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Milí priatelia, občania a čitatelia, 

 

ak sa pozriete do kalendára zistíte, že sa opäť blíži 

koniec kalendárneho roka, ktorým ukončíme prvú 

polovicu tohto volebného obdobia. Je preto vhodná 

chvíľa na to, aby sme vás prostredníctvom našich 

noviniek poinformovali o „polčasovom výsledku“ 

práce pre vás a tiež o udalostiach za posledných šesť 

mesiacov.  

Pandémia, vírus, testovanie, karanténa, rúško, tieto 

slová sa z ničoho nič stali súčasťou našich životov a 

už deväť mesiacov ich aj negatívne ovplyvňujú. 

Prvé negatívum je vidieť v oblasti kultúrneho a 

spoločenského života. V tomto roku sme pre rôzne 

obmedzenia nemohli usporiadať stolnotenisové 

turnaje, oslavu Dňa matiek, Jánsku vatru, Deň detí, 

turistický výlet, posedenie so seniormi, dušičkový 

pochod, Katarínsku zábavu, Vianočný punč a žiaľ  

začiatkom roka budeme musieť vynechať aj premiéru 

divadelného predstavenia našich ochotníkov a 

hokejbalový turnaj. Aj napriek tomu sme však hľadali 

iné spôsoby, aby sme zachovali svoje tradície. 

Formou relácie v obecnom rozhlase sme vzdali úctu 

našim seniorom a potešili sme našich najmenších 

pozvaním Mikuláša a jeho sprievodu, aby im rozdal 

darčeky za odmenu. 

Pandemické obmedzenia sa prejavili aj na peňažných 

tokoch znížením príspevku od štátu z podielových 

daní. Využili sme preto možnosť, ktorú štát obciam 

ponúkol a požiadali sme o poskytnutie návratnej 

finančnej výpomoci na preklenutie tohto obdobia. 

Finančné prostriedky nám prišli začiatkom novembra 

a použili sme ich na ukončenie druhej etapy 

budovania kamerového systému v našej obci. Kamery 

monitorujú priestor na vstupe do obce (pri kríži), 

priestor okolia kontajnerov pri bývalej pastierni, 

priestor detského ihriska a jeho okolia. Verím, že 

kamerový systém bude prínosom pre ochranu 

občanov, majetku a verejného poriadku. 

Počas letných mesiacov sme venovali pozornosť 

obecným cestám. Od kostola až po horáreň sme 

opravili všetky výtlky. Sú však ešte úseky, ktoré nie 

je vhodné opravovať tryskovou metódou. Tieto úseky 

vyžadujú opraviť aj podložie cesty a chceli by sme
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ich riešiť v budúcnosti, keď to dovolí naša finančná 

situácia. Keď hovoríme o cestách, treba spomenúť 

tiež vybudovanie prístupovej cesty k čističke 

odpadových vôd pri obecných bytových domoch. 

Pozemok v okolí ČOV je zamokrený a obslužná 

technika sa k čističke nemohla bezpečne dostať. Pri 

výstavbe cesty nám významne pomohla spoločnosť 

KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, ktorá nám 

v súlade so zmluvou o spolupráci poskytla potrebný 

materiál. Patrí jej za to moje poďakovanie. 

Vybudovaním cesty zabezpečíme pravidelnú údržbu 

ČOV-ky, čo prispeje ku zlepšeniu kvality bývania 

v obecných bytoch. Dôležité je však aj to, aby 

nájomníci dodržiavali predpisy a nevypúšťali do 

ČOV-ky to, čo tam nepatrí!!! 

 
   Zmenu ste si mohli všimnúť aj v úseku cesty od 

Hôrky do kameňolomu, kde sme osadili vodnú 

odrážku. Cieľom je odviesť povrchovú dažďovú vodu 

z križovatky pred kameňolomom do koryta potoka, 

aby nedevastovala tento úsek cesty a neohrozovala 

majetok občanov bývajúcich v tejto časti obce.  

 
   Na záver informácie o budovaní ciest sa ešte 

zmienim o havarijnom stave mosta na ceste 

k hydinovej farme. Most je po prívalových dažďoch 

poškodený do takej miery, že hrozí nebezpečenstvo 

poškodenia zdravia a majetku občanov. Most však 

nepatrí do obecného majetku a preto obec nemôže 

investovať prostriedky do jeho opravy. Ponúkli sme 

preto aspoň organizačnú a metodickú pomoc 

prevádzkovateľovi farmy, ktorý most využíva 

najčastejšie, ale spätná odozva dodnes neprišla. 

Odporúčam vám preto vážení občania, aby ste sa 

uvedenému miestu radšej vyhýbali a most 

nepoužívali. V budúcnosti plánujeme urobiť 

pasportizáciu obecných komunikácií, aby sme mohli 

žiadať dotácie na ich opravu, hlavne o opravu 

niektorých mostov v obci. 

 
   V predošlom čísle novín sme vás informovali 

o komplikáciách s projektom výstavby chodníka na 

cintoríne. Dnes môžeme s potešením konštatovať, že 

druhá etapa tohto projektu bola ukončená. Projekt 

nebol významný z hľadiska výšky realizačných 

nákladov, ani z pohľadu náročnosti stavby, ale 

z pohľadu mechanizmu jeho financovania. Obec 

získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

prostredníctvom Malej akčnej skupiny (MAS) 

občianske združenie Stredný Liptov. Ako 

 
jedna z prvých obcí v regióne tak mala možnosť 

využiť čerpanie európskych financií, na ktoré sa obce 

pripravujú od roku 2014. Stihli sme tiež obnoviť 

oplotenie cintorína od Hôrky. Výstavbu chodníkov na 

cintoríne chceme ukončiť na jar budúceho roka 

vybudovaním spevnených plôch v okolí centrálneho 

kríža. Túto etapu výstavby chceme financovať 

z vlastných zdrojov, vlastnými silami. Verím, že sa 

nájdu ochotní dobrovoľníci, ktorí nám v tom pomôžu. 

