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Číslo 2      DECEMBER  2019      Ročník 5 

Vážení čitatelia, milí občania, 

koniec roka sa nezadržateľne blíži, Vianoce sú predo 

dvermi a my vám prinášame ďalšie, v poradí už 

desiate číslo obecných noviniek, aby sme vás 

poinformovali o dianí v našej obci za posledných  

šesť mesiacov, zhodnotili prvý rok tohto volebného 

obdobia a čo-to povedali o plánoch do budúcnosti. 

V letnom čísle sme vás informovali o podaní dvoch 

žiadostí o dotácie na opravu 

miestnych komunikácií. 

S potešením vám môžem 

oznámiť, že sme v obidvoch 

prípadoch boli úspešní. 

Ministerstvo financií SR 

nám poskytlo dotáciu 10 tis. 

Eur a z Mimoriadneho fondu 

Lesov SR sme dostali 

dotáciu vo výške 10 tis Eur. 

Tu sa chcem poďakovať 

poslancovi obecného 

zastupiteľstva Ing. Jánovi 

Vrbenskému, že aj napriek 

mnohým prekážkam aj tento 

rok vynaložil nemalé úsilie, 

aby sme dotáciu získali. 

Celkové náklady  na 

rekonštrukciu ciest boli vo 

výške 31 tis. Eur. Opravili 

sme úsek cesty pri cintoríne 

a dva úseky v Krivom kúte. 

Ďalšie mimorozpočtové 

prostriedky sme získali 

z úradu práce ako príspevok 

za náhradu mzdy pre 

občanov, ktorých 

zamestnávame na obecnom 

úrade. 

Na prelome mesiacov 

október-november ste si iste 

všimli stavebný ruch na 

Hlinisku, kde sme vybudo-

vali nové moderné detské 

ihrisko. Vybudovali sme ho z vlastných zdrojov. Po 

dokončení oplotenia a terénnych úprav tak pribudne 

v obci ďalšia zóna oddychu a naši najmenší občania 

získajú atraktívny priestor na aktívne trávenie 

voľného času. V budúcom roku ešte do tohto 

priestoru umiestnime bezpečnostnú kameru, aby sme 

ho ochránili pred vandalizmom, aby tak mohol čo 

najdlhšie slúžiť svojmu účelu. 

Pri bytovom dome číslo 177 ste si mohli všimnúť 

nový prístrešok na smetné 

nádoby, ktorý vybudovali 

naši  zruční zamestnanci. 

V mesiaci november sme 

však okrem výstavby v obci 

zažili aj dramatickú udalosť 

v podobe povodne. Po 

intenzívnych dažďoch v noci 

z 12. na 13. novembra začala 

v ranných hodinách prudko 

stúpať hladina Kľačianky. 

Situácia bola natoľko vážna, 

že sme museli vyhlásiť III. 

stupeň povodňovej aktivity. 

Potok sa vybrežil na niekoľ-

kých miestach. Vytápal 

pivnice a dvory rodinných 

domov, podmýval cesty, 

poškodzoval priepusty, 

obecný i súkromný majetok. 

Na pomoc sme privolali 

dobrovoľných hasičov 

z Ľubele, Partizánskej Ľupče 

i Bobrovca. Významne nám 

pomohol rýchly prísun 

kameňa z miestneho kame-

ňolomu na vybudovanie 

ochrannej hrádze pri horárni, 

ktorej úlohou bolo vrátiť 

vodu späť do koryta potoka. 

V popoludňajších hodinách 

sa situácia stabilizovala no 

v noci prišla ďalšia prívalová 

vlna a hrozil zosun miestnej 

komunikácie v úseku pod mostom pri horárni. 
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Úplnému zničeniu cesty sme opäť zabránili rýchlym 

navezením kameňa z lomu. Chcem preto poďakovať 

všetkým vám, ktorí ste pomohli pri tejto živelnej 

pohrome. Najmä však spoločnosti Kameňolomy Lipt. 

Kľačany za poskytnutie techniky a materiálu a tiež za 

obetavú prácu Pavla Gejdoša z Ľubele, ktorý 

pomohol s technikou. Nebyť ich rýchlej pomoci, 

následky povodne by boli mnohonásobne horšie. 

 
Ako veľmi prezieravé a prospešné sa ukázali aj 

preventívne opatrenia, ktoré sme vykonali 

v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym 

podnikom v jarných mesiacoch tohto roka. Určite 

bude potrebné takýto postup zachovať aj 

v nasledujúcich rokoch.  

A čo nás čaká v najbližšom období? 

V prvom rade čo najskôr odstrániť všetky škody, 

ktoré spôsobila veľká voda a vykonať ďalšie 

opatrenia na ochranu pred týmto živlom.  

V budúcom roku chceme realizovať projekt výstavby 

multifunkčného ihriska, na ktorý vybavujeme 

príslušné povolenia. Chceme realizovať tiež druhú 

etapu výstavby chodníkov na cintoríne a rozšíriť 

v obci kamerový systém. 

Podali sme žiadosť na Liptovskú vodárenskú 

spoločnosť o prekládku vodovodného potrubia 

v úseku od obecného úradu po horáreň, ktoré je veľmi 

poruchové.  

Pripravujeme tiež projekt na úpravu priečelia na 

Dome smútku. Chceli by sme prestrešiť priestor pri 

vstupe nakoľko kapacita Domu smútku nie je veľká 

a nestačí pri početnejšom pohrebnom sprievode.  

V zimných mesiacoch by sme tiež chceli 

zrekonštruovať sociálne zariadenia v kultúrnom 

dome.  

Máme za sebou prvý rok tohto volebného obdobia. 

Časť nášho volebného programu sa nám podarilo 

realizovať, veľa vecí však máme stále pred sebou. 

Chcem sa v mene obecného zastupiteľstva i v mene 

svojom poďakovať všetkým vám milí občania, ktorí 

sa aktívne zapájate do života v obci. Ďakujeme za 

vašu podporu a ochotu pomôcť pri riešení problémov. 

Na záver môjho príhovoru Vám chcem milí Kľačanci 

zaželať, aby ste prichádzajúce sviatky Vianoc prežili 

v rodinnom kruhu, v pokoji, v zdraví a spoločnej 

radosti. Prajem vám tiež, aby ste rok 2020 prežili v 

láske, zdraví a s úspechom vo všetkých vašich 

dielach.  

