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Číslo 1      JÚL  2015       Ročník 1 

Milí Kľačanci, 
 

Určite si spomínate na noviny s názvom Kľačiansky hlas, ktoré v minulosti vychádzali v našej obci. Boli zaujímavým zdrojom 
informácií pre našich občanov. Dnes k Vám prichádzame s Kľačianskymi novinami, ktorých cieľom je pravdivo a objektívne 
informovať Vás o dianí v našej obci. Sú to naše noviny, a preto privítame akékoľvek zaujímavé príspevky, ktoré sa týkajú života 
v našej obci, dobrých nápadov na voľný čas, záhradu či domácnosť a podobne. Podeliť sa môžete o zaujímavé cestovateľské 
zážitky alebo dobré rady. Prispieť zaujímavými fotografiami zo života našej obce a podobe. Redakčná rada Vaše príspevky zaradí 
a bude o nich vedieť celá obec. Sme radi, že sme dokázali dať dokopy tím ľudí, ktorí sú nadšení pre písanie našich novín. Staňte 
sa jeho súčasťou aj vy. 

Miriam Devečková 

 
Vážení obyvatelia Liptovských Kľačian a čitatelia Kľačianskeho hlasu. 
 
Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti prihovoril pri 
príležitosti obnovenia tradície vydávania Kľačianskych 
novín. Tradície, ktorú považujem za veľmi dôležitú ako 
formu komunikácie medzi vedením obce a jej obyvate-
ľmi, resp. návštevníkmi, nakoľko otvára priestor na 
poskytnutie najdôležitejších informácií o aktuálnom 
živote v našej obci. 
Od komunálnych volieb prešlo už pol roka a je teda 
namieste, aby som sa Vám ešte raz poďakoval za vysokú 
účasť v komunálnych voľbách a za prejavenú dôveru, 
ktorú ste dali mne i poslancom, a tiež aby som vás 
informoval o tom, aké problémy sme v uplynulom 
období riešili na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
(OZ) a aké plány máme do blízkej budúcnosti. 
Obecné zastupiteľstvo v zložení :  
Ing. J. Hollý – starosta obce 
Ing. J. Vrbenský - zástupca starostu obce 
poslanci - Ing. Miriam Devečková, Peter Hollý, Ing. 
Dušan Šimanský, Ing. Jozef Vozár 
zasadalo od svojej ustanovujúcej schôdze dňa 11.12.2014 
šesťkrát. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ sú 
zverejňované na obecnej tabuli aj na internetovej stránke 
obce. Vyplýva z nich, že na prvých dvoch pracovných 
zasadnutiach OZ, ktoré sa konali ešte v roku 2014, boli 
prijaté dôležité dokumenty (Rozpočet na rok 2015, VZN 
o miestnych daniach, VZN o náhradnom zásobovaní 
vodou, VZN o trhovom poriadku) a boli zriadené stále 
komisie ako poradné orgány obecného zastupiteľstva. 
Vzhľadom na to, že sa ku dňu 15.12.2014 vzdala svojej 
funkcie kontrolórka obce Ing. Alena Rojková, bolo 
vyhlásené výberové konanie na túto funkciu. Na základe 
tohto výberového konania bola dňa 30.1.2015 do funkcie 
hlavného kontrolóra obce zvolená Ing. Slávka Medveďo-

