa o
hrob. Spoločne sme na hrob položili kyticu kvetov
a zapálili sviečku, Erika Šteučeková zarecitovala
pri hrobe báseň „Slovenčina moja“ a kronikár František Bizub priblížil prítomným život Alojza
Žideka. Na záver sa pani farárka Viera Mosná pri hrobe pomodlila.
Starosta obce Vladimír Kapríni, rozhodol, že obec pomôže pri oprave hrobu a ešte tento rok
sa niektoré nevyhnutné opravy na hrobe zrealizujú. Za ústretovosť mu vyslovujeme poďakovanie. V auguste pracovník obce Dušan Lesák a ostatní zamestnanci opravili náhrobník, ktorý
bolo treba podvihnúť a narovnať a opravili aj obrubu hrobu, za čo im ďakujeme.
Mgr. Erika Šteučeková

Ukončenie školského roku 2017/2018 v Základnej škole s MŠ Hybe,
ktorú navštevujú aj deti z našej obce. Foto V. Kapríni
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170. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa
Žiadosti slovenského národa sú dôležitým dokumentom v dejinách
nášho národa. Vtedy pred 170 rokmi
sa slovenský národ po tisícročnom
útlaku snažil opäť zaradiť medzi
národy Európy. Rok 1848 sa zvykne
nazývať aj jarou národov. Veľká ríša,
pozostávajúca z Rakúska a Uhorska,
mala spoločného panovníka, ktorým
bol Nemec Ferdinand. Uhorská
šľachta
sa
nikdy
nezmierila
s nemeckou nadvládou a túžila po
samostatnom uhorskom štáte. Uhorsko však pozostávalo z viacerých
slovanských národností (Slováci,
Poliaci, Srbi, Chorváti). Práve tieto
národnosti sa začali hlásiť o svoje
práva, medzi nimi boli aj Slováci.
V marci uhorský snem prijal niektoré
liberálne zákony, okrem iného aj
zrušenie poddanstva. Tieto zákony
slovenská národná reprezentácia na
čele so Štúrom prijala veľmi kladne.
Maďari na čele so svojím vodcom
Ľudovítom Košútom (Lajos Kossuth)