   V budúcom roku by sme sa na zasadnutiach OZ 

chceli zaoberať opravou strechy a fasády kultúrneho 

domu a obecného úradu, úpravou fasády domu 

smútku a realizáciou výstavby multifunkčného 

ihriska. Hlavným projektom do budúcich rokov však 

ostáva vybudovanie kanalizácie v obci v spoločnom 
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projekte s obcou Ľubeľa. V samostatných článkoch 

sa ešte dočítate o zmenách v zhodnocovaní odpadu 

a o našich zámeroch v protipovodňovej ochrane. 

   Hoci sme prežili náročný rok plný zmien, pre obec 

bol úspešný, nakoľko sa nám podarilo získať do 

obecného rozpočtu viac ako stotisíc eur 

mimorozpočtových príjmov. Boli to príjmy za 

odstránenie povodňových škôd, príjmy z dotácií 

a sponzorské príspevky. Bez úspešnej spolupráce 

starostu a obecného zastupiteľstva by „polčasový 

výsledok“ určite nebol taký, aký je. 

   Na záver môjho príhovoru sa chcem preto 

poďakovať za spoluprácu poslancom obecného 

zastupiteľstva, pracovníčke a zamestnancom 

obecného úradu, tiež tým z vás milí občania, ktorí ste 

nám nápomocní v našom úsilí o rozvoj obce. Prajem 

vám, aby ste v pokoji a láske prežili najkrajšie sviatky 

roka Vianoce. 

   Do ďalšieho roka, ktorým otvoríme tretiu dekádu 

tohto storočia vám všetkým prajem zdravie, úspech 

v práci a veľa pozitívnej energie, aby sme spoločne 

zvládli všetky úskalia tejto zvláštnej pandemickej 

doby. 
 

S úctou           Ján Hollý starosta obce 
 

       

       

              je najvýznamnejším a najrozsiahlejším štatistickým 

zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov. Upravuje ho osobitný 

zákon č. 223/2019. Sčítanie v roku 2021 je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým 

sčítaním v SR. Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahoval 18 otázok, na sčítanie obyvateľov bude 

vo formulári 14 otázok (ako napr. vek, pohlavie, rodinný stav, vierovyznanie...) Sčítanie sa uskutoční v dobe 

od 15. februára do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorý 

majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je 

spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť 

sčítať sa sám s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude 

dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. POZOR! Do 

sčítacieho formulára sa prihlasuje každý občan svojim rodným číslom. Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo 

nemôžu sčítať sami, môžu využiť služby asistovaného sčítania. V našej obci bude zriadené kontaktné miesto 

na obecnom úrade, kde obyvateľovi pomôže p. Chvojková, prípadne môže prísť navštíviť domácnosť, ak o to 

požiada.  

Elektronické a integrované sčítanie prináša mnohé výhody, akými napr. sú: presnejšie a kvalitnejšie údaje, 

šetrenie životného prostredia a rýchlosť sčítania. Význam sčítania sú nenahraditeľné informácie o stave 

spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov 

a ich bývaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.scitanie.sk/
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MÁTE OTÁZKY O TRIEDENÍ ODPADU? 
Možno si poviete, zase píšu o odpade. Ale stále sa nájdu 
ľudia, ktorí nevedia správne triediť odpad. Možno tieto 
otázky pomôžu všetkým: 
Musím obaly pred vyhodením umyť vodou? 
Nie, nemusíte. Mierne znečistenie nevadí, v procese 
recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. 
Ako je to s papierovými obalmi na vajíčka či rolkami 
z toaletného papiera? 
I keď už nie sú vhodné na recykláciu, dajú sa energeticky 
zhodnotiť. Preto ich treba vyhodiť do papiera. 
Môžem hodiť do skla rozbité zrkadlo, keramiku či 
porcelán? 
Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá 
recyklovať. Recyklátori si neporadia ani s keramikou 
a porcelánom. Preto patria do zmesového odpadu. 
Kam patrí prázdny obal z laku na vlasy? 
Plastové viečko zo sprejov patrí do plastov. Kovové obaly 
z lakov na vlasy, dezodorantov a pod. patria medzi kovový 
odpad. 

Kam patria tégliky z jogurtov? 
Patria do plastu, musia však byť zvyškov jedla. Viečka 
z nich patria do kovu. 
Kam patria použité zubné kefky? 
Zubná kefka sa skladá z viacerých materiálov, preto sa 
triedi podľa väčšinovej zložky. Prípadne ju môžete 
odovzdať v špecializovaných obchodoch, ktoré nájdete na 
webovej stránke www.ekovir.sk. 
Kam vyhodiť plastový obal zo zubnej pasty či krému? 
Plastové obaly z kozmetiky po jej spotrebovaní patria do 
plastov. Snažte sa, aby obsahovali čo najmenej zvyškov. 
Kam vyhodiť polystyrén? 
Čistý obalový polystyrén (napr. od malých spotrebičov) 
triedime ako plasty. Veľké kusy a stavebný polystyrén 
patria do drobného stavebného odpadu. 
Patria nápojové kartóny (nazývané aj tetrapaky) do 
papiera? 
Nie, nepatria. Nápojové kartóny (z mlieka, džúsov a pod.) 
sa zbierajú samostatne, alebo spolu s plastmi. 

Čo nepatrí do triedeného zberu 

Zdravotnícky a infekčný materiál – použité jednorazové 
rúška, respirátory ani rukavice nepatria do triedeného 
zberu. Vložte ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho 
uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu. 
Čo nepatrí do plastu – napr. odev, obuv, žalúzie, hadice 
od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, 
koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad je 
potrebné odniesť na zberný dvor. 
Čo nepatrí do papiera – použité jednorazové plienky, 
mastný, mokrý či znečistený papier. Môžu znehodnotiť 
ostatný vytriedený odpad, ktorý sa už nebude dať 
spracovať. 
Zvyšky olejov a potravín – kuchynský olej je možné 
odovzdať na čerpacích staniciach, rastlinné zvyšky 
potravín sa dajú kompostovať, alebo odovzdať v rámci 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu. 

Autoodpad – opotrebované pneumatiky, akumulátory, 
autobatérie a disky z áut je potrebné odniesť na zberný 
dvor. Pneumatiky môžete vrátiť predajcovi alebo 
distribútorovi pneumatík. 
Veľkoobjemový a stavebný odpad – drobný stavebný 
odpad (napr. betón, tehly, dlaždice) a veľkoobjemový 
odpad (starý nábytok, umývadlá, koberce a pod.) patria 
na zberný dvor. 
Elektroodpad – nepotrebné domáce spotrebiče (kanvice, 
televízory, práčky, elektrické náradie a pod.) môžete 
odovzdať v predajniach elektrospotrebičov, príp. obec 
vyhlási zber elektroodpadu 2x ročne. 
Oblečenie – odev, obuv, handry a plyšové hračky môžete 
vytriediť do kontajnerov určených na oblečenie alebo 
odniesť na zberný dvor. 
 
 

Zvýšenie poplatku za TKO 

Obecné zastupiteľstvo na decembrovom rokovaní 
schválilo zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 20 € 
na 27 €/osobu. Dôvodom je zníženie časti straty, ktorá 
vzniká každoročne obci za jeho zber a likvidáciu. Hlavné 
Príčiny nárastu sú nasledovné: 
 - štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie odpadu 
 - nedostatočná úroveň separovania a nesprávne 
separovanie odpadu našimi občanmi 
 - prevádzka štyroch obecných veľkoobjemových 
kontajnerov na objemný odpad 
Naviac vo zvýšenom poplatku ešte nie sú zahrnuté 
náklady na likvidáciu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, ktorý budeme povinní od 1.1.2021 

zhodnocovať. Pribudne teda ďalší kontajner, ktorý bude 
umiestnený na stanovišti pod farou. 
Okrem toho, bude obec zbierať aj použité oleje a tuky. 
Žltá zberová nádoba bude umiestnená na stanovišti pri 
obecnom úrade. Opätovne preto na vás vážení občania 
apelujem: 
 - aby sme spoločne znižovali náklady na zber a likvidáciu 
odpadu tým, že budeme dodržiavať všetky pokyny 
uvedené v letáku ENVI-PAKu 
 - aby ste do zberných nádob určených na TKO ukladali 
len to, čo nie je možné dať do separovaného zberu. 
Nádoby na TKO vykladať na vývoz len keď sú plné (nie 
poloprázdne!!!)  
Dúfam, že uvedenú zmenu prijmete s porozumením, a že 
sa nám spoločným úsilím podarí v nasledujúcich rokoch 
znížiť náklady na zber a likvidáciu odpadu. 

http://www.ekovir.sk/
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Spoločenská kronika obce 

Liptovské Kľačany 
 

Životné jubileum 
 

V druhom polroku sa vzácneho životného jubilea dožili: 

Mária Chmelická   80 rokov 

Lýdia Švecová   80 rokov 

Alena Hrnčiarová   70 rokov 

Terézia Šimková   70 rokov 

Ing. Ján Duchoň   60 rokov 

Ing. Pavol Kubík   60 rokov 

Alena Oravcová   60 rokov 

Anna Horvátová   50 rokov 

Tatiana Polaczyková  50 rokov 

Dana Šmigurová   50 rokov 

Miroslav Vrbenský   50 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

Drahí jubilanti, ani v II. polroku nemôžeme pre 
kritickú situáciu s koronavírusom realizovať 
gratulačné návštevy s dokumentáciou v obecnej 
kronike. Rešpektujeme nariadenia vlády, aby sme 
tento čas prečkali čo s najmenšími stratami na 
životoch, ale aj na našich vzťahoch. To, že sa 
v našej obci nerozšíril vírus vo väčšej miere je 
dôkazom zodpovednosti našich občanov k tejto 
situácii. Veríme, že táto situácia nebude trvať dlho 
a my sa budeme môcť znovu stretávať. Teraz 
aspoň touto cestou chceme zablahoželať našim 
jubilantom, poďakovať im za celoživotnú prácu 
a popriať do ďalších rokov pevné zdravie, veľa 
lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez 
starostí a vždy dobrú náladu. 

Manželstvo uzavreli 
 

Petra Kuzmová a Patrik Klepáč 
Ján Hollý a Henrieta Zajacová 
Michal Fillo a Mária Mišiaková 

 
 

Všetko čo manželstvo životu má dať, začínate 
poznávať. V dobrom i zlom skúste stále spolu žiť, 
nedajte si vašu lásku nikdy pokaziť. Prajeme 
šťastie a spokojnosť do konca života. 

Narodili sa  

Michal Mráz a Alžbeta Vyšňanová, 
ktorých vítame medzi nami.  

