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Číslo 2      DECEMBER  2017      Ročník 3 

 

Milí Kľačanci, 
 
Radosť a šťastie, krásu a nehu, 
nech vám prinesie vianočný sen, 
posielame ho po vločkách snehu, 
zachyťte ho v dlaniach v ten zázračný 
deň. 
 

Na Vianoce a v novom roku, 
lásku, šťastie na každom kroku. 
úspechov a šťastia veľa, 
z úprimného srdca želá ... 
 

Starosta obce a poslanci obecného 
zastupiteľstva 
 
 

Milí spoluobčania, 

opäť sú tu Vianoce, teda koniec kalendárneho roka, kedy 

prichádza čas na zamyslenie sa a na hodnotenie toho, čo 

sme za posledné obdobie prežili. Chcem sa vám preto 

prihovoriť prostredníctvom našich novín, aby som vás 

poinformoval o tom, čím naša obec v uplynulom období 

žila, a aké plány máme do ďalšieho obdobia. 

  Rok 2017, ktorý sa blíži ku svojmu koncu môžeme 

kľudne označiť za rok extrémneho počasia. Po silných 

zimných mrazoch a jarnej vode sa sila prírody prejavila aj 

v letných mesiacoch , kedy teplota na Liptove začiatkom 

augusta dosahovala rekordnú úroveň nad 32 °C. Na rozdiel 

od zimy a vody, teploty sme zvládli bez škôd na majetku. 

  V letných mesiacoch sme po ukončení odstraňovania 

následkov povodne zrekonštruovali niektoré úseky 

obecných komunikácií. Prispeli na to Lesy SR aj ostatní 

obhospodarovatelia lesa. Pozemkové spoločenstvo 

Liptovské Kľačany poskytlo 3.000,- €, Pozemkové 

spoločenstvo Ľubeľa 1.000,- €, Spoločnosť Salatín s.r.o. 

2.000,- €, ostatní vlastníci prispeli sumou 1.000,- €. Okrem 

vlastníkov lesa sa na oprave podieľala aj spoločnosť 

Kameňolomy L. Kľačany, ktorá prispela sumou 7.000,- €. 

Z týchto prostriedkov boli zrekonštruované len najhoršie –                         

kritické úseky. Celkové náklady na opravy dosiahli cca 

35.000,- €. Ďalšie úseky by sme chceli zrekonštruovať  
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                           v budúcom roku. Popri rekonštrukcii ciest 

                    sme rozšírili aj parkovisko pri dome smútku, 

                   ktorého kapacita bola nedostatočná.  

                   V nasledujúcom období plánujeme aj so spevne- 

                   ním tejto odstavnej plochy. V rámci tejto  

                   aktivity sa podarilo vyasfaltovať aj parkovisko 

                   pred kultúrnym domom, čo prispelo k zlepšeniu 

                   vzhľadu aj čistoty tohto priestoru. 

                  Keď hovorím o cestách, tak musím spomenúť 

                  aj stretnutie vlastníkov a správcov lesných 

                 pozemkov, ktoré sa uskutočnilo v polovici 

                septembra na obecnom úrade. Stretnutie iniciovali 

                zástupcovia spoločnosti Salatín s.r.o., Partizánska 

               Ľupča a jeho cieľom bolo hľadať riešenia pri  

             oprave údolnej cesty v Kľačianskej doline. Stretnutia 

           sa zúčastnili takmer všetci vlastníci a správcovia 

          lesných pozemkov a dohodli sa na ďalšom postupe pri 

odstraňovaní havarijného stavu cesty. Obec vyvinie 

maximálne úsilie, aby sa stav cesty zlepšil. 

  Aj ďalšia časť môjho 

príspevku bude 

venovaná ceste. A to 

ceste I. triedy č. 18 

v úseku L. Michal – 

L. Mikuláš. Iste vám 

neušla v médiách 

avizovaná petícia za 

kompletnú opravu 

povrchu tejto cesty. 

Veľmi ma teší, s akou 

podporou sa táto 

petícia stretla v našej obci a nie menej ma teší skutočnosť, že 

Slovenská správa ciest už s opravou začala. Verím, že v roku 

2018 bude oprava povrchu ukončená v celkom úseku a nám 

všetkým sa tak zlepší kvalita cestovania.  

  Končiaci sa rok 2017 bol 

aj rokom očakávaní, ktoré 

sa zatiaľ nenaplnili. Ani 

jedna z našich žiadostí 

a poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku 

nebola zatiaľ schválená. 

Výzvu na detské 

i multifunkčné ihriská 

vláda zrušila a žiadosti 

budeme podávať opätovne. 

V týchto dňoch by sme 

mali dostať informáciu o našej žiadosti o príspevok na 

vybudovanie pešníka a schodov na cintorín. Pokiaľ by nám 

príspevok nebol schválený, zrealizujeme tento projekt 

v budúcom roku z vlastných zdrojov. 

  V tomto roku sme sa venovali aj projektu kanalizácie. Teší 

nás, že drvivá väčšina z vás, ktorí ste vlastníkmi pozemkov 

pod miestnymi komunikáciami, dala súhlas na zriadenie 

vecného bremena, na vybudovanie kanalizácie. Je to prvý 

predpoklad na úspešné zvládnutie tohto veľkého projektu. 

  V lete sme začali s úpravou terénu aj v priestore, k de sú 

umiestnené veľkoobjemové kontajnery a popri ceste               

na hydinársku farmu. Obidve lokality by sme chceli upraviť 

tak, aby bolo vidieť, že je o ne postarané a neslúžia ako 

smetisko na vyhadzovanie odpadu. Aj pri týchto úpravách 

nám bezplatne poskytla techniku spoločnosť Kameňolomy. 

  Uvádzam to preto, lebo počas letných mesiacov ste sa 

viacerí sťažovali na negatívne dopady ťažby na kvalitu 

bývania v obci. Hluk, prašnosť, intenzita dopravy a sila 

odstrelov boli predmetom vašich výhrad v tomto období. 

