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Milí Kľačanci, 
s potešením sa Vám chcem prihovoriť na začiatku 

nového volebného obdobia a otvoriť tak jubilejný 

piaty ročník vydávania našich obecných noviniek. Od 

posledného – novembrového čísla sa v našej obci 

udialo mnoho zaujímavých udalostí, ktoré si aspoň 

v krátkosti pripomenieme. 

V prvom rade sa chcem poďakovať vo svojom mene 

i v mene novozvoleného obecného zastupiteľstva za 

dôveru, ktorú ste nám dali v novembrových 

komunálnych voľbách. Vysoká účasť vo voľbách 

i volebné výsledky svedčia o tom, že sme vás nie 

rečami, ale skutkami presvedčili o našej snahe 

rozvíjať našu obec. Volebné výsledky sú zároveň 

„vysvedčením“ za naše spoločné štvorročné úsilie. 

Verím, že si toto priaznivé hodnotenie zachováme aj 

v nasledujúcich rokoch a nesklameme Vašu dôveru.  
Na začiatku novembra sme stihli ukončiť projekt 

rekonštrukcie ciest. Nový asfaltový koberec bol 

položený v Krivom kúte i pri cintoríne. Súčasne bol 

vyasfaltovaný vstup na cintorín a pri bytových 

domoch sme vybudovali spomaľovacie prahy. Po 

požehnaní nového kríža na cintoríne bolo dňa 

1.11.2018 odovzdané do užívania schodisko 

a chodník. V novembri nám pátri Františkáni stihli 

počas pobytu v obci požehnať aj sochu sv. Alžbety, 

patrí im moje poďakovanie. Zároveň chcem 

poďakovať nášmu rodákovi Ing. arch Miroslavovi 

Mlynčekovi za vypracovanie projektu úpravy okolia 

sochy a tiež Doc. akad. mal. Pavlovi Ruskovi ArtD. 

za odborné poradenstvo pri jej umiestnení. Treba 

poďakovať aj pracovníkom, ktorých zamestnáva 

obecný úrad, za to, že zvládli realizáciu projektu 

a ukázali svoju zručnosť pri práci so železom 

i kameňom. Aby bolo moje poďakovanie úplné, 

chcem poďakovať aj spoločnosti KAMEŇOLOMY 

Lipt. Kľačany s.r.o., za bezplatné poskytnutie 

materiálu na úpravu okolia sochy. Som presvedčený, 

že krása kľačianskeho kameňa ešte zvýrazní toto 

vzácne umelecké dielo. 
Na konci mája ste dostali do domácností záhradné 

kompostéry. Získali sme ich vďaka projektu, ktorý 

realizovalo združenie obcí stredného Liptova 

EKOLÓG, ktorého členom je aj naša obec. Cieľom 

projektu je zníženie produkcie biologicky 

rozložiteľného odpadu, čo by malo mať dopad na 
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zníženie poplatku na likvidáciu tohto druhu odpadu. 

O kompostovaní sa podrobnejšie dočítate na 

nasledujúcich stránkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver svojho príhovoru by som sa ešte chcel 

zmieniť o tom, čo plánujeme v obci v najbližšom 

období. 
Ani tretí pokus o získanie dotácie na výstavbu 

detského ihriska nám nevyšiel, preto robíme potrebné 

kroky k tomu, aby sme ho zriadili z vlastných 

zdrojov. Máme pripravené stavebné povolenie na 

druhú etapu úpravy cintorína, kde vybudujeme 

chodník popri ceste , chodník na novej časti cintorína 

a spevnenú plochu okolo centrálneho kríža. Tento 

projekt bude financovaný z dotácie prostredníctvom 

občianskeho združenia Stredný Liptov.  

V druhej polovici roka chceme pokračovať v oprave 

obecných ciest pri cintoríne a v Krivom kúte. Na 

tento projekt sme požiadali o dotáciu Min. financií 

SR a LESY SR. Verím, že budeme pri vybavovaní 

žiadostí úspešní. 

 
Podľa predpovedi nás čaká opäť horúce leto… . 
Prajem Vám preto milí občania, aby ste si našli čas na 

oddych, aby ste v zdraví prežili všetky dovolenkové 

nástrahy, aby ste sa s optimizmom mohli pustiť do 

napĺňania Vašich životných cieľov. 
 

S úctou             Ján Hollý 

 
 

ktoré sa konali 10. novembra 2018. Okrsková 

volebná komisia mala v zozname zapísaných 301 

všetkých oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo 

239 voličov, čo predstavuje 79,4 %  účasť.  

232 platných hlasov na starostu si kandidáti 

rozdelili: 

1. Ing. Ján Hollý  180  

2. Bc. Viera Tomčíková      52 

235 platných hlasov do obecného zastupiteľstva si 

kandidáti rozdelili: 

1. Ing. Miriam Devečková 169 

2. Ing. Ján Vrbenský  153 

3. Ing. Dušan Šimanský  125 

4. Ing. Jozef Vozár  120 

5. Filip Martinka    93 

Náhradníci – kandidáti 

6. Peter Hollý   82 

7. Ľudovít Šmigura  65 

8. Mgr. Lucia Chalupková 61 

9. Antónia Durčáková  45 

10. Bc. Lucia Veselovská 44 

11. Dušan Michník  43 

12. Jozef Vyšňan  42 

13. Róbert Herich  29 

Členovia Obecného zastupiteľstva v období r. 2014-2018
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Voľby prezidenta Slovenskej 

republiky 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta 

Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 

16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb nezíska ani 

jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň 

konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. 
 