však slovenský národ neuznávali. Preto už na stoličnom
zhromaždení
v Liptovskom
Svätom Mikuláši žiadali slovenskí národovci práva pre slovenský národ, pre Slovákov žijúcich
v Liptovskej stolici. Potom boli
žiadosti
vyhlásené
aj
v Trenčianskej a Oravskej stolici.
Nakoniec prišiel významný
dátum – 10. máj 1848.
Túto udalosť si pripomenula
široká
slovenská
verejnosť
v Liptovskom Mikuláši v sobotu
12. mája 2018 v popoludňajších
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hodinách v evanjelickom chráme Božom. Slávnosti sa zúčastnili občania mesta a matičiari,
nielen z Liptova, ale aj Turca, Oravy, Spiša i z celého Slovenska, prišli aj Slováci žijúci v Poľsku. Z Kráľovej Lehoty sa slávnosti zúčastnili členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
Vladimír Kapríni, Dagmar Žišková, Mgr. Erika Šteučeková, Ľudmila Lesáková a Elena Bakošová. Celú slávnosť moderovala tajomníčka MO MS v Liptovskom Mikuláši Marcela Feriančeková, ktorá privítala pozvaných hostí: poslancov Národnej rady SR Juraja Pašku, Antona Hrnku, Štefana Zelníka, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, primátora
mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča, predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, 1. podpredsedu MS Mareka Hanusku, 2. podpredsedu MS Mareka Nemca a zborového evanjelického
farára v Liptovskom Mikuláši Mariána Bochničku. Slávnosť otvoril liptovský matičný spevokol
Senior štátnou hymnou a k prítomným sa prihovorili poslanci NR SR Anton Hrnko a Juraj
Paška, primátor mesta Ján Blcháč, predseda MS Marián Gešper a zborový farár Marián Bochnička. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli dejinnú významnú udalosť, ktorou boli Žiadosti slovenského národa a tiež úlohu národných buditeľov pri tvorbe týchto žiadostí, ich úlohu pri
prebúdzaní sa slovenského národa v roku 1848. Po príhovoroch nasledovala krátka scénka,
ktorou členovia Matičnej ochotníckej divadelnej scény v Liptovskom Mikuláši Milan Stromko
(Hodža), Peter Vrlík (Daxner), Jozef Sálus (Francisci) pripomenuli túto významnú udalosť.
Pred starou evanjelickou farou pri kostole, kde pred 170 rokmi boli spísané Žiadosti slovenského národa, primátor mesta Ján Blcháč a evanjelický farár Marián Bochnička slávnostne otvorili
bezbariérový prístup do starej fary a odhalili aj pamätnú tabuľu s textom Žiadostí, ktorú vytvoril
ruský umelecký kováč žijúci na Liptove. V tejto budove sa nachádza Expozícia Tatrína
a Žiadostí slovenského národa. Primátor mesta pripomenul prítomným, že vďaka poslancom
Mestského zastupiteľstva, ktorí reagovali na podnet mikulášskych evanjelikov, námestie pred
kostolom nesie pomenovanie Námestie žiadostí slovenského národa. Po odhalení pamätnej
tabule sme sa presunuli na ďalšie pamätné miesto, do mestskej časti Liptovská Ondrašová, kde
sa na mieste bývalých kúpeľov zemianskeho rodu Pongrácovcov nachádza Pamätník Žiadostí
slovenského národa. Pamätník bol postavený v roku 1928, pred deväťdesiatimi rokmi. Pri pamätníku boli prečítané Žiadosti slovenského národa v podaní herca Jozefa Sálusa (Francisci),
báseň predniesol Milan Stromko. Na záver celej slávnosti boli položené vence a kytice
k pamätníku.
Mgr. Erika Šteučeková
Oprava organa v evanjelickom kostole
Tieto riadky píšem ešte plná dojmov z organového koncertu, ktorý sa konal v nedeľu popoludní 30. septembra 2018 v evanjelickom kostole v Iľanove. Na organe hral profesor organovej
hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ján Vladimír
Michalko. V rokoch 2000 – 2007 bol dekanom tejto fakulty. V kostole plnom ľudí, priaznivcov
organovej hudby som mala silný umelecký zážitok. Na koncerte som si opäť potvrdila názor, že
organ je kráľom medzi hudobnými nástrojmi. Náš organ v evanjelickom kostole v Kráľovej
Lehote vyrobili a inštalovali majstri Stein a Tuček z Kutnej Hory. Posvätený bol 17. novembra
1912. Po mnohých rokoch služby už potreboval generálnu opravu. Bol dosť rozladený, nadmerne znečistený prachom aj opadanou omietkou a staré okrúhle taštičkové membrány zapríčiňovali buchot a zníženú kvalitu pri hre. Preto sme sa rozhodli pustiť do opravy organa a na tento účel
bola v našom cirkevnom zbore vyhlásená zbierka. Z viacerých ponúk na jeho opravu bola na
základe referencií a sumy cenovej ponuky 6171 EUR vybratá
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firma Radoslav Bednár, Poprad – Veľká.
Práce na oprave organa začali 5. 4. 2018
a ukončené boli 15. 7. 2018. Organ je po
rozsiahlej rekonštrukcii plne funkčným
hodnotným dielom a pri pravidelnej
údržbe je zabezpečené jeho bezproblémové fungovanie na mnoho rokov. Nebudem menovať všetko, čo bolo vykonané pri oprave organa, spomeniem len:
čistenie kovových aj drevených píšťal,
vnútra organa od prachu a mechanických
nečistôt, natretie organovej skrine proti
drevokaznému hmyzu a nalepenie nových
obkladov na manuálovú klaviatúru. Prerobená bola elektroinštalácia v nástroji a
bol zakúpený aj nainštalovaný nový
ventilátor. Laicky jednoducho by sa dalo
povedať, že počas opravy bol celý organ
rozobratý, dôkladne vyčistený, opravený,
znovu zložený a naladený. Naše veľké
poďakovanie patrí firme, ktorá zrealizovala opravu organa odborne, dôkladne a v
čase, aký bol dohodnutý v zmluve
o dielo. Ďakujeme tiež Mgr. Metodovi Rakarovi, organistovi, kolaudátorovi a všetkým, ktorí
finančne prispeli na opravu organa.
Aj touto cestou Vás chcem srdečne pozvať na organový koncert, ktorý plánujeme uskutočniť
v rámci Zborového dňa, ktorý sa bude konať v našom kostole v nedeľu 18. novembra 2018 pri
príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu.
Ďakujeme Pánu Bohu, že
nám pomohol zrealizovať
opravu organa a veríme, že
nástroj bude spoľahlivo slúžiť
mnohé roky a jeho zvukom sa
bude oslavovať meno nášho
Spasiteľa
Ježiša
Krista.
Mgr. Viera Mosná, zborová
farárka
Medzinárodný deň detí
a privítanie leta
V sobotu 30. júna 2018 obec
Kráľova Lehota a komisia pre
kultúru,
školstvo,
šport
a cestovný ruch pripravila pre
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prekážky, hod granátom a mnoho ďalších zábavných hier. Deti si svoj deň užili, k čomu im
prispelo aj pekné slnečné počasie. Pre všetkých bola pripravená odmena v podobe darčeka. Po
ukončení súťaží bolo pripravené občerstvenie, deti si pochutnali na párkoch s chlebíkom, malinovke a ovocí, ktoré financovala obec Kráľova Lehota.
Konali sa aj sprievodné akcie pre deti a to jazda detí na koníkoch a maľovanie na tvár. Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom a ľuďom, ktorý nám pomohli
pri realizácií peknej akcie pre naše deti. Ďakujeme.
Ing. Michal Libiček
Halušky z Kráľovej Lehoty takmer dobyli Európu!
V sobotu 14. júla 2018 sa v obci Turecká (okres Banská Bystrica) uskutočnil 24. ročník súťaže – Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek v Tureckej.
Po prvý krát mala v tejto súťaži zastúpenie aj naša obec a to vďaka družstvu LIPTOVSKÉ
SESTRJAA v zložení – Jana Lehotská (číslo domu 202), Alena Frtúsová, Anna Čupániová
a ako vedúci družstva Miroslav Frtús ml..
Súťažné družstvo z našej obce nemalo veľké očakávania. Súťaž si chceli užiť, zabaviť sa
a ukázať všetkým, že najlepšie halušky sú z Liptova. Keď ale prišlo k vyhlasovaniu výsledkov,
ostali veľmi milo prekvapení – obsadili nádherné 2. miesto v kategórii Halušky 1000 chutí! Ich
špecialitou boli halušky
s ovčím syrom z Kráľovej
Lehoty, Slatinskou bryndzou a pažítkou. Navariť
museli 3,2 kg halušiek.
Liptovská pohostinnosť
sa ale nezaprela, a naše
družstvo pripravilo viac
než 5 kg chutných halušiek. Všetkým okoloidúcim halušky veľmi chutili
a dokonca si niektorí
vypýtali aj recept.
Od prvého miesta ich
delili len 4 sekundy!
Nevadí, ďalší rok sa
súťaže zúčastnia znovu,
a tento krát už myslia len
na tú najvyššiu priečku!
Juraj Čupáni