V záujme zníženia týchto dopadov obec podpísala so 

zástupcami spoločnosti Usmernenie k ekonomickej činnosti 

v obci. Účelom tohto usmernenia je minimalizovanie 

negatívnych vplyvov súvisiacich s prevádzkou kameňolomu 

na občanov a vymedzenie pracovného času v kameňolome. 

Od polovice septembra platí pre prevádzku v kameňolome 

nasledovný časový harmonogram: - dni pracovného pokoja 

(nedele a štátne sviatky) – nevykonáva žiadnu činnosť 

- dni pracovného voľna (soboty) – prevádzka od 6.00 do 

15.00 hod 

- pracovné dni – prevádzka od 6.00 do 18.00 hod. 

Spoločnosť sa zároveň zaviazala, že technológiu drvenia 

vymení, aby sa tak znížila prašnosť pri úprave kameňa. 

V budúcom roku chceme, aby sa nerobilo v sobotu 

resp. v pracovné dni len do 16,00 hodiny. Pokiaľ by 

bol zo strany vás občanov záujem, zvoláme verejné 

stretnutie na tému kameňolomu, kde budete mať 

možnosť vyjadriť sa k tejto problematike, aby sme 

celý proces 

ťažby dostali 

do 

znesiteľných 

podmienok.  

Toľko 

k mojej 

koncoročnej 

bilancii. Čo 

sa týka plánu 

do ďalšieho 

obdobia, to 

vyplýva 

z textu: pokračovať v projektoch kanalizácie 

a revitalizácie cintorína, oprava ciest 

a vybudovanie spevnených plôch pod kontajnery 

na separovaný zber. 

  Na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu 

v roku 2017 poslancom obecného zastupiteľstva, 

členom komisií, ale aj všetkým tým, ktorí sa 

spolupodieľajú na budovaní našej obce 

a prispievali k jej kultúrno-spoločenskému 

rozvoju.  

  Prajem všetkým obyvateľom i návštevníkom našej obce 

pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich 

blízkych a do nového roka mnoho úspechov v práci, pevné 

zdravie, nech vás po celý rok sprevádza pokoj, láska a radosť. 

 

     S úctou  

    Ján Hollý starosta obce 
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Voľba predsedu: 
- Juraj Blanár, Ing., Smer – sociálna demokracia  50 hlasov 

- Erika Jurinová, Ing., OĽANO, SaS, KDH, Nova  42 hlasov 
 

Voľba poslancov: 

- Erik Gemzický, Ing., PhD., Slovenská národná strana  130 hlasov 

- Viera Tomčíková, Bc., nezávislá kandidátka   53 hlasov 

- Rudolf Urbanovič, Ing., Slovenská národná strana  42 hlasov 

- Ľubomír Frič, Smer-sociálna demokracia   37 hlasov 

- Ján Blcháč, Ing., PhD., Smer-sociálna demokracia   32 hlasov 

- Juraj Barok, MUDr., OĽANO, SaS, KDH, Nova  26 hlasov 
 

Volebná účasť 56,1 %  - najvyššia v okrese Liptovský Mikuláš a 2. najvyššia v Žilinskom kraji ! 

 

Ako ? Platíme za odvoz komunálneho odpadu. Poctivým 

separovaním vytriedime plast, sklo, bio odpad, papier a kov a tým 

zmenšíme množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa nedá ďalej 

zužitkovať. Čím menej komunálneho odpadu vyprodukujeme, tým 

menej to postihne naše peňaženky. 

Do komunálneho odpadu nepatrí tiež elektroodpad, nebezpečný 

odpad alebo stavebný odpad. Na tento účel nám OZO, a.s. L. 

Mikuláš prostredníctvom  Združenia  obcí Ekológ poskytla  

veľkoobjemový kontajner v cene cca 1000 Eur. Tento je pristavený 

na zbernom dvore . Okrem toho nám poskytli aj 6 kusov 1100l 

kontajnerov na separovaný odpad v cene 1700 Eur. Sú umiestnené 

na mieste bývalej pastierne v Krivom Kúte. Týmto sa odľahčia často 

preplnené kontajnery pri pálenici. 

Firma Ľupčianka ponúka výkup papiera za hygienické produkty. 
 

Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez 
tvrdej väzby. Všetko treba nosiť zviazané špagátom a nie v kartónovej krabici alebo v igelitke. 

Balíky nesmú obsahovať kartón, lepenku, kopír, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty. Kartón sa nevykupuje. 

Občania sú o termíne výkupu informovaní cestou miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom oznamu na obecnej 
tabuli .Ľudia sa do tejto aktivity zapájajú a hodnotia ju veľmi pozitívne. 

Výkupná cena:  
 
1 kg - balíček hygienických vreckoviek 
3 kg - 1 kotúčik toalet. papiera MAXI 30 m 
3 kg - 1 kotúčik toalet. papiera celulózový 
6 kg - 1 veľký kotúčik ECONOMY 68m 
10 kg - kuchynské utierky     
 Oľga Hollá 
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Životné jubileum 

V druhom polroku sa vzácneho životného jubilea dožili: 
 

Mária Janičinová   80 rokov 
Peter Durčák   60 rokov 
Eva Farkašová  60 rokov 
Štefan Oravec  60 rokov 
František Farkaš  60 rokov 
Vladimír Humený  60 rokov 
Ing. Jozef Vozár  60 rokov 
Viera Záborská  50 rokov 
Vladimíra Mikitová  50 rokov 
Miroslav Oravec  50 rokov 
 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme.  
 

Ako je u nás v dedine dlhé roky zvykom, chodíme 
s dedinskou kronikou za jubilantmi, aby svojím 
podpisom potvrdili spolupatričnosť našej obci 
a zablahoželať im v mene obecného úradu k jubileu. 
Niektoré návštevy sú formálne a ľudia sa nechcú 
vyjadrovať, alebo nemajú záujem o dianie v obci, ale 
niektoré sú veľmi srdečné a s bohatou diskusiou. 
Ľudia tu na dedine poväčšine žili ťažko.  
 

