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Slamu nám ochotne doniesol pán Lehotský, za čo mu ďakujeme. V pondelok, 26. marca, sme
vzali našu Morenu a za sprievodu básní a piesní o jari sme ju odniesli k Bocianke, kde ju pani
učiteľka podpálila, a hodila do vody. Cestou naspäť sme odlomili konárik, na ktorý sme uviazali
stužky ako symbol jari, a odniesli ho do materskej školy.
Posledný marcový týždeň sa niesol v duchu veľkonočných sviatkov, na ktorý sme sa pripravovali
maľovaním papierových kraslíc a ich zdobením. Na zelený štvrtok sa v škôlke konala skoršia
Veľká noc, a preto všetci chlapci symbolicky pooblievali všetky dievčatá, vrátane pani učiteliek,
aby boli zdravé a pekné, vyšibali ich korbáčmi a jemne navoňavkovali.
V apríli čaká našich 12 predškolákov zápis do prvého ročníka, a preto im prajeme, aby bol
tento deň pre všetkých nových prváčikov nezabudnuteľný a aby v septembri zasadli do školských
lavíc plný nových síl a veľkých úspechov.
Bc. Renáta Kováčová, učiteľka materskej školy

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 73/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
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 74/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
berie na vedomie
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
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2. určenie overovateľov zápisnice Mgr. Anna Cerovská a František Juha
U z n e s e n i e číslo 75/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
volí
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
František Juha – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 76/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
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 62/2017 až 63/2017 boli splnené, okrem uznesenia číslo 45/2017 zo dňa
22.08.2017 (pôvodné uznesenie číslo 14/2017 zo dňa 27.02.2017) – odkúpenie podielu Ing. Konôpku na Účelovom zariadení Obce Kráľova Lehota, uznesenia číslo 66/2017
až 69/2017 a 72/2017 boli splnené, zatiaľ nesplnené 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 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).
U z n e s e n i e číslo 77/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota
na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I. polrok 2018
B.
poveruje
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti
U z n e s e n i e číslo 78/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2018
U z n e s e n i e číslo 79/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
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k bodu 7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote

A.
schvaľuje
1. rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018

U z n e s e n i e číslo 80/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 8. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2019 a 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. návrhy rozpočtov Obce Kráľova Lehota na roky 2019 a 2020
U z n e s e n i e číslo 81/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 11.12.2017
k bodu 9. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s prijatím pracovníka Dušana Španku, bytom Kráľova Lehota č. 28 na pracovnú zmluvu
na dobu určitú od 01.01.2018 do 30.06.2018 ako pracovníka na pracovnú funkciu robotník
U z n e s e n i e číslo 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
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 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
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 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
volí
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Pavel Lehotský – člen návrhovej komisie
Mgr. Anna Cerovská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení

6

Kráľova Lehota

apríl 2018 / číslo 1

ročník 14

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 73/2017, 74/2017, 75/2017, 77/2017, 78/2017, 79/2017, 80/2017a 81/2017
boli splnené a čiastočne sa plní uznesenie č. 76/2017 – 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).
U z n e s e n i e číslo 5/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 5. Správa o hospodárení Drobnej prevádzky pri Obecnom úrade 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. Správu o hospodárení Drobnej prevádzky pri Obecnom úrade Kráľova Lehota za rok 2017
U z n e s e n i e číslo 6/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 6. Správa o činnosti a hospodárení Futbalového klubu Kráľova Lehota za rok 2017
a plán činnosti na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. Správu o činnosti a hospodárení Futbalového klubu Kráľova Lehota za rok 2017 a plán
činnosti na rok 2018
U z n e s e n i e číslo 7/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 7. Správa o činnosti DHZO Kráľova Lehota za rok 2017 a plán práce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. Správu o činnosti DHZO Kráľova Lehota za rok 2017 a plán práce na rok 2018
U z n e s e n i e číslo 8/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
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. Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ Kráľova Lehota za rok 2017
2. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci Kráľova Lehota za rok 2017
U z n e s e n i e číslo 9/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
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k bodu 9. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.12.2017
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 31.12.2017
U z n e s e n i e číslo 10/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 10. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
U z n e s e n i e číslo 11/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.02.2017
k bodu 11. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri rod. dome Kráľova Lehota č. 34 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 199 o výmere118 m2, druh pozemku zastav. plochy
a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota žiadateľmi Milanom Brtáňom, 032 33 Kráľova Lehota č.
109 a Jozefom Haluškom, Továrenská 209/13, 976 01 Vlkanová
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s predajom majetku obce – pozemku parc. č. E-KN 199 o výmere 118 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 v spoluvlastníckom Podiele 1/1, žiadateľom
Milanovi Brtáňovi, 032 33 Kráľova Lehota č. 109 a Jozefovi Haluškovi, Továrenská
209/13, 976 01 Vlkanová, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pri rod.
dome Kráľova Lehota č. 34 s tým, že kupujúci predložia geometrický plán a znalecký
posudok na určenie ceny pozemku.
U z n e s e n i e číslo 12/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 12. Majetkoprávne rozdelenie pozemku parc. č. E-KN 272 v k. ú. Kráľova Lehota
s Obcou Kráľova Lehota a odkúpenie časti pozemku žiadateľom Matejom Lehotským,
032 33 Kráľova Lehota č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s vysporiadaním spoluvlastníckych podielov medzi Obcou Kráľova Lehota a Matejom Lehotským na parc. č. E-KN 272, druh pozemku TTP, v k. ú. Kráľova Lehota, pre žiadateľa
v spoluvlastníckom podiele 1/4 vo vzdialenosti 1,0 m od jestvujúcej miestnej komunikácie
zo strany východnej po hranicu so zastavanými pozemkami s tým, že k majetkoprávnemu
vysporiadaniu predloží vypracovaný spoločný geometrický plán s Obcou Kráľova Lehota,
2. so spoluúčasťou Obce Kráľova Lehota na financovaní vyhotovenia geometrického plánu
podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov
U z n e s e n i e číslo 13/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 13. Súhlasné stanovisko s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018 z Úradu vlády Slovenskej republiky na „Vybudovanie
detského ihriska v záhrade Materskej školy Kráľova Lehota“ a spolufinancovaním projektu
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z vlastných zdrojov obce vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2018 z Úradu vlády Slovenskej republiky na „Vybudovanie detského ihriska v záhrade
aterskej školy Kráľova Lehota“ a spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov obce
vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu
U z n e s e n i e číslo 14/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 14. Informácia o Účelovom zariadení Obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
doporučuje
1. 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 15/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.02.2018
k bodu 15. Rôzne d/ - Tatiana Vechterová, 032 33 Kráľova Lehota č. 97 - po mozgovej porážke
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s úhradou preukázaných vynaložených nákladov v nemocničnom zariadení pre Tatianu
Vechterovú formou poskytnutia jednorázového finančného príspevku v hmotnej núdzi.
Starosta obce: Vladimír Kapríni
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 73/2017 a č. 75/2017 až č. 81/2017 4 poslanci (Zdenko Lehotský,
				