Výsledky volieb v I. kole  

Počet všetkých oprávnených voličov  301 

Počet voličov na hlasovaní   171 

Počet platných hlasov    170 

    volebná účasť 56,8% 

Výsledky volieb: 

Mgr. Zuzana Čaputová  57 hlasov 

Ing. Mgr. Marian Kotleba  31 hlasov 

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.  24 hlasov 

JUDr. Štefan Harabin   22 hlasov 

Bc. Milan Krajniak    11 hlasov 

RNDr. Fantišek Mikloško  11 hlasov 

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.   6 hlasov 

Martin Daňo      4 hlasy 

Dr. Ing. Robert Mistrík    2 hlasy 

Ing. Bohumila Tauchmanová    1 hlas 

RNDr. Ivan Zuzula, CSc.    1 hlas 
 

Výsledky volieb v II. kole: 

Voľby prezidenta 30.3.2019 

Počet voličov zapísaných  295 

Počet voličov    142 

Platné     139  

    volebná účasť 48,1% 

Výsledky volieb: 
Čaputová    70 hlasov 

Šefčovič    69 hlasov 

Voľby do Európskeho 

parlamentu 2019  
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do 

Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 

25. mája 2019 
 

Počet všetkých voličov  294 

Počet voličov na hlasovaní    71 

Platných hlasov     68  

    volebná účasť 24,1% 

Výsledky volieb: 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 13 hlasov 

Slovenská národná strana   10 hlasov 

SMER-Sociálna demokracia     9 hlasov 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU   7 hlasov 

Kresťanskodemokratické hnutie     5 hlasov 

NÁRODNÁ KOALÍCIA      5 hlasov 

Sloboda a Solidarita       4 hlasy 

Strana zelených Slovenska     3 hlasy 

SME RODINA - Boris Kollár     2 hlasy 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti   2 hlasy 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   2 hlasy 

Strana práce       2 hlasy 

DOMA DOBRE      2 hlasy 

Kresťanská demokracia – Život a prosperita   1 hlas 

DOPRAVA       1 hlas 
 

       zapisovateľka Dagmar Chvojková 
 

Kto by to povedal, že sa 17. apríla 2019 zíde pred 

obecným úradom 33 kľačianskych detí, ktoré počas 

Dňa zeme krásne vyčistia a vyzbierajú odpadky v 

našej obci. Aj touto cestou všetkým ďakujeme 

Základnej škole v Ľubeli a všetkým deťom za to, že 

nám idú príkladom v starostlivosti o životné prostredie. 
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Iste ste si všimli, že každá domácnosť v 

našej obci mala možnosť získať 

kompostér , k odberu ktorého sa mohla 

prihlásiť na obecnom úrade. Podľa 

štatistiky možno kompostovaním 

spracovať až 30% kuchynských 

odpadov. Správnym separovaním 

odpadov sa zníži množstvo komunálneho 

odpadu, za ktorý sa platí. 

Kompostér sme získali z Kohézneho 

fondu Európskej únie. 

Svojou jednoduchou konštrukciou a 

prijateľnou cenou patrí medzi 

najobľúbenejšie na trhu. Je vyrobený z 

recyklovaného polyetylénu, ktorý je UV stabilný a jeho životnosť presahuje 15 rokov. Vďaka vyspelej 

konštrukcii  je možné kompostér pohodlne otvoriť z každej strany/ povytiahnutím plastovej tyče v 

rohu kompostéra / príp. v ňom kompost ľubovoľne premiešať alebo doplniť/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sme zabudli, tu je jednoduchý návod na kompostovanie: 

-Kompostér je vhodné umiestniť na rovnú plochu v záhrade, kde je k nemu ľahký prístup. Nedávajme 

ho do blízkosti zdroja pitnej vody a zabezpečme mu priamy kontakt so zemou. 

-Na dno kompostéra  položme hrubý vzdušný material /podrvené vervičky, slama /- na zabezpečenie 

vzdušnosti. Vhodné je dodržať zloženie materiálu dusíkaté/mäkké šťavnaté: hnoj, pokosená tráva, 

kuchynský bioodpad/ –uhlíkaté /tvrdé, suché: drevná štiepka, piliny, hobliny, slama/v pomere  1:1.  

Do kompostu patrí: kávová usadenina, sáčky od čaju, papier, papierové obrúsky, tráva, seno lístie, 

zvyšky ovocia a zeleniny, podrvené škrupiny z vajec 

Do kompostu nepatrí: mäso, kosti , kože, olej, zvyšky vareného jedla, mliečne výrobky, 

kontaminovaná zelenina a ovocie 

Nezabudnime, že čím menšie kusy , tým lepšie. 
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- Pridajme vodu a premiešajme. Vhodné je kompost 1-4x mesačne premiešať kvôli zabezpečeniu 

dostatočného prístupu kyslíka a podľa potreby zvlhčiť. 

-Po naplnení sa kompostér uzavrie.  

Obsah kompostéra sa pôsobením 

rozkladných procesov zredukuje na 

polovicu. Za optimálnych podmienok 

je možné po 8-10 týždňoch vyňať 

kompost na mulčovanie. Po 5 

mesiacoch by mal dosiahnuť zrelosť –

je drobivý, tmavo hnedý a vonia po 

lesnej pôde. Nie je vhodné používať 

kompost starší ako 12 mesiacov, 

pretože všetky užitočné látky v ňom 

obsiahnuté sú už rozložené. 

