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Tohtoročný fašiangový maškarný sprievod
V období január – apríl 2017 boli práce v obci v zimnom období zamerané na čistenie chodníkov
verejných priestranstiev, autobusových zastávok, vstupov do obchodov, chodníkov v materskej škole
i cintorína od snehu a v prípade potreby boli posypané križovatky, stúpanie miestnych komunikácií,
chodníky a vstupy do obchodov.
Tohoročná zima bola veľmi tuhá, teploty sa v mesiacoch január – február 2017 pohybovali hlboko
pod -15 °C až -25 °C, boli dni keď presiahli aj nad -30°C. Z tohto dôvodu bolo potrebné viac kúriť
nielen v našich domácnostiach, ale aj v objektoch materskej školy, kultúrneho domu a obecného úradu a samozrejme dopĺňanie palivového dreva do týchto kotolní našimi pracovníkmi a evidovanými
nezamestnanými cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.
Z dôvodu silných mrazov a dennodenného vymŕzania potoka dochádzalo v ulici Potok k hromadeniu ľadovej vrstvy, ktorú sme dennodenne presolili cestárskou soľou a presekali sa odrážky
z miestnej komunikácie späť do potoka.
Mrazy boli také silné, že úplne upchali priepust popod komunikáciu, nepomohlo ani solenie a prebíjanie oceľovými roxormi. Nakoniec po niekoľkých dňoch nahrievaním ľadu horákmi a postupným
prebíjaním a odstraňovaním častí ľadu sa to podarilo vďaka veľkému vynaloženému úsiliu a ťažkej
práci, aj v sobotu, koncom februára Miroslavovi Lehotskému Kráľova Lehota 214, Vladimírovi Poliakovi, Dušanovi Lesákovi a pracovníkom obce zamrznutý priepust uvoľniť a vodu presmerovať do
pôvodného toku. Patrí im veľké ďakujem!

Vladimír Kapríni, starosta obce
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 61/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k Návrhu programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 62/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1.	uznesenia číslo 53/2016, 54/2016, 55/2016, 56/2016, 59/2016 a 60/2016 boli splnené
a uznesenia číslo 57/2016 a 58/2016 sa plnia priebežne

U z n e s e n i e číslo 63/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kráľova
Lehota za školský rok 2015/2016 predloženú riaditeľkou MŠ

U z n e s e n i e číslo 64/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 4. Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovné doklady za mesiac júl – september 2016
v Obci Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovné doklady za mesiac júl – september 2016
v Obci Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce

U z n e s e n i e číslo 65/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na
I. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I. polrok 2017
B. poveruje
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti
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U z n e s e n i e číslo 66/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 6. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016 v zložení:
Ústredná inventarizačná komisia: František Juha – predseda ÚIK
Zdenko Lehostký – člen ÚIK
Jozef Lesák – člen ÚIK
Obecný úrad: Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka IK
František Juha – člen IK
Vladimír Kapríni – hmotne zodpovedná osoba
Materská škola: Mária Lehotská – predsedníčka IK
František Juha – člen IK
Zuzana Jurčová – hmotne zodpovedná osoba
Školská jedáleň pri MŠ: Jozef Lesák – predseda IK
Zdenko Lehotský – člen IK
Zdenka Matisková – hmotne zodpovedná osoba
Obecná knižnica: Zdenko Lehotský – predseda IK
František Juha – členka IK
Ing. Ivica Švandová Michalidesová – hmotne zodpovedná osoba
Drobná prevádzka pri OcÚ: Jozef Lesák – predseda IK
Mária Lehotská – členka IK
Ján Pavlák – hmotne zodpovedná osoba
Požiarna ochrana: Zdenko Lehotský – predseda IK
František Juha – člen IK
Ing. Michal Libiček – hmotne zodpovedná osoba
Sklad CO: František Juha – predseda IK
Zdenko Lehotský – člen IK
Dagmar Žišková – hmotne zodpovedná osoba

U z n e s e n i e číslo 67/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2017

U z n e s e n i e číslo 68/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. v zmysle § 4 ods. 5 zákona čís. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce od roku 2017
2. rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2017
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U z n e s e n i e číslo 69/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 9. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. návrhy rozpočtov obce Kráľova Lehota na roky 2018 a 2019

U z n e s e n i e číslo 70/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 10. Rôzne a/ voľba člena komisie OZ pre školstvo, kultúru, šport a cestovný ruch
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. volí
1. Petra Čimboru za člena komisie OZ pre školstvo, kultúru, šport a cestovný ruch

U z n e s e n i e číslo 71/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 12. 12. 2016
k bodu 10. Rôzne b/ zamestnanie pracovníkov cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na § 50j
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. zamestnať od 01. 04. 2017 Dušana Španku a Miriam Bartkovú cez ÚPSVaR Liptovský
Mikuláš na § 50j na dobu 9 mesiacov

Hlasovanie poslancov za uznesenie č. 61 až č. 71
Za uznesenie:

5 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská, Jozef Lesák)
Proti uzneseniu:
0 poslancov
Zdržali sa hlasovania: 0 poslancov

Starosta obce: Vladimír Kapríni

U z n e s e n i e číslo 1/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 2/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice
2. určenie overovateľov zápisnice
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U z n e s e n i e číslo 3/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. volí
1.	návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Anna Cerovská – predsedníčka návrhovej komisie
František Juha – člen návrhovej komisie
Zdenko Lehotský – člen návrhovej komisie