Mgr. Anna Cerovská, František Juha, Pavel Lehotský)
Za uznesenie č. 1/2018, č. 3/2018, č. 4/2018 a č. 11/2018 až č. 15/2018 4 poslanci
				
(Zdenko Lehotský, Mgr. Anna Cerovská,
				
Mária Lehotská, Pavel Lehotský)
Proti uzneseniu 0 poslancov, zdržali sa hlasovania 0 poslancov

Rozvoj obce
Práce v obci
Od nového roku 2018 práce v našej obci vykonávajú zamestnanci obce Jana Lehotská, Vladimír
Poliak, Dušan Lesák a na pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30. 06. 2018 sme prijali do zamestnania Dušana Španka, Kráľova Lehota č. 28. Zároveň Dušan Lesák počas zimného obdobia
na polovičný úväzok vykonáva prácu kuriča v objekte materskej školy.
Po vianočných sviatkoch bola našimi pracovníkmi zrealizovaná oprava obkladu v jedálni MŠ,
ako aj oprava upchatej splaškovej kanalizácie z objektu sociálnych zariadení kultúrneho domu.
Ďalej bola činnosť zameraná na pluhovanie, čistenie a posyp miestnych komunikácií, križovatiek
a stúpaní, chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok, vstupov do miestnych obchodov, pred evanjelickým kostolom, domom smútku a pravidelné čistenie prístupového chodníka
na cintoríne. Priebežne bolo dopĺňané palivové drevo do kotolní MŠ a KD.
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Pri stabilizovanom počasí sme v mesiaci februári za použitia Avie s plošinou previedli orezávanie
stromov pri pomníku
padlých, v dolnej i hornej
záhrade materskej školy
ako aj v úseku od kostola
po dvor AGRIE a.s., drevo
bolo spracované, popílené a odvezené do kotolne MŠ, konáre odvezené
na štiepkovanie.
Koncom mesiaca marca
pred veľkonočnými sviatkami sme začali s čistením
miestnych komunikácií,
chodníkov a verejných
priestranstiev od posypového materiálu a nečistoty po zime postupne od starej časti obce, popri materskej škole, hore
Hutami a následne Novou ulicou, Magdolinou skalou až po viacúčelové ihrisko pri Bocianke.
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Oprava obkladu v jedálni materskej školy

Oprava splaškovej kanalizácie z objektu WC kultúrneho domu
Počas väčších akcií, zvlášť tanečných zábav, pochovávaní basy, cyklistických pretekov a pod.
dochádzalo v poslednom období k upchávaniu odtoku splaškov z WC v kultúrnom dome, ale
prevažne z toho dôvodu, že mladí do záchodov hádzali to, čo tam nepatrí (hygienické potreby,
veľké hrče toaletného papieru a iné).
Preto sme v priebehu 2. januárového týždňa tohto roku aj z titulu, že na toto obdobie bolo
pomerne teplé počasie, zabezpečili výkop a obnaženie starého liatinového potrubia od napojenia
na novovybudovanú kanalizačnú prípojku až po základy kultúrneho domu zo zadnej časti dvora.
Kanalizačné potrubie bolo vyčistené a prepchaté motorovým krtkom pod tlakom vody firmou
Služby LH, Liptovský Hrádok a následne bolo vymenené kanalizačné potrubie z rúr PVC ø 160 mm
a bol zabudovaný čistiaci T kus šachty.
Potrubie z rúr PVC bolo odborne napojené, obsypané pieskom a následne výkopovým materiálom. Práce sme realizovali vo vlastnej réžii našimi pracovníkmi Vladimírom Poliakom, Dušanom
Špankom a Janou Lehotskou, za čo im patrí poďakovanie.
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Za odvedenú prácu a zodpovedný prístup pri plnení pracovných povinností chcem našim zamestnancom cestou
obecného časopisu vysloviť poďakovanie.
Oprava mostného objektu ponad tok
Bocianka
Dodávateľ opravy mostného objektu
Cestné stavby Liptovský Mikuláš z dôvodu nepriaznivých poveternostných
podmienok a silných mrazov v decembri 2017 prerušil stavebné práce
a následne investor SC ŽSK, závod
Liptov požiadal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií o predĺženie
lehoty na dokončenie stavby, ktorý je
rozhodnutím zo dňa 20. 2. 2018 určený
na termín 06/2018.

Počas realizácie stavebných prác došlo k ďalším vyvolaným naviac prácam oproti vypracovanému a schválenému projektu, ktoré je potrebné riešiť v zmysle záznamov z konaných
kontrolných dní a to:
– sprístupnenie pozemku na parc. č. KN-C 1486/2 v k.ú. Liptovská Porúbka (vlastníctvo
p. Antola),
– výšková úprava jestvujúceho chodníka na rímsu mostného objektu,
– doriešenie odvedenia povrchových vôd z pravej strany staničenia v smere do obce,
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–

úprava vzniknutého cestného hrbu za mostným objektom v smere k ČOV I. a II. stavba
a nakládke dreva do vagónov a výjazd na nakládku štrkov.
Na uvedené naviac práce musí investor stavby zabezpečiť finančné prostriedky, aby oprava
mostného objektu ponad tok Bocianka bola ukončená v termíne do 30. 06. 2018.

