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Číslo 1      JÚN  2020      Ročník 6 

 

 

Vážení občania a čitatelia, 

 

opäť sa vám na začiatku leta 

prihovárame prostredníctvom našich 

obecných novín, aby sme vás 

poinformovali o udalostiach v našej obci 

za posledných šesť mesiacov. 
 

   Témou číslo jedna je určite téma 

pandémie koronavírusu, ktorá 

ovplyvňuje život ľudí na celom svete. 

U nás v obci, tak ako na celom 

Slovensku sa život obyvateľov zásadne 

zmenil od polovice marca, keď vláda 

Slovenskej republiky vyhlásila núdzový 

stav s cieľom ochrániť občanov pred 

nákazou a čo najviac znížiť počet obetí. 

Všetky tieto udalosti sa udiali v čase, 

keď sa na Slovenku po februárových 

voľbách vymenila vláda, ktorá vzišla 

z týchto volieb. O obidvoch udalostiach 

vás budeme podrobnejšie informovať v samostatných článkoch. 

   Ešte pred rozšírením pandémie, sme v  zimných mesiacoch 

stihli úspešne ukončiť vynovenie kultúrneho domu.  

Jožko Budvesel si šikovne poradil s výrobou nového schodiska 

na javisko. To pôvodné je úzke a teda nebezpečné, hlavne pre 

deti a seniorov. 

 



 2 

Pokračovali sme rekonštrukciou toaliet 

v kultúrnom dome. Priestory tak získali 

nový – modernejší vzhľad, ale hlavne 

sme sa zbavili nepríjemného zápachu 

z kanalizácie, ktorý obťažoval 

návštevníkov kultúrneho domu. Pri 

týchto prácach nám významne pomohli 

Janko Veťka a Jožko Budvesel, preto im 

chcem poďakovať za ich šikovnosť 

a ochotu pomôcť. 
 

S nástupom jarných mesiacov sme 

pokračovali aj v odstraňovaní následkov 

novembrovej povodne. Obnovili sme 

prítok vody do vedľajšieho ramena 

Kľačianky. Tu chcem poďakovať pani 

Lýdii Droppovej, že umožnila prístup 

technike cez jej pozemok, aby bolo 

možné prehĺbiť koryto v tomto úseku. 

V spolupráci so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom sme 

zabezpečili prehĺbenie potoka Kľačianka 

v úseku Roveň. V jesennom období 

budeme v tejto činnosti pokračovať. 

Podarilo sa nám tiež zregulovať koryto 

potoka a spevniť tak krajnicu cesty „Na 

ulici“ položením betónových 

prefabrikátov. 

Plánujeme zabezpečiť obidva brehy 

potoka v úseku cesty ku horárni, kde 

došlo k zosuvu krajnice obecnej cesty. 

Bokom neostali pri týchto aktivitách ani 

naši obecní zamestnanci, ktorí opravili 

krajnicu cesty pri mostíku za obchodom. 

A stihli tiež nainštalovať nový 

vodovodný stĺpik na cintoríne.  
 

Dokončili aj terénne úpravy, na detskom 

ihrisku, ktoré sme už sprístupnili. 

Oficiálne otvorenie ihriska nebolo 

možné urobiť pre hygienické 

obmedzenia, ale keď to situácia dovolí, 

určite tak radi spravíme. 
 

Pandémia ovplyvnila aj naše ďalšie 

plány. Štát výrazne znížil vyplácanie 

príspevku z podielových daní pre 

samosprávy. To má za následok, že 

termín realizácie niektorých našich 

projektov (výstavba multifunkčného 

ihriska, výstavba chodníkov na 

cintoríne) sa posúva a nie je vylúčené, že 

v týchto  projektoch budeme môcť 

pokračovať až v budúcom roku. 

 
Toalety pred a po rekonštrukcii 

 
 

 
 

 
 

V druhej polovici roka by sme preto chceli zrealizovať menšie 

projekty, na ktoré máme pripravené vlastné prostriedky. Jedná 

sa hlavne o rozšírenie kamerového systému v obci (detské 

ihrisko, vstup do obce). Pri príprave nám významne pomáhajú 

odbornou radou „poloviční Kľačanci“ autorizovaný stavebný 

inžinier Ing. Branislav Oravec a Dalibor Závacký. Patrí im za to 

naše poďakovanie.  
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S obecným zastupiteľstvom sa 

zaoberáme aj prípravou projektu na 

opravu fasády a strechy kultúrneho 

domu a tiež opravu výtlkov 

a rozkopávok na miestnych 

komunikáciách. 

Všetky kultúrne i rozvojové aktivity 

v našej obci budú záležať od vývoja 

pandemickej situácie a našich 

finančných možností. Verím, že situácia 

sa v najbližšom období upokojí a náš 

život sa vráti do zvyčajných koľají. 
 

Na záver môjho  príhovoru sa vám 

chcem milí občania poďakovať za 

trpezlivosť a disciplinovanosť, s ktorou 

ste prežili uplynulé obdobie. Prajem vám 

do ďalších dní dobré zdravie a pozitívne 

myslenie. Užite si letné dovolenky 

v kruhu svojich blízkych a v lone našej 

krásnej prírody. Načerpajte dostatok síl, 

aby ste boli pripravení čeliť všetkým 

výzvam, ktoré život môže priniesť. 
 