 
Oľga Hollá 

 

Zberný dvor spoločnosti OZO a.s. 
V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu  a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. 
Ľupči spoločnosť OZO  a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor  v katastri obce Sv. Kríž v 
objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.  
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území 
obce na skládku v Part. Ľupči. 
Zbierajú: nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, 
molitany, polystyrén, plasty, papier, sklo, drevo, palety, šatstvo, textilné odpady, opotrebované 
pneumatiky, gumové odpady, drobný stavebný odpad, (omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z 
muriva...), tehly, betón a zmiešaný betón zo stavieb a demolácií.  
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7,00 - 15,00 hod., v sobotu od 8,00 - 12,00 hod 
(apríl-september). 
V prípade, že máte takýto odpad a chcete ho ísť vyseparovať, na obecnom úrade Vám dáme 
potvrdenie, ktoré bude slúžiť spoločnosti OZO a.s., aby daný odpad vyfakturovala obci.  
Poplatok za uloženie odpadu je 0,39 €/ kg. Obec faktúru následne refunduje občanovi. 

 

 

Miestny poplatok za komunálny odpad 
 

Miestny poplatok za komunálny odpad (MPKO) upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok ukladá obec a je príjmom 

obecného rozpočtu. V našej obci máme schválený ročný poplatok vo výške 12 Eur/ osobu a výška tohto 

poplatku je platná 4 roky od roku 2015. Za toto obdobie došlo niekoľkokrát k zvýšeniu poplatkov za jeho 

uloženie a likvidáciu. Je preto nevyhnutné, aby obec reagovala na tento vývoj a zvýšila ho na takú úroveň, 

ktorá tento nárast pokryje. Na zvýšenie poplatku má významný vplyv aj úroveň a kvalita separovania 

odpadu. V tejto oblasti máme stále čo zlepšovať. Zvlášť, keď sa nájdu medzi nami takí občania, ktorí do 

kontajnerov na separovaný zber vyhadzujú odpad, ktorý tam nepatrí (konáre, kvety, trávu, vnútornosti 

z domácich zvierat, textil, elektroodpad...) To má za následok, že spoločnosť, ktorá odpad vyváža, posiela 

obci penalizačné faktúry, nakoľko musí odpad dodatočne vytriediť. 

Žiadam vás preto vážení občania, aby ste venovali separovaniu odpadu zvýšenú pozornosť, vzájomne 

kontrolovali, čo vyhadzujeme do kontajnerov a v prípade zistenia, oznámili na obecný úrad tých, ktorí 

nerešpektujú pravidlá separovania. Šetríme tak naše spoločné financie i životné prostredie. 

 
Ing. Ján Hollý 
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Životné jubileum 
 

V prvom polroku sa vzácneho životného jubilea 
dožili: 
Zlatica Andaházyová 80 rokov 
Dušan Hollý   60 rokov 
Anežka Šimková  60 rokov 
Jana Janičinová  50 rokov 
Katarína Rudyová  50 rokov 
Radovan Šimko  50 rokov 
 
 
Ako sa už stalo tradíciou v našej  
obci, všetkých menovaných  

jubilantov sme navštívili,  
zablahoželali v mene obecného 
úradu, ale aj v mene  ostatných  
občanov obce a ich životné jubileum 
zdokumentovali s ich podpismi   
v Kľačianskej pamätnej knihe. 
   Drahí jubilanti, prijmite tento zápis ako 
úprimný prejav našej úcty a vďaky a ešte raz 
vám želáme aby ste dlhé roky užívali plody 
svojej práce a aby tieto roky boli plné zdravia, 
spokojnosti  a šťastia. 

Narodené deti 
 

Dárius Vozár 
Elizabeta Straková 
 
 
     Dieťatko sa vám narodilo, 
čo nielen vás no aj všetkých nás potešilo. 
Rodičom blahoželáme a prajeme, aby detičky 
priniesli do vašich rodín veľa lásky, smiechu a 
nehy. 

Manželstvo uzavreli 
 

A vernosť si sľúbili: 
Dana Šimková a Matej Štrba 
 
 

 

Opustili nás 
 

Ján Pistovčák 
Mlynarčíková Mária 75 rokov 
 
Aj slnko zapadá ústupom do noci, 
Kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci. 
Smútiacim rodinám prejavujeme hlbokú 
sústrasť v mene všetkých občanov Kľačian.  
 

Životné jubileum 

Významného životného jubilea 90. rokov sa      
13. apríla dožila pani Mária Blanová, dcéra 
pani Štefkovej. Touto cestou sa aj obecný úrad 
pripája ku gratulácii s prianím pevného 
zdravia, síl do života a radosti z vnúčat 
a pravnúčat obklopená láskou svojich 
najbližších. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jozefa Mikušincová 
Bohuslava Martinková 
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Milí priatelia, 
vráťme sa v spomienke na záver minulého roka. Na 
ten požehnaný čas, keď sa v našej farnosti konali 
ľudové misie. Vo farnosti  sv. Alžbety v Liptovských 
Kľačanoch, s dvomi filiálnymi obcami Dúbrava a 
Ľubeľa, sa uskutočnili, po 72 rokoch , ľudové misie, 
vedené bratmi františkánmi Antonom, Filipom a 
Jozefom. Misie sa začali svätou omšou, 17.11.2018,  na 
sviatok patrónky farnosti sv. Alžbety Uhorskej. 
Bohatý program priniesol každý deň  určité duchov-
né posolstvo. V sobotu bola úvodná svätá omša, na 
ktorej pátri predstavili celý program. Nedeľa mala 
heslo Božia láska. V 
príhovore nás páter 
Filip pozval vnímať 
Boha, ako 
milujúceho Otca. 
Popoludní bola 
katechéza výlučne 
pre ženy, ktorú 
viedol páter Anton. 
Prežívať Božiu 
lásku nám bráni 
hriech a tak v 
pondelok bola 
prednáška 
zameraná na 
Hriech a obrátenie. 
V utorok to bola 
téma Spoveď, smrť a súd. Po svätej omši bola 
katechéza len pre mužov. V stredu  sa pátri zamerali 
na lásku k Cirkvi a jej hlave Ježišovi Kristovi – 
Darcovi života. Vo štvrtok bola najkrajšia téma Viera 
a Eucharistia. Všetci sme mali veľký duchovný 
zážitok pri večernej adorácii. Páter José so svojimi 
nádhernými piesňami vzbudil v našich dušiach 
úžasný pokoj a túžbu po Kristovej láske. Vo štvrtok 
popoludní bola aj svätá omša spolu s deťmi. V piatok 
brat Filip hovoril o Utrpení, chorobe a modlitbe. 
Počas svätej omše udelil sviatosť pomazania chorých 
tým, ktorí to potrebujú. Sobota bola venovaná Rodine 
a láske. Mali sme možnosť poďakovať Bohu za dar 
manželstva a obnoviť si manželský sľub. V nedeľu, 
pri záverečnej svätej omši sme si všetci obnovili 
krstné sľuby. Zároveň pátri požehnali misijný kríž, 
ktorí nám bude pripomínať tento požehnaný čas. 
Počas celého týždňa sa všetci bratia misionári snažili 
osobne stretávať s ľuďmi, chodili ku chorým a pred 
svätými omšami spovedali. Požehnali sochu svätej 
Alžbety, ktorá je pri ceste do kostola. Tiež požehnali 