S úctou     Ján Hollý 
 

 

OREZANIE KONÁROV OVOCNÝCH A OKRASNÝCH DREVÍN 

V minulom čísle sme vás informovali o problematike parkovania na obecných 

komunikáciách. S premávkou na obecných komunikáciách súvisí aj téma, 

o ktorej sa v krátkosti zmienim.  

Zasahovanie konárov ovocných a okrasných drevín do obecných komunikácií 

spôsobuje čoraz väčšie problémy aj v našej obci. Možno si to neuvedomujú tí, 

ktorí jazdia v osobných automobiloch , ale vodiči nákladných áut sú oprávnene 

nahnevaní. Vysýpanie smetných nádob, odhŕňanie snehu, zásobovanie či 

autobusová doprava, títo všetci sa oprávnene sťažujú na hroziace riziko 

poškodenia spätných zrkadiel. V prípade škodovej udalosti by príslušnú škodu 

znášal ten, kto škodu spôsobil. Žiadam vás preto vážení občania, aby ste tejto 

problematike venovali pozornosť, nakoľko do 31. marca je obdobie 

vegetačného pokoja a v tomto období je vhodné vykonať príslušné opatrenia. 

        Ing. Ján Hollý 
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Životné jubileum 
 

V druhom polroku sa vzácneho životného jubilea 
dožili: 

Zuzana Záborská  80 rokov 
Štefan Budvesel  70 rokov 
Ladislav Mezey  70 rokov 
Anna Nemčíková  70 rokov 
Dušan Šimanský  70 rokov 
Ľubomír Pustaj  60 rokov 
Viera Tomčíková  60 rokov 
Peter Šimko   60 rokov 
Eva Durčáková  50 rokov 
Katarína Hollá  50 rokov 
 
 
 
 
 
 
   Aj v tomto polroku sme pokračovali v tradícii našej 
obce a všetkých menovaných jubilantov sme 
navštívili, zablahoželali s prianím veľa zdravia 
a šťastia v mene obecného úradu, ale aj v mene 
ostatných občanov obce. Ich životné jubileum sme 
zdokumentovali s ich podpismi v Kľačianskej kronike 
jubilantov. 

Manželstvo uzavreli 
 

Michal Mráz a Simona Polaczyková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K Vašej svadbe prianie jedno,  
kráčajte vždy v láske vedno. 
Žite v láske, šťastí, kľude,  
tak Vám stále dobre bude ! 

Narodené deti

 
Eliška Martinková, ktorú vítame medzi nami, 

Ale dodatočne vítame aj Viktorku Brezňanovú, 
ktorá sa narodila 27.decembra  minulého roku, 
keď už náš časopis bol  vytlačený .Obidvom 
dievčatkám vinšujeme: 
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa, 
Nech na Teba iba dobré sudby žitia letia 
Nech Ti  Pán Boh požehnáva všetky žitia roky 
A buď šťastná v svete krásnom mnohé dlhé roky 

Opustili nás 
 

Helena Oravcová, Ľudmila Čavrnochová 
Mária Mlynarčíková  
 
 
 
 
 
 
Rýchly a neúprosný je beh času. Náhlime sa a 
v tomto životnom zhone často objavíme hodnoty 
človeka, až keď sa pominie. Ani sme si nestačili 
uvedomiť, že bol pri nás, správal sa ako 
jednoduchý, skromný človek, ktorý zdieľal naše 
osudy. Dôležité na svete je človek a jeho práca. 
Svojou prácou, jej výsledkami zanecháva po sebe 
stopy, šľapaje. A tých šľapají zostalo po našich 
zomrelých neúrekom . 
Za to všetko, čo vykonali, za všetku ich prácu im 
patrí uznanie a naše úprimné poďakovanie. 
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Pripomienky a otázky jubilantov. 

Starosta odpovedá: 
 

1.Občania chvália akcie v obci , sú radi, že sa 

obnovilo ochotnícke divadlo a že sa vydáva ju 

Kľačianske noviny a tak sa informuje o obci.  

Ďakujeme a tešíme sa s nimi. 
 

2. Otázka smetí. Treba pouvažovať či by nebolo 

lepšie platiť za odpad podľa množstva. Niektorí 

s rovnakým počtom ľudí majú jednu kuka nádobu, 

iní dve. Bolo by dobre, keby sa platilo za každú 

nádobu. Trebárs dávať nálepky na nádoby. 

Niektoré obce na Liptove tento systém vyskúšali 

a nakoniec sa vrátili k tomu, ktorý máme dnes u nás. 

Každý spôsob likvidácie odpadu má svoje výhody i 

nevýhody a žiadny nefunguje na 100 %. Najlepším 

riešením je neprodukovať komunálny odpad a čo 

najviac odpadu vyseparovať, lebo za vyseparovaný 

odpad neplatíme.  
 

3.Kontajnery pri obchode sú sústavne preplnené. 

COOP Jednota a pizzeria nemajú vlastný kontajner 

na odpad? 

Majú vlastné nádoby na komunálny odpad aj tri 

samostatné kontajnery na separovaný odpad.  
 

4. Na nový rok je v okolí domov veľa petárd, ktoré 

nemá kto pozbierať. Obyvatelia ktorí robia 

ohňostroje by sa mali postarať o ich vyzbieranie 

hlavne na verejných komunikáciách. 

Súhlasím. Verím, že tento rok sa navzájom 

„postrážite“ a upozorníte na Nový rok tých, čo 

takýto neporiadok po sebe zanechajú, aby si po sebe 

poupratovali. 
 

5. Obyvatelia bytovky navrhujú, aby bol aj pri 

bytovke kompostér. 

Pokiaľ sa prihlásia konkrétni občania, ktorí by 

dozreli prevádzku kompostérov, zabezpečíme pre 

každý bytový dom jeden kompostér. 
 

6. Dobre by bolo zaktivizovať Jednotu dôchodcov 

v obci a tiež organizáciu Červeného kríža, ktorá bola 

založená pred pár rokmi. 