U z n e s e n i e číslo 4/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 4. Zloženie sľubu náhradníka – poslanca obecného zastupiteľstva (OZ)
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1.	poslanec – náhradník obecného zastupiteľstva Pavel Lehotský zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 5/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 5. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. konštatuje, že
1. uznesenia číslo 61/2016 až 71/2016 boli splnené

U z n e s e n i e číslo 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 6. Odvolanie poslanca OZ z predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a člena
komisie finančnej a správy obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. odvoláva
1. Jozefa Lesáka, poslanca OZ z predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
2. Jozefa Lesáka, poslanca OZ z člena komisie finančnej a správy obecného majetku

U z n e s e n i e číslo 7/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 7. Zvolenie nového poslanca OZ za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
a člena komisie finančnej a správy obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. volí
1. Pavla Lehotského, poslanca OZ za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
2. Pavla Lehotského, poslanca OZ za člena komisie finančnej a správy obecného majetku
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U z n e s e n i e číslo 8/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci Kráľova Lehota za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci Kráľova Lehota za rok 2016

U z n e s e n i e číslo 9/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Kráľova
Lehota za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Kráľova Lehota
za rok 2016

U z n e s e n i e číslo 10/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 10. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016

U z n e s e n i e číslo 11/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 11. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31. 12. 2016

U z n e s e n i e číslo 12/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 12. Miroslav Lehotský, 032 33 Kráľova Lehota 246 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
z parc. čísla C-KN 540/187 v k. ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve obce za účelom majetkoprávneho
vysporiadnia novopostaveného rodinného domu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1.	podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. zámer predaja majetku
obce – pozemku parc. č. C-KN 540/191 o výmere 132 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v k. ú. Kráľova Lehota, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 45718946-58/2016
vypracovaným Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok dňa
14. 12. 2016, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym
odborom dňa 20. 12. 2016 pod č. 1133/2016 z parc. č. C-KN 540/187, druh pozemku trvalé
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trávne porasty v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441 o celkovej výmere pozemku
2496 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338
v spoluvlastníckom podiele 1/1, v cene 2,25 €/m2, žiadateľovi Miroslavovi Lehotskému, 032
33 Kráľova Lehota 246 za účelom majetkoprávneho vysporiadania novopostavenej stavby
rodinného domu s terasou, ktorá zasahuje do pozemku vo vlastníctve obce Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 13/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 13. Konanie akcie CampFest 2017 – kresťanský hudobný festival pre mládež v časti obce
Kráľova Lehota - Svarín
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. oznámenie o konaní akcie CampFest v dňoch 3. – 6. 8. 2017 v areály Misijné centrum
Kráľova Lehota a.s., časť obce Svarín v k. ú. Kráľova Lehota a priľahlých parcelách
B. súhlasí
1. s nočnou produkciou koncertov v dňoch 3. – 6. 8. 2017 v areály Misijné centrum
Kráľova Lehota a.s., časť obce Svarín v k. ú. Kráľova Lehota a priľahlých parcelách

U z n e s e n i e číslo 14/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 14. Účelové zariadenie obce Kráľova Lehota – informácia o rokovaní so spoluinvestorom
Ing. Dušanom Konôpkom
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. súhlasí
1. s tým, aby Účelové zariadenie obce Kráľova Lehota zostalo vo vlastníctve obce aj
s menšinovým podielom a podiel vo vlastníctve spoluinvestora Ing. Dušana Konôpku riešiť
odpredajom novému investorovi, ktorý by zároveň investoval finančné prostriedky na jeho
ukončenie

U z n e s e n i e číslo 15/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
k bodu 15. Príprava osláv 90. výročia od založenia DHZ v obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. oslavu 90. výročia založenia DHZ v obci Kráľova Lehota na deň 08. 07. 2017 (sobota)
so začiatkom o 13.00 hod. s navrhnutým programom

U z n e s e n i e číslo 16/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27. 02. 2017
kbodu 16. Informácia o pripravovaných investičných projektoch a žiadostiach pre rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. berie na vedomie
1. informáciu o pripravovaných investičných projektoch a predložených žiadostiach
o poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017
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U z n e s e n i e číslo 17/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2017
k bodu 17. Rôzne a/ – oprava havarijného stavu strechy Stará pošta
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. súhlasí
1. s realizáciou opravy havarijného stavu strechy na budove Starej pošty

U z n e s e n i e číslo 18/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2017
k bodu 17. Rôzne b/ Projekt „Nová základňová stanica telekomunikačnej siete O2
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. nesúhlasí
1. so stavbou Nová základňova stanica telekomunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. s názvom
LMKLR, nakoľko je v rozpore so schváleným ÚPN-O Kráľova Lehota z roku 2007

U z n e s e n i e číslo 19/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2017
k bodu 17. Rôzne h/ kniha „História spracovania dreva v Liptove od minulosti po súčasnosť
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. súhlasí
1. so zakúpením 2 ks kníh „História spracovania dreva v Liptove od minulosti po súčasnosť“
(1 ks kronikár obce, 1 ks obecná knižnica)

U z n e s e n i e číslo 20/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2017
k bodu 17. Rôzne i/zoznam zaradených a vyradených kníh v roku 2016
v Obecnej knižnici Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. schvaľuje
1. zoznam kníh zapísaných do prírastkového zoznamu Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote
v roku 2016
2. zoznam vyradených kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote v roku 2016

Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 1 až č. 4:

4 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská)
Za uznesenie č. 5 až č. 20: 5 poslanci (Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská, František Juha,
Mária Lehotská, Pavel Lehotský)
Proti uzneseniu:
0 poslancov
Zdržali sa hlasovania:
0 poslancov

Starosta obce: Vladimír Kapríni
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Rozvoj obce

Aktivačná činnosť – pokračovanie zo s. 1
Po oteplení začiatkom mesiaca marca sme začali so zametaním a čistením miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, priestorov pred obchodmi, kostolom od posypového materiálu tak, že tieto boli do Veľkonočných sviatkov vyčistené a celá dedina bola čistá a upravená na
sviatky jari.
Začalo sa s pílením, štiepaním a ukladaním palivového dreva do kotolne materskej školy.
V druhej polovici marca sme na obecnom úrade začali s rekonštrukciou elektrických rozvodov
obecného úradu, II. etapa, firmou MK Elmontservis Michal Krčula, Podtureň. V predstihu boli
vymenené nové plastové okná na schodišti
a v miestnostiach rozhlasu a kuchyne.
Ukončenie rekonštrukcie elektrických rozvodov sa robilo v zasadacej
miestnosti OcÚ, hornej
chodbe, 2 miestnostiach
(kuchynka, rozhlas), na
pôjde a časti vstupu do
miestnej knižnice. Po vybúraní a potiahnutí elektrických rozvodov naši
pracovníci na čele s murárom Dušanom Lesákom
vyspravili ryhy, urobili
nové omietky, vymaľovali
stropy a steny v miestnostiach a tieto vyčistili
a upratali.
Tieto práce vykonávali
zamestnanci obce Jana
Lehotská, Dušan Lesák,
Vladimír Poliak, cez
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na § 12 o pomoci
v hmotnej núdzi Tibor
Polhoš ml. a Eva Tomková na § 52a o službách
zamestnanosti v znp.,
ktorá je zamestnaná do
30. 04. 2017.
Od 1. apríla 2017 cez
ÚPVSaR Liptovský Mikuláš na § 50j sú do konca roka 2017 zamestnaní
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Dušan Španko a Miriam Bartková s tým, že 20% nákladov
na mzdy a odvody hradí obec
z rozpočtu. Cestou obecného
časopisu im chcem poďakovať za odvedenú prácu v obci.

Vyzbieranie
odpadov okolo
hnojiska
V utorok 25. apríla na základe upozornenia a zistených
skutočností pracovníci obce
zabezpečili vyzbieranie nelegálneho odpadu z priestoru
okolo hnojiska, ktorí nedisciplinovaní a nezodpovední občania vo večerných a nočných
hodinách nedovolene vyvážajú (sedačky z osobných áut,
plasty, igelitové vrecia s odpadom, dosky, drevené palety,
piliny a ďalší odpad, o ktorom sa nedá ani písať).
Vyzbierali sa 3 malé traktorové vlečky odpadu, ktorý bol
vyseparovaný a zvyšný naložený do kuka voza.
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Žiadame dôrazne, zvlášť
tých, ktorí nelegálne takto
vyvážajú odpad, aby to
nerobili, pretože porušujú zákon č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov, dopúšťajú sa priestupku, za čo im
hrozí pokuta až do výšky
166,0 € vrátane nákladov
za odstránenie.
Zároveň upozorňujem,
že predmetný priestor sa
začal monitorovať.

Obecný úrad v Kráľovej Lehote pre rok 2017 predložil žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na:
Dokončenie opravy miestnej komunikácie ul. Potok
Bola predložená žiadosť na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica o poskytnutie finančného príspevku
z Mimoriadneho fondu Lesov SR pre rok 2017 na opravu živičného krytu komunikácie ul. Potok
v dĺžke 237 m, š. 3,8 m, ktorá bude pozostávať z vyrovnania jestvujúcich nerovností po splaškovej
kanalizácii, spojovacieho asfaltového postreku a asfaltového betónu AC 11 po zhutnení hr. 60 mm
vo výške 19 552,00 € so spoluúčasťou obce min. 10%.
Detské ihrisko v Materskej škole
Obec predložila žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie dotácie na individuálne potreby
na výstavbu detského ihriska v areáli záhrady materskej školy na pohybové aktivity pre deti navštevujúce materskú školu i pre deti z obce. Požadovaná dotácia vo výške 9 650,00 €, spoluúčasť obce 10%.
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu č. 39
Na Environmentálny fond Bratislava bola predložená predpísaná žiadosť vrátane požadovaných
dokladov o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017. Projekt sa týka budovy kultúrneho
domu a obecného úradu, výmena starých okien, vstupných dverí, zateplenia obvodového plášťa
polystyrénom hr. 10 cm, novej vonkajšej fasádnej omietky a výmeny jestvujúcej krytiny z pozinkovaného plechu.
Na krokvy sa položí paropriepustná fólia, nové strešné laty, na ktoré bude ukotvená nová krytina
z poplastovaného tvarovaného plechu.
Celkové náklady projektu sú 193 549,00 €, požadovaná dotácia 177 871,00 €, vlastné zdroje obce
a neoprávnené náklady sú vo výške 15 678,08 €.