Ako nám rozprávala napríklad pani Mária 
Janičinová, vzácny to človek. Život sa s ňou 
nemaznal. Nielenže ťažko pracovala, či už v hore pri 
zalesňovaní, alebo v Novom Domove, ale mala ťažko 
chorého manžela, opatrovala mamu, starala sa o 
bratove deti. Napriek tomu berie život s optimiz-
mom je spokojná s pomocou a ochotou obecného 
úradu a teší sa priazni blízkych. 
 

Ale pri niektorých diskusiách bolo cítiť 
nespokojnosť. Poväčšine trápi ľudí otázka lomu, čo 

je veľký zásah do prírody. Pozemky sú 
urbárske, ale nikto nehovoril s ľuďmi. S tým 
súvisí aj cesta č. 18, ktorú treba aj udržiavať 
nielen ťažiť. Bolo by dobré zaoberať sa touto 
témou aj v Kľačianskych novinách. 

Narodené deti 

V roku 2017 sa narodili:  
Danka Vyšňanová 
Vivien Rose Seman 
Hanka Mrázová 
 
S dieťatkom už nie ste sami, 
Máte šťastie otca, mamy. 
Nech vás teší pocit známy, 
Prajeme vám nech je radosť stále s vami. 
 

Opustili nás  
V roku 2017:  
 
Juraj Pustaj   92 rokov 
Jaromír Tholt   68 rokov 
Anna Urbancová  44 rokov 
Anton Getta   89 rokov 
Anna Gettová  83 rokov 
Milan Tomčík  61 rokov 
 
Dni plynú ako tichej rieky prúd, 
Len bolesť v srdci nedá zabudnúť. 
Kľačanci cítia s vami pozostalí v týchto 
ťažkých chvíľach. 

Jozefa Silvia Mikušincová 
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     Vdp. Anton Hrebík  

24. novembra 2017 v popoludňajších hodinách si Pán života a smrti povolal 

do večnosti svojho služobníka - kňaza Antona Hrebíka. 

V spomienkach sa vybavuje rok 1969, keď do našej farnosti prišiel nový 

kaplán. Bol mladý, usmievavý. Potešila sa najmä mládež. Po mnohých 

rokoch tu bol, okrem pána farára, niekto vekom bližší. Prežili sme s ním 

jeden rok, plný nezabudnuteľných zážitkov. Mnohých pritiahol do aktívneho 

kresťanského života pán kaplán Hrebík. 

Anton Hrebík sa narodil 29. októbra 1940 v Kľačanoch pri Hlohovci. Po 

maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci nastúpil v roku 1958 

na formáciu do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda. Po ukončení štúdia 

bol vysvätený v Bratislave 23. júna 1963. Kňazskú vysviacku prijal z rúk 

trnavského apoštolského administrátora biskupa Mons. Ambróza Lazíka. 

Po nástupe do pastorácie pôsobil ako kaplán v Bobrovci, následne v Levoči. 

V roku 1964 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po jej skončení bol 

v rokoch 1966 - 1969 kaplánom v Ružomberku, potom pôsobil do roku 1970 

ako kaplán v Liptovských Kľačanoch. V ďalších rokoch bol kaplánom v Spišskom Podhradí, Hronskom Beňadiku, 

Hlohovci a Cíferi. V roku 1974 bol ustanovený za farského administrátora farnosti Chropov, kde pôsobil do roku 1990. 

V rokoch 1990 - 2005 bol farským administrátorom farnosti Dojč. Nakoniec pôsobil v rokoch 2005 - 2010 ako farár 

farnosti Hájske pri Seredi. V roku 2010 ho trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák CSsR menoval za honorárneho 

dekana Trnavskej arcidiecézy. V tom istom roku odišiel do dôchodku a žil v Trenčianskych Tepliciach. Svoju životnú 

púť ukončil v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, kde vo veku 77rokov a v 55. roku kňažstva zomrel. Nech mu dá 

Pán Boh večné odpočinutie a odmenu v nebi. 
 

Vedeli ste? 
Ján Chmelický 

V našej obci sa narodili a žili ľudia, ktorí sa navždy zapísali do dejín slovenského národa. Jedným z nich bol pán Ján 

Chmelický. Narodil sa 21. februára 1904 v Liptovských Kľačanoch. Jeho túžbou bolo učiteľstvo. Pre prácu v škole 

potreboval vzdelanie aj prax. Nastúpil do služieb lesníckej školy ako 

pomocná sila. Svojou usilovnosťou a tvrdou prácou postupne získaval 

predpísanú kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní. Na štátnej vyššej 

lesníckej škole v Banskej Štiavnici zložil v roku 1924 skúšku dospelosti. 

V roku 1928 zložil skúšku zo štátneho účtovníctva v Bratislave. Po praxi 

mu povolili zložiť skúšku učiteľskej spôsobilosti, ktorú vykonal v Prahe 

v roku 1934. Tým sa naplnil jeho sen a mohol, ako kvalifikovaný učiteľ, 

pôsobiť na lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. V almanachu 

Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku je napísané:   "V školskom roku 

1922 - 1923 zriadili pri hájnickej škole drevársko-piliarsku školu, ktorá 

vychovávala technických zamestnancov pre štátne píly a podnikateľov. 

Štúdium bolo jednoročné a od školského roku 1926 - 1927 ho predĺžili 

na dva roky. V roku 1933 riaditeľa Bohuslava Procházku preložili a 

funkciu riaditeľa prevzal Antonín Brezina, po ňom sa stal riaditeľom Ján 

Chmelický. V školskom roku 1938 - 1939 vyučovanie narušili vojnové 

udalosti, v priebehu ktorých sa zmenil aj učiteľský zbor. Štátna škola pre 

lesných hájnikov kvalitnou teoretickou aj praktickou prípravou si získala v lesníckej praxi dobré meno a absolventi 

zastávali zodpovedné funkcie v lesnej prevádzke. Ďalšie vyučovanie na hájnickej škole prerušilo SNP. V školskom 

roku 1944 - 1945 sa vyučovanie vôbec nezačalo. Mnohí žiaci, aj absolventi aktívne bojovali v SNP." 