vá. Túto zmenu považujem za dôležitú a pre obec 
prospešnú z  pohľadu profesného i  ekonomického. 
Pozitívne hodnotím aj tú skutočnosť, že Ing. Medveďová 
má trvalý pobyt v Ľubeli a spolupráca s ňou je jedno-
duchšia a operatívnejšia. Personálnu zmenu ste mohli 
zaznamenať aj na pozícii pracovníčky obecného úradu, 
kde ku dňu 30.4.2015 na vlastnú žiadosť skončila 
pracovníčka Monika Humená, Na jej miesto nastúpila 
pani Ing. Dagmar Chvojková z Liptovských Vlách. 
Jednou z priorít nového vedenia obce sú úsporné 
opatrenia na režijných a prevádzkových nákladoch obce. 
Za uplynulé obdobie bola na znížení úväzku starostu 
obce a úväzku hlavného kontrolóra dosiahnutá ročná 
úspora vo výške cca 4700,- €. 
Ďalšie úsporné opatrenia (vedenie účtovníctva, zmluva s 
audítorom, zrušenie zmluvy na účtovný program KEO 
a program na evidenciu cintorína TOPSET, výpoveď 
zmluvy s SPF) predstavujú ročnú úsporu do 2500.- €. 
Okrem úspor sme sa v uplynulom období venovali aj 
pohľadávkam. Na daňových nedoplatkoch a na nedo-
platkoch za nájom mala obec na začiatku roka 2015 
pohľadávky vo výške takmer 6500,- €. Vzhľadom na to, 
že niektorí daňovníci nereagovali na výzvy o zaplatení, 
pristúpili sme k vymáhaniu záväzku prostredníctvom 
exekútora. Záväzky nájomníkov obecných bytov sa nám 
podarilo znížiť o 30 % a dnes žiadny z nájomníkov 
neprekračuje trojmesačnú lehotu záväzku. Ďalšou 
dôležitou prioritou, ktorej sa chce venovať nové vedenie 
obce je písomná agenda. Písomná agenda je veľmi 
dôležitá, lebo sú v nej vymedzené kompetencie, práva 
a povinnosti, ktorými by sa mali riadiť starosta, poslanci 
aj obyvatelia obce. Mnohé z dôležitých dokumentov sme 
na úrade alebo nenašli, alebo neboli vôbec schválené. Iné, 
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ktoré boli schválené v minulosti bolo potrebné aktualizovať. Aj 
keď je administratívna agenda v dnešnej dobe náročná, 
byrokratická a zaberá veľa času, je potrebná, lebo je zárukou 
k transparentnosti práce obecného úradu. Samostatnou 
kapitolou sú obecné nájomné byty. Na začiatku roka 2015 
spísali nájomníci na moju žiadosť závady v bytoch. 
Najčastejšie sa sťažujú na tieto nedostatky: netesniace okná, 
pleseň, popraskané steny, odpadávanie obkladov, dlažba 
z balkónov sa odliepa... Momentálne považujem za najväčší 
problém sťažnosti nájomníkov bývajúcich v podkrovných 
bytoch, kde sa vyskytol problém so zatekaním do bytov 
a problém so strešnou krytinou. Jedná sa o havarijný stav. 
Vzhľadom na skutočnosť, že od odovzdania bytov do užívania 
ubehlo už 12 rokov, nie je možné uplatniť reklamáciu na 
realizátora stavby. Obrátil som sa teda s reklamáciou na 
výrobcu krytiny. Ten po odbornom posúdení problému 
uviedol, že k deštrukcii krytiny došlo z dôvodu použitia 
nevhodnej strešnej fólie a tiež samotnej realizácie strechy. 
Napriek tomu sa nám podarilo výrobcu krytiny presvedčiť 
a dohodnúť prekládku strešnej krytiny na jeho náklady. 
Podmienkou je, aby boli odstránené všetky nedostatky, ktoré 
spôsobili, rozpadávanie sa krytiny. Obec bude preto musieť 
zafinancovať kúpenie novej strešnej fólie a ďalšieho materiálu, 
pričom nevieme odhadnúť výšku takejto investície. To sa 
ukáže až po odkrytí strechy. Aj keď sa dá očakávať, že to 
nebude malá investícia, je potrebné odstrániť havarijný stav 
obidvoch striech. Po vykonaní prekládky garantuje výrobca 
záruku na krytinu v dĺžke 33 rokov. Celú situáciu naviac 
sťažuje skutočnosť, že predošlé vedenie obce nezriadilo na 
fond opráv samostatný účet a tiež prostriedky, ktoré vložili 
nájomníci pri podpise nájomnej zmluvy do fondu zábezpeky 
použilo na iný účel ako mali byť použité v zmysle zákona 
443/2010 O dotáciách na rozvoj bývania a o soc. bývaní. Na 
rekonštrukciu striech bude teda potrebné použiť finančné 
prostriedky z rezervného fondu obce.  
Z uvedeného vyplýva, že obec má záujem na tom, aby sa 
nájomníkom obecných bytov ich bývanie zlepšilo. Na druhej 
strane očakávam, že obyvatelia bytov to ocenia svojou 
aktivitou pri skrášľovaní okolia bytoviek a spoluprácou 
s obecným úradom pri organizovaní kultúrno-spoločenských 
akcií a brigád v obci. 
Aspoň v krátkosti by som vám chcel milí čitatelia dať do 
pozornosti obecnú internetovú stránku 
(www.liptovskeklacany.sk ) ktorú sme na prelome mesiaca 
marec-apríl v spolupráci s firmou Freetech prerobili s cieľom 
jej zatraktívnenia a hlavne zjednodušenia jej obsluhy. Postupne 
chceme na stránke okrem úradných informácií zverejňovať aj 