deti z našej obce športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a uvítanie leta.
Hry sa uskutočnili na futbalovom ihrisku v našej obci.
Športové hry boli rozdelené do vekových kategórií. V nich si deti preverili svoju zručnosť
a šikovnosť. Hry boli rôzneho druhu, pre tých najmenších bolo pripravené kreslenie kriedami,
prekážková dráha, pre starších bolo pripravené strieľanie zo vzduchovky, skákanie vo vreci cez
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Železný hasič
Na parkovisku pri pohostinstve u Čima v Kráľovej Lehote sa dňa 21. júla 2018 bolo na čo
pozerať. Uskutočnil sa tu totiž 7. ročník súťaže “ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE KRÁĽOVA LEHOTA. Deň odštartoval starosta obce Vladimír Kapríni
a organizátori súťaže, ktorí privítali súťažiacich a hostí krátkymi príhovormi.
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Po odbehnutí všetkých súťažiacich nasledovalo spracovanie výsledkov a odovzdávanie cien.
Každý účastník súťaže bol odmenený medailou a certifikátom o úspešnom ukončení súťaže.
Ceny súťažiacim odovzdával starosta obce Vladimír Kapríni a štátny tajomník ministerstva
vnútra Rudolf Urbanovič. Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách boli navyše ocenení
pohármi a víťazi si odniesli aj putovné poháre. V ženskej kategórii prvenstvo obhájila Diana
Juríková za domácu DHZ Kráľovu Lehotu. Druhé miesto obsadila Andrea Sekanová z DHZ
Liptovská Ondrašová a na tretom mieste skončila Alžbeta Miháliková z DHZ Hodruša – Hámre. V mužskej kategórii prvenstvo obhájil Lukáš Fridman za DHZ Šuňava. Na druhom mieste
skončil Tomáš Bobiš z DHZ Hodruša – Hámre a tretie miesto obsadil Michal Libiček z domácej
DHZ Kráľova Lehota. Po vyhodnotení súťaže nasledovala zábava so skupinou „SPEKTRUM“
až do rána.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame, že o rok sa znova
stretneme na 8. ročníku súťaže.
Ing. Michal Libiček

