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Číslo 2      DECEMBER  2021      Ročník 7 

 

Vážení čitatelia Kľačianskych novín, 

 

pohľad do kalendára nám pripomína, že Vianoce sa 

nezadržateľne blížia a s nimi aj záver kalendárneho roka. 

Je to obdobie, kedy je vhodné na chvíľu sa obzrieť 

a zhodnotiť čo nám uplynulý rok a polrok priniesol. 

Tento rok bol oproti tomu predošlému „prajnejší“, žiaľ 

v negatívnom zmysle slova. Po prvej jarnej vlne 

pandémie sme sa po relatívne pokojnom lete dočkali 

ďalšej – tretej vlny. V jesenných mesiacoch sa nákaza 

rozvinula do ešte väčších rozmerov a neobišla ani 

mnohých našich občanov. V snahe ochrániť tých 

najzraniteľnejších sme našim seniorom v mesiaci októbri 

doručili malú pozornosť – ochranné respirátory, rúška 

a vitamíny, aby sme im aspoň takouto formou pomohli 

v tejto 

neľahkej 

dobe. 

Situáciu 

skompliko-

vala aj 

pandemická 

karanténa v predajni potravín. Obecný úrad poskytol 

pomoc tým, že ponúkol možnosť nákupov pre občanov, 

ktorí si nedokážu sami zabezpečiť nákup základných 

potravín. 

Niektorí z vás využili tiež možnosť dať sa zaočkovať 

výjazdovou očkovacou skupinou v akcii VakciZuzka, 

ktorú organizoval odbor zdravotníctva Žilinského 

samosprávneho kraja. Tým občanom, ktorí o to požiadali 

zabezpečila obec dopravu na miesto očkovania do 

susednej Dúbravy. 

Uplynulé obdobie prinieslo však aj niekoľko pozitív. 

Podarilo sa nám ukončiť proces pasportizácie obecných 

komunikácií, získali sme dotáciu 800 eur 

z Enviromentálneho fondu na likvidáciu odpadov. 

Z poskytnutej dotácie od Žilinského samosprávneho kraja 

sme zakúpili kroje. Už sa všetci tešíme, že ich budeme 

môcť pri nejakej kultúrno-spoločenskej príležitosti aj 

použiť. Kroje nám „na mieru“ ušila zručná pani 

Stráňavská z Čadce, ktorej ďakujeme za spoluprácu aj za 

milé prijatie na skúške – „próbe“☺. 
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V letných mesiacoch bol ukončený 

projekt výstavby chodníkov na 

cintoríne. Posledného úseku (okolie 

centrálneho kríža) sa stavebné firmy 

akoby báli... Súviselo to s tým, že sa 

tam nedalo dostať s technikou a všetky 

práce bolo potrebné urobiť ručne. 

Spolu s poslancami obecného 

zastupiteľstva a za pomoci Mariána 

Hrbka sme to nakoniec zvládli 

svojpomocne, verím že k spokojnosti 

návštevníkov cintorína. 

V druhom minuloročnom vydaní 

našich novín sme vás upozornili na 

havarijný stav mosta a cesty 

k hydinovej farme. Ani po roku 

snaženia sa nám nepodarilo zistiť, 

komu most patrí. Bol postavený 

v sedemdesiatych rokoch minulého 

storočia pre potreby 

poľnohospodárskeho podniku, ktorý 

prevádzkoval blízku farmu. A keďže 

všetky subjekty, ktoré sme oslovili na 

spoluprácu dali od mosta „ruky preč“, 

dohodli sme sa s vedením obce Ľubeľa, 

že spoločne problém vyriešime, aby 

sme občanov obidvoch obcí zbavili nebezpečného úseku 

cesty. Obec Ľubeľa zabezpečila techniku 

prostredníctvom firmy DOPSTAV – Pavol Gejdoš, ktorá 

celú opravu odborne realizovala. Obec Liptovské 

Kľačany v spolupráci so spoločnosťou Kameňolomy 

Liptovské Kľačany s.r.o., zabezpečila potrebný materiál. 

Celkovo bolo na opravu použité takmer 85 ton kameňa. 