Keď som nastúpil koncom roka 2014 do funkcie 

starostu, nebola v obci aktívna žiadna kultúrno-

spoločenská organizácia. V roku 2015 som s 

ponukou obnovenia činnosti oslovil tých občanov, 

ktorí v minulosti v niektorej z takýchto organizácií 

pracovali ( Jednota dôchodcov, Spolok červeného 

kríža, hasiči, ochotníci). Žiaľ, iba ochotníci 

zareagovali na moju ponuku a obnovili tradíciu 

ochotníckeho divadla v obci, čo ma veľmi teší. Som 

pripravený poskytnúť pomoc akejkoľvek kultúrno – 

spoločenskej, či športovej aktivite v obci, ale 

iniciatíva musí prísť od vás občanov. Nemá zmysel 

niekoho do takejto aktivity nútiť a určite nie prosiť. 
 

7.Občania chcú vedieť ako je to s kameňolomom. Či 

platí nájom a koľko alebo aj nejako inak prispieva 

obci. 

Spoločnosť Kameňolomy Liptovské Kľačany s.r.o, 

ktorá prevádzkuje lom je seriózna spoločnosť, ktorá 

si plní všetky záväzky voči prenajímateľovi 

pozemkov (Pozemkové spoločenstvo Lipt. Kľačany) 

aj voči obci. S obcou má podpísanú Rámcovú 

zmluvu o spolupráci, kde sa zaviazala poskytnúť 

obci peňažnú i nepeňažnú pomoc vo výške 10 tis Eur 

počas piatich rokov činnosti. Môžem povedať, že 

obci poskytuje pomoc vysoko nad rámec uvedenej 

zmluvy vo forme materiálu i poskytnutia techniky. 

Neoceniteľnú pomoc poskytla aj pri nedávnej 

povodni, vďaka čomu sa podarilo zabrániť 

obrovským škodám na majetku občanov i obce. 

Pravidelne tiež sponzoruje obecné kultúrno–

spoločenské akcie. Aj napriek tomu, že s činnosťou v 

kameňolome súvisia aj negatívne dopady, ktoré 

občanom prinášajú sťaženie bývania, som 

presvedčený, že kameňolom je pre rozvoj obce 

prínosom. 
 

8. Obec pôvodne vlastnila lavice a stoly. Kde sú, 

keď sa teraz na cirkevné akcie požičiavajú lavice 

z Partizánskej Ľupče. 

Obec má stále v majetku drevené stoly aj lavice a 

používa ich pri organizovaní obecných podujatí.  

Začiatkom septembra 2017 obec na požiadanie 

zapožičala lavice na cirkevnú akciu pri vysluhovaní 

sviatosti birmovania v našom kostole. Po birmovke 

sa však lavice na obec nevrátili a boli zadržiavané z 

neznámych dôvodov vo farskej garáži. Až po 

niekoľkých urgenciách boli lavice vrátené. Bolo to 

po dvoch mesiacoch na konci októbra, keď bola v 

našej farnosti biskupská vizitácia. Dodnes sa nikto 

za požičanie lavíc nepoďakoval, ani nepodal 

vysvetlenie k tejto poľutovaniahodnej udalosti. 

Napriek tomu, ak by kňaz požiadal o ich 

zapožičanie, radi ich opäť poskytneme.  

Jozefa Mikušincová 

Bohuslava Martinková 
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Milí priatelia, 
 

v predošlých číslach Kľačianskeho hlasu sme si mohli prečítať články o kňazoch, ktorí pôsobili v našej 

farnosti. Boli sem poslaní, aby rozvíjali duchovný život v našej obci. Krásnou odmenou za námahu kňaza je, 

keď Pán Boh povolá mladíka, alebo dievčinu do duchovného stavu. Veriaci sa vytrvalo modlia, pred každou 

svätou omšou, za duchovné povolania. Aj z našej dedinky počuli toto volanie dievčatá, ktoré sa rozhodli ísť 

za Kristom a odovzdať mu celý svoj život. 

Prvou z nich bola Helena Vyšňanová. Narodila sa 23.4.1921, ako prvá z deviatich detí. Keďže bola nadaná, 

ale prostriedky na štúdium rodina nemala, vtedajší pán farár Gerát prišiel za jej rodičmi a navrhol im, aby ju 

poslali do kláštornej školy. Rehoľné sestry Dominikánky mali v Řepčíne na Morave dievčenskú obecnú školu 

a tiež dievčenský učiteľský ústav. Do neho v roku 1933 nastúpila aj 12 ročná Ilonka. Tu vyštudovala za 

učiteľku. V roku 1940 sa rozhodla vstúpiť do dominikánskeho rádu. Stala sa rehoľnou sestrou a prijala meno 

Mária Eufémia. Svoje rehoľné sľuby skladala do rúk košického biskupa Mons. Jozefa Čárskeho. V roku 1944 

ju ako učiteľku preradili do Humenného a neskôr do Košíc. Apoštolská činnosť sestier v tomto období 

spočívala vo výchove a vyučovaní mládeže .  

29. augusta 1950 sa odohrala Akcia R  a znamenala začiatok plánovanej likvidácie ženských reholí na 

Slovensku. V troch etapách orgány komunistického režimu sústredili všetky rehoľníčky v Československu do 

niekoľkých kláštorov. Tým sa snažili obmedziť ich vplyv na verejný život a neskôr dosiahnuť úplný zánik 

rehoľného života. Sestru Eufémiu internovali v Kostolnej pri Trenčíne. Tu pracovala pre Merinu Trenčín, pri 

oprave chybných textílií. V tej dobe mali sestry prísny režim, na ktorý dozerala štátna dozorkyňa. Tá 

kontrolovala prácu sestier, množstvo jedla, ktoré dostávali, určovala aj čas modlitby. Sestry nesmeli opustiť 

kláštor a návštevy príbuzných boli 

zakázané. A navyše boli časté 

výsluchy, obviňovanie z trestných 

činov a nahováranie, aby si vyzliekli 

rehoľné rúcho a išli do civilu. Boli to 

veľmi tvrdé roky. Sestry však boli 

súdržné a pomáhali si modlitbou. Po 

niekoľkých rokoch sestru Eufémiu 

preložili do Dojčenského ústavu v 

Novej Lipnici, kde boli umiestnené 

deti matiek chorých na tuberkulózu. 