aktuálne informácie zo života našej farnosti a tiež z činnosti 
Pozemkového spoločenstva urbárnikov. Samozrejme na 
stránke budete môcť nájsť aj aktuálne informácie z kultúrno-
spoločenského života a informáciu o pripravovaných 
podujatiach. Čo nás čaká v najbližšom období? Po snehovej 
kalamite z 31.1.2015, keď bolo pod ťarchou snehu strhnuté 
vedenie elektrického prúdu a spadlo tiež niekoľko stĺpov 
obecného rozhlasu, bolo potrebné vykonať preventívne 
opatrenie, aby sa situácia v budúcnosti nezopakovala. Pod 
elektrickým vedením bol preto vyrúbaný porast, ktorý vedenie 
ohrozoval. Tento zásah bol vykonaný v spolupráci so 
Slovenskými elektrárňami a Pozemkovým spoločenstvom Lipt. 
Kľačany. Ako neodkladná sa ukazuje aj rekonštrukcia vedenia 
obecného rozhlasu, vzhľadom na havarijný stav obecných 
stĺpov. Máme vypracovaný projekt na prekládku tohto vedenia 
aj potrebný súhlas od Slovenských elektrární a využití 
betónových  podperných bodov. Pokiaľ sa nám podarí 
zabezpečiť potrebné financie, chceli by sme prekládku vedenia 
uskutočniť ešte do konca tohto roka. Do úvahy pripadá aj 
postupná prekládka v niekoľkých etapách. Pre najbližšie 
obdobie máme pripravený aj projekt revitalizácie cintorína. 
Projekt sa skladá z dvoch častí – schodisko a chodník. 
Schodisko by malo uľahčiť prístup do hornej časti cintorína, 
kde sú voľné hrobové miesta a v zimných mesiacoch či v daždi 
je tam problémový prístup. Chodník zo zámkovej dlažby by 
mal spojiť schodisko s chodníkom pri dome smútku. Stavebné 
povolenie na projekt je už vybavené, realizácia je však 
podmienená zabezpečením potrebných prostriedkov 
a uskutočnením výberového konania na dodávateľa. 
Milí spoluobčania, máme za sebou pol roka spoločnej práce. 
Ďakujem všetkým, ktorí nám v našom snažení pomáhajú 
skutkom alebo radou. Ďakujem aj tým, ktorí nemajú obavu 
a konštruktívnou kritikou usmerňujú naše kroky. K odvahe 
chcem povzbudiť tých, ktorí sa pod svoje kritické podania 
nepodpísali. Dobre mienená kritika je niekedy prospešnejšia, 
ako pochvala, tak nemajte obavu otvorene hovoriť 
o problémoch, veď nám ide (aspoň si to myslím) o spoločnú 
vec – o rozvoj našej obce. 
 
Prajem Vám krásne leto, vydarenú dovolenku a aby ste 
načerpali veľa pozitívnej energie do ďalšej práce. 
 
S úctou  
 
    Ján Hollý starosta obce 
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Životné jubileum 
Plynie čas, keď v zrkadle objaví sa vlas, 
Niť strieborná 
Je to veľký poklad a múdrosti doklad 
Ktorú si vážime a s láskou strážime 
 

Srdečne blahoželáme našim občanom, 
ktorí oslávili v tomto roku pekné životné 
jubileum: 
Pustaj Juraj   90 rokov 
Šimková Anna  85 rokov 
Andaházy Ján  80 rokov 
Šimková Oľga  80 rokov 
Mlynčeková Anna 75 rokov 
Hrnčiarova Alena 65 rokov 
Šimková Terézia  65 rokov 
Švecová Lýdia  75 rokov 
Chmelická Mária  75 rokov 
Pustajová Anna  80 rokov 
Čavrnochová Viera 70 rokov 
Mlynarčíková Mária 85 rokov 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ján Andaházy 

Opustili nás 
Mlynarčíková Blažena 75 rokov 
Humený Ján 41 rokov  
Michník Štefan 61 rokov 
 
Hoci ste odišli a nie ste medzi nami, 
V našich srdciach zostávate stále s nami 
 
 

Narodené deti 
Vítame narodených občiankov, ktorí 
prišli medzi nás:  
Vyšňanová Linda 
Seman Frederik 
Protuš Jozef 
Veselovský Jakub 
Bubniak Leo 
 
Srdečne blahoželáme rodičom. 
„Hoj! jak je sladko žiť s anjelom, hodín 
anjelských večný rad 
Volať toho svojim priateľom, čo tvorca je 
svetov a hrad!“  
 
 
 

 
 Juraj Pustaj 
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     Podľa posledných štatistík vyprodukuje obyvateľ EU takmer 500 kg komunálneho odpadu ročne, na 
Slovensku je to približne 320 kg. Náš problém je, že až 74% z neho skončí na skládke komunálneho odpadu, 
kde z neho už nie je žiadny úžitok. 
     Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižuje objem komunálneho odpadu, šetríme energie 
a nerastné suroviny, chránime životné prostredie. Cieľom separovania je ekonomické zhodnotenie 
jednotlivých oddelených zložiek odpadu. Sk ich teda chceme využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať 
s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadu sú v mieste 
ich vzniku teda v domácnostiach. 
     V našej obci máme k dispozícii 4 druhy kontajnerov: 
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Vývoz kontajnerov sa organizuje 
pravidelne 1x do mesiaca, u plastov 
je to 2 x mesačne. Pozastavila by 
som sa pri žltom kontajneri. Žijeme 
v dobe plastov, preto sa nemôžeme 
čudovať, že tohto druhu odpadu sa 
nazbiera čo najviac. Skôr by som 
dala do pozornosti, že PET fliaš od 
nápojov vojde do zbernej nádoby 
určite mnohonásobne viac, ak ich 
objem zmenšíme stlačením, 
zošliapnutím. Ak vhodný kontajner 
nenájdete, takýto druh odpadu patrí 
do komunálneho odpadu v rámci 
obce, ktorý sa nachádza na dvore 
bývalých štátnych majetkov. Tento odpad bol po mnohých rokoch vyvezený viď foto, čo je tiež vizitka našej 
obce a ľudí čo v nej žijú. No v našej obci žijú aj šikovné a ekologicky založené deti, ktoré na Deň Zeme 
prišli a pri prechádzke obcou, spolu s pani učiteľkami, vyzbierali všetok odpad. Udialo sa tak v spolupráci so 
Základnou školou v Ľubeli, ktorá si takto uctieva Deň Zeme. 
     Niečo dôležité pre nás všetkých: 
     Doteraz za odvoz odpadu platil každý občan 10 Eur ročne a obec doplácala rovnakú sumu za každého 
obyvateľa. Prijatím nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý nadobudne účinnosť od 1.1.2016 
nebude môcť obec dotovať vývoz odpadu, to znamená, že táto povinnosť sa presunie na občana. Z fakturácie 
vieme, že 1 tona komunálneho odpadu stojí 24,31 € a 1 tona separovaného odpadu stojí 3,00 €, pritom sa 
ešte platí za uloženie odpadu na skládku čo stojí 4,98 € za tonu a vysypanie každej vašej nádoby stojí 1,32 €. 
Preto by nám malo záležať na tom, aby komunálneho odpadu bolo čo najmenej.  
     Výrazné zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky sa dá dosiahnuť aj 
kompostovaním. Bioodpad z domácnosti tvorí 30-45% komunálneho odpadu, ktorý podlieha rozkladu. 
Bioodpad produkovaný ľudskou činnosťou vieme kompostovaním premeniť na hnojivo-kompost, ktorým 
vrátime do pôdy výživné látky a ušetríme prostriedky na nákup umelých hnojív. 
     Výber  kompostoviska záleží od našich schopností a možností (plasty, drevo, pletivo...) Finančne 
najmenej náročné kompostovisko je obyčajná hrobľa kde môžeme kompostovať bioodpad z domácností 
(zvyšky ovocia, zeleniny, jedál...) ale aj bioodpad zo záhrad (pokosená tráva, opadané lístie, vypletá burina, 
popol z dreva, piliny, posekané konáre...). Kompostovanie prebieha za prítomnosti pôdnych organizmov – 
napr. dážďoviek, preto musíme zabezpečiť kontakt zo zemou. Dôležitá je aj vlhkosť a teplota kompostu 

a prístup kyslíka. 
Približne po 9-
12 mesiacoch je 
kompost zrelý. 
Závisí to od 
toho, ako často 

kompost 
prehadzujeme. 

Zrelý kompost 
nezapácha, vonia 
po humuse, je 

tmavohnedej 
farby, dobrej 

štruktúry 
a obsahuje veľa 
živín. 
 