 
Vitaj medzi nami utešené dieťa, nech na Teba iba 
dobré sudby žitia letia. Nech Ti Pán Boh 
požehnáva všetky žitia kroky a buď šťastné 
v tomto svete mnohé dlhé roky. 
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Opustili nás 
 

Vladimír Chmelický, Anna Pustajová 
a Vladimír Oravec 

 

S pocitom hlbokého zármutku vyslovujeme 

pozostalým úprimnú sústrasť nad odchodom 

drahých blízkych. Ich pamiatku si zachováme v 

našich srdciach. 
 

Jozefa Mikušincová 

Bohuslava Martinková  

Z obecnej kroniky za rok 2020 : 

Počet sobášov       4 

Počet narodených detí     3 

Počet zomrelých      2 

Počet odsťahovaných      4 

Počet prisťahovaných     12 

Obyvateľov spolu   383 

 

 

Tradíciou vo farnostiach je, že 1. sväté prijímanie sa koná začiatkom leta. V tomto roku je všetko 
inak. Koronavírus a jeho hrozba zmenila ľuďom všetky termíny a plány. Ale deti, ktoré vždy s veľkou 
túžbou čakajú Pána Ježiša, sa dočkali. 19 detí z našej farnosti prijalo sviatosť Zmierenia. V nedeľu 
26. júla 2020 prijali  sviatosť Eucharistie.  Dve z nich – Klaudia Kostrošová a Marek Humený sú 
obyvatelia Liptovských Kľačian. Prosme Pána Ježiša, aby ich sprevádzal po celý život. 
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Milí priatelia. 

Tri rehoľné sestričky pochádzali z našej obce. O dvoch z nich ste si mohli prečítať v minulých číslach 

nášho časopisu. O sestričke Eufémii Vyšňanovej a Borgii Čavrnochovej. Tou treťou bola Amália 

Mlynčeková.  

Narodila sa 22.septembra 1930 rodičom Adamovi a Márii Mlynčekovcom, ako tretia z piatich detí. V 

roku 1940, keď mala Málika 10 rokov, jej zomrela mama. Starosť o päť sirôt zostala na otcovi. Veľkou 

oporou im bola stará mama. Ťažko sa pretĺkali životom, lebo bola 2. svetová vojna. Po skončení vojny 

išla pracovať do textilnej továrne v Ružomberku. Tam ochorela na týfus a dlhší čas strávila v 

ružomberskej nemocnici, kde pracovali rehoľné sestry Vincentky. Pod ich vplyvom pocítila túžbu stať 

sa rehoľníčkou. Po vyliečení vstúpila do  rehole Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a prijala 

meno Nilla. Noviciát bol v Ladcoch. Bolo to v roku 1950. Práve v tom roku sa začali represie proti 

všetkým reholiam.  

8. januára 1951 aj sestry Vincentky boli 

surovo, pod hrozbou automatov, odvezené z 

Ladiec na neznáme miesto. Jeden celý rok boli 

väznené a vyšetrované v Pruskom. Po roku 

ich rozmiestnili do iných domov. Sestra Nilla 

sa dostala do Beckova. Po dvoch rokoch ju 

preložili do Kostolnej pri Trenčíne. Tu zložila 

v roku 1955 prvé sľuby. Vtedajší štátny režim 

veľmi obmedzoval život reholí. Osemnásť 

rokov strávila, ako vo väzení, v kláštore v 

Kostolnej pri Trenčíne. Po krutých rokoch 

perzekúcií a likvidačných praktík prišli roky 

uvoľnenia. Písal sa rok 1969, kedy si kresťania 

na chvíľu vydýchli. Aj sestričky mohli robiť 

to, čo bolo zmyslom poslania ich rehole: 

slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc. Či už to 

boli chorí, alebo chudobní. Sestrička Nilla bola poslaná do farnosti Radošina. Spolu s ňou tam prišli tri 

sestričky. Starali sa o faru, o kostol, učili náboženstvo a starali sa o odkázaných ľudí. Lenže prišli roky 

normalizácie a rehoľné sestry boli znova, pre vtedajší režim, nežiadúce. Sústredili ich na miesta, kde boli 

odlúčené od spoločnosti. Tentoraz to bol starý hrad v Slovenskej Ľupči, kde strávila niekoľko rokov. 

Odtiaľ putovala na východ krajiny, do Brehova. Tu bola až do zamatovej revolúcie v roku 1989.  Po 

zrušení tvrdých komunistických obmedzení sa rehole cítili voľne. Každá z reholí sa snažila vrátiť do 

domov, ktoré im komunisti zobrali. Kláštor v Brehove patril minoritom, preto sa do neho vrátili. 

Sestričky rehole Dcér kresťanskej lásky sa presťahovali do svojho charitného domu v Belušských 

Slatinách. Tu strávila aj svoju starobu a 22. marca 2020, vo veku nedožitých 90 rokov, odovzdala svoju 

dušu Stvoriteľovi. Počas celého rehoľného života, na všetkých miestach kde žila, mala sestrička Nilla na 

starosti kaplnku, jej čistotu a výzdobu. S láskou pestovala kvety, aby mala čím vyzdobiť Boží stánok, 

starala sa o bohoslužobné rúcha a venovala sa mládeži. Jej túžba bola, aby mohla odpočívať na 

kľačianskom cintoríne, pri svojich rodičoch a súrodencoch. Nech odpočíva v pokoji.  
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28.októbra 2020, v skorých ranných hodinách, v nemocnici v Levoči, zomrel náš milovaný  

otec biskup Mons. Štefan Sečka. 

 Do nemocnice ho prijali so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Trpel vážnou chorobou 

srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. 

