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Číslo 1      JÚN  2021      Ročník 7 

 

 

Milí Kľačanci, 

 

polrok máme za sebou, ani sme sa nenazdali. Ako 

zvyčajne, aj na začiatku tohto leta vám prinášame 

informácie o dianí v našej obci za uplynulých šesť 

mesiacov. 

Spoločne sme zvládli druhú vlnu pandémie, ktorá 

zmenila nielen naše súkromie, ale tiež verejný život. 

Napriek tomu, že to bolo obdobie „chudobnejšie“ na 

spoločenské aktivity, hľadali sme možnosti, ako sa 

aspoň v rámci všemožných obmedzení stretnúť 

a pripraviť sa na priaznivejšie podmienky pre 

kolektívne aktivity. 

V jarných mesiacoch, ktoré sme prežili v neustálom 

testovaní sme rozšírili obecné osvetlenie. Nové 

svietidlo bolo nainštalované na vstupe do cintorína 

a solárne svietidlo pri Dome smútku, aby sme tak 

zvýšili bezpečnosť návštevníkov cintorína 

v jesennom a zimnom období. Chcem sa poďakovať 

rodine Chmelických za ústretovosť pri hľadaní 

technického riešenia pri inštalácii pripojenia 

svietidla  

Zmenu ste si mohli všimnúť aj pri zberných 

nádobách na stojisku pod farou, kde pribudla nová 

nádoba na zber kuchynského odpadu. Povinnosť 

jeho zberu vyplynula zo zákona a platí od 1.7.2021. 

Čo patrí do tejto nádoby sa dočítate v samostatnom 

článku. 

Odpad nás stojí z roka na rok viac prostriedkov. 

Požiadali sme preto Enviromentálny Fond 

o poskytnutie dotácie na jeho zhodnocovanie. Spolu 

s poslancami obecného zastupiteľstva tiež 

zvažujeme zmenu systému zberu plastového odpadu 

z kontajnerového na vrecový. O možnosti zmeny vás 

budeme včas informovať. 

Na konci upršaného a nezvyčajne chladného mája 

sme začali s dobudovaním posledného stavebného 

objektu „Výstavby chodníkov na cintoríne“. V tých 

dňoch chceme ukončiť výstavbu spevnených plôch 

v okolí centrálneho kríža na cintoríne a projekt 

ukončiť. Poďakovať treba kľačianskym mládencom, 

ktorí pomohli vynosiť potrebný materiál, ale aj 

zamestnancom obecného úradu, ktorí šetrne 
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odkopali zeminu a spoločnosti KAMEŇOLOMY, 

s.r.o. za materiál. 

V tomto období prebieha tiež pasportizácia 

obecných komunikácií, ktorá bude slúžiť 

k plánovaniu postupnej rekonštrukcie a výstavby 

ciest v našej obci a je nevyhnutná pri žiadaní 

o dotácie na tento účel. 

A keďže financií je z dôvodu poníženia príjmov od 

štátu z podielových daní menej ako v minulosti, 

požiadali sme o dotáciu Žilinský samosprávny kraj. 

Tento krát na oblasť kultúry, kde by sme chceli 

zlepšiť osvetlenie javiska v kultúrnom dome 

a zakúpiť niektoré súčasti krojov, ktoré by sme 

využili pri zachovaní tradícií v našej obci. Dotáciu 

vo výške 1800,- € sme získali vďaka krajským 

poslancom – Erikovi Gemzickému, Rudolfovi 

Urbanovičovi a Jánovi Blcháčovi, za čo sa im chcem 

poďakovať. 

V druhej polovici roka nás vraj čaká ďalšia 

vlna......,všetky aktivity v našej obci budú záležať od 

prípadných obmedzení. Chcem vám preto vážení 

občania zaželať, aby ste si počas letných dní 

oddýchli a načerpali nové sily do ďalšieho obdobia. 

 

S úctou    Ján Hollý starosta obce 

 

UDRŽIAVANIE 

POZEMKOV KOSENÍM 

S príchodom leta sa každoročne stretávame 

s problémom, ktorí v minulosti naši predkovia 

nepoznali ako problém – kosenie trávy. Nie je to až tak 

vzdialená minulosť, ale je to tak. Naši predkovia boli 

odkázaní na to, aby boli do veľkej miery potravinovo 

sebestační, a preto museli poľnohospodársku pôdu 

obhospodarovať. Kosenie patrilo k najzákladnejším 

prácam pri údržbe pôdy a zachovaní jej bonity. 

Moderné poľnohospodárstvo prinieslo veľkovýrobu 

potravín a ľudia postupne prestali pôdu vnímať ako 

životnú nevyhnutnosť a prestali ju využívať na svoju 

obživu. Z práva užívania pôdy sa stala povinnosť – 

záťaž, a preto je na mieste, aby sme sa tejto téme 

venovali aj v našich novinách. Zákon o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy ukladá 

vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej 

pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu buriny 

na pozemkoch. Kosenie je potrebné vykonať najmenej 

dva krát za rok, pričom prvé kosenie by malo byť 

vykonané v čase pred kvitnutím. Mnohí z vás sa 

obracajú na obecný úrad so žiadosťou o pomoc pri 

riešení tohto problému. Vzhľadom k tomu, že na úrade 

zamestnávame   už   len   jedného   pracovníka,   nie  je 

 
Inštalovanie stĺpu verejného osvetlenia. 