•

•

•

•

Obec Kráľova Lehota pre rok 2018 predložila žiadosti
o poskytnutie finančných príspevkov:
Dňa 27. 11. 2017 predložila na Pôdohospodársku platobnú agentúru Bratislava žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39“
v celkovej výške 148 234,52 €. V súčasnom období sa predmetné projekty vyhodnocujú
a čakáme na rozhodnutie komisie.
Na Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru Bratislava obec
predložila na základe Výzvy č. VII – žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na „Rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Kráľova Lehota“ o celkovom náklade
26 862,29 €.
Rozhodnutím MV SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru zo dňa 22. 02 .2018
bola Obci Kráľova Lehota schválená a pridelená dotácia vo výške 25 519,18 € so spoluúčasťou obce vo výške 5%.
Na Lesy SR, š.p., Banská Bystrica bola predložená žiadosť obce o poskytnutie finančného
príspevku z mimoriadneho fondu pre rok 2018 a schválili nám príspevok na „Opravu
miestnej komunikácie Kráľova Lehota“ (Nová ulica) vo výške 10 000,00 € s tým, že
spoluúčasť obce bude min. 20% z poskytnutého príspevku. Dohoda č. 01/2018/12 o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu Lesov slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica bola podpísaná dňa 2. marca 2018.
Na Úrad vlády SR Bratislava bola dňa 28. 02. 2018 predložená písomná žiadosť aj s požadovanými prílohami o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja a športu na rok
2018 pre podprogram 2 na „Výstavbu detského ihriska v záhrade materskej školy
Kráľova Lehota“ vo výške 12 810,00 €, celkové rozpočtové náklady na výstavbu detského ihriska sú 15 162,00 €, vlastné zdroje a spoluúčasť obce je 2 352,00 €.
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Na Ministerstvo financií SR Bratislava bola dňa 22. 03. 2018 zaslaná žiadosť obce o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR pre rok 2018 na „Opravu živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota“ vo výške 9 500,00 € so spoluúčasťou obce vo
výške 1 180,00 €.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo života obce
95. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej
V sobotu 27. januára 2018 sme si v našej obci slávnostne pripomenuli 95. výročie narodenia
a 30. výročie úmrtia významnej slovenskej spisovateľky našej rodáčky Kristy Bendovej. Slávnosť
začala popoludní o 15,00 hod. pred domom smútku na cintoríne zápisom pozvaných a prítomných hostí do pamätnej
knihy obce, potom sme spoločne kráčali k urnovému hrobu,
na ktorý sme položili spomienkové kytice a zapálili sviečky.
Na úvod predniesla Vanda Ballonová báseň od spisovateľky a slávnostne sa prítomným prihovoril starosta obce
Vladimír Kapríni. Vo svojom príhovore privítal prítomných
hostí a priblížil život našej rodáčky, spisovateľky, vyslovil presvedčenie, že vynaložené úsilie previezť jej urnu
do rodnej obce a otvorenie pamätnej izby v jej rodnom
dome je hodnota, ktorú si budú vážiť aj budúce generácie.
Poďakoval tiež za výbornú spoluprácu so Železnicami
SR, Maticou slovenskou, vydavateľstvom BUVIK pri rekonštrukcii a otvorení pamätnej izby. Prihovoril sa aj syn
spisovateľky Juraj Kostra, ktorý sa poďakoval starostovi
obce za pripravenú slávnostnú spomienku a vyjadril tiež
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vďaku za to, že jeho mama je pochovaná v rodnej obci. Príhovor pri urnovom hrobe mala aj
štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, štátny
tajomník ministertsva vnútra SR Rudolf Urbanovič a primátor Mesta Liptovský Hrádok Branislav
Tréger. Na záver sa prihovorila a pomodlila evanjelická pani farárka Viera Mosná.
Slávnostná spomienka pokračovala v rodnom dome Kristy Bendovej, kde Janka Bernáthová
Lehotská predniesla báseň, podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Erika Šteučeková informovala prítomných hostí o návštevnosti pamätnej izby a riaditeľka Materskej školy
v Kráľovej Lehote Zuzana Jurčová porozprávala o aktivitách detí z MŠ, ktoré spolu organizujú
v pamätnej izbe, ale aj mimo nej a sú priamo spojené so spisovateľkou Kristou Bendovou.
Na záver oficiálnej slávnosti na budovu železničnej stanice štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová a štátny tajomník Rudolf Urbanovič zavesili pod pamätnú tabuľu spomienkový veniec.
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Po skončení oficiálnej časti sa pozvaní hostia presunuli do penziónu Larion, kde bola pripravená
recepcia.
Ďakujeme, že pozvanie na túto slávnostnú spomienku prijali okrem už menovaných aj dcéra
profesora Oldricha Bendu Dorota Gažiová, podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
vo Východnej, prednosta železničnej stanice Peter Roštek, starostovia a starostky z okolitých obcí,
ako aj poslanci našej obce, predsedovia a členovia základných a miestnych organizácií a všetci
občania, ktorí si vážia históriu našej obce.
Mgr. Erika Šteučeková
73. výročie oslobodenia obce
73. výročie oslobodenia našej obce sme si za účasti našich obyvateľov a hostí pripomenuli
v piatok 30. januára 2018. Pietnej spomienky sa zúčastnil za Oblastný výbor SZPB Liptovský
Mikuláš tajomník Ján Markovič. Spomienka začala sprievodom od obecného úradu ku pamätníku padlým, kde sme si pamiatku padlých hrdinov uctili položením venca a zapálením sviečok.
Spomienku otvorila básňou Blažena Mosná a prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír
Kapríni, predseda ZO SZPB Milan Mrlian, za oblastný výbor Ján Markovič a na záver sa prihovorila a pomodlila pani farárka Viera Mosná.
Mgr. Erika Šteučeková
13. marca 2018 sa konala hodnotiaca členská schôdza
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS)
Stalo sa už pravidelnosťou, že sa v mesiaci marci schádzajú členovia ZO JDS na svojej prvej
spoločnej schôdzi. Tohto roku bola trochu odlišná, nakoľko sme na nej hodnotili naše aktivity
počas doterajšieho trojročného volebného obdobia, a to rokov 2015 – 2017. Všetkým je nám dobre
známe, že mesiac marec, ktorému patrí prívlastok „mesiac knihy“ je aj mesiacom, v ktorom sa
už viac ako 100 rokov slávi 8. marec ako sviatok pokrokových žien na celom svete – MDŽ. Túto
tradíciu sme si chceli pripomenúť na našej schôdzi aj my.
Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka ZO JDS. Privítala prítomných hostí: predsedu OO a KO
JDS Dr. Michala Kotiana, pána starostu, pani farárku a brata dozorcu našej evanjelickej cirkvi
p. Milana Mrliana, ktorý nám poslúžil v programe i po skončení schôdze svojou hrou na syntetizátore. Milé privítanie bolo adresované i všetkým prítomným členom ZO.
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Na úvod v kultúrnom
programe vystúpil cirkevný spevokol, ktorý
zaspieval dve piesne
a Milada Ružiaková zarecitovala príležitostnú
báseň k MDŽ. Predseda
OO JDS p. Dr. Michal
Kotian pozdravil naše
rokovanie a vo svojom
vstupe hovoril o členskej
základni JDS podľa krajov, ale aj o tom, že viac
ako 400 000 dôchodcov
v SR žije pod hranicou
biedy. Informoval aj
o výpočtoch valorizácie
dôchodkov a ocenil dôstojné rokovanie s predsedníčkou VÚC v Žiline. Vo svojom príhovore
vyjadril vďaku všetkým za obetavú prácu pre ľudí. Starosta obce poprial ženám k MDŽ pevné
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu a ako vždy doteraz nezabudol obdarovať naše ženy kvetinkou.
Pani farárka Mosná vyzdvihla lásku k deťom i k rodičom, ktorá má byť láskou trpezlivou a odpúšťajúcou. Zaželala ženám zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie.