Keďže v tej dobe bola TBC veľmi 

nákazlivá, civilné sestry tam 

nechceli pracovať. Preto sem poslali 

rehoľníčky. Tu pracovala ako 

zástupkyňa vedúcej ústavu, ale bola 

znova násilím odvezená do väzenia v 

Hejniciach, na severe Čiech. Po 

niekoľkých rokoch sa vrátila do 

Novej Lipnice. Opäť pracovala pri kojencoch. Učiteľské povolanie už navždy stratila. V 70. rokoch jej zakázali 

pracovať vo verejnej službe, aby nebola v kontakte s verejnosťou. Rehoľníčky sústredili  na miesta, kde boli 

izolované. Tentoraz to bolo v Slovenskej Ľupči, v starých múroch tamojšieho hradu. Po roku 1989, po Nežnej 

revolúcii, sa dostala do Charitného domova v Dunajskej Lúžnej, kde v roku 1999 zomrela. Pán jej dal dožiť 

78 rokov života. V zasvätení prežila 59 rokov, ako členka Kongregácie sestier dominikánok. 

Neľahký život nielen rehoľníkov, ale aj všetkých veriacich, bol obetou za to, aby sa udiali tie zázračné zmeny 

v roku 1989. Vážme si náboženskú slobodu a vážme si ľudí, ktorí boli prenasledovaní a vydržali to. V budúcom 

čísle si priblížime ťažký život, ešte žijúcich rehoľných sestier. Sestričiek Borgie - Márie Čavrnochovej a  Nilly 

- Amálie Mlynčekovej, pochádzajúcich z našej dediny.. 
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Rok sa s rokom stretol a v našej farnosti to bol opäť požehnaný čas. Pátri františkáni, ktorých minulý 
rok miestny pán farár pozval vykonať ľudové misie, dodržali slovo a po roku sa k nám opäť vrátili. 
Duchovná obnova sa začala. Tí istí – P. Anton, P. Filip a P. Jozef. Prišli možno s nádejou, že ich slová 
padli na úrodnú pôdu a veriaci farnosti ich prijali do svojho srdca. Či sa ich očakávania splnili, na 
to si musí odpovedať každý z nás. Prišli nám znova pripomenúť, čo treba robiť, aby sme boli 
spasení. Od 14. do 17. novembra 2019 slúžili sväté omše. Každú z nich zamerali na potrebné 
duchovné dobro. Pri prvej sv. omši sme prosili za uzdravenie duše, teda odpustenie. Keďže od 
Pamiatky zosnulých ubehlo len pár týždňov, druhá svätá omša bola za zomrelých. Modlili sme sa 
aj Krížovú cestu za duše v očistci. Tretia svätá omša bola spojená s pomazaním olejom, ktorým páter 
Anton pomazal všetkých, ktorí veria v Božiu pomoc, na príhovor svätých. Bol to voňavý nardový 
olej zo Svätej zeme. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bolo súčasťou každého dňa. Všetko to 
snaženie zavŕšili odpustovou svätou omšou, na sviatok našej patrónky, svätej Alžbety Uhorskej. 
Omšu celebroval Páter Anton, spoločne s pánom farárom Čurillom. Po nej požehnali sošku 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorú každý rok, 15. septembra, 
ponesieme na našu minipúť ku kaplnke nad dedinou. Úplný 
záver duchovnej obnovy patril prezentácii o Mariánskych 
zjaveniach. Páter Anton nám pripomenul, že Panna Mária sa 
stará o svoje deti. Prichádza k ľuďom a naliehavo žiada „ urobte 
všetko, čo vám povie“. Čo nám povie Ježiš v Evanjeliu. A toto je 
duchovné posolstvo, ktoré nám pátri prišli odovzdať.  
       Jana Šimanská 

 
Obdobie letného slnovratu patrí medzi najkrajšie obdobia 
v roku. Dlhé dni, teplé noci nasýtené vôňou sušiaceho sa 
sena, svätojánske mušky a obloha plná hviezd... Občas aj 

nečakaná letná búrka, ktorá vždy príjemne osvieži. Kto by nemal rád toto ročné obdobie? 
No a k tejto neopakovateľnej atmosfére patrí aj Jánska vatra, ktorá sa v našej obci tradične páli na 
Hôrke. Aj tento rok sme zachovali tradíciu a v sobotu 22.6.2019 sme spoločne s mnohými 
návštevníkmi oslávili príchod leta. K príjemnej atmosfére už neodmysliteľne patrí aj výborný guláš 
z varechy Lukáša Veselovského, ľudová hudba a spev, ktorý bolo počuť až do skorého rána.  
Nebolo by možné zachovať túto tradíciu bez ochoty kľačianskych mládencov, ktorí každoročne 
obetavo celý týždeň pracujú na stavbe vatry. Patrí im za to poďakovanie. Poďakovať treba aj 
pozemkovému spoločenstvu z Liptovských Kľačian za poskytnutie priestoru a dreva na stavbu 
vatry, ako aj sponzorom, ktorí 
nás vytrvalo podporujú. 
Nemôžeme zabudnúť na nášho 
fotografa pána Jaroslava 
Tomka, ktorý sa stará 
o propagáciu tohto podujatia 
na webe. Verím, že o pol roka sa 
na Hôrke opäť zídeme. 

 
 
 
Ján Hollý  
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Mesiac jún je tradične venovaný všetkým deťom na svete a teda aj tým našim, kľačianskym. Zámerne ho už niekoľko 
rokov neorganizujeme prvý júnový deň, pretože nechávame priestor našim deťom využiť všetky komerčné i nekomerčné 
atrakcie na Deň detí, ktoré pripravujú v meste rôzne nákupné strediská, supermarkety a iné organizácie. Medzinárodný 
deň detí nachádza každý rok svoje miesto aj v kultúrnom scenári našej obce. Miestom na príjemné dopoludnie s deťmi 
bola už po piaty krát lúka pri kaplnke, kde kultúrna komisia a obecný úrad pripravili bežecké preteky, súťaže, logické hry 
pre najmenších, jazdu na poníkoch a pre všetkých spoločnú opekačku.  

Bežecká súťaž naštartovala deti na ich Veľký deň. Tento rok sme tematický beh zamerali na lopty. Svojím úsilím si deti 
vybojovali namiesto medailí pekné lopty. Po krátkom výdychu z behu sme odštartovali súťažné stanovištia. Súťaží bolo 
dosť a tento rok aj rozhodcov. Svojou prítomnosťou a vedomostnými úlohami zaujali aj profesionálni lesníci. Deti sa 
takto dozvedeli veľa zaujímavostí zo sveta lesov, rastlín a zvierat, na vlastné oči mohli vidieť a vyskúšať si vábenie 
rôznych druhov zveri.  