Súťaž Železný hasič o putovný pohár Starostu obce Kráľova Lehota je modifikácia súťaží typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaž je určená
pre širokú verejnosť, nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií (mužov a žien bez rozdielu veku).
Boj o putovný pohár absolvovalo 45 súťažiacich (16 žien a 29 mužov), ktorí si zmerali svoje
sily v 11 disciplínach. Počas celej súťaže sa súťažilo v duchu fair play, na čo dohliadali rozhodcovia, ktorí počas celej súťaže nemuseli riešiť vážnejšie prehrešky súťažiacich.
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Spomienka na 74. výročie SNP
Tohoročné oslavy 74. výročia SNP na Podbanskom, ktoré sa konali 29. augusta 2018 so slávnostným programom a zapálením vatry, organizovalo mesto Liptovský Hrádok. Veniec za našu
Obec Kráľovu Lehotu položili spoločne starosta obce Vladimír Kapríni, predseda ZO SZPB
Milan Mrlian, člen ZO SZPB Vladimír Beňo a Pavel Lehotský č.d.31.
V sobotu 25. augusta 2018 sme si spoločne pripomenuli 74. výročie vyhlásenia Slovenského
národného povstania. Pred obecným úradom sa stretli o 16,00 hod. členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB) Kráľova Lehota, starosta obce Vladimír Kapríni
s pracovníčkou OcÚ, za Oblastný výbor SZPB Liptovský Mikuláš tajomník Ján Machovič, člen
výboru pán Vanek a občania našej obce. Spoločne sme sa autami presunuli ku pamätníku SNP
v Koprovici, kde sme položili veniec vďaky a zapálili sviečky. Na úvod sme spoločne zaspievali hymnu SR, Erika Šteučeková predniesla báseň od Andreja Plávku Spomienka, prítomným sa
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prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni a predseda SZPB Milan Mrlian. Potom sme sa presunuli ku pamätníku padlých v obci, kde sme rovnako položili veniec vďaky a zapálili sviečky.
Milan Mrlian sa prítomným poďakoval za účasť na spomienke a po skončení oficiálnej časti
pozval prítomných na pripravené občerstvenie v urbárskom dome, kde sa podával chutný guľáš.
Vladimír Kapríni
Návšteva družobnej obce Králova Lhota v ČR
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V dňoch 13. až 16. septembra 2018 sa v Čechách stretli zástupcovia dvoch družobných obcí.
Zo Slovenska Kráľovej Lehoty a z Čiech Královej Lhoty. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie
z českej strany.
Odchádzali sme autom vo štvrtok 13. septembra o 11 – tej hod. z Kráľovej Lehoty v zložení
starosta obce Vladimír Kapríni, poslankyne OZ Anna Cerovská a Mária Lehotská a člen komisie pre školstvo, kultúru, šport a cestovný ruch Peter Čimbora.
Do Královej Lhoty sme prišli približne o 18 – tej hod. Starosta obce Jiří Novák nás srdečne
privítal na obecnom úrade a pozval nás do zasadačky. Predstavil nám prítomných zastupiteľov
a zamestnancov obce. Starosta našej obce Vladimír Kapríni poďakoval za milé privítanie
a predstavil členov našej delegácie. Po krátkom zoznámení a občerstvení nás ubytovali v obci
Slavětín nad Metuji, v Penzióne na Radosti. Tam sme sa opäť všetci stretli na spoločnej večeri
a mali čas na rozhovory a výmenu skúseností.
Na druhý deň sme spoločne s Jirkom Novákom, Alicou Kašparovou, Klárou Malou, Jolanou
Vaníčkovou a šoférom Láďom Lelekom odišli na prehliadku Prahy. Začali sme O2 Arénou,
Generali Arénou na Letnej, potom Pražským hradom. Vstúpili sme do Katedrály sv. Víta, aj do
Baziliky sv. Jiří. Prešli sme celou Zlatou uličkou a zostúpili ku svetoznámemu Karlovmu mostu. Vltavou sa plavili loďky. Nafotili sme veľa pekných záberov a potešili sa s obdivom umu
starých majstrov, oddýchli si v Kozlovni pri kvalitnom domácom pivku. Čas už pokročil a bolo
sa treba ponáhľať k autu. Čakala nás 2 hod. cesta do Kovárny v Královej Lhote, kde sa pripravovalo večerné posedenie občanov na počesť návštevy zo Slovenska. Gazdinky piekli koláče
a nad ohňom rotovalo prasa. Miestna kapela chystala české a slovenské ľudové piesne. Atrakciou bola hra sláčikom na pílu chvostovku. Po úvodných príhovoroch sa rozprúdila zábava,
individuálne rozhovory, tanec, spev našich spoločných československých piesní. Spomínalo sa
100 rokov od vzniku ČSR, spomínali sme na život v spoločnom štáte, na priateľstvá medzi
ľuďmi a ich trvácnosť dodnes. Odovzdávam Vám ich pozdravy.
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Metují. Jelenia farma na Statku u Daškú sa nám pripomínala svojou piesňou ruje.
V nedeľu 16. 9. 2018 sme sa išli na exkurziu na Statek Ladislava Leleka v Českom Medziřičí.
Zaujala nás práca reštaurovania starého nábytku a dvier a jeho ubytovacie kapacity
v historickom štýle.
O 10 – tej hod. sme sa všetci stretli na obecnom úrade v Královej Lhote, vymenili si darčeky,
poďakovali sa za všetko, posedeli s priateľmi a pozvali ich o rok na návštevu k nám. Rozlúčili
sme sa a odišli domov plní dobrých dojmov. Boli to príjemné stretnutia, užitočné rozhovory...
Videli sme práce historických umelcov, rovinatú krajinu, videli sme um a prácu šikovných,
dobrosrdečných, pracovitých ľudí. V srdci máme radosť, tešíme sa na stretnutie s novými priateľmi. S hrdosťou im ukážeme krásy našich miest, hôr aj liečivých prameňov, či termálnych
kúpalísk.
Mgr. Anna Cerovská