Oprava mostného objektu ev. č. 2356-001 ponad tok Bocianka
Oprava mostného objektu, ktorý je v havarijnom stave a jeho nosnosť je značne znížená osadenými zvislými dopravnými značkami, bude pozostávať z navrhnutého stavebno-technického riešenia,
ktoré bude pozostávať z odfrézovania nadložených bitúmenových vrstiev na moste, pred a za mos-
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tom, aby bol zabezpečený plynulý prechod z nivelety napájanej komunikácie, zriadenie časti nového
mostného zvršku (chodníková a rímsová časť, bezpečnostné zariadenie), sanácia dosky nosnej konštrukcie, zariadenie a sanácia spodnej stavby.

né stavebné povolenie dňa 20. 03. 2017.


Projektovú
dokumentáciu zhotovila firma TASUM-GONAR, s.r.o., Žilina o rozpočtovom náklade
cca 80 tis. Eur, s tým že
investorom stavby je Správa
ciest ŽSK, Žilina. Stavebné
práce sa budú realizovať po
polovici vozovky s predpokladaným termínom začatia jún 2017 a ukončením
v tomto roku. Na stavbu
bolo Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyda-

Novoroční vinšovníci z Liptovského Hrádku, 2. 1. 2017

Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo života obce

Pietna spomienka na rodáčku Kristu Bendovú
V piatok 27. januára 2017 sme si spoločne evanjelická pani farárka, pracovníčky obecného úradu,
členovia MO Matice slovenskej a učiteľky s deťmi z materskej školy v Kráľovej Lehote slávnostne
pripomenuli pri hrobe našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej výročie jej narodenia a úmrtia.
Pri hrobe sme zapálili sviečky a milým slovom sa prihovorila a pomodlila pani farárka Viera Mosná.

72. výročie oslobodenia obce
72. výročie oslobodenia našej obce sme si za účasti našich obyvateľov a hostí pripomenuli v pondelok 30. januára 2017. Pietnej spomienky sa zúčastnil za Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Liptovský Mikuláš Ján Machovič. Spomienka začala o 15,00 hod.
sprievodom od obecného úradu ku pamätníku padlým, kde sme si pamiatku padlých hrdinov uctili
položením venca a zapálením sviečok. Prítomným sa prihovoril predseda SZPB Milan Mrlian, Ján
Machovič a na záver sa pomodlila pani farárka Viera Mosná.

Výročná členská schôdza a činnosť MO MS
V stredu 22. marca 2017
sa za účasti 16 členov,
z celkového počtu 30, konala v zasadacej miestnosti
obecného úradu výročná
členská schôdza Miestneho
odboru Matice slovenskej
Kráľova Lehota. Schôdzu
otvoril predseda Jaroslav
Baran a na úvod sme si
minútou ticha pripomenuli
pamiatku na našu zosnulú
členku, predsedníčku Dozorného výboru Irenu Piovarčiovú. Vanda Ballonová
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zarecitovala na úvod báseň od Jozefa Miloslava Hurbana.
Schôdzu viedol predseda MO MS Jaroslav Baran, ktorý privítal riaditeľa Domu Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši Bc. Mareka Nemca, starostu obce Vladimíra Kapríniho a členov miestneho
odboru MS.
Spoločne sme schválili rámcový plán činnosti MO MS na rok 2017 a podpredsedníčka Mgr. Erika Šteučeková informovala členov o vypracovanom a zaslanom projekte na Členské ústredie MS
v Martine, ktorým sa snažíme získať finančné prostriedky na výlet do Beckova a Hlbokého, ktorý
organizujeme spolu s Obcou Kráľova Lehota pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana.
V decembri sme sa zúčastnili Galavečera Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši (DMS),
ktorý oslávil 25. výročie od jeho založenia. Súčasťou programu Galavečera bolo pri jubilejnej príležitosti aj udeľovanie ocenení významným osobnostiam z prostredia Matice slovenskej, samosprávy
a športu. Medzi ocenenými bol aj náš pán starosta Vladimír Kapríni, ktorý dostal Cenu Domu
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši za rozvoj
a podporu matičných myšlienok. V programe účinkovala
aj naša recitátorka Vanda
Ballonová, ktorá prečítala
vlastný životopis spisovateľky
Kristy Bendovej a zarecitovala od nej báseň „Sen namyslenej hviezdy“.

Divadelná hra
„Správna adresa“
27. marec je vyhradený ako
Medzinárodný deň divadla
a slávi sa od roku 1962. Vznikol na základe iniciatívy Medzinárodného divadelného
inštitútu (ITI). Pri príležitosti
tohto dňa sa konajú po celom
svete podujatia zamerané na
propagáciu divadelného umenia.
V našej obci sme si tento
deň pripomenuli v nedeľu 5.
marca 2017 a v našom kultúrnom dome sa odohrala
šteklivá komédia na motívy
Marca Camolettiho s názvom
„Správna adresa“, ktorú predstavil vo svojej réžii Divadelný súbor Klások z Pribyliny.
Predstavenie sa odohralo po-
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poludní zo začiatkom o 16,00 hod. za účasti približne 80 divákov. Príbeh sa odohrával v jednom
byte, v ktorom majiteľka, odkvitajúca kabaretná hviezda prenajíma izby. Spolu tak na jednej adrese
bývajú štyri ženy, ktoré sa nezávisle od seba rozhodli zmeniť svoj život. Každá si podá zoznamovací
inzerát s rovnakou značkou P.P.S. A ako to už v komédiách býva, od samého začiatku dochádza
k zásadným nedorozumeniam medzi ženami a chlapmi, ktorí sa na inzerát prihlásili. Výborné herecké výkony zabezpečili zábavu a náš smiech a úsmev na tvári nám nezmizol do konca predstavenia.
Po skončení vystúpenia sa starosta obce Vladimír Kapríni poďakoval režisérke Zdenke Račkovej
a divadelníkom za výborný výkon a ochotu prísť do našej obce odohrať predstavenie a odovzdal
režisérke kyticu kvetov. Všetkým účinkujúcim v mene našej obce patrí poďakovanie.
 