Obidvom spoločnostiam aj vedeniu obce Ľubeľa sa 

chcem poďakovať za spoluprácu, ktorá potvrdila, že 

„Kde ja vôľa, tam je cesta“ – opravená. ☺   
        

 
 

 
Stavebný ruch ste si určite všimli v priestore na vstupe do 

obce, kde developer po dlhom čase obnovil práce a chce 

realizovať zámer výstavby rodinných 

domov pre individuálnu bytovú 

výstavbu. Malo by vyrásť štrnásť 

rodinných domov. Potešiteľné je, že 

domy nebudú slúžiť užívateľom len na 

rekreáciu, ale pribudnú nám aj 

obyvatelia s trvalým pobytom. Buďme 

trpezliví a skúsme tolerovať prípadné 

dopravné obmedzenia, ktoré môžu túto 

stavebnú aktivitu sprevádzať. 

Za pozitívum posledného obdobia 

možno považovať aj tú skutočnosť, že 

sa takmer po troch rokoch snaženia 

podarilo vyriešiť vlastnícke vzťahy na 

prístupovej ceste k parcele, na ktorej by 

malo byť vybudované multifunkčné 

ihrisko. Tento projekt je v štádiu 

vybavovania stavebného povolenia 

a máme nádej, že ho v prvej polovici 

budúceho roka aj vybudujeme. A keď 

hovoríme o blízkej budúcnosti, tak je 

potrebné spomenúť aj to, že už bolo 

začaté územné konanie k projektu 

odkanalizovania našej obce 

v spoločnom projekte s obcou Ľubeľa. 

Tento projekt je pre nás prioritou, aby 

sme sa mohli v rámci nového programovacieho obdobia 

uchádzať o eurofondové výzvy na jeho financovanie.  

V budúcom roku by sme chceli zrealizovať aj projekt 

Rekonštrukcie domu smútku, o ktorom sme vás 

informovali v minulom roku. Tento projekt chceme 

financovať z vlastných zdrojov, a tiež za pomoci 

sponzorov, ktorí nám už  pomoc prisľúbili. 

Ďalší rok sa blíži ku koncu. Opäť sme ho prežili 

s rôznymi obmedzeniami, ale môžem konštatovať, že aj 

napriek tomu bol pre obec úspešný a podarilo sa naplniť 

ďalšie body volebného programu, ktorý sme si spolu 

s poslancami obecného zastupiteľstva predsavzali splniť 

pri rozvoji našej obce. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že 

sa nám v tomto roku podarilo z grantov a od sponzorov 

získať finančné prostriedky alebo materiál v hodnote   

cca 10 tis. eur, čo pomohlo odľahčiť obecný rozpočet. 

Verím, že v budúcom roku, ktorý bude volebný, sa 

úspešne vysporiadame aj s našimi ďalšími programovými 

zámermi. 

Na záver sa chcem poďakovať poslancom obecného 

zastupiteľstva, pracovníčke, aj zamestnancom obecného 

úradu, za korektnú spoluprácu, a tiež vám občanom, ktorí 

ste ochotní pomáhať nám pri práci v prospech obce. 

Prajem vám pokojné prežitie Vianoc v kruhu najbližších. 

Do nasledujúceho roku vám želám zdravie, pokoj, 

lásku, nech sa splnia všetky vaše priania a nech sú 

úspešné všetky vaše snaženia. 

 

S úctou  

Ján Hollý starosta obce 
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Spoločenská kronika obce Liptovské Kľačany 
 

Životné jubileum 
 

V druhom polroku 2021 sa vzácneho životného 
jubilea dožili: 

