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Vážení občania a čitatelia,
v druhej polovici roka sme Vám zvykli doručiť noviny v predvianočnom
období. Tento rok urobíme výnimku vzhľadom k tomu, že v novembri nás
čakajú komunálne voľby. Nadišiel čas, kedy chcem na záver tohto volebného
obdobia zhodnotiť to, čo sa za posledné štyri roky v našej obci podarilo urobiť,
čo sa nepodarilo a prečo.
Vo svojom volebnom programe v roku 2014 som vám ponúkol rozvoj obce vo
viacerých oblastiach, slušnú a otvorenú komunikáciu, transparentné
hospodárenie, úctu k starším ľuďom a zachovanie našich obecných tradícií.
Jednotlivé oblasti by som teraz stručne vyhodnotil.
Výstavba v obci a budovanie infraštruktúry.
Za najdôležitejší považujem projekt odkanalizovania našej obce. Projekt je vo
fáze vybavovania stavebného povolenia a vysporadúvania vlastníckych
vzťahov. Potešiteľné je, že v našej obci všetci dotknutí občania dali súhlas na
zriadenie vecného bremena na pozemky, po ktorých kanalizácia pôjde. Ak sa
nevyskytnú neočakávané problémy, tak realizácia projektu by mohla byť o trištyri roky.
Úspešne sa nám podarilo
ukončiť
projekt
revitalizácie cintorína, na
ktorý
sme
získali
prostriedky z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu
pre
rozvoj
vidieka.
Vybudovanie pešníka a
Cintorín pred rekonštrukciou
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schodov uľahčí návštevníkom pohyb v areáli
cintorína a prispieva k zlepšeniu vzhľadu obce.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli
počas brigád pri dokončovacích prácach a úprave
okolia. Okrem toho, bola zväčšená parkovacia
plocha pri dome smútku a nainštalovaná Pamätná
tabuľa zosnulých, ktorá pomáha pri orientácii v
hrobových miestach.
Ďalšou významnou investičnou akciou bola
oprava miestnych komunikácií. Boli upravené tie
úseky, ktoré už boli v kritickom stave, respektíve
doposiaľ
neboli
pokryté
asfaltom.
Vyasfaltovaním plochy pred kultúrnym domom
sme tiež vylepšili vzhľad obce a zamedzili tak

Cintorín po rekonštrukcii

znečisťovaniu
kultúrneho
domu.
Povrch
cesty
k
veľkoobjemovým kontajnerom
bol spevnený frézovanou drťou,
čo dáva dobrý základ pre
budúcu konečnú úpravu tejto
cesty. Pri cestách treba
spomenúť aj naše aktivity pri
rekonštrukcii cesty prvej triedy
č. 18, kde sa podarilo obnoviť
úsek Lipt. Michal – Gôtovany.
K zvýšeniu kultúry cestovania
určite prispela aj oprava
autobusových zastávok v obci. Do polovice novembra budú na ceste pri
bytových domoch nainštalované spomaľovacie prahy, aby sme znížili rýchlosť
vozidiel v tomto úseku.
K zlepšeniu infraštruktúry v obci prispela tiež rekonštrukcia obecného rozhlasu.
Staré kovové stĺpy už boli v kritickom stave a rušili aj vzhľad obce.
Začali sme s budovaním
kamerového systému v obci,
ktorý plánujeme do budúcnosti
rozšíriť aj na ďalšie miesta.
Obecné
prostriedky
sme
investovali aj do zachovania
kultúrneho dedičstva v obci a to
predovšetkým pri rekonštrukcii
kaplnky nad obcou a obnove
krížov pod farským vrchom, pri
potravinách a na Ostredku.
Investične sme nezabudli ani na
obyvateľov obecných bytových
domov. Už v roku 2015 sa nám
podarilo vrámci reklamačného
konania
vybaviť
prekládku
strešnej krytiny a odstrániť
stavebné nedostatky na domoch č.
175 a č.176. Tu sme tiež
zabezpečili výmenu niekoľkých
strešných okien a opravu zatekajúcich balkónov. Nainštalovaním redukčných
ventilov na vodovodné
prípojky sme odstránili
problém častých výmen
elektrických
bojlérov.
Kvalitu
bývania
sme
zlepšili aj obyvateľom
radovej bytovky, ktorí sa
dlhodobo sťažovali na
nezabezpečený vonkajší
poklop čističky a na
upchávanie
prívodného
potrubia
do
čističky.
Obidva nedostatky sme
odstránili. Problém upchávania bol spôsobený neodbornou inštaláciou
potrubia, ktoré bolo zahrdlené z väčšieho do menšieho priemeru, uložené do
protispádu a nepovoleným nahrievaním pri zakladaní i prasknuté!
Nerozumiem, ako mohlo byť prebraté od zhotoviteľa takéto dielo… Všetky
opravy na bytových domoch
boli realizované z obecných
prostriedkov a fondu opráv,
pre ktorý sme založili
samostatný
účet
a
nájomníkom tak tvoríme
rezervu na prípadné ďalšie
opravy. V predchádzajúcom
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období takýto účet vytvorený nebol a platby
nájomníkov boli použité na rôzne iné účely.
Protipovodňové opatrenia.
V nedávnej minulosti bola naša obec viackrát
ohrozená veľkou vodou. Je preto potešiteľné, že
sa nám podarilo v uplynulom roku vybudovať
odvodňovacie rigóly popri cestách, opraviť tri
poškodené priepusty, prehĺbiť koryto potoka
Hrachovisko na vstupe do obce a prehĺbiť koryto
potoka Kľačianka v kritických úsekoch.
Prínosom
pre
obec
je
aj
získanie
protipovodňového vozíka, ktorým v prípade
potreby vieme pomôcť najviac vodou ohrozeným

Potok pred vyčistením

Potok po vyčistení

domácnostiam.
Ochrana životného prostredia
Rozvoj obce nie je možný
bez náležitej
starostlivosti o životné prostredie . Aj v tejto
oblasti sme dosiahli nemalý pokrok. V prvom
rade je to zriadenie nového priestoru pre
veľkoobjemové kontajnery. Skutočnosť, že sme
do obce získali ďalší-nový kontajner, že sú
kontajnery pravidelne vysýpané a sú pod
dohľadom kamery sa pozitívne prejavila v tom, že
v okolí obce nemáme žiadnu divokú skládku. Cez
združenie Ekológ sme získali ďalších šesť
kontajnerov na separovaný zber a zriadili sme
nové stojisko na kontajnery pri bývalej pastierni.
Všetky stojiská majú vybudované spevnené
plochy, ktoré zlepšili vzhľad týchto priestorov,
uľahčujú manipuláciu s kontajnermi a predlžujú
ich životnosť. Pozitívne ste aj vy milí občania
prijali možnosť výmeny zberového papiera za
hygienické papiere. Nakladanie s odpadom sme
vylepšili aj pravidelným zberom elektroodpadu.