 
 

 
Vynášanie materiálu ku krížu. 

 
možné aby sme vám takúto službu poskytli. Dokonca 

ani kosenie obecných pozemkov a krajníc obecných 

ciest nedokážeme zabezpečiť na takej úrovni, ako to 

bolo v predošlých rokoch, keď sme zamestnávali 

piatich, resp. troch pracovníkov. Budem rád ak 

budeme stíhať pokosiť vstup do obce, okolie bytoviek, 

stojiská kontajnerov, cintorín a centrum obce. Chcem 

vás preto požiadať, pokiaľ sa situácia nezmení keby ste 

pri riešení tejto situácie boli nápomocní vy občania. 

Väčšina z vás (vrátane mňa) krajnice ciest kosí sama aj 

napriek tomu, že sú to obecné pozemky, čo ma veľmi 

teší. Skrášlime tak svoje najbližšie okolie 

a vyjadrujeme tak tiež svoj vzťah k našej obci. 

Vopred vám ďakujem za pochopenie a spoluprácu. 
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OBČANIA  NAD  60  ROKOV  DOSTALI  BALÍČEK 

Vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú 

situáciu vo februári tohto roku, rozdal obecný úrad 

seniorom vo veku nad 60 rokov balíček s osobnými 

ochrannými prostriedkami, ktorý v záujme ochrany 

ich zdravia bol doručený do poštovej schránky. Boli 

to dva kusy certifikovaných FFP2 a 10 kusov 

jednorazových trojvrstvových rúšok. Za roznesenie 

veľmi pekne ďakujeme Mirke Devečkovej. Veríme, 

že ochranné prostriedky pomôžu pri ochrane 

seniorov, ako najrizikovejšej skupine obyvateľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobu rúškovú 

dokonca  

prekonala 

aj naša 

Sv. Alžbeta 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVERTE   HOAXOM  

Naša doba prináša okrem pozitív aj mnohé negatíva. 

Jedným z nich je určite šírenie „hoaxov“ – 

nepravdivých správ, ktoré sa šíria predovšetkým 

prostredníctvom internetu. Tieto správy sú aj 

napriek svojej nezmyselnosti (alebo práve preto...?) 

preposielané a zdieľané medzi používateľmi 

a veľmi rýchlo sa šíria. 

V jarných mesiacoch niekto zverejnil fotografiu, na 

ktorej je pätnásť medveďov rôzneho veku pri plote 

ohrady, ktorú pisateľ označil za ohradu 

v kľačianskom kameňolome.  

Čo k tomu dodať? 

- kto pozná aspoň trochu okolie lomu, ten vie, že 

tam nie je nainštalovaný elektrický ohradník, 

ani 3 m vysoké zelené oplotenie 

- kto pozná aspoň trochu biológiu medveďa 

hnedého, ten vie, že pätnásť medveďov pokope 

môže byť leda tak v cirkuse, nie v prírode... 

Zamýšľajme sa nad tým čo čítame a čo šírime ďalej. 

                             Ing. Ján Hollý 
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Sčítanie obyvateľov sa v našej obci konalo od 15. februára do 

31. marca 2021 a doščítavanie od 1. apríla do 13. júna 2021. 

Bolo to po prvý krát kedy ste sa mohli sami elektronicky 

sčítať cez počítač, tablet alebo mobil, prípadne som vám 

mohla byť nápomocná na obecnom úrade. V obci Liptovské 

Kľačany sa sčítalo 96,34 % obyvateľov čo v prepočte tvorí 

370 občanov. Zvyšné 3,66 % sú obyvatelia, ktorí sa 

v evidencii občanov nachádzali omylom (napr. dávno 

zomrelí), dlhodobo žijúci v zahraničí alebo nenachádzajúci sa 

na adrese trvalého pobytu a nemohli sa sčítať. Touto cestou 

chcem pochváliť všetkých občanov, že sa k ščítaniu postavili 

zodpovedne a prispeli tak ku kvalitnejším údajom o stave 

našej spoločnosti. 

Ing. Dagmar Chvojková 

HISTÓRIA  SČÍTANIA 

Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Postupne ako sa vyvíjala 

spoločnosť, menil sa cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania údajov a spracovania výsledkov. Cenzy však 

zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v danom čase na danom území. 

• V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpisy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opakovali v dvojročných 

obdobiach. 

• Sčítanie ľudu v roku 1857 sa po prvý raz uskutočnilo k jednému dátumu – k 31. októbru 1857 – a 

poverenie na jeho vykonanie dostali už len politické úrady. Toto sčítanie sa považuje za začiatok 

prechodu od feudálnych súpisov k moderným sčítaniam ľudu.  

• Prvé moderné sčítanie ľudu bolo v roku 1869. Otvára sa ním nové obdobie populačných cenzov na 

našom území. Zákon o sčítaní ľudu z 29. marca 1869 stanovil, že po roku 1869 sa bude cenzus 

vykonávať v desaťročných intervaloch vždy k 31. decembru v rokoch končiacich sa nulou, t. j. v roku 

1880, 1890, 1900 a 1910. 

• Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa spája s dátumom 15. február 1921. Jeho právnym 

rámcom sa stal prvý československý zákon o sčítaní ľudu č. 256/222 Zb. z 8. apríla 1920. Toto i 

nasledujúce sčítanie v roku 1930 napriek použitým novým metódam bolo však v podstate 

pokračovaním rakúskych sčítaní.  