Ján Chmelický sa stal riaditeľom Lesníckej školy. Svedčí to o jeho vytrvalosti, snahe a zodpovednej práci, v ktorej 

môže byť mnohým ľuďom príkladom.           Jana Šimanská 
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„ Z obecnej kroniky“ 
20.júla 1942 je v obecnej kronike zapísané: 

 

„Ráno je vyjasnené. Ľudia sa ponáhľajú do blízkej hory na 
Brestovec. Nesú so sebou i potraviny na celý deň, lebo len 
večer sa mieňa vrátiť domov. Do 11.hodiny predpoludním je 
pekne. Okolo pol dvanástej hodiny vidno prvé chmáry. 
Niekoľkokrát sa zablyskne a z diaľky počuť dunenie hromu. 

Hneď za tým zjavia sa od Magury za veľkého hukotu 
strašné mračná. Pracujúci pozerajú čo sa to ide robiť. O 
niekoľko minút padnú prvé kvapky hrubého dažďa a hneď 
potom za rachotu hromu nastane neslýchané pustošenie. 

Začne padať taký veľký ľadovec, že ani najstarší ľudia 
podobný nepamätajú. Z práce vyrušení utekajú do hory pod 
stromy. Deti božekajú a v strachu sa túlia ku svojim 
rodičom. 

Najhoršie obstoja tí, ktorí z bližších lúk utekajú domov, aby 
sa ešte pred pohromou dostali pod strechu. Kamenec ich 
zastihne v ceste, ktorí nemali kabát, poprebíjalo im kožu na 
tele. 

Ľadovec trvá asi ½ hodiny, potom na krátky čas utíchne, aby 
znovu ešte väčšou zúrivosťou konal svoje ničivé dielo. 

Váha ľadovca dosahuje až 10 dkg. Na mnohých domoch boli 
pobité obloky. Koňom a rožnému statku poprebíjal ľadovec 
kožu. Mnoho drúbeže bolo pobité. 

Jarček vyvierajúci pod  Hôrkou sa mení na potok a berie z 
dvorov hydinu, menšie kusy dreva, haluzinu a rôzny riad 
rozhádzaný po dvoroch. 

Chlapi so žiaľom na tvárach a v srdci, ženy plačúc náhlia sa 
obzrieť svoje okyptené roličky. Tu sa im predstaví hrozný 
obraz. 

Kosienky sa belejú ako v zime. Obilie, ktoré už dozrievalo a 
čakalo na kosu ženca, je vymlátené a vbité v zemi. Zemiaky 
rozstrapkané, kapusta, mak a iná zelenina úplne zničená. 

Je žiaľno pozrieť na pusté polia. Celoročná namáhavá práca 
roľníka za necelú hodinu padla v obeť ničivej pohrome. 

Najviac sú postihnutí, ktorí majú role pod horou na južnej 
strane chotára. Na severnej strane ležiace pozemky boli 
menej poškodené. Poniže Ľubele veľmi málo ľadovca 
padlo.“ 

Toľko záznam v kronike. Nech nás Pán Boh ochraňuje od  
každej pohromy. 

 

                                                    Jana Šimanská 

 

Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je 

to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás 

hlbšie zakorenil v Božom synovstve a väčšmi nás 

zapojil do poslania Cirkvi. Prijímateľ prijatím 

sviatosti birmovania získava sedem darov Ducha 

Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar 

sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne pred 

Pánom. Vyslúžením tejto sviatosti v našej farnosti 

dňa 2.9.2017 prijalo z rúk otca biskupa Štefana 

Sečku tieto dary 113 birmovancov. Nech im slúžia 

na to, aby pochopili svoje poslanie na 

uskutočňovanie všetkého, čo od nich Boh očakáva. 

 

Dušičkový pochod 
 

Aj tohto roku pokračovali Kľačianske deti v tradícii 
Dušičkového pochodu, a to dňa 31. októbra 2017. 
Modlitbou pred krížmi v obci a na cintoríne si uctili 
pamiatku všetkých zosnulých.  
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V poslednom čísle obecných noviniek sme v rubrike "Kľačanci sa nestratia" 
pochválili zručných majstrov - drevárov. Dnes by som chcel upriamiť pozornsť 
čitateľov na šikovné ruky našich žien. Ako prvú spomeniem Veroniku Vozárovú, 
ktorá zo včelieho vosku z domáceho včelstva vyrába nádherné vianočné ozdoby 
na stromček. Týmto originálnym a ozaj netradičným výrobkom sme potešili našich 
seniorov na spoločnom stretnutí v kultúrnom dome počas oslavy októbra 
mesiaca úcty k starším. Veronike za tento milý a voňavý darček ďakujeme. Ďalšou 

je Katka Sivková, o ktorej napísal jej syn Michal Sivko: 
    Uplynul už celý rok od chvíle, keď som na mojej škole, 

Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši uvidel 

majstrovské dielo mojej mamy. Počas vianočného obdobia 

bola recepcia na našej škole vyzdobená nádhernou 

perníkovou dedinkou, pri ktorej bol diplom s menom mojej 

mamy. Zostal som milo prekvapený a zároveň hrdý na to, akú 

sladkú nádheru mamina vytvorila a tak dokázala presvedčiť 

odbornú porotu o tom, že jej právom patrí titul TOP cukrárka 

za rok 2016. 