V neposlednom rade treba
spomenúť organizovanie
detí pri zbere odpadkov v
okolí obce v rámci Dňa
zeme a brigád našej
mládeže.
Napriek
nespornému pokroku v
tejto oblasti teba povedať,
že máme ešte veľa čo
zlepšovať,
lebo
na
likvidáciu
odpadu
musíme vynaložiť ročne
čoraz viac prostriedkov,
ktoré potom chýbajú v
iných oblastiach.
Kameňolom.
Téma kameňolomu je v
našej obci aktuálna od
roku 2006, kedy bola
znovuobnovená
jeho
prevádzka. Oprávnene treba priznať, že táto činnosť prináša aj negatívne
dopady na kvalitu bývania v našej obci. Už sme o nich písali aj v našich
novinách. Za veľmi pozitívne považujem, že v uplynulom období došlo k
zmene spoločnosti, ktorá lom prevádzkuje. Nová spoločnosť podpísala s obcou
Rámcovú zmluvu o spolupráci, kde sa zaviazala poskytnúť obci peňažné i
nepeňažné plnenie. Významne pomohla teda i k rozvoju obce a to pri oprave
ciest a rigólov pri cestách, pri úprave okolia cintorína, pri úprave priestoru
veľkoobjemových kontajnerov, poskytla makadam a betón na spevnenie plôch
pod kontajnery na separovaný zber, bezplatne poskytuje posypový materiál na
zimnú údržbu obecných ciest. Nad rámec zmluvy sponzorsky podporuje
kultúrno-spoločenské podujatia v obci. Nemôžeme nespomenúť aj to, že v
lome našli zamestnanie naši občania a prínosom je aj to, že externí pracovníci
kameňolomu sa stravujú v miestnej pizzérii. Prevádzka v lome je určite
prínosom aj pre tých z vás, ktorí staviate, alebo rekonštruujete svoje
nehnuteľnosti. Výhodou je, že nemusíte voziť materiál zo vzdialených
kameňolomov. Za veľmi dôležitú považujem skutočnosť, že vedenie
spoločnosti rešpektuje dohody, plní zmluvné podmienky a vnímavo reaguje na
výhrady občanov k 0svojej činnosti. V nasledujúcich rokoch pripravíme pre
vás milí občania anketu, kde sa budete môcť vyjadriť k prevádzke lomu. Verím,
že nájdeme spoločne s prevádzkovateľom cestu, ako minimalizovať negatívne
dopady ťažby na život občanov a prevádzka lomu bude pre obec prínosom.
Úspory a mimorozpočtové zdroje.
Všetky naše investičné akcie v obci predstavujú nemalú finančnú hodnotu,
ktorú sme dokázali zvládnuť aj vďaka úsporným opatreniam, ktoré sme v roku
2015 zaviedli. Spomeniem len tie najvýznamnejšie : zníženie mzdových
nákladov na prevádzku obecného úradu (zníženie úväzku starostu v prvých
dvoch rokoch, zníženie odmeny hlavného kontrolóra, zníženie nákladov na
vedenie účtovníctva), zníženie nákladov na poistenie obecného majetku,
výpoveď neefektívnych zmlúv so Slovenským pozemkovým fondom, zníženie
ceny na prevádzku internetovej stránky a ceny za programové vybavenie úradu.
Ročné príjmy obecného rozpočtu (bez financovania bytov) sa pohybujú zhruba
na úrovni 120 tis. Eur. Za uplynulé štyri roky sme do obce získali ďalšie
príjmy. A to od spoločnosti Tondach (rekonštrukcia striech), od spoločnosti
LESY Slovenskej republiky, od súkromných vlastníkov lesov v našom katastri
(oprava ciest), dotácia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (revitalizácia
cintorína), dotácia od Žilinského samosprávneho kraja (ozvučovacia technika),
od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (mzdy a náradie pre nezamestnaných),
od Úradu vlády Slovenskej republiky (protipovodňové opatrenia), od
spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany s.r.o., (cesty a verejné
priestranstvá). Všetky tieto mimorozpočtové prostriedky predstavujú hodnotu
takmer 250 tis. Eur.
Čo sme nestihli – čo sa nepodarilo.
Aj napriek tomu, že sme v mnohých veciach dosiahli pokrok, nie všetko sa
nám podarilo tak, ako by sme chceli. Nepodarilo sa nám pokročiť v rozšírení
prístupovej cesty zo susednej Ľubele. Ako som už v novinách uviedol, tento
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problém budeme riešiť potom, keď bude do telesa
cesty uložená kanalizácia. Za zváženie stojí
výstavba ďalšej výhybky.
Aj napriek snahe sa nám nepodarilo znížiť
množstvo komunálneho odpadu. Pritom to nie je
neriešiteľný problém. Opäť chcem na vás milí
občania apelovať, aby sme spoločne lepším
separovaním znížili objem komunálneho odpadu
na minimum. Za komunálny odpad platíme
nemalé peniaze a separovaný zber nás nestojí nič.
Buďme teda disciplinovaní a snežme sa o nápravu.
Kultúrno-spoločenské aktivity.
Pri hodnotení uplynulých štyroch rokov je
potrebné zmieniť sa aspoň v krátkosti o naplnení
zámerov v kultúrno-spoločenskej oblasti. Prvým
zámerom bolo vydávanie obecných novín. Tento
zámer považujem za veľmi dôležitý, nakoľko je to
spôsob informovania vás občanov o živote v obci.
Veľmi ma teší, že sa stretol s takým záujmom. Iste
je to aj preto, že v redakčnej rade pracujú ľudia,
ktorí túto prácu vykonávajú s radosťou a
profesionálnym prístupom. Tí z vás, ktorí máte
prístup na internet, ste si mohli všimnúť novú
podobu obecnej internetovej stránky, kde tiež
informujeme o aktuálnom dianí v obci.
Nezabúdali sme ani na propagáciu obce
prostredníctvom regionálnych novín (MY
LIPTOV) a elektronických médií (You Tube).
V uplynulom období sme rozbehli niekoľko
nových športových aktivít. Stolnotenisové turnaje
pre deti i dospelých či turistické vychádzky sa
stali už tradíciou a je potešiteľné, že záujem o
tieto podujatia rastie. V kultúrno-spoločenskom
živote sme pre vás pripravili uvítanie detí do
života, oslavy Dňa matiek, Dňa detí a posedenie
pre seniorov. Dušičkový pochod, Katarínska
zábava a Vianočný punč zas nemôžu chýbať na
záver roka. Úspešne sme reprezentovali obec na
súťažiach vo varení halušiek a vo varení guláša,
kde sme získali popredné umiestnenia.
S radosťou môžem konštatovať, že sa nám po
rokoch opäť podarilo obnoviť činnosť ochotnícke
divadlo v našej obci. Vytvorila sa partia, ktorá
tejto ušľachtilej záľube obetuje každoročne
množstvo svojho voľného času. Nie len pre nás
domácich, ale aj pre divákov z okolitých obcí
nacvičili zaujímavé predstavenia a je potešiteľné,
že úroveň súboru rastie. Patrí im moje
poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce.
Na záver môjho príhovoru chcem poďakovať v
prvom rade poslancom obecného zastupiteľstva
Ing. Miriam Devečkovej, Petrovi Hollému, Ing.
Dušanovi Šimanskému, Ing. Jozefovi Vozárovi a
Ing. Jánovi Vrbenskému za obetavú prácu v
prospech obce. Do služby pre obec dali svoje
mená, svoje tváre i svoje sily. Vďaka ich
korektnému a konštruktívnemu prístupu sa obec
posunula nielen dopredu, ale aj na vyššiu úroveň
vo všetkých oblastiach jej života. Atmosféra na
všetkých dvadsiatich piatich zasadnutiach
obecného zastupiteľstva bola tvorivá, kritická, ale
zároveň pokojná, čo je základ správneho
fungovania obce. Poďakovať chcem tiež
pracovníčke obecného úradu Ing. Dagmar
Chvojkovej, hlavnej kontrolórke obce Ing. Slávke

