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Slovo na úvod
Vážení občania,
dostáva sa vám
do rúk 2. vydanie
Obecných novín
našej obce. Približujeme
vám
v ňom udalosti,
ktoré boli súčasťou nášho diania
od ich prvého vydania. Zároveň vám predkladáme niektoré udalosti a akcie, na ktorých súčasne pracujeme a budeme o nich
podrobnejšie písať v budúcom čísle.
V apríli sme začali s rekonštrukciou
Požiarnej zbrojnice. Dotáciu na ňu sme
dostali z Európskych fondov vo výške
38.395 € z programu rozvoja vidieka os4
LEADER. Súčasťou rekonštrukcie je napojenie PZ na obecný vodovod a elektrickú
prípojku 3x380 V. V interiéri budú nové sociálne zariadenia, kancelária, sklad a expozícia, ktorá sa súčasne bude môcť využiť
ako menšia spoločenská miestnosť.
V tomto období sme odovzdali II. etapu
16-tich nájomných bytov pre mladé rodiny. Na túto výstavbu dvoch 8 bytových
jednotiek nám bola pridelená nenávratná
dotácia z Ministerstva výstavby, dopravy
a regionálneho rozvoja vo výške 285 690 €.
Tento mesiac začíname s výstavou III. etapy dvoch 8 bytových domov v celkových
nákladoch 790 800 €.
Zároveň pokračujeme v budovaní II.
etapy kanalizácie ulica Mlynská, na ktorú nám prispelo Ministerstvo životného
prostredia z Environmentálneho fondu sumou 50 000 €. Touto cestou oznamujeme
občanom z Mlynskej ulice, že si na obecnom úrade v Čiernych Kľačanoch môžu
objednať prípojku v sume cca 100 €, ktorú
im dodávateľ stavby nainštaluje zdarma.
V miestnom cintoríne sme začali prípravné práce na vybudovanie spomienkového miesta našich padlých rodákov
v prvej svetovej vojne a s možnosťou vytvorenia pietneho miesta pre oddych.
Ing. Milan Švec, Ph.D.
starosta obce

Predvianočné pozdravy
u prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Spolupráca s prezidentskou kanceláriou
a rozhodnutie jej vedenia určilo, že do
Prezidentského paláca zavítali pozdraviť
prezidenta SR Ivana Gašparoviča tri vybrané obce zo Slovenska, medzi ktorými boli
aj Čierne Kľačany. Dňa 18. decembra 2013
Ing. Milan Švec, Ph.D., starosta obce, zástupkyňa starostu obce, Ing. Anna Števová
a súbor Širočina, ktorý sprevádzali deti Natálka Gajdošová a Norko Švec, sa zúčastnili
predvianočnej návštevy u pána prezidenta
Ivana Gašparoviča.
Hostí z obcí Čierne Kľačany, Moravské
Lieskové a Drahovce
privítal prezident Ivan
Gašparovič a zaspomínal si, ako sa vždy tešil
ako dieťa na predvianočné obdobie. Vysoko
ocenil súbory z jednotlivých obcí, ktoré si pripravili krátky hudobný
program s malými ko-

ledníkmi, ktorých na záver obdaroval sladkosťami. Nakoniec si všetky súbory spolu
zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc.
Keď sa návštevníci lúčili s Prezidentským
palácom, na cestu im svietila jeho sviatočná výzdoba a v srdciach im zostal neopakovateľný zážitok na celý život.
-r-
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Základná škola dostala nový šat
V lete minulého roka 2013 sa zrealizovala
oprava fasády budovy základnej školy. Táto
oprava bola potrebná a zároveň je aj energeticky úsporná, keďže sa zrealizovalo i zateplenie budovy. Dotáciu na strechu základnej
školy sme dostali z Ministerstva školstva SR
v hodnote 22.600 €. Strecha základnej školy
má tiež nový vzhľad. Obec dostala dotáciu
10 000 € z úradu vlády SR. Budova základnej
školy dostala nový odev a celkový vzhľad. Na
základnej škole sú vymenené i okenné konštrukcie. Výmenou týchto okien je ukončená

etapa výmeny všetkých okenných otvorov.
Týmto opatrením sa zvýšila energetická
odolnosť budovy a samozrejme aj úspora
ﬁnančných prostriedkov na vykurovanie
školy. Zvýšila sa však aj bezpečnosť pre naše
deti, lebo staré výplne už boli v dezolátnom
stave a hrozilo aj nebezpečie úrazu. V ďalších
rokoch plánujeme rekonštrukciu interiéru
školy a to: opravu podlahy, vystierkovanie
stien, zníženie stropu, opravu kancelárskych
priestorov a sociálnych zariadení.
-mš-

október 2013 – apríl 2014:

Na spoločnú cestu
životom sa vydali:

Ing. Eva Paleníková a Lukáš Špaček
26. 10. 2013
Jana Filipčíková a Ing. Peter Bobovnícky
09. 11. 2013

Narodili sa:

Lucia Blažková,
nar. 19. 11. 2013, Matičná 10/54
Ivana Vargová,
nar. 03. 03. 2014, Školská 231/14
Alex Martinovič,
nar. 10. 03. 2014, Vozokanská 320/35

Výročná schôdza JD Čierne Kľačany
Ako každoročne vo fašiangovom čase, aj tento rok sa naši dôchodcovia zišli na svojej výročnej hodnotiacej schôdzi, ktorá sa konala 12. februára 2014 v sále kultúrneho domu. Na úvod
Mária Švecová privítala pozvaných hostí, starostu obce Ing. Milana Šveca, Ph.D., predsedu OO
JDS v Zlatých Moravciach, Ing. Petra Lysého s manželkou, členov sociálnej komisie, vdp. Petra
Patúca správcu našej farnosti, Folklórny súbor Lipka z Veľkých Vozokán a všetkých prítomných
členov ZO JDS v Čiernych Kľačanoch.
Predsedníčka ZO Helena Juríková predniesla správu o práci výboru a členov ZO v uplynulom roku 2013.
Po skončení príhovorov hostí si naši seniori posedeli pri káve, čaji a výbornom vínku.
Pochutnali sa na dobrých zákuskoch, chutných šiškách a vypočuli si bohatý výber piesní
FS z Veľkých Vozokán.
-hj-

Slovenský zväz záhradkárov zrušený
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Čiernych Kľačanoch sa zišli 23. februára na výročnej členskej
schôdzi v kultúrnom dome. Zišlo sa jej 38
členov. Z poverenia výboru Ján Hollý privítal
hosťa Jána Šimeka, aktivistu a členu RV SZZ
a prítomných členov.
Po prečítační správ o činnosti oboznámil
členov Ján Šimek o situácii v OV SZZ a predniesol prednášku na odbornú tému o pestovaní orechov a chemickej ochrane.
V rámci diskusie sa veľa hovorilo o zrušení
organizácie hlavne z dôvodu zvýšenia členského príspevku a nefunkčnosť OV SZZ Nitra.

Na základe toho dal predseda návrhovej komisie hlasovať o zrušení ZO SZZ Čierne Kľačany. Z prítomných 38 členov bolo 36 za a 2 sa
zdržali hlasovania.
Návrh na uznesenie predložil Ján Hollý. Za
prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia organizácie a bolo jednohlasne
schválené.
Záverom Ján Hollý poďakoval členom
i hosťovi za účasť na schôdzi a zároveň aj za
dlhoročné fungovanie tejto organizácie.
Prípravný výbor plánuje pokračovanie činnosti záhradkárov v novom združení.
-r-

Andrej Martinovič,
nar. 10. 03. 2014, Vozokanská 320/35

Opustili nás:

Emília Mihálková,
zom. 16. 10. 2013, Vozokanská 269/2
Františka Halúzová,
zom. 30. 10. 2013, Matičná 106/29
Eva Páleníková,
zom. 17. 11. 2013, Brezová 193/12
Helena Pivarčiová,
zom. 20. 12. 2013, Športová 215/10
Ľubomír Šabík,
zom. 29. 12. 2013, Vozokanská 302/23
Anna Juríková,
zom. 08. 02. 2014, Mlynská 4/69
Jolana Tonková,
zom. 24. 02. 2014, Školská 232/5
Jozef Čaladik,
zom. 23. 04. 2014, Hlavná 142/29
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Fašiangová zabíjačka
Ráno prvej marcovej soboty
žiarilo pred obecným úradom
v Čiernych Kľačanoch červenou. Zaodeli sa do nej domáci
mäsiarski špecialisti, ktorí sa
hotovali prichystať hostinu pre
všetkých, čo sa prišli rozlúčiť
s fašiangovým obdobím.

Kľačianskymi zabíjačkovými
pochúťkami neohrdol ani Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý
ocenil vo svojom príhovore iniciatívu Kľačancov zachovávať
správnu prizmu na historické
tradície. V podobnom duchu

Fašiangové slávnosti v Čiernych Kľačanoch otvoril starosta obce Milan Švec, pričom si
zaspomínal na časy, kedy chodili veselé sprievody masiek
hľadajúce údenú slaninu po zasnežených cestách, ale sobotné fašiangové ráno v Čiernych
Kľačanoch pripomínalo krásnu
slnečnú jar.
Ešte predtým ako si fašiangovníci zahryzli do klobások im
navodila náladu foklórna skupina Širočina a basu pochovali
seniori z Tekovských Nemiec.

sa niesla i reč poslanca národnej rady Mariána Kéryho.
Najdôležitejšie z celej akcie
však bolo koštovanie. Každý si
mohol zakúpiť obložený zabíjačkový tanier, zabíjačkovú kapustnicu a šišku s lekvárom.
O spálenie prebytočných
kalórií sa postaral diskotékár
Tony Švec. Prvé sa uvoľnili deti
s balónmi a potom aj ostatní
hostia, ktorí sa dobre bavili do
neskorých hodín.
Jožo Malý
Foto: Jozef Švec

Stretnutie jubilantov
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším obecný úrad spolu so sociálnou komisiou OZ pozvali 11. októbra 2013 do jedálne kultúrneho
domu občanov, ktorí v oslávili 70, 80, 85 a 90 rokov a manželov pri
príležitosti 50. výročia spoločného života. Jubilantom sa prihovoril
starosta obce Ing. Milan Švec, Ph.D. Poprial im hlavne pevné zdravie
v kruhu svojich najbližších. Súčasťou osláv bol aj zápis do pamätnej
knihy obce. Jubilantom odovzdali členky sociálnej komisie kvet a darček. Na záver osláv bolo pre jubilantov pripravené krátke posedenie.
Tento rok sa okrúhleho jubilea dožili títo občania:

70 rokov:
Mária Švecová, Hlavná 137/24
Albína Mihálková, Vozokanská
335/84
Katarína Miháliková, Farská
157/11
Anna Křeneková, Školská 236/9
Kamil Švec, Matičná 93/23
Rozália Ondrejmišková, Školská
237/20
Marta Švecová, Mlynská 48/14
Ľudovít Paulovič, Vozokanská
297/44
Mária Habľaková, Vozokanská
292/38
80 rokov:
Ľudovít Horný, Školská 258/43
Helena Páleníková, Školská
265/54
Anna Havettová, Vozokanská
352/112
Štefan Pánik, Vozokanská 339/
88
Anton Horný, Hlavná 124/39

85 rokov:
Júlia Lukáčová, Mlynská 17/61
90 rokov:
Františka Solčianska, Horná
188/34
Helena Pivarčiová, Športová
215/10
Anna Mihálková, Vozokanská
298/19
50. výročie sobáša:
Kamil a Mária Švecoví, Matičná
93/23
Miroslav a Albína Mihálkoví, Vozokanská 335/84
Jozef a Marta Švecoví, Mlynská
48/14
Peter a Mária Švecoví, Hlavná
137/24
Jozef a Mária Košútoví, Školská
246/27
Emil a Mária Malí, Vozokanská
299/46
Jubilantom
srdečne blahoželáme!

Privítanie detí
Tento rok sme deti narodené v roku 2013 slávnostne v našej obci
privítali už 17. januára. Slávnosť sa konala v sobášnej sieni obecného úradu. V obci sa narodilo 7 detí: Ema Rajnohová, Emma Erdélyiová, Sára Bobovnická, Matúš Kunkel, Noemi Čaladiková, Viktória
Kabátová a Lucia Blažková.
Slávnosť otvorili piesňou členky speváckeho zboru Kľačianky.
Prítomným sa prihovoril starosta obce. Poprial ich rodinám hlavne pevné zdravie, veľa radosti a trpezlivosti pri výchove svojich
detí.
Mamičkám odovzdali členky sociálnej komisie OZ kvet, pozdrav k narodeniu dieťaťa a ﬁnančný darček.
-r-
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Trojstarostovský pohár

Jubilejná
čiernokľačianska pyxida

Dňa 22. marca 2014 sa naše
družstvo mladých hasičiek zúčastnilo halovej súťaže o Trojstarostovský pohár v obci Vieska
nad Žitavou. Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 13 chlapčenských
družstiev a 9 družstiev dievčat.
V silnej konkurencii aj za prítomnosti dievčat z Moravy (regiónu
Hanná a Bystrička) sa naše plameňiačky umiestnili na medailovom
3. mieste, za čo im gratulujeme.
Toto podujatie navštívil aj prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő,
ktorý vyzdvihol prácu s mládežou
a ďalej nás informoval o zmenách
ohľadom čerpania dotácii pre
dobrovoľné hasičské zbory.
René Solár, veliteľ DHZ

Stolný tenis v Čiernych Kľačanoch
Stolnotenisový oddiel patrí stále medzi
najaktívnejšie športové kolektívy v obci.
V posledných rokoch úspešne pokračoval
v jednotlivých súťažiach okresnej a krajskej
ligy stolného tenisu. Okrem regionálnej
súťaže sa jeho hráči zapájajú aj do súťaží
celoslovenského významu, či sa to jedná
o turnaje veteránov alebo turnaje najmladších. O úspechoch hovoria nielen výkony
a každoročné tabuľkové umiestnenia v súťažiach, bodovacích turnajoch,
v rebríčkoch, ale aj strieborná
medaila z Majstrovstiev SR najmladších žiakov v r. 2013, ktorú
získali vo štvorhre Adam Páleník
a Tomáš Trubáčik. (viď foto)
V súťažnom ročníku 2013-14
sa oddiel zapojil s jedným mužstvom do krajskej súťaže v 4. lige
a s druhým do okresnej 5. ligy,
teda teraz aktívne reprezentujú

obec 2 mužstvá, ktoré sú zostavené z cca
20 registrovaných hráčov. Tréningy bývajú
2x do týždňa (Po a Str) v kultúrnom dome,
zápasy sa odohrávajú podľa rozpisu súťaže
v piatok alebo v sobotu. Priebeh súťaže možno sledovať nielen na športových stránkach
v Nitrianskych novinách, ale aj na internete
cez web stránku obce www.cierneklacany.sk,
alebo na stránke www.pinec.info.
Podmienky na stolný tenis a jeho rozvoj
sú u nás vďaka
ústretovosti OcÚ
a poslancov vynikajúce. Je potešiteľné, že šport
má v obci zelenú
vo všetkých smeroch. Je len na
občanoch a mládeži, či a ako túto
možnosť využijú.
Je to príležitosť
a povzbudenie
pre záujemcov,
mládež, mužov i ženy v každom veku.
Pridajte sa k zdravému pohybu, pre
osobný rozvoj a relaxáciu alebo len tak
nezáväzne, pre zábavu v rámci využitia
voľného času počas
dlhých zimných večerov.
Ľudovít Páleník,
predseda STO
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Dňa
16.
marca 2014 sa
v našej obci
uskutočnil jubilejný už 20.
ročník Čiernokľačianskej Pyxidy. Ako každý
rok podujatie
odštar tovali
naši najmladší
bežci z materskej a základnej školy.
Na štart hlavného behu sa aj napriek zlému
počasiu postavilo spolu 108 bežcov z celého Slovenska. Hneď od prvých metrov sa ujal vedenia
hlavný favorit na celkové víťazstvo Imrich Magyar
z Loko trans Slovakia, ktorý nakoniec aj podľa očakávania zvíťazil s výsledným časom 51:07. Za ním
sa na druhom mieste umiestnil Matej Fedák 51:42
a tretí dobehol LukášHýl 52:32.
Zo žien zvíťazila Ľubomíra Janíková z bežeckého klubu JM Demolex Bardejov s výsledným
časom 57:28. Na treťom mieste skončila domáca
pretekárka Soňa Krnáčová BK Pyxida Čierne Kľačany 01:08:03.
Keďže išlo o jubilejný 20. ročník boli udelené pamätné plakety bežcom, ktorí absolvovali všetkých 20 ročníkov ako aj dlhoročným organizátorom tohto podujatia Emilovi
Páleníkovi a Ľudovítovi Páleníkovi. Organizačný tím sa chce touto cestou poďakovať
všetkým bežcom za ich účasť.
-MČ-

Telovýchovná jednota
bilancovala
Dňa 11. januára 2014 sa konala výročná členská schôdza Telovýchovnej jednoty Čierne Kľačany. Zúčastnili sa jej starosta obce Ing. Milan
Švec PhD., sponzori, výbor TJ, hráči a fanúšikovia
futbalu. Členskú schôdzu otvoril Július Horný,
člen výboru, potom nasledovali príhovory starostu obce a predsedu TJ Bc. Vladimíra Hrozienčika. Tréner „A“ mužstva Jozef Pánik a Július Horný zhodnotil účinkovanie starých pánov v súťaži. Správu o hospodárení Telovýchovnej jednoty
podal prítomným tajomník a pokladník TJ v jednej osobe Ing. Ľubomír Antal. Návrhová komisia
predložila prítomným návrh na zmenu členov
výboru, ktorý členská schôdza schválila. Zloženie výboru: Predseda – Bc. Vladimír Hrozienčik,
Podpredseda – Miroslav Švec, Tajomník – Ing.
Ľubomír Antal, Členovia výboru: Ivan Bobok,
Jozef Havetta, Július Horný, František Meňhert,
Ján Mihálka, Milan Mihálka, Peter Mráz, Anton
Švec, Július Švec, Marián Švec ml.
-ĽA-
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