• Sčítanie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na území Slovenskej republiky 1939 – 1945. Cenzu 

predchádzalo mimoriadne krajinské sčítanie ľudu v roku 1938. Oficiálnym zámerom bolo zistiť 

„národnostný kataster“ na Slovensku, ktorý osobitne vyčleňoval Židov a Cigánov (Rómov). Židia sa 

mohli hlásiť len k židovskej národnosti a Rómovia len k cigánskej. 

• Sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo k 1. marcu 1950, bolo aj sčítaním domov a bytov na území štátu. 

Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis priemyselných a živnostenských podnikov a súpis 

poľnohospodárskych podnikov.  
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• Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo sa k 1. marcu) možno považovať za začiatok novej etapy 

československých populačných cenzov. Do histórie vstúpilo ako prvé integrované sčítanie obyvateľov, 

domácností, bytov a domov. Toto vzájomné prepojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne 

sa rozšírili aj možnosti ich využitia. 

• Od roku 1970 sa so sčítaním spájajú dvojpercentné výberové zisťovania v domácnostiach (mikrocenzy) 

zamerané na sledovanie rozdielov v príjmoch rôznych skupín obyvateľstva a ďalšie oblasti 

vypovedajúce o životnej úrovni domácností. Údaje zo sčítaní v rokoch 1970 a 1980 boli široko 

publikované. Časť z nich sa využila aj na zostavenie Retrospektívneho lexikónu obcí Československej 

socialistickej republiky 1950 – 1970 (Federálny štatistický úrad, 1978).  

• Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo posledným československým sčítaním. Pri jeho 

realizácii, spracovaní údajov a publikovaní výsledkov sa použila moderná výpočtová technika. Do 

cenzu bola opäť zaradená otázka o náboženskom vyznaní obyvateľov a v porovnaní s predchádzajúcimi 

sčítaniami sa rozšírila aj škála zisťovaných národností (po prvý raz sa zisťovala osobitne rómska 

národnosť). Vzhľadom na politické zmeny sa značne zúžil pripravovaný široký rozsah publikovaných 

výsledkov.  

• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 vychádzalo z metodických odporúčaní Organizácie 

Spojených národov a Európskej únie. Rozhodujúcim okamihom sčítania bol 26. máj 2001. Údaje 

aktuálne k tomuto dátumu sa zisťovali metódou samosčítania, t. j. do sčítacích formulárov ich 

zapisovali sami obyvatelia.  

• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykonalo na území Slovenskej republiky k 21. 

máju. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 zaviazalo všetky členské štáty 

Európskej únie uskutočniť sčítanie v tom istom roku podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií. 

Toto sčítanie bolo výnimočné aj tým, že po prvý raz v histórii si obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie 

formuláre vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.  

 

 

Sčítanie 

majetku 

z roku 

1869  - 

Uhorsko, 

Spiš, 

Nová 

Ľubovňa 

 

 

 

 

 

Dagmar Chvojková 
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ODPADY, A ZAS TIE ODPADY 

V predchádzajúcom decembrovom čísle obecných novín sme priniesli informáciu o zvýšení poplatku za tuhý 

komunálny odpad (TKO). Viacerí z vás sa pýtajú či bolo nutné takéto zvýšenie. Na obecnom úrade sme 

preto vypracovali štatistiku o vývoji nákladov na likvidáciu odpadu za roky 2015-2020, ktorú vám 

prinášame v prehľadnej tabuľke.  

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

poplatok 10,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 20,00 € 

vývoz TKO 8 963,47 € 9 712,33 € 8 612,80 € 8 810,12 € 9 739,46 € 11 219,20 € 

príjem daň 3 884,99 € 4 937,24 € 4 924,90 € 5 011,58 € 4 893,10 € 8 109,22 € 

doplatok obcou 5 078,48 € 4 775,09 € 3 687,90 € 3 798,54 € 4 846,36 € 3 109,98 € 
 

Z tabuľky je zrejmé, že sme za uvedené obdobie doplatili na nakladanie s odpadom 25 296,35 €. Podľa 

zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec nesmie doplácať na 

nakladanie s TKO a je povinná všetky náklady hradiť z miestneho poplatku. Opäť preto apelujem na vás 

vážení občania, aby ste venovali odpadu zvýšenú pozornosť, hlavne správnemu separovaniu, aby sme tak 

spoločne predchádzali takémuto výraznému nárastu poplatku za TKO, ktorý čoraz viac zaťažuje vaše 

rodinné rozpočty. 

 

KUCHYNSKÝ  ODPAD 

Na Slovensku ročne vyprodukujeme viac ako 500 tisíc ton 

kuchynského odpadu, čo predstavuje približne 100 kilogramov na 

jedného obyvateľa. A práve biologický odpad tvorí v súčasnosti 

najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke. Podľa viacerých 

informácií je to až 45 %. Pre naše životné prostredie je strašiakom, 

keďže hnijúce potraviny okrem škodlivého skládkového plynu 

ohrozujú podzemné vody a sú priestorom na šírenie baktérií, s čím 

súvisia ďalšie zdravotné riziká. V odpadových nádobách najčastejšie 

končí chlieb a pečivo, ovocie a zelenia, mliečne výrobky, zvyšky 

uvareného nedojedeného jedla a nerozbalené potraviny. Aby sme v čo 

najväčšej miere eliminovali množstvo kuchynského odpadu 

končiaceho na skládkach, triedime od 1. januára aj tieto komodity. 

Najväčším prínosom triedeného zberu kuchynského odpadu je najmä 

to, že už sa nebude vyvážať na skládky.  

Aj v našej obci sme začiatkom roka nainštalovali zbernú nádobu na 

kuchynský odpad, na stojisku pod farou. Do tejto nádoby patrí 

napríklad: vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky 

z jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny 

po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu (omáčka, polievka)     

zvyšky izbových rastlín, menšie kosti 

Do zbernej nádoby nepatrí: zelený odpad, použité oleje a tuky, 

uhynuté zvieratá, ohorky z cigariet.  veľké kosti 

Ing. Oľga Hollá 

Cieľom tejto zákonnej 

povinnosti je ochrana nášho 

životného prostredia 

a samozrejme aj zníženie 

poplatku za odpad, ktorý 

občanov čoraz viac zaťažuje.  
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Spoločenská kronika obce Liptovské Kľačany 
 

Životné jubileum 
 

Prvý polrok roku 2021 je pokračovaním zmeny v našom 

programe. V záujme zachovania nariadenia vlády 

a bezpečnosti v súvislosti s koronavírusom sme neuskutočnili 

návštevy jubilantov a v ich rodinách a aspoň touto cestou im 

srdečne blahoželáme. V prvom polroku sa vzácneho životného 

jubilea dožili: 

Paulína Gettová   80 rokov 

Elena Gengeľová   70 rokov 

Mgr. Jana Šimanská  70 rokov 

Anna Budveselová   70 rokov 

Vladimír Záborský   60 rokov 

Pavol Mrázik    50 rokov 

Magda Feketíková   50 rokov 

Beata Vrbenská   50 rokov 

Roman Kubík   50 rokov 

Miroslava Kanderová  50 rokov 

 

 

 

 

Aj keď roky letia 

ako voda, 

neplačte bola by 

to škoda, 

nie je to presne len o veku, 

ale – a to predovšetkým – o človeku.  
 

Narodili sa 

Adam Záborský, ktorého vítame medzi nami. 
 

      
 

Nový život práve prichádza: nielen život Vášho 

bábätka, ale život Vás dvoch, ktorý naplní nové 

zážitky, skúsenosti a radosti. Prajeme Vám, aby nový 

človiečik priniesol vo Vašej rodiny veľa lásky, 

smiechu a nehy. 

Manželstvo uzavreli 

Simona Ošková a Patrik Morava 

Janka a Tomáš Šimko 
 

        
 

Dvíhame čašu červeného vína, na Vaše šťastie, na 

Váš krásny deň. Nech Vaša láska nikdy nezhasína, 

prežite svoj život ako krásny sen. K svadbe iba 

prianie jedno: Kráčajte vždy v láske vedno! 

 

Opustili nás 

Jaroslav Záborský     58 rokov  

Anna Šimková      91 rokov 

Ing. Jozef Hríň       64 rokov 

Roman Serafín      37 rokov 

 

        
 

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad 

odchodom ich blízkych  na ktorých spomienka 

ostane v našich srdciach. 

Jozefa Mikušincová 

Bohuslava Martinková  

 

Počet obyvateľov k 30.6.2021 je  375. 
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Z  HISTÓRIE  FARNOSTI 

Milí priatelia. 

Je smutné ak musíme oznámiť odchod človeka do večnosti. Ešte smutnejšie je, keď je to 

Kristov kňaz. Najmä kňaz, ktorého ste mnohí poznali. V čase pandémie, keď bol život 

spoločnosti obmedzený, Pán Boh povolal do večnosti bývalého pána farára Ladislava 

Hostinského. Mnohí si na neho pamätáte. Bol výraznou osobnosťou. Najmä jeho smelý 

prejav, ale aj niektoré ľudské slabosti, zostali natrvalo vryté do pamäti. 

Ladislav Hostinský sa narodil 21.11.1958 v Spišskom Hrhove. Do kňažského seminára 

v Spišskej Kapitule nastúpil v roku 1987 ako 29 ročný.  Formáciu ukončil v roku 1993 a 

prijal sviatosť kňažstva. Prvým kaplánskym miestom bola Levoča. Odtiaľ išiel do 

Ružomberka. V roku 1996 sa stal správcom farnosti sv. Alžbety v Liptovských 

Kľačanoch. Tu pôsobil do roku 1998. 

Pre vážne zdravotné problémy bol v 

roku 1999 postavený mimo pastoráciu. 

Po vyliečení pôsobil jeden rok vo Svite 

ako kaplán, potom šesť rokov ako 

správca farnosti v Bušovciach. V roku 

2006 až 2010 bol kaplánom v Štrbe a v 

Spišskej Starej Vsi. A od roku 2010 bol 

výpomocným duchovným. Najprv 5 

rokov v Liptovskom Mikuláši a potom 

až do svojej smrti vo farnosti Levoča. V 

Levoči svoju duchovnú činnosť začínal 

a zaopatrený sviatosťami ju v Levoči aj 

skončil. Pochovaný je, v jeho rodisku, v 

Spišskom Hrhove.  

V spomienkach na tohto kňaza sa vraciame k jeho výraznému spevu počas liturgie. Jeho príhovory vťahovali 

veriacich hlbšie k poznaniu Svätého písma, ale aj k mravným hodnotám, ktoré sa snažil vložiť do svedomia 

človeka. Buďme mu za to vďační a nezabúdajme na neho v modlitbách. Nech mu dá Pán Boh večné odpočinutie.  

