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Slovo na úvod
Vážení občania,
v tomto roku sa končí volebné obdobie rokov 2015
– 2018. Toto štvorročné
obdobie môžeme hodnotiť ako najlepšie v histórii
našej obce. Celkový prísun investícií do výstavby by tov ých domov našej obce, technickej vybavenosti, kanalizácie, opravy, rekonštrukcie obecných budov
za obdobie rokov 2015 – 2018 bol v sume
1 940 066,00 €.
Z tohto sme dostali od jednotlivých ministerstiev a z Úradu vlády SR nenávratnú
dotáciu vo výške 913 649,00 €.
V tomto volebnom období sme odovzdali
4 bytové domy s počtom 32 bytov. Nové domy boli doplnené o príjazdovú cestu, chodníky, parkoviská, verejné osvetlenie a protipovodňový val. Bývanie tu našlo viac, ako
130 našich občanov. Zároveň Vás chcem
informovať, že bola vymenená strecha MŠ
s opravou stropov v triedach a oprava kuchyne s výmenou zariadenia. Na kultúrnom
dome bola vymenená strecha, vymenené
všetky vchodové dvere s celkovou rekonštrukciou vnútorných priestorov KD. Nová
strecha bola vymenená aj na dome smútku a robila sa reparácia chladiaceho boxu.
Začala sa opäť budovať kanalizácia v obci,
pokračujeme v inštalácii kamerového systému. Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie obce. Bola opravená požiarna zbrojnica
s výraznou rekonštrukciou. Do majetku obce
pribudlo auto IVECO a pred niekoľkými dňami nám bol odovzdaný protipovodňový vozík
pre DHZ Čierne Kľačany. Deťom Na Dolinke
sme odovzdali nové detské ihrisko.
Na čom pracujeme a čo pripravujeme:
• začali sme s výstavbou kanalizácie
• v týchto dňoch sme ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia na cintoríne
s celonočným svietením
• pripravujeme projekt na ozvučenie cintorína
• spracováva sa projektová dokumentácia
na výstavbu dvoch posledných domov
Na Dolinke č. 9 a č. 10
• spracováva sa projektová dokumentácia
na realizáciu prípojok na elektrickú energiu, vodu, plyn, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, príjazdovú komunikáciu,
parkoviská a chodníky na uvedených BD
• ukončili sme výstavbu detského ihriska
Na Dolinke

• budujeme nové komunikácie na individuálnu bytovú výstavbu Na Dolinke a
Viničnej ulici
• pripravuje sa sanácia skládky a odstránenie environmentálnej záťaže v priestoroch za kostolom
• je spracovaný projekt na celkovú rekonštrukciu domu smútku - interiéru, vrátane
novej fasády
• dokončujú sa práce na výstavbe obecnej
siete pre kamerový systém, príjem televízneho signálu a internetu
• je podaná žiadosť na spracovanie projektu
na zateplenie KD s novou fasádou
• je podaná a spracovaná žiadosť na komplexnú rekonštrukciu futbalového štadióna
• recyklácia časti betónu a asfaltu (kanalizácia) z ulice Mlynskej – po dohode s realizátorom stavby ViOn, a.s.
• na Ministerstve financií SR máme podanú žiadosť na výstavbu pódia a spevnenej plochy v parku Pod Lipami
• zabezpečili sme pripojenie internetu v BD
č. 7 a BD č. 8

• zadali sme do výroby tabule na označenie ulíc
• pripravujeme projekt na dokončenie chodníka a výmenu autobusovej zástavky na
Vozokanskej ulici
V budúcom volebnom období očakávame investície vo výške cca 6 600 000,00 €,
z toho na výstavbu kanalizácie a opravy ciest
3 600 000,00 € a na rekonštrukciu skládky
cca 3 000 000,00 €.
Vážení občania,
nachádzame sa v čase niekoľko dní pred
komunálnymi voľbami. Stojíme spoločne
pred niekoľkými investičnými stavbami a
množstvom ďalších úloh, ktoré budú slúžiť všetkým občanom a budúcim generáciám.
Pozývam Vás zároveň dňa 10.11.2018,
v sobotu, k volebnej urne v čo najväčšom počte podporiť ďalší rozvoj našej
peknej obce.
Váš
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Budovanie kanalizácie v obci pokračuje
Začali sme budovať kanalizáciu s novým
investorom. Obec Čierne Kľačany a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nitra podpísali dňa 17.08.2018 zmluvu. Táto
zmluva definuje, že účastníkom č. 1 je Obec
Čierne Kľačany a účastníkom č. 2 je Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., Nitra.
Obec Čierne Kľačany je podľa rozhodnutia Okresného úradu Zlate Moravce – odbor
starostlivosti o životné prostredia, č. ŽP-2OO2/13123 PK zo dňa 29. 05. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2002 sta-

