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Milí Kľačanci,
Aj v tomto roku chceme zachovať tradíciu vydávania Kľačianskych novín o dedine,
pre dedinu a pre každú rodinu.
Starosta obce a redakčná rada
Slovo starostu
Polrok prešiel, ani sme sa nenazdali a je tu opäť čas, aby
sme sa vám prihovorili prostredníctvom vašich novín.
Vašich preto, lebo čoraz viac z vás sa priamo alebo
nepriamo podieľa na ich tvorbe, čo je neklamným znakom,
že noviny si našli medzi vami svoje miesto a plnia svoju
funkciu.
Už v predošlom vydaní novín sme priniesli informáciu o
prebiehajúcej
rekonštrukcii
obecného
rozhlasu.
Rekonštrukcia bola úspešne ukončená v marci tohto
roku .Náklady na rekonštrukciu v celkovej výške 7.318 €
sme pokryli z vlastných prostriedkov. Oproti minulosti
pribudlo niekoľko reproduktorov, preto verím, že sa
zlepšilo ozvučenie obce. Ak je niekde potreba urobiť
zmenu, oznámte to na obecnom úrade. Prínosom je aj to,
že bolo odstránené pôvodné vedenie, ktoré už
z bezpečnostného hľadiska predstavovalo nemalé riziko

a nevyhovovalo aj z estetického hľadiska. Demontované
stĺpy využijeme v budúcnosti pre potreby obce.
Rekonštrukcii boli podrobené aj obidve autobusové
zastávky v obci. Práce na obnove vykonali naši občania,
ktorých
zamestnávame
cez
úrad
práce.
Začiatkom marca sme podali žiadosť o poskytnutie
prostriedkov na vybudovanie chodníka a schodov na
našom cintoríne. Celková výška nákladov na realizáciu
tohto projektu vrátane vypracovania projektu predstavuje
sumu vyše 30 tis. €. Tieto financie by mali byť poskytnuté
z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
a rozhodnutie o ich pridelení by sme mohli dostať v druhej
polovici roka. Pokiaľ by sme boli úspešní, na realizáciu je
potrebný
čas
jeden
až
dva
mesiace.
Začali sme tiež s prípravou projektu úpravy verejného
priestranstva pred obecným úradom a v priestore pri kríži
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pod farou. O ďalšom postupe Vás
budeme informovať v nasledujúcich
vydaniach novín. Zvažovali sme aj
možnosť rekonštrukcie obecného
osvetlenia, ale vzhľadom na počet
svetiel a súčasné náklady na prevádzku
a údržbu osvetlenia sme sa rozhodli, že
zatiaľ
nepôjdeme
do
tejto
rekonštrukcie.
Pri tejto príležitosti by som chcel
informovať
o systéme
údržby
(výmeny) svietidiel. Cena jednej
svetelnej trubice je okolo 5,- € za kus.
To nie je veľa. Nákladnejšie je použitie
plošiny, bez ktorej nie je možné
uskutočniť výmenu. Preto vás chcem
požiadať o trpezlivosť, pokiaľ svietidlo nesvieti. Nie je
možné vymeniť svietidlo po jednom, ale keď ich počet
dosiahne päť-šesť kusov, čo niekedy trvá aj dva tri
mesiace. Verím, že pochopíte našu snahu o čo
najhospodárnejšie nakladanie s obecnými financiami.
Blíži sa leto a s tým súvisí rast vegetácie. Chcel by som
vám, milí občania, dať do pozornosti povinnosť
vyplývajúcu zo zákona o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy (§ 3 ods. 1 písm. b/ Zákona č.
220/2004) a tiež znenie § 127 občianskeho zákonníka.
Z uvedených zákonov vyplýva, že každý vlastník,
nájomca alebo správca pôdy je povinný pozemky
udržiavať v čistote a to najmä kosením, aby ste tak
predchádzali výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch. Tu by som sa chcel vyjadriť k téme na ktorú
sa ma viacerí pýtate pri osobných stretnutiach. Jedná sa
o kosenie farského vrchu, farskej záhrady a okolia kostola.
Tieto pozemky nie sú majetkom obce, ale sú na vstupe do
obce a výrazne sa podieľajú na celkovom vzhľade obce
a na prvom dojme z nej.
V apríli tohto roka som oslovil pána farára s ponukou na
spoluprácu pri údržbe pozemkov s tým, že ak farský úrad
zabezpečí kosačku, tak obec poskytne pracovnú silu
a pohonné látky. Pán farár ponuku hneď neprijal s tým, že
si to rozmyslí... Tomuto, priznám sa nerozumiem, ale

v každom prípade do dnešného dňa som
nedostal k tejto ponuke žiadne
vyjadrenie. Pokiaľ sa tak nestane ani
v najbližšom období, budem musieť
poslať na farský úrad výzvu na splnenie
si príslušných povinností vyplývajúcich
z § 127 Občianskeho zákonníka resp. §
3 odst. 1 písm. b/ Zákona č. 220/2004
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Len pripomeniem, že ponuka na
spoluprácu zo strany obce stále platí.
S ochranou životného prostredia súvisí
aj likvidácia odpadu. Už sa nám
podarilo mnohé zlepšiť. Potvrdili to aj
učitelia zo základnej školy v Ľubeli,
ktorí v apríli na Deň zeme spolu s deťmi zbierali odpad
v našej obci. Stále sa však medzi nami nájdu takí občania,
ktorí aj napriek viacerým upozorneniam zasýpajú jamy na
cestách stavebným odpadom. Je to vážne porušenie
zákona a za takýto priestupok je možné udeliť sankciu vo
výške 6.638,- €. Stavebný odpad sa musí likvidovať podľa
platného VZN a za jeho uloženie sa platí poplatok. Práve
nesprávne triedenie komunálneho odpadu bolo dôvodom
nato, že bolo potrebné zvýšiť ročný poplatok za likvidáciu
odpadu. Ani zvýšenie poplatku o 2,- € na osobu však nie
je dostatočné na pokrytie nákladov a obec bude aj naďalej
doplácať
na
likvidáciu
komunálneho
odpadu.
Vážení občania, v krátkosti som vám priblížil niektoré
problémy, ktoré sme za uplynulých šesť mesiacov riešili
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.
Na záver chcem poďakovať tým, ktorí nám v práci
pomáhajú.
Blíži sa leto, čas dovoleniek a oddychu. Prajem vám, aby
ste tento čas prežili v zdraví, v pokoji, aby ste načerpali síl
a energie, ktorú budete potrebovať na plnenie ďalších
úloh, ktoré sú pred vami.
S úctou
Ján Hollý starosta obce

Deň Zeme, je deň venovaný Zemi, ktorý sa
každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky
motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady
ničenia životného prostredia. Tento deň sme si
pripomenuli aj v našej obci. Deti, ktoré navštevujú
Základnú školu v Ľubeli pod dozorom svojich pani
učiteliek prešli celú obec a vyzbierali odpad, ktorý bol
potom uložený do zberných nádob. Potešiteľné je, že
oproti minulému roku bolo odpadu výrazne menej.
Poďakovanie za zorganizovanie tejto aktivity patrí
vedeniu Základnej škole v Ľubeli.
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Pred časom Vás iste zaujal dôvod záujmu nášho
pána starostu o spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností
prostredníctvom domáceho kompostovania.
Výsledkom bolo, že viac ako 50 % našich
obyvateľov svojpomocne kompostuje odpad
z domácnosti, čo je veľmi potešujúce.