Mgr. Erika Šteučeková

Členovia ZO JDS bilancovali, oslavovali i blahoželali jubilantom
Mesiac marec býva každoročne obdobím, kedy sa stretávajú členovia našej ZO JDS, aby zhodnotili výsledky svojej práce za predchádzajúci rok. Tak tomu bolo i tohto roku 10. marca 2017, keď sme
sa zišli v hojnom počte v zasadačke obecného úradu na výročnej členskej schôdzi spojenej s oslavou
MDŽ. O hodnotný program k sviatku žien sa so svojimi konfirmandmi postarala domáca pani farárka, ktorá prítomných pozdravila a popriala všetkým, hlavne však našim mamám a starým mamám
veľa pevného zdravia, lásky v kruhu svojich najbližších a tiež Božiu pomoc a požehnanie do ďalších
rokov života.
VČS zahájila a podľa
schváleného programu
viedla predsedníčka ZO.
Ospravedlnila pozvaných
hostí: za OO JDS p. Dr.
Michala Kotiana, ktorý
rád prichádza medzi nás,
ale pre chorobu sa našej
schôdze nemohol zúčastniť. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa ospravedlnil aj p. starosta obce,
ktorého pozdrav pre všetky naše členky odovzdala
predsedníčka. Nezabudol
ani na kvetinky, ktoré si
naše žienky pri odchode domov s radosťou odniesli. Za túto milú pozornosť mu úprimne ďakujeme.
Ako sa nám podarilo naplniť plán činnosti v tomto jubilujúcom roku 15. výročia založenia našej
ZO JDS priblížila vo svojej obsažnej správe predsedníčka ZO. Veď aktivít, ktoré sme v minulom
roku spoločne absolvovali bolo požehnane, aj keď pre rekonštrukciu priestorov obecného úradu
v prvom polroku sme museli niektoré oželieť. Podarilo sa nám uskutočniť akcie plánované v II.
polroku, ako napr. spomienku pri 72. výročí SNP v obci i v Koprovici, jubilejný piaty ročník výstavy
DARY ZEME – BOŽIE DARY, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, z tejto istej príležitosti tiež posedenie seniorov s predstaviteľmi a poslancami obce v sále kultúrneho domu s bohatým programom detí z MŠ i folklórneho súboru z Važca, Deň vojnových veteránov 11. 11. o 11 hod.
11 minúte za hlasu zvonov z nášho kostola, ale i adventné posedenie našich členov pri kapustnici
boli za účinnej spolupráce obce veľmi vydarenými podujatiami našej ZO.
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Príhovor k MDŽ si pripravila a predniesla podpredsedníčka ZO. Zamerala sa na historické udalosti a dôvody osláv medzinárodného dňa žien. Svoj príhovor zakončila básňou od pána Paštrnáka:
Nemám čas, s prianím všetkého dobrého k MDŽ.
Záver našej VČS patril
jubilantom: p. Elena Lehotská 55 r., Jarmila Baranová
70 r., Ivan Juráš 75 r. a Miroslav Lehotský 85 r. Prítomným sme zablahoželali
a zaspievali zdravicu. Predsedníčka im odovzdala spomienkový darček a kvietky,
za čo nás oni na oplátku
pohostili.
Predsedníčka ZO ukončila pracovnú časť VČS
a všetkým poďakovala za
účasť. Našim ženám popriala k sviatku MDŽ veľa
zdravia a radostných chvíľ
prežitých pri svojich drahých deťoch a vnúčatách,
tešiac sa z ich pozornosti,
ktorú im za doterajšiu starostlivosť s láskou opätujú.
Všetkých pozvala na občerstvenie s chlebíčkami.
Poďakovanie patrí Zdenke
Matiskovej, ktorá pre nás
napiekla výborné buchty.
S hlbokým žiaľom sme
prijali smutnú správu, že naše rady 10. apríla t. r. po dlhej
chorobe opustil náš člen Ing. Jožko Cerovský. Ďakujeme
Pánovi za jeho požehnaný život. Hanke a celej pozostalej
rodine vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.


Ing. Blažena Mosná, predsedníčka ZO JDS

10. ročník stolnotenisového turnaja
V sobotu 1. apríla 2017 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 10. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostu obce Kráľova Lehota neregistrovaných hráčov. Tohtoročného jubilejného 10. ročníka sa zúčastnilo 20
hráčov, z toho len 7 hráčov z Kráľovej Lehoty. Hralo sa
v štyroch vylosovaných skupinách, z ktorých postúpili prví
štyria a nasledoval vyraďovací systém „pavúk“.
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Turnaj bol ukončený vyhlásením výsledkov, odovzdaním hodnotných cien a putovného pohára
starostom obce Vladimírom Kaprínim a organizátorom Petrom Čimborom.
Víťazom 10. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Milan Hellebrandt, ktorý vo finále zdolal Lukáša Kráľa, ktorý skončil na 2. mieste. Na 3. mieste skončil Jozef Jelínek, ktorý v zápase o 3. miesto
zdolal Štefana Pavlova, ten skončil na 4. mieste.
V príjemnej atmosfére dominovala pohoda a dobrá nálada, športový duch a tradičné občerstvenie
(dobrý boršč a šišky). Za organizáciu a zabezpečenie turnaja vyslovujeme organizátorom poďakovanie.

