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Vážení obyvatelia Liptovských Kľačian a čitatelia obecných novín.

S príchodom leta sa vám dostáva do rúk ďalšie už piate
jubilejné číslo našich dedinských noviniek. Nájdete v nich
informácie o tom, čo sa za posledných šesť mesiacov
v obci udialo, a aké sú plány do najbližšej budúcnosti.
Prajem vám pekné čítanie.
Na úvod by som sa chcel v krátkosti vrátiť do zimných
mesiacov. Tohtoročná zima nás všetkých potrápila silou
mrazov, ale hlavne počtom mrazivých dní. Okrem toho, že
sme museli načrieť hlbšie do vrecka kvôli nákladom na
kúrenie, vyskytli sa aj ďalšie komplikácie. Niekoľko
rodinných domov bolo takmer päť týždňov bez vody, lebo
zamrzol rozvod vody keďže zem pod cestami premrzla až
do hĺbky 1,5 metra. Nepríjemnosti spôsobilo aj vymŕzanie
potoka a zamŕzanie priepustov. Na niektorých miestach
bolo potrebné ľad rozbíjať, aby nevymŕzal až na cesty.
Sila prírody sa ukázala aj koncom apríla. Opäť nás počas
jarných dažďov preverila povodeň. Tentokrát to bolo
najhoršie pod horou, kde voda poškodila cesty a spôsobila
škody aj na súkromnom majetku. Včasným zásahom

hasičov z Ľubele sa podarilo predísť ešte väčším škodám.
Ako veľmi prospešné sa ukázalo aj preventívne prehĺbenie
potoka pri jeho ústí do Kľačianky, ktoré sme urobili
koncom marca v spolupráci so Správou povodia Váhu.
Povodňové záchranné práce boli ukončené, ale
odstraňovanie následkov bude pokračovať. Prioritou budú
cesty.
V druhej polovici roka by sme chceli opraviť miestne
komunikácie v lokalite pri horárni a v úseku od domu
smútku po kameňolom. Na tento účel sme požiadali
o poskytnutie finančného príspevku Lesy SR. S potešením
vám môžem oznámiť, že Lesy SR poskytnú našej obci
príspevok z Mimoriadneho fondu vo výške 15.000,- €.
Rozhodujúcou mierou sa o to pričinil riaditeľ odštepného
závodu z Liptovského Hrádku, poslanec obecného
zastupiteľstva Ing. J. Vrbenský, za čo sa mu chcem verejne
poďakovať. S podobnou žiadosťou sa obrátime aj na
ostatné
subjekty,
ktoré
využívajú
obecné
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komunikácie na prevoz dreva, aby sme tak mohli
zrekonštruovať čo najdlhší úsek. Keď hovoríme o cestách, je
potrebné tiež spomenúť jarné čistenie cesty
do
kameňolomu – panelky. Predchádzajúci nájomca ju v zime
posypal nevhodným posypom a takým množstvom, že to
bolo dôvodom mnohých vašich sťažností. Spoločnosť
KAMEŇOLOMY L. Kľačany ju na vlastné náklady dala do
takého stavu, aby sa prašnosť znížila na minimum.
Stretáva sa aj s kritikou na znečistenie ciest vo vnútri obce.
Tu by som vás chcel vážení občania požiadať o trpezlivosť.
Na ,,vyšnom konci“ sa realizuje výstavba štyroch
novostavieb rodinných domov a niekoľko rekonštrukcií
starších domov, čo svedčí o tom, že obec sa rozvíja.
Stavebníkom často pripomínam ich povinnosti pri ochrane
čistoty prostredia obce.
K spríjemneniu prostredia v obci by sme chceli prispieť aj
vybudovaním nového detského ihriska na Hlinisku.
O poskytnutie dotácie z programu Podpora rozvoja športu
v súlade s výzvou Úradu vlády SR sme požiadali zaslaním
projektu na konci mája. Dúfajme, že budeme úspešní.
V uplynulom období sme nezabudli ani na obyvateľov
nájomných bytov. Dodávateľsky, ale aj svojpomocne sme
zrekonštruovali komínové čiapky, vymenili strešné okná na
dvoch bytoch, zrekonštruovali sme dva zatekajúce balkóny.
Ako nevyhnutné sa ukázalo založenie redukčných ventilov
na vodovodnú prípojku pre všetky tri bytové domy. Vysoký
tlak v potrubí spôsoboval poruchy na elektrických bojleroch
a ich poistných ventiloch . Nájomníci si zrejme všimli

o niečo slabší prúd vody, ale časté poruchy by už mali byť
minulosťou.
Na záver svojho príhovoru by som vás chcel
milí spoluobčania poinformovať o situácii v kameňolome.
Po obnovení činnosti v kameňolome v roku 2006 vykonávala
v tomto priestore ťažobnú činnosť spoločnosť
KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s r o, so sídlom Lipt.
Kľačany č.72 hlavne prostredníctvom jej akcionára
spoločnosti GTB, a.s., Liptovský Hrádok na základe
nájomnej zmluvy platnej do 31.12.2016. Pozemkové
spoločenstvo bývalých urbárnikov a vlastníkov lesa v Lipt.
Kľačanoch prenajalo na nasledujúce obdobie pozemky
novému nájomcovi. Od 1.1.2017 má pozemky na obdobie 5
rokov v nájme spoločnosť KAMEŇOLOMY, Liptovské
Kľačany, s.r.o. so sídlom v Lipt. Mikuláši. Spoločnosť
získala dobývacie práva a následne si vybavila príslušné
povolenia a súhlasné stanoviská od kompetentných orgánov.
Zmluvne sa zaviazala, že obci poskytne peňažné i nepeňažné
plnenie v hodnote 10.000,- €. V prípade potreby poskytne
primeranú pomoc aj našim obyvateľom a sponzorsky podporí
spoločenské akcie v obci. Aktívne spolupracuje s obcou aj pri
realizácii zámeru rozšírenia
cesty z Lipt. Kľačian do
Ľubele. Verím, že aj napriek
určitým
negatívnym
vedľajším vplyvom ťažby
(odstrely, hluk, prašnosť),
bude spolupráca s novou
spoločnosťou pre obec
prospešná.
Leto je už tu a väčšina z vás
sa teší na dovolenku, preto
vám
chcem
všetkým
popriať, aby ste si počas
letných
dní
oddýchli
a načerpali síl do ďalšej
práce.
S úctou
Ján Hollý starosta obce