Medveďovej a externému správcovi účtovníctva Ing. Jurajovi Brziakovi. Nie
vždy to mali so mnou ľahké… . :)
Uznanie si zaslúžia aj pracovníci, ktorých zamestnávame prostredníctvom
Úradu práce. Sú pre obec veľmi prospešní a ich činnosť sa pozitívne prejavuje
pri udržiavaní obecného majetku a čistoty v obci.
Slová poďakovania patria členom obecných komisií, aj tým z vás, ktorí
pracovali v redakčnej rade novín, ženám, ktoré spravujú Pamätnú knihu obce,
divadelným ochotníkom, pánovi Ervínovi Komárovi za správu obecného
osvetlenia, pánovi Ing. Jaroslavovi Tomkovi za prácu s kamerou a
fotoaparátom pri dokumentovaní obecných podujatí, ochotným ženám, ktoré
napiekli a navarili pri spoločenských akciách. Nemôžem zabudnúť na mládež,
ktorá aktívne pomáhala pri zachovaní tradícií v obci. Poďakovanie patrí tiež
Pozemkovému
spoločenstvu
Liptovské
Kľačany,
spoločnosti

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov,
poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich
materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si
môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby
na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť
jeho následnú recykláciu.
Značka znamená že obal po použití
mate vhodiť do zbernej nádoby. V prípade
recyklovateľného materiálu do príslušnej
nádoby na separovaný odpad.
Znak označujúci elektrické a elektronické
zariadenie vrátane batérii, žiaroviek a žiariviek.
Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné
odpady, preto ich nevhadzujte do zberných
nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.
Trojuholník zložený zo šípok znamená, že obal, alebo
výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku je označenie
materiálu z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu
môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako
skratka pod trojuholníkom
šípok,
alebo
kombináciou
oboch spôsobov.
Zelený bod – je ochranná
známka umiestňovaná na obaloch
výrobkov. Znamená, že za označený obal
bol uhradený finančný príspevok organizácii
zaisťujúcej
zber,
triedenie
a recykláciu
obalového
odpadu.
Označenie ZELENÝ BOD neznamená, že obal
je recyklovateľný. Označenie Zelený bod
vzniklo v roku 1990 v Nemecku a bolo
spojené so zákonom o odpadoch, ktorý
požaduje, aby sa výrobca postaral
o recykláciu alebo likvidáciu použitého
obalového materiálu. Zelený bod je známy
vo viac ako 30 európskych krajinách ako aj
v Kanade.
Podnikatelia, ktorí majú právo umiestniť na
obaly svojich výrobkov ZELENÝ BOD
takýmto spôsobom deklarujú svoj
pozitívny prístup k životnému
prostrediu. Kúpou výrobku so
ZELENÝM
BODOM
aj
vy
prispievate
k
zlepšeniu
životného prostredia.

KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany s.r.o., a
majiteľovi pálenice pánovi Ratkošovi za
obojstranne prospešnú spoluprácu.
Z priestorových dôvodov sa nedá menovite
poďakovať všetkým, preto sa ospravedlňujem, ak
som niekoho nespomenul. Vážim si pomoc
každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o
organizovanie aktivít v obci a pomohol tak
pozitívne zviditeľniť našu malebnú obec.
Do nasledujúceho obdobia vám milí občania
prajem dobré zdravie a veľa chuti do ďalšej práce.
S úctou váš Ján Hollý

Separovať odpad má zmysel.
Uvažovali ste niekedy nad tým, akú cestu podstúpi
plastový odpad, ktorý ste vyseparovali a umiestnili do
žltého kontajnera?
Áno, všetko začína práve u vás doma. Pri správnom
triedení končí v žltom kontajneri plastový odpad,
akým sú PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov, ako i plastové sáčky a obaly. Zberová
spoločnosť vezme vytriedené plasty, ktoré sa
dotrieďujú na triediacej linke. Zo zmesi plastov
putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie a
ostatné druhy, keďže každý má špeciálne
spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty,
ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov
sa po pretriedení lisujú do balíkov a odvážajú na
spracovanie k recyklátorom.
Výsledkom recyklácie plastov býva tzv. regranulát,
čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov.
Plasty sa totiž väčšinou vyrábajú z malých guľôčok
materiálu (granulátu), ktorý sa zohrieva a následne
vytláča do foriem. Regranulát je vlastne rovnaká
vstupná surovina na výrobu plastu, ktorá však nebola
vytvorená z ropy, ale z vytriedeného odpadu.
Regranulát sa dodatočne „vyperie“, aby bol
pripravený
na
ďalšiu
úpravu
takzvaným
extrudovaním. To je výrobný proces, pri ktorom je
za pomoci teploty a tlaku pôvodný materiál
roztavený, vytlačený do výsledného tvaru a v
chladiacej vani je ochladený, potom osušený,
a narezaný na požadovaný rozmer.
Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5
tony ropy. Toto množstvo ropy je možné
nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri
takejto recyklácii dochádza k 97% úspore
energií oproti výrobe z ropy. Ďalší dôvod,
prečo sa oplatí odpad triediť a
recyklovať. Preto vy len trieďte
a o ostatné sa postarajú
príslušné spoločnosti..
Oľga Hollá
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Milí priatelia,
iste ste si všimli miesto pri ceste do kostola. Na pripravenom základe stojí krásna socha sv. Alžbety. Sochu sme dostali
do obce ako dar od rezbárskych majstrov Michala Palka a Vladimíra Lofaja a bola vyhotovená z dreva, pochádzajúceho z nášho chotára. Táto známa uhorská svätica je patrónkou našej farnosti a zároveň aj našej obce. Okrem toho
symbolizuje aj názov prvého sídelného útvaru, ktorý bol v minulosti založený na území našej obce. Pôvodne sa naša
obec nazývala Svätá Alžbeta a pomenovanie dostala podľa patrónky kostola, ktorý tu dal v roku 1339 postaviť
zemepán Štefan Kunš. Socha je tak pre nás symbolom viery i histórie. Verím, že bude dlho krášliť cestičku do kostola
a pripomínať veriacim ochotu, slúžiť ľuďom, ktorí to potrebujú.
Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. Narodila
sa 7. júla 1207 v Bratislave, kde prežila prvé roky života. Z politických dôvodov bola už ako jednoročná zasnúbená s
durínskym grófom Ľudovítom IV., ktorý mal v čase zásnub osem rokov. Do štyroch rokov žila sv. Alžbeta na
rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v roku 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad
Wartburg v Durínsku. Po dovŕšení 14 rokov sa sv. Alžbeta zosobášila s Ľudovítom IV. Z toho manželstva pochádzajú
tri deti - syn Hermann, neskorší nástupca Ľudovíta IV.; Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa stala
rehoľníčkou a je dodnes uctievaná ako blahoslavená.
Sv. Alžbeta užívala síce kniežací majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a
chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka sv. Františka
z Assisi. Grófovým príbuzným sa počínanie sv. Alžbety nepáčilo. Po tom čo
Ľudovít IV. v roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy ,
príbuzní jej manžela proti sv. Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať
jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu.
Sv. Alžbety sa ujal jej posledný spovedník, kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu
vymohol časť majetku z jej dedičského podielu. Sv. Alžbeta sa ho vzdala v prospech
nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Konrád
z Marburgu navrhol pápežovi, aby ju vymenoval za svätú. Štyri roky po jej smrti, ju
pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.
Je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych,
pekárov, čipkárov a charitatívnych organizácií.
Svätá Alžbeta, oroduj za nás!
Jana Šimanská

Kňazi pôsobiaci vo farnosti sv. Alžbety
Roky

Meno

Funkcia

1896- 1901
1900-1901
1901- 1901
1901-1913
1913-1915
1915-1915
1915- 1916
1916- 1916
1916-1920
1920-1926
1926-1945
1945- 1985
1985-1985
1985-1991
1991-1996
1996-1998
1996-1996
1998-1998
1998-2005
2005-2010
2010-doteraz

Štefan Mathész
Andrej Borodáč
Ján Viecha
František Urvay
Vincent Malinaj
Jozef Fomotor
Jozef Kubiczár
Anton Sykora
Vincent Malinaj
Peter Bačkor
Andrej Gerát
Bartolomej Sedlák
Dušan Špiner
Alojz Kostelanský
Michal Štang
Ladislav Hostinský
Miloš Krakovský
Jozef Šípoš
Jaroslav Humený
František Tuka
Ladislav Čurilla

farár
farský administrátor

Poznámka

farár
farský administrátor
excurrendo
excurrendo
farár
farský administrátor
farár
farský administrátor
excurrendo
farský administrátor
farár
farský administrátor
excurrendo
excurrendo
farský administrátor
farský administrátor
farár
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Rok

Meno

Funkcia

1890
1900
1911
1913
1931
1939
1939
1939
1940
1942
1945
1946
1949
1956
1969
1970
1972
1997
2000

Andrej Hlinka
Eduard Szkalszky
Viktor Blahunka
Florián Fomoter
Michal Žuffa
Ján Buttkay
Jozef Kútnik
Ján Kováč
Ján Sivčák
Jozef Likavčan
Anton Suroviak
Karol Lihosit
Jozef Tješ
Pavol Pobeha
Anton Hrebík
Emil Trstenský
Stanislav Baldovský
Miloš Krakovský
Ľubomír Jaško

kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán
kaplán

ZA II. POLROK 2018
Životné jubileum
V druhom polroku sa vzácneho životného jubilea dožili:
Helena Vrbenská
Mária Veselovská
Štefan Gengeľ
Anna Vozárová
Ing. Ján Hollý