Potom sa už priebeh schôdze uberal podľa schváleného programu. Boli prednesené a členmi
ZO schválené pripravené dokumenty:
- Kontrola plnenia uznesení z HČS z 8.3.2015 a VČS konanej 10.3.2017 prečítal Ivan Juráš.
Konštatoval splnenie všetkých prijatých uznesení.
- Obsažnú správu o činnosti ZO informatívne za roky 2015 – 2016 a podrobne za rok 2017
predniesla predsedníčka ZO Ing. Blažena Mosná. Správa bola jednomyseľne schválená.
- Ročný rozbor hospodárenia a správu o hospodárení informatívne za roky 2015 – 2016
a podrobne za rok 2017 podala predsedníčka ZO. Obidva materiály boli jednomyseľne
schválené. Predsedníčka poďakovala Marte Lehotskej za dlhoročnú vykonanú prácu pokladníčky, ktorá sa zo zdravotných dôvodov vzdala tejto funkcie. Odovzdala jej Ďakovný
list a pán starosta ju obdaroval kytičkou kvetov.
- Schválený bol aj plán aktivít a podujatí na rok 2018 a orientačne do roku 2022, ktorý predniesla podpredsedníčka ZO a taktiež návrh rozpočtu na rok 2018, s ktorým nás oboznámila p. Jarmila Baranová. Schválený bol aj dobrovoľný príspevok všetkých našich členov
na činnosť našej ZO.
- Predsedníčka revíznej komisie Veronika Lehotská v revíznej správe konštatovala, že kontrolou účtovných dokladov za rok 2017 neboli zistené žiadne nedostatky.
V diskusii vystúpil predseda MO Matice slovenskej Jaroslav Baran a pochválil predsedu
OO JDS za veľmi dobrú organizáciu Okresných športových hier v Liptovskom Mikuláši a poďakoval za zorganizovanie stretnutia „Pri hranici“ vo Východnej, vyzdvihol krásu folklóru
a užitočnosť liečebných pobytov pre seniorov so štátnou účelovou dotáciou. Pripomenul, že
na výlet do Beckova Matica Slovenská v Martine poskytla príspevok vo výške 200,- €, čím
pomohla nášmu obecnému rozpočtu s úhradou cestovného na tento výlet, ktorý zorganizovala
obec pre členov spoločenských organizácií v obci, mládež i ostatných občanov v „Roku Jozefa Miloslava Hurbana“ pri 200. výročí jeho narodenia. (nar. 19.3.1817 v Beckove, zomrel
21.2.1888 v Hlbokom).
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Ďalším bodom programu HČS bola voľba predsedu. Svojej funkcie sa zo zdravotných dôvodov
vzdala predsedníčka ZO Ing. Mosná výmenou za funkciu podpredsedníčky. Podpredsedníčka
Mgr. Cerovská vysvetlila svoje príčiny odmietnutia ponúknutej funkcie predsedníčky a prenechala
aj svoju funkciu podpredsedníčky pre Ing. Mosnú. Keďže nikto z prítomných nebol ochotný funkciu
predsedníčky prijať, bola využitá možnosť zo Stanov JDS zvoliť výbor ZO. Ten si do mesiaca
zvolí predsedu i podpredsedu ZO. Následne bol zvolený 5 členný výbor v zložení: Jaroslav Baran,
Ing. Blažena Mosná, Jana Dropová, Elena Bakošová a Veronika Lehotská.
Do funkcie pokladníčky bola zvolená Elena Bakošová, za predsedníčku revíznej komisie Milada
Ružiaková a za členku revíznej komisie Veronika Lehotská.
Na funkciu predsedu OO JDS a KO JDS bol navrhnutý Dr. Michal Kotian.
Predseda návrhovej komisie Ivan Juráš prečítal návrh uznesenia z HČS ZO, ktorý bol jednomyseľne schválený.
K sviatku MDŽ sa ženám milým prianím prihovoril ešte aj Dr. Michal Kotian.
Dobrým zvykom počas konania našich schôdzí býva pozdravenie jubilantov, ktorí sa v tomto
období dožívajú svojich životných jubileí. Novinkou tohto roku boli predsedníčkou ZO pripravené ďakovné listy k životnému jubileu, ktoré boli odovzdané spolu s kvetinkou od pánu starostu
a spomienkovými darčekmi pre jubilantov: Elena Jurčinová – 60 rokov, Mgr. Anna Cerovská 65
rokov, Albína Kunajová – 70 rokov. Pani Marietu Michalidesovú pri 80. výročí jej narodenia,
ktorá pre chorobu nemohla prísť medzi nás, sme boli pozdraviť u nej doma, kde sme poprosili
Darcu všetkých darov o prinavrátenie jej zdravia.
Na záver schôdze predsedníčka a jubilanti pozvali všetkých na malé občerstvenie. Za hudobného doprovodu Vilka Stankovianskeho na harmonike a Milana Mrliana na syntetizátore sme si
spoločne zaspievali niekoľko ľudových pesničiek.
Členskú základňu sa nám i v tomto roku podarilo ustáliť na počte 46 členov, nakoľko sme
v novembri 2017 do ZO prijali Máriu Krekáňovú z Kriváňa, švagrinú zomrelého Ing. Jožka
Cerovského.
Predsedníčka poďakovala našim milým hosťom i všetkým členom ZO za účasť, starostovi
i našim chlapom za zakúpenie kvietkov k sviatku MDŽ a zasadnutie HČS ukončila.
Ing. Blažena Mosná
Výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS)
V stredu 14. marca 2018 sa za účasti 17 členov, z celkového počtu 33 uskutočnila Výročná
členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej Kráľova Lehota, ktorá sa konala v zasadacej
miestnosti obecného úradu. Schôdzu otvoril predseda Jaroslav Baran, privítal predsedu Krajskej
rady MS Milana Stromku, starostu obce Vladimíra Kapríniho a členov MO MS. Vanda Ballonová
na úvod zarecitovala báseň od Pavla Bellu Horala Rodný kraj.
Spoločne sme schválili rámcový plán činnosti MO MS na rok 2018 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 zakúpenie dreveného nábytku
(jedálenský stôl a 3 ks stoličky) do rodného domu slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej.
V roku 2017 sme vo svojom pláne činnosti naplánovali pre svojich členov, členov všetkých
spoločenských organizácií a obyvateľov obce spoločný výlet do rodnej obce Jozefa Miloslava
Hurbana do Beckova i jeho pôsobiska Hlbokého. Touto cestou sa chcem poďakovať starostovi
obce Vladimírovi Kaprínimu za pomoc pri zariaďovaní autobusovej prepravy, Miestnemu spolku
Slovenského červeného kríža, predsedníčke Elene Lehotskej, ktorá nám poskytla občerstvenie
do autobusu a tiež prezenty pre sprievodcov, ktorí nás sprevádzali po jednotlivých pamiatkach,
predsedníčke ZO JDS Ing. Blažene Mosnej a evanjelickej pani farárke Viere Mosnej za pomoc
pri organizovaní zájazdu a zariaďovaní sprievodcov.
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Mgr. Erika Šteučeková, podpredsedníčka MO MS
11. ročník stolnotenisového turnaja
V sobotu 17. marca 2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil už 11. ročník stolnotenisového
turnaja o putovný pohár starostu obce Kráľova Lehota neregistrovaných hráčov. Turnaj zahájili
starosta obce Vladimír Kapríni a organizátor turnaja Peter Čimbora o 13:00 hod. V úvode zahájenia turnaja sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého kamaráta Tomáša Mikušiaka, ktorý
sa pravidelne zúčastňoval tohto turnaja a je tomu už päť rokov, čo nás opustil.
Turnaja sa zúčastnilo 19 hráčov, z toho 7 hráčov z Kráľovej Lehoty, ktorí boli rozlosovaní
do štyroch skupín. Z každej skupiny postúpili štyria najlepší hráči, ktorí pokračovali v boji
o popredné priečky vo vyraďovacom systéme „pavúk“. Do finále turnaja sa prebojovali Jozef
Frčo a Milan Hellebrandt, ktorý sa stal víťazom predchádzajúceho ročníka turnaja. Finálový
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zápas mal vysokú úroveň, ale nakoniec lepšie dopadol pre Jozefa Frča, ktorý sa stal víťazom
11. ročníka stolnotenisového turnaja. Porazený Milan Hellebrandt obsadil pekné druhé miesto.
V zápase o tretie miesto sa stretli Štefan Pavlov a Richard Valo. V tomto zápase sa lepšie darilo Štefanovi Pavlovovi, ktorý obsadil tretie miesto. Na štvrtom mieste sa umiestnil porazený
Richard Valo.
Na záver turnaja prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie putovného pohára víťazovi
Jozefovi Frčovi a taktiež hodnotných cien pre
štyroch najlepších hráčov z rúk starostu obce