- Uhlíkaté materiály väčšinou vznikajú na záhrade v
inom čase (od jesene do jari) ako dusíkaté materiály
(od jari do jesene). Preto si ich musíme uskladniť a
len postupne ich podľa potreby pridávať k vznikajúcim dusíkatým materiálom.
- Počas celého procesu kontrolujeme vlhkosť
(z materiálu by nemala vytekať voda a nemal by sa
ani rozsýpať. Podľa potreby kompost dovlhčíme
alebo pridáme savý materiál
- Aby kompostovací proces prebiehal správne,
musíme zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie
kompostovaného materiálu. To dosiahneme
vytvorením dostatočného množstva otvorov na
zásobníku a minimálne 1-2x ročne prekopanímprehadzovaním kompostu. To výrazne urýchli
rozklad
- Ak sme dobre založili kompostovaciu kopu mala by
nám jej teplota do 1-3 dní vystúpiť na 40- 60°C.
Táto teplota sa môže v komposte udržať niekoľko dní
až týždňov. Pri poklese teploty je vhodné kompost
prekopať, čím sa znova naštartuje proces rozkladu.

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí viac ako 40 %
komunálneho odpadu. Kompostovanie je riadený
proces za prístupu vzduchu, pri ktorom
z biologických odpadov pôsobením živých
organizmov vzniká kompost-organické hnojivo
ideálne na pestovanie rastlín. Je nenáročné na
energiu, nevykazujú sa pri ňom žiadne prevádzkové
a minimálne investičné náklady.
Keďže je také dôležité, zopakujme si zopár
odpade

PRAVIDIEL SPRÁVNEHO
KOMPOSTOVANIA:
- Kompostujeme iba upravené (posekané, podrvené,
nalámané) biologické odpady. Čím sú menšie, tým sa
rýchlejšie rozložia.
- Nazbierané biologické odpady neukladáme do
kompostoviska vo vrstvách, ale ich navzájom
zmiešame. Platí, že mäkké, zelené a šťavnaté
materiály (dusíkaté napr. pokosená tráva, mladá
burina, kuchynský bioodpad, hnoj, zvyšky zo
záhrady) musíme zmiešavať s tvrdými, hnedými a
suchými materiálmi (uhlíkatými napr. drevná
štiepka, slama, lístie, hobliny, papier)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zakazuje pod
hrozbou pokuty (občania do 166 € a právnické osoby
do 1 660 €) biologický odpad z údržby verejnej a
súkromnej zelene a záhrad spaľovať, vyhadzovať na
nelegálne skládky a ukladať do zberných nádob na
komunálny odpad. Preto radšej KOMPOSTUJME.
Oľga Hollá

Od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Z toho
vyplýva obciam povinnosť schváliť do 30.6.2016 VZN o odpadoch. Toto VZN obce Liptovské Kľačany
č.1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 15.6.2016 na svojom zasadnutí, a ktoré si môžete prečítať na
úradnej tabuli alebo na obecnej stránke www.liptovskeklacany.sk v sekcii OBEC-Všeobecné záväzné
nariadenia-2016.
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Výsledky z volieb do
Národnej rady
Slovenskej Republiky
2016

Počet voličov zapísaných
v zozname voličov
296
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
nahlasovaní
219
Počet platných odovzdaných
hlasov
217
Účasť voličov v našej obci
73,98%
Komisia, ktorá dohliadala na priebeh
volieb:

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo
koalíciu:
č. 1 Strana TIP
1
č. 2 Strana moderného Slovenska (SMS)
0
č. 3 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
10
č. 4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
0
č. 5 Šanca
1
č. 6 Sme rodina – Boris Kollár
8
č. 7 Strana zelených Slovenska
0
č. 8 Koalícia spoločne za Slovensko
0
č. 9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
0
č. 10 VZDOR – strana práce
0
č. 11 MOST – HÍD
1
č. 12 Slovenská národná strana
65
č. 13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
0
č. 14 Komunistická strana Slovenska
1
č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia
1
č. 16 SMER – sociálna demokracia
68
č. 17 Kresťanskoemokratické hnutie
10
č. 18 Slovenská občianska koalícia
0
č. 19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
30
č. 20 ♯ SIEŤ
4
č. 21 Strana maďarskej komunity
0
č. 22 Priama demokracia
0
č. Sloboda a Solidarita
17

Narodené deti

Manželstvo uzavreli

Charlotte Zaťková
Natália Hricová

Matúš Antol a Svetlana Záborská
Tomáš Adamčiak a Júlia Humená

Tak už máte šťastia more
Priviedli ste dieťa svoje
Na svet krásny, často tvrdý,
Buďte naň vždy len hrdý
To vám zo srdca prajeme

Blahoželáme mladomanželom
Manželstvom pre vás starý život padá
Nech do vášho srdca stále šťastie sadá
Zabúdajte na bolesť a starosti
A prežite spoločný život v láske a radosti
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Opustili nás