 

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci 

a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu na 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 

1976 v Bratislave Mons. Júliusom Gabrišom. Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval 

základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 

bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. 

Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy. 

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora obnoveného Kňazského seminára biskupa Vojtaššáka v 

Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 

28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 

bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Hlavným 

konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. 

Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický 

arcibiskup. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára. V novembri 2002 bol KBS 

ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu 

Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - 

Subkomisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a 

pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickominštitúte v Spišskej Kapitule - 

Spišskom Podhradí. 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom 

XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad 

kánonicky prevzal 10. septembra 2011. Jeho biskupským heslom 

bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).  

Odpočinutie večné daj mu, Pane. 

Jana Šimanská 
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Bývalí urbárnici a komposesoráti – vlastníci lesa, pozemkové 

spoločenstvo Liptovské Kľačany 

V nasledujúcom článku by sme vám chceli priniesť niekoľko základných informácií o tunajšom pozemkovom spoločenstve.  
Činnosť pozemkového spoločenstva bola obnovená v roku 1992. Postupne boli odovzdané lesné pozemky 
i poľnohospodárska pôda a dnes spoločenstvo obhospodaruje viac ako 87 hektárov pozemkov z čoho cca 65 hektárov je 
výmera lesných pozemkov. Spoločenstvo eviduje takmer 200 členov – spoluvlastníkov. Z pohľadu príjmu sú rozhodujúcou 
položkou príjmy za nájom pôdy a príjmy z predaja dreva. 
Dňa 30. augusta 2020 sa uskutočnilo zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva Liptovské Kľačany, na ktorom 
sa uskutočnili voľby orgánov pre päťročné funkčné obdobie na roky 2020-2025. 
Do výboru pozemkového spoločenstva boli zvolení: 
    Ivan Kelovský – predseda výboru 
    Jozef Feherpataky – tajomník 
    Ján Humneý – člen výboru 
    Marta Magerčiaková -  členka výboru 
    Milan Oravec – člen výboru 
Do dozornej rady boli zvolení:  Jozef Hrnčiar – predseda dozornej rady 
          Ing. Ján Hollý – člen dozornej rady 
          Mgr. Jana Šimanská – členka dozornej rady 
Obec Liptovské Kľačany s Pozemkovým spoločenstvom dlhodobo úzko spolupracuje, čo je na prospech obidvoch 
subjektov. V tomto roku rozhodlo zhromaždenie vlastníkov o poskytnutí daru pre obec vo forme reziva. Rezivo bude 
použité pri úprave fasády na dome smútku a rekonštrukcii javiska v kultúrnom dome.  
V mene vedenia obce Liptovské Kľačany týmto ďakujeme pozemkovému spoločenstvu za poskytnutie daru aj za 
spoluprácu a novému vedeniu prajeme veľa úspechov do nasledujúceho obdobia. 

 
 
 
 

Rok 2020 zostane v našich spomienkach navždy zapísaný. Môže za to neviditeľný 
nepriateľ koronavírus. Od polovice marca tohto roku sa každý deň stretneme 
s nejakým obmedzením, ktoré musíme dodržiavať, aby sme sa vyhli nebezpečnému 
ochoreniu COVID-19, ktorý vírus spôsobuje. 
Po relatívne pokojnom lete sa v jeseni situácia na Slovensku opätovne zhoršila, až 
vyústila do druhej vlny pandémie. Prudký nárast infikovaných bol dôvodom 
vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku. Následne štát nariadil celoplošné 
testovanie obyvateľov, prostredníctvom miest a obcí, v ktorých boli zriadené 
odberové miesta (OM). Aj naša obec bola pripravená na testovanie. Na poslednú 
chvíľu však bolo naše OM zrušené (pre nedostatok zdravotníckeho personálu) a boli 
sme administratívne pričlenení k susednej Ľubeli. V prvom kole testovania v dňoch 
31.10. a 1.11.2020 boli pozitívne testovaní dvaja naši občania. V druhom kole 
testovania v dňoch 7.11 a 8.11.2020 bol pozitívne testovaný jeden občan.  
Chcem sa v mene vás, vážení občania poďakovať vedeniu obce Ľubeľa, ľubeľským 
dobrovoľníkom aj hasičom za obetavú prácu, ktorú odviedli. Verím, že im dobre 
padla naša psychologická podpora a výborný guláš, ktorý testujúcemu tímu na záver 
prvého kola navaril „gulášmajster“ náš rodák Lukáš Veselovský. 
Neoficiálne evidujem, že v našej obci boli doposiaľ infikované necelé dve desiatky 
ľudí a nikto na následky ochorenia nezomrel. Je to veľmi dobrý výsledok, ktorý 
svedčí o tom, že ste sa k preventívnym opatreniam postavili zodpovedne a zbytočne 
ste neriskovali. Ďakujem vám za to.  
Želám si, aby ste si tento zodpovedný prístup zachovali aj do nasledujúceho 
obdobia, aby sme sa tak spoločne čo najskôr mohli 
vrátiť k bežnému spôsobu života bez obmedzení.  

Ján Hollý 

Druhá vlna 
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Povodne a prívalové dažde 

Možno ste si vážení čitatelia všimli, že v každom z posledných čísel našich novín nájdete 
informáciu o vode. Nie však ako o životodarnej tekutine, ale ako o nebezpečnom živle. 

  Žiaľ je to tak, že aj v druhej polovici tohto roka sme zaznamenali povodňovú aktivitu na 
našich potokoch až trikrát. V piatok 26.6.2020 o 22,00 hod sa vplyvom prívalového dažďa 

zodvihla hladina potoka pretekajúceho obcou. Kritická situácia bola v okolí rodinných domov 
pod farou a v Lazoch. Navyše, z poľa na Ratajkách silný dážď splavoval ornicu, ktorá 

znečistila záhrady a hospodárske budovy nánosom hliny. Začiatkom septembra, v noci zo 6. 
na 7.9.2020 sa situácia zopakovala. Tentokrát prišiel príval z Poruby po ceste k hydinovej 
farme až ku Opletu. Tretí krát sa prívalová voda pripomenula v dňoch od 12. do 14.10.2020 

v časti obce pod Hôrkou. Zatopila záhrady a pivnice rodinných domov. V každom z týchto 
prívalov nechýbalo veľa a museli by sme opäť vyhlásiť mimoriadnu situáciu.  

Obec robí príslušné preventívne opatrenia, prehlbujeme korytá potokov v spolupráci 
s vodohospodárskym podnikom, aby boli potoky dostatočne sprietočnené. Nerozumiem však 

tým spoluobčanom, ktorí bez problémov vysýpajú do potoka pokosenú trávu a rôzny odpad. 
Okrem toho, že porušujú zákon, vystavujú seba aj nás ostatných nebezpečenstvu, že nám 

živel spôsobí škody. Žiadam vás vážení občania, aby ste neváhali oznámiť konanie takýchto 
nezodpovedných ľudí na obecnom úrade. 

   

   

Šelmy v našej blízkosti 
Medveď v obci, líška na cintoríne, aj o tomto ste už 

v našich novinách čítali. Ako sa zdá, treba počítať s tým, 

že divá zver si v obci našla svoje trvalé záujmy. V júli 

tohto roka som sa nestačil diviť, keď mi miestna 

chovateľka prišla okolo 17,00 hodiny oznámiť, že jej pred 

chvíľou líška zadrhla tri sliepky. Ani svetlo, ruch v obci či 

oplotenie ju nezastavili. Koncom októbra si dokonca 

v nočných hodinách našli cestu do obce vlci. Poradili si 

s vytlačením bráničky na plote a roztrhali ovcu. Do rána 

z nej zostal len kúsok kože. Je potrebné, aby ste vy čo sa 

venujete chovu domácich zvierat mysleli na to, že dravá 

zver je vždy nablízku a vie byť pri love veľmi vytrvalá. 
Ing. Ján Hollý 
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Tohtoročné leto bolo netradične skúpe na kultúrne a spoločenské podujatia v našej 

obci. S radosťou sme preto prijali pozvánku futbalových nadšencov zo susednej 

Ľubele na odohratie futbalového zápasu. V posledné júnové predpoludnie, v nedeľu 

28.6. 2020 sa na ihrisko TJ Partizán Ľubeľa odohralo priateľské derby zrelých pánov 

Ľubeľa proti výberu z Liptovských Kľačian. Počasie bolo príjemné, atmosféra priateľská, ale zároveň športovo napätá. 

Mužstvo z Kľačian aj napriek tomu, že nehráva pravidelne, bolo „partizánom z Ľubele“ vyrovnaným súperom. Pravda, 

nebyť vynikajúceho výkonu kľačianskeho brankára Michala Mráza, asi by výsledok nebol taký, aký bol. Aj napriek 

snahe všetkých zúčastnených, vyhrať môže len jeden. A tak sa po výsledku 5:3 z víťazstva tešil tím z Ľubele. Po 

skončení zápasu sa účastníci posilnili výborným kotlíkovým gulášom a v družnej debate si sľúbili, že odohrajú odvetu. 

Organizátorom ďakujeme za výborný nápad a pozvanie. Poďakovanie patrí aj pánovi Jaroslavovi Tomkovi, ktorý sa 

postaral o video-foto záznam z tohto pekného podujatia. 

Júlia Adamčiaková 
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Posilňovne, fitness centrá, plavárne, športoviská – všetko 

pozatvárané, deti bez krúžkov. No veru, táto pandémia nám 

dáva zabrať. Ako nenabrať ďalšie „ korona-kilá“, ako mnohí 

počas prvej vlny? Ako zostať fit, keď naše možnosti sú teraz 

tak obmedzené? Ako sa z toho všetkého nezblázniť? Nuž, 

máme aspoň to šťastie, že do prírody máme naozaj len na 

skok. Ale je tu ešte jedna možnosť športového vyžitia- BEH. 

Veru, niektorí z nás prišli tejto aktivite na chuť. A to som ja 

napríklad ani len netušila, koľko má taký beh pozitív. Vedeli 

ste, že behom sa zbavíte stresu, môžete predísť mnohým 

ochoreniam, ako napríklad cukrovke, znížiť hladinu 

cholesterolu a že dokonca beh pomáha znižovať známky starnutia? (Či 

naozaj, uvidíme o pár rokov. 😊) A to všetko ozaj lacno – žiadne 

permanentky, vstupné, na začiatok postačí pár bežeckých tenisiek. 

Vyskúšajte aj vy! Vyvetráte si hlavu, a popri tom získate aj kondičku. Takto 

sme sa zišli v našej krásnej obci partička, čo sa pre beh nadchla. Niekedy 

vybehneme spolu, niekedy každý podľa svojej chuti a času. A niekedy 

stretneme aj bežcov z okolitých dedín. Viete aká je to paráda, len tak bežať, 

na nič nemyslieť, neriešiť, nádherná príroda okolo (aj keď je pravda, že 

potme ju moc nevidno – a ďakujem ohľaduplným vodičom) a ešte k tomu 

zistenie, že zrazu vládzete viac a viac.... Skúste si to!  
Napriek tomu, že ja behávam len tak – pre radosť a „aby som sa nezbláznila“ 

😊, nechám sa sem – tam nahovoriť na nejakú tú bežeckú súťaž. Tam nejde 

ani tak o výsledky, ako o ten zážitok, atmosféru. O to, že vás to motivuje 

behávať aj naďalej – neprestať. Takto naša kľačianska bežecká partička 

absolvovala dva preteky. Stihli sme to medzi vlnami pandémie.  