 
Oľga Hollá 
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     V lete uplynie 100 rokov od narodenia dôstojného pána farára Bartolomeja Sedláka. Je to jeden 
z kňazov, pôsobiacich vo farnosti sv. Alžbety. Vráťme sa do rokov jeho pôsobenia a priblížme si, 
aspoň v skratke, túto osobnosť.  
     Bartolomej Sedlák sa narodil 12. augusta 1915 v Jakubovanoch v okrese Sabinov, ako druhé zo 
štyroch detí. Jedna sestra mu zomrela v útlom veku, takže vyrastal s dvoma súrodencami, bratom 
Jozefom a sestrou Žofiou. Po skončení stredoškolských štúdií sa prihlásil do Kňažského seminára 
v Spišskej Kapitule, kde prijal aj kňažskú vysviacku. Primičnú svätú omšu slávil vo svojom 
rodisku. V roku 1943 nastúpil na kaplánske miesto do Trstenej. Po nedobrovoľnom odchode 
Andreja Geráta v roku 1945, prišiel do farnosti sv. Alžbety v Liptovských Kľačanoch ako farský 
administrátor. Tu pôsobil celých 40 rokov, až do svojej smrti. 
     Počas svojho pôsobenia v tejto farnosti , sa stretol s mnohými ťažkosťami. Najmä v prvých 
rokoch pastorácie. Skončila sa druhá svetová vojna, ktorá znamenala veľké utrpenie a nastalo 
ďalšie trápenie v podobe komunistického režimu. Po prevrate v roku 1948 bola Cirkev vystavená 
mnohým útokom. Bola potrebná veľká opatrnosť a diplomacia zo strany kňazov, aby sa udržali 
v pastorácii. Či už to bola tzv. Katolícka akcia, alebo neskôr Pacem in terris. Iste tieto praktiky 
režimu neobišli ani Bartolomeja Sedláka. Napriek tomu, vždy viedol svojich veriacich k jasnému 
úsudku a vernosti  Katolíckej cirkvi. Nebojácne vyučoval v školách náboženstvo, vychoval dvoch 
bohoslovcov Fedora Lejšu a Arnolda Matejovie, ktorí celý svoj život zasvätili Bohu. Za štyridsať 
rokov pôsobenia pokrstil, priviedol k prvému svätému prijímaniu,  ku sviatosti birmovania 
a k sviatostnému manželstvu veľmi veľa mladých ľudí. Mnohí ho nosíme vo svojom srdci, ako 
prvého kňaza, ktorý vstúpil do nášho života. 
     Chcela by som spomenúť aj starostlivosť o majetok farnosti. Pretože v čase jeho príchodu sa 
bolo treba postarať o gazdovstvo, ktoré fara vlastnila, prijal za gazdinú vdovu Máriu Griešovú, 
ktorej muž zahynul vo vojne. A pomáhať prišla aj neter Mária, ktorú všetci volali Marka z fary. 
Počas svojho pôsobenia opravil faru, postavil hospodársku budovu, postavil novú zvonicu, 
opravil kostol. Iste to nebolo ľahké v čase náboženského útlaku. To všetko sa podpísalo na jeho 
zdraví. Posledné roky jeho 
života ho trápila zákerná 
choroba, ktorej 10.marca 
1985 podľahol. Pán si 
povolal jeho dušu, aby ho 
odmenil za všetky námahy 
a diela,  ktoré vytvoril na 
poli duchovnom, ale aj v 
hmotnej oblasti. Nech ho 
Pán za všetko požehná 
a prijme do nebeskej vlasti. 
     Odpočinutie večné daj 
mu, Pane, a svetlo večné 
nech mu svieti.   
 
 
Jana Šimanská 
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Sväté prijímanie je pojem, ktorým katolícka 
cirkev označuje posvätený chlieb a víno, 
ktorý kresťania prijímajú pri slávení 
Eucharistie. 
Na Slovensku sa pripravujú deti  na prvé 
sväté prijímanie v tretej triede základnej 
školy t. j. vo veku 8-9 rokov. V tomto veku 
by už dieťa malo rozumieť základným 
pravdám viery aj tomu, čo tento krok 
prijatia Eucharistie obnáša, čo je 
podmienkou prijatia sviatosti. 
Takúto sviatosť prijali deti v našom 
farskom rímsko-katolíckom kostole sv. 
Alžbety v Liptovských Kľačanoch dňa 17. 
mája 2015. Do vyzdobeného kostola  ku 
sviatosti pristúpilo 14 detí z Liptovských 
Kľačian, Ľubele a Dúbravy,  aby prijali do 
srdca najdôležitejšieho Hosťa Pána Ježiša. 
O príjemnú hudobnú atmosféru sa 
postarali  spevokol z Dúbravy a náš 
organista.  
Po spoločnom fotení sa deti so svojou 
radosťou prijímania išli podeliť do svojich 
rodín. Prvoprijímajúce deti urobili ďalší 
krôčik k Bohu. 
 

 

Beata Vrbenská                
 

 