Vladimíra Kapríniho a organizátora Petra
Čimboru. Celý turnaj prebiehal v priateľskej
atmosfére, v ktorej dominovala pohoda, dobrá
nálada, športový duch a na občerstvenie sa
podával dobrý boršč a šišky.
Ing. Michal Libiček
170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí 2018 Liptovský Mikuláš
28. marca 1848 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zhromaždenie zástupcov obcí a miest
Liptova, kde boli prijaté Liptovské žiadosti. Pri stoličnom dome sa zišlo asi 3 000 ľudí, ktorí sa
prišli oboznámiť s prevratnými spoločenskými zmenami.
Evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža svojím prejavom privítal proklamáciu slobody a občianskej rovnosti. Zástupcovia žiadostí požadovali splnenie niekoľkých spísaných bodov. Možnosť
viesť všetky rokovania v Liptovskej stolici v slovenskom jazyku, do slovenského jazyka prekladať
všetky súdne rozhodnutia a úradné oznamy, slovenčinu mať ako vyučovací jazyk v národných
školách, možnosť voľby do uhorského snemu, zaistenie politickej a spoločenskej slobody a práv
slovenskej národnosti v zákone, lebo bez toho „všetki slobodi a práva len na posmech svetskí
vichádzajú“ a zapísať tieto žiadosti do úradnej liptovskej stoličnej zápisnice, rozoslať všetkým
stoliciam, ústredným orgánom, uhorskej vláde a palatínovi Štefanovi Habsburskému.
Slovenskje národňje novini túto udalosť označili ako najpamätnejší deň v slovenskej histórii
hodný stať sa národným sviatkom.
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Marcové liptovské žiadosti sa stali východiskom celonárodných Žiadostí slovenského národa,
ktoré prerokovávali na evanjelickej fare v Liptovskom Sv. Mikuláši 10. mája 1848 a vyhlásili
ich o deň neskôr 11. mája v ondrašovských kúpeľoch.
Žiadosti však boli v priebehu niekoľkých týždňov vládou a stoličnými úradníkmi anulované
a teda vyhlásené za neplatné a zrušené.
Pri tejto príležitosti pripravilo Mesto Liptovský Mikuláš, OZ Živé námestie Liptovský Mikuláš,
Múzeum Janka Kráľa a Matica slovenská Liptovský Mikuláš spomienkové podujatie spojené
s dobovou rekonštrukciou udalosti, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. marca 2018 pred Župným
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domom na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Tejto spomienky sme sa za Obec
Kráľovu Lehotu, ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku a MO Matice slovenskej zúčastnili starosta obce Vladimír Kapríni, predsedníčka ZO JDS Blažena Mosná a členka Helena Bakošová
a podpredsedníčka MO MS Erika Šteučeková.
Podujatie bolo pripravené animačnou formou, nechýbali ani žandári, ktorí rozháňali dav a podujatie dopĺňal husľový sprievod od primáša a uhorského hudobníka Jožka Piťa.
Mgr. Erika Šteučeková
Miestna skupina Slovenského Červeného kríža (MS SČK) v Kráľovej Lehote
Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť,
jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. SČK sa riadi
princípmi Hnutia ČK a Červeného polmesiaca, ktorými sú: humanita, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.
MS SČK v Kráľovej Lehote eviduje 56 členov. Činnosť sme v minulom roku začali tradičným
fašiangovým sprievodom masiek – posledný fašiang. Posledný fašiang každý rok organizuje MS SČK
v spolupráci s obecným úradom. Členky ČK pripravili maskám občerstvenie a postarali sa aj o celý
priebeh „pochovávanie basy“ spojené so zábavou. Fašiangovú zábavu môžeme hodnotiť ako úspešnú.