rodáčka z Kľačian. V 18.rokoch sa vydávala a mala 3 deti.
2 dievčatá a syna, ktoré jej pomáhajú. Spomína ako sa s
manželom zapájali do spoločenského diania v obci, hrávali
divadlá, zúčastňovali sa na brigádach, pracovali v
spoločenských organizáciách ale chodili aj na gulášpartie.
Nostalgicky spomína na socializmus, pretože bolo všetko
čo človek potreboval, žilo sa lepšie, ľudia boli k sebe
priateľskejší, viac si pomáhali. Teraz je to inak. Každý má
„hore nos“ a nevie si jeden druhého vážiť .Už nesníva,
berie život taký aký je. Je spokojná, keď príde na návštevu
pán farár. Keby tak mala jeden deň navyše v zdraví a bez
problémov, venovala by ho tancu a spevu. Rodičom
odkazuje: “Učte svoje deti k väčšej úcte nielen k starým
ľuďom, ale aj jeden k druhému.
Pána Tomčíka sme sa pýtali či sa nenudí keď už
manželke nemusí v obci pomáhať. Zasmial sa, že roboty
má aj tak dosť. Stráži, chodí na Tatre, ale aj okolo domu je
roboty neúrekom. Vie variť, dokonca i piecť čo dokázal aj
na akciách ktoré sa robili v obci. Momentálne sa chystá ísť
kosiť trávu na ihrisko pri fare. Mládež už pri práci nevidno.
Boli časy keď urobili ihrisko, na jeseň klzisko a on ho
chodil s mládežou polievať. Teraz nemá kto zorganizovať
brigádu. Ani gulášovisko pri fare sa nevyužíva i keď bolo
budované z obecného úradu. Spomína, koľko roboty
urobil pre obec za 16 rokov, kým bola manželka
starostkou. Bol jej oporným stĺpom. Bol pri každej robote,
brigáde čo sa v obci robila. Veľmi sa narobil, ale nebanuje
toho. Teraz chce už v pokoji a zdraví dožiť. Občas ho raní,
keď počuje klebety na svoju osobu. Za svoju robotu pre
obec by si zaslúžil viac úcty.
Naša bylinkárka, pani Sivková, ,nás zahrnula
úprimnou radosťou z našej návštevy. Človek sa pri nej
nenudí. Bolo vidno, že bylinky sú jej doménou, že pozná
liek na každý neduh. I keď teraz už nevládze chodiť na
bylinky, pestuje ich na záhrade. Sama si vyrába tinktúry a
nielen pre svoju potrebu, ale aj pre susedov a známych.
Ako správna bylinkárka nám namiešala Švédske kvapky,
ktoré sme museli vypiť aby sme boli zdravé. Ale
nezaujíma sa len o bylinky veľmi ju zaujíma história a v
poslednom čase veľa číta náboženskú literatúru. Pravdaže
číta aj Kľačiansky hlas. Žiaľ dostala len jedno číslo, ale
pochvaľuje si. Sú v ňom zaujímavé myšlienky. Upútal ju
napríklad článok o kompostovaní. Trápi ju lajdáckosť
ľudí, ktorí znečisťujú jarok tečúci cez dedinu. Hádžu doň
všelijaký odpad. Nepáči sa jej ani to, že v poslednom čase
sa dedina delí na skupiny. Akosi vo vetre cítiť oddeľovanie
sa cirkevníkov a obecného úradu. Dokazuje to aj deň detí,
ktorý obecný úrad robil pri kaplnke a cirkevníci o týždeň
neskôr pri fare. Starosta je úžasný človek. Vychádza
všetkým v ústrety, ale bolo by dobré viac stmeľovať
dedinu. Všetkým ľuďom odkazuje, aby pestovali medzi
sebou úctu, lásku, pomoc jeden druhému, starali sa o
zdravie a pestovali zdravý rozum.

Antónia Humená 87 rokov
Anna Mlynčeková 75 rokov
Vladimír Veselovský 68 rokov
Anna Durčáková 83 rokov
Čas ubieha a nevracia čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v
srdciach zostávajú.
Úprimnú sústrasť pozostalým.

Životné jubileum
Čo je jeden život? Skladá sa z rokov, mesiacov, dní
a hodín. A keď príde tá chvíľa, keď človek prežije
určitú etapu svojho života, spomína ako ich prežil
striedavo v bolesti, strachu, ale aj v šťastí a radosti.
Takto sa dožili v prvom polroku 2016:
Milena Vyšňanová
50 rokov
Jana Hríňová
60 rokov
Mária Mezeyová
60 rokov
Ivan Mikušinec
60 rokov
Milan Tomčík
60 rokov
Eva Moravčíková
70 rokov
Emília Petrášová
70 rokov
Jolana Sekelská
70 rokov
Vladimír Oravec
80 rokov
Petronela Sivková
80 rokov
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme.
S kvietkom, kronikou a s Bohuškou sa v mene
obecného úradu poberáme do Mezeyov. S obavami, či sa
dostaneme dnu. No zbadal nás pán Mezey a s poľutovaním
nám oznámil, že manželka je v práci, aby sme prišli na
druhý deň. Na druhý deň nás už pani Mezeyová čakala. A
neostalo len pri podpise kroniky, ale aj pri vínku, ktoré
nám rozviazalo jazyky. A tak sme sa dozvedeli, že je
rodáčka zo Spišskej Novej Vsi a skoro 3 roky žila aj v
Nemecku. Má 2 deti a 2 vnúčatá pre ktoré v záhradke
pestuje jahody aby im ulahodila. Spomína ako celý život
tvrdo s manželom robili. Jednak v práci a tiež okolo domu,
ktorý celý poprerábali. Veľa si porobili sami s manželom.
Vzdychla si: “Ešte rok tvrdej práce do dôchodku“. So
svojim životom je spokojná, má veľmi dobrého muža,
ktorý jej v domácnosti veľmi pomáha. Čo navrhuje zmeniť
v Liptovských Kľačanoch? V prvom rade rozšíriť
potraviny o mäsiareň. Tiež by bolo treba poštu aj lekára.
Doprava do Kľačian je veľmi biedna. Do Ľubele treba
chodiť peši. Chorý človek sa doobeda od lekára nemá
šancu dostať, iba peši. Mladým odkazuje aby viac
pomáhali svojim rodičom.
Pani Moravčíková bola smutná keď sme ju navštívili.
Pred 7.mesiacami jej zomrel manžel Milan a ešte stále sa
z toho nespamätala. Veľmi ju to poznačilo, pretože jej bol
oporou a veľmi jej pomáhal. S láskou na neho spomína.
Ochorela na nohy z ťažkej práce v Novom Domove, ale aj
tak sa snaží chodiť. Občas ju vidíte ako ide do obchodu. Je

Jozefa Silvia Mikušincová
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Minulosť obce vo fotografii
Určite sa Vám už stalo, že pri debatách v rodine, alebo so známymi, ste si spomenuli na nejaké osoby, alebo
udalosti, ale ste ich popisovali len ústne. A tých akcií bolo neúrekom: Návraty alebo odchody rodinných
príslušníkov zo zahraničia, z vojny, stavby domov, oprava kostola, výstavba starej aj novej školy, 1. sväté
prijímanie, birmovka, prvé spoje autobusov, zavedenie elektrickej prípojky, a iné. A fotografia by tak
pomohla...
Po rozhovore s viacerými ľuďmi, ktorí tiež o tom uvažovali, som oslovil bývalého p. učiteľa Jána
Andaházyho, ktorý je ochotný v spolupráci s vami vytvoriť v kultúrnom dome minivýstavu histórie obce
vo fotografii. Preto vás prosím, ak máte doma, alebo poznáte niekoho kto má staršie fotografie (možno aj
z obdobia Rakúsko-uhorska, alebo 1. republiky) požičajte mu ich aj s popisom situácie a tak prispejete
k tvorbe milej udalosti v rámci dediny. Veď ukázať históriu a byť zároveň jej sprievodcom pre svoje deti,
vnúčatá, známych aj náhodných by bolo pre vás určite zaujímavé. T prázdniny a dovolenky s ich
návštevami sa blížia!
Takže otvárajte rodinné albumy, krabice s fotkami, zabudnuté šuflíky v skriniach a všetky zaujímavé
fotografie prineste prosím na obecný úrad alebo p. Andaházymu a staňte sa aj vy tvorcovia výstavy histórie
Liptovských Kľačian.

