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Slovo na úvod
Vážení občania,
za niekoľko dní sa budeme nachádzať na prelome rokov
2014-2015 a volebného obdobia 2014-2018. Prichádza
obdobie bilancovania a zhodnotenia uplynulých období.
Naša obec Čierne Kľačany sa výrazným krokom posunula vpred v každej oblasti, ktorá sa nás bytostne dotýka.
Najväčší rast zaznamenala investičná výstavba. Postavili sme šesť bytových domov pre 48 našich mladých
rodín s vybudovaním samostatnej čističky odpadových
vôd a kanalizácie. Bola zrekonštruovaná základná
škola s novou strechou a fasádou. Novú podobu dostala požiarna zbrojnica. Komplexne boli zrekonštruované vnútorné priestory kultúrneho domu
a tiež bola dokončená výmena okien a vchodových dverí do hlavnej sály.
V škôlke sa vybudovalo asfaltové dopravné ihrisko. V dome smútku sme
vymenili čelnú stenu, okná a vnútorné vybavenie. Bola urobená generálna
oprava obecného rozhlasu.
V oblasti životného prostredia sme začali s výstavbou kanalizácie v dvoch
etapách s celkovou dĺžkou 605 m. Pre mamičky s deťmi sme vybudovali oddychovú parkovú zónu.
Pravidelne každý rok čistíme potok Širočina. V materskej škole sme vysadili okrasné stromky.
Za posledné štyri roky sme zaviedli viaceré pravidelne sa opakujúce kultúrne podujatia. Ochotnícke divadlo, historicky založené pred viac ako deväťdesiatymi rokmi, sa znovu s úspechom vrátilo na dosky javísk. Pri významných
jubileách, uvítaniach detí, sobášoch a veľa kultúrnych podujatiach nás sprevádza novo založený súbor „Kľačianky“. Naši hasiči sa po tridsiatich rokoch
vrátili na súťažné polia, kde viac družstiev s novou technikou úspešne reprezentuje našu obec. Obecný úrad postavil pomník padlým rodákom v I. svetovej vojne a pomohol za spolupráci sponzorov vybudovať kaplnku, zasvätenú
Panne Márii Lurdskej.
V uplynulom období naše viaceré kultúrne akcie navštívili vzácni hostia
ako Prezident SR, minister vnútra, minister pôdohospodárstva, minister práce a sociálnych vecí a ďalší štátni predstavitelia.
Pred niekoľkými dňami sa uskutočnili komunálne voľby. Do vedenia obce
kandidovalo 27 našich občanov, čo je v ére samosprávy najväčší počet. Aj
z tohto veľkého záujmu o veci verejné je možné usúdiť, že cesta, ktorú sme si
zvolili pri budovaní našej obce je správna. Za novozvolených poslancov OZ
a za dôveru, ktorú ste vložili do mojich rúk na ďalšie štyri roky Vám úprimne
ďakujem.
Milí občania, už o pár dní k nám prídu
najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.
Prajem Vám v mene poslancov obecného
zastupiteľstva, v mene obecného úradu
ako i v mene svojom krásne požehnané
vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších.
Nech sú pre Vás sviatkami radosti, pokoja,
lásky a vzájomného porozumenia.
V novom roku 2015, Vám prajem všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov.
Ing. Milan Švec Ph.D.
starosta obce

Deti potešili Mikuláša
a on ratolesti rodičov
Sobota 6. decembra v kľačianskom kultúrnom dome džavotala detskými hlasmi. Svätý Mikuláš nemeškal a nošu plnú sladkostí priniesol. Aj deti zo základnej školy mali preňho spevavé prekvapenie, tiež zarecitovali
a pripravili s rodičmi trhy s ozdobami, ktoré vytvorili. Potom všetkých Mikuláš pozval pred kultúrny dom, kde spoločne rozsvietili Vianočný stromček. Bola to výborná predvianočná atmosféra, ktorej sa dalo aj nadýchať,
veď vôňa punču pozývala aj starších. Minulo sa 50 litrov a chutil veľmi
dobre.
Jožo Malý
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Výsledky komunálnych volieb
do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

910

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

568

Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

568
563
9
9
553

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
a v ich
� rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Číslo
volebného Por.
obvodu číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát

Narodili sa
Samuel Kršák,
nar. 6. 9. 2014
Matičná 9/35

volebných obvodov

Kód

Počet
platných
hlasov

1

1

Alena Górová, Ing.

