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Vážení čitatelia obecných novín,
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V týchto dňoch úspešne ukončíme aj projekt Revitalizácie
cintorína,
ktorý
je
spolufinancovaný
Európskym
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a jeho hodnota
predstavuje sumu takmer 35 tis. Eur. Cieľom tohto projektu je
zvýšenie bezpečnosti pre peších v areáli cintorína, prepojenie
domu smútku s areálom cintorína a zlepšenie vzhľadu obce.
Som presvedčený, že tento projekt prispeje k zvýšeniu kvality
života v našej obci. Zároveň je naplnením ďalšieho bodu môjho
volebného programu. V najbližšom období je potrebné ešte
dokončiť terénne úpravy a natrieť vstupnú bránu a plot. Tieto
činnosti by sme chceli urobiť svojpomocne formou brigád. Preto
verím, že nám aj vy milí občania pomôžete svojou účasťou na
brigádach. Vopred vám ďakujem.
Zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov na rozvoj obce patrí
medzi priority každého starostu a každého obecného
zastupiteľstva. Ak je spolupráca obidvoch orgánov dobrá, šanca
na úspech je vysoká. Dôkazom takejto spolupráce v našej obci
je skutočnosť, že aj v tomto roku dostaneme na základe našej
žiadosti príspevok z Mimoriadneho fondu Lesov SR na opravu
ciest vo výške 7.000 Eur. Poslancovi obecného zastupiteľstva

Aj tento rok by sme vám chceli začiatok leta spríjemniť čítaním
našich dedinských noviniek a zároveň vás poinformovať o dianí
v obci za posledných šesť mesiacov. Dúfam, že v nich nájdete
všetky potrebné informácie.
V predošlom čísle som vám ďakoval za podpisy na petícii za
opravu cesty I. triedy č. 18, ktorú sme iniciovali ako starostovia
priľahlých obcí spolu s primátorom L. Mikuláša. S potešením
vám môžem oznámiť, že prvá etapa rekonštrukcie v hodnote
takmer 1,5 mil. Eur bola zrealizovaná tak, ako sme žiadali
a v úseku Lipt. Michal – Gôtovany jazdíme od mája po novom
povrchu, zodpovedajúcom ceste prvej triedy. Spojenie
zástupcov samosprávy je dôkazom našej dobrej spolupráce.
V našom úsilí nám významne pomohol aj štátny tajomník min.
dopravy Peter Ďurček a štátny tajomník min. vnútra Rudolf
Urbanovič. Druhá etapa rekonštrukcie Gôtovany – Lipt. Mikuláš
by sa mala uskutočniť do roku 2020 a celkové náklady by mali
predstavovať hodnotu cca 7,5 mil. eur. Verím, že budeme
úspešní.
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Ing. Jánovi Vrbenskému týmto ďakujem za pomoc pri
vybavení našej žiadosti. Získané prostriedky použijeme na
opravu
ďalšieho
úseku
cesty
pri
cintoríne.

opätovnej žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu
detského ihriska. Od zámeru jeho vybudovania nás to
určite neodradí. Financie sa pokúšame vybaviť
prostredníctvom Občianskeho združenia Stredný Liptov,
ktorého členom je aj naša obec. Pokiaľ by sa nám to
nepodarilo, ihrisko vybudujeme z vlastných zdrojov.
Na záver môjho príhovoru chcem ešte uviesť na pravú
mieru informácie o predaji pozemku v miestnom
kameňolome, nakoľko táto téma rezonuje aj medzi tými
z vás, ktorí nie ste podielnikmi v pozemkovom
spoločenstve. Pozemok, ktorý mala vo vlastníctve
Slovenská republika bol prostredníctvom Slovenského
pozemkového fondu predaný kúpnou zmluvou č.
03666/2016-PKZ-K40748/16.00. Zmluva je zverejnená
v centrálnom registri a kedykoľvek sa môžete oboznámiť
s jej obsahom.
Vstupujeme do posledného polroka tohto volebného
obdobia, v ktorom by sme chceli ešte dokončiť práce na
cintoríne, zrealizovať opravu miestnych komunikácií,
vybudovať spevnené plochy pod kontajnery na
separovaný zber a opraviť kanalizačné potrubie pri
radovej bytovke. Verím, že sa nám to aj s vašou pomocou
milí občania podarí.
Aj napriek tomu, že nás čaká rušné leto, prajem vám, aby
ste si počas prázdnin a letných dovoleniek oddýchli
a s elánom sa pustili do ďalšej práce.

Pri rozvoji našej obce nezabúdame ani na kultúru.
V marci tohto roka vyhlásil Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2018 pre program Kultúra.
Aj my sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup
ozvučovacej techniky. Tu by som chcel poďakovať našim
novozvoleným župným poslancom z nášho okresu za
pomoc pri vybavení našej žiadosti. Z krajského rozpočtu
dostaneme 517,- Eur, čo je viac ako polovica
z predpokladanej výšky nákladov.
Úspech ide ruka v ruke s neúspechom, treba s tým
počítať. Ani nám sa neúspech nevyhol pri podaní

S úctou Ing. Ján Hollý starosta obce

V dňoch 16.-20. máj 2018 sa uskutočnila pracovná
cesta starostov obcí združených v združení Ekológ do
Belgicka. Členom tohto združenia je aj obec Lipovské
Kľačany. Cieľom pracovnej cesty bola výmena
skúseností v oblasti riadenia samosprávy, separovania
odpadu a jeho ekologické zhodnotenie. Pracovnú
skupinu počas návštevy Bruselu prijal aj veľvyslanec
Slovenskej republiky p. Stanislav Vallo.