 

S úctou  

Ján Hollý starosta obce 

 

 

 

       

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 

v sobotu 29. februára 2020. 
 

Výsledky volieb: 

SMER - sociálna demokracia           44 hlasov 

OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola 

              43 hlasov 

SME RODINA             27 hlasov 

Slovenská národná strana           24 hlasov 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  24 hlasov 

Kresťanskodemokratické hnutie           16 hlasov 

ZA ĽUDÍ             12 hlasov 

VLASŤ              12 hlasov 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU       6 hlasov 

Sloboda a Solidarita              5 hlasov 

Socialisti.sk                3 hlasy 

DOBRÁ VOĽBA              2 hlasy 
 

Volebná účasť   77,08 % 
 

Počet zapísaných voličov   288 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  220 

Počet voličov z cudziny        2 

Počet platných odovzdaných hlasov  218 

Na základe zákona č. 223/2019 Z.z. sa v obci 

Liptovské Kľačany vykoná sčítanie domov a bytov 

elektronickou formou. Bude to od 1. júna 2020 do 

12. februára 2021. Sčítací komisár pre našu obec 

bude pracovníčka obecného úradu. Chceme vám 

preto oznámiť, že bude chodiť do vašich 

domácností a vypytovať sa rôzne otázky, napr.: 

podlahová plocha domu, zásobovanie vodou, typ 

kúrenia, zdroj energie, rok výstavby, použitý 

materiál na dome a podobne. Od 15. do 31. 

februára 2021 bude prebehať sčítanie obyvateľov, 

a to formou samosčítania – o tom vás budeme včas 

informovať. Sčítanie robí štatistický úrad každých 

10 rokov. 

   Dagmar Chvojková 
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ODPAD NÁŠ KAŽDODENNÝ 
Možno si to niektorí ľudia ani neuvedomujú, ale problematika odpadu 
a jeho likvidácia sa nás dotýka čoraz častejšie a naliehavejšie. Minulý rok 
bol v tejto oblasti prelomový, lebo vstúpil do platnosti nový Zákon 
o odpadoch č. 460/2019 Z.z., ktorí priniesol mnohé zmeny. Všetky tieto 

zmeny smerujú k tomu, aby sme s odpadom narábali tak, aby netrpelo naše 
životné prostredie. So zmenou zákona vstúpili do platnosti aj nové cenníky za 
uloženie a likvidáciu odpadu. Určite ste si všimli, že aj v našej obci sa zvýšila 
daň za odpad. Aj napriek tomuto zvýšeniu obec stále dotuje likvidáciu odpadu. 

Dá sa očakávať, že na konci tohto roka sa uvedená daň bude opäť zvyšovať. 
Aby navýšenie nebolo veľmi vysoké, chcem vás vážení občania požiadať 
o dodržiavanie nasledovných pravidiel:  
 -  predchádzajme vzniku odpadu (netvorme odpad) 
 -  dôsledne separujme odpad (papier, sklo, plasty, kovy, nápojové kartóny) 

 -  vyseparovaný odpad stlačme pred umiestnením do nádoby 
  -  kompostujme biologicky rozložiteľný odpad 
   -  smetnú nádobu vyložme na vysypanie len keď je plná 
                                                                                                                                                                     -  nezbavujme sa odpadu nedovoleným spôsobom 
-  oznámte na obecný úrad každého, kto porušuje zákon o odpadoch 

Dodržiavaním týchto pravidiel dosiahneme dva ciele. Nebudú nám rásť poplatky za odpad a čo je 
dôležitejšie, zachováme si čisté životné prostredie. Len pre porovnanie:  
za rok 2018 sme vyseparovali 36 750 kg odpadu a komunálny odpad tvoril 77 060 kg, čo je spolu 113 810 kg 
za rok 2019 sme vyseparovali 38 990 kg odpadu a komunálny odpad tvoril 79 110 kg, čo je spolu 118 100 kg 
Z toho vyplýva, že jeden človek za rok 2019 vyseparoval 104,3 kg, ale vyprodukoval 211,5 kg komunálneho 
odpadu. Majme na pamäti, že to robíme pre seba a pre nasledujúce generácie. Prajem vám milí 
spoluobčania veľa vytrvalosti a chuti do práce. 
 

Tam kde líšky dávajú dobrú noc 

V minulom čísle našich novín sme vás informovali o pohybe medveďa hnedého v našej obci. 
O tom, že pohyb voľne žijúcich zvierat v podhorských oblastiach nie je nič výnimočné, sme sa 
presvedčili aj koncom marca, keď naši obecní pracovníci pri práci na cintoríne spozorovali priamo 
v areáli cintorína 
líšku. Zaujímavé 
bolo, že líška nebola 
plachá a z cintorína 
sa jej akoby 
nechcelo... Nakoniec 
sme ju v spolupráci 
s miestnymi poľo-
vníkmi z cintorína 
vyhnali a vykonali 
príslušné opatrenia, 
aby neohrozovala 
návštevníkov 
cintorína. 