Prvým pretekom bol tretí ročník „Večerného behu Ružomberkom“, ktorý 

sa konal 4.9.2020 v Hýrošovom parku. Zúčastnilo sa ho takmer 400 bežcov, 

vrátane detských kategórií a celý Ružomberok ním ožil. Celá trať merala 6,9 

km a na túto trasu sa z nášho kľačianskeho tímu odhodlala len odvážna Mirka 

Devečková, ktorá dobehla na krásnom 10. mieste vo svojej kategórii. My, 

ostatné baby sme sa rozhodli pre hobby kategóriu – 3,6 km. (Mimochodom, to 

sa dá zvládnuť, ak by sa nabudúce chcel niekto pridať. ) Lenka Sitáriková 

dobehla 6., ja – Lenka Brezňanová necelú sekundu za ňou ako 7. a Katka 

Oravcová ako 17. Jasné, že nesklamali ani deti. Najmladšia z tímu, ani nie 

dvojročná Viki Brezňanová dobehla vo svojej kategórii ako 4., Klaudia 

Sitáriková – 3. miesto a do cieľa úspešne dobehla aj Emka Brezňanová. 

Blahoželáme si! 😊 Nádhernú bodku za týmto večerom urobil koncert skupiny 

Hrdza. Proste nádhera!  

Druhým behom kľačianskych bežcov bol 7. ročník „Behu za Tatry“. Konal sa 

26.9.2020 na Štrbskom plese. Tento beh vznikol v roku 2014, a ako sa dočítate 

na stránke www.behzatatry.sk, vznikol pri príležitosti 

10. výročia ničivej veternej kalamity, ktorá navždy zmenila tvár našich veľhôr. 

Cieľom tohto projektu je, pripomenúť si, že krásna a zdravá príroda nie je 

samozrejmosťou, ale darom, o ktorý sa treba starať. Keď sa zaregistrujete, nie len že 

si zabeháte, ale pomôžete aj revitalizácii Tatier. Ženy tu absolvujú trať dlhú 3,6 km 

a muži dve kolá – 7,2 km. Tento ročník bol špecifický aj tým, že na štarte museli mať 

pretekári rúška. No a tu sú naše výsledky: Lenka Sitáriková 13., Veronika Vozárová 

16., Miriam Devečková ml., ktorá bežala už za mladšie ženy – nádherné 21. miesto, 

Katka Oravcová 40.  – všetky s lepším časom oproti minulému roku. No a na záver – 

Danko Devečka – prvý vo svojej kategórii!!! Srdečne všetkým blahoželáme! Úžasnú 

atmosféru preteku nezaklincoval koncert, ale tombola. Tentokrát sa ušlo Lenke 

Sitárikovej – krabica ovocia. Ak sa mi podarilo, čo len trošku, navnadiť vás, obuť si 

tenisky a len tak vybehnúť, budem rada. Hlavne - nech vám beh robí radosť. 😊 

Lenka Brezňanová 

http://www.behzatatry.sk/
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Slovenské národné povstanie-76. výročie  
Výročie SNP je v našej obci už niekoľko rokov čestnou tradíciou, ktorá začína 29. Augusta vždy o 9.00 pred 

obecným úradom. Vlajky, veniec, zapálená svieca a príhovor starostu obce, Jána Hollého – to všetko sú pocty, 

ktoré vzdávame padlým hrdinov v tejto významnej národnej udalosti. Potom sa všetci presúvame na miesto 

skutočného boja počas SNP, do Kľačianskej doliny, kde sme rovnako ako po minulé roky, pripomínali mladej 

generácii odkaz tejto historickej udalosti. Kým budeme pripomínať význam SNP v dejinách našej histórie, 

nedovolíme mladej generácii zabudnúť. Spoločne sme vyčistili hrob troch padlých hrdinov v našej doline, 

zapálili sviečky, priniesli nový veniec a s pietou a slovenskou vlajkou, rozprestretou nad hrobom, sme 

zaspievali nielen slovenskú hymnu, ale aj 

partizánsku pieseň a pomodlili sme sa za 

padlých v SNP. Tento rok spestril výročie 

SNP svojou prítomnosťou zanietený zberateľ 

partizánskych príbehov z Ľubele. Počas 

opekačky, ktorá je súčasťou každého ročníka 

SNP pochodu dolinou sme sa takto dozvedeli 

zaujímavé informácie z bojov v našom okolí. 

Stále spomíname knihu Kľačianska dolina 

a vieme Vám na obecnom úrade poradiť, kde 

by ste ju mohli získať k nahliadnutiu 

a prečítaniu. Jej čítaním si uvedomíme, aké 

dôležité je žiť v mieri a ako dobre sa máme 

dnes. Pekný deň sme zakončili zapálením     

                 symbolickej  

                      vatry pri kaplnke. 