SMER - sociálna demokracia

148

277

1

2

Ľubomír Antal, Ing.

SMER - sociálna demokracia

148

276

1

3

Michal Čaladik, Ing.

Nezávislý kandidát

299

260

1

4

René Solár

Nezávislý kandidát

299

230

1

5

Jozef Páleník

SMER - sociálna demokracia

148

217

1

6

Anna Števová, Ing.

SMER - sociálna demokracia

148

213

1

7

Marián Švec, Ing.

Slovenská národná strana

147

202

1

8

Ľudovít Páleník

SMER - sociálna demokracia

148

199

1

9

Michal Šútor, Bc.

Nezávislý kandidát

299

164

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Číslo
volebného Por.
obvodu číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát

Kód

Počet
platných
hlasov

1

1

Patrik Malý

SMER - sociálna demokracia

148

162

1

2

Miriam Števová, Ing.

SIEŤ

143

147

1

3

Juraj Švec, Ing.

SMER - sociálna demokracia

148

140

1

4

Štefan Malý

Nezávislý kandidát

299

138

1

5

Ján Bobovnický, Ing.

Nezávislý kandidát

299

132

1

6

Dušan Havetta

Kresťanskodemokratické hnutie

118

127

1

7

Peter Horný

Kresťanskodemokratické hnutie

118

124

1

8

Jana Horná

Kresťanskodemokratické hnutie

118

119

1

9

Miroslava Horváthová, Ing.

SMER - sociálna demokracia

148

114

1

10

Ján Rajtár

SMER - sociálna demokracia

148

113

1

11

Vladimír Martinec

Kresťanskodemokratické hnutie

118

112

1

12

Ján Holý, Ing.

SIEŤ

143

107

1

13

Peter Filipčík, Ing., Mgr.

Nezávislý kandidát

299

99

1

14

Ján Nehéz, Mgr.

Nezávislý kandidát

299

83

1

15

Lukáš Jobko

Slovenská národná strana

147

51

1

16

Magdaléna Krseková, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

118

21

Za starostu obce bol zvolený:
Číslo
volebného
obvodu

Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát

Kód

september – december 2014

Počet
platných
hlasov

1

1

Švec Milan, Ing. PhD.

SMER - sociálna demokracia

148

431

1

2

Valkovič Jozef, Ing.

SIEŤ

143

122

Alexej Borčin,
nar. 27. 10. 2014,
Vozokanská 332/61
Matej Šutka,
nar. 29. 10. 2014,
Školská 260/47
Dávid Nehéz,
nar. 30. 11. 2014
Športová 219/5
Lenka Szegényová,
nar. 1. 12. 2014
Inovecká 116/3
Hanka Szegényová,
nar. 1. 12. 2014
Inovecká 116/3
Veronika Rajnohová,
nar. 13. 12. 2014
Hlavná 142/29

Opustili nás
Cecília Páleníková,
zom. 21. 11. 2014
Inovecká 117
Ľudovít Horný,
zom. 26. 11. 2014
Školská 258

• Dňa 15. decembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch, kde boli oznámené výsledky
voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. Zároveň zložil
sľub novozvolený starosta obce aj
poslanci novozvoleného obecného
zastupiteľstva. Novozvolený starosta
obce Ing. Milan Švec, PhD. vystúpil so
svojim prejavom. Ďalej sa ustanovujúce zasadnutie viedlo podľa bodov
navrhnutého programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
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Vinobranie
Krásne slnečné počasie, skvelá atmosféra, stovky návštevníkov, pestrý
kultúrny program, bohaté občerstvenie a výborná nálada, to všetko sprevádzalo sviatok vinárov a vinohradníkov na druhom ročníku Vinobrania,
20. septembra v našej obci.
Slávnosť začala v časti Na Dolinke,
kde sa konalo slávnostné otvorenie 1.
a 2. etapy bytovej výstavby za účasti
Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a Mariána Kéryho,
poslanca Národnej rady SR. Minister
Ján Richter spoločne so starostom
obce Milanom Švecom prestrihli
pásku a prezreli si nové byty, v ktorých už bývajú spokojní nájomníci.
Minister ocenil, že výstavba nových
bytov pokračuje, čím sa vytvárajú
nové možnosti na bývanie, najmä
pre mladé rodiny. Za pomerne krátky
čas vyrástla už aj tretia etapa bytovej
výstavby.

Alegorický sprievod - ozdobené
malotraktory, folkloristi v krásnych
krojoch a vzácni hostia, sa potom vydali obcou do parku Pod lipami, kde
oslavy otvorila dychová hudba Vozokanka. Vzácnych hostí a účastníkov
Vinobrania srdečne privítal starosta
obce, ktorý potvrdil, že v organizovaní tohto podujatia chcú pokračovať aj v budúcich rokoch. Tieto slová
potešili aj ministra J. Richtera, ktorý
je nadšencom udržiavania
tradícií a folklóru a jeho rozvoj podporuje v čo najväčšej
miere. V príhovore povedal,
že pochádza z neďalekých
Loviec a tak do Čiernych Kľačian prijal rád pozvanie, pretože sa vo svojom rodnom
kraji vždy cíti dobre.
Ďalšia časť Vinobrania sa
v parku Pod Lipami niesla v
duchu dobrej hudby. Vynikajúcu náladu rozprúdila dyhová hudba Vozonka, ktorú
na javisku na chvíľu vystriedali deti z

Neskoroantická Pyxida z Čiernych Kľačian
má 40-te narodeniny nálezu
V tomto roku sme
si pripomenuli 40.
výročie
nájdenia
Neskoroantickej
Pyxidy v našej obci.
"V apríli roku 1974
oznámili pracovníci
JRD v Čiernych Kľačanoch, Archeologickému ústavu SAV
v Nitre, že hĺbiaci
mechanizmus počas výkopu ryhy
na vodovodné potrubie narušil archeologické objekty so zvyškami
ľudských kostier, črepmi nádob
a zvieracími kosťami. Pri obhliadke náleziska sa podarilo zachrániť
súbor nálezov z rôznych období
praveku a včasnej doby dejinnej,
medzi ktorými vzbudili pozornosť
najmä fragmenty pyxidy zo slonoviny. Lokalita sa nachádza asi
500 m južne od obce Pri mlyne na
vrchole a južnom svahu mierneho
návršia. Z južnej a západnej strany
pretekajú neďaleko potoky Širočina a Bočovka. Ryha na vodovodné
potrubie, vyhĺbená od vodárne po
okraj obce na ľavej strane cesty,
narušila viaceré, prevažne sídliskové objekty. Ich zvyšky sa zreteľne
črtali v dĺžke asi 200 m. Nesporne
najvýznamnejším objektom bol
porušený kostrový hrob, v ktorom
sa našli fragmenty slonovinovej pyxidy. Stanislav Lukáč a Milan Švec
vtedy žiaci ZDŠ v proﬁle východnej
strany spomenutej ryhy si všimli
vyčnievajúce kosti. V hĺbke 50-70
cm odkryli zvyšky dolných končatín. Pri nich našli zlomky slonovinovej pyxidy a črepy z menšej zdobenej slovanskej nádoby. Pyxida bola

poskladaná do tvaru
valcovitého plášťa.
Jej výzdoba realizovaná v nízkom reliéfe
je tvorená výjavom
oráča s dobytčím záprahom a kráčajúcej
ženy s košom obilia.
V bukolickom výjave
medzi odpočívajúcim stádom oviec
a kôz dominujú postavy sediaceho
mladého a prichádzajúceho starého pastiera."
Čiernokľačianska Pyxida je svetový unikát, ktorý naveky bude
reprezentovať Čierne Kľačany, Nitru, Slovensko a objavitelia i propagátori tohto unikátneho archeologického nálezu si zaslúžia našu
úctu, pretože skladajú mozaiku
odkrývania histórie. Vedci vedia, že
k tematike Pyxida vzniknú vedecké
polemiky a diskusie. Bolo by veľkým prínosom pre našu verejnosť
takúto polemiku zorganizovať na
mieste nálezu, teda na pôde Čiernych Kľačian.
Za mnohé aktivity čo boli organizované v súvislosti s Pyxidou je unikátna výstava vo Vatikáne v dňoch
12. 11. 2013 – 26. 1. 2014 „Najstaršie
doklady počiatkov kresťanstva na
Slovensku - sv. Cyril a Metod, patróni Európy“, kde Pyxida mala prvé
miesto, kde nad podujatím, ktoré
organizovalo Slovenské národné
múzeum, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a Veľvyslanectvo SR pri Svätej Stolici, prevzali
záštitu predseda vlády SR Robert
Fico a nitriansky biskup Mons. prof.
Viliam Judák.
Ing. Jozef Švec

miestnej základnej
školy s tanečnou
choreograﬁou na
známy hit Jaj, Zuzka, Zuzička. Potlesk
divákov zožali aj
folklórne skupiny
Širočina z Čiernych
Kľačian, Kolovrátok
z Prílep, Kamenec
z Machuliniec. Po

gurmánskej prestávke sa na javisku
vystriedali DH Vozokanka, folklórny
súbor Inovec zo Zlatých Moraviec
a záver patril ľudovej hudbe Javorinka z Kozároviec.
Ako sa na Vinobranie patrí, v stánkoch bolo pripravené bohaté občerstvenie - guláš z diviny, kačacina

a lokše, koláče, trdelníky,
nalievalo sa kvalitné vínko
a ani nechýbala koštovka
burčiaku. V parku svoje
diela počas celého dňa
vystavovali kľačianski výtvarní umelci. Na svoje si
prišli aj deti, pre ktoré bolo
pripravené maľovanie na
tvár.
Druhý ročník Vinobrania v Čiernych Kľačanoch
si všetci jeho účastníci pochvaľovali,
pretože si na svoje prišli všetky vekové kategórie. Dobrá nálada vydržala v parku dlho do noci. Hostia sa
rozchádzali s prísľubom, že sa opäť
stretnú o rok.
-vap(SB krátené)

Ocenenie pre Máriu Švecovú
Nitriansky samosprávny kraj
a Krajské osvetové stredisko v spolupráci s Mikroregiónom Požitavie
Širočina, Obcou Čierne Kľačany a DS
INOVEC Čierne Kľačany uskutočnili
v dňoch 29. a 30. novembra v kultúrnom dome v Čiernych Kľačanoch
divadelný ochotnícky víkend spojený s metodickým vzdelávaním
mladých a dospelých divadelných
ochotníkov.
V sobotu sa predstavil domáci
súbor INOVEC Čierne Kľačany komédiou Lekárske tajomstvo v réžii
Márii Švecovej a hosť z Čiech divadlo
DSOB Velká Bysřice komédiou Mátový nebo citron? V nedeľu
sa
p re d s t av i l
DS Dominus Močenok hrou
Svadobné
košele v ré-