        Ing. Ján Hollý 
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Spoločenská kronika obce  

Liptovské Kľačany 
 

Životné jubileum 
 

U nás, ako v mnohých mestách a obciach bolo dlhé 
desaťročia zvykom, že jubilantom vo vyššom veku sme 
prišli zablahoželať priamo do ich domovov a ich 
okrúhle výročie zdokumentovať ich podpisom  do 
Pamätnej knihy obce. Tento prvý polrok roku 2020 je 
však zmenou v našom programe. V záujme 
zachovania nariadenia vlády a bezpečnosti v súvislosti 
s koronavírusom sme sa snažili minimalizovať blízky 
kontakt so spoluobčanmi a gratulačné návštevy 
odložiť . 
V prvom polroku sa vzácneho životného jubilea dožili: 

Anna Šimková   90 rokov 
Božena Čupková   60 rokov  
Jozef Vyšňan   60 rokov 
Ľubomír  Belopotocký  50 rokov 
Michal Fillo    50 rokov 
Helena Oravcová, PhDr.  50 rokov 

 

Preto aspoň touto 
cestou chceme 
povedať našim 
jubilantom, že si 
ceníme ich 
celoživotnú prácu a 
prajeme im, aby ich 
obklopovala vďaka, 
citlivá pozornosť a 
úcta. 
 

Majte život ako sen, 
užívajte si každý deň, 

od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky. 

Narodili sa 
 

Samuel Oravec, ktorého vítame medzi nami 

a dodatočne vítame aj Patrika Klepáča, ktorý sa 
narodil 
v decembri 
minulého roku. 
 

Rodičom prajeme 
aby chlapci prinie-
sli do rodín veľa 
lásky, smiechu a 
nehy. Nech s nimi 
prežívate veľa radosti a šťastných chvíľ. Nech sú 
zdraví a rastú ako z vody. 
 

Manželstvo uzavreli 
 

Matej Straka a Lenka Siváková 
 

Mladomanželom 
srdečne blahože-
láme a prajeme, 
aby im šťastie, 
láska a porozume-
nie svadobných 
dní vydržali po 
celý život. 
Tak ako je to u 
Gengeľovcov. Štefan a Helena si vo februári obnovili 
svoje sľuby po 
 

50. rokoch manželstva 
 

Pani Helena je rodáčka z Liptovských Kľačian. Po 
sobáši sa síce odsťahovala za manželom do 
Tatranskej Lomnice kde vychovali aj dvoje detí. 
Neskôr sa však rozhodli, že sa vrátia na Liptov do 
rodnej obce, kde s nami žijú doteraz. 
Pol storočie manželstva predstavuje veľký medzník a 
jeho dosiahnutie sa bohužiaľ nepodarí všetkým 
manželstvám. Dosiahnutie tohto jubilea  50 rokov 
manželstva je vlastne o jeho kvalite a láske na celý 
život. 
Želáme vám zdravie a silu oslávenci milí, by ste v láske 
a šťastí ešte dlho spolu žili. Nech vás vaše deti navždy 
v úcte majú, s vďačnosťou  a láskou sa k vám vždy 
ponáhľajú. 

Opustili nás 
 

Nilla Amália 
Mlynčeková  
 

Alena 
Kuzmová 
 

S pocitom 

hlbokého zármutku vyslovujeme pozostalým 

úprimnú sústrasť nad odchodom vašej blízkej, 

ktorá dožila svoj plodný život naplnený prácou a 

láskou k ľuďom. Jej svetlú pamiatku si zachováme 

v našich srdciach. 
 

Jozefa Mikušincová, Bohuslava Martinková  
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Milí čitatelia, 

V predošlom čísle časopisu ste si mohli prečítať o prvej z troch dievčat z našej dediny, ktoré počuli 

volanie, rozhodli sa ísť za Kristom a odovzdať mu celý svoj život. Druhou z nich je Mária 

Čavrnochová. Narodila sa 29.10.1928 v Lipt. Kľačanoch. Bola z piatich súrodencov. Keď mala tri roky 

zomrela jej mama a otec sa oženil druhý raz. Potom ešte mala osem súrodencov. Staršia sestra Jolana 

bola vydatá a žila v Ľupči. Vzala malú Marku k sebe a u nej chodila do ľudovej školy. Keď mala 14 

rokov odišla do služby v Ružomberku. Tam sa stretla so sestrami z rehole Milosrdných sestier sv. 

Vincenta – Satmárok, ktoré ju medzi seba prijali. V 

roku 1948 mala v Ružomberku obliečku a prijala 

rehoľné meno Borgia. Prvé sľuby skladala v 

Rožňave, 15. augusta 1950, do rúk pána biskupa 

Roberta Pobožného. V tom čase prežila jeden rok v 

Bánovciach nad Bebravou, v učiteľskom ústave, 

ako kuchárka.  

Od 16. augusta 1950 bola osem rokov ako sestrička 

na formácii v Brezne. V roku 1958 odišla za 

kuchárku do rehoľného domu v Starom Smokovci. 