V Liptovských Sliačoch sa dňa 18.1.2018 uskutočnilo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Stredný Liptov.
Podujatia sa zúčastnil aj starosta našej obce. Súčasťou
stretnutia bolo otvorenie kancelárie MAS, ktorá sa
nachádza v priestoroch obecného úradu v Liptovských
Sliačoch. Stretnutie bolo zamerané na oživenie
a informovanie
členov
občianskeho
združenia
a obyvateľov regiónu Stredný Liptov o stratégii rozvoja
Stredného Liptova. Získaním štatútu MAS dostalo OZ
Stredný Liptov možnosť čerpania dotácií zo zdrojov EÚ
na rozvoj regiónu. Celkové zdroje projektu na 3 roky sú
1 154 275 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je
877 183 Eur a vlastné zdroje 277 092 Eur. Všetky údaje
a kontakty sú na www.strednyliptov.sk.
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Milí priatelia, túto stránku nášho časopisu sme venovali kňazom pôsobiacim v našej farnosti. Venujme teraz
pozornosť stručnej histórii farského kostola.
Zhruba 500-600 m. na sever od Kľačian ležala osada, ktorú nazývali Svätá Alžbeta. Tu dal roku 1339 šľachtic
Štefan, zvaný Kunč, verný spojenec župana Donča,
postaviť kostol zasvätený sv. Alžbete. Daroval tiež pre
účely kostola pole, ktoré malo zabezpečiť tunajšiemu
farárovi primeranú obživu. Časť územia, ktoré
obhospodaroval tunajší farár, sa až do 19. storočia
volalo Svätá Alžbeta (Zenthelzebet). Prvým známym
farárom bol Valentín. Kostol nikdy nemal vežu. V 16.
storočí bola pri ňom postavená drevená zvonica.
V kostole sa nachádzali tri oltáre. Na hlavnom bol
obraz svätej Alžbety, dcéry kráľa Ondreja II. Po
bokoch boli umiestnené sochy P. Márie a P. Ježiša. Na
jednom bočnom oltári bola Bohorodička a na druhom
svätá Barbora, patrónka baníkov. V kostole sa
nachádzali aj relikvie sv. Jána Nepomuckého. Kostol
mal dva chóry. Na vrchnom bol umiestnený 5registrový organ z roku 1758 s nápisom „Ad majorem
Dei gloriam“.
V drevenej zvonici boli dva zvony. Prvý zvon bol z roku 1612. Bol na ňom latinský nápis – Voco ad sacra
venite, et verbum Dei audite. Druhý zvon pochádzal z roku 1714 s nápisom, ktorý sa nepodarilo rozlúštiť.
V roku 1822 dokončili stavbu novej fary, ktorá stojí dodnes. Popri nej prebiehali aj stavby a prestavby
hospodárskych budov v osade Sv. Alžbeta. Starý gotický kostol bol (z neznámych dôvodov) zbúraný, preto
bol v roku 1878 - 1879 postavený nový kostol historizujúceho slohu v modernom poňatí, tiež zasvätený sv.
Alžbete.
Po jeho obnove v roku 1951 – 1952 bola historizujúca romantická stavba pozmenená modernizačnými
zásahmi v interiéri (nový betónový strop s hlbokými kazetami), aj vo farebnej úprave fasád. Zo staršieho
zariadenia sa zachovali dva barokové obrazy sv. Barbory a sv. Alžbety a neskorobarokové tabernákulum
s cherubínmi, z 2. tretiny 18. storočia. Na hlavnom oltári bola umiestnená socha sv. Alžbety. Na bočných
oltároch boli sochy Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca P. Márie. Nad kazateľnicou bola
socha Dobrého Pastiera.

Jana Šimanská
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Životné jubileum
V prvom polroku sa vzácneho životného jubilea dožili:

80 rokov: Vladimír Chmelický, Anna Belopotocká, Anna Haragová,
Amália Gettová, Helena Gettová
70 rokov: Miroslav Kollárik
60 rokov: Miroslav Veselovský
50 rokov: Juraj Janičina, Ľubomír Kubík, Otto Kandera, Dušan Vrbenský,
Ing. Oľga Hollá, Svetlana Záborská
Ako je zvykom v našej obci, všetci jubilanti majú stránku so svojim podpisom v Kľačianskej
kronike jubilantov. Každého jednotlivo navštívime, aby sme mu zablahoželali v mene obecného
úradu, ale aj ostatných občanov Kľačian. Chceme, aby každý vedel, že si vážime jeho prácu
a prístup k ostatným občanom a jeho podiel na rozvoji obce. Veľmi by sme privítali, keby si všetci
jubilanti otvorili srdce a povedali nám o problémoch a svojich návrhoch pre zlepšenie života
v našej obci. Na pripomienky, ktoré sú a budú zverejňované na konci článku sa pokúsi starosta
odpovedať. Všetkým jubilantom ešte raz srdečne blahoželáme.

Uzavreli manželstvo
Dňa 18.mája Filip Martinka a Nikola Polaczyková
„Láska neznamená hľadieť nežne jeden na druhého, ale pozerať sa
spolu jedným smerom, neznamená byť spolu, ale ísť spolu.“ Máme
radosť z Vášho uzavretého manželstva a želáme Vám všetko
najlepšie na Vašej ceste spoločným životom.
V obci sme mali v apríli ešte jednu významnú udalosť. Ján a Zlatka Andaházyovci oslávili 60.
výročie spoločného života. Do Kľačian sa prisťahovali z Trnovca v roku 1970, čo bolo pre obec
prínosom. Janko bol nielen učiteľom na
tunajšej škole, ale aj ako osvetový pracovník
založil ochotnícke divadlo v obci, ktoré aj
režíroval. Roky pracoval ako predseda MNV.
Zlatka pracovala ako zdravotníčka, neskôr
v školstve. Spolu vychovali s láskou tri
dcéry,
ktoré
nasledujú
ich
kroky.
Andaházyovcom prajeme aj v mene
ostatných občanov Kľačian ešte dlhé
spoločné roky života.