PEKNÝ  PRÍBEH 

Jeden starší pán farár prišiel raz v jedno veľkonočné 

nedeľné ráno do kostola a doniesol so sebou 

hrdzavú, skrivenú, starú vtáčiu klietku, ktorú položil 

vedľa oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, 

keď prehovoril: 

Včera som sa prechádzal po meste a uvidel som 

chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé 

vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. Zastavil 

som ho a spýtal sa: Čo to tam máš, synak? 

Len pár starých vtákov, odpovedal. 

Čo chceš s nimi robiť?  spýtal som sa. 

Zobrať ich domov a hrať sa s nimi, odpovedal. 

Budem ich dráždiť, aby sa pobili. Stavím sa, že to 

bude zábavné.  

Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa 

to baviť. Čo urobíš potom?  

Mám aj zopár mačiek, radi si na nich pochutia.  

Keď som na moment onemel, zašepkal som. Koľko 

chceš za tie vtáky, synak? 

Čoo??!!! A na čo by vám boli, pán farár? Sú to len 

obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú - a vôbec nie 

sú pekné!  

Koľko? Znovu som sa spýtal. Chlapec si ma 

premeral, ako by som bol bláznivý a povedal: 100 

eur!  Siahol som do vrecka a odpočítal peniaze. Na 

konci chodníka, kde bol strom, som klietku otvoril a 

pustil vtáčky na slobodu. Tak je to v našom živote. 

Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa 

škodoradostne sa chválil: Nuž, Pane, práve som 

nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú 

návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich 

všetkých!  

Čo s nimi budeš robiť?  spýtal sa Ježiš. 

Satan odpovedal: Cha, budem sa zabávať! Budem 

ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, naučím ich 
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nevere, naučím ich, ako sa majú nenávidieť a škodiť 

si, naučím ich klamať a podvádzať priateľov, 

naučím ich piť, fajčiť a preklínať, naučím ich 

nevďaku a pohŕdaniu. Naučím ich ako vynájsť 

zbrane a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším 

na tú zábavu!  

A čo urobíš potom? spýtal sa Ježiš. Zatratím ich! 

hrdo sa vypol Satan. 

Koľko za nich chceš?  spýtal sa Ježiš.  

Hádam by si tých ľudí nechcel ?! Niet v nich ani 

štipky dobra. Keď si ich vezmeš, budú Ťa len 

nenávidieť. Napľujú na Teba, budú Ťa preklínať a 

zabijú ťa! 

Čo za nich chceš?  opäť sa opýtal. Satan pozrel na 

Ježiša a zaškeril sa: 

Každú Tvoju slzu a všetku Tvoju krv!   

Ježiš povedal: Dám ti to a zaplatil na kríži. 

Vďaka Ti, Pane za Tvoj kríž! 
 

Jana Šimanská 
 

NETREBA  ZABÚDAŤ... 

Tridsať rokov od pádu totality prinieslo do 

mnohých rodín spomienky, zamyslenia a diskusie. 

Aj v našej rodine si často spomíname ako sa 

rodila sloboda a ako totalitný režim poznačil našu 

rodinu, príbuzenstvo a známych. 

V rodine Ondreja a Kataríny Vrbenskej, ktorá 

žila v Liptovských Kľačanoch v časti Krivý kút sa 

nežilo ľahko. Neľahká situácia ich donútila odísť 

do USA, kde sa narodili ich najstarší synovia 

Michal a Ondrej. Po návrate pribudlo do rodiny 

ďalších päť detí, medzi nimi Štefan a Jozef. Deti 

boli vedené k skromnosti, pracovitosti a čestnosti. 

Obdivuhodná súrodenecká súdržnosť a vzájomná 

pomoc v nich zostala navždy. 

V roku 1939 Slováci získali vlastný národný 

štát a to bola príležitosť pre nich zlepšiť si svoje 

sociálne postavenie. Traja súrodenci Michal, 

Štefan a Jozef vstúpili do služieb Ministerstva 

vnútra Slovenského štátu a stali sa absolventmi 

policajného kurzu. Vďaka svojej zodpovednosti, 

pracovitosti a vzdelávaní sa, postupovali aj v 

práci. Strýko Štefan sa vypracoval na príslušníka 

kriminálky v Bratislave. Jozef- náš otec sa stal 

členom kriminálky v Trenčíne. Pretože obidvaja 

bratia mali podobnú náplň práce, ich zmysel pre 

spravodlivosť si získal uznanie a ocenenie 

nadriadených.  
Obdobie po roku 1948 bolo poznačené 

totalitným, komunistickým režimom. Boli 

používané nekalé praktiky proti tým, ktorí 

nesúhlasili s režimom a postupne prenikli aj do 

polície. Zákon, charakter a nábožensky založení 

ľudia sa stali prekážkou. Blokoval sa im pracovný 

postup, otvárala sa korešpondencia, kládli sa im 

nezmyselné podmienky a obidvaja bratia boli 

prepustení. Veľkú oporu mali v obetavých 

manželkách, ktoré ich podporovali v ich 

nezlomnosti. I keď im boli kladené prekážky pri 

hľadaní novej práce, svojou autoritou a znalosťou 

zákonov boli 

nápomocní tým, ktorí 

pomoc potrebovali.  
Vycestovať do 

zahraničia pred 

rokom 1989 bolo 

umožnené 

málokomu. 