Tam slúžila 15 rokov. 15.augusta 1973 sestričku 

Borgiu štátna moc odviezla do severozápadných 

Čiech do Slukovej. Po mesiaci ju pustili a prišla do 

Slatinky. V ústave sociálnych služieb pre mentálne 

postihnuté deti pracovala ako kuchárka 15 rokov. 

Tam mala aj svoje večné sľuby v roku 1981. Zo 

Slatinky v roku 1988 odišla na faru do Starej 

Ľubovne, kde bola 8 rokov. Ako 68 ročná išla do 

dôchodku, do charitného domu vo Vrícku, kde žije 

doteraz. Pán jej doprial pokojný, požehnaný život 

v opatere spolusestier. V októbri sa dožije 92 

rokov. Už teraz jej želáme Božie požehnanie a 

zdravie. Sestrička Borgia, nech vám Pán Boh pomáha! 

Milí priatelia, 

rubrika, v ktorej sa venujeme duchovnému životu v obci, ponúka smutnú správu. V duchu kresťanskej 

nádeje oznamujeme, že v utorok 4. februára 2020, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju 

dušu v 67. roku života a 43. roku kňazstva, Mons. doc. PaedDr. ThLic. Alojz  KOSTELANSKÝ, PhD. 

Pôsobil ako kaplán v Poprade (1977 – 1980) a v Trstenej (1980 – 1985). V rokoch 1985 - 1991 pôsobil ako 

farský administrátor v Liptovských Kľačanoch. V rokoch 1991 – 2018 bol farárom v Ružomberku a 

napokon od 1.7.2018 bol farárom v Liptovskej Osade. V rokoch 1994 - 2018 zastával úlohu dekana 

najskôr Liptovskomikulášskeho dekanátu a neskôr Ružomberského dekanátu. Tiež bol dlhoročným 

členom viacerých diecéznych komisií a štruktúr. Dňa 22.10.2018 ho Svätý Otec František prijal medzi 

Kaplánov Jeho Svätosti. Stál aj pri vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorej pôsobil až do 

konca svojho života. Mnohí si istotne pamätáte na pána farára Alojza. Terajším tridsiatnikom vyslúžil 

sviatosť krstu, štyridsiatnikom prvé sväté prijímanie a päťdesiatnikom sviatosť manželstva. 

Niektorých pripravil na sviatosť birmovania, mnohých vyspovedal a ďalších pochoval. To všetko je 

náplň kňaza. Otec Alojz si však svojím prístupom k ľuďom  vyslúžil prezývku " naše slniečko". 
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Jeho večný optimizmus a usmiata tvár boli toho príčinou. 

On sa zaslúžil o to, aby sa do života našej farnosti uviedli 

závery 2. vatikánskeho koncilu. Vybudoval nové 

presbytérium. Na hlavný oltár vrátil obraz Panny Márie. 

Sochu svätej Alžbety preložil z hlavného oltára na bočnú 

stenu . Na novú dlažbu v presbytériu umiestnil obetný 

stôl, aby sa liturgia mohla sláviť čelom k ľuďom. Mnohé 

ďalšie úpravy boli tiež jeho dielo. Ani starosť o materiálne 

veci mu nebola cudzia. Svedčí o tom námaha s 

odvodnením terénu okolo kostola. Spolu s veriacimi ho 

bolo vidno s krompáčom v ruke, keď sa robili melioračné 

práce. V montérkach, s lopatou, si poradil aj pri miešačke 

betónu.  

V srdci sa rodí vďačná spomienka na jeho duchovné aj 

materiálne pôsobenie. Nech ho Pán Boh za všetko odmení 

večným životom v nebi. 

Jana Šimanská 
 

Naše dievčatá z JEDNOTY –  

obchodu plného života 
Jedným z kľúčových priestorov v našej malej dedinke je náš milý, malý obchodík, v ktorom si zásobujeme naše 

špajze. JEDNOTA je naozaj obchodom plným života, lebo sa tam stretávame a okrem nákupu vždy prehodíme 

pár slov s blízkym, či ďalekým susedom. To nás zbližuje, socializuje, spája... 

COOP JEDNOTA Slovensko je historicky najstarším obchodným systémom na Slovensku. V roku 1845 ho 

založil Samuel Jurkovič pod názvom Gazdovský spolok a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý 

Potravinový spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená, prešiel 

mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP JEDNOTU. 

V tomto čase plnom zmien sme aj u nás v Kľačanoch zaznamenali zmeny na personálnej úrovni. Nie je našou 

úlohou komentovať, či nesúhlasiť. Vždy by malo byť našim krédom, aby sme vytvorili také medziľudské pro-

stredie, ktoré je založené na morálke, vzájomnom rešpekte, úcte, harmónii. Veď čo nám treba, pokoj, korektné 

vzťahy, spokojný úsmev na tvárach všetkých ľudí, ktorí sú súčasťou našej nádhernej dedinky. To je najviac. 