obnovený kríž na cintoríne. V nedeľu popoludní, v  
závere misií, mnohých zaujala prednáška pátra 
Antona Kračunovského, o jeho pôsobení v 
Kazachstane. Skončilo sa pôsobenie misionárov v 
našej farnosti. Skončili sa ľudové misie, nazvané aj 
čas milosti. Tento čas bol skutočne obrovským darom 
a milosťou od nášho Nebeského Otca, ktorý nás 
neustále sprevádza.  Boh videl,  ako si nahovárame, 
že všetko zvládneme aj bez Jeho pomoci, spoliehajúc 
sa sami na seba a na svoje sily. Videl, že mnohí z nás 
vôbec nepochopili, čo znamená byť skutočne 
veriacimi, mať živú vieru, nielen takú tradičnú, ktorú 

nám odovzdali naši 
rodičia. V tieto dni 
sa udialo čosi 

neuveriteľné. 
Mnohí prijali 
pozvanie na 
stretnutie s Bohom. 
Ani zima v kostole 
nikoho neodradila.. 
Prečo to bolo zrazu 
také iné? Také 
príťažlivé? Také 
pekné? Otcovia 
misionári tu boli  
len zopár dní, no za 
tento krátky čas  
priniesli do 

mnohých duší radosť, mnohým   prinavrátili nádej. 
Povzbudili  nás, či už na stretnutiach v kostole alebo 
osobne, aby sme mali odvahu byť kresťanmi v 
dnešnej dobe, s pomocou živej viery a vzťahu s 
Kristom.  Mnohých povzbudili ku generálnej svätej 
spovedi, aby pocítili a prijali Božie odpustenie. Aby 
Pán tých, ktorí mu otvorili svoje srdce, mohol 
uzdraviť, aby mohli začať nanovo, inak,  ako doteraz. 
Podarilo sa im, z nás veriacich, vytvoriť jedno živé 
spoločenstvo, jednu veľkú rodinu. Otcovia misionári 
nám ukázali cestu. Ďakujeme Bohu za tento dar. Či 
po nej pôjdeme ďalej, alebo sa vrátime tam, kde sme 
boli predtým, záleží len na nás.  Veríme, že čas milosti 
sa pre našu farnosť svätými misiami začal. Budeme 
pokračovať?  
Nech Pán sprevádza otcov misionárov Antona, Filipa 
a Jozefa v ich ďalšom pôsobení. S láskou a úctou 
budeme na nich pamätať vo svojich modlitbách. 
Úprimné Pán Boh zaplať! 

Jana Šimanská 
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Problémy s parkovaním majú už nielen mestá, ale aj obce. Ani tá 

naša nie je výnimkou. Majitelia rodinných domov majú 

k dispozícii dvory a záhrady a aj napriek tomu parkujú autá na 

obecných cestách resp. na ceste III. triedy. Výrazne tak 

komplikujú bezpečnosť a plynulosť premávky. Vytvárajú 

prekážku pri prejazde autobusu, záchranných zložiek, odhŕňačov 

snehu a komplikuje sa tiež vývoz odpadu. Problém sa ešte 

zväčšuje, pokiaľ sú autá zaparkované na obidvoch stranách cesty. 

A čo na to zákon? Zákon o cestnej premávke hovorí, že pokiaľ 

nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vodič 

smie v obci zastaviť a stáť na krajnici cesty. Pri státí musí ostať 

voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre, pre 

každý smer jazdy! Vzhľadom k tomu aká je šírka obecných 

komunikácií, je prakticky nemožné dodržať túto podmienku. 

Apelujeme preto na vás, vážení občania, aby ste sa zamysleli nad 

týmto problémom. Ak sa situácia v obci nezlepší, bude potrebné 

riešiť túto situáciu v spolupráci s políciou, ktorá môže v tomto 

prípade udeliť pokutu za priestupok vo výške 50 €. 

Upozornenie k činnosti na cestnom pozemku 
 

V apríli tohto roku sme dostali od Správy ciest ŽSK upozornenie vo 

veci povolení na činnosť na telese cesty III. triedy (od kostola po 

budovu potravín). V upozornení sa píše, že akákoľvek činnosť na 

cestnom pozemku, ktorý je v majetku ŽSK podlieha 

predchádzajúcemu vyjadreniu Správy ciest ŽSK a zároveň 

povoleniu, alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej 

dopravy. Jedná sa hlavne o zriaďovanie vjazdov do domov, 

budovanie prípojok všetkých druhov, stavbu oplotení a chodníkov. 

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty sú teda potrebné dve povolenia: 

1. Stavebné povolenie   

2. Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty 

Zároveň pripomíname, že na ceste III. triedy i na obecných cestách 

je zakázané svojvoľné umiestňovanie kameňa, kovových, alebo 

drevených predmetov vymedzujúcich šírku cesty na krajnici. Takéto 

konanie je možné posudzovať ako priestupok voči Zákonu 

o pozemných komunikáciách a za jeho porušenie môže byť udelená 

pokuta. 

 

Protipovodňové opatrenia 
 

 
V apríli roku 2017 bola naša obec 

skúšaná veľkou vodou, ktorá napáchala 

nemalé škody. V snahe predísť 

podobným problémom sme v marci 

požiadali Slovenský vodohospodársky 

podnik o pomoc pri preventívnych 

opatreniach na vodných tokoch. Vodohospodári našej žiadosti 

vyhoveli a v poslednom aprílovom týždni nám poskytli techniku 

na zregulovanie a prehĺbenie tých úsekov, ktoré boli v minulosti 

najproblematickejšie. Jednalo sa o ústie potoka Hrachovisko do 

Kľačianky, časť hlavného toku Kľačianky a časť rigóla popri 

ceste do kameňolomu. O tieto kritické úseky sa bude treba 

postarať aj do 

budúcnosti 

a zabezpečiť ich 

dostatočný 

prietok. 

Vodohospodárom 

za poskytnutú 

pomoc ďakujeme. 

 



 9 

 

Október 

mesiac úcty k 

starším 
 

     Tak ako končí leto a začína jeseň, 

prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá 

sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená 

koniec životnej aktivity. Staroba sa nás týka. 

Je prirodzenou súčasťou nášho života. Veľký 

význam má fyzická sebestačnosť zvládať 

základné činnosti. Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. 

Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba pohybu klesá. 

Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok 

sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a 

zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný. 

Staroba nie je choroba. V takto rýchlo starnúcom svete naša obec podporuje aktívnu účasť starších na 

spoločenskom dianí, využívanie ich skúseností a 

poznatkov pre budúcu generáciu a opäť 

organizovala stretnutie seniorov. Na úvod našich 

starkých  privítal náš pán starosta, ktorý im poprial 

ešte veľa ďalších rokov pokojného života v kruhu 

svojich blízkych.  O príjemnú hudobnú atmosféru 

sa postaral detský folklórny súbor Ďumbier a 

našich seniorov prišli potešiť aj seniorky z 

vedľajšej obce Ľubeľa, ktoré nám predviedli svoje 

tanečné schopnosti. Nechýbal ani koláčik či 

kávička. Každý starký odchádzal s úsmevom na 

tvári a s pekným darčekom od obecného úradu 

kalendára, hrnčeka a tašky s logom Liptovských 

Kľačian. Na tento pekný program a darčeky 

dostala obec dotáciu zo Žilinského samosprávneho 

kraja vo výške 500,- €. Skúsme našim starkým, podať pomocnú ruku, popriať im pekný deň, či povedať milé 

slovo. Aj takto im ukážeme, že sú v našom živote potrební a dôležití. Pamätajme na to, že aj my raz budeme 

starí a budeme chcieť, aby nás tí ostatní mali radi a rešpektovali.   

Beata Vrbenská 
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8. ročník Dušičkového pochodu v našej obci bol opäť 

v duchu stíšenia sa a modlitby pri krížoch, ktoré sú v našej 

obci pod farou a pri miestnom obchode s potravinami.  

V našej obci chodíme s lampášikmi a modlíme sa za dušičky. 

Niektoré deti dokonca prichádzajú v maskách a tak im 

rozprávame príbeh o tom, prečo to tak vlastne je. Na 8. 

Ročníku Dušičkového pochodu sme sa zastavili pri soche 

patrónky našej farnosti, Svätej Alžbete, kde nám pán 

starosta, Ján Hollý, porozprával, kto bola svätá Alžbeta 

a ako sa táto pekná drevená socha dostala do našej obce. 

Dušičkový pochod sme uzavreli teplým čajom, ktorý dobre 

zahrial a malým občerstvením pri obecnom úrade. 

Najmladší účastníci si neodpustili otázku: „Kedy ešte 

budeme chodiť s lampášikmi?“ tak sme odpovedali: „presne 

o rok 31. 10 2019“  Budeme pokračovať v modlení sa 

a stíšení sa pred sviatkami Všetkých svätých pri svetle 

lampášikov. 

     

  Miriam Devečková 
 
 
 
 

 

 Dňa 24.11.2018 sa veľa ľudí potrápilo s výzvou nastajlovať sa v retro štýle a s prípravou 
svojej kondície na pretancovanú noc. Ku skalným zúčastneným pribudlo niekoľko nových, hlavne 
mladých ľudí, ktorí vniesli do priestoru čerstvý vietor. Katarínsku zábavu otvoril starosta obce v 
plynule rozbehnutej debate priateľov, susedov, ktorí si poštrngávali nápojmi a zajedali si dobroty. 
Tanečná sála bola takmer od začiatku plne vyťažená hádam 100 pármi topánok. Päť dám, 
nositeliek príznačného mena Katarína, bolo obdarených krásnymi 

červenými ružami. Šarmantné dievčatá predávali tombolu, ktorá 
bola taká bohatá, že výhercovia boli takmer za každým stolom. 
Výťažok z tohto 
večera vo výške 
200,- €, bol 
venovaný na 
misijné diela.  
Touto cestou 
sa chceme 
poďakovať 
všetkým 
sponzorom.   
 
 
Miroslava 
Kanderová 
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 Mikuláš, krásny anjel a vtipný čert si už zvykli, že do 

Kľačian chodia v iný dátum, než určuje kalendár. V podvečer 

dňa 15.12.2018 bola v Liptovských Kľačanoch taká zima, že 

nôžky deťom udržiavalo v teple len neustále poskakovanie a 

dospelým horúci punč s jemne nasladlým ovocím, ktorý 

ukrývali v oboch dlaniach. Pri susedských debatách s ľuďmi, 

ktorých bežne pri našich denných starostiach nemáme 

možnosť stretnúť a posŕkavaní nápoja, sme očkom sledovali 

rozradostené deti, ktoré nebojácne, bojazlivo 

i napäto čakali, čo sa im z "mikulášskeho 

balíčka" vykľuje. Mikuláš nezľavil z 

nárokov, ako protislužbu si od každej malej 

bytosti vyžiadal pesničku, básničku... Večer 

bol čarovný, ľudia navôkol pokojní a 

myslím, že spokojní. Nakoniec mal Mikuláš 

ešte jednu podmienku, aby mohol v "Nebi" 

ukázať deti, ktoré obdaroval, vyžiadal si 

spoločnú fotografiu. 

 

     Miroslava Kanderová 

 

 

19.1.2019 nebol obyčajný deň. 

Aj napriek -13 stupňom okolo 

40 odvážlivcov naštartovalo 
svoje sane, boby, lopáre a iné 

staršie či novšie stroje a išli sa 

popasovať so snehom a svahom 
pri Krivom kúte. Nemali to zase 

až tak náročné – rýchle jazdy 
a šliapanie hore kopcom im 

okrem krásneho slnečného 

počasia spríjemňovalo 

občerstvenie, ktoré poskytli 
Šotníkovci, Martuška Švecová, 

Janko Vrbenský, Vozárovci 

a samozrejme spoločnosť všetkých zúčastnených, dobrá 

zábava. Jednoducho išlo opäť o jednu z vydarených akcií 

v Liptovských Kľačanoch.  
 

      Ivan Vlček 
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Tradícia Trojkráľového hokejbalového turnaja 

pokračovala aj v tomto roku. Už deviaty ročník sa 

uskutočnil v sobotu 5. 1. 2019. Päť súťažných družstiev si 

konečne mohlo zahrať na čerstvom snehu. Takéto zimné 

podmienky najlepšie vyhovovali mužstvu z Liptovského 

Mikuláša, ktoré zvíťazilo a obhájilo tak minuloročné 

prvenstvo. Štyri domáce mužstvá musia o rok vymyslieť 
na favoritov takú taktiku, aby prerušili mikulášanom 

víťaznú šnúru. Trojkráľové podujatie sa opäť vydarilo aj 

vďaka podpore šikovných kuchárok – pekárok 
z Pašienka (M. Švecová, P. Gettová, A. Oravcová, Nika 

Martinková). Už teraz sa tešíme na jubilejný 10 ročník. 
Ján Hollý 

 

OCHOTNÍCKE  DIVADLO 
Aj tento rok nás kľačiansky ochotníci začiatkom roka zabavili divadlom. 
V predpremiére 25. 1 a na premiére 26.1.2019 sa v našom kultúrnom dome 
zišlo početné publikum.  V štvrtej divadelnej sezóne sa predstavili s hrou – 
tragikomédiou od Jána Soloviča "Strašne ošemetná situácia". A veru, 
nasmiali sme sa, ako sa na komédiu patrí. Hra je o malomeštiackej rodine, 
ktorá sa pýši svojimi zásadami. V príbehu deja sa však dozvedáme, že tieto 
„zásady“ sú len pretvárkou bezcharakterných ľudí. Postupne vychádzajú 
na povrch zápletky a humorné situácie, ktoré držia diváka v napätí až do 
konca. Réžie sa opäť ujala Janka Humená. Pod jej bravúrnym vedením sa 
predstavili už skúsené herečky Jožka Mikušincová, Mirka Devečková, 

Katka Oravcová 
a nováčik pani Bohuška Martinková. Mužské postavy si zahrali Majo Hrbko, 
Filip Martinka, Igor Komár a Peter Gustáv Hrbatý. Naši ochotníci sa s hrou 
predstavili aj v kultúrnom dome v  Gôtovanoch a vo  Vlachoch.  
Ak ste toto veselé predstavenie ešte nevideli, nenechajte si ho ujsť. Srdečne 
Vás pozývame na LubeľaFest, kde ho naši ochotníci odohrajú posledný krát, 
a to v sobotu  29.6.2019 o 17,15 hod. v Základnej škole v Ľubeli. 
Hercom, ktorí touto ušľachtilou formou reprezentujú obec ďakujeme a 
prajeme veľa chuti do ďalšej práce.  

Mária Seman 
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FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY 
ĽUDIA POPÍJAJÚ A JEDIA KLOBÁSY 

 

Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti 
slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa 
symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím 
prechodu od zimy k jari.  

Slovo fašiang pochádza z nemeckého "vast-schane", čo značí 
niečo ako "posledný nápoj" alebo aj "výčap". Odkazuje sa tak na 
príchod pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Pôvodne boli 
Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia 
mäsa pred pôstom. Významom i časovo sú tieto dva výrazy 
rovnocenné. Fašiangy boli a sú akýmsi veselým spojivom medzi 
vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným. 
 