Uskutočniť sobáš s 

cudzincom prinášalo 

nejednu prekážku. V 

prípade 

vysokoškolského 

vzdelania a 

následnom odsťahovaní sa za manželom do 

cudziny bolo treba za vysokoškolské štúdium 

nášmu štátu zaplatiť. V roku 1968 si strýko Štefan 

podal žiadosť o rehabilitáciu, ale nedožil sa jej. 

Rehabilitačné procesy boli zdĺhavé, neraz ich 

komplikovala zložitá politická situácia v krajine. 

Otec bol rehabilitovaný 28.11.1991 

rehabilitačnou komisiou Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky ako 76 ročný. Bola ocenená 

jeho práca v bezpečnostnom aparáte a pretože mu 

boli pri prepustení odňaté vyznamenania, ktoré 

dostal, 2.7.1993 mu bola priznaná hodnosť kapitán a 

upravený dôchodok. 

I keď november je naplnený spomienkami a 

melanchóliou, ale reprezentuje aj hodnoty ako je 

odvaha, priamosť a spravodlivosť, ktoré si treba 

pripomínať počas celého roka. 

Uplynulé roky priniesli do spoločnosti 

rozdrobenosť. Nedostatok tolerancie, ľudskosti, 

schopnosti robiť kompromisy poznačila mnohých 

egoizmom a chamtivosťou. 

Napriek tomu čo nám spoločnosť priniesla, je 

potrebné snažiť sa ju meniť k lepšiemu a to závisí 

od každého jednotlivca. 

Mgr. Jana Polesná rod. 

Vrbenská    
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SKRÍNINGOVÉ  TESTOVANIE 

V čase najväčšej chorobnosti na Covid-19 vláda Slovenskej republiky na čele s hlavným hygienikom 

nariadila celoplošné testovanie obyvateľov, ktoré sa malo konať aj v našej obci. Z finančných a kapacitných 

dôvodov sme nakoniec boli pričlenení k susednej obci Ľubeľa, ktorá poskytla priestory v budove B 

Základnej školy. Pomoc pri testovaní zo strany obce Liptovské Kľačany bola zabezpečená dievčatami – 

Janka Šimková, Dagmar Chvojková, Ivka Budveselová a Miriam Devečková, ktoré boli vo funkcii 

zapisovateľ a zdravotník. Napriek nevôli občanom dať sa testovať boli celkom dobré výsledky: 

23. január 2021 – 517 testovaných z toho 3 pozitívny 

30. januára 2021 – 530 testovaných z toho 0 pozitívnych 

4. februára 2021 – 394 testovaných z toho 0 pozitívnych 

20. februára 2021 – 354 testovaných z toho 0 pozitívnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Chvojková 
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FAŠIANGY, TURÍCE..... 

Fašiangy – čas veselosti, zábavy a tancovačiek. A tiež rozličných osláv, plesov, 

či karnevalov. Trvajú od Vianoc – od Troch kráľov po Popolcovú stredu. Aj 

tento rok však nekonečné obmedzenia dali stopku mnohým veselým tradíciám. 

Nemohli sme sa zabaviť ani na plese či karnevale, a veruže aj na tradičnú 

fašiangovú bursu sme čakali márne... teda nie celkom. Už skoro tradične – náš 

rozhlas to zachránil. Veselé zvučné hlasy Karinky Oravcovej a Emky 

Brezňanovej mi pomohli pri krátkej relácii, ktorá mala aspoň troška 

pripomenúť tento veselý čas. Nuž a bursovníci síce dedinou nechodili, no ich 

spevy a harmoniku ste tiež mohli počuť z rozhlasu. ☺ 

VŠETKO  NAJLEPŠIE  MILÉ  MAMIČKY  

A  STARKÉ.... 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamám a starým mamám. Poďakovať 

sa za všetko, povedať im, že si ich vážime a máme radi, sa každý rok podujmú 

aj naše ratolesti. Tento rok to tiež nebolo celkom tradičné. Ani zákaz 

stretávania a iné opatrenia nám to však celkom neprekazili. Podobne ako pred rokom, aj teraz sa deti 

podujali na milú úlohu – pre maminy a starké uviazať kytičky z básní a piesní. Stretnutie na ihrisku, učenie 

sa básní, nahrávanie.... a bolo.... V nedeľu poobede ste mohli počuť nádhernú zmes hlasov vďaky z nášho 

rozhlasu. Tento rok sa pridalo ozaj veľa detí, a všetkým sa chcem aj v mene všetkých mamín a starkých 

veľmi pekne poďakovať. Mohli ste počuť Lenku a Aničku Adamčiakové, Emku a Viki Brezňanové, Emku 

a Hanku Humené, Hanku Mrázovú, Elišku Martinkovú, Zojku a Ninku Hrbkové, Lucku a Karinku 

Oravcové, Šimonka, Lucku a Aďka Šotníka, Mirku Horvátovú, Simonku Tkáčovú, Miška a Dáriuska 

Vozára, Terezku Budveselovú, Lucku Herichovú, Frederika a Vivi Semanovcov, Alicku Farkašovú, Klaudiu 

Sitárikovú, Lea Bubniaka, Danku a Lindušku Vyšňanové, Janka a Kristiánka Veťkovcov, Aďku Vrbenskú, 