Na tretí deň, v sobotu
15. 9. sme navštívili
s Jirkom
Novákom,
Dagmar Hrubou, Petrou
Mokrejšovou
a Vlastou Mrštilovou
obec Kuks. Pozreli sme
si bohatú historickú
výzdobu sôch v bývalej
nemocnici
Hospital
Kuks
a bylinkovú
záhradu, Po obede sme
sa presunuli do ZOO
vo Dvore
Králové
u Labe. Zaujalo ma
safari a obydlia, kde
domorodci
grilovali
a ponúkali
špeciality
ich kuchyne. Cestou do
Královej Lhoty sme
večerali
U Drašnáru
a pozreli
si nočné
historické
námestie
v Novom Meste nad
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Futbal v sezóne 2018/2019 – jesenná časť
Po dobrých výkonoch v jarnej časti sme chceli pokračovať v takých výkonoch aj v novej sezóne. Počas letného prestupového obdobia sa nám podarilo dotiahnuť pár skúsených hráčov
z vyšších súťaži, ba dokonca po informáciách, že v Kráľovej Lehote sa formuje nie silné mužstvo ale super kolektív, sme na hosťovanie zariadili aj bývalého superligistu Eda Mydliara.
Počas konferencie a losovania novej sezóny bolo dohodnuté, že túto sezónu nebude baraž ale
bude sa hrať trojkolovo každý s každým. Za cieľ pre novú sezónu sme si určili skúsiť potrápiť
všetkých záujemcov o postup do 7. ligy a zabávať divákov peknou hrou. V prvom kole sme sa
stretli s mužstvom z Veternej Poruby, ktorá tesne pred začiatkom súťaže sa stala B-čkom Smrečian. Zápas sa nevyvíjal podľa našich predstáv a výsledkom bola remíza 2:2. V druhom kole
sme doma zdolali tvrdého súpera z Gôtovian v pomere 3:0, no a potom prišla nešťastná prehra
v Liptovskom Trnovci 0:2. Z nášho pohľadu súper nebol lepší a tak sme si chceli napraviť
renomé doma proti Liptovskému Ondreju a vyšlo to, zdolali sme ho 8:0. V piatom kole sme
cestovali do Sv. Kríža kde sa nám podarilo zobrať prvé body zo súperovej pôdy a to 6:1, Následne sme sa doma trošku potrápili s Liptovskou Ondrášovou 3:2. Zatiaľ posledné kolo bolo
pre nás dosť kritické, hralo sa v Uhorskej Vsi, po prvom polčase sme prehrávali 0:1 a to ešte
domáci zahodili penaltu, ale aj tak sme mali viac z hry. V druhom polčase sa od 59. minúty diali
divné veci. Najprv sa nám podarilo streliť vyrovnávajúci gól a potom sa zranil po súboji prvý
hráč, o päť minút druhý a tretí a štvrtý už museli dohrať v bolestiach. Záver zápasu sme nezvládli, teda presnejšie ja a inkasovali sme na 2:1. Ale dokonca sezóny je ešte ďaleko a treba sa
pripraviť na ďalší zápas na pôde vo Veternej Porube.
Ivan Čimbora, predseda FK
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KLUB
TJ Ďumbier Uhorská Ves
TJ Družstevník L. Trnovec
FK Kráľova Lehota
TJ Smrečany – Žiar B
OSK Svätý Kríž
TJ Gôtovany
SK Kriváň L. Ondrašová
TJ L. Ondrej