Opustili nás
Oravcová Anna
Aj slnko zapadá ústupom do noci
kto raz púť dokonal
nieto viac pomoci
S pocitom zármutku a úprimnej účasti vyslovujeme rodine svoju sústrasť nad odchodom ich
mamky a starkej ktorá v máji dožila svoj plodný život naplnený prácou a láskou k ľuďom. Jej
pamiatku si zachováme v našich srdciach.
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Narodili sa
Radoslav Hric Radoslav v januári,
Anna Adamčiaková vo februári,
Martin Šimún v apríli
Dieťatko sa vám narodilo,
Čo nielen vás, no aj všetkých nás potešilo
Nech vám v zdraví, láske rastie
Nech vám dáva iba šťastie,
Vo dne v noci, skrátka stále
Nech vás teší dieťa malé
Prajeme vám aby detičky priniesli do vašich rodín veľa lásky, smiechu a nehy.
Jozefa Mikušincová
Bohuslava Martinková

Pripomienky a otázky jubilantov:
1. Kedy sa začne budovať kanalizácia?
2. Ľudia nie sú spokojní s prevádzkou lomu a to s hlukom, prašnosťou a rýchlou jazdou áut.
Kedy sa to bude riešiť?
3. Ľubeľský urbár ťaží drevo z doliny, pričom zanecháva odpad ktorý upcháva potok a voda
sa z neho vylieva na lúky a zatápa pivnice blízkych domov. Ľubeľský urbár nie je ochotný
tento problém riešiť. Žiadame starostu ako kompetentného aby tento problém vyriešil.

Starosta odpovedá:
1. Teším sa, že je o projekt kanalizácie medzi občanmi záujem. Projekt je vo fáze vybavovania
stavebného povolenia. Je to veľmi náročný proces, nakoľko je potrebné vyjadrenie od veľkého
počtu subjektov. Súbežne beží proces vysporiadúvania vlastníckych vzťahov na pozemky pod
komunikáciami, po ktorých kanalizácia pôjde. Keď bude vybavené stavebné povolenie, bude
potrebné zabezpečiť financovanie a následne sa začne s výstavbou, ktorá bude pozostávať z troch
etáp:
1. Výstavba čističky pod obcou Ľubeľa
2. Odkanalizovanie a prepojenie obce Ľubeľa
3. Odkanalizovanie a prepojenie obce Lipt. Kľačany
Odhadujem, že to bude najskôr o 3-4 roky. Presnejší termín ukončenia nie je možné uviesť,
pokiaľ sme nezačali. Do projektu môžu záujemcovia nahliadnuť na obecnom úrade.
2. Už v predošlom čísle novín som vás informoval o úprave pracovnej doby v kameňolome
s cieľom minimalizovania negatívnych dopadov ťažby. V minulosti boli najväčšie výhrady
občanov voči sile odstrelov a hluku. Dnes sa trhacie práce vykonávajú síce častejšie, ale sila
odstrelov je nižšia. Tento spôsob odstrelov je priaznivejší, lebo nie je potrebné rozbíjať veľké
kamenné bloky kladivom. Teda úroveň hluku sa určite znížila. Prašnosť je ďalším problémom,
ktorý je potrebné vyriešiť. V dohľadnej dobe (júl-august) spoločnosť spustí do prevádzky
zvlhčovanie, ktoré prašnosť výrazne zníži. Navyše počas dňa bude niekoľkokrát kropiť cesty, aby
sa prašnosť ciest znížila. Čo sa týka rýchlosti vozidiel, to je problém, ktorý riešime v spolupráci
s dopravnou políciou. V najbližšom čase budú na ceste nainštalované dva spomaľovače. Obec
zabezpečí projekt a potrebné povolenia a spoločnosť Kameňolomy, s.r.o. zafinancuje nákup
spomaľovačov a oficiálneho dopravného značenia. Týmto riešením dosiahneme zníženie rýchlosti
vozidiel v úseku popri obecných bytových domoch.
3. Problém upchávania potoka je potrebné riešiť jednak s tým kto ho spôsobuje a jednak so
správcom vodného toku. Keďže otázka je položená veľmi všeobecne, je potrebné, aby dotknutí
občania prišli nahlásiť na obecný úrad o ktoré úseky sa jedná, aby sme vedeli pomenovať
parcelné čísla problémových úsekov a následne vykonať potrebné opatrenia.
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Jubileum
Pána Vladimíra Chmelického navštívili
starosta obce a jeho zástupca, ktorí mu
osobne ako bývalému predsedovi MNV
zablahoželal k významnému jubileu 8o.
výročia narodenia. Pán Chmelický ako
rodák z Liptovských Kľačian zanechal kus
spoločenskej práce v našej obci. Nielen ako
predseda MNV, tajomník MNV, ale aj v
záujmovej činnosti ako hasič v hasičskom
zbore
v Liptovských
Kľačanoch
a
v ochotníckom divadle. Vždy bol ochotný
pomáhať ľuďom z dediny, napríklad pri
vodárskych a iných prácach. Za to mu patrí
naše uznanie a poďakovanie. Do ďalších
rokov mu prajeme veľa zdravia