Danka a Miriamku Devečkovcov, Alexa a Lenku Horvayovcov, Dorotku Vrbenskú, Lukinu Mišiakovú, 

Paťka Garaja a aj hudobníkov Vlčekovcov.... no skoro celé Kľačany... ☺ Paráda! Rada by som ešte 

poďakovala za pomoc Mirke 

Devečkovej a Erikovi Semanovi 

za technickú podporu, Mirke 

Devečkovej ml. za roznesenie 

sladkých darčekov a samozrejme 

Vám, že ste si nás vypočuli. ☺ 

    

  Lenka Brezňanová 

 

Po relácii ku Dňu matiek, ktorú 

ste si mali možnosť vypočuť v 

obecnom rozhlase, mi pripadla milá povinnosť porozdávať malé darčeky od obecného úradu Liptovské 

Kľačany. Mnohé mamy a staré mamy, ktoré nás pristihli rozdávať darčeky do poštových schránok nás 

obdarili okrem ďakovných slov aj vetou: „Maličkosť nám robí veľkú radosť“. Tešíme sa spolu s Vami, že 

počas náročného obdobia pandémie, sme Vám mohli aspoň takto sprostredkovane nahradiť tradičné 

stretnutie. Veríme, že budúci rok sa na Deň matiek stretneme v kultúrnom dome, kde pre Vás opäť 

pripravíme príjemné posedenie pri dobrej káve s programom. Darčekový balíček nahradí chutný zákusok, 

ktorý je každoročne v cukrárskej réžii majsterky odborného výcviku Katky Sivkovej a rozhlasovú reláciu 

vystúpenie našich detí priamo na javisku.       Miriam Devečková 
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ČERENOVÁ SKALA 

Unikátna skala, ktorá očarí svojim výhľadom každého návštevníka. 

Výnimočná je aj tým, že na jej zdolanie nepotrebujete lano, alebo 

horolezeckú výstroj a za necelú hodinku ju dokážu zdolať aj deti. Je to 

kopec medzi Prosečným a Pravnáčom v masíve Chočských vrchov pri 

Liptovskej Anne. Z našej obce sa na ňu pozeráme celé roky, a tak sme sa 

na tradičnú jarnú turistickú vychádzku vybrali tam. V nedeľu 9. mája sme 

sa zišli pred obecným úradom a autami sme sa previezli do Lipt. Anny, 

odkiaľ sme po lesnej ceste a strmom chodníku vystúpili na skalnú plošinu 

a ocitli sme sa v inom svete – svete vtákov. Skalné bralo poskytuje vhodné 

podmienky na hniezdenie sokola myšiaka, ktorý tu našiel svoj domov 

a nám poskytol jedinečnú prehliadku svojich leteckých schopností. 

V krásnom slnečnom počasí sa nám veru ťažko odchádzalo do 

každodennej reality. Posielame ponad Liptovskú kotlinu posledné pohľady 

k našej dedinke a vraciame sa späť domov. Všetkým účastníkom ďakujeme 

za účasť, zvlášť tomu najmladšiemu Samkovi Oravcovi. Tešíme sa na 

ďalšie prechádzky po našom nádhernom Liptove. 
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DEŇ DETÍ  

Ako by to vyzeralo keby korona 

zastavila radosť detí. Veď deti sa už 

nevedeli dočkať na pripravené súťaže 

(bez s pizzou, hod do plechovíc, 

strieľanie zo vzduchovky, hľadanie 

v piesku, vešanie ponožiek, lezecká 

stena, hľadanie perníkov, maľovanie 

nohou, prikladanie vrchnáčikov...). 

Tešili sa hlavne na výhry, maľovanie 

na tvár, koníky, aj na opekanie 

špekačiek. Počasie prialo a slniečko 

príjemne hrialo. Za ochotu pomôcť by 

sme chceli poďakovať: Mirke 

Devečkovej za moderovanie, Majke 

Semanovej za maľovanie na tvár, 

manželom Hollým za najlepšiu 

horolezeckú disciplínu, Alenke 

Oravcovej, že napiekla koláče, 

poslancom a všetkým, ktorí aj 

maličkosťou prispeli k priebehu tohto 

podujatia. 
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VATRA 

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou, sa 

26.6.2021 na Hôrke opäť rozhorela Jánska vatra. 

Zvyk, ktorý sa v našej obci traduje už desaťročia 

súvisí s oslavou letného slnovratu. Naši predkovia 

ho považovali za jednu z najvýznamnejších udalostí 

roka. Je oslavou slnka ako zdroja života na Zemi, 

ktoré vplýva na plodnosť, úrodu a tým aj dostatok 

obživy pre ľudí. Oheň bol tiež symbolom očisty. 

Vďaka tejto tradícií sme sa mohli viacerí po vyše 

ročnom korona-zajatí stretnúť a spoločne si uctiť 

túto tradíciu. Početná návšteva obyvateľov 

z blízkeho i vzdialeného okolia sa zhodla v tom, že 

Hôrka je unikátne miesto na takýto obrad a kľačianska vatra je určite najväčšou, aká sa páli na Liptove. 