Ing. Michal Libiček

Výročná členská schôdza FK Kráľova Lehota, 14. 1. 2017

Správa o činnosti MS SČK za rok 2016
SČK je dobrovoľná organizácia. Jej úlohou je zlepšiť život ľuďom, ktorí sa nedokážu o seba postarať z dôvodu staroby, choroby alebo maloleté deti. Cieľom SČK je týmto ľuďom pomôcť hmotne,
alebo potešiť dobrým, milým slovom. Náš MS SČK eviduje 70 členov.
Našu činnosť sme v minulom roku začali tradičným sprievodom fašiangových masiek. Členky
ČK pripravili maskám občerstvenie a postarali sa aj o celý priebeh „pochovávanie basy“ spojené so
zábavou. Fašiangovú zábavu v roku 2016 môžeme hodnotiť ako úspešnú.
V roku 2016 sa naše členky zúčastnili na podujatiach v obci, ako zdravotná pomoc v prípade
potreby. Lesáková Ľudmila a Bakošová Elena sa postarali a vyčistili hrob p. Řepkovej zakladateľke
ČK v našej obci, Bakošová Elena sa po celý rok starala aj o hroby padlých partizánov.
Medzi našu činnosť patrí aj poskytovanie prvej pomoci. V našej miestnej skupine túto pomoc
poskytujú Elena Bakošová, Bernardína Pichnarčíková, Eva Lehotská, Mária Sopková a Jarmila Jurášová.
MS SČK sme zorganizovali čistenie studničiek v okolí obce. Brigády sa zúčastnili členovia Gerecová Ľubica, Lehotská Elena, Lesáková Ľudmila, Lehotská Elena, Majdiaková Janina, Lehotský
Samuel, Lehotský Martin, Kutlíková Dana, Lehotská Zdena, Petríková Lenka, Gerecová Sylvia a p.
starosta Kapríni Vladimír, vyčistili sme a upravili studničky vo Vyšnej doline, na Vŕškach a za Dielom. Večer sme si opiekli špekačky a družne posedeli pri ohníku na Gerecovej maringotke.
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V roku 2016 darovalo krv 10 spoluobčanov. Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi za ich ľudský
postoj ďakujeme a želáme im veľa zdravia a osobných úspechov.

Elena Lehotská, predsedníčka MS SČK

Čo sa deje v materskej škole
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Týždeň po vianočných prázdninách sa 11 detí z II. triedy
zúčastnilo lyžiarskeho kurzu
v Jasnej, kde si väčšina deti
pod vedením lyžiarskych inštruktorov zdokonaľovala svoje
lyžiarske schopnosti a tí, ktorí
s lyžovaním zatiaľ skúsenosti
nemali, získali výborné základy,
aby ich mohli v ďalšej zimnej
sezóne rozvíjať. Dopravu počas
celého týždňa nám zabezpečili
pán Čimbora, pán Laco, pán
Kunák a pani Ballonová, za čo
im ďakujeme. Aj školský dvor
nám poskytol priestor na zimné radovánky. Na kopci sa deti
„lopárovali“ a z nádielky snehu
vyrástli na záhrade snehuliaci
a rôzne snehové stavby.
Veľkonočná šibačka, 13. 4. 2017

Škôlkári na lyžiarskom výcviku v Jasnej, 18. 1. 2017
U prvákov v Liptovskom Hrádku, 8. 3. 2017

Karneval mladších detí, 23. 3. 2017
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27.januára sme si tak, ako každý rok, pripomenuli výročie narodenia a zároveň aj úmrtia detskej
spisovateľky, našej rodáčky, Kristy Bendovej. Jej tvorbu pre deti využívame v edukačných aktivitách
a v našej knižnici nechýbajú knihy od tejto autorky. Aj na cintoríne, ktorý sme v tento deň navštívili,
zazneli z úst detí verše jej známych básní.
Začiatkom februára sa tohtoročná tuhá zima podpísala aj na vysokej chorobnosti detí, dôsledkom
čoho bol znížený počet detí a následné prerušenie prevádzky materskej školy na 4 dni.