Preto chceme privítať nové pracovníčky. Prajeme dievčatám, ktoré pracujú v našom obchode - Janke a Alenke, 

pevné zdravie, silu, korektné vzťahy a hlavne dobrých a spokojných zákazníkov. Chcem poďakovať, dúfam, že 

za všetkých obyvateľov Kľačian, za ich doterajšiu skvelú prácu, ktorá bola komplikovaná neľahkými 

podmienkami pandemického obdobia. Keďže sme ešte stále v krízovom režime, naďalej nosme do interiéru 

obchodu rúška a trpezlivo si dezinfikujme ruky, nech nenútime Janku a Alenku k tomu, aby nás museli 

upozorňovať na predpísaný postup. 

Obchod je nenahraditeľný hlavne pre 

starších občanov, ktorí nemajú 

možnosť nakúpiť si v meste. Malo by 

byť snahou nás všetkých zachovať ho 

v prevádzke. Hlavne tým, že v ňom 

budeme nakupovať. 

Na záver okrídlená veta pre nás 

všetkých: 

"Trpezlivosť ruže prináša!" 

 

Miroslava Kanderová  
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LIPA – symbol našej vlasti 
Zeleň patrí k najkrajším ozdobám každej obce. Určite neušlo ani vašej pozornosti, že koncom 

minulého roka pribudla takáto ozdoba aj u nás. Medzi cintorínom a Hôrkou ste si mohli všimnúť 

tri krásne lipy, ktoré ako dar pre obec venoval Ing. Ján Vrbenský, poslanec obecného zastupiteľ-

stva. Patrí mu naše spoločné 

poďakovanie. Poďakovať treba aj 

Jarke Mrázikovej, ktorá k lipám 

zasadila ďalší ušľachtilý strom – 

orech. Dúfajme, že stromy nebudú 

„prekážať“ vandalom, prípadne 

nezodpovedným vodičom terénnych 

áut, ktorý si týmto úsekom radi 

skracovali cestu. 
 

Vianočné koledy a zapálené sviečky adventného venca srdečne vítali 

malých aj veľkých obyvateľov obce Liptovské Kľačany. Stretnutie 

začínalo  čítaním rôznych predvianočných zvykov, ako boli:  

na Barboru - dievčatá odtrhli vetvičky čerešne, pri každej zašepkali meno chlapca, a ktorá prvá rozkvitla ten 

jej bol frajerom. Iné boli zas na Luciu, ktorú predviedli naše tínedžerky preoblečené do kostýmov svätej 

Lucie v bielych plachtách. Husími perami povymetali všetky kúty, aby vyhnali choroby a zlé sily. 

Jednou z tradícií a zvykov v našej obci je aj svätý Mikuláš, ktorý zavítal k nám vo svojom tradičnom 

červenom obleku a usmieval sa spoza bielej brady. S košíkom plným sladkostí mu pomáhal anjel. Mikuláš 

rozsvietil úsmev na tvárach detí, ktoré mu s radosťou spievali a recitovali. Za svoje básničky a piesne dostali 

balíček a čakalo ich i malé občerstvenie ako bol vianočný punč a koláčiky od našich šikovných gazdiniek. 

Hladní neodišli ani rodičia detí, starí rodičia a ostatní, pre ktorých bol prichystaný punč pre dospelých. 

Na záver sme si všetci popriali, aby sme prežili požehnané a krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších. 
Beata Vrbenská 
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DDiivvaaddlloo  

Dňa 4. a 5. januára 2020 odohrali naši Kľačianski ochotníci divadelnú hru O regrútovej milej na motívy 

ľudovej veselohry Ženský zákon, ktorú režíroval Peter Gustáv Hrbatý a o hudobný doprovod sa postaral náš 

starosta Ján Hollý. Tohto roku si od režírovania oddýchla Janka Humená, čím dostala príležitosť ukázať 

svoje skvelé herecké umenie. Veselohra pobavila nie len divákov, ale herci sa na skúškach bavili a učili sa ju 

ľahko. V takomto duchu by chceli pokračovať aj naďalej a v druhej polovici roka sa pustiť do nacvičovania 

novej hry, aby potešili nielen divákov z Kľačian, ale aj z okolia. Touto cestou sa im chceme poďakovať, že 

svoj voľný čas venujú divadelným doskám a zachovávajú tak tradíciu z minulých rokov. Vďaka patrí aj ich 

polovičkám, že rešpektujú divadelnú vášeň, ktorá v tomto roku oslavuje 190. výročie od odohrania prvej 

divadelnej hry v Liptovskom Mikuláši. Režíroval a aj si v nej zahral Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorí 

pôsobil aj v Liptovských Kľačanoch. 
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TTTrrrooojjjkkkrrráááľľľooovvvýýý   hhhoookkkeeejjjbbbaaalllooovvvýýý   tttuuurrrnnnaaajjj   
 
Tento rok sa odohral jubilejný 10 ročník 

Trojkráľového hokejbalového turnaja v sobotu 

11.1.2020. Aj keď počasie pripomínalo skor 

jeseň ako zimu, chuť a elán všetkým 

zúčastneným nechýbal. Vo výbornej atmosfére 

odohralo päť súťažných družstiev spolu 10 

zápasov. O vyrovnanosti svedčí i to,že na 2. až 4. 

mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov. 
 

