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POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky najmä v rodine.
Štedrá večera za spoločným stolom nám ich otvorí a vo
svätej noci sa stretneme v našom kostole, pri Eucharistickom stole, aby sme spolu s celou Cirkvou oslávili dôvod
týchto sviatkov – NARODENIE JEŽIŠA KRISTA, príchod Boha na túto zem v ľudskom tele. V našich príbytkoch budeme mať vianočný stromček, dostaneme od
svojich blízkych darčeky a tešíme sa, že rodina bude
znova spolu. Členovia rodiny takto prejavia, že sa majú
radi.
Ale, máme sa takto
radi po celý rok? Alebo, Vianoce majú byť
sviatkami pokoja a
lásky len na jeden či
dva dni?
Bolo by príliš málo
milovať jeden druhého
iba dva dni. Ani Ježiš
neprišiel na túto zem
počas prvých Vianoc
iba na dva dni. On
prišiel, aby tu zostal až
do konca sveta.
Ježiš prišiel na túto
zem a anjeli spievali:
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle. Toto je jeho program.
Keď rozmýšľame nad slovami anjelov, pociťujeme v
srdci radosť, ale i nedôveru, akýsi svätý strach, Božiu
bázeň. Bojíme sa totiž, či pokoj ľuďom na zemi platí i o
nás. Slovo „Pokoj“ sa v hebrejskej reči, ktorou hovoril
Pán Ježiš, povie „ŠALOM“. Takto to povedali anjeli a
toto slovo znamená: dobré zdravie, šťastie, blahobyt,
bohatstvo, pokoj v dome, pohodu v rodine. Slovom všetko dobré a príjemné tu na svete, t. j. to, čo sa nás konkrétne dotýka. Veď kto z nás by netúžil po takom pokoji?
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Ale keď čítame evanjelium ďalej, zistíme, že je tu
podmienka. Nie je síce ťažká, ale je: Ježiš daruje pokoj,
ale iba ľuďom dobrej vôle. Nehovorí pokoj ľuďom dokonalým, tým ktorí sú bezúhonného života, lebo takých je
málo. Kto z nás by to mohol o sebe povedať? Nebola by
to namyslenosť? Boh dobre vie, ako ťažko je človekovi
dosiahnuť dokonalosť. Keby bol teda prisľúbil pokoj
dokonalým, len málokto by to dosiahol. Bolo by to pre
človeka ťažké, priam nemožné, preto Božia podmienka
nie je dokonalosť, ale DOBRÁ VÔĽA. Teda, ak chceme
dosiahnuť pokoj, musíme zo srdca vyhnať všetku zlosť,
nenávisť, panovačnosť, egoizmus, závisť. Len vtedy sa
nám podarí dosiahnuť dar pokoja ak splníme Ježišovu
podmienku. Ak budeme mať dobrú vôľu.
(pokračovanie na strane 2)

Vážení spoluobčania
Na sklonku môjho volebného obdobia sa Vám chcem
ešte raz prihovoriť a poďakovať Vám za spoluprácu a
pomoc, ktorú ste prejavili počas rokov môjho pôsobenia
vo funkcii starostu Klčova. V tejto funkcii som pracoval
od r. 1990, prvé volebné obdobie úväzkovo. Poslancom
vtedajšieho MNV som sa stal už v roku 1964 ako dvadsaťročný. Bol som ním nepretržite až do zvolenia za starostu. Počas celého tohto obdobia, ba ešte predtým som sa
podieľal na zveľaďovaní a zabezpečovaní úloh v obci,
všade, kde to bolo potrebné. Nebudem to vyratúvavať, no
spomeniem napr. premietanie filmov v obci, nacvičovanie
divadiel, prípravu vianočných stromčekov atď. Žiadna
činnosť v obci, či v oblasti kultúry, prevádzkovej, či investičnej sa neobišla bez mojej účasti. Alebo som ju priamo vykonával, alebo neskôr ako starosta už riadil. Od
svojej mladosti som sa neukrýval ani som netúžil po
funkciách. Nesľuboval som, ale pracoval som všade, kde
bolo treba.
(pokračovanie na strane 2)

MILÍ SPOLUOBČANIA,
Tohtoročné Vianoce majú v jednom ohľade osobitnú atmosféru. Je to čas odovzdávania štafety, intenzívnych rokovaní a slávnostných sľubov staro-nových predstaviteľov obcí, ktorí vzišli z komunálnych volieb 6. – 7. decembra.
Preto dovoľte aj mne, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil, z funkcie nového starostu obce Klčov. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi dali dôveru, ale aj všetkým tým, ktorí boli voliť. Budem sa snažiť byť rovnakým starostom pre všetkých. Určite to nebude ľahká cesta, ale verím, že s pomocou Vás všetkých to spolu s obecným zastupiteľstvom úspešne zvládneme. Naše prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. 12. 2002 v zasadačke OÚ, na
ktorom novozvolení poslanci a starosta zložili zákonom predpísaný sľub. O čom sa rokovalo a čo sa schválilo si môžete
prečítať zo zápisnice prvého zasadnutia.
(pokračovanie na strane 3)

POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE (pokračovanie)
Mať dobrú vôľu, však neznamená iba na dva dni. Ba
práve naopak. Mať dobrú vôľu, znamená byť pripravený
milovať stále a milovať všetkých, a to i nepriateľov.
A práve toto priniesol na Vianoce Ježiš Kristus na túto
zem. On prvý s tým začal a pokračuje s tým vo svojej
Cirkvi až dodnes. Koľkí mučeníci sa modlili za svojich
katov a mučiteľov! A Cirkev v tom nepopustila ani dnes.
Ba práve dnes to ukazuje celému svetu vždy v novom a
novom svetle.
Pozrime na Svätého Otca, Jána Pavla II. On ide do celého sveta a prináša pokoj a lásku Kristovu všetkým ľuďom dobrej vôle. On ide i do štátov, kde nie všetci občania sú katolíkmi. On miluje i tých, ktorí doňho strieľali so
zbraňou v ruke. On sa modlí i za tých, ktorí proti nemu
bojujú s perom v ruke. On navštívil Európu, Ameriku,
Afriku i Áziu. On prišiel dvakrát k nám na Slovensko a
znova sa chystá prísť na Slovensko beatifikovať biskupa
Jána Vojtaššáka. Keď sa istý kňaz pýtal tých, čo boli
priamo na návšteve u Sv. otca, čo je u neho veľmi zvláštne, oni odpovedali: „Veľmi milo sa usmieva.“ Má rád
deti, berie ich do svojich rúk a žehná ich. Berie ich k sebe
až k pápežskému trónu. A keď sa ich spýtal, že prečo si
takto sv. Otec počína, jedna pútnička odpovedala: On

nosí Vianoce stále vo svojom srdci.
Ježiš priniesol recept a liek pre trvalé šťastie na zemi.
Ak sme ho doteraz neobsiahli, to preto, že sme liek neprijali. Sme takí, ako ten človek, ktorému lekár predpíše
liek, ale on ho neužíva a keď, tak len nepravidelne. Či
môže byť taký človek uzdravený? Nehľaďme teda na
Ježiša, na jeho návod pre život len dnes, na Vianoce a
nezahoďme po Vianociach spolu s vianočným stromčekom i Ježišov program!
Dajme si do Nového roka predsavzatie, že budeme pokračovať v užívaní Ježišových liekov pravidelne, počas
celého roka. Že prídeme do kostola každú nedeľu a vo
sviatok. Že pristúpime k svätej spovedi pravidelne. Nosme Ježišovo požehnanie pre náš dom vo svätom prijímaní
často. Potom budeme môcť spolu s anjelmi spievať: Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle
po celý rok. To Vám praje a vyprosuje Váš duchovný
otec
Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

farár v Klčove

Vážení spoluobčania (pokračovanie)
Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu bolo vždy
mojou prioritou skvalitnenie života a životného prostredia
v obci. Svedčí o tom množstvo prevedených akcií. Z nich
uvediem aspoň niektoré:
- odstránenie čiernej skládky komunálneho odpadu
- prehĺbenie celého potoka
- poriadok na cintoríne, vrátane zavedenia elektrickej
prípojky v ňom
- zbúranie vozárne
- opravy kultúrneho domu
- rekonštrukcia rozvodu nízkeho napätia siete a rekonštrukcia verejného osvetlenia v
obci
- výstavba domu smútku
- rekonštrukcia školy na farskú budovu
- plynofikácia obce
- rozostavaný vodovod a kanalizácia
- spevnenie cesty po plynofikácii a zhotovenie nových
úsekov
- výstavba oporného múru pri dome smútku
- vyčlenenie pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.
Robil som to rád, pre dobro všetkých. Nikdy sa nestalo, aby to, čo som urobil sa v budúcnosti ukázalo ako
nesprávne. Napriek všetkému sa nedá zabezpečiť, aby
každý jednotlivec bol spokojný. Každý občan má nárok
prejaviť svoj názor, diskutovať o ňom, riešiť podľa svojich možností, no vždy v súlade s platnými predpismi a
zákonmi.
Napriek všetkým útokom voči mojej osobe musím povedať, že ma mrzí zrušený futbalový klub v Klčove, v
MILÍ SPOLUOBČANIA (pokračovanie zo strany 1)

čase keď som bol ešte poslancom, a ktorý v tomto období bol kvalitatívne na dobrej úrovni. Napriek môjmu
nesúhlasu odišli futbalisti s celou futbalovou výstrojou,
ktorej nebolo málo, do Spišského Hrhova, kde všetko
zaniklo. Dnes, keď nedokážu existovať bez sponzorov
športové kluby na európskej úrovni, sa v malej obci ako
je naša dožadujú neúmerných investícií.
Mojím nesplneným prianím ostala neprevedená nadstavba kultúrneho domu pre účely zriadenia základnej
školy pre detí I. stupňa. Iste by ju ocenili rodičia, ktorí
už skúsili problémy s cestovaním najmä malých detí.
Existencii školy v obci nemožno uprieť aj jej celospoločenský význam.
Svoje osobné poďakovanie chcem vyjadriť najmä p.
farárovi Doc. PhDr. ThDr. Amantiovi Akimjakovi,
PhD. a ThDr. Art. Lic. Rastislavovi Adamkovi, PhD.
ako aj sestričkám Františkánkam, za ich všestrannú
pomoc. Do budúcnosti im prajem veľa síl a všetko len
to najlepšie.
Vážení občania, odchádzam s pocitom, že som urobil
všetko, čo bolo v mojich silách a možnostiach a nebolo
toho málo, veď som pre našu obec venoval celý svoj
produktívny vek.
Môjmu nástupcovi prajem veľa zdravia, síl a úspechov.
Na záver Vám všetkým prajem šťastné a požehnané
Vianoce a veľa zdravia v Novom roku.

Viktor Dzurilla bývalý starosta obce Klčov

Chcem vyzvať našich dôchodcov, ktorí majú záujem o obedy, aby sa osobne nahlásili na obecnom úrade do 15. 1.
2003. Ďalej oslovujem záujemcov o kúpu stavebných pozemkov, a to od kapličky pri ihrisku až k ochrannému pásmu
diaľnice. Mapka so zakreslením týchto pozemkov je vyvesená na výveske na obecnom úrade, v potravinách v parku
a pri hlavnej ceste. Nedá mi, aby som sa nepoďakoval môjmu predchodcovi p. Viktorovi Dzurillovi, ktorý počas svojho
pôsobenia vo funkcii starostu obce odviedol kus dobrej práce, no nielen jemu, ale aj bývalému obecnému zastupiteľstvu. Spomeniem iba niektoré výsledky ich práce – plynofikácia obce, časť vodovodu – kanalizácie, dom smútku, oprava kostola, cirkevná hudobná škola, IBV, plynofikácia kuchyne, rekonštrukcia verejného osvetlenia a mnoho ďalších.
Koniec starého roka, ako je už zvykom v našej obci oslávime, spolu s farským úradom v sále kultúrneho domu.
Vážení spoluobčania, na záver mi dovoľte, aby som Vám z celého srdca poprial požehnané a milostivé Vianočné
sviatky, pevné zdravie, pokoj, pohodu a úspech.
Starosta obce Miroslav Fabian

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2002, č. ½.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa riadilo
týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
a odovzdanie insignií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba zástupcu starostu obce
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov,
návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
9. Schválenie platu starostu

10. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľnosti, odpade, o verejnom poriadku a o vytváraní
životného prostredia na území obce Klčov
11. Prechod kompetencií v sociálnej oblasti na obce
a mestá
12. Zriadenie spoločného úradu
13. Silvester 2002
14. Schválenie uznesení
15. Diskusia, záver
Ad 1/ Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril p.
Viktor Dzurilla. Predniesol program zasadnutia, ktorý bol
prítomnými schválený bez pripomienok a doplnkov.
Ad 2/ Na návrh prítomných bola za zapisovateľa určená
RNDr. Ľuboslava Macejková a za overovateľa p. Jaroslav
Ďumbala.

Uznesenie č. 1: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby
zapisovateľom bola RNDr. Ľuboslava Macejková
a overovateľom bol Jaroslav Ďumbala.
Ad 3/ S výsledkami volieb do samosprávnych orgánov obce oboznámil prítomných Ing. Cyril Dzurilla –
predseda volebnej komisie. Za starostu obce bol zvolený pán Miroslav Fabián a poslancami sa stali:
Berko Ján, Dzurillová Alžbeta, Ing.
Dzurillová Anna, Ďumbala Jaroslav
Fabián František, Kalafút Matúš, Ing.
Macejková Ľuboslava, RNDr.
Uznesenie č. 2: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb do samosprávy obce
Ad 4/ Novozvolený starosta obce Miroslav Fabián
zložil zákonom predpísaný sľub a boli mu odovzdané
insignie.
Uznesenie č. 3: ObZ konštatuje, že novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa funkcie.
Ad 5 / Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložil sľub na poslancov ObZ a boli odovzdané dekréty.
Uznesenie č. 4: ObZ konštatuje, že novozvolení poslanci zložili sľub predpísaným spôsobom.
Vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ujal
Miroslav Fabián – starosta obce
Ad 7/ Za zástupcu starostu obce bola navrhnutá Ing.
Alžbeta Dzurillová
Uznesenie č. 5: ObZ zvolilo Ing. Alžbetu Dzurillovú
za zástupcu starostu obce.
Ad 8/ ObZ navrhlo, aby sa nezriaďovala obecná rada, ale aby sa všetky úlohy riešili na zasadnutiach ObZ.
Tak isto navrhlo, aby sa komisie zriadili v priebehu
roka.
Uznesenie č. 6: ObZ súhlasí, aby sa nevolila obecná
rada a komisie, aby sa zriadili v priebehu roka.
Ad 9/ Na návrh ObZ bol starostovi priznaný plat
v zmysle platných predpisov. Starosta dal návrh, aby
mu bol schválený len vo výške 70%.
Uzneseie č. 7: ObZ schvaľuje plat starostu obce podľa zákona č. 289/2002, ktorý sa rovná podľa oznámenia
ŠÚ SR, súčinu priemernej mesačnej mzdy a koeficientu
1,83 podľa počtu obyvateľov, vo výške 70% zákonom
predpísanej čiastke.
Ad 10/ Starosta prečítal prítomným Všeobecné záväzné nariadenie obce Klčov o dani z nehnuteľnosti,
odpade, o verejnom poriadku a o vytváraní životného
prostredia na území obce Klčov.
Uznesenie č. 8: Poslanci ObZ Všeobecné záväzné
nariadenie schválili bez pripomienok.
Ad 11/ Starosta oboznámil o prechode kompetencií
v sociálnej oblasti na obce.
Uznesenie č. 9: ObZ schvaľuje prechod kompetencií
v sociálnej oblasti na obecný úrad.
Ad 12/ Pre spádové obce Klčov, Domaňovce, Nemešany, Doľany a Sp. Hrhov bola zriadená spoločná úradovňa pre oblasť sociálnu, stavebnú a pre životné prostredie v Sp. Hrhove.
Uznesenie č. 10: ObZ schvaľuje, aby spoločná úradovňa pre oblasť sociálnu, stavebnú a životné prostredie
bola zriadená v Sp. Hrhove.
Ad 13/
Uznesenie č. 11 ObZ schvaľuje príspevok na Silvester 2002 vo výške 10 000,–Sk.
Ad 14/ Prítomným boli uznesenia z 1. zasadnutia
prečítané a všetkými prítomnými schválené.

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta schôdzu ukončil. d.a.h.
Zapisovateľ, overovateľ, starosta obce: podpísaní

/: Zvučte chrámom, hory, lesy, znejte k hviezdam zvučné plesy,
Veľký kňaz dnes prišiel k nám, požehnanie nesie nám.: / (JKS 5l8)
Touto slávnostnou piesňou sme 20. októbra 2002 v našom chráme Narodenia Panny
Márie uvítali otca biskupa Andreja Imricha, spišského biskupa, ktorý prišiel vysvätiť
novú cirkevnú hudobnú školu. Za prítomnosti nášho duchovného otca Doc. PhDr.
ThDr. Amantia Akimjaka PhD. a prof.. Jozefa Ďurčeka, CSc. rektora Katolíckej Univerzity v Ružomberku a ďalších hostí. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec
biskup Andrej Imrich vo svojej homilií pokázal na korupciu a na najnižšej úrovni,
ktorá sa dotýka nás všetkých. K slávnostnému priebehu svätej omše prispel i náš spevokol. Zakončením svätej omše bolo samotné posvätenie cirkevne školy, ktorá okrem
hudobného vzdelania ponúka oveľa viac. Ponúka aj formovanie celej osobnosti, pravé
kresťanské hodnoty, ktoré dnešný svet tak veľmi potrebuje.
Na záver nemôžem nespomenúť, čo všetko nám Božia prozreteľnosť ponúkla ?
- rok 1998 menovanie Klčova za farnosť a s ním príchod vzácnych ľudí
( celého farského spoločenstva ) do našej obce,
- rok 1999 požehnanie kostola po rekonštrukcii interiéru
- rok po tom vonkajšia oprava kostola
- rok 2002 posvätenie cirkevnej organovej školy
Iste je to krátky čas na hodnotenie, iste sú to udalosti, ktoré patria do kroniky obce
a ktoré posúdia až nasledujúce generácie.
Čo však môžeme skonštatovať už tu a teraz je, že „ veľké veci nám urobil Pán ... (Lk 1,
49) a tak toto cestou chcem celému farskému spoločenstvu, zvlášť nášmu duchovnému
otcovi Doc. Dr. Amantiovi Akimjakovi, PhD., ktorý bol nielen hybnou silou a dušou
týchto diel, ale venoval im aj kus svojich síl i finančných príspevkov. Touto cestou mu
chceme vyjadriť našu úctu a vďaku.
Magdaléna Pekarčíková

Sviatostný život
vo farnosti Klčov
v roku 2002
Sviatosť krstu prijali:
- Miriam Dzurillová
- Andrej Čisár
- Lívia Tokarčíková
- Viktória Sedlářová
- Viktoria Fabianová
- Lucia Krajčiková
- Oľga Stejskalová
Sviatosť manželstva uzavreli:
- Ing. Erik Molčan
a Ing. Erika Dzurillová
- Jaroslav Spodniak
a Anna Hutyrová
- Jozef Bača
a Martina Dzurillová
S nádejou na stretnutie sa
vo večnosti sme sa rozlúčili
s veriacimi:
- Mária Sopková
- Katarína Polláková
- Terézia Dzurillová
- Anna Vaľková
- Milan Tomečko
- Anna Labancová

Pobožnosť Štedrej večere v kresťanských rodinách
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Rodina: Anjel Pána...
Otec: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis
ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu
spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey,
do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova
sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach“. A hneď sa k anjelovi
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha
a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle“.
Počuli sme slovo Pánovo.
Rodina: Bohu vďaka
Pieseň: Tichá noc... (alebo Dobrý Pastier).
Otec: Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.

Rodina: Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú.
Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.
Otec: Vzývajme Otca, ktorý sa vždy stará o svoje deti:
Rodina: Otče náš, ktorý si na nebesiach...
...ale zbav nás Zlého.
Otec: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.
Rodina: Amen.
Otec: Požehnaj nás, Pane, i tieto tvoje dary, ktoré budeme
požívať z tvojej štedrosti. Skrze Krista, nášho Pána.
Rodina: Amen.
Prajeme si dobrú chuť.
Po jedle
Otec: Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.
Rodina: A tvoji svätí nech ťa velebia.
Otec: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Rodina: Amen.
Otec: Pane, osviež potrebným pokrmom všetkých ľudí, aby ti
spolu s nami vzdávali vďaky.
Sláva Otcu...
V mene Otca...
(Teraz rodičia vysvetlia deťom prečo sú pod stromčekom
darčeky a rozdeľujú ich deťom. V túto noc Boh obdaroval ľudstvo
najvzácnejším darom, daroval nám svojho jediného Syna, ktorý
sa stal človekom, preto aj my sa obdarúvame darčekmi na znak
vzájomnej lásky.)
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