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Slovo na úvod
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som
sa Vám na sklonku roka
2018 znova prihovoril a v
krátkosti zhodnotil uplynulý rok. Rok 2018 bol
z hľadiska samospráv
významný, vzhľadom k
tomu, že sa ukončilo volebné obdobie
a nedávno sa konali Komunálne voľby 2018. Touto cestou sa Vám chcem
všetkým poďakovať, hlavne občanom,
ktorí si prišli splniť občiansku povinnosť
pri volebných urnách. Ďakujem odchádzajúcim poslancom za ich obetavú prácu a organizáciám pri kultúrnych, športových, obradných a spoločenských podujatiach.
Nastupujúcim poslancom prajem veľa
síl a dobrých tvorivých nápadov. Osobne sa chcem poďakovať voličom, ktorí
mi dali dôveru a možnosť pokračovať v
rozrobenej práci.
Pre nové volebné obdobie 2019-2022
máme pred sebou množstvo práce, ale
hlavne tri priority. To je:
1. Pokračovať vo výstavbe kanalizácie.
2. Začať s výstavbou schválenej poslednej etapy bytovej výstavby Na Dolinke, BD č. 9, Čierne Kľačany, na ktoré už teraz máme viac ako 100 žiadateľov.
3. Začať s predajom stavebných pozemkov Na Dolinke, kde OZ schválilo cenu
25 €/m2. Priemerná výmera pozemkov je cca 6,5 ára. Občania si môžu
podávať žiadosti na sekretariát OÚ.
Vážení občania,
sú pred nami Vianoce, najkrajšie
sviatky pokoja a lásky. Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka 2019 Vám prajem najmä pevné zdravie, kopec šťastia a veľa Božieho požehnania. Nech sa Vám
darí v pracovnom a osobnom živote.
Požehnané a veselé Vianoce!
Ing. Milan Švec, PhD.

Vianoce sú, keï sme spolu,
keï rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detièky,
dedkovia aj babièky.
Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku do balíèka.
Bolo jej dosś. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ¾udí, kvietoèky,
zvieratká aj vèelièky.
Kúsok lásky zo srdieèka,
ukry aj ty do balíèka.

Príhovor správcu farnosti
Vianoce pochádzajú ako slovo z nemčiny weinachten čarovná, tajomná noc.
V maštali, uprostred
noci sa narodilo dieťa. A anjelský jas zaplavil pastierov, ktorí
sa dozvedeli radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Svätý Ján nám opisuje
tajomstvo, že Boh sa stal človekom v
tajuplnej vete: „A slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.“ Medzi nami
si postavilo svoj príbytok a v ňom sme

videli Božiu slávu. Slávu, ktorú má od
Otca jednorodený Syn, plný milosti a
pravdy. Boh vstúpil do ľudského života.
Prináša nám všetkým svetlo a lásku. V
Ježišovi žiari obraz milujúceho Boha,
ktorý neváhal zjaviť sa nie ako silný a
mocný, ale ako bezmocné dieťa. Vianoce majú zmysel, ak ich vieme takto
prijať. Prajem Vám požehnané, milostiplné Vianočné sviatky, nech všetky
srdcia sa stanú Betlehemom, v ktorom
sa narodí láska.
Peter Patúc,
farár

Stromèek – neba darèek
Stromèek – to je darèek.
Zrodí sa braèek,
Ježiš, Boh a chlapèek.
Zeleò – ten deò
svätej nádeje
po zemi sa rozleje.
Tôòa – je vôòa
ènosti a sviatostí,
oni vedú k radosti.
Veèera – to je nádhera,
ona život zachová
a privedie do neba.
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SVÄTÝ MIKULÁŠ ZAVÍTAL AJ MEDZI NÁS
Do našej dedinky Čierne
Kľačany po roku opäť zavítal
sv. Mikuláš. Počas jeho návštevy nechýbalo tradičné privítanie slovom a spevom detí
zo ZŠ Čierne Kľačany a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka. Sv. Mikuláš
poďakoval za pekné privítanie
a po krátkej modlitbe rozdal
všetkým deťom darčeky. Deti i dospelí si mohli vychutnať
vianočný punč a potešiť sa
kúpou milých výrobkov, ktoré pripravili a predávali rodičia detí zo Základnej školy z
Čiernych Kľačian.
Príjemnú atmosféru umocnili vianočné melódie, ktoré
zneli počas celého podujatia.
Príď svätý Mikuláš, príď
aj o rok medzi nás!
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november - december
2018

Povedali si áno

Tomáš Kováč
a Paula Martincová

Srdečne
blahoželáme

Komorný koncert v adventnom období
Adventné obdobie nás pripravuje na slávenie radostnej
noviny na posolstvo Vianoc.
Súčasťou adventu sú aj adventné koncerty a prozreteľnosť nám v druhú adventnú
nedeľu ponúkla krásnu hudbu, krásny spev v podaní ansábla Musica Cordis (Hudba
srdca). Hudba J. S. Bacha, G.
F. Hängla, W. A .Mozarta, C
.Franneka a P. Martinčeka za-

znela v našom chráme v podaní profesionálov - koncertných majstrov Lujzy Ďurišovej
- violončelo, Ľubici Podolskej
- klavír, Lucie Verčimákovej flauta, Lucie Pobudovej - klavír, Lucie Komárovej - soprán, Zuzany Chrenovej - soprán a Marekovi Pobudovi barytón. Výborná akustika
nášho chrámu v komornej atmosfére spolu s profesionál-

Zima okolo nás..

nym prevedením dala zaznieť
a precítiť umenie vysokej hodnoty. Na väčšiu slávu Boha
nech sa nám darí takýto počin opakovať.
Ing. Jozef Švec

Opustili nás

Mária Havettová
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
STAROSTA OBCE ČIERNE KĽAČANY
Meno kandidáta

Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Počet
platných hlasov

Ing. Alena Górová
Ing. Milan Švec, PhD.

nezávislý kandidát
SMER – sociálna demokracia

336
358

ZOZNAM ZVOLENÝCH POSLANCOV
Meno kandidáta

Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Počet
platných hlasov

1. René Solár
2. Michal Šútor, Mgr.
3. Július Švec
4. Patrik Malý, Bc.
5. Dušan Havetta

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMER – sociálna demokracia
Sloboda a Solidarita
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Kresťanskodemokratické hnutie
Občianska konzervatívna strana
SMER – sociálna demokracia
SMER – sociálna demokracia
SMER – sociálna demokracia
nezávislý kandidát

324
322
281
276
253

6. Valéria Kršáková
7. Jozef Páleník
8. Martin Horný
9. Štefan Malý

236
232
229
227

ZOZNAM NEZVOLENÝCH POSLANCOV
Meno kandidáta

Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Počet
platných hlasov

Jozef Drobný
Marián Švec, Ing.
Ľudovít Páleník
Marta Šabíková
Anna Števová, Ing.
Jozef Martinec

Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
SMER – sociálna demokracia
SMER – sociálna demokracia
SMER – sociálna demokracia
Sloboda a Solidarita
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Kresťanskodemokratické hnutie
Občianska konzervatívna strana
nezávislý kandidát
SMER – sociálna demokracia
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Kresťanskodemokratické hnutie
Občianska konzervatívna strana
SMER – sociálna demokracia
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana

222
219
205
198
196
189

Marián Levický, Mgr.
Zdenka Antalíková
Marek Havetta
Ondrej Csudai

Juraj Švec, Ing.
Lucia Paučeková
Ivan Danko
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184
170
162
157

156
136
129
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