Deti svojou účasťou na súťažiach 
napĺňali registračnú kartičku, 
ktorá bola s plným stavom 
pečiatok za účasť v súťažiach, 
garanciou na odmenu. A súťaží 
bolo skutočne dosť – hľadanie 
dinosaurích vajíčok v piesku, 
„tkanie koberca“ – teda pripínanie 
štipcov na koberec okolo lemu, 
Olinkina a Katkina súťaž Stopy – 
cesta s úlohami pre detské 
nôžky, Mirkina farma – zbieranie 
plastových vrchnáčikov podľa 
farby, Slávkine úlohy pre 
najmenších, triedenie odpadu 
s Martuškou a streľba zo 
vzduchovky s Robom pre 
odvážnych.  

Po súťažiach prišli poníky 
a potešili deti jazdou po blízkom 
okolí – taká kľačianska 
hipoterapia. Táto atrakcia je 
medzi našimi deťmi veľmi 
obľúbená už z minulých rokov 
a my ju deťom veľmi radi 
doprajeme. Pomedzi jazdu na poníkoch už rozvoniavali špekačky, z ktorých sa tešili nielen deti, ale všetci účastníci Dňa 
pre deti. 

Pozbierané registračné kartičky s pečiatkami za absolvované súťaže preukázali, že súťažiaci splnili podmienky na 
získanie odmeny a tak sme rozdávali a odmeňovali. Každý detský účastník dostal darčekovú tašku s odmenami. 
Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu nášho podujatia, ktoré dostáva dobré meno aj v susedných obciach, odkiaľ 
prichádzajú zvedavé deti s rodičmi a tešia sa s nami. Naše podujatie podporili: Lesy Slovenskej republiky, Kameňolomy 
Liptovské Kľačany, s. r. o., obecný úrad a šikovné maminky a starké, ktoré napiekli chutné koláče. Ďakujeme 

Potešila nás hojná účasť detí a rodičov pretože vtedy vidíme tú najväčšiu vďaku za to, čo robíme. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie spoločné akcie. Tie ktoré pripravujeme my, ale aj tie, ktoré možno máte na mysli Vy. A preto neváhajte 
a realizujte, Obecný úrad a kultúrna komisia Vaše nápady s radosťou podporí. 

          Miriam  Devečková  
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            Ako aj po minulé roky, tak aj tento rok naši susedia  

         z Ľubeľe organizovali nezabudnuteľný zážitkový  

         festival divadelných ochotníkov a súborov. 

Predstavili sa účinkujúci z Partizánskej Ľupče - Lunetrdlo, Dovalova – Atak 9, Hriňovej, Krupiny – DOS 

Braxatoris, Vlách – DS Havránok a Liptovských Kľačian. Otvorenie festivalu bolo 28. júna a trval do 29. júna 

2019. Aj napriek rekonštrukcii kultúrneho domu v Ľubeli našli organizátori alternatívu v priestoroch ZŠ s MŠ. 

Naši ochotníci z Liptovských Kľačian tam odohrali veselohru Strašne ošemetná situácia od Jána Soloviča. Hru 

režírovala Janka Humená a jednotlivé postavy si zahrali: Filip Martinka, Bohuška Martinková, Jožka 

Mikušincová, Igor Komár, Mirka Devečková, Katka Oravcová, Majo Hrbko a naša nová posila z Ľubele: Peťo 

Hrbatý. Herci a herečky z nášho ochotníckeho divadla zhodnotili, že aj keď priestory boli menšie, tak vďaka 

šikovne umiestnenému pódiu boli bližšie k divákom, čo naplno využili. Napriek menším priestorom si to 

všetci ochotníci naplno užívali a tešili sa úspechu u fanúšikov festivalu, ktorí si prišli po kultúrny zážitok. Na 

svoje si prišli aj deti a mládež vďaka rozprávkam a detským workshopom.  

V tomto čase si naši divadelníci pre vás pripravujú novú divadelnú inscenáciu a tento raz prekvapia 

s klasickým žánrom. Hra sa bude volať O regrútovej milej, na motív tradičnej dedinskej komédie Jozefa 

Gregora Tajovského – Ženský zákon. Úprava: Peter G. Hrbatý. Premiéra tejto vydarenej, náučnej a populárnej 

hry bude 5. januára 2020. Týmto vás srdečne pozývajú na kultúrny zážitok plný humoru a samozrejme 

nejakého toho ponaučenia.  

                                                                                                            Nikola Martinková 
 

výročie
Aj v tomto roku sme pokračovaliv tradícii pochodov po Kľačianskej doline s cieľovým miestom pri 
partizínskom hrobe. Mená padlých vojakov na hrobe v doline nám pripomínajú, že naša dolina bola v dianí 
SNP a že odkaz tejto významnej historickej udalosti musíme pripomínať našj mladej generácii. Každý rok nám 
starosta obce, Ján Hollý spomenie knihu Kľačianska dolina, ktorá popisuje udalosti v Kľačianskej doline počas 
SNP. Dnes sme radi, že knihu máme na obecnom úrade a vieme vám z nej priniesť informácie, ktoré 
zaznamenal priamy účastník povstania. 
Už teraz vás srdečne 
pozývame na tradičný 
pochod k partizánskemu 
hrobu v našej doline pri 
príležitosti 76. výročia 
Slovenského národného 
povstania. Zraz účastníkov 
bude 29.8.2020 pred 
obecným úradom o 9.00 
hod. odkiaľ po krátkom 
spomienkovom akte pri 
pamätníku SNP budeme 
pokračovať do Kľačianskej 
doliny. Po položení venca 
v doline, tichej spomienke 
a modlitbe bude 
pripravená pre účastníkov 
pochodu opekačka v doline 
a zujímavé príbehy zo spomínanej knihy.                                                                              Miriam Devečková 
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Dedinskú túru spolu s rodinami a deťmi sme plánovali už dávnejšie. 
Najlepšia možnosť sa nám naskytla v jeden pekný slnečný deň 
koncom októbra. Keďže v tomto jesennom čase sú najkrajšie dni na 
turistiku tak sme neváhali a na čele so starostom obce sme sa vybrali 
na náš najkrajší kopec Brestovec, ktorý sa nachádza vo výške 1062m. 
Naša cesta začala od obecného úradu, kde sme sa všetci stretli 
a spolu sme sa vybrali cez dedinu na Hôrku. Prvotný dosť strmý výstup 
riedkym lesom sa deťom veľmi páčil a zaujímal ich výklad starostu 
o zvieratkách, stromoch a vrchoch na, ktoré sme mali po výstupe 
nádherný výhľad. Kochali sme sa na slnkom zaliate Západné Tatry, 
Liptovskú Maru a okolité dedinky. Cestou späť sa  nám naskytol 
pohľad na medvedie stopy, ktoré zaujali hlavne najmenších turistov. 
Brestovec je 
veľmi pekná 
lokalita na 
poldennú 
túru, bez 
davov a s 
krásnymi 
výhľadmi. 

 Katarína Oravcová 

 

 

 

 

Stalo sa peknou tradíciou, že na oslave 

Mesiaca úcty k starším sa stretávame 

v kultúrnom dome s našimi skôr narodenými 

spoluobčanmi. Treba si starších uctiť, veď 

život, ktorý prežili bol poznačený skúškami, 

radosťami, ale aj starosťami. 

V nedeľu 27. 10. 2019 sa naši seniori zúčastnili 

pekného stretnutia pri prestretom stole 

s milými darčekmi a dobrej kávičke. I keď 

nohy už tak neposlúchali ako za mladi, predsa 

prišli mnohí s úsmevom na tvári. Pán starosta 

sa v príhovore všetkým poďakoval za prácu, 

ktorú robili pre našu obec a zaželal ešte veľa 

zdravia. V programe vystúpil Detský folklórny 

súbor Pramienok z Liptovského Mikuláša, 

ktorého piesne a tance pohladili dušu i oko. 

Naši seniori si pospomínali na časy minulé 

a mali radosť zo spoločného stretnutia. 
 

 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. 
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9. ročník Dušičkového sprievodu obcou Liptovské Kľačany sa začal 

stretnutím účastníkov pred obecným úradom 31. 10. 2019 o 17. 30. 

Počas pochodu sme sa zastavili pri Krížoch pred obchodom, pod farou 

a pri cintoríne, kde sme zapálili sviečky a pomodlili sme sa.  

Deti a dospelí prichádzajú na pochod s lampiónmi a niekedy ešte 

spomenú aj sviatok, ktorý patrí 2000 rokov nám Slovanom a v Amerike 

nemá ani len 200 rokov, Halloween. Ochotne im vysvetlíme, že tento 

sviatok je v preklade Svätý večer, pred Dňom všetkých svätých, ktorý 

stanovil najprv pápež Bonifác IV namiesto keltského pohanského 

sviatku Samhain na 13. Mája a neskôr pápež Gregor III zmenil dátum 

na 31. Októbra. Zvyky z Keltského obdobia ostali aj naďalej a tým boli 

masky, ktoré mali odlákať zlých duchov a ochrániť ľudí, aby ich 

duchovia nezobrali do záhrobia. Najvernejší týmto zvykom ostali Íri, 

ktorí počas zemiakového hladomoru v roku 1848 masovo odchádzali do Ameriky a doniesli so 

sebou aj sviatok svätého večera Halloween. Možno ešte aj vy spomínate na vyrezávané lampáše 

z repy, ktoré kedysi vyrezávali naši predkovia. V Amerike našli lepšiu zeleninu na vyrezávanie 

a tou boli dnes už aj u nás populárne tekvice. 

Vysvetlili sme, porozprávali a išli sme našou vlastnou cestou, cestou Dušičkového pochodu 

v našej obci. Okrem Svätého večera (Halloween) sme deťom porozprávali aj o patrónke našej 

farnosti – Svätej Alžbete. Pri nádhernej drevenej soche na začiatku dediny sme sa pomodlili 

a zapálili sviečku. 

Po príchode k obecnému úradu sme začali piecť voňavé a chrumkavé wafle a popíjať teplý čaj. 

Deti ešte pobehovali s lampášikmi a vymýšľali ešte večerné prechádzky obcou. Boli zlaté a milé 

a tak sme o rok sľúbili o niečo dlhšiu trasu. V roku 2020 pôjdeme obcou už 10. krát, a preto už 

teraz Vás pozývame na 10. Ročník Dušičkového pochodu 31. 10. 2020. Tešíme sa na Vás. 
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...Kataríny sa na tohoročnej Katarínskej zábave vytancovali o čosi skôr, než je ich 
meno zapísané v kalendári a to 16. novembra 2019. Zábava sa niesla v čierno – 

bielej kombinácii farieb, a takmer všetci zachovali dress code. Len pár tanečníkov 
a tanečníc, ktorí v dôsledku časového deficitu nepoznali zadanie, vniesli do 
priestoru iné farebné odtiene, na kvalite zábavy to však neubralo. Stoly boli plné 
dobrôt, hudba výborná a nálada gradovala do ranných hodín. Tradičné tanečné 
skupinové kreácie nechýbali, ako inak – vláčik musel byť. Poniektorí tanečníci 
tancovali tak zapálene, až im odišla podrážka na topánke, bolo to veľmi milé. Pán 
starosta tradične poblahoželal  Katkám, a keďže kalendár ukázal aj iné krásne 

ženské meno - Klaudia, tak 

aj jeho nositeľka bola 
obdarená nádhernou 
červenou ružou. 
Usporiadatelia pripravili 
úžasné ceny do tomboly, 

verím, že všetkých potešili. 
Znova platilo pravidlo, že 
výhercovia sedeli pri 
každom stole. 

Miroslava Kanderová 
 

 

 
 
Skutočnosť, že žijeme v takzvanej „koncovej“ 

obci prináša veľa výhod, ale aj niekoľko 

nevýhod. Výhodou je napríklad to, že ak 

chceme ísť na vychádzku do lesa, stačí vyjsť z dvora a hneď sme v lese. Blízkosť lesa však 

má aj nevýhody a presvedčili sme sa o tom začiatkom leta, keď sme priamo na poludnie 

zaznamenali v obci pohyb medveďa. Jednalo sa o jedinca, ktorý vykazoval známky 

synantropného správania (strata plachosti). Preto Štátna ochrana prírody vydala povolenie 

na jeho odstrel. Vzhľadom na výšku populácie medveďa hnedého môžeme predpokladať, 

že k podobným stretnutiam bude dochádzať čoraz častejšie. Apelujeme preto na vás vážení 

občania, aby ste boli pozorní, všímali si svoje okolie a v prípade, že by sa situácia 

zopakovala, hneď oznámili výskyt tejto šelmy na obecný úrad.  
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Čo by ste mali vedieť 
 

Spoločnosť Ľupčianka s.r.o. v snahe čo najefektívnejšieho zhodnocovania odpadov ponúka pre 
občanov možnosť  dovozu odpadu na zberný dvor v Svätom Kríži. (areál ČS Jurki). Občania môžu 
sami priviesť odpad ako nábytok, kuchynské  linky, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, 
periny, molitany, polystyrén, plasty, sklo, šatstvo, gumové odpady, drobný stavebný odpad, tehly, 
betón.  (viď cenník)  
 

Vzhľadom na to, že sa tento materiál odvezie na skládku, čím sa menej zaťaží rozpočet obce. Z 
vhodných odpadov vyrobíme tuhé alternatívne palivo, ktoré sa spaľuje v  cementárenských 
závodoch. Tým  sa zvýši miera separácie a zníži sa miera skládkovania, čo pomôže pri výpočte 
zákonného poplatku na rok 2019, ktorý sa vypočíta z podielu separácie a uloženého odpadu na 
skládku. (pre našu obec je to 8,- €/ tonu odpadu) 
 

Stačí, aby občan doviezol odpad na skládku zhodnotenie odpadu na zbernom dvore vo Svätom 
Kríži (areál ČS Jurki). Dovezený odpad sa odváži a uloží na zbernom dvore. Následne sa pomelie 
na tuhé alternatívne palivo. Poplatok za zhodnotenie sa vyúčtuje podľa jednotlivých druhov 
odpadov priamo v pokladni za ceny rovnaké ako keby bol odpad uložený na skládku odpadov.  
 

Veríme, že táto spolupráca povedie k spokojnosti občanov, k efektívnejšiemu zhodnocovaniu 
odpadov a k zníženiu množstva čiernych skládok. 
 
Cenník zhodnocovania odpadu 

Kód 
odpadu Názov odpadu 

cena v €/ kg  
s DPH 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,072 

17 09 04 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03      

triedené 0,060 

17 09 04 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   

netriedené 0,072 

20 03 08 Drobný stavebný odpad 0,048 

07 02 13 Odpadový plast 0,120 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,000 

15 01 02 Obaly z plastov 0,120 

15 01 03 Obaly z dreva (Slovtan) 0,036 

16 01 19 Plasty  (autoplasty) 0,120 

19 12 04 Plasty a guma 0,120 

20 03 07 Objemný odpad 0,120 

20 01 01 Papier a lepenka 0,000 

20 01 02 Sklo 0,000 

20 01 10 Šatstvo 0,060 

20 01 11 Textílie  (aj molitan) 0,060 

20 01 38 Drevo iné ako v 20 01 37 vytriedené (palety) 0,024 

20 01 38 Drevo iné ako v 20 01 37 nevytriedené (nábytok) 0,060 

20 01 39 Plasty 0,060 
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Jedného dňa, pozriem cestou k smetnému košu, len tak zo zvyku, na 

poštovú schránku a na moje veľké počudovanie v jednej jej dierke je 

kus papiera. Zvláštne, poštárka predsa ešte nechodila. Vraciam sa 

o minútku aj s kľúčmi a vyťahujem trošku pokrčenú a zašpinenú 

obálku bez adresáta. Vyberiem papier, písmo neúhľadné, chaotické, 

rozmazané, veľmi zle sa to číta. Ale poctivo lúštim atramentom 

napísané haky-baky: 

„Napísala si o nás do novín! Prezradila naše jestvovanie! Aj my teraz 

máme právo niečo vyzradiť o vás! Zverejni to, dlžíš nám to!“ 

Hneď som pozrela na koniec, či mi niečo povie meno odosielateľa. 

Veľká machuľa všetko zakrýva. O kom som písala do novín? A vtedy 

mi to došlo. Kľačkovia. Mali pravdu. Ani som sa ich nespýtala, či by 

im nevadilo, že o nich napíšem! Naozaj to bolo nefér, preto som sa 

rozhodla, že priložím trošku učesané to, čo som čítala ďalej. 

„Pamätáte vôbec, vy ľudkovia smiešni, na Ondráša, ktorého máte nakresleného na tabuli pred dedinou? 

Zabudli ste! My vám to teda rozpovieme. Už v kolíske ho navštívili sudičky a do vienka mu neobyčajnú 

valašku dali. Striebornú na zlatom porisku. Vraj nekonečnú silu v sebe ukrýva, no len pre toho, kto ju na 

správne veci využíva. Nikdy ju však nesmie za splnu použiť. 

A junák, ktorému meno Ondráš dali, mal veru dobré srdce. Hneď za mladi sa rozhodol, že nechce na svete 

biedu nechať. Najlepšie sa mu zazdalo, že zbojníctvu sa priučí. Kým iné deti do školy chodili, umu zbierali, 

Ondráš sa kyjakom učil oháňať. I nadišiel deň, keď mu kukučka šestnásty rok odkukala. Vtedy sa do 

zbojníckej družiny hlásil. Skúšku musel zložiť, či je súci. Miesto aj čas skúšky stanovili, keď mesiac 

najmocnejšie na svet žiaril, pri jedličke na pažiti. Či Ondráš na slová sudičky zabudol a či postrádal učivo 

o fázach mesiaca, pristal. Zišli sa. Riadne testy skladal - napodobňovať zvuky vtákov, kyjom drúzgať, mal 

i valašku do výšky šmariť. Všetko zvládol, len to posledné... Zaženie sa a valaška už vzduchom sviští, na 

bodku sa mení. A už ani bodka, akoby ani nehádzal. Čakajú zbojníci, čakajú. Minútu, dve, hodinu, dve 

a valašky nikde... Pomaly sa družina rozíde, ale Ondráš svoju vernú družku opustiť nehodlá. Na svitaní 

miesto valašky z neba ranený biely vtáčik spadne rovno do Ondrášovej náruče. Srdce mu zovrie. Toto jeho 

nerozvážnosť spôsobila. Vylieči ho, stoj, čo stoj! Ukryje ho v kabanici a pekne zaopatrí.  

Letáčik sa postupne zotavoval. Verní priatelia sa z nich stali. Keď už krídelká niekdajšiu zručnosť nadobudli, 

rozlúčiť sa bolo načim. Ťažko bolo Ondrášovi i vtáčikovi.  