Pamätáte sa? .......Stará škola pri fare

......Domček Humených na mieste vedľa obecného úradu
Jozef Feherpataky

Zbierka historických fotografií
Liptovských Kľačian
História je pilierom nášho vedomia, ktoré nás poháňa vpred. Človek vedomý svojej minulosti,
ľahšie nasmeruje svoj život k sebapoznaniu, k láske k ľudstvu, Zemi, vesmíru..., všetkému
drahocennému, čo nám Boh dal...
Naším malým „Projektom poznania, či pripomenutia si histórie našej prekrásnej dedinky“ je snaha
zozbierať čo najviac historických fotografií, súvisiacich s dianím a životom ľudí v Liptovských Kľačanoch
a vytvoriť z nich historickú zbierku, ktorú odprezentujeme v priestoroch kultúrneho domu, či knižnou formou.
S myšlienkou prišiel pán Jožko Feherpataky, ktorého rodina priniesla pre našu obec množstvo pozitívnych
podnetov.
Fotografia je v istom slova zmysle technický obraz, obraz, ktorý môže byť vytvorený prístrojom aj bez
tvorivého zásahu človeka v čase a priestore, je objektívnym zobrazením portrétov, krajiny, zátiší..., prináša
množstvo emócií.
Je drahocenným dedičstvom, ktoré si zasluhuje zodpovedný a úctivý prístup, ktorý vám zaručíme.
Prineste prosím vaše fotografie k nám na obecný úrad a vo vašej prítomnosti ich nascanujeme a hneď vám
ich odovzdáme späť, aby nedošlo k poškodeniu či k strate.
Veľmi sa tešíme na finálny výsledok a na množstvo emócií na fotografickom papieri dýchajúcom našimi
životnými príbehmi, ktoré odovzdávame svojim budúcim generáciám, ako odkaz ľudskosti, lásky a ochoty
rozvíjať dobro vo vzťahoch medzi ľuďmi.
Miroslava Kanderová
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Michal Štang
Začiatkom tohto roka sa konala v našom kostole spomienková
slávnosť k nedožitým 50. narodeninám veľadôstojného pána farára
Michala Štanga, ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 1991-1996.
V tomto roku si pripomíname v súvislosti s otcom Michalom aj iné
výročie – 25 rokov jeho príchodu do našej farnosti. Tieto dve výročia
sú dôvodom na priblíženie jeho životnej púte.
Vdp. Michal Štang sa narodil 5. augusta 1960 v Hnilčíku-Binde. Pokrstený
bol vo farskom Kostole Povýšenia svätého Kríža v Hnilčíku. Tam bol aj po
prvýkrát na svätej spovedi a svätom prijímaní. Keď mal desať rokov bol na
birmovke. Birmoval ho kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš. Stredoškolské
štúdiá absolvoval na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Po štúdiách na
RKCMBF v Bratislave bol v roku 1986 vysvätený za diakona Mons.
Júliusom Gábrišom v Dóme svätého Martina v Bratislave. Za kňaza bol
vysvätený l4. júna l987 v Nitre. Svätiacim biskupom mu bol ThDr. Ján
Pásztor. Vtedy boli za Spišskú diecézu vysvätení štyria kňazi. Prvú kaplánku
dostal v Rabči na Orave, v rokoch 1987-1989 . Potom bol kaplánom v Námestove. A v rokoch 1991-1996 správcom
farnosti
v
Liptovských
Kľačanoch
a
Liptovskom
Svätom
Kríži.
On sám o tomto menovaní povedal: „ Od roku 1991 som bol vymenovaný za farára do Liptovských Kľačian. Najskôr
som si to miesto našiel na mape a potom, bolo už neskoro v noci, som si tam doviezol svoje veci. Strávil som tam päť
rokov. Bol som mladým a prísnym kňazom. Učil som sa teamovej práci, mal som katechétky. Štyri sa tam vystriedali.
Boli to Evka s Máriou a neskôr Monika s Martinou. A opäť: náboženstvo, sväté omše, krsty, sobáše, pohreby, choroba
mojej mamky a jej smrť 5. mája 1993. Stretnutia s deťmi, detské tábory, výlety, návšteva chorých , rôzne opravy, štyri
kostoly,
futbal,
púť
do
Svätej
zeme
a
inde.“
V roku 1996 bol uvoľnený pre duchovnú službu v Armáde SR, bol prijatý do služobného pomeru v hodnosti major a
ustanovený za dekana Veliteľstva 3. zboru letectva a PVO vo Zvolene, neskôr Veliteľstva vzdušných síl OS SR. V
rokoch 2003-2004 bol vyslaný do mierovej misie OSN UNMEE v Eritrei, ako vojenský duchovný pre jednotku OS SR.
V roku 2004 bol povýšený do hodnosti podplukovník. Od 1. marca 2005 ho ordinár OS a OZ SR vymenoval za
generálneho vikára Ordinariátu OS a OZ SR. Zároveň ho menoval administrátorom farnosti sv. Juraja na MO SR a GŠ
OS SR v Bratislave. Dôstojný pán Michal Štang bol aktívnym kňazom, zvlášť v pastorácií vojenských rodín, detí
a mládeže. Zaslúžil sa o rozbehnutie detských letných táborov duchovnej služby, ako prvý z vojenských kaplánov sa zo
slovenskými vojakmi pravidelne zapájal do púte mladých z Muráňa do Levoče. Viackrát absolvoval medzinárodnú
vojenskú pešiu púť z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku. Jeho osobnosť ostane navždy spojená s vojenskou kaplnkou
sv. Michala archanjela pri Veliteľstve vzdušných síl SR vo Zvolene, ktorú vlastnoručne vybudoval, zariadil
a sprevádzkoval. Generálny vikár Ordinariátu OS
a OZ SR pplk. ThLic. Michal Štang 19. januára
2006 tragicky zahynul pri nehode lietadla AN 24
spolu so 43 slovenskými vojakmi, ktorí sa vracali
z mierovej misie KFOR v Kosove. Ordinariát OS
a OZ SR v osobe vojenského kňaza Michala Štanga
stratil
obetavého
Kristovho
služobníka,
vynikajúceho duchovného pastiera a organizátora,
športovca, turistu, priateľa a jedného z prvých
vojenských kaplánov novozaloženej duchovnej
služby v Ozbrojených silách SR od roku 1995.
V srdciach mnohých našich farníkov zostáva veľmi
živá spomienka na tohto kňaza. Vysielame k Bohu
modlitbu s prosbou za spásu jeho duše.
Jana Šimanská
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1. sväté prijímanie
Ako každý rok opäť bolo v našej farnosti prvé sväté prijímanie. Ku sviatosti pristúpilo 16 detí z
okolitých obcí. Spolu s našim pánom farárom a katechétkou sa pripravovali na túto slávnosť, kedy
prijmú do srdiečka Ježiša Krista. Nemohol chýbať ani Dúbravský spevokol a samozrejme náš Matúš
organista, ktorí sa postarali o hudobnú atmosféru.
Patrónom prvoprijímajúcich detí je jeden z najmladších svätých Dominik Savio. Vedel, že pri sv. omši
zostupuje na oltár pod spôsobom chleba a vína sám Pán Ježiš Kristus, a že veriaci, ktorí sú bez ťažkého hriechu,
môžu ho prijať do srdca. To je najkrajší deň v živote. V podvečer sviatku prvého svätého prijímania
si Dominik Savio napísal na lístok predsavzatia , ktoré si vložil do modlitebnej knižky:
1) Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu budem pristupovať tak často, ako mi to len spovedník
dovolí.
2) Chcem svätiť sviatočné dni.
3) Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
4) Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“
Z toho môžeme usudzovať,
že už v siedmich rokoch vedel veľmi dobre čítať
a písať. Na tie pomery vyštudoval niekoľko škôl,
bol vznikajúci študent, chodil do školy peši až
4 km a to štyrikrát, lebo sa vyučovalo dopoludnia
i odpoludnia. Cesta nebola asfaltová, a keď
napršalo, bola samá jama, samá kaluž. Dominik
sa však na to nikdy nesťažoval, hoci bol tenký
a slabého zdravia.
Dominik tiež vedel, že najsvätejšou vecou na svete ja spolupracovať na spáse duší
Tak sa v ňom zrodil plán: Pod ochranou Panny Márie Nepoškvrnenej zorganizovať skupinu horlivých chlapcov, ktorí
si budú navzájom pomáhať na ceste do neba a zároveň sa pričinia, aby získali Bohu čím viac kamarátov.
Po založení družiny Nepoškvrnenej medzi chlapcami bolo pozorovať zodpovednejší prístup k sviatosti oltárnej,
dennej modlitbe sv. ruženca. Jednou zo zásad bolo napomínať a povzbudzovať k dobrému slovami aj skutkami,
upozorniť na chyby druhého, apoštolovať.
Jeho podlomené zdravie mu však nedovolilo pokračovať v ceste, ktorú si vybral a odišiel veľmi mladý k nebeskému
otcovi. Zanechal však predsavzatia, ktoré sa stali príkladom pre veľa mladých ľudí, ktorí za Dominikom nastúpili
radostnú cestu svätosti. Jeho krátky pozemský život môže človeku stačiť na to, aby získal večnú slávu v nebi aj na
zemi. To nám dokazuje jeden z najmladších svätcov- sv. Dominik Savio.
Beatka Vrbenská