Čo je to za čudná otázka uprostred leta? Milí priatelia, celkom zámerne som túto otázku položila, pretože
naše Vianoce sú väčšinou o utešenom Jezuliatku, o stromčeku, o darčekoch. Ale je to tak?
Kedy sú teda Vianoce ? Rozmýšľaj!
Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí – v ten deň sú Vianoce.
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.
Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.
Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť – vtedy prichádzajú Vianoce.
Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.
Keď si dopraješ času vypočuť druhých – sú Vianoce.
Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť – teš sa, máš v duši Vianoce.
Kedykoľvek vypočuješ zavolanie Pána, ktorý potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených –
vtedy jasaj od radosti, lebo už žiješ Vianoce.
Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú
poznámku – ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.
Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, aby si prispel k pokoju –
nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku a prežívaš s nimi
Vianoce.
Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné ÁNO – vtedy strhávaš nebo
na zem a najúčinnejšie pracuješ, aby nastali na celom svete Vianoce.
Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy,
Vianoce od Teba odišli. Aj keby bol 25. december, v Tvojom srdci nie
je miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom.
Mária a Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde?...
Nedovoľme, aby Vianoce skončili...
Jana Šimanská
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Znečistenie Zeme - toto slovné spojenie sa čoraz častejšie dostáva do našich uší – je to téma, ktorá
sa za posledných pár rokov stala veľmi aktuálnou, žiaľ, veľa ľuďom ľahostajnou....
Napriek tomu, že vieme ako je na tom naša Zem zle vďaka nám - ľuďom, nič nerobíme. Hádžeme
odpadky na zem, triedenie odpadu je nám ľahostajné. Rozmýšľame len nad tým, ako si zadovážiť čo
najviac nepotrebných vecí. Nemáme žiadnu zodpovednosť.
Ak chceme tento svet zmeniť, musíme začať najprv od seba. Hrdíme sa tým, že sme Slováci, iní Rusi,
Nemci, Číňania..., musí však prísť to hlavné uvedomenie si, že v prvom rade sme "Pozemšťania", všetci
rovnako zodpovední, za našu prenádhernú planétu. Na začiatok stačí veľmi málo. Stačí keď namiesto
zeme hodíme fľašku do koša určeného na plasty. Veď nikto snáď nechce byť zodpovedný za smrť planéty,
ktorá je perlou našej slnečnej sústavy. Každý z nás si povie – to ja nie... Prečo sa však veľakrát vraciame
z prechádzky po lese s plnými rukami plastových fliaš, obalov... Dostávame jasné impulzy – odpovede
počasia v podobe živelných katastróf na necitlivé zaobchádzanie s prírodou. Sú také alarmujúce, že je
nutné na ňe reagovať citlivejším prístupom k ekológii.
Preto si veľmi vážme každý čin chrániaci našu Zem a nasledujme ho – naši mladí zorganizovali dve
brigády orientované na zber odpadu a jeho separáciu – prvú pod názvom "Čistá obec" v sobotu 21. apríla
2018, zúčastnilo sa jej desať mladých ľudí z našej dedinky a druhú v piatok 27. apríla 2018, kde naše

deti a mládež pod vedením pedagógov vyzbierali cca 30 vriec odpadu, najznečistenejšia lokalita bola v
dolinke Slameník. Som nesmierne šťastná, že naši nasledovníci kdesi v sebe cítia, že naša planéta je
nám domom, chlebom, vodou... všetkým podstatným na prežitie ľudskej rasy a nielen tej, všetkého
stvoreného Bohom a je našou povinnosťou tento poklad chrániť a zveľaďovať pre ďalšie generácie.
Peniaze na konte z neregulovanej ťažby, nelegálnych skládok, či iných počinov ubližujúcich planéte..., sú
bez hodnoty aj pre tých, ktorí ich momentálne získavajú. A ich potomkovia sú "Pozemšťanmi" s ktorými
dýchame spoločný vzduch.
Preto pre začiatok robme všetko na záchranu našej prírody, odhadzujme odpad len do nádob na to
určených, v dobrom upozornime okolie, ak učiní inak. Pretvoriť dokážeme len seba, no svojim prístupom
inšpirujeme mnohých...
Miroslava Kanderová
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Mama – to je najkrajšie slovo na svete a zrozumiteľné
v mnohých jazykoch. Preto je druhá májová nedeľa
venovaná všetkým mamám. Kľačianske mamky, staré
mamky, krstné a tety sa zišli v kultúrnom dome na
príjemné posedenie pri dobrej kávičke a sladkom
koláčiku. Posedenie spríjemňoval bohatý program,
v ktorom nechýbala hudba, tanec i básničky.
Spokojné mamky si odniesli aj voňavý darček.

Keďže bez mamy nie je možný život, tak sa v nedeľu
13. mája uskutočnilo aj Uvítanie detí do života. V našej
obci sme uvítali našich najmenších:
Charlotte Zaťková,
Natália Hricová a Radoslav Hric,
René Veselovský,
Sebastián Čupka,
Lucia Ema Šotníková,
Danka Vyšňanová,
Vivien Rose Seman,
Hana Mrázová,
Anna Adamčiaková.
Martin Šimún.

Krv je nenahraditeľná tekutina v tele človeka.
Doteraz sa vedcom nepodarilo nahradiť krv za žiadnu
inú. A predsa sa nájdu ľudia, ktorí dobrovoľne darujú
zo seba túto vzácnosť. Z našej obce sú to:
Zlatá plaketa – Štefan Oravec ml., Ing. Ján Hollý,
Katarína Sivková
Strieborná plaketa – PhDr. Zuzana Budveselová, Oto
Kandera ml.
Bronzová plaketa – Ján Hollý ml., Filip Martinka,
Nikola Martinková

Poslednú aprílovú nedeľu v našom farskom
kostole prijali deti sviatosť zmierenia a po
prvý krát pristúpili k svätému prijímaniu.
Prajme im aby ich tieto sviatosti
sprevádzali po celý život. Tento rok bol
zaujímavý tým, že k sviatosti pristúpili len
dievčatá.
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Ľubeľské ochotnícke divadlo u nás
10. marca tohto roku odohralo v Liptovských Kľačanoch ochotnícke divadlo z Ľubele divadelnú hru Tri letušky
v Paríži. Je to divadelná hra, ktorú stálo za to vidieť. Tak dobre ako pri tejto komédii sme sa už dávno nebavili. Ako už
hovorí sám názov, príbeh bol o troch letuškách, a to o letuške z Ameriky, Nemecka a Ruska. Zahrali ich Magerčiaková,
Čepelová a Turčiaková. Všetky tri letušky majú jedného milenca v Paríži. Avšak ani jedna o ďalších dvoch netuší.
Bernard, hral ho Jurščák, parížsky architekt sa vo svojich vzťahoch riadi letovým poriadkom, ktorý neustále sleduje.
Slúžka, hrala Kanderová, ktorá musí neustále meniť jedálny lístok podľa obľúbených jedál letušiek kryje svojho šéfa.
Napokon príde na návštevu dlhoročný
priateľ Robert, hral Gemzický.
Bernard sa pred ním chváli s úžasným
plánom, ktorý má vytvorený
s letuškami. V tej chvíli však ani len
netuší, že nastanú isté letové posuny
a letušky, ktoré sa nemajú nikdy
stretnúť, sa zrazu naraz objavujú
v Paríži. V snahe zabrániť stretnutiu
letušiek začínajú bláznivé situácie
plné humoru. Až sme plakali od
smiechu. Boli sme nadšení. Ochotníci
z Ľubele to zahrali naozaj skvele.
Jozefa Mikušincová