70. výročie ukončenia 

druhej svetovej vojny 

a Slovenského národného 

povstania. 
Rok 2015 je významným rokom, v ktorom si pripomíname 
70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a 71. výročie 
SNP. Pri tejto príležitosti sa konali veľké oslavy na Háji 
Nicovô s prítomnosťou prezidenta slovenskej republiky, 
premiéra a priamych účastníkov SNP. 
Naša obec si pripomenula 70. výročie SNP minulý rok 
v auguste. Skupina približne 20 občanov našej obce 
v zložení deti, mládež a dospelí navštívili partizánske 
hroby v doline v časti zvaná Likavské. Hroby sme vyčistili, 
upravili, položili veniec a zapálili sviečky. Dôstojne sme 
hroby prikryli slovenskou zástavou a zaspievali sme našu 
hymnu. V modlitbe sme prosili o Božiu spásu za padlých 
Slovákov v druhej svetovej vojne. 
Horou sme sa dostali aj k bývalému partizánskemu 
bunkru, kde sme deťom a mládeži porozprávali príbeh 
o dvoch padlých vojakoch v Kľačianskej doline. 
Prechádzku Kľačiankou dolinou a čistenie hrobov padlých 
vojakov chceme udržať ako tradíciu v našej obci. V tomto 
roku Vás srdečne pozývame na prechádzku Kľačianskou 
dolinou 29. Augusta 2015. Stretneme sa pred obecným 
úradom pred pamätníkom padlých hrdinov v našej obci. 
Tešíme sa na spoločné putovanie Kľačianskou dolinou 
a zaujímavé rozprávanie o týchto významných 
udalostiach. Ak viete nejaký príbeh, ktorý sa týka života 
v našej obci počas druhej svetovej vojny alebo SNP 
podeľte sa oň s nami a napíšte nám do Kľačianskych 
novín. Svoj príspevok môžete priniesť priamo n obecný 
úrad alebo zaslať na adresu:  
liptovske.klacany@gmail.com. 
 

Miriam Devečková 
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     Druhá májová nedeľa – 10. máj 2015 mala 
v Kľačanoch pečať materstva. Starosta obce Ján 
Holý so svojim tímom privítal v priestoroch 
kultúrneho domu  maminy, staré a prastaré mamy. 
Kto, ak nie deti, by mohli byť bytosťami, čo najviac 
potešia ich srdcia?! Pod starostlivým vedením 
Anežky Šimkovej a Miriam Devečko-vej, pripravili 
úžasnú spleť piesní, básní, tancov a skvelé klavírne 
sólo Miriam Devečkovej. Krásnou básňou sa 
všetkým prihovorila aj pani učiteľka Helenka 
Vrbenská. Taktiež Miroslava Kanderová s vlastnou  
tvorbou a za pomoci hosťa Ivety Šimunkovej, 
zahrali na gitare a zaspievali. Priestor bol nasýtený 
pokojnou slávnostnou atmosférou. 
     Trošku k histórii sviatku -  Deň matiek siaha až 
do obdobia antiky. Za predchodcu Dňa matiek 
v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. 
Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali 
oslavovať 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, 
ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas 
veľkonočného pôstu, sa mohlo novodobej his-tórii 
ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia 
na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka 
Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako 
v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň 
za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva 
roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch 
USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do 

oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za 
Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow 
Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol 
Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný 
sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli 
prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. 
V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v 
roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, 
dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červeného kríža. 
V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a ostatných 
proruských krajinách nahradené marcovým 
Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na 
Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa 
začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. 
     Všetkým maminám, starým a prastarým mamám, ktoré  sa nemohli zúčastniť slávnostného posedenia, 
dodatočne prajeme pevné zdravie, šťastie, nekonečnú lásku a oddanosť svojich detí. 

Miroslava Kanderová 
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Miroslava Kanderová 
 
Mami, 
 
kráčam alejou, 
má tvoju vôňu. 
Každým dúškom zrkadlí sa 
bludisko detstva, 
zahmlené, nádherne 
rozpačité. 
 

Počatím v tebe pulzovali dve 
srdcia. 
Pre teba moje, tvoje pre mňa. 
Si pevnosťou v neláskavom 
svete. 
 

Zrela som v tebe, s tebou. 
Šťastie nirvánou, 
bolesť ťa zraňuje násobkami 
mojich pocitov. 
To pochopila som,  
až sama stala som sa 
mamou. 
 

Nemenná v spleti času, 
pilierom zeme, 
stromom života, 
čo každým pórom presakuje 
lásku, nehu, opateru, 
nekonečnú dobrotu. 
 

Kráčam alejou napájaná 
vôňou. 
Na perách modlitba: 
Bože, ochraňuj mi mamu. 

Prázdninový stolnotenisový turnaj 

 

Na začiatku každého kultúrneho alebo športového 
podujatia je dobrý nápad. Po dobrom nápade hľadáte 
spôsoby ako ho zrealizovať a hneď potom ako svoj nápad 
zrealizujete urobíte radosť nielen sebe samému, ale 
predovšetkým tým ľuďom, ktorým je určený. 
Takto nejako vznikla myšlienka stolnotenisového turnaja 
v Liptovských Kľačanoch. Peter Devečka prišiel s nápadom 
urobiť pre deti stolnotenisový turnaj. Keďže bolo pred 
veľko-nočnými sviatkami a dátum turnaja stanovený na 
Zelený Štvrtok, dovolili sme si poradiť sa aj ohľadom 
duchovnej vhodnosti stolnotenisového turnaja. Odpoveď 
bola kladná, pretože turnaj sme realizovali 
v dopoludňajších hodinách, a teda každý účastník turnaja 
či sympatizant sa mohol zúčastniť večerných obradov 
v kostole. 
Každý účastník mal možnosť trénovať asi dva mesiace 
pred turnajom dva krát do týždňa v kultúrnom dome. 
Mnohí túto šancu využili a oplatilo sa. Výsledkom bolo 
umiestnenie na stupni víťazov. 
Celkovo sme vytvorili dve kategórie – mladší žiaci a starší 
žiaci. Každý odohral zápas s každým a teda spolu neuveri-
teľných 47 zápasov. Rozhodcovia, Peterovia – Devečka 
a Hollý, hodnotili objektívne a férovo. Pri takomto 
množstve zápasov pomáhali v hodnotení aj fanúšikovia. 
Atmosféru v kultúrnom dome vytvárali samotní pinpongoví 
nadšenci, ale aj bufetárky Mirka a Bea, ktoré varili párky 
a podávali čaj. Ceny do stolnotenisového turnaja venovala 
obec Liptovské Kľačany a občania, ktorí vybursovali 
peniaze na Fašiangovej burse a účelovo ich určili pre deti 
a mládež v našej obci. 
No a na záver najdôležitejšia informácia – turnajové 
výsledky: 

   Mladší žiaci Starší žiaci 
1.Michal Repa 1. Andrej Šotník 
2.Daniel Devečka 2. Martin Repa 
3.Tomáš Vrbenský 3.  

 

Takže milí priatelia, všetkým srdečná vďaka za zrealizo-
vaný nápad a Vašu podporu. Ako som sme sa presvedčili, 
dobré nápady treba realizovať, pretože prinášajú dvojitú 
radosť – Vám aj iným. Neváhajte a skúste to aj vy. 
No a ešte výzva pre všetkých pingpongistov: o rok zase, 
súťažíme v tomto čase. 

Miriam Devečková 
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TRADIČNÁ FAŠIANGOVÁ BURSA  
V LIPTOVSKÝCH KĽAČANOCH 

          sobota,  
         31. januára 2015  
 
Fašiangy, Turíce, Ve ľká noc príde, 
kto nemá kožúška zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa popasiem... 
 
Pokra čovali sme spolo čne vo zvykoch a  
tradíciách v našej obci Liptovské K ľačany.  
Tento rok pod záštitou obecného úradu a našich ob čanov, ktorí sa pridali 
k bursovníkom v hojnom po čte. Originálny fašiangový doprovod bola 
harmonika a silné hlasy našich spevákov. Kultúrna k omisia pripra-vila 
pre bursovníkov fašiangovú praženicu z domácich vaj í čok a slaniny.  
Vo ve černých hodinách pokra čovala fašiangová veselica pre našich 
najmenších. Fašiangový karneval sa niesol v znamení  sú ťaží a tanca. Ceny 
do sú ťaží venoval miestny podnikate ľ pán Ratkoš s rodinou, ktorí 
prevádzkujú pálenicu v obci. Ďakujeme mu nielen za venované ceny, ale aj 
domácu pálenku z K ľačianskej pálenice pre bursovníkov.  
Dobrá fašiangová atmosféra na karnevale zamaskovala  aj stále sa 
opakujúce pesni čky od Kandrá čovcov, ktoré boli na karnevale správne 
energické a dynamické pre rozšantené deti.  
Ďakujeme všetkým ob čanom, ktorí nás podporili a srde čne privítali vo 
svojich domovoch. Vybursované peniaze používame na športové a kultúrne 
akcie v našej obci ur čené pre Vás, milí ob čania. A preto neváhajte 
a prí ďte sa podeli ť o Vaše dobré nápady na kultúrne, športové alebo 
obecné podujatia. Dvere obecného úradu pre dobré ná pady na dianie v obci 
sú vždy otvorené a dobrých nápadov nikdy nie je dos ť ke ď je chu ť a vô ľa. 

 
Miriam Deve čková 

 
 

Fašiangová bursa       Karneval 
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19. decembra 2014 o 18.00 pred obecným úradom 
 

Mikuláš zavítal do našej obce v roku 2014 už pod vedením nového pána starostu Ing. Jána Hollého a prišiel 
v čase, keď už sa vianočný punč pil takpovediac naplno. 
Slovo punč má pôvod v hindskom výraze „pánč“ s významom číslovky 5, pretože pôvodne sa zhotovoval z 
piatich prísad: z alkoholu, cukru, citrónu, vody a 
čaje či korenia. Náš prvý verejný Kľačiansky 
vianočný punč bol rovnako pripravený z piatich 
ingrediencií a ako ste nám povedali chutil výborne. 
Musím však priznať, že koňaku sme pridali málinko 
viac, veď sú Vianoce a na Vianoce je všetkého 
hojnosť. Príjemnú atmosféru ste vytvárali pri 
teplom punči hlavne vy, milí spoluobčania, ktorí ste 
prišli pozdraviť priateľov, zaspievať si vianočné 
koledy a pozdraviť Mikuláša a anjela, ktorí prišli 
pozdraviť našich najmenších. Rozdali približne 50 
balíčkov za básničku, pesničku či dokonca tanček.  
Vážime si každý dobrovoľný príspevok, ktorý bol 
určený pre deti a mládež v našej obci a jeho 
preukázateľné čerpanie sme už realizovali pri 
stolnotenisovom turnaji a detskom karnevale. Deti, mládež a naši občania si vypočuli legendu o Mikulášovi 
a v príjemnej predvianočnej atmosfére sme sa rozišli do našich domovov, kde dýchala vianočná atmosféra a 
radosť z prichádzajúcich sviatkov. 

Miriam Devečková 
 

 
Jubilejný, v poradí už piaty ročník „Trojkráľového hokejbalového turnaja o pohár starostu obce“ sa 
uskutočnil v sobotu 3.1.2015 v Liptovských Kľačanoch. 
Ani nedostatok snehu a jarné 
počasie neodradilo účastníkov 
tohto tradičného podujatia od 
účasti na turnaji. Organizátori na 
čele s Ľudovítom Šmigurom a 
Lukášom Veselovským privítali 
dve mužstvá z Liptovského 
Mikuláša, jedno mužstvo zo 
susednej Ľubele a dve mužstvá 
domácich hokejbalistov. 
Účastníkov prišiel svojou 
prítomnosťou povzbudiť aj 
viceprimátor Liptovského 
Mikuláša pán Rudolf Urbanovič. 
Tenisová loptička „sedela“ 
najlepšie na hokejkách mužstva z 
Ľubele pod vedením starostu 
Erika Gemzického, ktoré získalo putovný pohár. 
Ako na záverečnom posedení pri držkovom guláši povedal starosta obce Ján Hollý, víťazom sa stal každý, 
kto premohol sviatočné leňošenie a prišiel začiatok roka stráviť v príjemnej športovo – spoločenskej 
atmosfére. 

Ján Hollý 
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Deň detí a Jánska vatra 
V sobotu 27. júna o 10.00 hod sa pred obecným úradom v Liptovských 
Kľačanoch hemžilo nedočkavými deťmi. Kultúrna komisia na čele 
s predsedníčkou Miriam Devečkovou totiž zorganizovali deň detí 
a rozlúčku so školským rokom v jednom. Deň nazvaný Na prechádzke 
Kľačanami si mohli vychutnať deti aj ich rodičia. Súťaže boli rozdelené na 
tri stanovištia. Prvé pri Lome, druhé pri bývalom bunkri a tretie pri 
Kaplnke. Na poslednom bolo pripravené občerstvenie, ohnisko a nakrájané 
klobásky pre hladné brušká. Kto zvládol túto trasu plnú súťaží dostal 
samozrejme krásnu odmenu. Počasie nám tiež prialo, pretože nebolo ani 
teplo ani zima, ale príjemne. A príjemná atmosféra panovala až 
do večera. Na Hôrke už čakala veža z dreva na zapálenie Jánskej 
vatry, ktorú postavili mládenci pod vedením Mareka a Matúša 
Veselovských. Dobrá nálada a spev sa niesla skoro do druhej 
rána. Touto cestou chceme všetkým, ktorí svojou pomocou 
prispeli k organizovaniu celého dňa, veľmi krásne poďakovať. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
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Chválime: 

• Občanov, ktorí sa zapojili do zberu 
použitého textilu pre združenie 
Pomocný anjel v termíne 13.-
20.4.2015, kedy sa vyzbieralo 400 kg 
oblečenia.  

• Daňovníkov, ktorí si vzorne 
a v riadnom termíne zaplatili daň 
z nehnuteľnosti a tuhý komunálny 
odpad. 

• Zároveň žiadame daňovníkov 
a držiteľov preukazu ZŤP, aby ho 
doniesli na obecný úrad a vyplnili tu 
Žiadosť o zníženie dane, ktorá bude 
podkladom pre vyrubenie dane na 
rok 2016.  

Nechválime  

• Firmu FRANEX, ktorá má najväčšie 
nedoplatky, nemá zaplatené dane od 
roku 2010 vo výške 2664,- €. 

• Obyvateľov, ktorí nerešpektujú vývoz 
a separovanie odpadu a vysýpajú ho do 
jám na cestu.

 