A tak mi dovoľte napísať Vám o nej do obecných novín našej 

obce, kde žijeme. Mamina je rodáčka zo susednej obce 

Ľubeľa a keď bola ešte veľmi mladé dievča, bývala na ulici, 

kde žilo veľa mladých ľudí súcich na ženbu a vydaj. No a to znamenalo veľa svadieb, veľa koláčov a veľa pečenia. Moja 

mamina, Katka Sivková, všetko so záujmom pozorovala a zároveň sa dostávala do tajomstiev cukrárskeho umenia, 

ktoré ju zaujalo natoľko, že vyštudovala toto remeslo na Strednom odbornom učilišti obchodnom, čo je teraz moja 

škola Hotelovka. Po skončení školy vedela, že chce túto prácu robiť, a tak pracovala v rôznych cukrárskych výrobniach, 

kde získavala zručnosti a skúsenosti. Ani by ju hádam v živote nenapadlo, že bude odovzdávať cenné rady mladej 

generácii ako majsterka odborného výcviku na škole kde vyštudovala aj ona sama. Napriek tomu ,že si musela doplniť 

svoje vzdelanie, je rada, že tu pracuje a hlavné je, že práca ju baví. Najväčšou odmenou pre ňu sú rozžiarené oči detí, 

keď prvý krát zbadajú svoju narodeninovú tortu a spokojnosť zákazníkov. 

Minulý rok sa naša škola prihlásila do súťaže TOP cukrár, kde súťažili majstri cukrári. Moja mamina prišla domov 

s veľkým úspechom, pretože súťaž vyhrala. Bolo to veľmi milé ocenenie jej dlhoročnej  práce v oblasti cukrárstva. Jej 

zasnežená dedina pod Kriváňom bolo skutočné sladké 

mámenie, ktoré by Vám bolo ľúto zjesť. Som na ňu 

s celou našou rodinou veľmi hrdý a som rád, že môžem 

o nej napísať.  

Mamina vychovala aj ďalšiu skvelú cukrárku, ktorá stále 

študuje na našej škole. Je ňou Tatiana Durčáková, ktorá 

sa môže pochváliť cukrárskym bronzovým miestom 

v súťaži cukrárov žiakov. Takéto dve šikovné dievčatá sú 

z našej obce, takže v rámci Slovenska máme za rok 2016 

určite najväčšie zastúpenie najlepších cukrárok. Veľa 

úspechov milé dievčatá a tešíme sa na Vaše cukrárske 

skvosty, tie najbližšie určite už teraz cez Vianoce. 
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V našej obci sa dňa 18.3.2017 uskutočnil stolnotenisový turnaj, ktorý bol určený pre obyvateľov Liptovských 

Kľačian. Aj keď počasie bolo upršané a pochmúrne, dokázali sme si vytvoriť skvelú atmosféru a náladu pri 

športovom nasadení. Súťažiť bolo možné v dvoch kategóriách (muži a ženy).  

Turnaj začali muži, kde víťazom sa stal Majo Hrbko. Na druhom mieste sa umiestnil náš starosta Janko Hollý 

a na treťom mieste skončil pán Ľudo Šmigura. V kategórii sa o víťazstvo ďalej snažili: Robo Brezňan, Igor 

Komár, Filip Martinka, Samo Hollý, Peter Devečka, Tomáš a Jožko Budveselovci a pán Dušan Šimanský. 

V poobedňajších hodinách nastúpila 

kategória žien, kde víťazkou sa stala 

Nikola Polaczyková. Druhé miesto 

obsadila Mirka Devečková a za ňou 

skončila na treťom mieste Janka 

Švecová. Ďalšími účastníčkami boli: 

Katka Hollá, Bibka Martinková 

a Slávka Šotníková. 

V neposlednom rade by som chcela 

vyzdvihnúť organizáciu turnaja, 

atmosféru, zabezpečené občerstvenie 

a medaily s diplomami pre prvých 

troch v oboch kategóriách. Môžem 

zhodnotiť, že latka nultého ročníka je 

nasadená vysoko a dúfam v spoločné 

prekonanie v ďalšom roku. ☺ 

  Mgr. Nikola Polaczyková  

 

 

 

Druhá augustová sobota patrí v Ľubeli už 

tradične kuchárskemu umeniu. Aj tento rok sa 

uskutočnila súťaž vo varení gulášu o putovnú 

varechu starostu obce. Na 9. ročníku sa 

zúčastnilo osem družstiev a nechýbali ani 

Kľačanci. Šéfkuchár Lukáš Veselovský sa 

s pomocou Filipa Martinku, Niky Polaczykovej 

a Ota Kanderu ml.  opäť prezentoval ako znalec 

kuchárskeho remesla. Aj keď nenavaril víťaznú 

porciu, jeho kumšt potvrdili všetci, ktorí jeho 

guláš prišli ochutnať. Kľačianskemu družstvu 

ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej obce 

a držíme palce do ďalších ročníkov. 

      Ján Hollý 
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Mesiac jún je tradične venovaný všetkým deťom 

na svete. Medzinárodný deň detí nachádza 

každý rok svoje miesto aj v kultúrnom scenári 

našej obce. Miestom na príjemné dopoludnie s 

deťmi bola už po tretí krát lúka pri kaplnke, kde 

kultúrna komisia a obecný úrad pripravili 

bežecké preteky, súťaže a opekačku pre 

najmenších.  

Bežecká súťaž naštartovala deti na ich Veľký 

deň. Svojím úsilím si vybojovali účastnícke 

medaily. Po krátkom výdychu z behu sme 

odštartovali súťažné stanovištia. 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, maľovanie na 

tvár, prelievanie vody slamkou, hádzanie 

autíčkom na cieľ  takzvaný lietajúci Mc Queen a 

ďalšie.  

Po súťažiach prišli poníky a potešili deti jazdou 

po blízkom okolí. Táto atrakcia je medzi našimi 

deťmi veľmi obľúbená už z minulého roka a 

určite bude aj tie nasledujúce. Pomedzi jazdu na 

poníkoch už rozvoniavala opekaná klobása. 

Tešili sa nielen deti ale všetci účastníci detského 

dňa. Pozbierané registračné kartičky mali tento 

rok rekordné číslo v počte detí  46 a posledné 

kartičky sme dokonca vyrábali z papierových 

tácok. Všetky splnili podmienky na získanie 

odmeny a tak sme rozdávali a odmeňovali. 