Dušan Michník  70 rokov 

Ján Šefko   70 rokov 

Dušan Čupka  70 rokov 

Vladimír Veselovský 50 rokov 

Jozef Belopotocký  50 rokov 

Marián Tkáč  50 rokov 

Človeka poznáme hlavne podľa toho, ako sa k nám 
zachová v ťažkej situácii. No býva i tak, že niekto 
obetavý v hraničnom konaní nemôže dobre 
medziľudsky zvládnuť ťarchu a kolobeh obyčajných, 
bežne sa opakujúcich všedných dní. Zvlášť teraz, v 
tomto náročnom období keď pôsobenie covidu 
neustupuje, človeka možno posudzovať podľa jeho 
ľudskosti k ostatným obyvateľom ale i všedných 
problémov života. Ak toto prirovnávame k našim 
jubilantom, musíme konštatovať, že patria k tým, u 
ktorých ľudskosť je ozajstná, na ktorých sa dá 
spoľahnúť v každej životnej situácii.  
Ako to už býva zvykom, ich jubileum sa stáva 
predmetom všetkých nás, a nechceme sa vzdať 
ničoho, prečo by sme nemali povedať tým, kto si to 
výsledkami svojho konania zaslúžia, dobré a 
priateľské ľudské slovo. Zaslúžia si to aj za svoju  
prácu. Preto vám milí jubilanti  srdečne blahoželáme 
a do ďalšieho života vám prajeme pevné zdravie a 
životný entuziazmus do ďalších dní. 
 

Narodili sa 

Lea Moravová a Hana Vlčeková 
Dievčatká vítame medzi nami a prajeme im, aby 
v zdraví a šťastí rýchlo rástli do múdrosti a krásy. 
Vieme, že najväčšie sú tieto zisky, čo život vkladá 
do kolísky. Rodičia je to Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
Blahoželáme vám.  

 
 
 
 
 
 

Manželstvo uzavreli 
 

Patrik Vrbenský a Barbora Urbanová 
 

Jeden pre druhého nech ste vždy oporou, 
nech Vaše prstienky nie sú len ozdobou, 
v živote nech stretne Vás len šťastie a láska 
a čelá nech nezbrázdi Vám žiadna vráska. 
To vám prajeme všetci -  priatelia a známy - 
Kľačanci 

Opustili nás 
 

Robert Belopotocký, Cyril Durčák, 
a Mikuláš Farkaš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budú žiť v našich spomienkach. 

Pozostalí, prijmite úprimnú sústrasť vo vašom 

hlbokom zármutku. 

Jozefa Mikušincová 

Bohuslava Martinková  

Počet obyvateľov k 31.12.2021  je  370. 

Počet sobášov       2 

Počet narodených detí     3 

Počet zomrelých      7 

Počet odsťahovaných    11 

Počet prisťahovaných       2 

Obyvateľov spolu   370 
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Z  HISTÓRIE  ADVENTU 

Milí priatelia, 
žijeme zvláštnu dobu. Nedeľou Krista Kráľa sme ukončili liturgický rok a onedlho sa skončí aj občiansky 
rok. Oba sú poznačené niečím, čo naša generácia zažíva po prvý raz. Maličká čiastočka hmoty, ľudskému 
oku neviditeľná, sa snaží do nášho života zasiať strach a beznádej. Covid 19, vírus, ktorý sa stal hlavnou 
témou našich dní. Lenže človek má slobodnú vôľu. Môže si zvoliť, či chce tomuto strachu podľahnúť, alebo 
sa obráti k Bohu, ktorý nám dáva nádej a radosť. Vstúpili sme do obdobia adventu. Je to čas radosti a 
nádeje, ale aj čas modlitby a pokánia. Už viac ako 2000 rokov si kresťania pripomínajú udalosti, keď  ľudia 
očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.  
Adventus znamená v latinčine príchod. Tak, ako starozákonní proroci očakávali na príchod Mesiáša, tak aj 
dnešní kresťania majú dúfať v Kristov druhý príchod. Pre veriacich má byť advent predovšetkým 
duchovnou prípravou na prijatie Spasiteľa do svojho vlastného života. Symbolické vykročenie na cestu za 
novonarodeným Božím dieťaťom. Advent sa snáď každému spája s čakaním na Vianoce. S prípravou na ne 
a s radosťou, ktorú nám majú priniesť. Ale aj s chaosom a hektikou, lebo chceme všetko stihnúť. Aj s 
pokojom, ktorý túžime prežiť. Ako ho teda nájsť? 
Je zaujímavé, ako nám k tomu pomáhajú skutočnosti, týkajúce sa našej farnosti. Farnosť svätej Alžbety 
tvoria tri obce, ktoré  majú svoje patrocíniá. Patrónkou Liptovských Kľačian je svätá Alžbeta.  Dúbrava má 
patróna svätého Ondreja a Ľubeľa má patrónku svätú Barboru. Sviatok všetkých troch slávime v rozpätí 
dva a pol týždňa. Na sviatok patróna sa koná odpust. Je to spojené s pokáním a odpustením. Na prelome 
liturgických rokov máme vo farnosti tri odpusty. Nie je to symbolické a zároveň zaväzujúce? A pozrime, 
čím sú nám naši patróni vzorom. Svätá Alžbeta, hoci bola uhorská kráľovná, vošla do dejín tým, že mala 
dobré a súcitné srdce. Pomáhala chorým a biednym a pre seba si nenechávala nič. Dávala chlieb a svoj čas 
tým, čo to potrebovali. Svätý Ondrej, apoštol. Keď ho Pán Ježiš zavolal, neváhal, vzdal sa všetkého čo mal a 
hneď išiel za Ním. A svätá Barbora bola šľachtičná. Žila v čase veľkého prenasledovania kresťanov. No 
nebála sa vyznať vieru v Krista a za ňu zomrieť. Všetci traja svätci nám ukazujú lásku. Lásku k Bohu a tiež 
lásku k ľuďom. Sv. Pavol hovorí, že najdôležitejšia je láska. Nech je láska náplňou nášho adventu a našich 
Vianoc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Šimanská 
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Pasport miestnych komunikácií 
 

V predošlých troch rokoch sa nám podarilo získať mimorozpočtové prostriedky na rekonštrukciu obecných 

ciest. Opravili sme najkritickejšie úseky v okolí cintorína, pri horárni a v Krivom kúte. V obci je však stále 

dosť takých úsekov, ktorých stav by bolo potrebné zlepšiť. 

V programovacom období rokov 2022-2027 budú vyhlásené výzvy na dotácie na zlepšenie cestnej 

infraštruktúry v obciach. Pri podaní žiadosti je však potrebné, aby obec mala vypracovaný pasport miestnych 

komunikácií. Je to dokument, ktorý poskytuje komplexné údaje o existujúcej sieti miestnych a účelových 

komunikácií z hľadiska ich stavu a technických parametrov. Takýto dokument sme v uplynulom období 

vypracovali a vyplýva z neho, že v obci máme celkovo 15 miestnych ciest v celkovej dĺžke cca 3,3 km 

a jeden chodník v dĺžke cca 130 m. Zo záverov dokumentu vyplýva, že : 

- takmer 1 km obecných ciest je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. 

- v obci je potrebné doplniť chýbajúce dopravné značenie 

- nevyhnutné je medzi obyvateľmi realizovať kampaň ohľadom parkovania  

- zvlášť venovať pozornosť nezákonnému parkovaniu na miestnych komunikáciách 

Samotný dokument však stav ciest nezlepší. K zlepšeniu by pomohlo, keby sme získali financie na 

rekonštrukciu ciest a mostov v obci. A to je úloha pre starostu a obecné zastupiteľstvo, aby sme sa o to 

usilovali. Zlepšenie dopravnej situácie v obci máte vo svojich rukách však aj vy obyvatelia obce. Hlavne 

tým, že budete cesty používať podľa predpisov a nebudete brániť premávke na nich nezákonným 

parkovaním. 

Vopred vám za to ďakujem.                

            Ján Hollý 

1. Sväté prijímanie 

Tretia júlová nedeľa bola významným dňom pre tri naše prvoprijímajúce dievčatá - Lenku Adamčiakovú, Emku 

Brezňanovú a Terezku Budveselovú. V tento deň 18.7.2021 spolu s ďalšími 11 deťmi prijali sviatosť Eucharistie. 

Nech im je Pán Ježiš posilou na ceste ich životom. 

 



 7 

Guľáš Ľubeľa 

Prvý augustový víkend patrí v susednej Ľubeli už tradične 

kuchárom a milovníkom guláša. Po dvojročnej prestávke sa 

7.8.2021 v príjemnom prostredí ovocinárskej záhrady 

uskutočnil už jedenásty ročník súťaže vo varení gulášu 

o putovnú varechu starostu obce. Tak ako v minulosti, ani 

tento rok nechýbali na tomto podujatí zástupcovia našej obce. 