Hádzanie Moreny do Váhu, 29. 3. 2017
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O pani Zime a jej pomocníkoch nám prišla vyrozprávať príbeh a spolu so svojou gitarou zaspievať
teta Iva. Stali sme sa súčasťou zimnej rozprávky. Vstupovali sme do deja ako speváci, herci, tanečníci. A tiež sme boli aj pozorní diváci, ktorí vystúpenie ocenili potleskom.
V utorok pred popolcovou stredou sme v materskej škole ukončili fašiangové obdobie detským karnevalom, ktorý patrí k najočakávanejším podujatiam v našej materskej škole. Aj tento
rok deti mohli predviesť krásne a nápadité masky a skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto
sa pod nimi skrýva. Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava
v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci. Veľmi nás potešila aj návšteva piatich mamičiek, ktoré sa prišli
medzi nás zabaviť samozrejme v maskách. Pri rezkej muzike, speve a súťažných hrách zbehlo
dopoludnie ani sme nevedeli ako.
8. marca sme sa s predškolákmi vybrali do Liptovského Hrádku, kde sme prijali pozvanie na
otvorenú hodinu prvákov v Základnej škole J. D. Matejovie. Naši predškoláci si vyskúšali ako
sa sedí v ozajstnej školskej lavici, ale aj odpovedanie pri tabuli, dokonca aj veľkú prestávku.
Presvedčili pani učiteľku aj prvákov, že sú šikovní a do školy sa už tešia.
V marci k nám zavítalo aj bábkové divadlo „Slniečko“ z Piešťan s predstavením „Malí huncúti“. Pán Kazík v ňom prostredníctvom javajkových bábok Janíčka a Marienky deťom porozprával o hygiene, o zdravom stravovaní, o čarovných slovíčkach a o slušnom správaní… Poučil
nás o veľmi dôležitých veciach, ktoré by každý správny škôlkar mal vedieť. Predstavenie sa nám
páčilo, pretože sme si zaspievali, zacvičili, zatancovali a aj sme sa z chuti zasmiali.
V materskej škole máme pekný zvyk a to pripomenúť si narodeniny či meniny každého a to
gratuláciou chlapca a dievčaťa podľa výberu oslávenca a spoločným spevom piesne na želanie.
Aj pani kuchárka Alenka v marci oslávila okrúhle jubileum a keďže v ten deň mala dovolenku,
pripravili sme jej prekvapenie a s vyrobeným darčekom /mramorovaným srdcom/ sme sa vybrali za ňou domov. Prekvapenie sa nám vydarilo. Piesne Červené jabĺčko a Veľa šťastia, zdravia sa
rozliehali po ulici a úprimné vinše vyčarili v očiach našej tety kuchárky slzičky dojatia a šťastia.
Po dlhej a tuhej zime sme sa už tešili na príchod jari a tak sme sa chystali na rozlúčku so
zimou a vítanie jari. Deti kreslili pani Jar, tak ako si ju predstavovali, v plnej kráse a prostredníctvom rozprávok, rozhovorov a hier pochopili rozdiel medzi Vesnou a Morenou. Edukačné
aktivity sme zameriavali aj na nácvik piesni, riekaniek a básní s jarnou tematikou, ktoré sme
spievali a recitovali pri vynášaní Moreny z dediny. Morenu sme si museli zhotoviť. Využili sme
slamu na hlavu a telo a tiež staré látky, z ktorých sme jej spoločne podľa návrhov detí zhotovili
kroj. A potom už stačilo ju len poobliekať a so slovami „zimu vyženieme, teplo prinesieme“
sme ju odniesli ku Váhu, kde sme ju hodili do vody, aby mohla odniesť sneh do mora, zimu do
doliny a teplo do dediny. Na lúke sme potom urobili jarnú bránu a spevom, riekankami a hrami
sme privítali jar.
Apríl sa niesol v znamení veľkonočných sviatkov a tak sme aj my zdobili vajíčka a to nie len
tie vyfúknuté, ale aj papierové, ba dokonca aj obrovské, ktorých tvar sme vytvorili z lana na
koberci a zdobiť ich mohlo aj päť detí naraz a to vypĺňaním plochy rôznymi plastovými tvarmi
a skladačkami. Chlapci symbolicky pooblievali všetky dievčatá, aby boli pekné a aby neboli
lenivé, tak ich vyšibali korbáčikom.
Pre predškolákov bol apríl výnimočný, nakoľko sa zúčastnili zápisov do prvého ročníka základnej školy. V našej materskej škole máme v tomto školskom roku 11 predškolákov a z nich
bolo na zápise v ZŠ Hybe 7 detí, v ZŠ J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku 3 deti a jedno dieťa
absolvovalo zápis v Liptovskom Mikuláši. Už v septembri sa z nich stanú prváci a my veríme,
že z nich budú usilovní žiaci.
V máji oslávime sviatok mamičiek a my srdečne pozývame všetky naše mamičky na vystúpenie, ktoré sa uskutoční 19.mája o 16.00 hodine v našej škôlke.

Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
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Zaplavené futbalové ihrisko z rozvodnenej Bocianky, 29. 4. 2017