Chlebníky, pastelky, ceruzky, nálepky, sladkosti, 

bublifuky, lopty, lesnícke papierové čiapky a 

pexesá. Ďakujeme Lesom Slovenskej republiky 

a spoločnosti Kameňolomy za milé darčeky pre 

deti ako aj šikovným mamám a starým mamám 

za sladké osvieženie vo forme koláčov. Potešila 

nás hojná účasť detí a rodičov. Vtedy vidíte tú 

najväčšiu vďaku za to, čo robíte.  

Deň detí ukončil jednu kultúrnu akciu predtým 

ako začala tá ďalšia, ktorou bola Jánska vatra na 

Hôrke vo večerných hodinách. 

Miriam Devečková 
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  Jánska vatra 
Jánska noc má svoju moc. Tohto sa ľudia držali kedysi a túto tradíciu si v našej obci zachovávame dodnes 

zapaľovaním vatry. Aj keď už neveríme, že v túto noc sa otvára zem, aby vydala svoje poklady. Ani 

tvrdenie, že liečivé bylinky natrhané v túto noc majú zázračné účinky nie je asi pravdivé. Dnes čaro tejto 

noci spočíva v tom, že je príležitosťou na to, aby sa ľudia stretli a zabavili v nádhernom období letného 

slnovratu. Lukáš, Marek a Matúš sa aj tento rok postarali o zdarný priebeh tohto podujatia. Nemyslím tým 

samozrejme evanjelistov, ale troch bratov Veselovských, ktorí už tradične pomáhajú pri organizovaní tejto 

akcie. Patrí im za to poďakovanie, ako i ostatným mládencom z dediny. Poďakovanie patrí tiež ženám, 

ktoré napiekli koláče a Paľkovi Štrbovi z Ľubele za hudobný doprovod. Verím, že sa všetci o pol roka na 

Hôrke stretneme.           Ján Hollý 
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Slovenské národné povstanie 

29. augusta 2017 sme si pripomenuli  73. výročie vypuknutia Slovenského 
národného povstania. Slovenské národné povstanie je jednou zo štyroch 
najdôležitejších udalostí, ktoré určili rodný list Slovenska a rozhodli o tom, že dnes 
žijeme v demokratickej krajine. Občania Slovenska sa bez ohľadu na ich národnosť 
dokázali spoločne postaviť proti nacizmu. Je nevyhnutné pripomínať si tento sviatok, 
aby nevymizol z našej pamäti, keďže je dôkazom toho, že naši občania sa nebáli 
vziať svoj osud do vlastných rúk. SNP si treba pripomínať aj kvôli extrémistom, ktorí 
podporujú niekdajší fašistický režim.  

29. august je štátny sviatok, a preto výhovorky, že zabúdame, nedá sa nám prísť a podobne sú naozaj 
neopodstatnené. Naša obec si výročie SNP pripomenula krátkou pietnou spomienkou pri miestnom 
pamätníku SNP pred obecným úradom. Zapálili sme sviecu, položili veniec a v príhovore starostu obce 
Jána Hollého pripomenuli priamu účasť našej obce v SNP, ktorú nám dokazujú mená na pamätníku SNP. 
Spomenul aj knihu „Kľačianska dolina, ktorá popisuje udalosti SNP v našej doline. Knihu už bežne 
nedostanete v kníhkupectvách, pretože čas sa podpísal aj na jej aktuálnosti. Veľmi pozitívna informácie je, 
že my ju na obecnom úrade máme v elektronickej podobe a môžeme z nej získať obraz o priebehu SNP. 

Po krátkej pietnej spomienke sme už po štvrtý krát putovali k partizánskym hrobom v našej doline. Cestu 
nám skrátil jazdou autom tradične pán Jozef Vozár, ktorý nás vyviezol dolinou. Aj tu sme položili veniec, 
zapálili sviece, zaspievali slovenskú hymnu a v tichej modlitbe si pripomenuli obete SNP. 

Cieľ nášho putovania dolinou sme naplnili tradičnou opekačkou, pri ktorej sme pospomínali na časy 
nedávne aj dávne. Ďakujeme zástupcovi starostu Jánovi Vrbenskému za pekné čiapky, ktoré dostal každý 

účastník ako aj 
obecnému úradu 
za „povstaleckú“ 
opekačku. 

Pochod dolinou je 
pietno-turistická 
akcia našej obce 
a jej občanov, 
rodákov a hostí, 
ktorú 
organizujeme už 
štyri roky presne 
29. augusta o 9.00 
hod. pred 
obecným úradom 
a potom 
pokračujeme 
dolinou. Na oslavy 
74. výročia SNP 
v roku 2018 
v našej obci Vás 
teda môžeme 
pozvať už dnes. 
Ste srdečne 
vítaní. 

Mirka Devečková 
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Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, 

aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň 

života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru 

nedá sa jej vyhnúť. Ale to  ešte neznamená koniec životným aktivitám. Úcta k starším by nemala 

byť len v októbri. Starší ľudia si ju zaslúžia po celý rok. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 

môžu odovzdávať mladším. A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov, ktorí sa 22. októbra 

o 15.00 hod stretli v sále kultúrneho domu. Pán starosta všetkých srdečne privítal a poprial všetkým 

pevné zdravie a dlhé roky strávené v našej obci. 

Po ňom sa vlastnou tvorbou predstavila p. 

Marta Vyšňanová krásnou a dojímavou básňou. 

Zahrať a zaspievať prišiel detský súbor Likava, 

ktorý predstavil svoje ľudové pásmo. Pri 

kávičke zavládla veselá vrava, úsmev 

a spokojnosť ovládla seniorov. Pohostenie 

a darček si odniesol každý, kto neodmietol 

pozvanie na túto krásnu oslavu. Tým, ktorí sa 

nemohli zúčastniť, bol darček osobne doručený 

domov. Poďakovanie  patrí aj p. doktorke 

Hrbčovej, ktorá prijala pozvanie na toto milé 

posedenie. 

Želanie 

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.  

Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.  

Prajeme Ti milý starký, starká,  

Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,  

Či je deň, a či noc hustá.  

Dagmar Chvojková 
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 ...minuloročné prianie, že sa znova stretneme na Katarískej batôžkovej zábave, bolo splnené. Dňa 

25.11.2017  o 19:00 hodine sa naplnila sála kultúrneho domu v Liptovských Kľačanoch.  Janko Hollý, starosta 

obce, otvoril túto spontánnu akciu, plnú hudby, tanca a dobrého jedla. V príhovore všetkých srdečne privítal 

a pripomenul, že po tejto pretancovanej noci príde príprava na Vianočné sviatky, obdobie adventu, ktoré nás 

má pripraviť na dôstojné privítanie narodeného Božieho dieťaťa. Stretli sa tu ľudia z Liptovských Kľačian, 

Ľubele, Dúbravy aj Gôtovian či Vlách a úžasne sa bavili. Veľmi sympatické bolo niekoľkogeneračné stretnutie 

rodiny Andaházyovcov, ktorých krášlila prítomnosť pani Zlatky a pána Janka - starých rodičov, ktorí pôsobili 

ako zdravý nosný pilier tejto rodiny. Pohľad na nich tešil a napĺňal srdce myšlienkou, že takto má fungovať 

ozajstná rodina.  

 Ľudia tancovali do rána, zábava bola prepletená bohatou 

tombolou, ktorú odmoderoval Janko Vrbenský. Výhier bolo 

toľko, že sa museli vyhlasovať v dvoch fázach. Veľká vďaka 

za štedrosť všetkým sponzorom. 

 

 Lúčim sa s prianím, že rok 2018 

bude milosrdný a štedrý na zdravie a šťastie 

všetkých ľudí a dovolí, aby sa tradícia 

Batôžkovej Katarínskej zábavy naďalej 

rozvíjala. 

Miroslava Kanderová 
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Vianoce s tajničkou 
 

 

 

 

Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po 

horách, ale po ľuďoch... . V druhej polovici tohto roka 

sme sa mohli o pravdivosti tohto príslovia presvedčiť 

aj v horách kľačianskej doliny. 

K prvej tragickej udalosti došlo 17.7.2017, kedy pri 

ťažbe dreva na Likavských zahynul pán Vendelín 

Tomašiak z Ploštína. 

Druhá tragédia sa odohrala v sobotu 9.12.2017. 

V popoludňajších hodinách z dosiaľ neznámych príčin 

vznikol v chate na Blatách požiar, následkom ktorého 

bola chata úplne zničená. 

Pred vstupom do lesa by sme mali pamätať aj na iné 

príslovie, ktoré hovorí, že opatrnosti nikdy nie je dosť. 

              Ján Hollý 

 

 

AD ACTA

PREVINENIE

, ZODPO-

VEDNOSŤ 

OSTROVAN

ZUNUJE SA, 

ZNEPÁČI

TRHÁ, 

DRIAPE, 

KNIŽNE

ZÁHRADA, 

PARK

PRUH, 

HERNIA, PO 

ČESKY
FANTAZ. 

FILM USA  

CUDZOPAS-

NÝ HMYZ

DOPLNOK 

ZÁKONA

DEDINA, 

VES

VLAS, 

VÝRASTOK

LIGHT YEAR

LATINSKÝ 

POZDRAV

KRÍŽENEC 

ŤAVY

2.
ZÁRODKY, 

OVOCIE

3.

STARORÍM-

SKA MINCA

RUSKÁ 

RIEKA

ECV KOŠÍC

MILIAMPÉR

SPEVÁK - 

RAPER USA

TIEŽ, I, 

ROVNAKO

POORTE, 

ZORTE 

OKOLO

MEDICÍN. 

PRÍSTROJ

HLAS 

KRAVY

AKVÁRIOVÁ 

RYBKA

ATHLETIC 

CLUB

PREDPONA 

PRE NÁROD

VYKASTRO-

VANÉ BÝKY

KONČATINY

PRÍRODNÉ 

VULKANICK

É SKLO

ROMÁNIK, 

KRÁTKE 

DIELO

ŽENSKÉ 

MENO

AVATAR, 

ILOKAN, 

RALO, 

ŤAŤ, RÚBAŤ 1.

ŽERAVÁ 

ČIASTOČKA 

OHŇA

OŠATILA, 

OBLIEKLA

PATRIACI 

DINOVI

STUPEŇ 

HODNOTY

OLYMPIQUE 

LYON

RUTÉNIUM, 

CHEMICKÁ 

ZNAČKA

ARALSKÉ 

JAZERO

PÁPEŽSKÁ 

KORUNA

DOPRAVNÝ 

PODNIK 

ROŽŇAVA

POLYNÉZAN

12 

MESIACOV

NOČNÝ ČAS 

RODIČA

ZÁĽAHA 

SPIEVANIA

TYP MONTO-

VANÝCH 

DOMOV

Z AKÉHO 

DÔVODU

ANDREA, 

ADRIÁNA, 

DOMÁCKY

UZLÍK V 

TKANINE

VYBRAL, 

VYČLENIL
4.

KUJNÝ 

PRVOK

PYTLIAK, LO-

VIACI POMO-

COU ÔK

SYMETRÁLA

CITOSL. 

SMIECHU
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O  Kľačkovi  Plačkovi 

Neviem, či viete, ale každé mesto, každá dedina má škriatka, a dokonca nie jedného. Zo 

začiatku si škriatkovia žili v lesoch, na lúkach, v jaskyniach – na miestach, kde ľudia neskôr 

postavili prvý dom. Po prvom dome nasledoval druhý, tretí... prvá osada, dedina, mestečko, 

veľké mesto alebo dokonca veľkomesto. A tak si škriatkovia museli nájsť skrýšu, v ktorej by sa 

schovali. Nie pred dažďom, vetrom, či zimou, lebo tie im vôbec nevadia, ale pred ľuďmi. 

