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Slovo na úvod
Vážení občania,
dovolím si vás v tomto čísle Obecných
novín informovať o udalostiach a investičných akciách, ktoré prebiehajú a ktoré
pripravujeme pre najbližšie obdobie.
Vyrástla nám III. etapa bytovej výstavby Na Dolinke pomerne za veľmi krátky
čas. Bytové domy plánujeme skolaudovať do decembra tohto
roku. Predpokladáme ich odovzdať po vybudovaní technickej
vybavenosti v 1. Q 2015. Bytová výstavby ponúka 16 nových bytových jednotiek.
V auguste bola skolaudovaná požiarna zbrojnica, ktorá bude
slávnostne otvorená 5. októbra 2014. Otvorenie začne slávnostnou sv. omšou v našom farskom kostole, celebrovanou vdp. Petrom Patúcom, za prítomnosti hasičov a hostí.
Po sv. omši sú hostia z Mikroregiónu Požitavie Širočina, Mikroregiónu Haná a Bystřička z Českej republiky pozvaní do zrenovovanej požiarnej zbrojnice a týmto zároveň pozývame na prehliadku i všetkých občanov.
Pripravili sme projekt na generálnu rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a materskej školy. Projekt zahŕňa vybudovanie
sedlovej strechy, zateplenie budovy s novou fasádou kultúrneho
domu ako aj výmenu strechy budovy materskej školy.
Pri príležitosti II. ročníka Vinobranie pripravujeme slávnostné
otvorenie I. a II. etapy výstavby bytových jednotiek. Účasť nám
prisľúbil Róbert Fico, predseda vlády SR, zástupcovia vlády a poslanci NR SR.
Čas plynie ako voda a onedlho je za nami celé volebné obdobie.
Môžeme ho s hrdosťou ohodnotiť ako najúspešnejšie. V tomto volebnom období sme získali štátne dotácie, finančné prostriedky
z fondov EU a finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR
takmer v sume 860 000 €. Spolu s požiarnym autom nášho DHZ
naša obec získala viac ako 939 000 €. Za tieto prostriedky vyslovujeme kompetentným úprimné poďakovanie.
Vážení občania, v novembri tohto roku nás čakajú komunálne
voľby, v ktorých budete rozhodovať o ďalšom smerovaní a budovaní našej obce.
Pozývam Vás, aby ste čo v najväčšom počte prišli podporiť
a odovzdať svoj hlas tým, ktorí majú záujem ďalej podporovať
rozvoj našej obce.
V mene všetkých kandidátov vám úprimne ďakujem.
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Obec Čierne Kľačany
Vás srdečne pozýva na

v sobotu, 20. septembra 2014
v Čiernych Kľačanoch
v parku pod lipami.
14.00 – Slávnostné otvorenie bytovej výstavby
1. a 2. etapy na Dolinke za účasti predsedu
vlády SR Roberta Fica
15.00 – Otvorenie vinobrania Dychovou hudbou
Vozokanka v parku pod lipami
16.00 – FS Širočina, Kolovrátok z Prílep, Kamenec
z Machuliniec
17.00 – Gurmánska prestávka - pokračovanie
Dychovej hudby Vozokanka
18.00 – Folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec
19.30 – Ľudová hudba Javorinka z Kozároviec

Príďte ochutnať Čiernokľačianske vínka, burčiak,
guláš z diviny, kačacinu a lokše, koláče, trdelníky...

�   
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Z Veľkej vojny sa nevrátilo 19 Kľačancov
Sté výročie vypuknutia 1. svetovej vojny si obyvatelia Čiernych Kľačian pripomenuli pietnou spomienkou na svojich padlých rodákov. Za
prítomnosti starostu Milana Šveca a člena výboru Matice slovenskej,
kľačianskeho rodáka Stanislava Bajaníka im odhalili pamätník.
Akt sa udial v poslednú júlovú nedeľu, a pamätník stojaci v areáli
miestneho cintorína nesie tabuľu s menami 19 vojakov, ktorí sa z frontu do Kľačian nevrátili. Zostalo po nich 10 vdov a okrem toho prišlo
z vojny domov sedem invalidov.
„Je po prejav našej úcty k predkom i naša povinnosť voči našej i budúcej generácii, aby si pamätali na tých, ktorý priniesli obete za nás,“
zdôraznil Stanislav Bajaník. „Avšak nevieme aktuálne a kvaliﬁkovane
zistiť, kde sú naši predkovia pochovaní. Podľa pamätníkov však väčšina
bojovala na talianskom a ruskom fronte.“ Inštalovanie pamätníka vzišlo z iniciatívy obecného zastupiteľstva a miestneho matičného hnutia.
JOŽO MALÝ