žii Petra Weincillera a DS Celkom
malé divadlo Starý Tekov hrou Play
Karenina v réžii Petra Luptovského.
Divadelný víkend končil stretnutím
tvorcov a divadelných ochotníkov
face to face. Preplnená sála kultúrneho domu a potlesk vďačných divákov
sú pre všetkých účinkujúcich tou najväčšou odmenou za svoje výkony.
Čiernokľačianske ochotnícke divadlo sa prednedávnom dočkalo pocty a uznania vo forme Ďakovného
listu, ktorý predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica
udelil Márii Švecovej, divadelníčke
a ochotníckej režisérke za dlhoročné
pôsobenie v DS INOVEC. Ocenenie
získala za prípravu prehliadok ochotníckych divadelných súborov a bolo
jej udelené počas prehliadky neprofesionálnej kultúry NSK „SRDCE,
DUŠA, RADOSŤ 2014“ v Šuranoch.
Gratulujeme Márii Švecovej a tešíme sa, že šíri dobré meno našej
obce.
-r-
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Hasiči majú svoje múzeum
• Múzeum v požiarnej zbrojnici zdokumentuje históriu dobrovoľných hasičov v Mikroregióne Požitavie – Širočina.
• Obdivovaná striekačka hrdzavela v žihľave.
V budove zrekonštruovanej
miestnej požiarnej zbrojnice sídli od októbra aj Regionálne múzeum dobrovoľných hasičov Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Podľa manažéra mikroregiónu Tomáša Kozolku bolo zriadenie múzea súčasťou projektu
Dobrovoľní hasiči história a budúcnosť.

že expozícia sa stane lákadlom aj
pre turistov.

Záchrancovia striekačky
Počas slávnostného otvorenia
obdivovali hostia z moravských
regiónov Haná a Bystřička hlavne historickú striekačku na ručný

Zaujímavosti aj pre turistov
Rekonštrukcia zbrojnice si vyžiadala investície vo výške 40 tisíc eur a čiastočne na ňu prispela
aj obec Čierne Kľačany.
„Zrealizovala sa v rámci nadnárodnej spolupráce projektov
spolu s moravskými mikroregiónmi Haná a Bystřička, s ktorými
požitavskí hasiči nadviazali kontakty v roku 2012,“ uviedol ďalej
Kozolka.
„Súčasťou múzea budú historické uniformy, prilby, hasiaca technika a fotografie z celého Mikroregiónu Požitavie – Širočina. Kompletne bude zariadené v marci budúceho roku.“ Kozolka tiež vyjadril presvedčenie,

pohon, ktorá patrí kľačianskym
hasičom.
Objavili ju pred pár desiatkami rokov, kedy hrdzavela v žihľave a bola zrelá do šrotu. „Už vtedy sme sa ju rozhodli zrekonštruovať, čo sa nám podarilo zhruba za
dva mesiace,“ povedal jeden zo
záchrancov historického exponátu Blažej Mladý. Starú striekačku
vtedy dotiahli do dvora ďalšieho
nestora kľačianskych hasičov Pavla Nehéza, ktorý sa s bratom pus-

til do jej znovuzrodenia. Ten nám
okrem iného prezradil, že dobrovoľní krotitelia ohňa v jeho mladých časoch pri požiaroch nemuseli až tak často zasahovať. „Zvýšenú aktivitu sme vykazovali počas
žatvy v časoch, keď cez náš chotár ešte jazdili parné lokomotívy, z
ktorých sršali iskry. Cez deň pri trati hliadkovali žiaci a v noci dobrovoľní hasiči. Vyzbrojení sme boli
metlami a lopatami, aby sme mohli
požiar v zárodku zlikvidovať.“

Nehéz tiež spomenul sedemdesiate roky, kedy hasiči z Čiernych Kľačian pravidelne organizovali zájazdy do kúpeľov
v Sklených Tepliciach na nákladnej Tatre 805. Výlety na „náklaďáku“ určite mali svoju romantiku, no dnes by dnes policajti
nad takouto jazdou určite krútili hlavami a potom tasili pokutové bločky...