Kľačianske divadlo
Naša malá, ale malebná obec v roku 2015
obnovila v spolupráci s ochotníkmi a p.
starostom Jánom Holím ochotnícke divadlo
v Liptovských Kľačanoch. Naša dedinka je
síce skromná na počet obyvateľov, ale
divadlo tu má dlhoročnú tradíciu a tak sa
dobrovoľníci našli rýchlo. Prvou divadelnou
hrou, ktorú nacvičili, bol Kamenný
chodníček od Ferka Urbánka a hru si
zahralo 10 ochotníkov. Hra nám ukázala,
aká je silná mladá láska, ale aj čo dokáže
hrdosť a slepota ľudí. Po úspešnej prvej hre
sa ochotníci rozhodli pokračovať v
divadelnej tradícii a v roku 2016 nacvičili
ďalšiu veselohru od Félixa Bartoša s
názvom Keď sa Marka zaľúbila. S hrou
neostali len na doskách v Liptovských
Kľačanoch, ale navštívili a potešili aj
obyvateľov Ľubochne, Dúbravy a divadelný festival v Ľubeli. V tejto hre sme mohli vidieť širokú škálu dobrých aj zlých ľudských
vlastností. Od nespočetnej lenivosti, až po veľkú snahu niečo dokázať. Samozrejme, šlo aj o lásku dvoch mladých ľudí, ktorú im
chcela znovu prekaziť chamtivosť a bohatstvo. Keďže láska a dobro vždy zvíťazí, aj v tomto prípade všetko dobre dopadlo. Aj v tretej
svojej sezóne sa divadelníci rozhodli pre veselohru a nacvičili predstavenie s názvom Akceleranti od ruského autora Semiona Laskina.
Akceleranti boli mladí študenti, ktorí končili posledný ročník základnej školy. Rozhodli sa zasnúbiť a žiť spolu celý život. Tu začína
problém z pohľadu školy, rodičov a starých rodičov. V týchto troch divadelných predstaveniach s menšou obmenou sa vystriedalo
dokopy 13 hercov. Majka Seman, Erik Seman, Marián Hrbko, Lenka Brezňanová, Katarína Oravcová, Miriam Devečková, Igor Komár,
Slávka Šotníková, Matej Pustaj, Miroslav Veselovský ml., Filip Martinka, Jozef Vozár a Jozefa Mikušincová. S réžiou pomáhala Janka
Humená a šepkaním Janka Šimková a Beáta Vrbenská. Nemôžeme zabudnúť na pomoc pána Dušana Čupku, ktorý zabezpečuje
prevoz divadelníkov a na ochotu Janka Veťku pri výrobe kulís. Dúfame, že s touto ušľachtilou záľubou nás budú naši ochotníci tešiť
a zabávať aj naďalej. Patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce v regióne Liptova. Do ďalšieho obdobia im prajeme veľa
tvorivých síl a veríme, že im zachováte aj naďalej vašu priazeň.
Nikola Martinková
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Bežíme, bežíme, denne aspoň chvíľu.
Bežíme, bežíme naberáme silu, silu...
Bežci z Liptovských Kľačian sa pridali k milovníkom zdravého bežeckého
životného štýlu a reprezentovali nielen seba, ale aj našu obec na bežeckých
podujatiach. V bežeckej súťaži O pohár starostu obce Liptovské Vlachy evidujeme
11 súťažiacich od najmenších až po tých najskúsenejších. Deti boli rozdelené do
rôznych vekových kategórií a tomu bola prispôsobená aj dĺžka trate. Za deti nás
reprezentovali Lucka a Karinka Oravcové, Emka Brezňanová, Frederik Seman,
Leo Bubniak a Klaudia Sitáriková, ktorá detský pretek vo svojej kategórii zabehla
na bronzovej pozícii. Gratulujeme milé naše deti. Za dospelých 7,6 kilometrovú
trasu na Havránok cez Vlašky do Vlách zvládli Katka Oravcová, Mirka Devečková,
Peťo Devečka, Robo Brezňan a Erik Seman.
Nadšení bežci pokračovali na pretekoch, ktoré organizovali Mondi SCP
v Ružomberku. Zastúpili sme detskú – Karinka a Lucka Oravcové a Klaudia
Sitáriková, ktorá obsadila vo
svojej detskej kategórii prvé
miesto, ale aj dospelácku
kategóriu – Katka Oravcová,
Devečkovci
a skúsený
kľačiansky maratónec Jožko
Feherpataky.
Hneď na druhý deň po
Ružomberskom behu sme mali
opäť bežecký apetít a to hlavne
našej
bežeckej
manažérke
Lenke Sitárikovej, ktorá nás
nanominovala
do
ďalšieho
preteku.
Našou
silou
a Lenkinou
motivačnou
schopnosťou sme sa zúčastnili
pretekov Ondrašovská horička.
Detské kategórie mali aj
pódiové umiestnenie: Danko
Devečka 3. miesto a Klaudia
Sitáriková 1. miesto. Okrem nich krásne dobehli do cieľa Lucka
a Karinka Oravcové a Emka Brezňanová. Bežci v hlavnej kategórii
museli zdolať v ženskej kategórii 7,6 km – Katka Oravcová a Mirka
Devečková a v mužskej kategórii 14 km – Robo Brezňan.
Milí bežci, srdečne Vám gratulujeme a želáme veľa šťastných
bežeckých kilometrov.