Miestne dane
Určite ste si všimli, že tohtoročné dane sa vyberali dosť neskoro. Bolo to z toho dôvodu, že s obcou Ľubeľa pripravujeme
podklady k projektu odkanalizovanie obcí. Starostovia si rozdelili sily a na nás bolo, aby sme urobili zmluvy s majiteľmi
pozemkov kadiaľ pôjde kanalizácia. Bolo potrebné pripraviť 220 zmlúv a zabralo mi to dosť času. Aj napriek tomu si
väčšina splnila daňovú povinnosť hneď. Pri platení daní na obecnom úrade som sa stretávala s častými otázkami, ktoré by
som chcela vysvetliť.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V ňom sú tieto úľavy:
* 25% zo stavieb slúžiacich na trvalé bývanie pre držiteľov preukazu ZŤP a občanov nad 70 rokov, ktoré sú v ich
vlastníctve,
* 5 € za psa pre držiteľov preukazu ZŤP (vzťahuje sa len na 1 psa) a občanov nad 70 rokov,
* zníženie poplatku za komunálny odpad po predložení pracovnej zmluvy, ak občan pracuje v zahraničí, alebo nájomnú
zmluvu, ak občan býva na prechodnom pobyte v inom meste. (potvrdenia sa dávajú každý rok)
Všetky tieto úľavy, ktoré vznikli v minulosti, zostávajú do budúcnosti. Mnohí ste sa pýtali, že ich na výmere nevidno, ale
v programe to zaevidované je od vlani, kedy som si od vás kopírovala preukazy ZŤP.
Dagmar Chvojková
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INVÁZNE RASTLINY A ZÁKON
Invázne rastliny nemajú domácich prirodzených nepriateľov, ako
sú napr. choroby či parazity. Vytvárajú často rozsiahle porasty,
vytláčajú pôvodné druhy rastlín a sú zdrojom alergénov. Majú
vysoký reprodukčný potenciál, dokážu sa rýchlo šíriť. Správajú sa
invázne.
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú
vlastníci (správcovia a nájomcovia) pozemkov povinní odstraňovať
invázne rastliny zo svojich pozemkov. Je zakázané invázne rastliny
dovážať, držať, pestovať a rozmnožovať.
Za nesplnenie tejto povinnosti možno fyzickej osobe uložiť pokutu
do 3319 eur, podnikateľovi do výšky 9958 eur.

KOSENIE POZEMKOV A ZÁKON
Nezabúdajme ani na kosenie svojich pozemkov. Za kosenie súkromných pozemkov sú zodpovední ich majitelia. Pri neobrábanom
pozemku je majiteľ povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín ich ničením. Každému, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie pozemku, môže byť udelená pokuta do 330 eur, podnikateľovi od 165 do 33193 eur za každý hektár takejto pôdy, ak sa na
ňom dopúšťa správneho deliktu. Aby sa zabránilo tomuto nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov/užívateľov/
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie týchto ustanovení a realizáciu opatrení proti
rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, /najmenej 2x
do roka/, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Čím rýchlejšie žijeme, tým viac odpadu prejde našimi príbytkami
Či chceme, alebo nie, s odpadom sa stretávame na každom kroku. Je to daň dobe, v ktorej žijeme – dobe
plastov. Plasty boli objavené v 19. storočí a spôsobili prevrat v použití materiálov na celom svete. Negatívne
vplyvy na prírodu môžeme znížiť tým, že budeme zodpovedne separovať odpad. PET fľaša sa v prírode
rozpadá aj 500 rokov. Takže príroda je posledné miesto, kam by sa mala dostať. Na výrobu 1 tony plastov sa
spotrebuje 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri takejto
recyklácii dochádza k 97 % úspore energií oproti výrobe z ropy.
Určite ste si všimli, že ako prvý sa vždy zaplní žltý kontajner na plasty. Aby sme
neprevážali vzduch v kontajneri, je potrebné plastovú fľašu zošliapnuť a tým zmenšiť
jej objem na ¼. Z obrázku, ale aj z praxe je to zrejmé, lebo mnohí to robia, ale nájdu
sa aj výnimky. Keďže určité časti obce doteraz doplácali na nedostatok zberných
nádob na separovaný zber, obec sa rozhodla dokúpiť 6 nádob/na plasty, sklo
a papier/a umiestniť ich do lokality Krivý kút.
Teória triedenia odpadu je jednoduchá. Do zberných nádob /rozlíšených
farebne/ zhromažďovať odpad ako papier, sklo, plasty, kovy. Pre biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrady a z kuchyne nájsť využitie v príprave
kompostu. Pre určitý druh veľkorozmerného odpadu býva útočiskom
zberný dvor alebo sezónne zbery, ako napr. zber obnoseného šatstva, príp.
elektroniky, ktorý podľa potreby obec zorganizuje. Starú práčku, chladničku
či vysávač ale odoberú aj predajcovia elektroniky, ktorí pri kúpe nového
spotrebiča odoberú ten starý. Nielen elektronika vyžaduje samostatný
prístup, ak doslúži, ale aj nebezpečné odpady, ktoré by mohli prírode
uškodiť. Staré nepoužité zvyšky liekov patria do zberných košov
v lekárňach, farby, chemikálie na zberný dvor..atď. Odpad, ktorý sa nedá
recyklovať, ani nikde odovzdať končí v komunálnom odpade. Malo by nám
záležať na tom, aby ho bolo, čo najmenej. To je teória, v praxi to ale celkom nefunguje. O tom, že pri separovaní máme čo
doháňať, svedčí aj foto z nášho kontajnera. Ak nám aspoň trochu záleží na mieste a prostredí, kde žijeme, musíme sa to naučiť.
Oľga Hollá
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záľubám. Okrem iného rád chodí do hory na prechádzky, na
huby, ale aj sadiť stromky. Prajeme mu, aby mu tento elán
dlho vydržal.

Životné jubileum
Srdečne blahoželáme našim občanom, ktorí oslávili
v 1. polroku vzácne životné jubileum:
Ervín Komár

80 rokov

Mária Oravcová

80 rokov

Ing. Jozef Hríň

60 rokov

Ing. Jaroslav Sivák, CSc.