Poradie tímov: 

1.  Čert to ber 

2.  Starosta Team 

3.  Pomsta z lesa 

4.  Šakaly 

5.  Team pána Čika 
 

Tento rok bol za najlepšieho strelca vyhlásený 

Samuel Hollý a najlepším brankárom sa stal 

Tomáš Janičina. Pri príležitosti okrúhleho 

výročia sme si spomenuli na zakladateľov 

turnaja: Ľuda Šmiguru, Lukáša Veselovského a 

Michala Macúša. Chlapi, vďaka, že ste to 

vymysleli. ☺ Samozrejme turnaj by nemal 

atmosféru, keby tam nebolo hriate a výborné 

langoše, bryndzovníky, šišky, suché pečivo a 

makové koláče od našich gazdiniek Lydky 

Veselovskej, Paulíny Gettovej, Alenky 

Oravcovej, Martušky Švecovej, Katky a Olinky 

Hollej a ďalších dievčat. Športovcov prišiel 

povzbudiť aj štátny tajomník ministerstva vnútra 

pán Rudolf 

Urbanovič. 

Bodku za 

turnajom dal 

výborný guláš a 

spoločné 

posedenie. 

Každý hráč 

dostal na 

pamiatku pero 

s  logom obce. 

Všetci sme sa 

zhodli, že sa 

opäť stretneme 

s hokejkami 

v januári 2021. 
 

Peter Devečka 
    



 11 

 
 

Súčasťou fašiangového obdobia v našej obci je aj tradičný detský karneval. Ten tohtoročný sa 

uskutočnil 31. januára 2020 v kultúrnom dome. Štyri desiatky detí sa nechali unášať elektrizujúcou 

atmosférou karnevalu pod režisérskou taktovkou Aničky Vlčekovej. Čarodejnice, princezné, zvieratká, 

filmový hrdinovia, strašidlá, tí všetci si schuti zaspievali karaoke s Mirkou Devečkovou, zatancovali 

s Peťom Devečkom a zasúťažili si s Lenkou Brezňanovou. A aby boli aj brušká naplnené, o to sa postarali 

šikovné pekárky 

z dediny, ktoré 

deťom napiekli 

koláče a šišky. 

Všetkým, ktorí 

pomohli pri 

organizácii 

karnevalu 

v mene detí 

ďakujeme. 

 

 

 

 

 

...jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. 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. Ani 
naša obec nebola výnimkou a v jednu februárovú sobotu, sa niesla obcou veselá nálada, spev, hudba s našimi harmonikármi a 
samozrejme nemohli chýbať bláznivé masky, zvieratká, strigy, kovboji a iné. Fašiangový sprievod vytancoval každého a nenechali 
na pokoji ani okoloidúce autá. V každom dome nás vítala vôňa lahodných smažených šišiek, fánok, sladkých a slaných pokušení a 
dačo na zohriatie, čajík, alebo hriatô. Dúfame, že sa táto veselá a štedrá tradícia v obci zachová a bude mať čoraz viac 
priaznivcov. Nebojme sa tradícií a zažime atmosféru fašiangov na vlastnej koži. Náš fašiangový sprievod obcou Liptovské Kľačany 
si môžete pozrieť aj na YouTube Liptovské Kľačany fašiangová bursa 2020. 
Beata Vrbenská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

 
16. februára 2020 sme v našom kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch privítali ochotníkov z Liptovských Vlách. 

Predstavili sa hrou od Emila Göllnera – Aká bolesť taká medecína.  

Dej hry je veľmi jednoduchý. Závisť a mamonárstvo, ktoré má čo povedať ľuďom v každej dobe. Hru nacvičili v réžii 

pani Renáty Vevericovej, v ktorej si zahrala hlavnú postavu - pani Madleny, naša pracovníčka obecného úradu 

Dagmar Chvojková. Ochotnícka divadelná skupina na svojej webovej stránke píše, že bude nacvičovať len hry, ktoré 

potrápia naše bránice, lebo v Zdravovede sa dočítali, že smiech zlepšuje krvný obeh a je lepší ako 10 minút behu. 

S týmto cieľom prišli aj k nám do Liptovských Kľačian a podarilo sa im to výborne. Zasmiali sme sa na deji divadelnej 

hry a potleskom ocenili herecké výkony členov 

ODS Havránok. Tešíme sa na ich ďalšie 
predstavenia.  

Aj naši ochotníci dostali pozvanie hosťovať na 
divadelných doskách v Liptovských Vlachoch, a tak 

vzájomne prezentovať ochotnícku činnosť. ODS 
Havránok svoju reprízu pred mimoriadnou 

situáciou vo svete ešte stihol, naši Kľačianski 

ochotníci už takú možnosť nemali. O to viac sa 

tešíme na hosťovanie v Liptovských Vlachoch a sme 

presvedčení, že publikum bude také výborné ako 

bolo to naše, kľačianske, počas vystúpenia ODS 
Havránok. 

Miriam Devečková 

Všetko najlepšie ku Dňu matiek, alebo - ako 

to vzniklo..... 