2. marca sme v našej obci tradične vykročili do ulíc, aby sme si vo 
veselej nálade pripomenuli fašiangové obdobie. Za doprovodu 
dvoch muzikantov s harmonikou a heligónkou, nášho pána 
starostu a Petra Belopotockého, sme spevom pozdravili občanov 
našej obce. Tešíme sa, že nám otvoríte, zaspievate si 
a zatancujete si s nami. Ďakujeme Vám za pripravené fašiangové 
dobroty. Chutia nielen nám, bursovníkom, ale aj našim občanom, 
ktorí si nevedia vynachváliť šikovné kľačianske gazdinky. Celý 
priebeh fašiangovej bursy archivujeme na fotografiách, pod ktoré 
sa už niekoľko rokov podpisuje pán Jaroslav Tomko. Celé video 
si môžete pozrieť aj na youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=lGdGvJ58mNs. 
Zaujímavý je aj jeho komentár, ktorý tu nájdete: „Nádherné 
počasie, výborná nálada, skvelá partia nadšencov udržiavajúcich 
tradície a príjemní ľudia - čo viac bolo treba na prežitie krásneho 
dňa? 
 

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás podporili a srdečne 
privítali vo svojich domovoch. Vybursované peniaze používame 
na športové a kultúrne akcie v našej obci určené pre Vás, milí 
občania. A preto neváhajte a príďte sa podeliť o Vaše dobré 
nápady na kultúrne, športové alebo obecné podujatia. Dvere 
obecného úradu pre dobré nápady na dianie v obci sú vždy 
otvorené a dobrých nápadov nikdy nie je dosť.  
         
      Miriam Devečková 
 

 

Dňa 24. februára 2019 prišli do 
našej obce spríjemniť nedeľné 
popoludnie ochotníci zo susednej 
obce Ľubeľa. Tentokrát sa 
predstavili s divadelnou komédiou 
Prachy pod režijným vedením 
našej rodáčky Janky 
Mlynarčíkovej.  
 
 

http://slovakia.travel/fasiangy-januar-februar-niekedy-marec
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/zima-na-slovensku-dobry-napad
http://slovakia.travel/podujatia/jarna-zabava
http://slovakia.travel/vianoce-24-26-december
http://slovakia.travel/velkonocna-sibacka-alebo-polievacka-marec-alebo-april
https://www.youtube.com/watch?v=lGdGvJ58mNs
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– turnaj kľačianskych mužov a žien. 
Sobota 23. Marca 2019 patrila v našej obci 

nadšencom stolného tenisu. V encyklopédii 
sa dočítame, že stolný tenis patrí medzi 
najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať 

rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité 
riešenie najvhodnejším herným spôsobom. 

Takúto informáciu môžeme len potvrdiť, 
pretože medzi kľačianskymi stolnotenistami 
to naozaj niekedy poriadne športovo iskrilo 

a diváci ako aj hráči si mohli vychutnať 
takmer profesionálnu hru a nasadenie. 
Peter Devečka a Peter Hollý, mená dvoch 

rozhodcov, ktorí nedovolili, aby bola 
spochybnená čo len jedna loptička. 

Zabezpečili regulérnu a objektívnu hru, s 
ktorou musel byť každý spokojný. 
Symbolické štartovné, príjemné 

občerstvenie, vynikajúca atmosféra a 
príjemná hudba – to všetko prispelo k 
ďalšiemu vynikajúcemu ročníku 

stolnotenisového turnaja v našej obci. Ak 
doobediu kraľovali v stolnom tenise muži, 

poobede symbolické žezlo prebrali 
zástupkyne nežného pohlavia, naše 
kľačianske ženy. Videli sme napínavé 

súboje, ale aj zápasy v duchu olympijského 
motta: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 

sa“. 
Finálne tabuľky boli nasledovné: 
 

Muži Ženy 

1. Marián Hrbko 1. Nikola Martinková 

2. Filip Martinka 2. Janka Švecová 

3. Dušan Martinka 3. Miriam Devečková 

 

Stolný tenis je v našej obci veľmi populárny, 
o čom svedčí záujem dospelých, ale aj detí 

trénovať a hrať. V kultúrnom dome máme 
dva stolnotenisové stoly, a to je výzva 

zlepšovať sa a 
pripravovať sa na 
ďalšie ročníky 

stolnotenisového 
turnaja dospelých. 
 

       Peter Devečka 

POĎ HRAŤ 

Na Zelený štvrtok 2019, 
o 9. hodine bol otvorený 
v kultúrnom dome v 
Liptovských Kľačanoch 
už v poradí piaty ročník stolnotenisového turnaja POĎ 
HRAŤ PING PONG. Samotnému turnaju predchádzali 
intenzívne tréningy v kultúrnom dome, takže malí 
hráči a hráčky nič nenechali na náhodu. Súťažilo sa v 
kategóriách dievčatá a chlapci. Nechýbalo nadšenie, 
radosť a fair play. Celý zápas manažovali dvaja 
rozhodcovia – Peter Devečka a Peter Hollý, a tak boli 
výsledky zápasu 100% objektívne. K stolno-
tenisovému turnaju už tradične patria párky, 
osviežujúci čaj a džús a ovocná energia. Tento rok 
sme na želanie detí pokračovali v príprave hot dogov. 
Na víťazov čakali moderné medaile ako aj víťazné 
poháre a diplomy. 
Chlapci a dievčatá si zahrali zápasy formou každý s 
každým a výsledková listina v tomto roku bola 
nasledovná: 
 

 Dievčatá Chlapci 

1. Miriam Devečková 1. Danko Devečka 

2. Andrea Vrbenská 2. Miško Repa 

3. Lucia Mihelíková 3. Miško Hollý 
 

Hlavným organizátorom podujatia bol obecný úrad a 
kultúrna komisia.  
Už dnes Vás, milé deti, môžeme pozvať na 6. Ročník 
stolnotenisového turnaja POĎ HRAŤ PING PONG, 
ktorý bude na Zelený štvrtok 2020 o 9.00 hod v 
kultúrnom dome Liptovské Kľačany. Tešíme sa na 
Vašu účasť. 
Trénovať môžete už dnes v kultúrnom dome a to pod 
dohľadom dospelého a po dohode s obecným 
úradom. Čo dodať na záver? Športu zdar a neváhaj, 
POĎ HRAŤ PING PONG“. 
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Ísť, či neísť? To teda nie je vôbec otázka. Ale ísť kam? To je otázka! 