60 rokov

Jozef Vyšňan

60 rokov

Oľga Krausová

60 rokov

Emília Belopotocká

50 rokov

Beáta Fillová

50 rokov

Sama prvá začiatkom roka mala životné jubileum pani
Belopotocká Emília. Keďže býva v osade, cesta za ňou so
životnou kronikou nebola veľmi príjemná. Bolo síce
nasnežené, ale sneh bol mokrý a cesta čierna od posypu. O
svojom živote nám povedala, že po skončení základnej školy sa
išla učiť na textilnú odbornú školu v Liptovskom Mikuláši
a pracovala na textilke, kým bola ešte v prevádzke. Potom
pracovala v nábytkárstve Sweedwood, teraz títo patria k IKEI.
S manželom sa starajú o dve deti. Majú malé hospodárstvo,
ktoré zaberá všetok voľný čas . Treba sa starať o zvieratá
a o záhradu a na iné už neostáva čas. Na zážitky spomína so
smútkom. Spomína ako na Orave vyhorel dom jej rodičov, tiež
prišla o brata. Pred pár dňami skonal synovec mladý 28
ročný.Za úspech vo svojom živote považuje to, že postavili
dom. Ale ďalšie roky nevidí ružovo. Odchod do dôchodku sa
predĺžil a ľudia, ktorí manuálne pracujú nedokážu pracovať do
určeného veku. Nepáči sa jej, že viac rokov sa nečistia
priekopy okolo cesty do Kľačian. Pozemok pred Kľačanami kde
sa malo stavať je zdevastovaný. Vstup do dediny to nekrášli.
Tiež by si priala, keby aj k nim chodili Kľačianske noviny, ale aj
iné letáky ktoré sa roznášajú v dedine. Tiež by bolo dobre,
keby mohli počuť rozhlas. Boli by viac informovaní.
Pán Vyšňan Jozef, rodák z Liptovských Kľačian, má dvoch
synov , dve dcéry a šesť vnúčat. Opatruje svokru a stará sa
o svoje malé hospodárstvo. Keď má čas, venuje sa svojim

Pani Krausová Oľga, rodáčka z Ľubele, dlhé roky bývala so
svojou rodinou v Košiciach. Tu sa narodili aj jej deti a chodili
do školy. Vyučila sa za predavačku, ale nepracovala vo svojom
povolaní. Pracovala v autoservise, vojenskom opravárenskom
závode. Malo to neblahý vplyv na jej zdravie a dostala chorobu
z povolania. Keď pominuli nezhody v ďalšej časti jej rodiny,
prisťahovala sa z Košíc do Kľačian, kde žije so svojou rodinou
už 13 rokov. Ako väčšina starších žien jej záľuby sú štrikovanie,
šitie, rada lúšti krížovky a číta knihy. Aké? Nuž samozrejme
romantické, ale napodiv priťahujú ju knihy napínavé, z väzenia.
V poslednom čase rada pečie torty. V októbri prekonala infarkt
a teraz chodí po vyšetreniach. Priala by si aby mala dobré
zdravie a kľud. Nemá rada rozruch, napätie a zvady. Je
spokojná že bol pred bytovkou urobený kanál, čím sa vyriešil
problém odtoku vody pri silných dažďoch.
Pán Ing. Sivák Jaroslav, CSc. robí predsedu predstavenstva
firmy SO FOS, je generálny riaditeľ firmy zabezpečovacích
systémov do počítačov pre firmy. Chodí prednášať na
Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici, aj na Žilinskú
univerzitu. Neustále študuje a je pracovne veľmi vyťažený.
Preto sme ho nemohli zastihnúť doma. Tak sme krátko
vyspovedali jeho manželku. Prezradila nám, že je to rok čo
bývajú trvalo v Kľačanoch v rodičovskom dome. Sú šťastní, že
vypadli z bytovky. Predtým chodili len na víkendy. Zaujíma ho
všetko čo vidí. Všetko robí dôsledne. Relaxuje tým, že robí
v záhrade, okolo domu , neštíti sa žiadnej roboty i napriek
tomu, že má určité spoločenské postavenie.
Pani Oravcová Mária, skalná rodáčka z Kľačian. Najskôr
pracovala v Kožiarskych závodoch v Palúdzke, šila kabelky.
Neskôr pracovala na Váhostave a potom v Novom domove.
Práca tu bola veľmi ťažká a voči ženám boli porušované
predpisy. Často museli dvíhať a prenášať ťažké dosky
a nábytkové dielce, ktoré mnohokrát prevyšovali váhu 15 kg,
ktoré podľa predpisu mohla dvíhať žena. A už tu začala
pociťovať problémy s bolesťami nôh. To sa vyhrotilo keď už
ostala na dôchodku a už bez barlí sa nepohne. Manžela
pochovala pred 12. rokmi. Žiaľ pred 2. rokmi i jedného z troch
synov. Ale teší sa z piatich vnúčat a siedmych pravnúčat. Je
spokojná, že sa dožila osemdesiatky pri plnom vedomí. Sama
hovorí, že je to krásny vek a kým je rozum dobrý je všetko
v poriadku. Svoj čas využíva na krátke prechádzky, pozerá
televízor a počúva rádio. Predtým rada vyšívala. Ukázala nám
svoje výrobky. Prekrásna ručná práca. Teraz už vyšívať
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nemôže, lebo si necíti prsty na rukách. Rada by si prečítala
Kľačiansky hlas, ale ho nedostáva. Jej prianím je, aby sme si
viac všímali starých ľudí, pomáhali im a rešpektovali jeden
druhého.
Pani Fillová Beáta oslávila 50 rokov a Ing. Hríň Jozef oslávil 60
rokov .Keď sme ich navštívili obidvaja mali návštevu, svojich
blízkych, rodinu, tak sme nechceli vyrušovať a po podpísaní
Kľačianskej životnej kroniky odišli sme bez rozhovoru.

o jeho bezchybnú prevádzku. Z výsledkov svojej práce sa teší
v kruhu rodiny. Dve dcéry, päť vnúčat a jedno pravnúča hrdo
nesú jeho odkaz do budúcnosti.
Prajeme mu do ďalších rokov dobré zdravie, Božie požehnanie
a nech mu vydrží jeho optimizmus a pozitívna energia.

Všetkým jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme.

Významného životného jubilea 80 rokov sa v apríli tohto roku
dožil aj pán Ervín Komár. Je to až k neuvereniu, že aj napriek
úctyhodnému veku je dodnes aktívny. Celý život prežil v obci
a ochotne sa podieľal na aktivitách v obci. V minulosti ako
športovec a ochotník, neskôr ako dlhoročný poslanec
a zástupca starostu. Dlhé roky odpracované na stredisku
údržby v Liptovských strojárňach ho natoľko „poznačili“, že
dodnes sa na neho mnohí obraciame s prosbou o pomoc.
Hádam ani nieto v dedine domu, kde by nebol s niečím
pomohol či poradil. Každý deň sa nám pripomenie, keď sa
rozsvieti osvetlenie v obci, lebo je to práve on, kto sa stará

Jozefa Mikušincová
Bohuslava Martinková

2. časť
Autor:

PhDr. Juraj Laššuth

Tvrdé hospodárske a prírodné pomery na Liptove často motivovali ľudí aby si hľadali živobytie mimo svoj rodný kraj.
Kľačania v minulosti často chodili na zárobky na Dolnú zem. Od osemdesiatych rokov 19. storočia sa najlepšie
podmienky na dobrý zárobok vytvorili v USA.