Fašiangový sprievod masiek 10. 2. 2018
Počas sobotňajšieho príjemného a slnečného počasia 12. 8. 2017 sme zorganizovali brigádu
pri čistení studničiek v našich dolinách od Belienca cez Diel, Vŕšky, Za Lazom, Blatnivú a Vyšnú dolinu. Zúčastnilo sa jej 16 členov MS SČK. Na Gerecovej maringotke sme si uvarili guláš
a večer sme si opiekli špekačky a zabavili sme sa.
Naše členky sa starajú o hrob p. Řepkovej, zakladateľky ČK v našej obci. Medzi našu činnosť
patrí aj poskytovanie prvej pomoci. V našej MS majú brašne a prvú pomoc poskytujú Elena
Bakošová, Eva Lehotská, Mária Sopková, Bernardína Pichnarčíková a Jarmila Jurášová. Členky
Elena Bakošová a Mária Sopková sa zúčastňujú aj akcií usporiadaných v obci s brašnou, pre
prípad potreby poskytnutia prvej pomoci.
Výbor
Predsedníčka Elena Lehotská, podpredsedníčka Mária Lehotská, kronikárka Miroslava Lacová, pokladníčka Miriam Bizubová, referentky pre bezpríspevkových darcov krvi (BDK) Elena
Lehotská a Jana Lehotská, členky Janina Majdiaková a Dáša Šimčiaková.
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Revízna komisia
Predsedníčka Mária Sopková, členky Eva Lesáková a Ľubica Gerecová
Za našu MS SČK darovalo krv 13 spoluobčanov. Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi za ich
ľudský postoj ďakujeme a želáme im veľa zdravia a osobných úspechov.
Na výročnej členskej schôdzi 14. 4. 2018 sme schválili plán hlavných úloh na rok 2018:
1. Získať bezpríspevkových darcov krvi.
2. Zorganizovať v obci 1.a 2. časť kurzu poskytovania prvej pomoci.
3. Občanom poskytovať meranie krvného tlaku.
4. Ošetrenie drobných poranení občanov dobrovoľnými zdravotnými sestrami.
5. Navštevovať jubilujúcich členov MS SČK.
6. Zúčastňovať sa na akciách usporiadaných v obci. Zabezpečiť účasť členiek s brašnou
a podľa potreby poskytovať prvú pomoc.
7. Zorganizovať výlet do prírody, čistenie studničiek.
8. Spolupracovať s našimi nadriadenými orgánmi, spoločenskými organizáciami a obecným
úradom v Kráľovej Lehote.
Elena Lehotská, predsedníčka MS SČK
Futbal v našej obci na začiatku roka 2018
Začiatok roka sme začali zimnou prípravou, ktorú sme odštartovali 4. februára. Počas šiestich týždňov
sme absolvovali tréningy zamerané na vytrvalosť a kondičku. Priemerná účasť sa pohybovala okolo 9
až 11 hráčov, no ako sa blížil začiatok jarnej časti a s tým aj prípravné zápasy, počet pomaly narastal.
Po jesennej časti naše A mužstvo figurovalo na predposlednom deviatom mieste s počtom
bodov deväť. Už prípravne zápasy nasvedčovali o tom, že sa oplatí absolvovať zimnú prípravu,
zrazu sme vládali viac a viac sme si začali aj dovoľovať voči súperom, no a všetko vyvrcholilo
v prvých troch majstrovských zápasoch. V prvom, aj keď preloženom kvôli nepriazni počasia,
sme sa na domácej pôde stretli s Liptovským Ondrejom, ktorý sme zdolali v pomere 2:1. Na druhý
zápas a tiež na preložený sme cestovali v piatok 6. 4. 2018 do nám málo obľúbených Gôtovian, aj
tu sa nám podarilo uspieť 0:1. Zatiaľ v poslednom kole sme nastúpili na zápas doma proti súperovi
z Galovian, na domácej pôde sme uhrali historický výsledok čo si ja pamätám a to v pomere
13:0. Zrazu sme sa ocitli na pre nás po jeseni krásnom piatom mieste. Dúfajme, že nám to vydrží
čo najdlhšie a návšteva na domáce zápasy bude rásť.
KLUB

Z

V

R

P

SKORE

B

1

TJ Tatran Hybe

13

11

2

0

52:13

35

2

OFK Podtureň

13

10

1

2

62:14

31

3

TJ Ďumbier Uhorská Ves

13

9

1

3

30:17

28

4

TJ Gôtovany B

14

7

3

4

29:24

24

5

FK Kráľova Lehota

15

5

3

7

32:36

18

6

TJ Družstevník Liptovský Trnovec

13

5

2

6

25:26

17

7

TJ Liptovský Ondrej

14

4

2

8

22:45

14

8

TJ Družstevník Veterná Poruba

13

3

3

7

24:38

12

9

SK Kriváň Liptovská Ondrašová

13

3

1

9

16:34

10

10

OFK Galovany

13

1

0

12

16:61

3

Pár viet aj o našom doraste. Nie je veľa o čom by bolo písať, len pár informácií. Na poslednú
chvíľu sa zo súťaže odhlásilo družstvo z Východnej a tak sme doslova chmatli po hráčoch, ktorí
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Zľava: Horný rad Tomáš Graca, Marek Szücs, Michal Lehotský, Karol Ondruš, Marek Piovár,
tréner Ján Ďumbala, Pavel Dunajský, Juraj Riegel
Dolný rad Milan Žiak, Slavomír Marek, Ivan Čimbora, Peter Hoško, Richard Strnád, Ján Mikuš,
Tomáš Droppa, Michal Libiček Leží Peter Čimbora

mali záujem ísť hrať za Lehotu. Keďže chalani sú mladí v rizikovom veku, práca s nimi je niekedy
horšia ako starať sa o novorodenca, ale verím že jarnú časť sa zohrajú a v novej sezóne bude
radosť sa na nich pozerať a budú prínosom aj pre A. mužstvo.
Ivan Čimbora, predseda FK

Z histórie
Slovenčina bola uznaná už pred tisícstopäťdesiatimi rokmi
Od 6. storočia sa pomenovanie Sloven nevnímalo ako pomenovanie všetkých Slovanov, ale sa
stalo vlastným menom našich slovenských predkov. Pomenovanie Sloven nám doteraz zostalo
v pomenovaní Slovenka, Slovensko, slovenský, slovenčina a jedine mužský príslušník nášho
národa bol neskoršie zamenený z tvaru Sloven na Slovák. Napriek tomu, že dnes už je prístup
k dokumentom z tej doby, mnohí z neznalosti, ale je dosť aj takých čo to robia účelovo, používajú
vymyslené pomenovanie Slovien. Aj cez slovenské média nás ohlupujú, že Cyril a Metod prišli
k akýmsi Slovienom. Toto pomenovanie však nemožno priradiť k nijakému slovanskému národu.
Zámer je ten, aby sa vytratil pôvodný názov našich predkov a navodil sa dojem, že Slovensko
nemá svojich vlastných predkov, ani svoju vlastnú pôvodnú reč. Bohužiaľ, vymyslené pomenovanie Slovien sa stále používa aj v učebniciach na našich školách.
V roku 863 prišli na slovenskú Veľkú Moravu z gréckeho Solúna (dnes Thesaloniki) na žiadosť
slovenského panovníka Rastislava učenci bratia Konštantín (ten neskoršie prijal meno Cyril)
a Metod. Poslal ich byzantský cisár Michal III., aby v slovenskej zemi šírili kresťanskú vieru
v reči ľudu.
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Cyril už v tom roku k reči našich predkov, teda k vtedajšej hovorovej slovenčine, vytvoril
slovenské hlaholské písmo pozostávajúce z približne 40 znakov a preložil do neho liturgické knihy z gréčtiny a latinčiny, vybrané časti Písma Svätého a hlavné texty cirkevného
a rímskeho práva.
Slovenský národ ako prvý zo všetkých Slovanov tým dostal vlastné písmo a stal sa predvojom
a ohniskom duchovnej a svetskej kultúry všetkých Slovanov. Poznáme presný dátum zrodu slovenského písma, rok 863, tak presne to nevie nijaký iný národ.