Pršalo už niekoľko dní, o teple a suchu sa nedalo veľmi hovoriť. Správa znela: uvidí sa ráno, ak bude 

veľmi zle, odložíme to o týždeň. Zle nebolo, aj keď počasie bolo neisté. S ruksakmi plnými 

pršiplášťov sme sa nakoniec 1. mája vybrali objavovať okolie. Pri horárni doľava, za posedom doprava 

a potom už len hore. 27 členná expedícia (plus pes) sa po pár hodinách mierneho výstupu dostala až 

ku veľmi pekne prerobenej Viackovskej chate. Treskúcu zimu sa každý snažil zahnať svojimi 

stravovacími zásobami > a niektorí dokonca aj poživeň pre ostatných... ďakujeme. Ešte pár metrov 

kvôli výhľadu, nejaké zaujímavosti, foto a fičali sme skratkovito skôr necestou ako cestou, 

tajomným poľovníckym chodníčkom domov. Neobišli sme naprázdno. Cestou dole sme si zbierali 

prírodné artefakty vo forme žltých kašiek, ktoré nám v tuhších mesiacoch – na nejakej obecnej 

akcii (?) pripomenú prvomájový výstup a zohrejú nielen pri srdci. 
Anna Vlčeková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEBE MAMIČKA 
Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, 

za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku, 

na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, 

nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré. 
 

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, 

čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 

urobili! Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 5. mája. 

Byť mamou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie 

je krásne a náročné zároveň. Slovo mama sa každé dieťa naučí vysloviť 

ako prvé, nedá sa slovami vyjadriť, čo pre nás slovo mama znamená. 

Svojej matke vďačíme za to, že sme tu a za to, akí sme. Matka je našou 

oporou, našou ochrannou náručou, naším potešením. Nech je sviatok 

matiek v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale aj po celý 

rok. Obec Liptovské Kľačany v spolupráci s Materskou školou vo 

Vlachoch a Jankou Humenou zorganizovali príjemné nedeľňajšie 

popoludnie. Pod taktovkou mamičky Vlčekovej sa aj jej chlapi ukázali, 

že vedia chytiť nástroje pevne do rúk, ktorým tiež ďakujeme za pekný 

kultúrny program pre naše mamičky a babičky. 
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   Obec Liptovské Kľačany a kultúrna komisia  

pozýva všetkých na 

DEŇ  DETÍ, 

ktorý sa uskutoční v sobotu 29. júna o 9.00 hod.  

pri kaplnke. 

Tešiť sa môžete na súťaže, koníky a opekačku. 
 

 

Obec Ľubeľa oznamuje, že od 1. septembra 2019 sa 

do priestorov detskej ambulancie „vracia“  

detská lekárka MUDr. Miriam  

Tomová a rada uvíta každé dieťa.  

Ako prehlásiť dieťa do detskej  

ambulancie a ostatné informácie  

nájdete na stránke  

www.liptovskeklacany.sk/sk/uradna-tabula 
 

Obec Liptovské Kľačany Vás srdečne pozýva na  

Oslavy 75. výročia 
Slovenského Národného povstania v našej obci. 
Vo štvrtok 29. augusta 2019 o 9.00 hodine sa spolu 
vyberieme od miestneho pamätníka hrdinov SNP k 
partizánskemu hrobu vojakov v Kľačianskej doline 
Blatá - Likavské. 
Pochodom dolinou, položením vencov a zapálením 
sviec si pripomenieme 75. výročie SNP. 
 

 

Nový autobusový spoj 
Na základe požiadavky od Vás občanov, 

sme sa obrátili na Odbor dopravy 

Žilinského samosprávneho kraja so 

žiadosťou o poskytnutie ďalšieho 

autobusového spoja. Spoj by mal slúžiť 

hlavne tým, ktorí navštevujú ordináciu 

pani doktorky Hrbčovej, aby sa mohli 

dostať späť domov. 

Po jednaniach s odborom dopravy ŽSK 

a poskytovateľom prepravy bude od 

konca júla tohto roka premávať do našej 

obce autobus, ktorý vychádza z Dúbravy 

o 8,25 hod a ide do Liptovského 

Mikuláša. Každú stredu, keď MUDr. 

Hrbčová ordinuje od 6,15 hod bude spoj 

zachádzať aj do Liptovských Kľačian, 

kde bude okolo 8,40 hod. a následne 

pôjde do Liptovského Mikuláša. 

Pokiaľ bude spoj využívaný 

v dostatočnej miere budeme žiadať 

o jeho poskytnutie aj na ďalšie dni 

v týždni. Pribudne tak aj nové 

predpoludňajšie spojenie medzi našou 

obcou a okresným mestom. 
 

Chválime: 

• p. Paulu Gettovú, že každoročne 

daruje Adventný veniec pred obecný 

úrad.  

• p. Annu Glezgovú, že darovala vázy 

do domu smútku. 

• p. Jozefa Urbana z Ľubele, že bez 

nároku na odmenu zabezpečil 

osvetlenie sochy Sv. Alžbety. 

• ochotné kuchárky a pekárky, ktoré 

vytrvalo sponzorujú dobrotami 

obecné podujatia  
 

Redakčná rada praje všetkým čitateľom 

aby ste leto prežili bez extrémov počasia 

a bez úrazov. 
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