70 rokov
70 rokov
70 rokov
60 rokov
50 rokov

Ako vidíte, aj náš starosta Ing. Ján Hollý, oslávil päťdesiate narodeniny.
Zaujímavé to jubileum. Zaujímavé v tom, že keď sa človek obzrie za sebou,
je tam toho už mnoho. Mnoho skúseností, mnoho ľudí ktorých poznal, mnoho pekného, ale aj ťažké chvíle.
Jednoducho povedané, vie o čom je život.
Celý jeho profesný život bol spojený viac menej s tlačiarňami. V roku 2014 sa ocitol na poste starostu Obecného
úradu v Liptovských Kľačanoch. Svoju prácu má rád, vykonáva ju s nadšením, láskou a porozumením voči
občanom i keď to nie je vždy jednoduché. Za tie 4 roky vykonal veľa užitočnej práce. Do budúcna má veľa
plánov a dobrých nápadov a my všetci mu budeme držať palce.
Milý pán starosta a ostatní milí jubilanti, k narodeninám vám občania Kľačian prajeme:
Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov,
Veľa dobrých vecí, želáme vám všetci.

Uzavreli manželstvo
Jozef Vyšňan a Katarína Kalmárová
Jana Veselovská a Andrej Fedor
K svadbe od nás iba prianie jedno, kráčajte vždy v láske vedno.

Narodili sa
Paľáková Mia
Juraj Vlček
Gratulujeme vám rodičia a prajeme, aby nový človiečik
priniesol do vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.
Jozefa Mikušincová, Bohuslava Martinková

Pripomienky a otázky jubilantov:
1. Z cesty na cintorín je vysoký schodík, starší ľudia bez pomoci nevyjdú naň. Bolo by dobré prirobiť ešte
jeden.
2. Bude sa robiť kanalizácia? A kedy? Pretože nie všade sa dostane cisterna na odpad. Tiež potok, ktorý tečie
cez dedinu veľmi zapácha nakoľko sa vylievajú do neho splašky z niektorých domov. Treba uvažovať aj o jeho
častejšom čistení.
3. Bolo by treba pouvažovať nad škôlkou, dedina sa rozrastá.
4. Treba riešiť autobusové spoje, keďže v dedine nemáme lekára ani poštu. Prečo nemôže zachádzať do
Kľačian autobus z Dúbravy ktorý ide zo stanice o 9,45 v dňoch keď nezachádza do Vlách. Alebo hľadať iné
riešenie.
5. Treba riešiť zásobovanie nášho obchodu pečivom cez leto. Už o 10.00 hod. nemajú rožky.
6. Treba riešiť rýchlosť áut na Panelke smerom od lomu retardérmi nielen kvôli prachu, ale aj bezpečnosti
detí.
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Starosta odpovedá:
1. Z cesty na cintorín je vysoký schodík, starší ľudia bez pomoci nevyjdú naň. Bolo by dobré prirobiť ešte jeden.
2. Treba riešiť rýchlosť áut na Panelke smerom od lomu retardérmi nielen kvôli prachu, ale aj bezpečnosti detí.
Obidva problémy budú vyriešené pri realizácii projektu úprav miestnych komunikácií. Ukončenie
prác je zmluvne dohodnuté do 15.11.2018
3. Treba riešiť autobusové spoje, keďže v dedine nemáme lekára ani poštu. Prečo nemôže zachádzať do Kľačian
autobus z Dúbravy ktorý ide zo stanice o 9,45 v dňoch keď nezachádza do Vlách. Alebo hľadať iné riešenie.
Nový grafikon má byť schválený do 9.12.2018. S poskytovateľom prepravy sme v jednaní aj o tomto
probléme. O výsledku jednania budeme občanov informovať po ukončení jednania.

Na fotografii sú dievčatá z Kľačian , ktoré sa
odsťahovali do Bratislavy a okolia . Dlhé roky tu
pracujú, žijú so svojimi rodinami.
Nikdy však nezabúdajú kde majú svoje korene a
preto sa pravidelne stretávajú a navštevujú.
Keby ste sa hociktorej z nich opýtali, kde chce
stráviť jeseň svojho života, každá bez váhania
odpovie že v najkrajšej obci na Slovensku v
rodných Kľačanoch
zprava: Alenka Remšíková (Gettová), Janka
Brezáková (Oravcová), Ivetka Sivková
(Veselovská) Danka Karibašičová (Košová)

O kamennom portáli v
nízkotatranskej Kľačianskej doline nevie veľa ľudí, dokonca ani
miestnych. Nachádza sa v ťažko prístupnom teréne. Poznajú ho len
niekoľkí poľovníci. Výstavbou lesných požiarnych ciest sa k nej dá
dostať celkom pohodlne.
Kamenný portál sa nachádza v časti doliny zvanej Havranovo. Je to
lokalita, kde počas SNP boli partizánske bunkre, lebo je to najužšie
miesto v doline - vráta. Má teda strategickú polohu.
„Na tomto mieste sa odohrávajú udalosti, ktoré popísal v knihe
Kľačianska dolina priamy účastník bojov kpt. Masný. V našej doline
bolo vtedy cca 1500 vojakov, lebo bola ťažko prístupná. Na sviatok
SNP poriadame každoročne pochod k hrobu padlých,“ informoval
starosta Liptovských Kľačian Ján Hollý.
Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/20894779/najvyssia-skalnabrana.html#ixzz5UHFmVJjy
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O tom, že máme v našej dedine zručných obyvateľov píšeme takmer v každom vydaní
našich obecných noviniek. Je to dobre, lebo ich šikovnosť pomáha zviditeľňovať našu
obec aj za hranicami chotára. Bolo by na škodu, keby sme ich zručnosť nemohli vidieť
aj tu doma.
Určite neušiel vašej pozornosti nový kríž na cintoríne. Ten pôvodný už bol vplyvom
poveternosti natoľko poškodený, že hrozil jeho pád a s tým súvisiace riziko poškodenia
zdravia či majetku osôb. S revitalizáciou priestoru cintorína sme začali už v roku 2016
nainštalovaním pamätnej tabule zosnulých. Teším sa, že tak ako pri pamätnej tabuli i
tu neodmietli pomoc Budveselovci. Jožko s otcom kríž vyrobili a spolu s bratom a
synmi ho osadili. Ešte že majú v rodine dosť chlapov… . :)
Kríž je tak nie len symbolom viery, ale aj ozdobou celého priestoru cintorína.
Budveselovcom v mene nás všetkých ďakujeme za pomoc.