Cesta do prístavu
Keď boli so všetkým pripravení vydali sa Kľačanci na ďalekú cestu.
Často ich sprevádzal agent lodiarskej spoločností, ktorý im pomáhal
orientovať sa v novej neznámej situácii. Veľká väčšina vysťahovalcov
cestovala železnicou južnejšou trasou do prístavu Brémy (28 osôb).
Ďalší vyplávali z prístavov Fiume (5 osôb), Antwerp (3 osoby),
Cuxhaven, Le Havre (po 2 osoby) a Hamburg (1 osoba).
↑ Lodný lístok.

V prístave sa ubytovali v barakoch, v ktorých čakali na loď a zakúpili si lodné lístky do najlacnejšej tretej tzv.
„vysťahovaleckej triedy“. Pred nalodením bol vypracovaný zoznam cestujúcich, ktorý obsahoval meno vysťahovalca,
pôvodné bydlisko a odpovede na 29 otázok. Tento dokument po príchode do USA odovzdal kapitán lode americkým
úradníkom, ktorým slúžil na posúdenie spôsobilosti prisťahovalca usadiť sa v USA. Vysťahovalci cestovali do Ameriky
na veľkých parníkoch, ktoré boli postavené koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Boli konštruované na prevoz
veľkého množstva chudobných vysťahovalcov z Európy do USA.
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Lodný zoznam parníka
„Grosser Kurfurst“ zo
14.6.1905, ktorým sa plavili
dvaja vysťahovalci
z Liptovských Kľačian.

↓ Parník „Amerika“ bol spustený na vodu v Bel-faste v r. 1905. Viezol
celkom 897 pasažierov, z toho 1. triedy 420, 2. triedy 254 a 3. triedy
223 pasažierov.

↑ Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne
v r. 1905. V tom čase bol najväčšou loďou na svete. Viezol celkom
2 996 cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy
2 058 pasažierov.

Plavba
V prístave sa mladí muži iste pokúsili zamestnať sa
na lodi a počas plavby vykonávať pomocné práce,
napr. hádzať uhlie do kotlov. Lodné spoločnosti na
pomocné práce najímali lodných pasažierov, aby
ušetrili lôžka v kajutách pre cestujúcich. Cestujúci
3. triedy boli umiestnení v podpalubí, v malých
izbách ležali ľudia na regáloch na jednoduchom
slamníku, spolu muži, ženy aj deti. Strava bola
minimálna, väčšinou sa museli stravovať zo svojich
zásob. Pitná voda sa rozdávala na prídel v časových
intervaloch, alebo len raz do dňa. Hygiena bola
nedostatočná, vzduchu v izbe málo, mnohých
premáhala morská nemoc.
Vysťahovalci na palube parníka. Rok 1892.
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Kňazi v našej farnosti. To je téma, ktorej sme sa začali venovať v predošlých číslach Kľačianskeho hlasu.
V tomto čísle by som chcela venovať pozornosť kňazovi, ktorý u nás pôsobil v roku 1939-1940, ako kaplán.
Je to človek veľmi známy v literárnom svete. Básnik, ale najmä prekladateľ francúzskej poézie a mnohých
diel z latinčiny. Člen skupiny Piráti krásy. Kto sa venuje literatúre, tuší, že je reč o Jánovi Kováčovi.
Ján Kováč sa narodil 13. februára 1915 v Zemianskych
Kostoľanoch. V rodisku a v Návojovciach chodil do
základnej školy. Jeho detstvo bolo poznačené rodinnými
udalosťami. Ako 9 ročnému mu zomrela veľmi mladá
mama. Mala len 27 rokov. Po jej smrti sa otec nevládal
starať o dvoch synov, preto s mladším Ľudovítom odišiel
do Francúzska k bratovi. Staršieho Janka si vzali do rodiny
maminho brata Ruda, do Návojoviec. Tam vyrástol spolu
so sesternicami Veronikou a Annou. Často mu bolo ľúto,
že ho otec nevzal so sebou do Francúzska. Ujo Rudo sa
však postaral o jeho vzdelanie. Poslal ho študovať na
Gymnázium v Prievidzi. Po jeho skončení, hoci patril do
banskobystrickej diecézy, rozhodol sa pre štúdium
teológie v kňažskom seminári v Spišskej Kapitule. Biskup
Ján Vojtaššák ho prijal do prvého ročníka v septembri
1934. V tom čase sa kňažský seminár obnovoval tak po
materiálnej, ako aj po duchovnej stránke. Zmenil sa na
Vysokú školu bohosloveckú. Pôsobilo tu veľa profesorov,
ktorí mali veľký vplyv na formáciu Jána Kováča. Tu sa spriatelil so štyrmi bohoslovcami, Štefanom
Schellingom, Pavlom Ušákom Olivom, Jankom Silanom a Mikulášom Šprincom Toto priateľstvo pretrvalo
celý život. Bolo založené na spoločnom záujme o literatúru a krásu života. Práve v tom čase sa táto skupina
bohoslovcov nazvala Piráti krásy.
29. júna 1939 ho biskup Ján Vojtaššák v Katedrále sv. Martina vysvätil za kňaza. Prvým kaplánskym miestom
mladého kňaza, Jána Kováča, sa stala práve naša farnosť sv. Alžbety, ktorá mala vtedy ďalšie filiálky. Ľubeľu,
Dúbravu, Fiačice a Gôtovany. V tom čase tu pôsobil vdp. farár Andrej Gerát. Pri ňom začal Ján Kováč zbierať
pastoračné skúsenosti. Popri nich pokračoval v prekladateľskej činnosti, ktorú začal ešte v seminári.
Autobiografická kniha Vyznania, ktorú napísal svätý Augustín, ho tak fascinovala, že sa ju rozhodol preložiť.
Dielo dokončil o 2 roky neskôr, keď bol kaplánom v Nižnej Lipnici (v súčasnosti Lipnica Wielka, ktorá patrí
do Krakovskej arcidiecézy v Poľsku). V júli 1941 dokončil preklad knihy Vyznania od sv. Augustína z
latinčiny. Od 20. augusta 1943 pôsobil v novozriadenej farnosti Východná, kde z francúzskeho jazyka preložil
knihu Filotea od sv. Františka Saleského a z latinčiny Augustínovu knihu Boží štát. Vo Východnej tento kňaz
pôsobil 55 rokov. Zomrel 9. júla 1998 a tam ho aj pochovali.
V kňažskom aj ľudskom živote ctil Ján Kováč krédo pápeža sv. Gregora Veľkého: „Pravý pastier duší je čistý
vo svojom zmýšľaní, bezchybný v konaní, múdry v mlčaní a užitočný v reči. Nakláňa sa ku všetkým s láskou
a súcitom. Svojim životom v Bohu povznáša sa nad všetkých. Pokorne sa pridružuje k tým, čo robia dobre,
ale povstáva proti neprávostiam hriešnikov. Stará sa o vonkajšie veci, ale nezanedbáva ani duchovné“.
Tešme sa, že tento výnimočný kňaz je súčasťou aj našich dejín. Pane, daj mu miesto vo svojom kráľovstve.
Jana Šimanská
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„ Z obecnej kroniky“
Pri listovaní v historických obecných materiáloch sme našli
tento starý text:

„Desatoro dobrého starostu“.
1. Si starostom nielen tých občanov, ktorí ťa volili, ale aj tých,
ktorí ťa nevolili.
2. Dôvera spoluobčanov ťa postavila na čelo obce. Byť prvým
občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe, na
svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.
3. Práve tak nerozlišuj, pri výkone svojho čestného úradu,
príslušníkov rôznych politických strán. Máš v nich vidieť len
občanov.
4. Usiluj sa, podľa možností obce, aby si uľahčil život starých,
chudobných a práceneschopných občanov.
5. Podporuj všetko, čo pomáha školstvu tvojej obce. Nič lepšie,
ako dobré vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim
deťom.
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú
zábavu a vzdeláva občanov.
7. Máš byť úprimným priateľom všetkého, čo zveľaďuje
zdravotnú úroveň obce. Zasadiť dobrý strom na správnom
mieste, znamená vykonať dobrý skutok.
8. Snaž sa osvojiť si, čím skôr, najdôležitejšie právne predpisy a
zákony, aby si na nič nezabudol, čo by mohlo byť obci na
prospech.
9. Obecný majetok spravuj a nakladaj s ním opatrnejšie a
úzkostlivejšie ako so svojím vlastným majetkom. Ak
pregazduješ so svojho, bude to tvoja škoda. Ak premárniš
majetok obce, bude stratená tvoja česť.
10. Dávaj obci pekný príklad nielen dobrého starostu, ale aj
riadneho občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad
máva väčšiu cenu, ako mnoho rečí a veľké kázanie.

Zdravotné desatoro…
1. Neverte slepo lekárom. Počúvajte signály tela. Choroby vám
hlásia, že takýmto spôsobom už ďalej žiť nemôžete.
2. Prevezmite zodpovednosť za vlastné zdravie. Nespoliehajte
sa na zázraky medicíny. Reštart sa už nemusí podariť.
3. Žiadna inštitúcia vám pokojnú starobu nezaistí. Starajte sa o
svojich rodičov a vychovávajte deti k tomu, aby sa starali o vás.
4. Nespoliehajte sa na peniaze. Udržujte dobré vzťahy v rodine
a s priateľmi. Nemajte radi len seba.
5. Skúste žiť aspoň jeden deň bez elektrospotrebičov. Ak
nastane kolaps, budete pripravení.
6. Nepočúvajte prejavy politikov. Šíria zdraviu nebezpečné
negatívne emócie. Keď sa objavia na televíznej obrazovke,
prepnite na prírodopisný film.
7. Chráňte životné prostredie ako seba samých.
8. Práca, ktorá vám prináša uspokojenie a osoh čo najväčšiemu
počtu ľudí, je najzdravšia.
9. Zdravá strava sama o sebe nestačí. Nemenej dôležité je, kedy
a ako a najmä s kým si jedlo vychutnávame. Občasný pôst vám
nezaškodí.
10. Športujte pre radosť. Nenaháňajte sa. Aj tak sa
nedobehnete…
Jana Šimanská

Opäť prešiel ďalší rok a v našej farnosti prijímalo do
svojho srdiečka Ježiša Krista 16 detí z okolitých
obcí. Nemohol chýbať ani hudobný program o ktorý
sa postaral dúbravský spevokol, náš Matúš, pani
organistka a pridala sa aj pani učiteľka Vlčeková,
ktorá zahrala na violončele a začala nacvičovať
detský spevokol, do ktorého sa môžu pridať aj
ostatné deti.
Svätá
Eucharistia
završuje
uvádzanie
do
kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na
hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie
pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie
majú s celým spoločenstvom účasť na samej
Pánovej obete. "Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v
tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú
obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu
vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a
aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku
svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť
milosrdenstva,
znak
jednoty,
puto
lásky,
veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista,
duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok
budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)
Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí:
Účasť na bohoslužbách
Primerané vedomosti
Svedectvo o krste
1. Účasť na bohoslužbách sa dosvedčí tým, že si deti
značia do zošita na náboženskú výchovu , o čom je
v nedeľu Božie slovo a ako sa dá podľa neho žiť.
Pritom vychádzame zo slov evanjelia: Ježišov priateľ
je ten, „kto počúva Božie slovo a zachováva ho“.
2. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú primerané
vedomosti, ktorými si deti osvojujú učenie o cirkvi.
Deti musia mimo samozrejmej účasti na
náboženskej výchove splniť tieto úlohy:
Ovládať naspamäť základné modlitby, napr. Otče
náš a Apoštolské vyznanie viery čiže Verím v Boha;
Zdravas Mária, Pod tvoju ochranu sa, za rodičov...
Ovládať naspamäť Desatoro Božích prikázaní;
základné pravdy viery, Cirkevné prikázania, atď.
Ovládať naspamäť modlitbu ľútosti pri sv. pokánia
a poďakovanie po prijímaní.

Prvá svätá spoveď
Príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia (na prvú
svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na
prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie).
Spravidla sa vysluhuje deň pred slávnosťou 1. sv.
prijímania. Je dobré, keď vtedy celá rodina
pristupuje k sviatostiam, hlavne rodičia a krstní
rodičia, aby deti videli ich príklad. Keď sa rodičia k
príprave detí postavia ako k vlastnej duchovnej
obnove a keď sa usilujú o spoluprácu s katechétami
a kňazmi, vtedy sa prvé sväté prijímanie dieťaťa
môže stať rokom požehnania pre celú rodinu.