Miriam Devečková
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POĎ HRAŤ

4. ročník Veľkonočného turnaja

Zelený štvrtok 2018 a 9. hodina bol otvorený v kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch
už v poradí štvrtý ročník stolnotenisového turnaja POĎ HRAŤ PING PONG. Súťažilo sa v
kategóriách mladší žiaci 1. Stupeň ZŠ a starší žiaci 2. Stupeň ZŠ. Deti a mládež pretekali
s nadšením, radosťou a hlavne v duchu fair play. Celý zápas manažovali dvaja
rozhodcovia – Peter Devečka a Peter Hollý, a tak boli výsledky zápasu 100% objektívne.
K stolnotenisovému turnaju už tradične patria párky, osviežujúci čaj, džús a ovocná
energia. Tento rok sme na želanie detí pripravili hot dogy a bolo ich neuveriteľných 65.
Na víťazov čakali moderné medaile ako aj víťazné poháre a diplomy. 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:

starší žiaci chlapci
Andreas Švec
Andrej Šotník
František Bátory

mladší žiaci chlapci
Danko Devečka
Miško Hollý
Lucka Oravcová
starší žiaci dievčatá
Zuzka Tomčíková
Miam Devečková ml.
Aďka Vrbenská

Hlavným organizátorom podujatia bol obecný úrad a kultúrna komisia. Výborný koláč nám sponzorsky darovala pani
Marta Švecová. Prijmite našu srdečnú vďaku v mene organizátorov a účastníkov.
Už dnes Vás, milé deti, môžeme pozvať na 5. Ročník stolnotenisového turnaja POĎ HRAŤ PING PONG, ktorý bude na
Zelený štvrtok 2019 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. Čo
dodať na záver? Športu zdar a neváhaj, poď hrať ping pong.
Devečkovci

Stolný tenis muži a ženy.
S možnosťou zahrať si stolný tenis v kultúrnom dome rastie aj záujem o
stolnotenisové turnaje v dospeláckych kategóriách. 24. februára sa konal už druhý
ročník stolnotenisového turnaja v dvoch kategóriách – ženy a muži. Atmosféra bola
výborná priam až adrenalínová. Bojovalo sa o každú loptičku a niekedy aj formou
presviedčavej taktiky, kde rozhodca určil nové podanie.
Kategória žien mala sympatické zastúpenie. Každá súťažiaca hrala stolný tenis
štýlom každá s každou na dva respektíve tri sety. Napätie sa dalo krájať pri novej hráčke ženského turnaja Miriam
Devečkovej mladšej, ktorá porazila všetky ostatné súťažiace vrátane svojej mamy. Milé prekvapenie.
Súťaž nám spríjemňovala dobrá hudba a občerstvenie v réžii obecného úradu. Veľká vďaka patrí Jánovi Vrbenskému
za sponzorské dary pre súťažiacich, povolený doping od Šotníkovcov a obecnému úradu za super organizáciu turnaja.
Celkové poradie v obidvoch kategóriách bolo nasledovné:
ŽENY
1. Miriam Devečková mladšia
2. Miriam Devečková
3. Janka Švecová

MUŽI
Marián Hrbko
Patrik Adamčiak
Ľudovít Šmigura

Na budúci ročník sa môžete pripravovať v kultúrnom dome, kde sú dva stolnotenisové stoly, po dohode s obecným
úradom. A môžete svojimi výkonmi prepísať výsledkové tabuľky. Motiváciu nájdete možno aj zo záznamu turnaja na
youtube.com od pána Jaroslava: https://www.youtube.com/watch?v=m0RvZDWwqvw
Peter Devečka
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Rok čo rok sa dobrovoľne schádzame v kultúrnom dome,
aby sme vykročili do ulíc našej obce s dobrou vôľou rozniesť
ľudom radosť a pozdrav tradičnou fašiangovou bursou.
Ani tento rok nechýbala tradičná harmonika a heligónka,
silné spevácke hlasy, fašiangové masky a otvorené dvere do
domácností našich občanov, ktorí nás pohostili šiškami,
pálenkou a inými fašiangovými maškrtami. Stretli sme sa
aj s novými prisťahovanými občanmi, ktorým sa zvyky
páčili a šišky, ktoré sme dostali darom sme ponúkli na
koštovku aj s menom šikovnej gazdinky. Slovám vďaky
nebolo konca. Tento rok sme organizovali tradičnú bursu
pod záštitou obecného úradu a našich občanov, ktorý sa
pridali k bursovníkom v hojnom počte. Kultúrna komisia
pripravila pre bursovníkov fašiangovú praženicu
z domácich vajíčok a slaniny. Ďakujeme Vám, milí občania,
že nás privítate, zaspievate si s nami a podelíte sa
o fašiangovú radosť pred prichádzajúcim pôstnym
obdobím. Vybursované peniaze používame na športové
a kultúrne akcie v našej obci určené pre Vás, milí občania.
A preto je tu opäť výzva pre Vás: 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.
Fašiangovú atmosféru si môžete pripomenúť zo záznamu,
ktorý pre nás urobil pán Jaroslav Tomko na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=vH0Hb8JGHG0
Miriam Devečková