Slovenské hlaholské písmo vytvorené Cyrilom v roku 863

Vytvorením vlastného slovenského hlaholského písma v 9. storočí boli položené základy celej
slovenskej kultúry. V národnom jazyku bolo založené školstvo od základného až po akadémiu,
čo bolo v tej dobe unikátne.
V roku 867 odišli Cyrila a Metod do Ríma, kde ich prijal pápež Hadrián II. Ten Cyrilom
vytvorenú hlaholskú slovenčinu na obrade pri oltári Baziliky Panny Márie Snežnej v Ríme začiatkom roku 868 povolil používať pri bohoslužbách a v roku 869 to potvrdil v bule Glória in
excelsis Deo. Pápež touto bulou poslal Metóda z Ríma pôsobiť späť do slovenských krajín. Cyril
zomrel v Ríme 14. 2. 869 a tam ho pochovali v bazilike sv. Klimenta.
Kyjevský mních Nestor v letopise z 11. storočia o tom píše, že „Sloveni, ktorí sedeli pozdĺž
Dunaja, ktorých si podrobili Uhri... Lebo týmto najprv preložené boli knihy... Písmom slovenským
sa najprv nazývalo toto písmo...“
Pápežská bula Glória in excelsis Deo z roku 869 je najdôležitejším dokumentom v histórií
Slovenska. Ním sa naši predkovia Sloveni už v 9. storočí zaradili ku kultúrnej i duchovnej špičke
európskych národov ako Gréci a Rimania. Slovenčina sa stala po latinčine, hebrejčine a gréčtine
štvrtým liturgickým, teda aj literárnym (spisovným) jazykom v Európe. Platnosť slovenského
liturgického jazyka v 13. storočí znovu potvrdil pápež Inocent IV. Týmto historickým cirkevnoprávnym aktom bola legalizovaná naša cirkevná i národno-štátna suverenita.
Cyril a Metod účinkovali len ako apoštoli Slovenov (Slovákov). U žiadneho iného slovanského
národa nepôsobili. Až ich učeníci Slováci sa stali apoštolmi Slovanov. Z hlaholiky, ktorú pre našich
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slovenských predkov vytvoril Cyril, sa postupne vyvinula cyrilika a azbuka. Potom, ako Metod
v roku 885 zomrel, odišli jeho učeníci zo slovenského územia do okolitých krajín, na územie
dnešných Čiech, Poľska, Ruska a na Balkán a namiesto Cyrilovej hlaholiky sa na slovenskom
území zaviedlo latinské písmo – latinka, v ktorom sa začala písať slovenčina.
Cyril a Metod položili pred tisícstopäťdesiatimi rokmi pevné základy našich slovenských dejín.
František Bizub
Ďalšia troska z pravekých pecí na tavenie železa na hradisku v Kráľovej Lehote
V obecnom časopise č. 3/2016 na s. 24 – 26 sme písali o taviacich pieckach na železo v Kráľovej
Lehote v lokalite Kňazová, nadväzujúcej na hradisko na Dieli.
Začiatkom apríla tohto roku sme so synom Petrom asi o 500 m bližšie ku hradisku našli ďalšiu
železnú trosku, ktorá zostala ako odpad z taviacich piecok na železo zo starej železnej doby
(nazývanej aj halštatská doba) spred 2500 rokov.

Tento nález je dôkazom, že hradisko v Kráľovej Lehote bolo významné, keď na ňom v takom
rozsahu vyrábali železo.
František Bizub
Kniha Včelárske spolky na Slovensku
V marci 2018 vyšla kniha Včelárske spolky na Slovenku od autora Františka Bizuba z Kráľovej
Lehoty. Knihu vydal Slovenský zväz včelárov v Bratislave o náklade 2000 kusov.
Kniha je vo formáte A5, má 336 strán, 144 dobových obrázkov a 11 tabuliek. Skladá sa z častí:
Včelárske spolky na Slovensku do roku 1918, Všeslovanský zväz včelársky, Zväz Zemských
Ústredí spolkov včelárskych republiky Československej v Prahe, Založenie Zemského Ústredia
včelárskych spolkov pre Slovensko (1919), Zemské Ústredie včelárskych spolkov pre Slovensko
v Bratislave (1919 – 1930), Krajinské Ústredie spolkov včelárskych na Slovensku (1931 – 1939),
Ústredie slovenských včelárskych spolkov (1939 – 1945), Ústredie slovenských včelárov v Prievidzi (1945 – 1948), Jednota slovenských včelárov v Prievidzi (1948 – 1956), Včelárske župy,
Včelárske spolky v rokoch 1919 – 1949, Počet včelárskych spolkov a ich členov v rokoch 1920
– 1943 (tabuľka) a Zoznam včelárskych spolkov na Slovensku v rokoch 1919 – 1949 (tabuľky).
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Autor písal knihu šesť rokov. Čerpal do nej údaje z dobových včelárskych časopisov, kalendárov a kníh z Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, Slovenskej národnej knižnice v Martine,
knižnice Slovenského zväzu včelárov v Bratislave, knižnice Českého zväzu včelárov v Prahe
a z dokumentov Základných organizácií Slovenského zväzu včelárov.
História organizovaného včelárstva
na Slovensku nebola doteraz knižne
spracovaná. Pritom na tomto území
prvé včelárske organizácie vznikali už
takmer pred 200 rokmi. Len v období
rokov 1919 – 1949 pôsobilo postupne
v mestách a obciach Slovenka spolu 363
včelárskych spolkov. O každom z týchto spolkov je v knihe krátka história,
z horného Liptova je to o včelárskych
spolkoch v Liptovskom Hrádku, Kráľovej Lehote, Pribyline, Štrbe, Važci
a Hybiach.
Kniha zaznamenáva včelárske spolky
do roku 1949 po organizačnej stránke
a najmä tie najpodstatnejšie podujatia, ktoré sa v nich vykonali. Funkcie
v spolkoch včelári vykonávali väčšinou
nezištne, teda zadarmo. Za omnoho ťažších ekonomických podmienok ako sú
dnes, sa snažili dvíhať úroveň včelárstva
osvetou, vzdelávaním a svojpomocou.
Funkcionármi včelárskych spolkov
boli najmä učitelia a kňazi. Bolo to preto,
lebo pretrvával stav z 19. storočia, kedy
bol nedostatok vzdelancov a nahrádzali
ich kňazi a učitelia. Tí dobre poznali
miestne pomery, ovládali písomnú slovenčinu, vedeli verejne vystupovať a chceli udržať kresťanský a etnický ráz Slovenska. Angažovanosť kňazov pokračovala až do prvej polovice 20. storočia. Potom sa vtedajšia politická moc
snažila vplyv kňazov na ľudí obmedziť, preto boli aj z vedúcich funkcii v spolkoch vyradení.
Predsedami a tajomníkmi včelárskych spolkov boli tiež úradníci, žandári, financi, colníci,
železničiari, lesníci, roľníci, remeselníci, obchodníci, robotníci a iní.
V roku 2019 bude 150 rokov od vzniku Spolku včelárov slovenských v Hornom Uhorsku
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý založili 12. júla 1869 v Pružine a 100 rokov od obnovenia
celoslovenskej včelárskej organizácie 15. augusta 1919 v Bratislave. Táto publikácia dáva poklady
k tomu, aby boli tieto významné výročia oslávené dôstojne.
Vo viacerých Základných organizáciách Slovenského zväzu včelárov, ktoré sú nástupcami
včelárskych spolkov, nemajú údaje o svojej histórií. Takto si môžu pripomenúť výročia založenia
spolkov a vzdať úctu tým, ktorí sa o činnosť v spolkoch zaslúžili.
V ostatných rokoch vyšli viaceré monografie o mestách a obciach. Údaje o včelárskych spolkoch
uvedené v tejto knihe môžu poslúžiť pisateľom ďalších monografií a tým sa bude poznanie histórie
slovenského včelárstva šíriť ďalej, dozvedia sa o nich aj tam, kde o nich ani netušili.
Mgr. Erika Šteučeková
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ZVOZ