Od budúceho čísla by sme vám radi priblížili časť z histórie Liptovských Kľačian:

Vysťahovalectvo z obce Liptovské Kľačany do USA v rokoch 1892 – 1924
Spracoval : PhDr. Juraj Laššuth, v roku 2015
Tvrdé hospodárske a prírodné pomery na Liptove často motivovali ľudí aby si hľadali živobytie mimo svoj
rodný kraj. Kľačanci v minulosti často chodili na zárobky na Dolnú zem. Od osemdesiatych rokov 19.
storočia sa najlepšie podmienky na dobrý zárobok
vytvorili v USA. Ľudia sa sťahovali z rôznych
dôvodov – ekonomických, politických, bytových, či
rodinných. Na cestu si brali oblečenie, peniaze
a stravu. Veď cesta bola veľmi dlhá. V novom svete
sa niektorí usadili natrvalo, iní sa vrátili s dolármi na
Slovensko...
Parník „Amerika“ bol spustený na vodu v Belfaste v r. 1905. Viezol
celkom 897 pasažierov, z toho 1. triedy 420, 2. triedy 254 a 3. triedy
223 pasažierov.
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NÁVŠTEVA
V peknú slnečnú stredu, presne 1.júna, zavítala na
obecný úrad návšteva. A nie hocijaká, ale plná
drobných detí z Materskej školy vo Vlachoch. Pri
príležitosti detského sviatku a edukačného zamerania,
kedy navštevujú a spoznávajú okolité dedinky,
navštívili aj Liptovské Kľačany. V prázdnej sále
kultúrneho domu si vyskúšali akustiku a s radosťou
zaspievali rôzne pesničky, ktoré ich naučila rodáčka a p.
riaditeľka Janka Humená. Po peknom vystúpení dostali
sladkú odmenu a pobrali sa spoznávať ďalšie krásne
kúty Liptovských Kľačian.
Dagmar Chvojková