Prečo? Pretože škriatkovia sú rozprávkoví a keby ich ľudia naozaj videli, už by rozprávkoví 

nemohli byť... už by museli byť ozajstní. Ľudia im ale neprekážajú: 

niektorí škriatkovia sú takí zvedaví, že sa nasťahovali blízko k nim, do 

pivnice – do myškinej dierky, do drevárne, hore na pôjd ku netopierom, 

alebo občas vykuknú aj z krtincov. Niekedy ľuďom pomáhajú, inokedy 

im robia šarapatu, alebo nerobia nič, len sa ticho tichučko prizerajú, kde 

sa čo deje. Všetko, čo dospelí nechápu, majú na starosti oni. A toto 

vedia len deti. Vedia, že škriatkovia existujú. Aj naša dedinka má škriatkov. Dnes vám 

porozprávam príbeh jedného, ktorý sa volal Kľačko – Plačko. 

Plačko bol škriatok, ktorý veľmi veľa a hlasno kričal. Hneď po narodení otvoril ústočká a spustil 

taký plač, že aj jeho maminka si musela zapchať uši. „No, malinký plačká,” vraveli mnohí, „to je 

normálne!“ Ostatní sa ho pýtali: „Prečo plačkáš?” Ale ako im Plačko mohol odpovedať, keď vedel len plačkať a nie 

hovoriť? A keď sa už naučil rozprávať, nik sa ho na to nepýtal, lebo všetci, len čo ho videli, hneď si pchali do uší mach, 

aby neohluchli. A keď chcel niečo povedať, už ho nepočuli pre ten mach – a navyše ani nepočúvali, lebo dovtedy im aj 

tak Plačko nič nepovedal. A Plačko rástol a s ním rástol aj jeho plač, z ktorého sa stal riadny rev. Plačko vrieskal ešte 

viac, aby ho aspoň niekto počul, ale nepočúval ho veru už nikto... Nemyslite si, že hluk je pre škriatkov čosi normálne. 

Nie je. Majú totiž obrovské uši, a tak veľmi dobre počujú. Počujú, ako si tká pavúk pavučinku i to, ako padajú vločky. A 

vreskot je pre nich naozajstný trest. Blížili sa práve Vianoce. Začalo snežiť, primrzlo, všade vonku bola krásna idylka, ale 

prišiel aj čas angín a chrípok. A stalo sa čosi neslýchané. V Kľačanoch  zrazu nebolo počuť vôbec nič. Plačko totiž pre 

stále vrieskanie na zime ochorel a stratil hlas. Bol ešte trdlo malé, a tak sa raz v noci rozhodol ísť svoj hlas hľadať. Zobral 

si na cestu jedno sušené jabĺčko a začal sa brodiť snehom. Prišiel až ku kľačianskej 

zvonici, čo pre malých škriatkov bolo poriadne ďaleko. A veru mu bola aj zima, aj 

hlad ho kváril, aj smutno mu bolo, že svoj hlas nenašiel a nemohol na nikoho 

zakričať. Plačkova maminka sa vôbec na ticho nezobudila. Až ráno si uvedomila, že 

sa dobre vyspala a s hrôzou zistila prečo! Lebo bolo ticho. Okamžite začala 

prehľadávať každú piaď domčeka, ale neúspešne. Kde ho hľadať? Vybrala sa za 

ostatnými obyvateľmi Kľačian, všetkých sa na Plačka pýtala, no nik o ňom nič 

nepočul.  

Prešiel deň a začala noc... Malý Plačko už nevládal. Rozhodol sa skryť vo zvonici, 

vyškriabal sa ku okienku a vhupol dnu. A vtedy ho niečo napadlo. S vypätím 

posledných síl sa zavesil na špagát na zvone a... do 

vianočného ticha zaznelo hlasité bim-bam, bim-bam. Kľačko 

– Plačko zvonil a zvonil, až zaliehalo v ušiach. Ten hluk bol 

čosi, čo Plačkova maminka tak veľmi potrebovala počuť. 

Hneď spoznala, že to nie je len hocijaký hluk, ale hluk, ktorý 

dokáže spraviť len jej Plačko. Osedlala srnku a o malú chvíľku 

sa štverala aj ona cez okienko do zvonice. Keď sa konečne  

stretli, bola to najkrajšia vianočná chvíľka pre Plačka a pre jeho maminku. Len ľudia sa čudovali, 

keď na seba nahádzali rýchlo kabáty a bežali do kostola na polnočnú omšu, že dvere kostola 

boli stále zatvorené... Od toho času sa Plačko naučil byť ticho a ostatní sa ho naučili počúvať. 
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Pozvánka 

 na hokejbalový turnaj,  

ktorý sa uskutoční  

dňa 6.1.2018 o 9,00 hod.  

pred obchodom Jednota 
 

 

 

 

 

 

Chválime: 

• Vladka Tholta, ktorý pomohol technicky i materiálne pri 

inštalácii obecných erbov na vstupe do obce. 

• Hanku Nemčíkovú, Števku Veselovskú a Vierku Pavelicovú 

za to, že z Medžugoria priniesli nový ruženec, ktorý je 

umiestnený na soche Panny Márie v dome smútku. 

• Mládež, ktorá 14.10.2017 z vlastnej iniciatívy zorganizovala 

zbieranie odpadkov v okolí obce pod názvom „Čistá obec“ 

• Obyvateľov našej obce za vysokú účasť vo voľbách do VÚC. 

   NeChválime: 

• Tých čo nevedia, že cestovný                                                     

poriadok slúži všetkým a ničia                                                    

opravenú zastávku. 

• Tých čo parkujú na obecných                                             

priestranstvách a krajniciach                                                    

obecných komunikácií a vytvárajú                                                             

tak prekážku pri vývoze smetí                                               

a odhŕňaní snehu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na divadlo 

Pozývame všetkých  

priaznivcov divadelného 

umenia na predstavenie:  

 

        Akceleranti  
    od Semiona Laskina,  

 

ktoré ochotníci odohrajú počas 

fašiangov. 

 

 

 

 

 

 

 

Už sa blížia Vianoce,  

ten čas rýchlo letí. 

Na stromčeku sviečky svietia, 

šťastím žiaria deti. 

Starý rok už odchádza,  

nový ide za ním, 

nech vám radosť prináša, 

 to je mojim prianím ... 

 

pracovníčka obecného úradu 

Dagmar Chvojková 
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