Súťažné družstvo v zložení Filip Martinka a Oto Kandera ml. 

pod vedením „majstra kuchára“ Lukáša Veselovského prišlo 

obhajovať víťazstvo z roku 2018. S rešpektom ich privítali 

organizátori aj ďalších dvanásť súťažných družstiev. A veru 

rešpekt bol namieste, pretože druhú dekádu tejto súťaže 

Kľačanci zahájili tak ako sa patrí - 

víťazstvom. Na putovnú varechu pribudol 

ďalší, v poradí už (ak sa nemýlim) štvrtý 

Lukášov podpis, čo svedčí o tom, že Lukáš 

a guláš sa nie len rýmuje, ale aj patrí k sebe. 

Za vzornú reprezentáciu obce ďakujeme 

súťažnému tímu aj všetkým, ktorí ste ich 

prišli povzbudiť.  Odmenou pre všetkých bola 

dobrá nálada,  bohatý sprievodný program 

a porcia víťazného gulášu. Organizátorom 

ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie 

súťažné stretnutie.  
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77. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 

O tradičnom navštívení hrobov padlých hrdinov SNP v Kľačianskej doline a uctení si pamiatky nie 

len ich, ale všetkých partizánov som sa dozvedela ešte v roku 2018, keď som po prvýkrát zavítala do 

Liptovských Kľačian. Síce som absolvovala s partiou Kľačancov fašiangové bursy, Katarínsku zábavu, Deň 

detí, Jánsku vatru, na výročie SNP mi akosi vždy prišlo niečo iné do cesty. Tento rok to však bolo inak, 

a konečne som mohla byť aj ja súčasťou spomienky na túto významnú národnú udalosť.  

29.08.2021 sa tradične partia občanov stretla o 9:00 pred obecným úradom a ja som to len-tak-tak 

stihla na úvodnú spoločnú fotografiu. Potom sme poniektorí posadali na vlečku auta pána Vozára a vydali sa 

hore Kľačianskou dolinou. Cestou nás sprevádzala dobrá nálada, hlavne vtedy, keď nám voda zo stromov 

kvapkala za golier a strašili sme sa veľkým výskytom medveďov. Aj keď som nadšencom pešej turistiky, 

musím uznať, že som bola veľmi rada za možnosť odvozu, lebo bez toho by sa nám návšteva partizánskych 

hrobov o dosť predĺžila. Potom ako sme vystúpili z auta, kráčali sme ešte chvíľu pešo, no k hrobom to už 

nebolo ďaleko. Cestu k nim musí človek naozaj dobre poznať, sama by som tam druhýkrát určite netrafila. 

Po očistení hrobov, sme na nich položili slovenskú vlajku a veniec, a taktiež sme zapálili sviečky. Zaspievali 

sme si hymnu, pomodlili sa a pán starosta nám pripomenul nie dávnu históriu našej vlasti a pre mňa aj veľa 

zaujímavých noviniek o okolí, do ktorého 

som sa len nedávno prisťahovala. 

Prekvapením pre mňa bolo, že telá 

vojakov sa nachádzajú na inom mieste, no 

aj napriek tomu sa o tieto hroby starajú 

a s úctou vzdávajú vďaku a česť hrdinom 

povstania. Po tradičnej fotke sme sa 

vydali k neďalekému rázcestiu, kde sme 

si spravili oheň. Posilnili sme sa 

špekačkami a s dobrým pocitom sme sa 

vydali dole dolinou.  

Svoju účasť na tejto akcii by som zhodnotila starým dobrým „je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ 

Tri roky som o nej len počúvala, štvrtý som sa zúčastnila a už teraz viem, že to nebolo poslednýkrát. A som 

veľmi rada, že som mohla byť súčasťou partie, ktorá sa skladala z niekoľkých generácií. Pri ohni dokonca 

padol návrh, že by sme tam mohli budúci rok prespať. Uvidíme, či sa nám to podarí. Všetci, ktorí sa k nám 

budú chcieť pridať, sú vítaní. 