...štvrtý tohtoročný slnečný jún vylákal takmer všetky deti a ich rodičov z našej dedinky do nádhernej
zelene - pod lipu, pri Kľačianskej kaplnke. Pozitívna energia bola čitateľná na tvárach usmiatych detí. Všetky
bez rozdielu boli v očakávaní množstva prekvapení, ktoré si pre ne pripravil organizačný tím pod vedením
Janka Hollého, starostu obce.
Nafukovací hrad, množstvo hier a športu, ale aj vedomostných súťaží z materiálov, ktoré nám zapožičali
lesníci, si deti rozšírili obzor poznania v rozoznávaní našej fauny a flóry. Práve hravá forma vzdelávania
bola deťom veľmi sympatická a mala obrovský efekt.
To však nebolo zďaleka všetko, najväčšie emócie sa dostavili spolu s koníkmi, ktoré boli tým
najúžasnejším prekvapením pre všetky deti. V závere starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným,
organizátorom aj sponzorom a vyslovil, že v záujme vedenia obce je naďalej organizovať podobné aktivity v
mene spájania ľudí a vytvárania živnej pôdy pre pozitívny rozvoj medziľudských vzťahov .
Miroslava Kanderová
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Mama, mamička, mamulienka....
Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to
Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a
nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú
históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si
na tú svoju matku spomenul.
Deti v škôlkach a školách tvoria maličké darčeky pre svoje
mamičky, chystajú besiedky, na ktorých recitujú o matkách
básničky a pesničky. Príjemné nedeľné popoludnie
pripravila pre naše mamy obec a kultúrna komisia druhú
májovú nedeľu.
Prvé slová patrili pánovi starostovi Ing. Jánovi Hollému.
Milým slovom sa prihovoril všetkých mamám a nezabudol,
ani na dôležité májové udalosti, pri ktorých kedysi mamy
naozaj preukazovali svoju duchovnú silu ženy – matky.
Deti z Liptovských Kľačian pripravili pod vedením pani
učiteľky Anežky Šimkovej a žien z kultúrnej komisie krátky
kultúrny program. Deti nám zaspievali, zarecitovali, zahrali
scénku a po malej technickej prestávke aj zatancovali
tanec pre mamu. Chlapci si zahrali, respektíve príjemne
sa podľa scenára povyvaľovali a zatancovali si s
javiskovou mamou, tanec z filmu Neberte nám princeznú
na krásnu pieseň: Budem tu s vami, nekonečne dlhý čas,
dlaňami mamy hladiť Vás chcem zas a zas....
Aj pesnička: spravilo sa to samo......z rovnomenného filmu
mala svoj úspech, hoci chlapci v obklopení vankúšov
trochu pozabudli na to, že ide akože len o vankúšovú vojnu
a tak sa na javisku nielen dobre predstavili, ale aj pobavili.
Bea Vrbenská a Katka Hollá pripravili ručne vyrábané
ihelníky pre naše mamy. Sladké občerstvenie vo finančnej réžii obce pripravila pani Katka Sivková a o servis
sa postarali tiež mamy z našej obce – pani Majka Michníková a pani Helenka Vrbenská. Mladé mamy z
Liptovských Kľačian nacvičili a s láskou zaspievali 3 krásne pesničky pre prítomných hostí. Mamy spievali
mamám v zložení: Bea Vrbenská, Janka Šimková, Slávka Šotníková, Katka Oravcová, Katka Hollá a Mirka
Devečková.
K menám mám patria aj tie Vaše mená, mamy, ktoré žijú v našej obci, v našej vlasti alebo aj za jej hranicami.
Slovo „mama“ je nekonečné, krásne, rovnako ako slovo „otec“. Deň otcov sme oslávili 19. júna. Nezabudli
ste na toho Vášho? Citátov o mame je veľa. Prinášame Vám ten, ktorý naše Kľačianske deti zaspievali na
koniec vystúpenia svojím mamám, starým mamám a jednoducho všetkým mamám:
„Tvoja dlaň to je krídlo,
láskou vonia a mydlom,
mňa tisícky ciest lákajú do
neznáma,
chcem ísť po stopách
tvojich,
nemaj strach, keď sa bojíš,
ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas
zavolá ma..
No tak sa neboj mama aj
keď zostávaš sama.“
Miriam Devečková
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POĎ HRAŤ
PING PONG
2. Ročník
Veľkonočného
turnaja
v stolnom tenise
Kultúrny dom Liptovské Kľačany sa 24. marca 2016, o
09.00 hod. premenil na dejisko stolno-tenisového
športového diania. Obecný úrad a kultúrna komisia
pripravila už druhý ročník tohto športového podujatia,
na ktorom sa súťažilo v dvoch kategóriách – mladší
žiaci a kategória starší žiaci. Rozhodcovské pozície
zaujali dvaja rovnomenný páni rozhodcovia – Peter
Hollý a Peter Devečka, ktorí nielen rozhodovali, ale
radili hráčom ako dosiahnuť tie najlepšie výsledky.
Športové nadšenie pretekárov trvalo celé dopoludnie
a odohrali obdivuhodné množstvo vzájomných
zápasov. Pohľad na stolnotenisové medaile pridával na
motivácii súťažiť a vyhrávať. Energiu pridalo aj
športové občerstvenie zeleninovo-ovocného
charakteru a tradične obľúbené párky s kečupom.

Mladší žiaci
1. Danko Devečka
2. Tomáško Vrbenský
3. Miško Hollý

Starší žiaci
1. Andrej Šotník
2. Martin Repa
3. Miriam Devečková

Milí pretekári, máte necelý rok na prípravu a tréning
stolného tenisu a srdečné pozvanie na tretí ročník
stolnotenisového turnaja, ktorý bude na Zelený štvrtok
v Kultúrnom dome budúci rok. Stolnotenisové stoly
sú v kultúrnom dome a po dohode na obecnom úrade
si môžete prísť zatrénovať. Budúci rok chceme
otvoriť podľa záujmu aj kategórie dorastencov –
študentov stredných škôl, kategóriu žien a kategóriu
mužov. Veľa športovej vytrvalosti a známe Športu
Zdar!

Výsledková listina športového podujatia „Poď hrať
ping pong“ za rok 2016. Zlato v kategórii starší žiaci
obhájil z minulého roka Andrej Šotník.
Miriam Devečková