Beata Vrbenská
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Viackrát som už aj v médiách chválil našich občanov za ich
schopnosti. Dnes by som chcel zviditeľniť šikovné ruky našich
rodákov, ktorí pracujú s drevom. Na inom mieste týchto novín
spomíname Peťa Veselovského v súvislosti s nástenkou, Jeho prácu
môžeme vidieť i v parku pri obchode, kde je detské ihrisko
a Betlehem. Svoj kumšt predviedol aj Jožko Budvesel, ktorý vyrobil
z dreva žirafu. Urobil tak radosť nielen deťom z materskej školy
Žirafka v Lipt. Mikuláši, ale aj našim občanom, lebo pozitívne
prezentuje našu obec.
Do tretice chceme chváliť
za originálnu a precíznu
prácu Vojta Sivka, ktorý dal
neopakovateľnú podobu
„hlavám
ozembuchov“.
Ozembuch ste mohli vidieť
v sprievode počas jarnej
bursovačky.
Všetkým
želáme
veľ
tvorivých síl do ďalšej
práce.

Tradícia sadenia májov siaha hlboko do minulosti. Ľudia
ich stavali pred svoje domy ako ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Boli tiež znakom, že v dome kde je
máj je i dievka na vydaj. Žiaľ, v našej obci sa táto tradícia
akoby pomaly vytrácala. V tomto roku sme zaznamenali
len dva zasadené máje. Asi už nepotrebujeme žrdku na
oje, či nový rebrík... Tak či onak, chcem vyzvať
mládencov, aby ukázali dievkam, že sa vedia zmobilizovať
a o rok na Turíce im zasadia jeden spoločný (napríklad
pred obecným úradom) a pomôžu tak zachovať tento
krásny zvyk pre ďalšie generácie.
Ján Hollý
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Siná je medzi turistami považovaná za jeden z najkrajších končiarov Nízkych Tatier. A aj nás zlákala. Na
1. mája, keď po „aprílovom“ apríli konečne vykuklo slnko a deň bol ako stvorený na zdolávanie vrcholov,
sme sa zišli pred obecným úradom. Všetci usmiaty a pripravení. (Bolo nás....) Urobili sme si úvodnú fotku
a vyrazili do Mošnickej doliny. Začiatok výstupu bol dosť strmý, no aj naše najmladšie účastníčky –
škôlkarky Emka a Klaudika nás presvedčili, že to všetci zvládneme. Mimochodom, slovami nášho pána
starostu „išli ako píly“. ☺ A my dospeláci (aspoň niektorí) sme boli radi, že „tempíčko“ bolo aspoň
o niečo pohodovejšie.
Túra je to krásna. Úzke chodníčky lesom lemované horskou trávou a čučoriedím, rúbaniská, skaly, reťaze
– to všetko nájdete pri výstupe na Sinú. A keď vyjdete nad pásmo lesa a začnú sa otvárať výhľady na
skalnaté bralá – jedným slovom – nádhera! Odmenou za náročný výstup je neskutočný pohľad z vrcholu.
Siná má perfektnú polohu. Vidno z nej Nízke Tatry od Chabenca až po Ďumbier, celú Liptovskú kotlinu
s trblietajúcou sa Marou a štítmi Západných i Vysokých Tatier, Demänovskú dolinu a dokonca aj
nádhernú malú podhorskú obec – Liptovské Kľačany. ☺
Hore sme sa veru aj dosť dlho zdržali. Sadli sme si do trávy, povybaľovali „proviant“, kochali sa výhľadmi
a slnkom, pozorovali lyžiarov v Jasnej a rozmýšľali, ktorý z tých kopcov naokolo bude „ďalší“.

Keď sme sa dosýta nabažili tejto krásy, pobrali sme sa na zostup. Dobre nám bolo, plný eufórie sme
veselo debatovali, až kým sa tí najrýchlejší nevrátili so slovami: „ Ďalej neprejdeme. Celá zvážnica je
zatopená“ Čo teraz? Vracať sa a napojiť na tú cestu, ktorou sme prišli, sa nám nechcelo. Tak nám
neostávalo nič iné len prekonať potok. A v tej chvíli sa nám zdal byť divokou riekou. Našťastie pomohol
skvelý nápad dať cez vodu kmene, po ktorých sme mohli prejsť na druhú stranu. Trošku adrenalínu na
záver, poniektorí aj mokré topánky, no v každom prípade úžasný pocit z nádherného dňa. Taký bol
tohtoročný výstup na Sinú. ☺
Lenka Brezňanová
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Deň

matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Aj naša
obec tento rok si deň matiek pripomenula 14. mája. Na začiatku
vystúpili naše deti z obce, ktoré nám zarecitovali básne o mamách,
zatancovali a zahrali. K príjemnému posedeniu prispel svojimi
piesňami a tancom súbor Chabenec zo susednej obce Dúbrava.
História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom
Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v
podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey.
Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí
Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni
Juno.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 služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V
novodobej histórii 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. A čo na záver : Vďaka mamy, za tú
nádhernú katedrálu, ktorú ste postavili z tehličiek vlastného tela. Vybudovali ste príbytok pre novú nesmrteľnú dušu.
Ani anjeli nedostali od Boha takúto milosť
a moc! Podieľali ste sa na božom
stvoriteľskom zázraku - Boh spojil svoje sily
s Vašimi a v tomto stvoriteľskom čine ste
spolu dokázali, že na tejto zemi nie je nič
vznešenejšie ako byť matkami. Preto
žiadna bytosť nemôže byť tak blízko k
Bohu Stvoriteľovi ako ľudská matka.
Ďakujeme Vám, že ste nám darovali život.
Beata Vrbenská
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POĎ HRAŤ

3. ročník Veľkonočného
turnaja

13. Apríla 2017 o 09.00 hodine sne sa už po tretí krát stretli v kultúrnom dome
v Liptovských Kľačanoch. V kategóriách mladší žiaci 1. Stupeň ZŠ a starší žiaci 2.
Stupeň ZŠ pretekali deti s nadšením, radosťou a hlavne v duchu fair play. Na celý zápas
dozerali dvaja rozhodcovia – Peter Devečka a Peter Hollý, a tak boli výsledky zápasu
100% objektívne. K stolnotenisovému turnaju už tradične patria párky, osviežujúci čaj
a džús a ovocná energia. Pre víťazov sme pripravili po prvý krát nielen medaile, ale aj
víťazné poháre.
Počas turnaja si v obidvoch kategóriách, ktoré ešte boli rozdelené na chlapcov a dievčatá,
zahrali účastníci zápasy formou každý s každým a výsledková listina v tomto roku bola
nasledovná.
mladší žiaci chlapci

mladší žiaci dievčatá

Danko Devečka
Miško Hollý
Tomáško Vrbenský
starší žiaci chlapci

starší žiaci dievčatá

Michal Repa

Miriam Devečková ml.