„Mami? Mami! Starká! Poďte von! Chcem Vám 

povedať niečo dôležité,“ zvolával detský hlas druhú 

májovú nedeľu, na Deň matiek, všetkých na priedomia. 

Nuž, nebola to ľahká úloha, v týchto korona-časoch, 

potešiť mamičky, starké a babky, aby vedeli, že na ne 

nezabúdame, aj keď stretávať sa nemôžeme. Čo iné 

sme mohli, než prihovoriť sa Vám cez náš obecný 

rozhlas. Akosi mi táto úloha, zorganizovať to, prischla. 

Niekedy naozaj môžeme ďakovať tým múdrym, že 

vymysleli všetku tú techniku a vymoženosti dneška. 

A tak som začala obvolávať všetky maminy a ocinov, 

ktorých som mala (aj nemala) v telefónnom zozname. 

Nebolo to teda úplným „prekvapkom“  pre maminy, že 

počuli svoje ratolesti v rozhlase. Chcela som totiž po 

nich, aby básničky, čo som detičkám poposielala, 

nahrali na telefóny a poslali mi. Myslíte si, že to bolo 

jednoduché? No, vôbec nie! Ukecať deti, že sa idú 

nahrávať... no... možno pre niektorých ťažšie, ako 

postaviť sa na pódium. Ale nakoniec, z lásky 

k mamám, to deti zvládli. ☺ Už sme iba dotiahli úvod 

a záver relácie... a skoro hotovo. Nahrávky a scenár 

som mala. Ale čo s tým? Nuž, prišla naša technická 

podpora – Mirka Devečková, ktorá to dávala „dokopy“. 

Poviem Vám pravdu... nebolo to ľahké. Rôzne 

formáty... prebdená noc... ale - dala to. ☺ A mohla 

prísť nedeľa.  

Pieseň, ... príhovor 

pána starostu Janka 

Hollého, ... pieseň a ... 

„Mami? Mami! Starká! 

Poďte von! Chcem Vám 

povedať niečo dôležité...,“ 

to sa Karinka Oravcová  

nechala presvedčiť, že zavolá všetkých von. A pridali 

sa aj ostatné deti: jej sestra Lucka, Emka Brezňanová 

a Lenka Adamčiaková, ktoré nám aj zaspievali, Lucka, 

Šimonko a Ajo Šotníkovci, Klaudia a Leo Bubniak, 

Alicka a Rastík Farkašovci, Ninka a Zojka Hrbkové, 

Frederik a Vivien Semanovci, Natálka a Gabika 

Hricové, Miško Vozár, Lenka a Alex Horvayovci, 

Emka Humená a samozrejme hudobníci Vlčekovci. No 

a... „mamina, ľúbim ťa mamina!“, zvolala aj maličká 

Hanka Mrázová. Mirka oslovila tiež kľačiansku 

mládež, a tak ste počuli aj hlasy Dorotky Vrbenskej, 

Aďky Vrbenskej, Tomáša Vrbenského a Lukrécie 

Mišiakovej. Nuž, nejednému sa tisla slza do očí, keď to 

počuli. Aj mne. Decká – ĎAKUJEME! A ja ďakujem 

aj všetkým maminám a ocinom, ktorí ma neodbili 

a usilovne nahrávali, Mirke Devečkovej, Jankovi 

Hollému, že to celé mohlo vzniknúť, Beáte Vrbenskej, 

ktorá potom rozniesla malé darčeky, ... no a Vám, že 

ste si nás vypočuli. ☺ 

                                                       Lenka Brezňanová 
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Jednota dôchodcov 

Obnovili činnosť Miestnej organizácie JDS. Naša obec sa nijako nevymyká z celoslovenského 
priemeru, čo sa týka demografického vývoja. Aj u nás sa neustále zvyšuje vekový priemer miestnych 
obyvateľov a na začiatku tohto roka sme evidovali z celkového počtu až 23% obyvateľov  
v seniorskom veku, teda vo veku nad 60 rokov. Je potešiteľné, že aj napriek svojmu veku nechcú byť 
títo občania izolovaní od života v obci. Takmer po sedemročnej prestávke sa opäť zišli, aby obnovili 
činnosť Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá bola založená v roku 2001 a 
pracovala do roku 2013. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila v pondelok 17.2.2020 v kultúrnom 
dome v Liptovských Kľačanoch. Za predsedníčku bola zvolená pani Bohuslava Martinková, ktorá vo 
svojom príhovore povzbudila prítomných k aktívnemu tráveniu voľného času v spoločnosti svojich 

rovesníkov, aby tak 
spoločne zabudli na 
prípadné starosti a 
cítili sa užitoční. 
Želáme im veľa 
chuti do ďalšej 
práce a o ich 
aktivitách vás 
budeme radi 
informovať.  

 

 

Vypaľovanie trávy 
Ohrozenosť lesných porastov je podmienené suchom, vetrom a množstvom suchej trávy, čo 
vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri 
vypaľovaní trávy, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom 
povrchu. Za podpory vetra nie 
je v ľudských silách takýto 
požiar zvládnuť a zastaviť. 
Z uvedených dôvodov Okresné 
riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru 
v Liptovskom Mikuláši vyhlásilo 
zákaz vypaľovania suchej 
trávy, krovia a odpadov. Za 
nedodržanie tohto zákazu, 
môže byť uložená pokuta do 
výšky 100€ na mieste. 