 

         Henrieta Hollá 
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FUTBALOVÉ DERBY ZRELÝCH PÁNOV 

Činnosť futbalového klub MAGURA Liptovské Kľačany patrí žiaľ už len do histórie našej obce. Ale záujem 

o aktívny  futbal  medzi chlapcami a mužmi je stále veľký. A aby to nebolo len tak, že si zahrajú len pre 

svoje potešenie, na začiatku prázdnin prijali pozvanie od futbalového mužstva zrelých pánov z Ľubele 

a stretli sa už druhýkrát na spoločnom derby, aby porovnali svoju kvalitu s hráčmi, ktorí hrávajú futbal 

pravidelne. A veru, nemali sa za čo hanbiť, veď skórovali ako prví a v zápase viedli. Na konci im možno 

trochu chýbali sily a prehrali, ale za to určite môže slnko a extrémne teplo ☺, ktoré v tú nedeľu prialo 

tomuto podujatiu. Všetkým hráčom ďakujem za reprezentáciu obce a tiež Jurajovi Bubniakovi za pitný 

režim v súdku, ktorý im poskytol ako sponzor.                                                         Ján Hollý 

 

FUTBALOVÝ TURNAJ 

Naša obec sa zúčastnila aj futbalového turnaja o Pohár starostu obce Ľubeľa. Turnaj sa uskutočnil 4.9.2021. 

Zahájenie turnaja vykonal starosta obce Ľubeľa, Erik Gemzický. Po vysvetlení pravidiel sa turnaj mohol 

začať. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Po odohratí zápasov v základných skupinách, postupovali dvaja 

najlepší. O pódiové umiestnenie hrali: Ľubeľa, Vlachy, Dúbrava a Liptovský Mikuláš. Napokon sa na 

treťom mieste umiestnili Vlachy, tiež s pomocou kľačianskych futbalistov. Druhé miesto obsadila Ľubeľa 

a víťazom turnaja sa stala obec Dúbrava. Dobrá atmosféra sa dala krájať a to aj vďaka naším fanúšikom 

z obce. Počasie nám prialo a hráči sa zabávali a hrali do posledného dychu. Našu obec reprezentovali títo 

hráči: Michal Vyšňan, Majo Hrbko, Michal Vozár, Michal Mráz, Ján Cibula, Vojto Budvesel, Robo 

Brezňan, Filip Martinka, 

Patrik Adamčiak. Za 

futbalový výkon im 

ďakujeme. Dúfajme, že 

táto zostava a samozrejme 

aj s novými členmi, nastúpi 

v kľačianskom mužstve aj 

o rok na druhom ročníku. 

Po odohratí sa futbalisti 

presunuli ku miskám 

s gulášom, ktoré nám 

navarili dámy z Únie Žien. 

Samozrejme, že zábava 

pokračovala do večerných 

hodín pri živej hudbe. 

  Filip Martinka 
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Liptovské Kľačany v bežeckom štýle 

Lásku k behu a k športu potvrdzujú občania našej obce nielen 

voľnočasovou aktivitou, ale aj svojou účasťou na bežeckých 

podujatiach. Tú naši bežci začínajú behom, ktorý patrí do Liptovskej 

bežeckej ligy a jej usporiadateľom je obec Liptovské Vlachy. Tento rok 

sa podujatie nekonalo kvôli pandemickej situácii a tak sa naša nádej 

sústredila na ďalšie behy a tie nám ako sa povie vyšli. Beh za Tatry 

a Ružomberský nočný beh.  

Kľačanci sa postavili aj na štart najstaršieho Európskeho maratónu 

v Košiciach. Keď už sme pri ňom, vedeli ste, že známy kľačiansky 

maratónec nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej scéne je pán 

Jozef Feherpataky? Informácie o ňom a jeho maratónskej bežeckej 

histórii pre Vás pripravujeme už v nasledujúcom čísle Kľačianskeho 

hlasu. 

Poďme sa pozrieť na behy v roku 2021:  

Ružomberská bežecká liga 4. ročník 

Večerného behu mestom. Robo Brezňan 

štartuje v hlavnej kategórii na 6,9 km. Lenka 

Brezňanová, Lenka Sitáriková, Mirka a Peťo 

Devečkovci na Hobby trati 3,45 kilometra. 

V kategórii deti si na 

trati zasúťažili 

a postavili sa na 

pódium Klaudia 

Sitáriková 1. miesto 

a aj jej brat Leo 2. 

miesto vo svojej 

kategórii. Tešíme sa 

atmosfére po behu. 

Bežecký 

spoločenský život si 

naozaj v tomto 

období vážime 

a vychutnávame. 

 

Medzinárodný maratón mieru – 

Devečkovci.  

Prvá októbrová nedeľa MMM Košice. 

Daniel a Miriam ml. v Minimaratróne. 