 

                Miriam  

Devečková 
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Rok 2020 označili významní ľudia z radov vedcov, politikov, historikov, biológov a podobne za rok nezvyčajný, 
iný ako tie predchádzajúce v tomto miléniu. Aj dianie v našej obci, ktoré sa týka tradičných akcií bolo 
nezvyčajné. Reálne podujatia sa nemohli uskutočniť a keď sa nám podarilo niektoré predsa len zrealizovať , 
bolo to za dodržania všetkých opatrení a rovnako nezvyčajnou formou. Každoročné podujatie Úcta k starším 
s malým pohostením, darčekmi a príjemným programom sa v roku 2020 uskutočnilo formou rozhlasového 
vysielania. Krátku reláciu, ktorú si vy, milí občania vypočujete za krátku chvíľu, pripravujeme niekoľko dní. 
My ju robíme s veľkou radosťou a pomáha nám na nej tím kľačianskych detí od tých najmenších až po 
tínedžerov.  
15.11.2020 po zdolaní malých technických problémov sme pustili do rozhlasu reláciu. Karinka Oravcová 
slovami: „ Keby som bola víla, premenovala by som október na mesiac múdrosti, lebo naši starkí sú múdri a 
skúsení“. Na to jej Lenka Brezňanová odpovedala slovami: „Veru veru Karinka, máš úplnú pravdu. Vždy sme 
našim starkým pripravili k ich sviatku príjemné posedenie, ale po celom svete je vírus, ktorý nám to nedovolí. 
Čo teraz? 
A na to Karinka krásnym mikrofonickým hlasom odpovedá: “ tak ich pozdravíme cez obecný rozhlas“. 
Pán starosta, Ján Hollý, sa našim seniorom prihovoril múdrymi slovami o farebnej jeseni života, plnej krásy. 
V závere svojho príhovoru spomenul, že každý senior si počas nasledujúcich dní nájde v poštovej schránke 
malú pozornosť. Vy, milí seniori, už dnes viete, že to bol kalendár obcí Liptova na rok 2020 a pero s logom 
našej obce. Darček, ktorý Vás bude tešiť po celý nasledujúci rok. Veríme však, že jeden deň v októbri si v ňom 
poznačíte ako Posedenie v kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch a my Vám k tomu pridáme príjemný 
kultúrny program, lahodnú kávu a sladké potešenie.  
Po príhovore pána starostu naplnili rozhlasovú reláciu básničkami a básňami deti a mládež z Liptovských 

Kľačian v podaní Lenky Adamčiakovej, Emky Brezňanovej, Andrejky 
Vrbenskej, Tomáška Vrbenského, Dorotky Vrbenskej, Daniela 
Devečku a Miriam Devečkovej mladšej. K hovorenému slovu sme 
pridali hudobnú kyticu a takto sme Vás pozdravili cez obecný rozhlas.  
Milí naši seniori, bol posledný októbrový deň a Vy ste už možno ani 
nedúfali, že v našej obci sa K úcte k starším nič nerealizovalo. Boli ste 
možno sklamaní, že sme na Vás pozabudli. Ale opak je pravdou. 
Mysleli sme na Vás a pripravili sme pre Vás rozhlasové vysielanie 
včas. Náhle udalosti v Spišskej kapitule spojené so smrťou pána 
biskupa, nadchádzajúce sviatky stíšenia sa,  ako aj karanténa v 
Kultúrnej komisii oddialili  čas vysielania na 15. november. Veríme, 
že sme Vás potešili a pripomenuli Vám október ako Váš mesiac, 
mesiac múdrosti a úcty k starším. Prajeme Vám ešte raz všetko 
najlepšie a s prichádzajúcimi Vianocami splnenie všetkých Vašich 
prianí. 
       Miriam Devečková 

 

Na Vianoce, keď svet stíchne,  

nech Vám Božie dieťa vdýchne  

pokoj, radosť a posilu,  

nielen v túto svätú chvíľu,  

ale taktiež v novom roku,  

nech Vás vedie v každom kroku. 

Praje obecný úrad a obecné zastupiteľstvo. 
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V sobotu, predvečer Mikuláša všetky deti počuli v obecnom rozhlase 

dobrú správu: Mikuláš presa len príde. Ba dokonca zavíta až domov 

k deťom. To zase ohlásil milý hlas láskavého anjela. Čertovi sa to veľmi 

nepáčilo, ale čo mal robiť, musel sa pridať k partii. A tak navštevovali 

jeden príbytok za druhým a deti spievali, recitovali básničky, niektoré 

dokonca dali Mikulášovi krásne nakreslené obrázky. Všetky deti zato 

dostali sladkú odmenu. Ani zlá korona, ani opatrenia nezabránili, aby 

sa tí najmenší potešili najkrajšej Mikulášskej tradícii. Veď keď budú 

dobré, o rok príde zas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nech láskou dýcha rodinný krb,  

nech krásou kvitne každý kút,  

nech čaro Vianoc k vám priletí,  

ako vločky snehu a prinesie Vám 

lásku, zdravie, nehu. Šťastné 

vykročenie do roku 2021 Vám želá 

Redakčná rada. 

 

Chválime: 

• Natálku Filovú, ktorej vianočný 

obrázok sa dostal až na titulnú 

stranu mesačníka Mikuláš 

• foto 

• f 

•  

•  

•  

• oto 

• foto 

• foto 

•  

• foto 

•  

• pani Paulínu Gettovú, že 

každoročne daruje Adventný 

veniec pred obecný úrad 

Nechválime: 

• Tých nájomníkov obecných 

bytov, ktorí splachujú do 

kanalizácie to čo tam nepatrí, 

napr. vlhčené utierky. 

• f 

•  

• f 

•  

• f 

•  

• nezodpovedného chovateľa, 

ktorí vyhodil do potoka 

vnútornosti z prasaťa 

• f 

• f 

•  

• f 

• f 

•  

• f 

• f 
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