V priestupkovom konaní 
pokuta vo výške 331 €. 
V prípade, že požiar 
spôsobí veľkú škodu, hrozí 
občanom aj trestné stíhanie. 
Vážení spoluobčania, 
veríme, že vašim 
zodpovedným konaním 
môžete kladne ovplyvniť 
stav požiarovosti a ochranu 
lesov pred požiarmi. 
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Nový vzhľad domu smútku 

V minulom čísle obecných novín sme vás informovali o zámere úpravy priečelia na Dome smútku. Cieľom 

tohto projektu je zatraktívnenie vonkajšieho vzhľadu Domu smútku a tiež prekrytie tých priestorov, ktoré sú 

počas pohrebov využívané účastníkmi pohrebu na státie. Zabezpečíme tak ochranu pohrebného sprievodu 

pred poveternostnými vplyvmi (slnko, dážď, sneh). Projekt pripravujeme v spolupráci s Ing. arch. 

Miroslavom Mlynčekom. V dnešnom čísle novín vám prinášame niekoľko ilustračných záberov, aby ste si 

mohli urobiť lepšiu predstavu o tomto projekte. 
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Pandémia, ktorá zachvátila celý svet zaktivovala šikovné ženy v našej obci. Na základe vlastnej 

iniciatívy ponúkli pomoc. Ušili a priniesli na obecný úrad rúška, ktoré zhotovili pre našich 

občanov. Rúška sme rozdávali v dvoch etapách – najskôr občanom nad 65 rokov a potom sme 

pridali aj mladšie ročníky. Rúška sme dali do poštových schránok alebo sme ich odovzdali 

osobne. Teší nás tá skutočnosť, že si v ťažkej chvíli dokážeme svojpomocne vyrobiť nedostatkový 

materiál, a tak Vás ochrániť pred vírusom. Hlavnými protagonistkami rúškovej pohotovosti boli: 

Julka Adamčiaková, Evka Farkašová, Janka Šimková, Olinka Hollá, Katka Hollá, Slávka 

Šotníková a Danka Vyšňanová. 

Vám patrí srdečné poďakovanie za Vašu ochotu a pomoc nám všetkým. Ešte stále Vaše rúška 

používame a tak chránime seba ako aj ostatných. Nezabúdajme aj na prevenciu, ktorou je 

posilňovanie imunity pohybom, otužovaním a zdravou životosprávou. Spoločne verme, že vedci 

čoskoro vynájdu účinnú pomoc proti vírusu a my sa nebudeme musieť obávať návratu COVID 

19. 

ČO MUSÍME VEDIEŤ O COVID 19 

Prevencia pred ochorením COVID-19: 

1. Časté a dôkladné umývanie rúk 

2. Nosenie rúška 

3. Používanie jednorazových 

papierových vreckoviek, ktoré po 

použití zahodíte do koša 

4. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu 

ľuďom s príznakmi nádchy alebo 

chrípky, dodržiavanie minimálne 

dvojmetrovej vzdialenosti od 

každého, kto kýcha lebo kašle 

5. Vyhýbajte sa miestam s vyššou 

koncentráciou ľudí 

6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti i na 

pracovisku 

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

1. Pitie horúcej vody 

2. Nosové kvapky a kloktanie 

3. Fajčenie 

4. pitie alkoholu 

5. Cesnak 

6. Antibiotiká 

 

P O Z V Á N K A 

V sobotu 29. augusta 2020 o 9.00 hodine sa spolu vyberieme  

od miestneho pamätníka hrdinov SNP k partizánskym hrobom 

vojakov v Kľačianskej doline, Blatá, Likavské. 

Pochodom dolinou, položením vencov a zapálením sviec si pripomenieme  

. výročie SNP. 
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Chválime: 

• Občanov, ktorí sa postarali 

o vyzbieranie odpadu v okolí 

vodného toku Kľačianky  

• foto 

• foto 

• foto 

• foto 

• foto 

•  

• Občanov, ktorí sa starajú 

o čistotu, údržbu a krížov 

v obci – p. Majka Oravcová 

(kríž pri obchode), p. Zuzka 

Záborská (kríž pod farou) 

a rodina Štefková (kríž na 

Ostredku) 

• Občanov, ktorí sa zapojili do 

zberu elektroodpadu 

a nevyhadzujú ho do 

veľkoobjemových kontajnerov 

• foto 

•  

• fotofoto 

• foto 

• foto 

•  

• Občana, ktorý nechce byť 

menovaný a prišiel 

s iniciatívou úpravy okolia 

kaplnky v spolupráci 

s obecným úradom 

• foto 

•  

• foto 

• foto 

• foto 

• f 

Nechválime: 

• Obyvateľov, ktorí 

neudržiavajú svoje pozemky 

kosením. Táto povinnosť im 

vyplýva zo zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy 

• Obyvateľov, ktorí 

nekompostujú zelený odpad 

a vysýpajú ho popri ceste 

 

 