Jahody z Liptovských Kľačian
Hoci vonku je už čoraz chladnejšie a deň
sa kráti, aspoň spomienkou sa vráťme do
horúceho leta.
Už druhý rok v našom katastri otvorila
spoločnosť Jahody Liptov kampaň na
samozber jahôd. O jahody je veľký záujem
a tí z vás, ktorí ste sa kampane zúčastnili
potvrdíte, že aj napriek tomu, že jahody sú
pestované „vo veľkom“, chutia ako z
domácej záhradky. Zdá sa, že s globálnym
otepľovaním budeme môcť aj tu pod
horami dopestovať plody, ktorým sa v
minulých rokoch tak nedarilo. V každom
prípade aj predaj jahôd zvyšuje záujem o
našu obec.

Víťazný guláš
Vyskúšali ste už niekedy kuchárske umenie
lesníka? V našej dedine máte hneď niekoľko
možností. Trojkráľový hokejbalový turnaj alebo
Jánska vatra sú príležitosti, kde každoročne Ing.
Lukáš Veselovský predvádza svoj kuchársky
„kumšt“.
No a o tom, že mu varecha dobre sedí v ruke sme
sa mohli presvedčiť aj na desiatom ročníku
súťaže vo varení gulášu, ktorý organizuje Únia
žien Slovenska v Ľubeli každý rok, v prvú
augustovú sobotu. Tento rok sa súťaž
uskutočnila v nádhernom prostredí ovocinárskej
záhrady a medzi súťažiacimi nemohlo chýbať ani družstvo Kľačancov. Spomedzi trinástich súťažných družstiev to
nebola účasť len tak „ do počtu“. Súťažné družstvo v zložení Lukáš Veselovský, Nika Martinková, Filip Martinka
a Oto Kandera ml., navarilo guláš, ktorý chutil najlepšie. Nie len porote, ale aj tým, ktorí sa prišli na súťaž pozrieť.
Z desiatich ročníkov Kľačanci zatiaľ „nevymeškali“ ani jeden ročník. Ba čo viac, na starostovu putovnú varechu
sa podpísali už po tretí Jahody z Liptovských Kľačian.
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Mesiac jún je tradične venovaný všetkým deťom na
svete a teda aj tým našim, kľačianskym. Zámerne ho neorganizujeme prvý júnový deň, pretože
nechávame priestor našim deťom využiť všetky komerčné i nekomerčné atrakcie na Deň detí, ktoré
pripravujú v meste rôzne nákupné strediská, supermarkety a iné organizácie. Medzinárodný deň
detí nachádza každý rok svoje miesto aj v kultúrnom scenári našej obce. Miestom na príjemné
dopoludnie s deťmi bola
8. Júla už po štvrtý krát lúka pri kaplnke, kde kultúrna komisia
a obecný úrad pripravili bežecké preteky, súťaže, logické hry pre najmenších a pre všetkých
spoločnú opekačku. Bežecká súťaž naštartovala deti na ich Veľký deň nielen fyzickou záťažou, ale
aj chuťou na voňavú žuvačku, pretože tento rok sme dali na nápady detí zorganizovať žuvačkový
beh. Svojím úsilím si vybojovali namiesto medailí voňavé žuvačky. Po krátkom výdychu z behu
sme odštartovali súťažné stanovištia. Súťaží bolo viac ako rozhodcov, a preto sme vymysleli
predsúťaž – lov na rozhodcov. Takto sme dali
priestor na príjemné chvíle aj mamičkám, keďže
deti súťažili s oteckami. Deti svojou účasťou na
súťažiach napĺňali registračnú kartičku, ktorá bola
s plným stavom pečiatok za účasť v súťažiach,
garanciou
na
odmenu. A súťaží
bolo
skutočne
dosť – hľadanie
dinosaurích
vajíčok v piesku,
nosidlá,
kocky,
narodeninová
oslava,
logické
hádanky, prelievanie vody na diaľku, skákanie vo
vreci a ďalšie.
Po súťažiach prišli poníky a potešili deti jazdou po
blízkom okolí – taká kľačianska hipoterapia. Táto
atrakcia je medzi našimi deťmi veľmi obľúbená už
z minulých rokov a my ju deťom veľmi radi doprajeme. Pomedzi jazdu na poníkoch už rozvoniavali
špekačky. Tešili sa nielen deti ale všetci účastníci detského dňa. Pozbierané registračné kartičky
s pečiatkami za absolvované súťaže mali tento rok rekordné číslo – takmer 50 detí. Všetky splnili
podmienky na získanie odmeny a tak sme rozdávali a odmeňovali. Každý detský účastník dostal
darčekovú tašku s pastelkami, kriedami, baterkou, sladkosťami, bublifukom, lesníckou papierovou
čiapkou a maličkosťami. Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu nášho podujatia, ktoré dostáva
dobré meno aj v susedných obciach, odkiaľ prichádzajú zvedavé deti s rodičmi a tešia sa s nami.
Naše podujatie podporili: Lesy Slovenskej republiky, Kameňolomy s. r. o., obecný úrad a šikovné
maminky a starké, ktoré napiekli chutné koláče - pani Alenka Oravcová a pani Paula Gettová.
Potešila nás hojná účasť detí a rodičov pretože vtedy vidíme tú najväčšiu vďaku za to, čo robíme.
Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. Celú akciu zachytil na kameru pán Jaro Tomko, a tak si
ju môžeme pripomenúť na tomto odkaze. Veľmi pekne ďakujeme.
https://www.youtube.com/watch?v=pmm5Di2dHAI&t=2s