Andrej Šotník

Andrea Vrbenská

Martin Repa

Diana Golierová

Hlavným organizátorom podujatia bol obecný úrad a sponzorom rodina Šotníková, ktorá
deťom priniesla bohaté občerstvenie. Prijmite našu srdečnú vďaku v mene organizátorov
a účastníkov.
Už dnes Vás, milé deti, môžeme pozvať na 4. Ročník stolnotenisového turnaja POĎ HRAŤ
PING PONG, ktorý bude na Zelený štvrtok 2018 o 9.00 hod v kultúrnom dome Liptovské
Kľačany. Tešíme sa na Vašu účasť.
Trénovať môžete už dnes v kultúrnom dome a to pod dohľadom dospelého a po dohode
s obecným úradom. Veľa úspechov a športu zdar.
Článok o stolnotenisovom turnaji dospelých, ktorý sa odohral 18.3.2017 uverejníme
v budúcom čísle.
Devečkovci
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Divadelná hra „Keď sa Marka zaľúbila“.
Ochotníci z Liptovských Kľačian sa po úspešnom naštudovaní „Kamenného chodníčka“, znova pustili do práce a
naštudovali ďalšiu hru Félixa Bartoša – dramatika a divadelníka. Skvelá partia ochotníkov v Kľačanoch sa stretla zhruba
dvadsaťštyrikrát, čo je obdivuhodné. Náš obdiv si zaslúži aj tolerancia a podpora ich rodín. Zachovať a zveľaďovať
myšlienku divadelného ochotníctva v
našej dedinke je o mnohých odriekaniach
a "odkrajovaniach" zo súkromia.
Divadelná hra „Keď sa Marka zaľúbila",
má nadčasový dej: U Strýčkovcov
bývajú hádky na dennom poriadku.
Matka (Mirka Devečková), sa musí
starať o celý dom, otec (Majko Hrbko) a
zať Ent (Mirko Veselovský) nerobia nič,
len sa povaľujú doma a šťastní sú len
vtedy, keď sa dostanú k alkoholu. Dcéra
Marka (Lenka Brezňanská) nie je preto
doma šťastná. Zaľúbi sa do bratranca
Jakuba (Filip Martinka), matka a otec
majú ale pre ňu vyhliadnutého iného ženícha, bohatého obchodníka Hrianku ( Igor Komár). Matka by už nemusela drieť
a otec s Entom sa tešia na nový prameň pitia. Nešťastnej Marky sa ale ujme sestra Julka (Katka Oravcová) i profesor penzista (Jožko Vozár) a prehovoria matku, aby Marku dala Jakubovi, ktorý dostal dobré miesto a takí predsa nebudú
rodičom na ťarchu. Celá hra mala dynamiku, svojský humor podčiarknutý skvelými výkonmi hercov, ktorí diváka po
celý čas neskutočne bavili. Predpremiéra bola odohraná 10. februára 2017, premiéra 11. februára 2017 v oboch
prípadoch bola úplne divákmi zaplnená sála nášho kultúrneho domu. Dňa 5.marca 2017 naši ochotníci odohrali
predstavenie v Dúbrave a 2. apríla 2017 v Ľubochni. Našich divadelných ochotníkov ešte čaká „Festival - Ľubeľafest“
kde sa odprezentujú dňa 6. júla 2017. Tak im držme palce. Z úprimného srdca ďakujeme kolektívu divadelných
ochotníkov, taktiež za technické zabezpečenie a kulisy a za nezištný bezplatný odvoz Duškovi Čupkovi. Prajeme ešte
mnoho zanietenia a nevyčerpateľnej chuti naďalej tešiť diváka.
Miroslava Kanderová

Fašiangový čas je symbolom veselosti, zábavy a hodovania a neodmysliteľne k nim patrí aj detský karneval, ktorý
nemohol chýbať ani v našej obci Liptovské Kľačany. V sprievode svojich rodičov a starých rodičov deti v maskách zaplnili
sálu kultúrneho domu v piatok dňa 17.2.2017.
Predstavili sa pestré a nápadité masky, ako
boli princezné, piráti, čarodejnice, šašovia a iné
rozprávkové bytosti, ale aj postavičky z
každodenného života. Deti šantili, súťažili,
tancovali. Unavení sa mohli občerstviť čajíkom.
Každá maska bola odmenená sladkou
odmenou, ale aj rôznymi vecnými cenami. Ani
jedna maska neodišla naprázdno. V sále bolo
cítiť príjemnú atmosféru, ktorú si vychutnávali
aj rodičia a poniektorí sa zapojili do tančekov a
hier. Rozžiarené detské očká boli
tou
najkrajšou odmenou za všetko.
Beata Vrbenská
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FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY...

Masky ako slovenskí junáci a devy, rozprávkové bytosti ako dalmatínec, princezná Fiona, lienka,
kuchár, kovboj, cigánka a mnohé iné, veselá vrava, nácvik pesničiek a jeden štameprlík dobrej
pálenky na zahriate v miestnom kultúrnom dome – takto vyzerá tradičný scenár pred začatím
fašiangovej bursy v Liptovských Kľačanoch. Spoločná pesnička Fašiangy, fašiangy, fašiangové
časy..... a foto všetkých účastníkov odštartovali veselé fašiangy v našej obci aj v tomto roku.
Počasie bolo priam ukážkovo fašiangové – príjemné chladné, ale presvietené slnkom. Spev a tanec
sprevádzali harmoniky – starostova harmonika a Peťa Belopotockého heligónka. Originalitou
tohtoročného fašiangového sprievodu boli dva ručne vyrobené ozembuchy, ktoré vyrobil Vojto Sivko.
Keď prsty na harmonikách a ozembuchoch trochu prituhli, dobrô hriatô bolo ako balzam na dušu
nielen pre muzikantov, ale aj bursovníkov.
FAŠIANGY predstavujú symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Naši občania, ktorí nám otvorili
bránu nás privítali s radosťou, tí, ktorí neboli doma napísali odkaz a tí, ktorí neotvorili, tak nás určite
aspoň počuli a pripomenuli si fašiangové zvyky aj za zatvorenými dverami.
Kultúrna komisia pripravila počas sprievodu ako aj po ňom príjemné posedenie a občerstvenie, ktoré
sme obohatili o vybursované fašiangové dobroty.
Fašiangy sú v našej obci tradíciou už od nepamäti. Je obdivuhodné, že v dnešnej rýchlej dobe sú
stále ochotní občania, ktorí si nájdu čas na to, aby podporili dobrú vec, či už ako priami účastníci
bursy alebo ako hostitelia, ktorí otvoria svoje dvere bursovníkom. Veľmi si to vážime a ďakujeme.
Naše tradície nevymrú, kým sa nájdu ľudia, ktorí nás s láskou privítate a vy, ktorí prídete a pridáte sa
k fašiangovému sprievodu.
Tohtoročnú fašiangovú bursu v našej obci môžete zažiť aj prostredníctvom záznamu na
https://www.youtube.com/watch?v=3aHdiGj0vFw&t=198s, ktorý pre nás zhotovil pán Jaroslav
Tomko, za čo mu patrí naše vrúcne poďakovanie.