Výstavba kanalizácie 2. etapa
V lete tohto roku, sa začala
v našej obci realizovať 2. etapa
kanalizácie. Kanalizácia je rozdelená na niekoľko etáp. Každá
etapa prebieha realizáciou prác.
Druhá etapa pokračovala opäť
ulicou Mlynskou od súpisného
čísla 48 po súpisné číslo 75. Samotnú kanalizáciu nám realizuje
spoločnosť ViOn a.s., Zlaté Moravce. Ponúkame záber z časti
ulica Mlynská 2. etapa.
Foto: Ing. Jozef Švec

máj 2014 a august 2014

Povedali si áno
Radovan Solár
a Stanislava Šútorová
6. 6. 2014
Ing. Juraj Švec
a Ing. Kristína Striešková
29. 8. 2014

Narodili sa
Diana Šmotláková,
nar. 27.6.2014, Inovecká 113/9
Johana Králiková,
nar. 29.6.2014,
Vozokanská 292/38
Srdečne blahoželáme!

Opustili nás
Ján Škula,
zom. 29. 7. 2014, Inovecká 114/7
Emília Melišková,
zom. 11. 8. 2014, Mlynská 60/8

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
V roku 2013 bola Miestna
akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“ úspešná s projektom nadnárodnej
spolupráce „Dobrovolní hasiči
– história a budúcnosť“. Partnermi projektu, ktorý sa zameriava na zachovanie tradície
dobrovoľných hasičských zborov na vidieku, sú dve miestne
akčné skupiny z Olomouckého
kraja – MAS Region Haná a MAS
Bystřička.
Počas jarných mesiacov tohto
roku sa začalo s implementáciou projektu, pričom významnou aktivitou v slovenskej časti
projektu je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Čierne

Kľačany, ktorá po ukončení
projektu bude slúžiť ako Regionálne múzeum dobrovoľných
hasičov mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Po ukončení kolaudačného konania sa následne múzeum zariadi nábytkom

a exponátmi z bohatej histórie
DHZ v obci Čierne Kľačany, ako
aj z okolitých obcí mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.
Do rekonštrukcie zbrojnice
sa zo zdrojov Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 investo-

Sviatok svätého Urbana
V obci sa už stalo tradíciou, že prvú sobotu po sviatku sv. Urbana,
patróna vinohradníkov, sa koná v chotári obce milá slávnosť. Začala
sa popoludní svätou omšou pri kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch,
ktorú celebroval vdp. Peter Patúc, správca našej farnosti. Po ukončení sv. omši sa rodiny stretávajú pri popíjaní dobrého vínka a jedení
chutného gulášu vo svojich vinohradoch. V tento deň sa schádzajú
celé rodiny, ktoré majú v Čiernych Kľačanoch svoje korene.

valo 39 755,28 € s DPH.
Naša obec prispela v rámci rekonštrukcie požiarneho múzea
na elektrickú prípojku v sume
2 027 € a vodovodnú prípojku
v sume 2 000 €.
Foto: Ing. Jozef Švec
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Stavanie mája
Tradícia stavania májov v našom
kraji trvá niekoľko storočí. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom
vážneho záujmu o dievča. Postavený
a vyzdobený máj je stále symbolom
lásky a radosti. Máj uprostred dediny
stavali mládenci ako spoločný dar
pre všetky slobodné dievčatá. Je to
jeden z najkrajších zvykov po našich
prapredkoch, ktorý sa viaže k ročnému obdobiu. Aj v našej obci v predvečer 30. apríla 2014 sa deti, mládež
a občania obce stretli pri kultúrnom
dome. Stavanie mája organizoval starosta obce spolu s pracovníkmi
obecného úradu, členmi OZ a DHZ Čierne Kľačany. Stavanie mája
spevom spríjemnil spevácky súbor Širočina. Po ukončení stavania
mája si prítomní občania mohli pochutnať na výbornom guláši od
našich domácich gurmánov a to Štefana Tonku a Miroslava Mihálku.

Oslavy Dňa matiek

Každoročne patrí druhá májová nedeľa krásnemu sviatku Dňu matiek. Tento rok pripadol tento krásny sviatok na 11. mája. Prítomným
mamám, starým mamám a babkám sa prihovoril starosta obce Ing.
Milan Švec, Ph.D. Vyslovil uznanie a vďaku všetkým mamám, starým
mamám, babkám za lásku, obetavosť. Poprial im hlavne pevné zdravie,
radosť zo svojich detí a spokojnosť v kruhu svojich najbližších. Všetkých
prítomných svojím vystúpením pozdravili spevácky súbor Širočina,
Kľačianky, deti z našej materskej a základnej školy.

Otvorenie školského roka

Deň detí
Deň detí v školskom roku 2013/2014 sa konal v obci, ktorá sa volá
Choča. Deti sa tešili nielen na cestu autobusom, ale na deň plný veselých zážitkov nových kamarátov. Pri príchode nás privítala pani starostka a oboznámila nás s programom. Zrazu sme sa ocitli v rozprávkovej
krajine. