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Milí Kľačanci,
blížia sa tie krásne chvíle
vianočné,
v láske, šťastí, harmónii,
prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, ale
v novom roku nech sa darí .
Nech šťastie a radosť vládne
u Vás doma,
Nech obchádza Vás nešťastie
a smola.
Nech pohoda vládne nad
vianočným stolom a láska
prevláda nad zlým slovom
Starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva
Vážení občania a čitatelia,
ani sme sa nenazdali a máme predo dvermi Vianoce, teda
koniec kalendárneho roka. Od vydania prvého čísla
našich novín prešlo takmer šesť mesiacov, preto mi
dovoľte, aby som Vás poinformoval o tom, čo sa v našej
obci za uplynulé obdobie udialo.
Podrobnosti o činnosti obecného zastupiteľstva (OZ) si
môžete prečítať zo zápisníc, ktoré sú zverejňované na
našej obecnej internetovej stránke. Pre tých, ktorí nemajú
možnosť prístupu na stránku pripomeniem, že v letných
mesiacoch naši pracovníci, ktorí sú aktivační alebo
zamestnaní cez Úrad práce. Zakryli nebezpečný povrch
na spodnej čistiarni odpadových vôd. Tento povrch bol
natoľko zhrdzavený, že hrozilo nebezpečie preborenia sa
do čističky. Boli tiež nápomocní pri rekonštrukcii kríža
„Na Ostredku“ a kríža „Pod farou“. Významne im pri
tom pomohol pán Ján Štefko, z ktorého iniciatívy bola
zrekonštruovaná aj kaplnka nad obcou. Týmto chcem

pánovi Štefkovi poďakovať za ochotu a nezištnú pomoc
pri rekonštrukcii týchto objektov.
V októbri bola vykonaná rekonštrukcia striech na
obecných bytových domoch, v celkovej hodnote 33.700,Eur. Hodnota strešnej krytiny vrátane prác na prekládku
uznaná v reklamačnom konaní predstavuje sumu 25.000,Eur. Zvyšnú časť nákladov sme dofinancovali
z rezervného fondu obce a z fondu opráv. Výrobca
krytiny poskytol na krytinu záruku 33 rokov a som
presvedčený, že rekonštrukcia prispeje k zlepšeniu
kvality bývania nájomníkov. Tu by som chcel poďakovať
nášmu bývalému obyvateľovi Vladimírovi Ranostajovi
za pomoc pri riešení reklamácie a sprostredkovaní zľavy
na nákup potrebného materiálu. Poďakovať chcem aj Ing.
Jánovi Vrbenskému za pomoc pri zabezpečovaní
strešných lát.
Mesiac október bol významný aj tým, že sme v rámci
protipovodňových opatrení vlády Slovenskej republiky
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dostali prostredníctvom ministerstva vnútra nový
protipovodňový vozík. Vozík odovzdal na stretnutí
v Dolnom Kubíne minister vnútra p. Róbert Kaliňák
a mal by slúžiť občanom na ochranu pred povodňami
a na odstraňovanie prípadných následkov. Za pomoc pri
prevoze vozíka sa chcem poďakovať poslancovi OZ Ing.
Jozefovi Vozárovi, ktorý spolu so svojim synom
Michalom vozík previezol z Dolného Kubína bez nároku
na preplatenie cestovných nákladov.

konania vás chcem upozorniť,
že vinníkovi hrozí pokuta od
700 do 66.000 €. Hrozbe
sankcie sa tiež vystavujú tí
občania. Ktorí v jeseni a na jar
pália na svojich pozemkoch
lístie,
trávu
a konáre.
Pripomínam, že takýto odpad je biologicky rozložiteľný
a mal by skončiť v komposte, nie v ohni. V nasledujúcom
čísle našich novín vám preto prinesieme informáciu, ako
správne kompostovať.
V minulom čísle novín sme vás informovali o zámere
vybudovania schodiska a pešníka na cintoríne. Na tento
projekt však nemáme dostatok finančných prostriedkov.
Požiadali sme preto o poskytnutie prostriedkov vládu SR,
ktorá dňa 24.6.2015 zasadla v rámci svojho výjazdového
zasadnutia v Ružomberku. Žiaľ, ako jedna z mála obcí na
Liptove sme nedostali ani euro. Vzhľadom nato, že
vládna strana získala v posledných parlamentných
voľbách v našej obci najviac hlasov, čakal som, že to pri
rozdeľovaní financií zoberie do úvahy. Nestalo sa tak,
preto budem netrpezlivo očakávať akou účasťou a akým
výsledkom skončia jednotlivé politické strany
v marcových parlamentných voľbách v našej obci. Už
teraz však verím, že tak ako v minulosti, aj v marci
potvrdíte svoj záujem o dianie v našej spoločnosti
a zúčastníte sa volieb v čo najväčšom počte.
O kultúrno-spoločenských udalostiach sa dočítate na
nasledujúcich stranách, ale nedá mi nespomenúť
obnovenie činnosti ochotníckeho divadla v našej obci.
Veľmi ma teší, že sa dala dokopy partia mladých
kľačianskych nadšencov tejto ušľachtilej záľuby. V snahe
o nadviazanie tradície z minulosti si vybrali známu
divadelnú hru Ferka Urbánka „Kamenný chodníček“,
s ktorou by sa nám chceli predstaviť začiatkom budúceho
roka. Tak im spoločne držme palce a poprajme im veľa
trpezlivosti do ich snaženia.
Milí kľačanci, blíži sa koniec roka. Zároveň je to koniec
prvého roka práce nového vedenia našej obce, kedy je
potrebné obzrieť sa späť a bilancovať, čo sa nám podarilo
a čo je potrebné zmeniť, prípadne zlepšiť. Pre mňa
osobne bol uplynulý rok rokom nekonečného učenia,
vzdelávania a zoznamovania sa s novou profesiou. Áno,
nebol to ľahký rok a nie všetko sa podarilo vyriešiť k
všeobecnej spokojnosti. Teší ma však záujem ľudí o veci
verejné. Nie všetkým je možné poďakovať menovite,
preto prijmite moje poďakovanie všetci tí, ktorí ste sa
akokoľvek podieľali na práci v našej obci. Zvlášť chcem
poďakovať
poslancom
obecného
zastupiteľstva
a pracovníčke obecného úradu, ktorí mi svojim prístupom
významne pomáhajú v tejto neľahkej práci.
Na záver vám chcem zaželať pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu rodiny a do budúceho roka
veľa zdravia a radosti zo života a chuti do práce.
S úctou

V novembri sme začali s prvou etapou rekonštrukcie
obecného rozhlasu, v časti od cintorína po predajňu
potravín. Do konca roka, by sme v tejto časti mali
preložiť vedenie na betónové stĺpy. Po nainštalovaní
nových reproduktorov bude staré vedenie demontované.
V krátkosti by som vás chcel milí občania poinformovať
o situácii v miestnom kameňolome. Mnohých z vás
znepokojuje ťažba z dôvodu sily odstrelov, hluku,
prašnosti, rýchlosti jazdy vozidiel a devastácie miestnych
komunikácií. Treba priznať, že oprávnene. Mnohí sa
sťažujete na praskanie stien a múrikov. Chcem vás
ubezpečiť, že urobím všetko preto, aby sa nezopakovali
také silné odstrely, aké sme zažili v lete. Pokiaľ by
spoločnosť Kameňolom Liptovské Kľačany s.r.o.,
nerešpektovala
naše
požiadavky,
Pozemkové
spoločenstvo bývalých urbárnikov v Lipt. Kľačanoch
nepodpíše nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie, resp.
vypovie teraz platnú zmluvu.
Na inom mieste našich novín sa opäť dozviete niečo aj
o ochrane nášho životného prostredia. Napriek tomu by
som aj ja chcel spomenúť niekoľko vecí, ktoré ma trápia.
V prvom rade je to separovaný zber. Stále sa nájdu
občania, ktorí neseparujú, resp. separujú nesprávne. Do
zberných nádob ukladajú odpad, ktorý tam nepatrí
(maštaľný hnoj, tráva z kosačky, páperové vankúše...),
nevytláčajú vzduch z PET fliaš... Aj tieto nedostatky boli
dôvodom na to, že poslanci OZ schválili zvýšenie
poplatku za komunálny odpad z pôvodných 10 €/ osobu
na 12 €/ osobu a rok, nakoľko obec nemá dostatok
prostriedkov na pokrytie nákladov na likvidáciu odpadu.
V letných mesiacoch sa vyskytli prípady vypúšťania
obsahu žúmp do miestneho potoka. Je to závažné
porušenie zákona a v prípade preukázania takéhoto

Ján Hollý starosta obce
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Životné jubileum
Keď sa roky vpíšu do dlaní, rovno do čiary života, človek
viac ako inokedy, spomína a s ním spomínajú jeho
najbližší, rodina priatelia, susedia.
V prvom čísle Kľačianskeho hlasu, sme uviedli neúplný
zoznam jubilantov našej obce v tomto roku, za čo sa
veľmi ospravedlňujeme. Zároveň chceme chybu napraviť
a uvádzame všetkých, ktorí sa v tomto roku dožili svojho
životného jubilea:

90 rokov: Pustaj Juraj
80 rokov: Andaházy Ján
Šimková Oľga
Pustajová Anna
60 rokov: Kraus Jaromír
Oravcová Marta
Malatíncová Mária
Kleščová Janka
Švecová Marta
Humená Alena
Bagová Marta
Štefková Helena
50 rokov: Šmigura Ľudovít
Chmelický Vladimír
Oravec Peter
Martinková Bibiána
Oravcová Helga
Runštuková Tatiana
Jubilantom sme postupne chodili blahoželať v mene
Obecného úradu a zdokumentovali ich jubileum
v pamätnej knihe. Všetci spomínali na svoje mladšie roky,
porovnávali časy minulé so súčasnosťou.

Opustili nás
V druhom polroku 2015:
Moravčík Milan 73 rokov
Čavrnochová Viera 69 rokov

Chceme vám predstaviť jedného z jubilantov,
človeka, ktorý nemalou mierou prispieva
k rozvoju našej obce a okolitému regiónu:
Ľudovít Šmigura
V rozhovore nám povedal, že okrem svojej práce
jeho doménou je futbal. 36 rokov bol aktívny
futbalista. Ale čas plynie a prišiel čas ukončiť
túto etapu života. Stalo sa. Ale záujem o futbal
nestratil, preto si urobil trénerský kurz. Najskôr
sa začal venovať žiakom, potom trénoval dospelých mužov z Ľubele. Vlani zostavil dorastenecké
mužstvo z chlapcov z Kľačian, Dúbravy ,Ľubele
aj Gôtovian. Robiť okolo futbalu je veľké obetovanie a chce to trpezlivosť. 2 krát do týždňa sú
tréningy a v nedeľu zápasy. Ale nielen to musí
pán Šmigura zvládnuť, ale aj problémy, ktoré sa
v mužstve vyskytnú. Minulú sezónu v súťaži
skončili na peknom 4 mieste a boli pochválení,
že sú ozdobou dorasteneckej súťaže. Pán
Šmigura spomína na zaujímavý zápas v Pribyline,
z ktorého mali veľkú radosť. Pribylina bola na 1
mieste a bol koniec sezóny. Chlapci pre iné
záujmy nevenovali veľkú pozornosť tréningom,
ale v zápase vydali zo seba všetko. A vyhrali
0:1.Radosti nebolo konca. Na druhej strane má
zasa nepríjemnú spomienku na zápas v Palúdzke, kde ich rozhodca poškodil. Aj to sa stáva.
Predsavzatie ktoré si dal je, že i naďalej sa bude
maximálne venovať futbalu ale aj rodine. Mládeži
odkazuje, aby sa menej venovala počítačom,
zábave, pitiu a viac sa venovala športu. Nebolo
by na škodu, keby aj občania viac žili s našim
športom, chodili na zápasy a povzbudzovali
našich chlapcov. Pánovi Šmigurovi ďakujeme za
rozhovor a prajeme veľa úspechov a vyhratých
zápasov.

Narodené deti
V druhom polroku 2015 sa narodili:
Serafínová Karolína
Hrbková Nina
Vozár Michal

Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá sa zabudnúť.

Manželstvo uzavreli

Rodičom želáme:
„Nech vám v zdraví, láske rastie. Nech vám dáva
iba šťastie. Vo dne, v noci, skrátka stále, nech vás
teší dieťa malé.“

Lukáš Veselovský a Martina Kajnarová
Na cestách života kráčajte spolu,
Či vedú do kopca alebo dolu.
O seba opretí v každučký čas,

Jozefa, Silvia Mikušincová

V láske a svornosti až zbledne vlas.
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Nebezpečná invázia okrasných rastlín
Mali byť okrasou parkov a záhrad. Ukázalo sa však, že za ich pekným výzorom sa skrýva nebezpečná sila Teraz
nekontrolovane zamorujú či doslova otravujú prostredie. Domáce druhy rastlín nemajú proti nim šancu. Väčšina
inváznych rastlín má svoj domov v Ázii alebo Severnej Amerike, odtiaľ boli do Európy dovezené. Z parkov sa rozšírili
do voľnej prírody, kde sa im veľmi dobre darí na úkor pôvodných druhov. Majú dobré rozmnožovacie schopnosti,
málo prirodzených nepriateľov a darí sa im aj na miestach s výrazne horšími podmienkami. Zákon z roku 2002 ukladá
majiteľom povinnosť invázne rastliny zo svojho pozemku odstrániť. Nesmú sa ďalej šíriť, sadiť, predávať ani kupovať.
Za porušenie zákona hrozí pokuta do 3000 eur. Tieto rastliny sa nedajú zlikvidovať len mechanicky, nestačí ich
vyrezať, lebo často sa šíria odrezkami. Preto sa musia následne postriekať aj chemickou látkou. Niektoré druhy týchto
rastlín sú dosť rozšírené. V letných mesiacoch sa muselo zasahovať proti ich šíreniu aj na území našej malej dedinky.

Boľševník obrovský

Zlatobyľ kanadská

Slnečnica hľuznatá

Agát biely

Má silu bojového sarínu
*pochádza z Kaukazu
*patrí k najnebezpečnejším alergénom
*jeho účinky sú prirovnávajú k bojovej látke sarin
*dorastá do 5 m

Neznáša susedov
*pochádza z Kanady
*silný alergén
*využívala sa ako ozdoba
do kytíc
*na Slovensku sa stále pestuje

Bleskový zabijak
*pochádza z Ameriky
*známa je aj ako sladký
zemiak –topinanbur
*ako krmivo pre diviaky
*je schopná bleskovo zničiť a
obsadiť pôvodný biotop

Otrávi pôdu
*pochádza z Ameriky
*je to voňavý strom
*teší sa veľ. obľube
hlavne u včelárov
*koreňmi vylučuje
jedovaté alkaloidy

Myslíte si, že si takúto prírodu budú pamätať aj naše deti ?
Od budúceho roku vstúpi do platnosti Nový zákon o odpadoch.
V súčasnosti končí na skládkach 75% odpadu. Na Slovensku sa ročne
vyprodukuje 1,7 milióna ton komunálneho odpadu. Členské krajiny EU
sa od seba líšia v spôsobe konečného riešenia odpadu. My síce patríme
ku štátom s najnižším množstvom vyprodukovaného odpadu na obyvateľa, ale v miere recyklácie sa v rámci EU nachádzame takmer na konci.
Do roku 2020 musí Slovensko zabezpečiť, aby bolo recyklovaného až
50% odpadu. Nový zákon o odpadoch má tomu napomôcť. Náklady na
triedený zber budú totiž po novom hradené výrobcami prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov- OZV.
V praxi to znamená, že výrobca sa postará o výrobok počas celého životného cyklu- od dizajnu, cez výrobu ,predaj ,až
po odpad, ktorý zabezpečí tiež výrobca zastupovaný OZV.
Ako ušetriť triedením odpadu ?
Nový systém financovania triedeného zberu môže samospráve priniesť úsporu. Prvý krát, keď OZV uhradí obci
náklady na triedený zber a druhý krát, keď sa zvýšením množstva vytriedeného odpadu zníži množstvo zmesového
komunálneho odpadu, za ktorý si obyvatelia platia.
Podomová výmena starého papiera
Podľa štatistiky až 13% komunálneho odpadu tvorí papier. Zberom starého papiera a jeho výmenou za hygienické
potreby len získame. Zber papiera formou ambulantného výkupu organizuje firma SAGI s.r.o. Žilina. Obyvatelia sa
o výkupe dozvedia z vývesných plagátov príp. formou vyhlásenia obecným rozhlasom, kedy bude upresnený dátum
a presný čas výkupu. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy ,
letáky...zviazaný špagátom, nie v kartónovej krabici alebo igelitke. Papier sa priamo v aute odváži a môže sa vymeniť
aj za finančnú hotovosť /1kg-0,05 eura nad 300kg/.
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Andrej Gerát
Mnohí starší ľudia sa istotne rozpamätajú na kňaza, ktorý pôsobil v našej
farnosti od roku 1926 až do roku 1945. Správcom farnosti bol Andrej Gerát.
V decembri by sa dožil 124 rokov.
Narodil sa 22. decembra 1891 v Chlebniciach na Orave, ako druhé dieťa,
z piatich chlapcov. Po absolvovaní ľudovej školy študoval na gymnáziu –
v prvom až štvrtom ročníku v Trstenej, v piatom v Ružomberku, v šiestom
v Spišskej Novej Vsi, maturoval v Rožňave. Dôvodom prerušovania štúdií bol
nedostatok finančných prostriedkov. Následne študoval od roku 1914 teológiu
v Spišskej Kapitule. Podľa záznamov v kronike kňazského seminára, bol
veselým človekom, mierne nadaným a z dobrými mravmi. Ovládal viacero
jazykov: slovenský, maďarský a poľský. V roku 1917 úspešne ukončil štúdium
teológie. Za diakona bol vysvätený 25. apríla a za kňaza ho vysvätil spišský
pomocný biskup Dr. Martin Kheberich 26. apríla 1917.
Prvým jeho pôsobiskom, po kňazskej vysviacke, bola Vyšná Zubrica. Po
nástupe do pastorácie absolvoval tzv. jurisdikčnú skúšku, povinnú pre novokňazov.
6. septembra 1918 bol ustanovený za kaplána v Bobrovci. Od 19. apríla 1919 bol kaplánom v Zázrivej. Bol
zameraný na evanjelizáciu, venoval sa mladým.
Dňa 19. augusta 1920 bol povolaný za kaplána do Ružomberka a pôsobil tu šesť rokov. Tam bol farárom
Andrej Hlinka a tak sa i on zapojil do jeho politických aktivít. Tu Andrej Gerát kultúrne a duchovne rástol
a naberal široký spoločenský i politický rozhľad.
V roku 1926 prišiel do Liptovských Kľačian. Bol menovaný za správcu farnosti, ktorá sa vtedy volala Osada sv.
Alžbety alebo Liptovská sv. Alžbeta. Patrili do nej Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Dúbrava a Gôtovany. Okrem
farského kostola svätej Alžbety, v Liptovských Kľačanoch, mal na starosti aj filiálny kostol zasvätený svätému
Andrejovi v Dúbrave, kde slúžil sväté omše každú tretiu nedeľu v mesiaci. Neskôr požiadal Biskupský úrad
v Spišskej Kapitule o výpomoc.
Život vo farnosti skomplikovala 2. svetová vojna. Navyše, v tej dobe prišiel do farnosti kaplán Anton Surovjak,
ktorý viedol nezriadený kňažský život. Holdoval alkoholu a tanečným zábavám. Andrej Gerát sa snažil
zabrániť výčinom svojho kaplána. Najskôr ho upozorňoval a neskôr došlo aj k ostrým výmenám názorov
a hádkam. Biskup Ján Vojtaššák bol nútený kaplána Surovjaka suspendovať, teda vylúčiť z radov kňažstva.
Spor rozdelil celú farnosť. Časť veriacich bola za Geráta, zvyšok s neveriacimi a najmä komunistami, nadŕžal
z rôznych dôvodov Surovjakovi. Za ponechanie kaplána vo farnosti, písalo na biskupský úrad hneď niekoľko
skupín. O Andrejovi Gerátovi sa tieto listy vyjadrujú nelichotivo, ale ich hodnovernosť je veľmi pochybná.
Veriaci z farnosti tvrdili o Gerátovi zhodne, že kde mohol, snažil sa pomôcť. Počas vojny pomáhal všetkým. Či
už išlo o nemeckých utečencov, vojakov, alebo partizánov. Poskytoval im šaty, jedlo, alebo úkryt na fare.
Staral sa sám o svoje živobytie, vybudoval malé hospodárstvo a s pomocou veriacich, obhospodaroval
cirkevnú pôdu. Z tým, čo sa mu urodilo sa rád podelil so všetkými. Bol starostlivým otcom svojej farnosti.
Hneď po príchode dal opraviť farské budovy a vymeniť strechu na farskom kostole. Neskôr sa postaral o to,
aby sa na cirkevnom pozemku vybudovala rímskokatolícka ľudová škola v Ľubeli. Počas druhej svetovej vojny
jeho fara slúžila pre mnohých ako útočište. Pomohol každému, kto sa naňho obrátil. Rozdal všetko, čo mal. No
narobilo mu to veľké problémy.
Pastorácia farnosti bola náročná po materiálnej, ale i po duchovnej
stránke. Vo farnosti bola veľká chudoba. Otcovia rodín chodili za prácou
na týždňovky a matky s deťmi často nemohli isť do kostola, lebo si
nemali čo obliecť. Andrej Gerát sa nevzdával. Chodil za ľuďmi domov.
Cítil s veriacimi a neprijímal od nich, za vysluhovanie obradov, žiadne
milodary. Mnohodetným rodinám dával z farského hospodárstva
mlieko, biednym deťom kupoval šaty, topánky a knihy, často na úkor
seba. V roku 1933 pozval redemptoristov, ktorí vykonali vo farnosti
sväté misie. Aj takto sa snažil pozdvihnúť duchovnú úroveň farnosti.
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To všetko sa podpísalo na jeho zdraví. Jeden z posledných Gerátových zážitkov vo farnosti, ktorej slúžil 18
rokov, mal trpkú príchuť. Suspendovaný bývalý kaplán Surovjak priviedol 16. júla 1945 na faru desaťčlennú
skupinu z MNV s rozkazom, aby Andrej Gerát odvolal všetko, čo o kaplánovi napísal biskupskému úradu, a do
48 hodín opustil faru. Gerát to odmietol s odôvodnením, že o jeho odchode musí rozhodnúť biskup. No
súhlasil, že odíde najskôr, ako to len bude možné.
Odišiel na liečenie do Vysokých Tatier. Od biskupa dostal jurisdikciu na spovedanie rehoľných sestier
Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa – salvatoriánok v Dolnom Smokovci, kde sa mal liečiť na cukrovku.
Zároveň pôsobil ako farár v Štátnom liečebnom detskom ústave.
Andrej Gerát bol odporcom komunizmu. Bol presvedčený
o filozofickej nesprávnosti marxistických myšlienok. Vo svojich
kázňach nebojácne vystupoval na obranu Cirkvi, za čo ho zatkli
a väznili spolu s ďalšími katolíckymi kňazmi. 25. apríla 1950 bol
odsúdený na 12 rokov väzenia. Trest si odpykával vo väznici
v Leopoldove. Jeho pracovnou náplňou, počas väzenia, bolo páranie
peria a šitie vriec. Vo väzení mal veľa známych, tajne ich spovedal
a slúžil sväté omše. 27. decembra 1951 bol premiestnený do Ústavu
nápravných zariadení v Ilave.
V januári 1952 požiadala jeho neter, Anastázia Šimková
o prerušenie trestu. Ako dôvod uvádzala ťažký zdravotný stav.
Žiadosť bola zamietnutá. O rok neskôr, 6. marca 1953, ho
premiestnili do Útvaru nápravných zariadení v Mírove. Tam sa jeho
zdravotný stav zhoršil.
Následkom väzenia zomrel dňa 4.7.1954 na zlyhanie organizmu, zapríčinené cukrovkou. Pochovali ho bez
príbuzných, v spoločnom hrobe na Ústrednom cintoríne v Brne. Príbuzní žiadali prevezenie telesných
pozostatkov do rodiska, no ich snahy boli márne.
Až 12. septembra 1990 Krajský súd v Košiciach, na neverejnom zasadnutí v rehabilitačnom konaní, zrušil
rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 25. apríla 1950, ktorým bol Andrej Gerát odsúdený. Zastavil trestné
stíhanie proti nemu a rehabilitoval ho.
Andrej Gerát bol jednoduchým kňazom Spišskej diecézy. Vo svojom živote sa snažil žiť podľa najlepšieho
vedomia a svedomia a tak pôsobiť v pastoračnej službe. Prinášal medzi ľudí vieru, nádej a lásku ako Kristov
kňaz a trpiteľ i ochotu pomôcť. Nikdy sa nespreneveril Cirkvi a Pravde. Nech ho Pán Boh za to bohato odmení
blaženou večnosťou.

Jana Šimanská

Káplnka
Káplnka nad kostolom je postavená na ceste,
ktorá viedla do vtedajšej Nemeckej, dnes Partizánskej Ľupče. V roku 1800 ju stavala rodina Fehérpataky, konkrétne Štefan Fehérpataky s fundáciou
20 florénov. Vo výklenku bol kríž, neskôr obraz
Ukrižovaného Krista a soška Panny Márie.
Káplnka bola veľa krát zničená, mreže, ktoré boli
neskôr zabudované boli vytrhané. V čase povstania
slúžila ako pozorovateľňa partizánov, ktorí sídlili v doline, pretože odtiaľto bol výhľad na každú
stranu odkiaľ prichádzali Nemci.
My s manželkou sme sa určitý čas starali o káplnku, obnovili sme fasádu, opravili strechu
a upravili interiér. Dali sme novú sošku Panny Márie aj obraz Ukrižovaného Krista (ktorý sme
našli). Darilo sa určitý čas s uzamknutými mrežami udržiavať interiér i okolie. Zabudovali sme zo
západnej strany na stenu kríž s Ukrižovaným Pánom.
Ján Andaházy
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Z histórie SNP v našej obci – štvrtá partizánska brigáda
Jej veliteľ pôvodne nadporučík, potom kapitán Petr PROŠEK uvádza v knihe Kľačianska dolina:
Ráno na Veľkú Noc 1945 vyšli štyria partizáni na pozorovateľňu nad štábom. Rumunskí letci,
ktorí štartovali s Rusmi obsadeného letiska a mali bombardovať v Ružomberku ustupujúcich
Nemcov (nevedno prečo) zhodili bomby na skupinu partizánov.
Druhý deň ráno boli traja už mŕtvi. Tento zásah prežil iba rotný Cabrún. Popoludní nad
otvoreným spoločným hrobom stála skupina nastúpených partizánov a kapitán Prošek predniesol
nad hrobom rozlúčkovú reč. Lúčil sa s čatárom Ondrejom Belkom, desiatnikom Jánom Tadialom
a slobodníkom Jánom Derbákom:
„Uložili sme Vás chlapci, do slobodnej zeme,
ktorej slobodu sme spoločne, my partizáni,
po šesť mesiacov hájili a uhájili.“
Ján Andaházy

71. výročie Slovenského národného povstania
v Liptovských Kľačanoch
„Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň, nechce ustať,
utíchol les, osirel háj, milému môjmu zbohom dnes daj“
Piesňou Janky Kirschnerovej sme začali oslavy SNP v našej obci pri pamätníku padlých hrdinov v prvej
a druhej svetovej vojne pred obecným úradom. Po štátnej hymne, položení pamätného venca a zapálení
sviece Ján Hollý, starosta obce Liptovské Kľačany, privítal prítomných občanov a hlavne mladú generáciu
slovami o dôležitom posolstve SNP a spojení tejto významnej udalosti s našou obcou. Citoval úryvok z knihy
Kľačianska dolina, ktorá zachytáva dianie SNP v Kľačianskej doline. Týmito slovami nám priblížil príbeh
partizánov v doline, kam sme po krátkej slávnosti pred obecným úradom pokračovali so skupinou dospelých
a najmä detí a mládeže. V Kľačianskej doline sa nachádzajú hroby troch partizánov, ktoré sme navštívili
a vyčistili už vlani a v tejto tradícii chce obec naďalej pokračovať. Občania našej obce v rámci aktivačných
prác vyčistili a upravili hroby, tak aby reprezentovali záujem obce o významnú historickú udalosť Slovenska.
Dovtedy hroby označené iba dvomi krížmi boli spevnené a pribudla na ne tabuľka s menami: čat. Ondrej
Belko, des. Ján Tadial, slob. Ján Derbák
K hrobom sme odniesli veniec v mene našej obce, zapálili sviece, rozprestreli štátnu vlajku a zaspievali
hymnu Slovenskej republiky a v tichej modlitbe sme si uctili pamiatku troch partizánov, ktorí zahynuli
v Kľačianskej doline. Od hrobov sme pokračovali
k bývalému vojenskému bunkru neďaleko. Po
krátkej prechádzke dolinou sme skončili oslavy
SNP príjemnou letnou opekačkou, pri ktorej sme
s deťmi rozprávali o partizánoch a ich živote.
Kde rúbaň bola, hora stojí,
Za toľké roky pri pokoji,
zbútľavel starý strom,
čo skrýval oheň bojovníka,
aby mu v srdci tuhšie blikal,
budúcich rokov sen.....
Miriam Devečková
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Letné kino s Rasťom Hatiarom
Filmy Rasťa Hatiara zo susednej Dúbravy získavajú prestížne
ocenenia na rôznych filmových festivaloch s horskou tematikou.
V súčasnosti pôsobí ako kameraman v televíznej relácii
Slovenskej televízie s názvom Televíkend. Boli sme veľmi radi,
že prijal naše pozvanie hosťovať na letnom kine, ktoré pre našich
občanov pripravila obec a pizzeria Kubo v parku pred predajňou
Jednoty.
A hoci Rasťovi zdravotný stav nedovolil prísť medzi nás na letné
kino, starosta obce Ján Hollý privítal jeho milú manželku Dášku,
ktorá nás prišla nielen pozdraviť, ale aj pozvať na novembrový
filmový
festival
v
Dúbrave a zároveň priniesla originálny film svojho
manžela so skvelým príbehom slepého chlapca, ktorému
kamaráti zrealizovali jeho veľký sen vyliezť na najvyššiu
horu strednej Európy Mont Blanc. A tak sme sa v jeden
augustový večer prostredníctvom filmu dostali na Mont
Blanc, Castor ale aj na najvyšší vrch Slovenska Gerlach.
Presvedčili sme sa, že krásu hôr môžeme vnímať aj so
zavretými očami. Pri osviežujúcom pive a silnom príbehu
sme strávili príjemný augustový večer v našej obci.

Súťaž vo varení gulášu
V sobotu 8.8.2015 sa uskutočnil v Ľubeli už 7.ročník „Súťaže vo varení gulášu o putovnú varechu starostu
obce“. Súťaž už tradične v druhú augustovú sobotu zorganizovala Únia žien v Ľubeli a zúčastnilo sa jej
osem súťažných družstiev. Aj naša obec mala na tomto podujatí svojich zástupcov. V mimoriadne silnej
konkurencii sa družstvo v zložení Lukáš a Martina Veselovskí, Alica Šmigurová a Oto Kandera ml.
umiestnilo na 1. mieste a získalo putovnú varechu starostu. Výhercom blahoželáme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu a zviditeľnenie našej obce.
Veríme, že kľačiansky recept a umenie šéfkuchára uspeje aj v nasledujúcom roku.
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Život plynie nekompromisne rýchlo, detstvo mojich detí už len zbieram v pamäti,
ako nádherné fragmenty, ktoré sú v nejasnej hmle. Práve preto sme „Uvítanie maličkých
bytostí do života“, prijali ako nádherný moment, ktorému pre jeho jedinečnosť a vzácnosť,
treba stanoviť vysoký význam v hierarchii spoločenského diania v našej obci.
Keby sa ma Boh spýtal, ktorú časť života by som chcela prežiť ešte raz, bez váhania by som odpovedala, že
roky, keď deti boli malé. Nedá sa. Všetci sme tu len raz a každý okamih v živote je iba jeden. Jedine správny
uhol pohľadu nám ukáže cestu, neľutovať nič prežité, intenzitu, čas..., žiť tak, aby prichádzajúce momenty
boli sviatkom v našom živote, posvätným a vyzdvihujúcim ľudskú lásku a dobro.
Deň 30. august 2015 bol výnimočným pre šesť rodín, ktoré prijali dary – prekrásne zraniteľné
bytosti, ktoré potrebujú bezpečný domov plný lásky, nehy, dobra a pozornosti. Tento fakt je výsadou, ale aj
zodpovednosťou pre blízke okolie detí:
Ninky Hrbkovej, nar. 01. augusta 2015
Jožka Protuša, nar. 13. mája 2015
Frederika Semana, nar. 28. marca 2015
Karolínky Serafínovej, nar. 20. júla 2015
Jakubka Veselovského, nar. 18. mája 2015
Lindy Vyšňanovej, nar. 10. januára 2015
Ich príchod do tohto sveta sme si uctili
krásnym programom dňa 30. augusta 2015 o
15.00 hodine, ktorý uviedol starosta obce a na
ktorom sa najviac podieľali, kto iný, ak nie
deti z Liptovských Kľačian. Akt uvítania bol
spečatený podpismi zúčastnených do
pamätnej knihy. Neuplynie veľa vody a ľudské stvorenia, ktoré sme vítali, budú vítať ďalšie... Je to uzavretý
kruh, nepísaný zákon zvaný „ŽIVOT“.
Všetkým zo srdca prajeme, aby vás napĺňal pocit šťastia, keď budete sledovať prvé kroky, slová, prvé
objavy týchto drobčekov, ale aj úspechy v škole a samozrejme v ich životoch. Pre každú matku, otca, starých
rodičov..., je najväčším pocitom šťastia, ak ich potomstvo je šťastné.
Z úprimného srdca vám prajeme, nech sa vám všetkým darí.
Zároveň chceme poďakovať pani Mgr. Hamarovej, ktorá venovala drobnosti do balíčkov venovaných
rodičom na tomto milom podujatí.
Miroslava Kanderová

V Partizánskej Ľupči sa v dňoch 19.-20. septembra konala prvá oblastná
výstava drobných zvierat Liptova. Celkovo bolo vystavených viac ako
600 ks zvierat, z toho 191 ks holubov, 212 ks králikov, 137 ks hydiny
a zvyšok tvorila expozícia exotického vtáctva. Usporiadatelia sa
rozhodli uskutočniť výstavu na tradičnom Ľupčianskom jarmoku.
Navštíviť ich prišlo viac ako 1000 dospelých a skoro 2000 detských
návštevníkov. Vystavovalo celkovo 76 chovateľov, ktorým komisia
posudzovala tie najkrajšie ,,kúsky“. Víťaz výstavy – vodná hydina
vyhrala Slovenská biela hus s 95 bodmi od p. Ing. Jozefa Vozára,
k čomu mu srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme, že aj takýmto
spôsobom zviditeľňuje našu malú, ale malebnú obec.
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“Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi.” Tak hovorí jedna ľudová múdrosť. Jeseň je naozaj krásna a v jednom zo svojich
mesiacov, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k
starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré
im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku
všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké. Kultúrna komisia a obec Liptovské Kľačany nezabudli si
uctiť našich starších občanov príjemným posedením pri vystúpení Detského folklórneho súboru Ďumbier z Liptovského
Mikuláša. Pri príležitosti tohto krásneho sviatku našim občanom starosta obce, Ján Hollý, zaželal všetko najlepšie a veľa
síl a zdravia do ďalších rokov. Pozvanie na príjemné popoludňajšie posedenie prijala aj pani doktorka Elena Hrbčová,
ktorá popriala našim starším občanom všetko dobré a pevné zdravie. Pri dobrom koláči a káve si naši občania posedeli,
porozprávali sa a zabavili pri kultúrnom programe. Obec venovala pri tejto príležitosti vecné darčeky akými sú kalendár,
pohľadnice s motívom obce a ručne vyrobené svietniky s jesennými motívmi. Pani Jana Šimanská v mene pozvaných
občanov poďakovala starostovi obce, kultúrnej komisii a manažérkam folklórneho súboru Ďumbier za príjemné
popoludnie.
„Ak by to bolo v našej moci, október – Mesiac úcty k starším - by sme
premenovali na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej
práce a skúsenosťami“
Miriam Devečková
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Lampiónový sprievod obcou Liptovské Kľačany
Lampiónový sprievod našou obcou, ktorý je v tradičnom Dušičkovom duchu pokoja, stíšenia sa a modlenia
mal už svoj 5. Ročník. Uskutočnil sa presne na hodinu a deň ako pred rokom so začiatkom pred obecným
úradom 29. 10. 2015 o 17. 30 hod. vo štvrtok večer, kedy už deti mali jesenné prázdniny.
Počas pochodu sme sa zastavili pri krížoch pred obchodom a pod farou, kde sme zapálili sviečky, zaspievali
pieseň: „Toto je deň, ktorý dal nám Pán“ a pomodlili sme sa spoločné modlitbičky. Najzaujímavejšia časť
Dušičkového pochodu pre deti bola určite cesta tmavým kopcom ku Kaplnke, kde už nie je pouličné
osvetlenie a lampášiky splnili svoju úlohu
a posvietili nám na cestu vedúcu k nej. Modlili
sme sa pri krásne zrekonštruovanej kaplnke
nad našou obcou, o ktorej nám porozprával
pán starosta. Na tomto mieste sme vypustili
na nočnú oblohu balóny šťastia, ktoré sa
dvíhali vysoko nad naše hlavy a v pokojnom
vychádzkovom kroku sme sa vrátili ku
obecnému úradu, kde bolo pripravené malé
občerstvenie pre účastníkov pochodu, ktorí
prišli na večernú dušičkovú prechádzku našou
obcou. Teplý čaj zahrial a voňavý perník zasa
dodal energiu. Sprievodom obcou sme si
pripomenuli pietu prichádzajúcich sviatkov
Všetkých Svätých a Pamiatku zosnulých
a v pokoji sme odchádzali domov.
Obecný úrad a kultúrna komisia

Prijmite srdečné
pozvanie na
kľačiansky
vianočný punč za
dobrovoľný
príspevok.
Mikulášske
prekvapenie čaká
na všetky deti za
peknú básničku,
pesničku alebo
tanček. Zaspievame
si vianočné koledy a
spolu sa zohrejeme
pri dobrom punči
a budeme si
vychutnávať
príjemnú
predvianočnú
atmosféru v
Kľačanoch.
Tešíme sa na Vás

Kľačiansky vianočný punč
18. 12. 2015 o 18.00 pred obecným úradom
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Nacvičovanie divadla
Ako býva dobrým zvykom,
na dedine sa vždy hrávali divadlá.
Dlhé zimné večery patrili učeniu
divadelných hier a spoločnému
stretávaniu sa „na pľaci“. Veď aké by to
boli Vianoce bez divadla. Aj v našej obci sa
stretávajú ochotnícky nadšenci, aby pre vás
nacvičili peknú, poučnú a zábavnú divadelnú hru z pera
Ferka Urbánka – Kamenný chodníček. Hra má tri dejstvá,
ktoré budú prerušené asi 5 minútovými prestávkami na
zmenu javiska. Je obohatená peknými kulisami, krojmi,
ako aj speváckymi a hereckými talentami. Texty sa učili
pomerne rýchlo, no nájde sa ešte miesto kde treba
šepkárky. Je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou tejto
veselej partie. Za režisérku sa nepokladám, skôr za
skúsenejšiu kolegyňu a kostymérku, lebo kde je ochota a
chuť, netreba režiséra. Ja sa veľmi teším na vystúpenie
a touto cestou si dovoľujem pozvať aj vás všetkých na
divadelné predstavenie v januári 2016. Termín upresníme.
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky
praje pracovníčka obecného
úradu Dagmar Chvojková

Kontaktné údaje
Ľubeľa č. 462, 032 14
Mgr. Zora Hamarová
Tel.: +421445514166
Email:
lekarenlubela@pharmateam.sk

web: www.pharmateam.sk
Otváracia doba
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota, Nedeľa

7,00 – 16,00
7,00 – 16,00
7,00 – 16,00
7,00 – 16,00
7,00 – 16,00
zatvorené

Nech čerti od vás smolu odnesú
a choroby stratia vašu adresu.
Veľké príjmy, malé dane,
ostatného primerane.
Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny.

Mäkké medovníky
750 g hladká múka
350 g práškový cukor
4 ks vajce
125 g maslo
5 PL med
1 KL sóda bikarbóna
1 ks korenie na perníčky
1 ks vajce na potretie medovníčkov
Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a necháme aspoň 24
hodín v chladničke odstáť. Večer sa môže vytiahnuť, aby malo izbovú
teplotu, potom sa ešte dobre spracuje. Vyvaľkáme cesto na 0,5 mm.
Vykrajujeme formičkami, uložíme na plech s papierom a pečiem pri
180°C.Ihneď po vytiahnutí z rúry potrieme rozšľahaným vajíčkom.
Ak chceme medovníčky ozdobovať bielkovou polevou, použijeme na
potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody a bielok vyšľahám so 150 g
práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a trochu citrónovej šťavy.
Medovníčky sú stále mäkké ako čerstvo upečené.
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