DETSKÝ KARNEVAL
Bolo nám super. Boli aj konfety, ktoré
sme vystrelili naopak, ale nevadilo. Boli
aj súťaže, ale víťaza nebolo, bola aj
hudba, ale deťom nebolo dosť. Bola aj
super hudba, ale nebolo DJ. Tieto
prívlastky dali kľačianskemu karnevalu
prívlastok JEDINEČNÝ, a to vďaka
Vám milé deti a mamičky a starké
a organizátorom, ktorí vytvorili tú
správnu karnevalovú atmosféru a
náladu.
Deti sa zabávali spolu s rodičmi
a starými rodičmi a pôvodný koniec
karnevalu sme zo siedmej hodiny
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presunuli kvôli skvelej nálade na deviatu hodinu. V súťažiach sme odmenili každého, ktorý sa súťaže
zúčastnil.
Členky kultúrnej komisie nám pripravili fašiangové občerstvenie a obecný úrad a mamičky z našej obce
prispeli sponzorsky do bohatej detskej tomboly, ktorú sme predávali za symbolických 0,50 centov.
Nechýbal tradičný vláčik: Jede, jede mašinka, stoličkový tanec, ktorý sme pre veľký počet detí museli
rozdeliť na dve kategórie, kačací tanec, ktorý nás poriadne rozprúdil do tanca, ale aj zadychčal.
A to všetko s nami môžete zažiť znova cez video reportáž od nášho hobby kameramana Jarka Tomka,
ktorý má na youtube.com už niekoľko kľačianskych akcií. Kľačiansky detský karneval z 09. 02. 2018
nájdete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=wjXCJCn7Npo.
Tešíme sa na Vás aj budúci rok a už teraz môžete rozmýšľať ako budeme karnevalovať, akú masku
budete mať, ktorú súťaž nám pomôžete zrealizovať a ako nám môžete prispieť do detskej tomboly.

Ôsmy ročník Trojkráľového hokejbalového turnaja o pohár starostu obce sa uskutočnil v sobotu 6. januára
2018. Toto športové podujatie už tradične otvára kalendár spoločenských podujatí v našej obci. Tento ročník
bol výnimočný tým, že o víťazovi rozhodol
až počet strelených gólov, lebo prvé tri tímy
dosiahli rovnaký počet bodov. Aj to svedčí
o vyrovnanosti zúčastnených družstiev.
Cennú trofej získalo družstvo „Pomsta
z lesa“ z Lipt. Mikuláša. Zvíťazili však
všetci, ktorí si prišli zašportovať. Ani tento
rok nechýbal na turnaji povolený doping
v podobe šišiek, langošov a hriateho od
Alenky Oravcovej a Martušky Švecovej
a samozrejme výborný kotlíkový držkový
guláš z varechy Lukáša Veselovského.
Organizátorom pod vedením Ľudovíta
Šmiguru
ďakujeme
a prajeme
veľa
vytrvalosti do ďalších ročníkov.
Ján Hollý
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Ej mocný bol, hádam aj Samson by mu mal čo závidieť. Od mala ho museli nie mliekom nadájať, to mu
málo bolo, hustejšiu stravu mu podčím bolo treba prihotoviť. Mamka mu občas pomlela kamienkov na
piesok a pekne ho štopala kovovou lyžičkou, z ktorej tiež občas len rúčka ostala. Veď pre vyváženú stravu je
železo rovnako dôležité. Tak mu srdce ráčilo.

O Kľačkovi Kameňožrútikovi.
Každé ráno ho maminka pri hore vysadila a tam mal zábavky habadej.
Kde tu si vytrhol, beťárik, nejaký smrečok. Zhltol ho rovno aj s ihličím
a koreňmi, pochrúmal kmeň a predjedlo mal za sebou. Len čo si povyberal
poslednú kôru spomedzi zúbkov veľkých ani lopaty, už ho hlad kváril. Musel
hustejšiu poživeň hľadať. A veru našiel. Ten najlepší kameň, obohatený
o vápenec, širokoďaleko o akom nik neslýchal. I zahryzol sa, chutil.
Presne chrúmal, ako mal, ani nie moc, ani nie málo. Tak si
Kameňožrútik nažíval v pokoji pri lese a chrumkal si ostošesť.
Až raz- chrups. A bolo po prednej hornej lopate. No čo s tým?
Bez zubu je ťažko a bez predného o to viac. Nieto ešte chrúmať kameň vápencový! Radno sa k zubárovi
richtovať. Mamka ho prihotovila na zubnú opravu. Vysvetlila, že ujo zubár je kamoš, ale i tak nebolo
Kameňožrútikovi všetko jedno.
„No, milý môj, čo s tebou? Diera ako hrom, zapchať by ju bolo načím. Ale čím? Tuto, trblietavé zlato hádam
zdolá nápor stromov, ale to ti vravím, balvany ním už drviť nebudeš! Koniec s lakotami a basta!“
Ale Kameňožrútik bol predsa len ešte krpec, dáky lesklý šuter netrápil jeho dušičku. A hlad ho kváril o 106,
ešte väčšmi než doposiaľ. Veď kdeže by junák sťa on ohlodával samú zeleň! Diera v bruchu sa ošudiť
nedala, zívala prázdnotou, nedala mu ani spať...
„Zlato- nezlato, na raňajky bude fúra mojich
kamienkov!“
Za svitania sa odplichtil poza dom a džgádžgá, čo jednu fúru, rovno 10 ich do seba
vsúkal. Dobre mu bolo, ako už dávno nie. Napráskaný
do popuku a konečne spokojný sa vybral domov.
„ Kde máš zub?“ Vítala ho skormútená matička.
Hľadali ho, hľadali, ale zubu nikde. Hľadali deň, hľadali dva.
Aj týždeň prešiel, ale po zube sťa by sa zem zľahla.
Keď tu zrazu, Kľačanmi sa nové chýry nesú, vraj, že Jano
z Krivého Kútu napochytre k imaniu došiel, vraj o zlato pod
Brestovcom zavadil. Do dedinčanov sťaby blesk udrel. Čo kto
zdravé ruky malo, lopaty a rýle pobralo, majetnejší i stroje a hor´
sa hore k hore. Každý sa hneď zlatokopom videl.
Z Kameňožrútikovho žrútoviska len ementál ostal. Ale stroje ďalej neprestávali lámať, drviť kameninu na
skaly rôznych frakcií. Hoci zlato už nikdy nenašli, vydumali, že i vápenec sa na zlato môže premeniť. A je to
tak až dodnes.
A čo bolo s Kameňožrútikom? Občas v noci, keď všetci
ľudia a stroje pospia, prikradne sa ku kameňolomu a odžerie
nalámaný kameň. Musí uznať, znamenitejšieho nikde
v širočiznom svete nieto. Najviac mu chutí ten najjemnejšie
nadrvený, presne taký, aký mu za mladi mať dávala. A zub
mu veru dorástol, veď bol len mliečny!
Anna Vlčeková
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Prvý májový deň sa niekoľko
nadšencov
prírody
z
našej
obce rozhodlo pre výstup na Maguru.
Zraz bol pred obecným úradom
odkiaľ nás vyviezli na aute pod horu.
Ďalej sme sa spoliehali na naše
vlastné nohy, ktoré nás viedli horskou
cestou. Na potulkách prírodou sme
videli obyvateľov lesa, nejedného
hada , malé jašteričky a srnku. Cestou
na vrchol Magury, ktorej nadmorská
výška je 1171 m sme stretli cyklistov, ktorí sa tiež kochali krásami prírody ako aj my. Počasie nám prialo,
preto sme si každý mohli vychutnať tento krásny slnečný deň, ktorý bol pre nás oddychom a zároveň
načerpaním nových síl do ďalších dní.
Beata Vrbenská