Miriam
Devečková
9

Slovenské
národné
povstanie

...pálenie Jánskej vatry v najmagickejšiu noc v
roku, si málokto nechá ujsť. Historicky je pálenie vatier
európskym ľudovým sviatkom sláveným v predvečer
sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý spadá
na 24. júna. Tento svätec bol považovaný za patróna
kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri tento
deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a
bohatou
hostinou.
Taktiež
nadväzuje
na
predkresťanské oslavy letného slnovratu. Tradovalo sa,
že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda
i oheň. Hrejivé a obrovské ohne symbolicky
predstavujú slnko, ktoré je v období letného slnovratu
na vrchole svojich síl. Preskakovaním človek chcel
získať jeho silu, pripisoval ohňu magicko-očistnú
funkciu privolajúcu dážď, taký dôležitý pre dostatok
všetkého.
Najväčšou mágiou pálenia vatier dneška sú
stretnutia ľudí. Čo rok pálenie Jánskej vatry privolá do
Liptovských Kľačian stále väčšie množstvo ľudí –
domácich, ľudí, ktorých život zavial inam, blízko i
ďalej, ale aj úplne cudzích, ktorých sa dotkla
nadpozemská sila zachovávania tradícií našich predkov.
Spoločne pozeráme do plameňov, alebo sa zvítavame a
hovoríme s ľuďmi, ktorých sme dlho nevideli a prišli
špeciálne kvôli
tejto výnimočnej
noci,
pri
sálajúcom
príjemnom teple.
Každý
rok ďakujeme za
jej postavenie,
lebo je to tvrdá
práca,
nebude
tomu inak ani
dnes.
Poďakovanie
patrí Marekovi a
Matúšovi
Veselovským za
organizovanie
kľačianskych
mládencov pri
stavbe
vatry,
Pozemkovému spoločenstvu urbárnikov Liptovské
Kľačany za poskytnutie priestorov a dreva a tiež
spoločnosti KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany
s.r.o., za sponzorskú pomoc, vďaka ktorej sme mohli
ochutnať výborný guláš od Lukáša Veselovského.

Tak ako verím v Boha jedine,
verím, že národ môj nikdy nezhynie,
verím, že udrie spásy hodina,
keď v plnej sláve vstane otčina.
Prešiel rok a opäť pár občanov z Liptovských Kľačian a
okolitých obcí sa stretlo pred obecným úradom, aby si
pripomenulo 74. výročie Slovenského národného
povstania. Okrem tradičnej štátnej hymny, ktorá odznela
v našom obecnom rozhlase, príhovoru p. starostu a
položeniu pamätného venca a vzdania úcty padlým, nás
navštívili redaktori z T A S R.
Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie
slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej
svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na
slovenské územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako
obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami,
nepriamo bolo i útokom proti vtedajšej slovenskej vláde,
ako aj snahou byť na strane víťazných mocností druhej
svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica.
Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z
27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek prešla na
partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch
proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar
1945. Toto povstanie je jednou z najvýznamnejších
udalostí slovenských národných dejín, medzníkom ku
ktorému sa vraciame ako k svojej národnej identite,
demokratickosti spolupatričnosti k rodinám europských
štátov. S úctou a vďakou si aj v našej obci spomíname na
hrdinov, bojovníkov, partizánov, ktorí odolávali presile, no
napriek utrpeniam a obetiam zomreli, aby sme my mohli
žiť.
Po položení vencov pri partizánskych hroboch v doline,
sme sa posilnili opečenou klobáskou, na ktorú sme sa
všetci tešili..

Beata Vrbenská

Miroslava Kanderová
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Kľačianske divadlo na „Ľubeľafeste“
Začiatok leta v Ľubeli už po desiaty krát patril tradičnému
divadelnému festivalu „Ľubeľafest“. Organizátorom je
Ľubeľské divadlo K. O. Urbana, ktoré v obci pôsobí, a nie
raz prišlo pobaviť aj kľačianskych divákov. Na festival
zavítali ochotníci z rôznych kútov Slovenska, no a po druhý
krát aj naši ochotníci z Liptovských Kľačian.
Festival otvorilo vystúpenie folklórneho súboru Ľubeľanky
v piatok 6. júla 2018. Nasledovala „Ryba pre
štyroch“ tragikomédia v podaní ODS Okno Liptovský Ján.
Prvý festivalový deň uzatvorili „Pán a pani Morganovci“ –
komédia divadla Zelienka zo Zvolena.
Sobotné popoludnie patrilo deťom. Najprv sa Súkromná
základná umelecká škola Dotyk postarala o detské workshopy a Hriňovské ochotnícke divadlo pobavilo deti „Dankou
a Jankou“. Potom nasledovala komédia „Hra je hra“ z dielne DOS Braxatoris z Krupiny. Druhý festivalový deň
uzatvorila komédia „Akceleranti“. Je vám ten názov známy? ☺ Áno, boli to „Akceleranti“ v podaní Ochotníckeho
divadla z Liptovských Kľačian. „Úžasná atmosféra a skvelé publikum,“ bolo to, na čom sa naši herci zhodli.
Posledný – nedeľný festivalový deň patril „Ženskému zákonu“ v podaní Lunetrdla z Partizánskej Ľupče a bodku za
festivalom dal divadelný ochotnícky súbor Podzámčok s komédiou „Sladký život v Jabloňove“.
Ako vidíte program bol naozaj pestrý a bolo z čoho si vybrať. Pevne veríme, že zanietenie, s ktorým ľubeľskí ochotníci
organizujú takéto úžasné podujatie plné smiechu a zábavy, im vydrží ešte dlhé roky. Držíme palce a prajeme veľa
úspechov aj našim ochotníkom. Snáď aj tento rok si pre nás niečo dobré prichystajú.... ☺
Lenka Brezňanová