Nové, moderné,
funkčné
elektrospotrebiče.

VÝROBA

Keď doslúžia, patria
do kontajnera určeného
na elektroodpad, alebo
do zberného dvora.

ZBER ODPADU

POUŽÍVANIE

Uľahčujú nám život
v domácnosti
aj zamestnaní.

PREDAJ

Elektrospotrebiče
nakúpené v predajniach,
alebo na internete.

SEPARUJTE
S NAMI!

A y to
Ab
oto
všet
v
vš
etko
et
ko
ko
fung
fu
ngov
oval
alo
al
o
a mo
mohl
h i sm
hl
me
t ký
ta
k mt
m o
k lo
ko
lobe
be
eho
hom
m
za
ach
hrá
ráni
nť
ni
svet
sv
ett prre
e
na
aše
še deti,
eti,
et
je pottre
rebn
bná
bn
á
ú as
úč
a ť ná
ás
všet
vš
ettký
ých
h.

Elektrospotrebiče sú všetky zariadenia, ktoré fungujú na elektrický
prúd alebo batériu. Všetky nové elektrospotrebiče musia byť
y označené
symbolom podčiarknutého a preškrtnutého odpadkového koša.

apríl 2018 / číslo 1

Zo zberného miesta
putujú do recyklačného
závodu na odborné spracovanie.

Po odbornom
odstránení nebezpečných
súčastí sú pripravené
na recykláciu.

DEMONTÁŽ

Moderné stroje dokážu
oddeliť kovy, sklo a plasty,
ktoré tak sú pripravené
na opätovné použitie.

DRTENIE

Získané kovy, sklo a plasty
sú materiálom na výrobu
nových elektrospotrebičov.

TRIEDENIE

ELEKTROSPOTREBIČA

ŽIVOTNÝ CYKLUS

Kráľova Lehota
ročník 14

Kráľova Lehota
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RECYKLUJME!

Každý z nás môže byť hrdina, ktorý zachráni svet.
Elektrospotrebiče, ktoré doslúžili, nepatria
do komunálneho odpadu.

OZNAČENIE ELEKTROZARIADENIA
Všetky nové elektrospotrebiče musia byť
označené symbolom podčiarknutého
a preškrtnutého odpadkového koša.

KAM S ELEKTROODPADOM?

Elektroodpad je možné KOMPLETNÝ odovzdať
do zberného dvora, alebo do kontajnera
určeného na zber elektroodpadu.

GÜDE Slovakia, s. r. o.

Zberný kontajner je pre Vás dostupný
v predajni GÜDE Slovakia
pri Borovej Sihoti.

Created by Vector_corp - Freepik.com
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Štatistické údaje k 31. 12. 2017
Počet obyvateľov:
Prisťahovalo sa:
Narodilo sa:
Odsťahovalo sa:
Zomrelo:

598
18
3
9
6

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

muži: 290 ženy: 308
muži: 8 ženy:
10
muži: 1 ženy:
2
muži: 5 ženy:
4
muži: 4 ženy:
2

Počet domov: 195, z toho 140 rodinných, 6 bytových a 49 neobývaných
Chaty a rekreačné zariadenia: 14, stavby na ostatné účely:16, rozostavané domy: 2
V Kráľovej Lehote v časti obce Svarín je 25 domov, z toho 10 rodinných a 15 chát,
rozostavaný je 1 rodinný dom, stavby na ostatné účely: 1.

Spoločenská rubrika za január – apríl 2018
Narodili sa:

December 2017 – Liana Chrastová (nebola uvedená v IV. štvrťroku 2017)
Marec – Eva Juhová, Jasmína Mirgová, Jaroslav Ráchel
Uzavreli manželstvo: Apríl – Andrej Chovan a Erika Sochorová (občiansky sobáš)
Jubileá: 50 rokov Január – Jozef Spevár, Marec – Karol Šimčiak
55 rokov Apríl – Iveta Blahová, Renáta Cibuľová
60 rokov Október 2017 – Ján Božík (nedopatrením neuvedený v IV. štvrťroku 2017)
Január – Katarína Kúdolová, Február – Oľga Šmihulová
Marec – Ľubica Mrlianová, Božena Sopková
Apríl – Oľga Lehotská, č. d. 226
65 rokov Január – Eva Lehotská č. d. 128, Február – Eva Lehotská č. d. 210
Marec – Stanislav Gerec, Apríl – Milan Brezina
70 rokov Január – Oľga Lehotská č. d. 214, Marec – Albína Kunajová
Apríl – Pavlína Šteučeková, Viera Pavláková
80 rokov Marec – Marieta Michalidesová
Dagmar Žišková
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