Na spríjemnenie dovolenkových dní, sme pre vás pripravili tajničku:
ANEX, DESE,
LAN, NEN,
TRACHYT

slávnostný
alebo
liturgický
úkon

malý
Rudolf

kráčaj, choď

konzervačný
prostriedok

nehodlá,
nemá
v pláne

prikrývka

hliník,
chemická
značka

zvuková
zhoda na
konci veršov

sad,
záhrada
súbor
nástrojov

značka
čokolády

strecha
ľahkého
koča

stlačenie
tlačidla na
myši PC

zmoč,
polej

pod, po
albánsky

osobné
zámeno

otvor
v stene
odblesk,
teflex

1
láska
Fatimy
objať,
obomknúť

Roľnícke
družstvo,
skratka

mydlová
pena
nechystal
jedlo
patriaci
Ide
plemeno,
rod

otázka na
spôsob

turistický
bicykel
kraj pri
Benátkach

vyvretá
neuvádza do
hornina na
omylu
dlažbu
značka
pre nit
potop, strč
pod hladinu

2
úmrtie,
skonanie

let. spoloč.
v Čile

predná
strana
menič
aniónov

vydatá žena

čisti
praním
život, po
anglicky
približne,
možno
turecké muž.
meno

zachránia,
vyslobodia

pohorie v
Siera Leone
intern. org.
paleontolog.

3

grécke
písmeno

int. doména
Nemecka

osobné
zámeno

tyčinka,
cukrovinka

nealkoholické
nápoje

vlákno,
"cverna"

vyhnanstvo,
nútený pobyt
v cudzine

jedovatá
bojová
látka

Prvého úspešného riešiteľa, ktorý sa prihlási na obecnom úrade odmeníme vecnou cenou.
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Jednoduchý jahodový
zákusok

POZVÁNKA
Pozývame všetkých priaznivcov
divadla na Ľubeľafest,
kde sa predstavia ochotníci z Lipt. Kľačian
s divadelnou hrou

Akceleranti
dňa 7.7.2018 o 20,00 hod v Kultúrnom dome v Ľubeli.

POZVÁNKA
na

Deň pre deti,
ktorý sa uskutoční v nedeľu
8.7.2018 o 14,00 hod
pri kaplnke

CESTO:
7 žĺtkov
7 PL práškového cukru
7 PL polohrubej múky + 1/2
balíčka prášku do pečiva
sneh zo 7 bielkov
PLNKA:
2 tégliky kyslej smotany
2 balíčky vanilkového cukru
1 téglik smotany na šľahanie
OVOCNÁ VRSTVA:
čerstvé ovocie (konzervované)
2 balíčky práškovej želatíny
POSTUP:
Žĺtky s cukrom dobre vymiešame,
pridáme múku s práškom do pečiva a
nakoniec zľahka primiešame sneh z
bielkov. Plech si vymastíme a
vysypeme múkou. Cesto do neho
vylejeme a upečieme v rúre vyhriatej
na 180°C cca 20-25 minút. Hotové
cesto vytiahneme z rúry a necháme
vychladnúť. Vyšľaháme šľahačku zo
šľahačkovej smotany. Kyslú
smotanu, vanilkový cukor a šľahačku
zmiešame. Plnku rozotrieme na
vychladnuté piškótové cesto. Na
plnku poukladáme ovocie na plátky.
Želatínu pripravíme podľa návodu,
necháme mierne vychladnúť a skôr
než začne tuhnúť ju opatrne nalejeme
na ovocie. Koláč dáme vychladiť do
chladničky aspoň na 2 hodiny.

Na deti čakajú koníky, opekačka, súťaže a skvelé ceny
Nechválime
•

Obyvateľov, ktorí hádžu do kontajnerov na separovaný zber odpad,
ktorý tam nepatrí

•

Obyvateľov, ktorí umiestňujú na krajnice ciest kamene a prekážky,
a upozorňujeme, že tak porušujú § 10, ods. 1, zákona 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách. V prípade, že dôjde k poškodeniu
zdravia alebo majetku, znášajú plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu

•

Obyvateľov, ktorých psi sa voľne pohybujú po obci a znečisťujú
verejné priestranstvá

Chválime:
•

Občanov, ktorí sa starajú o údržbu pozemkov kosením a udržiavajú
v čistote krajnice obecných komunikácií

•

Pani Mirku Pabišovú, že darovala tuje na obnovu oplotenia cintorína
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