Bežali sme za Tatry, bežíme v Liptovskej bežeckej lige
a boli sme aj na Košickom maratóne
Beh za Tatry tradične sprevádza zlé počasie, ktoré nám hobby bežcom absolútne nevadilo ani
počas piateho ročníka Behu za Tatry. Za naše Tatry sme bežali vo všetkých kategóriách – za deti:
Klaudia Sitáriková, Danko Devečka a Mirka Devečková ml., za ženy: Lenka Sitáriková, Katka
Oravcová a Mirka Devečková a za mužov: Peťo Devečka a Jožko Féherpataky. Svojím štartovným
sme prispeli na výsadbu stromov v Tatrách a za každého pretekára získal TANAP príspevok 2
eurá. Atmosféra Behu za Tatry je výborná aj vďaka peknému prostrediu behu okolo Štrbského
plesa, vďaka organizátorom a skvelej tombole. A my sme radi, že sme sa dokázali aj napriek zlému
počasiu postaviť na štartovnú čiaru a prekročili sme aj tú cieľovú vo výborných časoch.
Výborné časy dosahuje v Liptovskej bežeckej lige Róbert Brezňan, ktorý je po deviatich kolách na
úžasnom piatom mieste a svoje poradie kolo po kole zlepšuje. Účastníkmi tejto ligy sú výlučne
bežci z Liptova a trasy Liptovskej ligy majú rozdielnu náročnosť. Naposledy sem patril STOP SHOP
polmaratón. Musíme uznať, že samotné zvládnutie 21 km behu je mega výkon, ku ktorému Robo
pridal ešte aj výborný čas. Liptovská liga má do konca roka ešte niekoľko pretekov a tak Ti Robo
držíme palce. Nech sa ti dobre beží.
Slovo mier sa už 95 rokov skloňuje so športovým podujatím medzinárodného charakteru, ktorým
je Košický maratón mieru.
Košice majú najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete! Jeho trasa vedie atraktívnym
mestským okruhom so štartom aj cieľom na začiatku Hlavnej ulice – košickej promenády. Je
skutočnou výzvou pre všetkých bežcov už od roku 1924. Kto si netrúfa na celý beh, môže si
zabehnúť minimaratón (4,2 km) alebo jednu z celkovo 9 kategórií. Skvelá atmosféra je zaručená
aj zo strany povzbudzujúcich, ktorí vytvárajú jedinečnú a motivujúcu kulisu pre bežcov. A práve
skvelá atmosféra a radosť zo športového výkonu bola motiváciou pre našich 6 občanov zabehnúť
si dve zo spomínaných 9 kategórií.
Katka Oravcová a Lenka Sitáriková debutovali na Košickom maratóne
v disciplíne minimaratón, spolu s nimi a ďaľšími 2 500 bežcami sa na
štart postavili aj Miriam a Daniel Devečkovci. Ich rodičia Mirka a Peťo
sa pridali do 4-členného tímu a bežali štafetový úsek 9 km a 12 km.
Atmosféra maratónu stopercentne korešponduje so sloganom
maratónu: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
Všetci bežci získali krásne dobehové medaile, ktoré im budú
pripomínať toto skvelé bežecké podujatie s veľkým krédom: Maratón
Mieru. Možno sa pýtate na pocity priamo po behu. Správna odpoveď je
určite po fyzickej stránke únava a vyčerpanie, ale po tej duševnej
nesmierna radosť a pocit šťastia.
Miriam Devečková
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Chválime:

V snahe o skvalitnenie separácie odpadu a zníženie ukladaného odpadu
na skládke v Partizánskej Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do
prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej
čerpacej stanice JURKI pre občanov na stavebný, elektronický
a nadrozmerný komunálny odpad ako sú:
matrace, sedacie súpravy, skrine, postieľky, polystyrén a iné.

•

Všetkých, ktorí brigádnicky
pomohli pri dokončení projektu
na cintoríne: Vladimír Tholt,
Jozef Budvesel, Štefan
Budvesel, Marián Hrbko, Ján
Pavelica, Ján Humený, Oto
Kandera, Michal Filo, Peter
Veselovský, Miroslav
Chmelický, Filip Martinka,
Lukáš Martinka, Miroslav
Veselovský, Juraj Janičina,
Tomáš Janičina, Ľudovít
Šmigura, Milan Getta, Miroslav
Mlynček, Ján Vrbenský, Dušan
Šimanský, Ján Hollý mi., Štefan
Oravec ml.

•

pána Jozefa Urbana, ktorý
daroval obci solárne svietidlo
na cintorín

•

rodinu pána Jána Záborského za
poskytnutú pomoc pri inštalácii
sochy sv. Alžbety

•

pánov Vladimíra Tholta, Jozefa
a Štefana Budveselovcov, Ing.
Jána Vrbenského Tibora Gettu,
Vladimíra Záborského, ktorí aj
napriek dažďu zvládli inštaláciu
sochy sv. Alžbety

Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7.00 – 15.00 hod.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem
pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.

Pozvánka na štvrté Vianoce s kľačianskym
vianočným punčom
Milí občania, prijmite srdečné pozvanie na 4. Kľačiansky vianočný punč,
ktorý pre Vás pripravujeme na piatok, 14. decembra 2018, o 17.30 pred
obecným úradom. Samozrejme, že zachováme tradičnú receptúru, ktorá
vychádza z hindského výrazu „pánč“ čo je presne 5 ingrediencií: alkohol,
cukor, citrón, voda a čaj či korenie. Okrem toho k nemu pridáme veľa lásky,
pohody, porozumenia, a všetkého toho, čo si vy sami želáte a o trochu viac
ako sa povie apatieky, ak by bola
poriadna zima. Kľačiansky punč je
jednoducho overená, vylepšená
receptúra, ktorú upravujeme
podľa Vašich odporúčaní rok čo
rok.
V tento deň príde pozdraviť naše
deti aj Mikuláš s anjelom a za
peknú básničku, pesničku alebo
tanec deti dostanú mikulášsky
balíček, takže prípravy na Mikuláša môžu u Vás doma začať už teraz.
Znova si spoločne vytvoríme príjemnú atmosféru, zaspievame si vianočné
koledy, porozprávame sa v pokojnej predvianočnej nálade a vychutnáme si
atmosféru prichádzajúcich Vianoc.

Pozvánka
Katarínsku batôžkovú zábavu

Nechválime

ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu

•

dňa 24.11.2018 o 19,00 hod.
Hudba: DJ Rico
Vstupné: 6 €/osobu
Lístok si zakúpite na obecnom úrade
Pozývame všetkých priaznivcov
divadla na premiéru divadelnej hry:
Strašne ošemetná záležitosť
na fašiangy v kultúrnom dome
v Liptovských Kľačanoch.
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Tých, čo nerešpektujú zákaz
voľného pohybu psov po obci
a ich psi voľne behajú po obci.
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