Tradičný Trojkráľový hokejbalový turnaj o pohár starostu obce sa v
tomto roku uskutočnil v Liptovských Kľačanoch v prvú januárovú
sobotu. Streľbu silvestrovských petárd vystriedala streľba šiestich
hokejbalových mužstiev, ktoré súťažili o putovnú trofej už po šiesty
krát. Strelecky sa tento rok darilo najlepšie tímu „YOUNG BOYS“ z
Dúbravy, ktorý sa na turnaji predstavil premiérovo. V mrazivom počasí
sa mladí chlapci prestrieľali k víťazstvu cez dve mužstvá z Liptovského
Mikuláša, dve mužstvá domácich aj cez mužstvo zo susednej Ľubele.
Ako ochranu pred silným
mrazom pripravili pre takmer
päťdesiatku
účastníkov
manželia Šmigurovci hriatô a
Lukáš Veselovský navaril
výborný držkový guláš.
Na záver starosta obce Ján
Hollý poďakoval všetkým
zúčastneným za to, že vymenili
teplo novoročných obývačiek
za pohyb na čerstvom vzduchu
a spríjemnili tak sviatočné dni sebe aj obyvateľom a návštevníkom Liptovských Kľačian.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc bola,
kto nemal kožúška zima mu bola.
A my sme mali, tak sme sa netriasli, dali nám
slaninky, aj sme sa popásli...
FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania
a pitia. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna
z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších
fašiangových pesničiek, ktorú sme na úvod napísali
v minulom čase. Málokto však vie, že jej slová nie
sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne
sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi
zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa
svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným
pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti
nazýval aj tučný štvrtok.
Fašiangy v našej obci sme odštartovali
detským karnevalom v miestnom kultúrnom
dome. Deti v maskách boli plné energie
a s radosťou tancovali a absolvovali
pripravené súťaže. Rodičia a starí rodičia im vytvárali príjemnú karnevalovú
atmosféru a keď už bol aj čas na večerný
detský spánok, vtedy deti akoby chytili
druhý dych a silou mocou nás prehovárali
ešte chvíľu pokračovať v zábave. Neodolali sme a keďže Fašiangy sú časom na
zábavu a radosť tak sme im ju dopriali o niečo dlhšie.
Presne týždeň po detskom karnevale sme vykročili do ulíc našej obce
s dobrou vôľou rozniesť ľudom radosť a pozdrav
tradičnou fašiangovou bursou. Občania našej
obce, rodáci a mládežníci vyobliekaní
v rôznych kostýmoch spevom a tancom navštívili
našich Kľačancov. Pokračovali sme spoločne vo
zvykoch a tradíciách v našej obci Liptovské
Kľačany. Originálny fašiangový doprovod bola
starostova harmonika a silné hlasy našich
spevákov. Kultúrna komisia pripravila pre
bursovníkov fašiangovú hostinu v podobe dobrej
domácej klobásky a tradičných domácich
koláčov, ktoré upiekli šikovné gazdinky
z našej obce. Milé boli stretnutia s občanmi,
ktorí nám otvorili a privítali nás, a tí ktorí neotvorili tak určite neboli
doma. Ale aj tak na nás nezabudli a u Budveselovcov na Vyšnom konci nám
napríklad nechali výslužku aj s odkazom: „prepáčte nám, nie sme doma, ale
prajeme Vám Veselé fašiangy“. Škoda, že sme nemali pero, aby sme im odpísali
ako veľmi nás potešili.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás podporili a srdečne privítali vo
svojich domovoch. Vybursované peniaze používame na športové a kultúrne akcie
v našej obci určené pre Vás, milí občania. A preto neváhajte a príďte sa
podeliť o Vaše dobré nápady na kultúrne, športové alebo obecné podujatia. Dvere
obecného úradu pre dobré nápady na dianie v obci sú vždy otvorené a dobrých
nápadov nikdy nie je dosť keď je chuť a vôľa.
Miriam Devečková
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V septembri minulého roka sme sa partia divadelných
nadšencov dali dohromady, aby sme okúsili, ako sa
ľudovo hovorí: „dosky, ktoré znamenajú svet“ nášho
obecného divadla. Na prvé stretnutie nás prišlo
štrnásť. Všetci sme živo diskutovali, kto má aké
skúsenosti. Podaktorí ostrieľaní herci ako Igor Komár
alebo Mirka Devečková si už nie jedenkrát zahrali, ale
aj takí, ktorí by chceli stáť na javisku prvý krát. A keď
padla otázka, čo budeme hrať, všetci sme boli za
jedno. Musí to byť veselohra. Najlepšie niečo
slovenské....
Chceli sme nadviazať na tradíciu, na niečo, čo sa už v našej obci hralo. Na Kamennom chodníčku od Ferka
Urbánka sme sa zhodli všetci. Ešte na prvom stretnutí sme si podelili role. Išlo to všetko tak hladko a spontánne.
Každý sa niekde videl, a keď aj náhodou zaváhal, spoločne sme mu dodali odvahy. Od začiatku nastala iba jediná
zmena v obsadení role mládenca Jura, ktorého si nakoniec zahral Matej Pustaj. A myslím si, že aj keď prvý krát
vôbec stál na javisku, zvládol svoju hereckú úlohu bravúrne.
Prvé čítanie scenára ako aj prvé javiskové skúšky prebiehali s veľkým zápalom a oduševnením. Dohadovali sme
sa, kto by mal kde stáť, odkiaľ prichádzať na javisko a vžívali sme sa do rolí. Dokonca sme mali aj malých
pomocníkov a veľa sme sa nasmiali.
Ale tak ako nesvieti stále slnko, prišla aj kríza a drobné škriepky. Ktosi už vedel všetky svoje texty a niekto nie a nie
pustiť scenár z ruky. Dychtivo nám s textami pomáhali naše šepkárky Beátka Vrbenská a Janka Šimková. Veď
šepkár je v divadle ako zástupca režiséra. Najviac smiechu sme si užili pri skúšaní pesničiek. To bolo falošných
tónov...
Dohromady sme mali 26 skúšok. Spolu viac ako 78 hodín. Neskromne musím skonštatovať, že v tomto uponáhľanom
svete už aj to je úspech, nájsť si toľko času, aby vzniklo jedno MALÉ – VEĽKÉ hodinové divadelné predstavenie.
A kto ste ho videli, dúfam, že ste sa bavili, lebo nás bavilo hrať pre VÁS.
Mária Seman alias Evuška 
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Kľačiansky vianočný punč
mal svoju prvú reprízu
Vôňa vianočného punču, vianočné svetielka, maketa krbu
a drevené polienka, pri krbe kreslá pripravené pre Mikuláša
a Anjela a rozjasnené detské oči – taká bola atmosféra pred
obecným úradom 18. decembra 2015 o 18.00 hodine. Po roku mal vianočný punč svoju prvú reprízu po
minuloročnej premiére. 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. Kľačiansky vianočný
punč bol rovnako pripravený z piatich ingrediencií a okrem toho sme k nemu pridali veľa lásky, pohody,
porozumenia, a všetkého toho, čo si vy sami želáte.
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 desiatky balíčkov za básničku, pesničku či dokonca tanec. Deti si vychutnali aj svoj detský vianočný
punč, ktorý chutil aj dospelým.
Ďakujeme za 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 tento rok.
Mikuláš s anjelom odišli, vianočné svetlá zhasli, punč sme ponúkli do poslednej kapurkovej verzie a v pohode
sme odchádzali domov, tešiť sa z prichádzajúcich vianočných sviatkov.
Miriam Devečková