vebníkom vodnej stavby ,,Čierne Kl‘ačany
– kanalizácia“.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, je vlastníkom projektovej dokumentácie na preberanú časť stavby kanalizácie. Obec Čierne Kľačany súhlasí, najmä
z dôvodu financovania stavby, so zmenou
stavebníka k stavbe bližšie definovanej a
vyjadruje svoj súhlas podľa ustanovenia
§ 269, ods. 2. Obchodného zákonníka,
v platnom znení. Čiže uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka
v rozsahu týkajúcom sa stavieb označených vo vyššie uvedenom povolení ako:
„Vybudovanie 1. etapy v dĺžke 636,8 m“.
Stavba sa realizuje
a začína na „Bajaníkovom kopci“, pokračuje
ulicou Matičnou, a potom uličkou sa napojí
na stoku ulice Mlynskej. Z ulice Matičnej
pokračuje realizácia
kanalizácie po ulici
Inoveckej až po križovatku. Cieľom prác
je ukončiť 1. etapu do
konca roka 2018.
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Budujeme stavebné pozemky pre individuálnu bytovú
výstavbu Na Dolinke a na novovytvorenej ulici Viničná
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/3/2018 bola
schválená príprava pozemkov
pre IBV. Geometrickým plánom
č. 101004/2018 boli rozparcelované pozemky pre jednotlivú
výstavbu rodinných domov a príjazdovú cestu. Spolu je to 12

pozemkov s priemernou rozlohou 6,5 ára. Cesta je zameraná
v šírke 9,15 m, z čoho rátame
pre miestnu komunikáciu 5,5 m
a zostávajúcu časť na chodník
a odtokový jarok pre odtekanie
dažďovej vody. Na konci ulice je
vyčlenený priestor na otáčanie

nákladných áut. Nová časť pozemkov pre výstavbu rodinných
domov bude zabezpečená proti
prívalovej vode výkopom odvodňovacích kanálov a protipovodňovým násypom. Súbežne vo výstavbe je aj miestna komunikácia novovytvorenej Viničnej ulice (za záhradami z ulice Vozokanskej). Pripravujeme projekto-

vú dokumentáciu na územné konanie a stavebné povolenie pre
výstavbu elektrickej siete, vody
a plynu. Kanalizácia časti pre
IBV je naprojektovaná v rámci celoobecnej kanalizácie. Cenu za stavebné pozemky chceme schváliť na OZ do konca roka a predaj pozemkov sa začne
v 1.Q budúceho roka 2019.

Nové detské ihrisko Na Dolinke
Úrad vlády SR vyhlásil výzvu v
marci 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie s názvom Program rozvoja športu.
Z uvedenej výzvy naša obec vybrala projekt: „Výstavba detského

ihriska“. ÚV SR v máji 2018 nám
oznámil, že komisia ktorá posudzovala predložené projekty nám
schválila projekt a dotáciu vo výške 8 500,00 eur. Detské ihrisko
sme postavili na sídlisku „Na Do-

linke“. Je zložená z tejto zostavy:
kolotoč, pružinová hojdačka, prevažovacia hojdačka, lavička, hojdačka s detským sedákom, hracia
lavička a pieskovisko.
Pred niekoľkými dňami starosta
obce Ing. Milan Švec, PhD. odo-

vzdal našim malým občanom a
mamičkám nové detské ihrisko a
zaželal im príjemné chvíle a radosti pre využívanie tohto objektu. Zároveň dodal, že tento dar od
ÚV SR je určený všetkým mamičkám a deťom našej obce.

Odstránenie environmentálnej záťaže – skládky komunálneho odpadu za kostolom
Ministerstvo životného prostredia SR bolo Uznesením vlády SR
č. 38/2015 z 21. januára 2015
určené ako príslušné ministerstvo na úseku environmentálnej
záťaže podľa § 5 ods. 7 zákona
č. 409/2011 Z.z. o niektorých
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Na skládku za kostolom sa vypracoval Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže ZM

(001) Čierne Kľačany – skládka
TKO, ktorý zabezpečila Slovenská agentúra životného prostredia, ako zadávateľ verejnej súťaže na predmet zákazky: „Spracovanie Plánov prác na odstránenie
environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb v zmysle
výsledku elektronickej aukcie, realizovaných v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Samotný harmonogram realizácie environmentálnej záťaže

je nasledovný:
Realizácia sanácie: rok 2019
Sanácia EZ – likvidácia odpadu,
sanácia zemín, prekrytie skládky,
vzorkovacie a laboratórne práce,
terénne merania, geodetické merania: rok 2020
Sanácia EZ – konečné úpravy
terénu a rekultivácia lokality: rok
2021
Vypracovanie a schválenie záverečnej správy zo sanácie: rok
2022

Predpokladané finančné
náklady na úlohu celkom,
vrátane finančných nákladov na vypracovanie projektov geologických úloh, realizáciu geologického prieskumu životného prostredia v etape podrobného prieskumu, sanáciu environmentálnej záťaže, realizáciu posanačného monitoringu sú
stanovené na 2 953 193,10 €
s DPH.
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jún - október 2018

Povedali si áno
Jozef Halanda
a Katarína Valachyová
Mgr. Tomáš Kečkéš
a MUDr. Marianna Kériová
Bc. Gabriel Švec
a Mgr. Lenka Horná

Jubilanti 2018
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. Aj v našej obci sme si
uctili našich seniorov.
Dňa 11.10.2018 v sále KD sa uskutočnilo stretnutie s jubilantmi z našej obce, ktorí sa dožili 70,
80, 85 rokov života a 50 rokov spoločného manželského života.

Mgr. Michal Šútor
a Mgr. Marta Jasaňová

Za roky radosti vo chvíli každej,
za šśastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
prijmite od nás kyticu vïaky.

Úcta k starším 2018
Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Mesiac október je tradične obdobím, v ktorom si viac všímame starších ľudí, venujeme im
svoju pozornosť, zamýšľame sa
nad ich postavením v spoločnos-

ti, ale aj v našom najbližšom okolí. Bolo by však dobre, keby sme
svoju pozornosť a úctu starším
ľuďom venovali počas celého roka. Nielen preto, že si to zaslúžia, ale aj preto, že jedného dňa
aj my zbadáme, že nám rokmi

zbeleli vlasy a pozornosť okolia
nás poteší.
Venovaná úcta k starším sa
uskutočnila aj v našej obci 14. októbra 2018 v kultúrnom dome.
Ich organizátorom už tradične bol
obecný úrad, poslanci OZ a sociálna komisia.
Prítomní si najskôr vypočuli
úvodný príhovor starostu obce
Ing. Milana Šveca, PhD., potom
si pozreli kultúrny program detí
MŠ a ZŠ v Čiernych Kľačianoch.
Na záver vystúpili SZ Kľačianky
a FS Širočina.
Po kultúrnom programe predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov
Čierne Kľačany pozvala svojich
členov na pohostenie spojené
s občerstvením, ktoré sa konalo
v jedálni kultúrneho domu.

Norbert Cilling
a Veronika Števová
Branislav Švec
a Zuzana Senešiová

Narodili sa

Tereza Paulovičová
Paulína Kršiaková
Soňa Havettová
Tereza Dodoková
Michal Čaladik

Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

Ľudmila Filipčíková
Jaroslav Erdélyi
Mária Horná
Štefan Solár
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Protipovodňový vozík
Opäť niečo v prospech obce!
Ministerka vnútra SR Denisa
Saková odovzdala v stredu dňa
24.10.2018 na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Nitre protipovodňové

vozíky pre mestá a obce. Jeden
z nich získala aj naša obec. Odovzdávanie novej techniky je súčasťou projektu Ministerstva vnútra SR. O vozíky žiadali jednotli-

vé samosprávy prostredníctvom
žiadosti. Starosta obce Ing. Milan
Švec, PhD. reagoval a ochotne
podporil túto myšlienku.
Prívesný vozík obsahuje motorové kalové čerpadlo, elektrocentrálu, plávajúce čerpadlo, elektrické ponorné kalové čerpadlo, protipovodňové zábrany, prenosné
osvetľovacie LED teleso a ďalšie
náradie, ktoré budú slúžiť občanom v prípade povodní a bleskových záplav.

Dobrovoľní hasiči našej obce
tak budú lepšie vybavení pri zasahovaní proti povodniam a bleskovým záplavám, ktoré sú už aj
na našom území čoraz viac aktuálnejšie. Veríme, že náš DHZ
Čierne Kľačany komplexne vybavený novou technikou bude tieto
zariadenia využívať čo najmenej
na ostro. Prajeme im, aby im protipovodňový vozík poslúžil hlavne pri súťažiach a reprezentácii
našej obce.

Futbaloví SOKOLÍCI U11 začali novú kapitolu
Futbal v obci Čierne Kľačany má dlhú tradíciu už od roku
1947. Prvým zakladateľom futbalu v Kľačanoch bol vtedajší učiteľ
pán Kropilák. Známe slovenské
heslo hovorilo o tom, že každá
dedina musí mať krčmu, kostol a
futbalové ihrisko.
Od vzniku futbalového klubu
SOKOL neskôr DRUŽSTEVNÍK
sa vystriedalo veľa hráčov, trénerov, funkcionárov a hospodárov, ktorých snahou bolo udržiavať a samozrejme rozvíjať mladé futbalové talenty, za čo sme
týmto ľuďom veľmi vďační. Vždy
sme mali veľkú futbalovú základňu od mladších žiakov cez starších žiakov, dorastencov, mužov
A a dokonca mužov B. Tieto futbalové kategórie mali hráčov nielen z domáceho prostredia, ale
aj z okolitých obcí. Bola to jedna
veľká rodina.
Roky plynuli, s dobou prišla éra
počítačov, herných konzol, tabletov či iných mobilných zariadení a
v uliciach obce a hlavne na ihrisku pobehovalo čoraz menej detí.
Postupne zanikali futbalové kategórie žiakov a dorastencov.
Po určitom čase prišlo k výmene starých funkcionárov klubu, ktorí až do poslednej chvíle
robili svoju prácu zodpovedne a
s nasadením všetkých síl. Verte mi, že nie je jednoduché viesť
futbalový klub bez podpory fut-
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balových nadšencov nehovoriac
o samotnom tíme. Tak teda vzali
opraty do svojich rúk mladí funkcionári, plní elánu a myšlienok
ako zlepšiť futbal v obci.

V apríli začali pravidelné tréningy a s nimi spojené prvé problémy komu kedy tréning vyhovuje, komu zase nie, ale bolo nám
už vopred jasné, že začiatky nie

Horný rad, zľava: Marian Levický (ISSF manažér), Peter Švec
(tréner), Jozef Michalák (tréner) Dolný rad: Michal Meňhert, Kevin
Skalnický, Juraj Skalnický, Andrej Rajtár, Karolína Meňhertová
(kapitán a zároveň najlepší strelec 23 gólov), Daniel Levický, Sebastián Páleník, Samuel Skalnický
Myšlienka postaviť žiacku skupinu sa zrodila z večera do rána
len nebolo jasné aká skupina to
konkrétne bude. Správa o tom,
že sa otvára prípravka prebehla rýchlosťou blesku, presne tak
ako to na dedine chodí. No a prišiel prvý tréning v počte nádejných hviezd cca 20 detí v zmiešanej skupine chlapci, dievčatá
od najväčšieho po najmenších
štupľov.

vždy idú podľa predstáv. Zúčastňovali sme sa prvých priateľských
zápasov s budúcimi súpermi, ktorí už hrajú súťažne pár sezón.
V júli a v auguste sme absolvovali niekoľko priateľských turnajov,
kde sa malí sokolíci tešili z maličkostí, ako sa mohli ukázať pred
divákmi v naozajstných dresoch
na olajnovanej hracej ploche.
O výsledkoch ani nepremýšľali,
keď sa im pri každom ukončení

turnaja leskla na hrudi medaila.
Ani sme sa nenazdali a prišiel
čas zahájenia futbalovej sezóny,
nezostávalo nám veľa času na
premýšľanie. Sadli sme si spolu
s trénermi a rozhodli sme s podporou rodičov, prihlásiť SOKOLÍKOV do prípravky U11 ObFZ
Nitra. Zostalo už len na nás odfotiť budúce hviezdy a vybaviť
registračky.
Najväčší progres bol vidieť od
jedného súťažného turnaja po
ďalší a ďalší. Ako sme spomenuli už na začiatku tohto článku,
že začiatky sú ťažké, dnes sme
hrdí na sokolíkov, pretože dokážu už naložiť aj súperovi, ktorý
je prvý v tabuľke našej skupiny
a nie je nováčikom ako my.
Sme radi, že tieto nápady a
sny sa zmenili na skutočnosť,
za čo ďakujeme nielen realizačnému tímu, trénerom, nadšencom futbalu, ale samozrejme,
aj rodičom, ktorí priložili ruky
k dielu. Veríme, že z rastúcim
počtom obyvateľov a rozvojom
obce sa nám podarí vybudovať
takú futbalovú základňu, akú má
neďaleká, pre nás vzorová obec
Nevidzany.
Marian Levický
klubový ISSF manažér U11
Čierne Kľačany
Július Švec
predseda OFK SOKOL
Čierne Kľačany
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