koch, doma organizuje desiatky
rokov bežecké preteky ČKP, koľko z nás tam beží alebo aspoň
pobehuje(?), v STO je to veľmi
podobné, dnes nám hrajú už len
dve družstvá a aj napriek dobrým výsledkom v okresnej a v
krajskej súťaži mládež sa k tomuto športu tiež veľmi nehlási (?).
Priatelia tento stav hovorí vo
všeobecnosti len jedno, že ak
nám chýbajú nasledovníci čo
ponesú štafetu športu ďalej, nemožno to chápať inak ako začiatok konca. Všetkých aktívnych
športovcov táto situácia veľmi
trápi a hľadajú odpoveď. Bude
chyba v rodine, v škole alebo
v dedine? Názory na tento vývoj
sú rôzne preto nepoukazujme
a nehľadajme vinníka, nakoniec
asi nikto iný za to nemôže ako
my sami a najmä náš „moderný“

spôsob života v papučiach, pri
televízii, počítačoch a mobiloch.
Bolo by dobre, aby sme to vnímali ako objektívnu skutočnosť,
začnime teda od seba a usilujme
sa to spoločne zmeniť. Každá aktivita a pomoc v tomto smere je
vítaná. Ide nám nielen o prežitie
a rozvoj obecného športu, ale
predovšetkým o zmysluplné využitie voľného času a kvalitu života detí, mládeže ako aj dospelých v zmysle hesla: „v zdravom
tele zdravý duch“.
Najmä v tomto období, keď sa
rok stretá s rokom, si zvykneme
želať najmä pevné zdravie, spokojnosť, dávame si predsavzatia,
zaželajme si a majme pritom prosím na mysli aj svoje deti, vnúčence a ich peknú budúcnosť.

Jožo Malý

Šport u nás ešte žije, ale...
Stolný tenis nemá v obci ani
zďaleka takú tradíciu ako futbal
a hasiči, ale napriek tomu sa radí
v kolektívnych športoch hneď za
nimi, spolu s bežcami ČK PYXIDA, pretože iné takéto športy sa
ani veľmi nepestujú. Práca, škola
a plnenie domácich povinností
mali vždy aj v minulosti prednosť
pred športom a zábavou, ale zdá
sa, že sme mali na tieto veci akosi
viacej času.
Je zrejmé, že súčasné obdobie
je dosť uponáhľané a zabezpečiť
slušné živobytie, rodinu, či zodpovedne sa pripraviť do školy, je
prvoradé a nie je jednoduché.
To je u väčšiny ľudí denná realita, ktorá určuje naše kroky, ale
žiaľ niekedy to pôsobí už aj ako
taká ošúchaná výhovorka. Nemôžem lebo..., a pravda je asi
niekde inde, resp. ju možno nájsť
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aj v známom citáte: „kde nie je
vôľa, nie je ani cesta“.
Je to na škodu veci, lebo naša
obec rastie čo do počtu obyvateľov, buduje sa a má perspektívu
ďalšieho rozvoja. Dnes si už nemôžeme sťažovať lebo sú vytvorené vcelku dobré podmienky
aj pre športové vyžitie mládeže
a občanov. Máme vybudované
ihriská a založené kluby, v obecnom rozpočte sú vyčlenené každým rokom potrebné financie,
ale ľudí pre ktorých sú určené je
žiaľ stále menej.
Ako vieme, napriek dobrým
podmienkam vo futbale nemáme dosť hráčov, preto sme zrušili dorastenecké mužstvo(?),
dievčatá a ženy majú priestor
v kultúrnom dome, ale necvičia
(?), bežecký klub reprezentuje
obec v celoslovenských prete-

Ľ. Páleník
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