Preto je na mieste vysloviť poďakovanie Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbárnikov Lipt. Kľačany za 

poskytnutie priestoru aj dreva na vatru. Poďakovať treba aj spoločnosti Kameňolomy L. Kľačany, s.r.o., 

ktorá každoročne sponzorsky podporuje túto akciu a vďaka tomu mohlo byť tohtoročné pálenie spestrené 

vystúpením Liptovských heligonkárov a fujaristovi Ľubovi Laukovi. V neposlednom rade ďakujeme aj 

chlapom, ktorí vatru postavili. Predovšetkým Marekovi a Matúšovi Veselovským, vďaka ktorým je vatra 

esteticky na vysokej úrovni a technicky postavená tak, že bezpečne zhorí, čo vyžaduje veľkú mieru 

skúsenosti, ako aj Filipovi Martinkovi za organizačný dozor. Samozrejme ďakujeme aj ľubeľským hasičom , 

ktorí každoročne dohliadajú na bezpečný priebeh tejto akcie. Ak k tomu pripočítame aj vydarené počasie, 

musíme sa tešiť z vydareného podujatia a dúfať, že táto tradícia nás bude ešte dlho prezentovať ako obec, 

v ktorej si ľudia svoje tradície chránia, ctia aj zachovávajú.      J. Hollý 

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV - EURÓPSKA VÝZVA PRE JEDNOTU DÔCHODCOV 

Na začiatku sa vráťme do 27. októbra 2011, do dňa, kedy sa konala schôdza 

ešte starej Jednoty dôchodcov. Predseda okresnej organizácie Jednoty 

dôchodcov nám adresoval list s európskou výzvou pre organizácie Jednoty 

dôchodcov, v ktorom nás žiadal o zapojenie sa do akcie Deň červených 

makov.  

Nultý ročník sme realizovali pri pamätníku v našej obci pred obecným 

úradom dávno pred obdobím pandémie. Zapálili sme sviečky 11. novembra 

o 11. hodine a 11. minúte. Tento čas je celosvetovo venovaný spomienke na 

padlých hrdinov v prvej svetovej vojne. Je na nás, aby sme nedovolili 

zabudnúť mladým generáciám na významné historické udalosti. A práve 

s týmto odkazom chce obnovená Jednota dôchodcov v našej obci 

pokračovať v tradícii, ku ktorej nás, dôchodcov, vyzývajú. Zapálime sviečku a položíme veniec z červených 

makov k miestnemu pamätníku padlých hrdinov. Už dnes si môžete poznačiť v kalendári  dátum a čas.  

11. november, 11. hodina a 11. minúta. 

Z listu sme sa dozvedeli, že Deň červených makov – s dátumom 11. november je deň pripomínajúci rok 

1918, kedy skončili boje 1. svetovej vojny. Odpoveď na otázku prečo červený mak nachádzame 

v historických súvislostiach. Červený kvet poľného maku z Flanderských polí pri belgickom mestečku Ypér, 

kde v roku 1915 zahynuli tisícky vojakov. Tento kvet je symbolom, ktorý nám má pripomínať, že aj my si 

musíme a máme vážiť našich hrdinov a nezabúdať na výrok Thomasa Manna: „Kto nepozná a neváži si 

svoju minulosť, nepochopí a nezaslúži si budúcnosť."    

Za Jednotu dôchodcov Liptovské Kľačany  

                Bohuslava Martinková 
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GRATULUJEME 

Pani Paula Gettová (alebo pre mnohých z nás teta Paula) sa 

v uplynulom období dožila významného životného jubilea. Pri tejto 

príležitosti je potrebné poďakovať jej za aktívnu prácu pre obec 

a spomenúť tie aktivity, ktorými prispela k rozvoju našej obce alebo 

k zachovaniu kultúrno-spoločenských tradícií v obci. 

Počas jej pracovného obdobia sme ju mohli stretnúť ako účtovníčku 

v miestnej škole, alebo pracovníčku miestneho národného výboru 

a neskôr ako dlhoročnú vedúcu predajne potravín. Popri práci sa 

zaujímala aj o spoločenské dianie v obci. Okrem výkonu mandátu 

poslankyne obecného zastupiteľstva bola aktívnou členkou 

Slovenského zväzu žien, 

spotrebného družstva 

JEDNOTA, Slovenského 

červeného kríža a tiež ako 

členka výboru Pozemkového 

spoločenstva Lipt. Kľačany. 

Popri tomto všetkom 

nezabudla ani na aktivity 

súvisiace s upratovaním 

a výzdobou kostola.  

Aj keď sa zdá, že sa to všetko 

ani nedá stihnúť za jeden 

ľudský život, je to tak. Ešte 

raz Vám teta Paula ďakujeme 

a prajeme Vám aby ste sa 

ešte dlhé roky tešili so 

svojimi najbližšími v dobrom 

zdraví.  

 

Pozvánka  oslavy  

 pamätníka  partizánom. 

Pochod Kľačianskou dolinou 

sa uskutoční v sobotu 

29. 8. 2021  o  9,00 hod 

pred obecným úradom. 

Chválime: 

• Daňovníkov, ktorí si vzorne 

a v riadnom termíne zaplatili daň 

z nehnuteľnosti a tuhý 

komunálny odpad. 

Nechválime: 

• Majiteľov psov, ktorí venčia 

svojich miláčikov na cintoríne 

a na detskom ihrisku. 

• Nepozorných vodičov, ktorí 

svojou arogantnou jazdou ničia 

okolie našej peknej dedinky 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
 

Prajeme vám krásne prežitie 

letných dní plných slnka, pohody, 

odpočinku a príjemných zážitkov. 

Redakčná rada 
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