Z
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
5
4
4
3
1
1
0

R
1
2
1
1
0
2
1
0

P
0
0
2
2
4
4
5
7

SKORE
18:5
25:8
23:9
14:12
9:18
9:16
6:14
6:28

B
19
17
13
13
9
5
4
0

K
8
7
6
5
4
3
2
1

+/10
5
1
4
0
-7
-2
-15

FP
0
9.2
0
9
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0
0
0
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Rôzne
Demontáž mosta lesnej železnice

Pri výkope na Kňazovej.
Sprava Dr. M. Furman, Dr. L. Benediková, P. Bizub a Dr. E. Miroššayová

Kovový most bývalej Považskej lesnej železnice ponad potok Bocianka v Kráľovej Lehote
bol 5. júna 2018 demontovaný a autom firmy Erpos Žilina prepravený do Múzea liptovskej
dediny v Pribyline.
Práce na demontáži mosta nafotil a nafilmoval František Bizub a zhotovil o tom filmový dokument.
Most sa plánuje použiť pri vybudovaní 1,2 km dlhej železničnej trate na území múzea, na ktorej sa má prevádzkovať doprava návštevníkov. Okolo trate majú postupne vzniknúť expozície
súvisiace s dopravou na bývalej lesnej železničke.
František Bizub

Urobili obhliadku zemných terás na severnom svahu hradiska na Dieli, zemných terás na južnom svahu hradiska na Opáleniskách a na jeho severnom úpätí na Pápernom obhliadli miesto,
kde na satelitnej snímke z roku 2003 vidno obrysy podzemných základov stavieb.
Na základe týchto zistení Krajský pamiatkový úrad v Žiline navrhol realizovať na hradisku
v Kráľovej Lehote v polohách s doloženou hutníckou činnosťou archeologický výskum na
vedecké a dokumentačné účely s cieľom zistiť rozsah, charakter a datovanie tejto činnosti.
František Bizub

Na hradisku v Kráľovej Lehote sa začal archeologický výskum
Na základe nálezov autora tohto článku a jeho syna Petra (písali sme o tom v obecnom časopise č. 3/2016, s. 24 – 26 a č. 1/2018, s. 28) sa uskutočnil 12. 6. 2018 povrchový prieskum
piatich polôh hradiska v Kráľovej Lehote. Uskutočnili ho Mgr. Lucia Benediková, PhD.
z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) v Nitre, PhDr. Elena Miroššayová, CSc. z AÚ SAV Košice a Mgr. Martin Furman, PhD. z Krajského pamiatkového úradu
v Žiline za účasti nálezcov Františka a Petra Bizubovcov z Kráľovej Lehoty.
Na polohe Kňazová potvrdili nálezisko železnej trosky z taviacich pecí povrchovým prieskumom, aj signálmi detektora kovov. V mieste, kde bol detektorom zaznamenaný signál farebného kovu, urobili výkop. V ňom objavili veľký kus z tavby železa s prímesou, pravdepodobne
medi.
Na polohe Diel, severne od polohy Kňazová, zdokumentovali početný výskyt železnej trosky
v potôčiku. Detektor potvrdil výskyt tejto trosky z taviacich pecí aj v zemi na pravom brehu
potôčika v lesnom poraste. Podľa vyjadrenia prítomných archeológov množstvo nájdenej trosky
napovedá, že na hradisku v Kráľovej Lehote bolo metalurgické centrum.

Koniec minulého a začiatok nového školského roka v materskej škole
Aj keď nový školský rok už je v plnom prúde, predsa by sme v úvode príspevku chceli spomenúť záver minulého školského roka, ktorý bol bohatý na množstvo zážitkov z rôznych podujatí organizovaných v MŠ aj mimo nej.
Koncom apríla sme navštívili Farmu vo Východnej. Exkurziu sme zaradili v rámci tematického týždňa „Od vajíčka k životu – Zvieratá a ich mláďatá“. Počas návštevy sa deti zážitkovou
formou dozvedeli detaily o pestovaní a príprave krmiva pre ovečky a kravičky, mali možnosť
naživo pozorovať proces kŕmenia a starostlivosti o zvieratá, ako aj priameho kontaktu s dospelými kravami a ovcami. Zážitok zanechala v deťoch návšteva Teliatkova, kde mohli malé teliatka pohladkať a tí najodvážnejší si nechali aj pocucať prst. Zážitky z prehliadky farmy, deti
nakreslili a spoločne sme si urobili výstavku.
V máji a v júni zaraďujeme do výchovno-vzdelávacej činnosti aktivity, ktoré úzko súvisia so
sviatkami rodiny. A tak sme aj v školskom roku 2017/2018 prichystali pre mamičky príjemné
popoludnie s kultúrnym programom, ktorým deti, aj spolu s malým darčekom, poďakovali
svojim mamičkám za ich lásku a starostlivosť.
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Mám básničku na jazýčku

Deň matiek

Na Ranči vo Svaríne
30. mája naša materská škola usporiadala už tretí ročník regionálnej prehliadky najmladších
recitátorov „Mám básničku na jazýčku“, ktorú každoročne organizujeme na počesť miestnej
rodáčke, známej detskej spisovateľke Kriste Bendovej. Zúčastnili sa jej deti z MŠ Východná
a MŠ Važec. Našu materskú školu reprezentovali Miška Sadloňová, Amy Tamarka Hanusová,
Laurinka Ambrózová a Adamko Dunajský. Diplomom a darčekovou taštičkou boli odmenené
všetky deti za prednes detskej autorskej básne. Recitačnú prehliadku sme ukončili návštevou
pamätníka Kristy Bendovej na miestnom cintoríne.
Sviatok detí sme oslávili na Ranči vo Svaríne. Touto cestou ešte raz ďakujeme mamičke
Adriane Beňovej za pozvanie a tiež za pestrý a pre deti zaujímavý a pútavý program. Okrem
súťaží a rôznych pohybových a zábavných aktivít mali deti možnosť voziť sa aj na koníkoch,
ktoré na Ranči chovajú. Prepravu z MŠ do Svarína a späť nám zabezpečili ochotní rodičia.
Zábavno-súťažným popoludním pri príležitosti Dňa otcov vyvrcholili oslavy rodiny a to
stretnutím sa rodín na školskom dvore, kde vládla veselá a súťaživá nálada. Rodičia predškolá-

Na farme vo Východnej
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kov pripravili pre všetkých chutný guláš a tiež
sladké pohostenie, za čo
im patrí naše poďakovanie. Deti druhej triedy
spolu s pani učiteľkami sa
vybrali hľadať poklad
podľa indícií a farebných
stužiek rozvešaných po
dedine. K našej výprave
sa pripojili aj deti
z dediny a aj takto si
zaspomínali na škôlkarské
časy.
Koniec školského roka
sa už tradične spája
Predškoláci na obecnom úrade
s rozlúčkou predškolákov
s materskou školou. 11
detí /teraz už prváčikov/ si pre rodičov, zamestnancov a deti MŠ pripravili kultúrny program,
ktorého súčasťou bola aj „škôlkarská maturita“, prostredníctvom ktorej deti hravou formou
prezentovali svoje vedomosti nadobudnuté v materskej škole. Predškolákom boli odovzdané
knižky, diplomy a malé darčeky. Ako správni maturanti sme mali aj tablo, ktoré sme spoločne
odniesli na obecný úrad, kde rozlúčka pokračovala poďakovaním, spevom a slávnostným vyvesením tabla vo vestibule obecného úradu. V minulom školskom roku dochádzku do materskej
školy ukončili Miška Sadloňová, Janko Kunák z Kráľovej Lehoty, Adamko Dunajský, Oliverko
Chudovský zo Svarína, Oliverko Hanus z Vyšnej Boce, Samko Lipták, Markus Rusnák, Martinka Vernarecová a Šarlotka Cholvadtová z Malužinej, Laurinka Amrózová a Timejka Mirgová
z Detského domova v Kráľovej Lehote. Všetkým im prajeme veľa úspechov vo veľkej škole,
aby sme o nich počúvali len chvály a mohli byť na nich právom hrdí.
Po augustovom oddychu sme nový školský rok 2018/2019 zahájili 3. septembra 2018. Do MŠ
nastúpilo 29 detí. Z celkového počtu je 15 detí z Kráľovej Lehoty , 5 detí z Malužinej, 3 deti
z Nižnej Boce, 1 dieťa z Vyšnej Boce, 1 dieťa z Liptovského Hrádku, 2 deti z Čierneho Váhu
a 2 deti z Detského domova v Kráľovej Lehote. Personálne obsadenie MŠ sa v tomto školskom
roku nezmenilo. Nové deti si prvé dni v MŠ aj poplakali, ale ich adaptácia na nové prostredie,
nové tváre a denný režim sa každým dňom zlepšuje. K spríjemneniu prostredia I. triedy prispela
aj výmena starého nábytku za nový, ktorý nám spolufinancovali obce Kráľova Lehota, Malužiná, Nižná a Vyšná Boca za čo im patrí naše veľké poďakovanie.
V závere sa chcem poďakovať zriaďovateľovi za veľmi dobrú spoluprácu a záujem o stále
zlepšovanie materiálno-technických podmienok MŠ a udržiavanie bezpečného a estetického
prostredia školského dvora. V minulom školskom roku bola zriaďovateľom zakúpená nová pec
na varenie do kuchyne, výmena obkladu a umývadla v jedálni, výmena dosiek na pieskovisku
a tiež prehnitých driev na detskom vláčiku a driev lemujúcich skalku na školskom dvore. Ďakujeme všetkým, ktorí ste 2% svojej dane poukázali práve nášmu rodičovskému združeniu. Aj
vďaka tejto pomoci sme získali finančné prostriedky, ktoré využijeme na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
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Separovanie odpadu v obci
Na základe analýzy, ktorú urobila zberová spoločnosť Verejnoprospešné služby (VPS) Liptovský Mikuláš vo svojej triediacej hale po odvoze plastov z našej obce (žlté kontajnery) nám
zaslala list, ktorým nás upozorňuje na vysoký pomer znečistenia. V kontajneroch bol odpad nad
hranicou 50%-ného znečistenia, to znamená, že sa v kontajneroch nachádzal odpad, ktorý tam
nepatrí ako sú molitany, zvyšky potravín, autoplasty, matrace, obuv, slama a pod.
VPS Liptovský Mikuláš nás upozornili, že ak sa bude tento stav opakovať, kontajnery, ktoré
budú mať vysoké znečistenie nebudú vysypané, alebo ak sa pri analýze zistí vysoké znečistenie,
tak sa zneškodnenie odpadu bude fakturovať obci. To znamená, že takýmto spôsobom sa znižuje pomer zhodnotených odpadov (ktoré sú z našej obce vyvážané bezplatne) a tým sa zhoršujú
aj podmienky separácie pre celý región.
V našej obci máme možnosť BEZPLATNE vyzbierať rôzne druhy odpadu, stačí sa len opýtať
na tunajšom obecnom úrade a pracovníci Vám poskytnú potrebné informácie ako a kde odpad
odovzdať. Žiadame občanov, aby k separovaniu odpadu pristupovali zodpovedne, všímali si
svoje okolie a nebáli sa upozorniť nezodpovedných ľudí na zlé separovanie, prípadne ich
nahlásiť na tunajšom obecnom úrade.
V prípade nezodpovedného prístupu k separovaniu odpadov môže obec pristúpiť k zvýšeniu
miestneho poplatku za tuhý komunálny odpad.
Erika Šteučeková

Spoločenská rubrika za máj – september 2018
Narodili sa: Máj – Tomáš Droppa, Nela Pušková,
Jún – Lujza Čimborová
August – Patrik Florianc,
September – Adrián Chovan, Artur Chudovský
Uzavreli manželstvo:
Júl – Marián Beňo a Monika Kolláriková (občiansky sobáš)
September – Ing. Eduard Fedorco a Diana Juríková (cirkevný evanjelický sobáš)
Jubileá: 50 rokov Marec – Karol Šimčiak, September – Jana Bizubová
55 rokov Máj – Lýdia Spevárová, Jún – Marta Mrlianová,
Júl – Emília Kekešová,
August – Ľudovít Frniak, Eva Polhošková, Dušan Španko
60 rokov Júl – Ivan Čimbora,
September – Vladimír Kapríni
65 rokov Máj – Ján Ďurica, Bedriška Gabrižová, Júl – Jaroslav Baran,
August – Ľudmila Lesáková September – Benjamin Kabzán,
70 rokov Júl – Ján Sopko
80 rokov Júl – Ing. Dušan Lehotský
90 rokov Júl – Helena Lehotská, súp. číslo 93
Dagmar Žišková
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