Miriam Devečková
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Dňa 7.1. sa v Liptovských
Kľačanoch uskutočnil
Trojkráľový hokejbalový turnaj,
ktorý sa v našej obci podarilo
zorganizovať už po siedmykrát.
Aj napriek mrazivému počasiu
sa turnaj tešil hojnej účasti
športových nadšencov z našej
obce, ale aj z Ľubele a Dúbravy.
Turnaja sa zúčastnilo päť tímov,
4 z Kľačian a jeden z Dúbravy.
Napriek veľkej snahe domácich
tímov sa v konečnom zúčtovaní
ukázala skúsenosť dúbravcov
ako rozhodujúca. Tím „Young
Boys“ z Dúbravy obhájil
minuloročný triumf a
tak o putovný pohár zabojujú
Kľačanci zase o rok.
Na dodržanie pravidiel a organizovanie turnaja aj tento rok dozeral Ľudovít Šmigura. Po odohratí
všetkých zápasov, sa účastníci už tradične mohli tešiť na výborný držkový guláš, ktorý uvaril Lukáš Veselovský.
Odovzdávanie diplomov prebehlo v Pizzérii Kubo, kde starosta obce Ján Hollý poďakoval všetkým ktorí sa
turnaja zúčastnili, či už ako hráči, alebo sa podieľali na jeho organizácii. Poďakovanie patrí tiež Alenke
Oravcovej, Helenke Vrbenskej, Martuške Švecovej, Adriane Mlynčekovej za občerstvenie vo forme fánok,
buchiet, langošov a hriateho. Aj tento „povolený doping“ robí toto podujatie jedinečným.
Samuel Hollý

Tretie Vianoce s kľačianskym vianočným punčom
Už sme v novinách spomínali, že 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 čaju či korenia. Náš už v poradí tretí verejný
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
a o trochu viac ako sa povie apatieky, veď bola poriadna zima.
Kľačiansky punč je jednoducho overená, vylepšená receptúra,
ktorú upravujeme podľa Vašich odporúčaní rok čo rok.
Samotnému vianočnému punču predchádzala Vianočná
besiedka našich detí, ktorým pomohli aj kamaráti z obce Vlachy. Besiedku nacvičila Dáška Chvojková,
pracovníčka obecného úradu, a spolu s deťmi priblížili kresťanské Vianoce a príchod Jozefa a Márie do
Betlehema, zjavenie anjela, radosť pastierov a poklonu Troch kráľov z východu. Deti si tak nielen zahrali na
divadelných doskách v Liptovských Kľačanoch, ale aj pripomenuli príbeh narodenia Ježiša Krista v hereckom
obsadení. Deti boli skutočne úžasné a navodili skvelú atmosféru aj na príchod Svätého Mikuláša, ktorý do
našej obce rok čo rok prichádza potešiť kľačianske deti. Mikuláš s anjelom rozdali darčeky za básničku,
pesničku alebo tanec. Radosť detí nedokážeme dokonale opísať, musíte ju jednoducho spolu s nimi zažiť.
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Mikuláš s anjelom rozdali všetky balíčky a príjemný predvianočný večer pokračoval pri vianočnom punči pred
obecným úradom. Príjemnú atmosféru ste vytvárali pri teplom punči hlavne vy, milí spoluobčania, ktorí ste
prišli pozdraviť priateľov, zaspievať si vianočné koledy a vychutnať atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Váš
dobrovoľný príspevok používame na športové a kultúrne podujatia v našej obci pre deti, mládež a dospelých.
Na
deti
sme
nezabudli ani pri
vianočnom
punči
a tak si mohli tešiť
jeho nealkoholickej
detskej verzii.
Punč sa dopil do
poslednej kvapky,
Mikuláš s anjelom
odišli, vianočné
svetlá zhasli a my
sme vo vianočnej
nálade a pohode
odchádzali domov.
Miriam Devečková

Chválime:
•

•

Zručných majstrov, ktorým nechýba ochota uroniť niečo,
z čoho máme osoh všetci. Peťo Veselovský vyrobil drevenú
nástenku do autobusovej zastávky pri obchode.
Budveselovci ukázali, že sú zruční aj pri práci so železom
a opravili zámok v bráničke na vstupe na cintorín. Bez
nároku na odmenu. Za nás všetkých im ďakujeme
Daňovníkov, ktorí si vzorne a v riadnom termíne zaplatili
daň z nehnuteľnosti a tuhý komunálny odpad.

Nechválime
•

Tých čo parkujú na verejných priestranstvách tak, že
s vozidlom zasahujú do cesty. Bránia tak plynulej premávke
a komplikujú prejazd smetiarov a nákladným vozidlám.
Problém je výrazný hlavne v zimnom období, keď je
potrebné vykonávať zimnú údržbu ciest. Všetkých, ktorých
sato týka žiadame o nápravu.

Obec Liptovské Kľačany
OZNAM
Obec Liptovské Kľačany vyzýva
občanov obce, ktorí majú záujem
vykonávať funkciu kronikára/ky obce
Liptovské Kľačany, aby osobne alebo
písomne zaslali svoju žiadosť na Obecný
úrad v Liptovských Kľačanoch. Osobné
ohodnotenie za vedenie obecnej kroniky
formou dohody o vykonaní práce.
Vydáva: Obecný úrad Liptovské Kľačany.
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Prajeme krásne prežitie prázdnin bez nehôd
a poranení, plné slnka, vody a radosti.
Obecný úrad
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