Miriam st. 12 km a Peter 9 km v Štafete.  
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Beh za Tatry 2021 

Deň po večernom behu v Ružomberku sa premiestňujeme do Vysokých Tatier a svojím 

štartovným podporujeme výsadbu stromov v Tatrách. Liptovské Kľačany takto podporili 

Tatry už 7. krát. 

   

V detských behoch získala striebornú medailu Klaudia Sitáriková s číslom 274. 

V detských kategóriách si zasúťažili aj Leo Bubniak a Daniel Devečka.  

Miriam Devečková ml. /prvá zľava/ sa po 6. 

rokoch súťaženia v detských a juniorských 

kategóriách po prvýkrát zúčastnila v hlavnej 

ženskej kategórii a skončila s najlepším 

časom kľačianskej výpravy.  

 

 

Daniel  
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Výstup na Veľký Choč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša dedina Liptovské Kľačany je polohou umiestnená tak, že majestátneho vrcholu 

Choča sa priam dotýkame. V záhrade často vystrieme chrbát a kocháme sa jeho krásou.  

Vynikajúce počasie, štátny sviatok oslavy našej patrónky 

Sedembolestnej Panny Márie a nadšenci pre turistiku a prírodu 
– toto všetko boli skvelé podmienky, aby sa pozreli na našu 
obec z vrcholu Choča. Komunikácia cez Facebook stránku - 

Liptovské Kľačany zaručila pružnú a rýchlu organizáciu.  

Výstup sme začali vo Valaskej Dubovej, odkiaľ je najlepší 
výstup pre všetky vekové kategórie. Pokračovali sme značeným 

chodníkom na Strednú Poľanu, kde sme založili prvý výškový 
tábor na občerstvenie pre účastníkov turistického výletu. Po 

načerpaní nových síl vyrážame do vrcholového bodu 
s nadmorskou výškou 1611 metrov. Prekonávame výškový 

rozdiel 925 metrov 

a výstup zvládame za 
necelé tri hodiny. Cesta v pohode a najviac sily 

do kopca prejavili najmladší turisti. Na vrchole 
bolo celkom pekné množstvo ľudí, ktorí si 
dobíjajú sily pobytom v prírode. Zapísali sme sa 

do vrcholovej knihy, nafotili vrcholové fotky 
a otvorili občerstvovaciu stanicu. Výhľady, 
ktoré nám ponúka Choč sú dokonalé. Veľký 

Choč bol, je a stále bude inšpiráciou pre 
mnohých ľudí. Tak napríklad svoju cestu sem 

meral aj slávny básnik z Vyšného Kubína Pavol 
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Országh Hviezdoslav. Pán starosta nám ukazuje smer, kde sa nachádzajú naše Kľačany 
a k tomu pridáva inšpiratívny príbeh pána farára Patrika z Trnovca, ktorý cestou 
k rodičom vystupuje na Choč prvýkrát a cestou domov do Trnovca druhýkrát. Pán farár 

Patrik označil túto cestu za svoj tradičný zvyk.  

Veríme, že aj my si zachováme tradičné tradície a v kruhu 
Kľačancov sa vyberieme na ďalšie vrcholy slovenských hôr.  

 

 

 

 

 

Miriam 
Devečková 

 

Deň červených makov – Jednota dôchodcov 

V minulom čísle Kľačianskych novín, písala pani Bohuslava Martinková o tradícií a spomienke na padlých 

hrdinov v prvej 

svetovej vojne. 

Preto členky 

Jednoty 

dôchodcov pri 

pamätníku pred 

obecným úradom 

zapáli sviečku dňa 

11.11.2021 presne  

o 11,11 hod. 

Týmto gestom sme 

si pripomenuli rok 

1918, kedy sa 

skončili boje v 1. 

svetovej vojne. 
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DUŠIČKOVÝ POCHOD 