Ondráš samotu so zbojníkmi zaháňal. Kdejakú korisť mocipánom ulúpil. Aj pánovi veľkomožnému cestu do 

Svätého Mikuláša neraz skrížil. Ten sa veru zaprisahal, že kým ho neuvidí vo väzení hniť, veru ani oko 

nezavrie. Jedného dňa pascu narafičil - koč plný pandúrov. Len čo kolo Brestovca prechádzali, výstrel bolo 

čuť. Kôň sa spätil. Drábi z kočiara povyskakovali, po lese sa roztrúsili. Miesto, odkiaľ strela zaznela, 

hľadali. Len pánu veľkomožnému sa to podivné zdalo. Čakal, striehol, učupený vedľa voza a dobre spravil. 

Z blízkej jedle zliezol nik iný ako Ondráš. Tu zrazu i namosúrený veľkomožný vyhupol. Zraky sa im stretli, 

pištoľ sa blysla priamo pri Ondrášovej hlave. Nebolo úniku. A vtedy znenazdajky záchrana priletela. Ako 

blesk z neba vyrútil sa na veľkomožného malý biely vtáčik. Okamih nepozornosti, rozptýlenia a Ondráša už 

nebolo. Takto mu vtáčik starostlivosť a lásku vrátil. 

Odvtedy akoby sa po Ondrášovi zem zaľahla. Nevedno, či sa stratil, či inak skončil, ale nik ho už nikdy 

nevidel. A postupne aj tento príbeh z myslí Kľačancov vybledol.“ 
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Hneď v ten deň po prečítaní som bežala vyzvedieť pravdu o erbe. 

„Význam znamenia je nejasný, zrejme sa viaže na nejakú lokálnu povesť,“ dočítala som sa v nejakom 

úradnom dokumente. 

A prečo by to aj tak nemohlo byť, ako mi nejaký Kľačko napísal? Čo ak Kľačkovia pravdu poznajú, prečo je 

v našom erbe... na zelenej pažiti muž striebroodetý v zlatom klobúku a zlatých krpcoch, na chrbte so 

zlatou kabanicou, vo zdvihnutej pravici so strieborným privráteným sediacim vtáčikom, vo zdvihnutej 

ľavici so striebornou odvrátenou valaškou na zlatom porisku. Vpravo zo zeleného vŕška vyrastá zlatá 

štylizovaná jedlička.  

                                                                                                                                      Anna Vlčeková 

 

V polovici júla sme mali možnosť zaznamenať na oblohe neobvyklý jav. Neúplné zatmenie mesiaca. V minulosti sa 

podobným javom pripisovali vážne mystické príčiny aj dôsledky. Dnes už vieme, že je to obvyklý úkaz, ktorý je možné 

sledovať takmer každý rok. Pre tých, ktorí si „nestihli“ tento jav pozrieť, prinášame pár záberov od nášho fotografa 

pána Jaroslava Tomka. Najbližšie úplné zatmenie mesiaca si budeme môcť  pozrieť  až v roku 2123.  😊 

    

Pozvánka do divadla 
 

Pozývame všetkých priaznivcov  
divadelného umenia na predstavenie:  
 

             O regrútovej milej 
 

na motív tradičnej dedinskej komédie  
Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon, 
ktoré kľačiansky ochotníci odohrajú  
5. januára 2020 v kultúrnom dome. 
Tešíme sa na vás. 

 
 
 
 
 

        Pozvánka  

na jubilejný 10 ročník  

hokejbalového turnaja, 

ktorý sa uskutoční 

dňa 11. 1. 2020  o  9,00 hod 

pred obecným úradom. 
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ORDINAČNÉ HODINY Lekárka MUDr. Elena Hrbčová 
 

Pondelok 8:00 - 12:00 14:00 - 16:00 

Utorok  7:00 - 12:30 12:30 - 15:30 

návštevy, 

administratíva 

Streda  6:15 - 10:00 --- 

Štvrtok  6:15 - 12:30 12:30 - 15:30 

návštevy, 

administratíva 

Piatok  7:00 - 12:30 12:30 - 15:30 

návštevy, 

administratíva 

Tel. č.: 044/55 93 259 

Odbery mikrobiologického materiálu prebiehajú denne v dopoludňajších 

hodinách, okrem piatku. 

Telefonické informácie ohľadne výsledkov volať prosím od 11:00-11:30 , v 

stredu od 9:00-9:30 hod. Ďakujeme 

 

ORDINAČNÉ HODINY Detská lekárka MUDr. Miriam Tomová 
 

    Poradňa, prevencia,  

Pre chorých    objednaný pacienti 

Pondelok    8:00-12:00 12:00-14:00 

Utorok  12:00-15:00   8:00-12:00 

Streda    8:00-12:00 12:00-14:00 

Štvrtok  12:00-16:00   8:00-12:00 

Piatok    8:00-12:00  
 

Odbery (pacienti sa objednávajú) 

Pondelok -Piatok 7:00-8:00 
 

Tel. č.:044/559 55 99 
 

PREVÁDZKOVÉ HODINY Lekárne Ľubeľa 
 

Pondelok  8:00-15:00 

Utorok  7:00-15:00 

Streda  7:00-15:00 

Štvrtok  7:00-15:00 

Piatok  7:00-15:00 
 

Tel. č.: 044/55 141 66 
 

 

Prajeme vám krásne prežitie  
vianočných sviatkov  
v kruhu svojich blízkych,  
šťastie a lásku po celý rok 2020!  
    vaša  Redakčná rada 

    

Chválime: 

• p. Milku Vyšňanovú č. 170, 

že sama poupratovala lístie 

z lipy pri obchode Jednota.  

• p. Paulu Gettovú, že 

každoročne daruje 

Adventný veniec pred 

obecný úrad.  

• p. Jána Záborského, ktorý 

aj napriek úctyhodnému 

veku 86 rokov, je stále 

vitálny a rád pomôže aj 

poradí pri rezaní kapusty. 

•   
 

Nechválime: 

• občanov, ktorí vyhadzujú 

do kontajnerov na 

separovaný zber to, čo tam 

nepatrí. Farba je  

klasifikovaná, ako 

nebezpečný odpad. 

Dodatočné dotrieďovanie 

odpadu je jeden z dôvodov 

zvýšenia poplatku za 

komunálny odpad!!! 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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