Z histórie obce
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internete Google Earth, môžete si to overiť). Podľa uvedenej satelitnej snímky som zakreslil základy
5 objektov, pričom predpokladám, že polygonálny objekt č. 1 bol kostol, veľký obdĺžnikový objekt č.
4 bola kláštorná alebo správna budova a hruškovitý objekt č. 5 bola ďalšia sakrálna stavba – kaplnka.
Všetky tieto objekty súvisia s Kráľovou Lehotou, vtedy nazývanou Mogiorfolu (Lieskovec), ktorej
patrilo územie do vodných tokov Bocianka a Belá až po hranice so Spišom a ktorej v roku 1230
udelil kráľ Ondrej II. právo trhu (píšem o tom v knihe Z dejín Kráľovej Lehoty na s. 33 – 38).
Na Vianoce 2016 sme sa z dlhoročným traktoristom miestneho roľníckeho družstva Igorom Lehotským (nar. r. 1950) dohodli, že keď sa roztopí sneh, pôjde mi ukázať, kde im pri oraní prekážali
kamenné miesta v poli. Ale 28. marca 2017, hoci bolo krásne slnečno, tam so mnou nešiel, lebo sa
necítil zdravý. Tak som mu dal papier, aby mi tie miesta nakreslil.
Ku podivu nakreslil mi to miesto na Pápernom, kde na satelitnej snímke vidno podzemné základy.
Od tohto miesta smerom na juhovýchod nakreslil obdĺžnikovú plochu asi 60 x 80 m, ktorú nemohli
kvôli kamennému podkladu orať a preto ostávala zatrávnená. Povedal mi, že roľníckemu družstvu
to, že nemohli orať naraz celú veľkú plochu poľa, prekážalo časovo aj ekonomicky. Preto okolo roku
1982 roľnícke družstvo odtiaľ kamene vyberalo pomocou nakladačov Hon a odvážalo, nevedel mi
povedať kam. Povedal, že to neboli bežné poľné vápencové kamene a okruhliaky, ale to boli ľuďmi
opracované kamene, také aké teraz vidíme na múroch niektorých starých domoch v dedine. Teraz
sa táto plocha asi 60 x 80 m už tiež môže orať, jej stred má GPS 49o 0‘ 45.83“N, 19o 48‘ 12.21“ E.
Teda túto časť podzemných základov starej dediny vtedy zničili, ale našťastie zostali vedľa podzemné základy, ktoré vidno na satelitnej snímke z roka 2003.

Stredoveké stavby na hradisku v Kráľovej Lehote boli na dvoch
miestach
V obecnom časopise Kráľova Lehota č. 1/2014, s. 1 – 3 a č. 2/2014, s. 20 – 22, tiež v knihe Z dejín
Kráľovej Lehoty 2016, s. 40 – 42, píšem o podzemných základoch dávnych stavieb v časti hradiska
na poli Páperné, pochádzajúcich pravdepodobne zo stredoveku, ktoré sme zistili na satelitnej snímke z 28. 8. 2003 (tento satelitný záber s viditeľnými podzemnými základmi je stále dostupný na

Elipsovitá plocha o priemere 35 – 48 m (P) s kamenným pokladom zarastená trnkami a červenými
smrekmi na časti hradiska Diel, ktorú chceli odstrániť pred r. 1972. Vľavo hore na Pápernom
skupina červených smrekov (S).

Časť hradiska Páperné. Podzemné základy stredovekých stavieb (Z)
a plocha 60 x 80 m s kamenným podkladom (P), ktorá bola okolo r. 1982 odstránená.
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Pôvodne sme mali ísť aj na druhú časť hradiska, na Diel (píšem o ňom v knihe Z dejín Kráľovej
Lehoty 2016 na s. 29 – 30). Lebo tam na najvyššom mieste lúčneho kopca je elipsovitá plocha
zarastená kríkmi trniek. Igor Lehotský mi povedal, že tam sa tiežnemohlo orať kvôli kamennému
podkladu. Už za predsedu družstva Mateja Lehotského Martinčeka (bol predsedom do r. 1972)
sa to snažili rozorať, ale sa im to nepodarilo. Táto elipsovitá trnkami zarastená plocha má priemer
35 – 48 m a jej stred má GPS 49o 0‘ 34.04“ N, 19o 48‘ 32.84“ E. Okrem porastu trniek tam rastie
7 statných červených smrekov.
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Také isté 100 – 150 ročné červené smreky okrem kamenného miesta na Dieli rastú aj poblíž podzemných kamenných základov stredovekých stavieb na Pápernom (27 červených smrekov) a v dedine v mieste v roku 1881 zhoreného evanjelického kostola (5 červených smrekov). To napovedá, že
naši nie tak dávni predkovia o týchto významných miestach v dedine vedeli a takto ich na pamiatku
označili vysadením červených smrekov.
Ďakujem Igorovi Lehotskému za jeho statočný prístup pri objasňovaní dejín Kráľovej Lehoty.


František Bizub

Štatistické údaje k 31. 12. 2016
Počet obyvateľov:
Prisťahovalo sa:
Narodilo sa:
Odsťahovalo sa:
Zomrelo:

592
9
2
9
3

z toho:
z toho:
z toho:
z toho:
z toho:

muži: 290
muži: 5
chlapci: 0
muži: 6
muži: 1

ženy: 302
ženy:
4
dievčatá: 2
ženy:
3
ženy:
2

Počet domov: 194, z toho 139 rodinných, 6 bytových a 49 neobývaných
Chaty a rekreačné zariadenia: 14, stavby na ostatné účely: 16, rozostavané domy: 3
V Kráľovej Lehote v časti obce Svarín je 24 domov, z toho 9 rodinných a 15 chát.
Rozostavané sú 2 rodinné domy.

Spoločenská rubrika

I. štvrťrok 2017
Zomreli: Marec – Ján Vrlík, 94 ročný a Jana Floriancová, 56 ročná
Jubileá:
50 rokov Január – Ing. Ľudmila Liptovská, Svarín
Marec – Ružena Mirgová
55 rokov Január – Elena Lehotská, č. d. 220, Pavel Poliak
Február – Ján Čupáni
Marec – Ladislav Balta
60 rokov Január – Milan Lehotský, č. d. 170, Vladimír Kokavec
Marec – Marcela Mihalíková, Alena Hybenová, Rastislav Lehotský, č. d. 220
70 rokov Január – Jarmila Baranová
75 rokov Marec – Pavel Bizub, Ivan Juráš

Dagmar Žišková
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