Vianočná kolednícka akcia Dobrá novina
prebiehala od 24. decembra 2015 do 6. januára
2016 v 1 235 obciach Slovenska a zapojilo sa do
nej 24 831 detí. Koledníci navštívili spolu 72 502
rodín a vyzbierali 929 876,13 EUR. Spolu s príspevkami ostatných darcov činí celkový výsledok zbierky 960
706,05 EUR, čo je doteraz najvyššia čiastka v histórii koledníckej akcie Dobrej noviny. Aj naša farnosť sa
každoročne zapája do zbierky Dobrá novina. Tohtoroční koledníci z Liptovských Kľačian a Ľubele vyzbierali
837,50 eur, do zbierky sa zapojilo 114 rodín. Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni,
Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande. Mottom koledovania bolo heslo Voda je život zdôrazňu-júce myšlienku,
že čistá voda je dôležitá, pretože je nevyhnutná pre
ľudský život, na čo upozorňuje pápež František v
encyklike Laudato siʼ. Dobrá novina podporuje
viacero projektov zameraných na dostatočný
prístup k čistej pitnej vode. Jedným z nich je Vodný
projekt Turkana, ktorý podporia spoločne Dobrá
novina
a
rakúska
kolednícka
akcia
Dreikönigsaktion. Vodný projekt Turkana je veľmi
dôležitý. Vďaka našej podpore diecéza Lodwar
opravuje a udržiava studne pre miestnych ľudí na
území, ktoré je väčšie ako Slovensko. Tieto studne
sú pre nich a ich zvieratá často jediným zdrojom
pitnej vody. Turkana je veľmi suchý región, prší tu
len niekoľko dní v roku a dostupnosť vody sa v
posledných rokoch zhoršuje pod vplyvom klimatickej zmeny. V mene koledníkov ďakujem všetkým deťom a
našim rodinám za ich štedrosť.
Beata Vrbenská
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Liptovské Kľačany na Košickom maratóne
Téma svetového mieru je v súčasnosti často
skloňovaná, pretože niektorí z nás na našej planéte
Zem nedokážu žiť v pokoji a mieri a podnecujú
mnohé vojnové konflikty. Nejeden z nás povie aký je
mier dôležitý hlavne, keď sleduje situáciu v televíznych novinách alebo dennej tlači. My sami môžeme
len málo ovplyvniť svetové dianie. Slovo mier sa už
92 rokov skloňuje so športovým podujatím medzinárodného charakteru, ktorým je Košický maratón
mieru.
Košice majú najstarší maratón v Európe a druhý
najstarší na svete! Jeho trasa vedie atraktívnym
mestským okruhom so štartom aj cieľom na začiatku
Hlavnej ulice – košickej promenády. Je skutočnou
výzvou pre všetkých bežcov už od roku 1924. Kto si
netrúfa na celý beh, môže si zabehnúť minimaratón
(4,2 km) alebo jednu z celkovo 9 kategórií. Skvelá
atmosféra je zaručená aj zo strany povzbudzujúcich,
ktorí vytvárajú jedinečnú a motivujúcu kulisu pre
bežcov. A práve skvelá atmosféra a radosť zo športového výkonu bola motiváciou pre našich troch
občanov zabehnúť jednu zo spomínaných 9 kategórií.
Najdlhšiu trasu zabehla Nicola Polaczyková, ktorá
bežala polmaratón. Nika: „Prvý októbrový víkend (3.
– 4. 10. 2015) som sa ako bežkyňa zúčastnila na
Košickom medzinárodnom maratóne mieru. Prvý deň
sa začal prebratím štafetového balíčka a mala som

možnosť zažiť pravú športovú atmosféru v centre
Košíc na vlastnej koži. Bolo vidieť, že Košice žijú
športom na každom rohu. Uskutočňovali sa rôzne
sprievodné akcie. Mala som z tohto dňa veľmi pekný
zážitok. Druhý deň ráno som už štartovala vo svojej
kategórii Polmaratón (21,1 km). Atmosféra počas
celého behu bola neopísateľná. Počas celej trate ma
povzbudzovali ľudia a aj v tých davoch som našla
povzbudzovať môjho priateľa Filipa, ktorý so mnou
strávil celý víkend a tiež si tu atmosféru užíval. Mojou
prioritou bolo dobehnúť do cieľa, čo sa mi aj podarilo
a dokonca v lepšom čase ako som predpokladala.
Mala som možnosť stretnúť sa osobne aj s najlepšími
bežcami sveta a dokonca aj s Kľačancami Mirkou
a Peťom Devečkovcami . Už teraz sa teším na ďalší
ročník.“
Manželia Devečkovci sa pridali do 4-členného tímu
a bežali štafetový úsek 9 km a 12 km. Keby sme si to
spočítali, tak môžeme smelo potvrdiť, že 3 Kľačanci
po spočítaní svojich úsekov zabehli celý Košický
maratón mieru. Všetci bežci získali krásne dobehové
medaile, ktoré im budú pripomínať toto skvelé
bežecké podujatie s veľkým krédom: Maratón Mieru.
Možno sa pýtate na pocity priamo po behu. Správna
odpoveď je určite po fyzickej stránke únava
a vyčerpanie, ale po tej duševnej nesmierna radosť
a pocit šťastia. Tento rok štartujeme 2. októbra aj so
zastúpením našej obce. Športu zdar.
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Obec Liptovské Kľačany

Chválime:
 Daňovníkov, ktorí si vzorne
a v riadnom termíne zaplatili daň
z nehnuteľnosti a komunálny odpad
 Občanov, ktorí sa zapojili do zberu
použitého textilu pre združenie
Pomocný anjel v termíne 25.-27.5.2016
 Občanov, ktorí sa zapojili do zberu
elektroodpadu a poctivo doniesli bielu
techniku a iný odpad pred obecný úrad

Kontakt
Litovské Kľačany č. 72, 032 14
Tel.: 044/55 93 258
Email: liptovske.klacany@gmail.com
web: www.liptovskeklacany.sk
Otváracia doba
Pondelok
Utorok
Pondelok
Pondelok
Pondelok

7,30 – 16,30
7,30 – 16,30
7,30 – 17,00
7,30 – 16,30
7,30 – 13,30

Pár riadkov zo zastupiteľstva roku 2016:
Obecné zastupiteľstvo dňa 9.3.2016 schválilo
– Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK,
a.s., ktorá zabezpečí pre obec triedenie zberu, prepravu,
zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov.
– Program rozvoja obce na obdobie rokov 2016-2022 a výšku
finančných prostriedkov na vypracovanie aktualizácie dokumentu vo
výške 300 €
Obecné zastupiteľstvo dňa 25.5.2016 schválilo
– zvýšenie mesačného poplatku do Fondu prevádzky, údržby a opráv
na hodnotu 0,35 €/m2,
– zvýšenie mesačného poplatku do Fondu správy bytov na hodnotu 11
€/byt
– zvýšenie mesačného poplatku poistného bytov na hodnotu 5 €/byt
– uzatvorenie Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou
Liptovské Kľačany a KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o.
– poveruje starostu obce, aby zabezpečil spracovanie finálnej verzie
rámcovej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo dňa 15.6.2016 schválilo
– záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 s
výhradou.
– finančný výsledok obce za rok 2015 na vysporiadanie v záverečnom
účte vo výške 17.378,94 EUR.
– VZN č.1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.

Nechválime
 Firmu FRANEX, ktorá má najväčšie
nedoplatky, nemá zaplatené dane od
roku 2010 vo výške 2664,- €.
 Obyvateľov, ktorí nerešpektujú vývoz
a separovanie odpadu.

Pár dní po tom čo sa dozbieral elektroodpad

Deň po tom čo vysypali plasty
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Beata Vrbenská. Grafická úprava: Ing. Dagmar Chvojková. Tlač:
TELEM Liptovský Mikuláš. Vyšlo v júni 2016. Distribúcia vlastná.
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Treba si uvedomiť, že komunálny odpad
platíme 24,31 € za tonu, separovaný zber
3,- € za tomu. Pokosenú trávu tiež radšej
hoďme na kompost ako za dedinu.
Potom sa nečudujme, že sa cena za
odpad zvýšila na 12 €.