Dušičkový pochod našou obcou sa už stal tradičným. Tento rok sa konal po jedenástykrát. Zišli sme 
sa pred obecným úradom s lampášikmi, svetielkami, malí i veľkí. Prvá zastávka, spomienka i 
modlitba bola pri kríži na cintoríne. Potom sme zastavili pri krížoch, pri obchode, a tiež pod farou. 
Lampášiky i modlitby vdýchli pochodu tajomnú atmosféru. Tieto dni patria medzi spomienkové, 
ktoré sú venované zosnulým. Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a jej korene 
siahajú do pohanských čias. Navštevujeme cintoríny, na hroby kladieme vence a pálime sviece. 
Tento zvyk má pôvod v starej keltskej tradícii. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový 
obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých a následne Dušičiek – Pamiatky zosnulých. Podľa keltskej 
tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli 
cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť s nimi noc. Dnes sa stáva svetlo sviece 
symbolom života. Svetielkový pochod sme tradične ukončili príjemne - pred obecným úradom s 
teplým čajíkom, voňavými waflami a inými dobrotami. Už teraz sa tešíme na budúci rok.  

Lenka Brezňanová 

 

V KĽAČANOCH SA STRETLI DVAJA SVÄTÍ 

Nová - zvláštna doba, ktorú v tomto období žijeme si vyžaduje aj nové riešenia pri zachovaní tradícií 
v obci. V pondelok 6.12.2021 sa v Liptovských Kľačanoch uskutočnilo tradičné mikulášske podujatie. 
Pre viaceré pandemické obmedzenia však netradičným spôsobom. Po krátkej rozhlasovej relácii 
v obecnom rozhlase, keď sa deťom prihovoril Mikuláš, anjel aj čert sa vybrala táto trojica priamo do 
ulíc za doprovodu vianočných pesničiek. Prvá zvláštnosť spočívala v tom, že deti sa s mikulášskou 
trojicou nestretli osobne, ale vytúžený balíček si našli predo dvermi svojich príbytkov.  

Druhou nezvyčajnosťou bol výstroj trojice. Samozrejme biskupská palica, kôš s balíčkami, vidly, 
zvonec..., ale tiež očkovacia látka, ktorou boli títo traja vybavení, aby mohli vyjsť do obce. Oživenie 
priniesla aj skutočnosť, že konečne napadol sneh a koše s darčekmi si Mikuláš neviezol vo vozíku, 
ale tak ako v minulosti, ťahal na sánkach.  

Jedinečným bolo aj stretnutie dvoch svätých. Áno, skutočne sa stretli. Svätý Mikuláš sa počas 
putovania obcou zastavil pri soche svätej Alžbety, aby ju aj so svojím sprievodom pozdravil ako 
patrónku farnosti a miestneho kostola.  
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Za toto vydarené 
podujatie sa v mene 
všetkých vyše 
sedemdesiatich 
obdarovaných detí treba 
poďakovať Lenke 
Brezňanovej, Filipovi 
Martinkovi a Majovi 
Hrbkovi. Deti sa už 
veľmi tešia, že sa s nimi 
o rok zídu tak ako 
v minulosti – naživo. 

 

Ján Hollý 

 

 

 

VIANOČNÁ TAJNIČKA 
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GRATULUJEME 

Pani Jožka Mikušincová sa v tomto 

roku dožila významného životného 

jubilea. Za aktívnu prácu v redakčnej 

rade aj v ochotníckom divadle jej 

ďakujeme v mene obecného úradu, aj 

v mene divadelných ochotníkov. Do 

ďalšieho života jej prajeme pevné 

zdravie, veľa radosti zo života, a želáme 

si, aby jej ešte dlho vydržal jej životný 

elán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž o najkrajšieho snehuliaka. 

Pozývame všetky súťaživé deti, aby 

cez zimné prázdniny nelenili 

a postavili si vo dvore, či záhrade 

snehuliaka, ktorého nám odfotia 

a foto pošlú na stránku obce:  

liptovske.klacany@gmail.com.  

Najkrajšieho snehuliaka odmeníme 

pekným darčekom. Nezabudnite sa 

podpísať. Tešíme sa na vaše fotky. 
 

Chválime: 

• Mariána Tkáča za údržbu 

detského ihriska. 

Nechválime: 

• Majiteľov psov, ktorí venčia 

svojich miláčikov na cintoríne 

a na detskom ihrisku. 

• Obyvateľov, ktorí nevedia, že 

obkladačky a stará toaleta 

patrí do stavebného odpadu 

a nie do separovaného 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•    

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Prajeme krásne prežitie 

vianočných sviatkov v kruhu 

svojich blízkych, šťastie 

a lásku po celý ďalší rok. 

Redakčná rada 
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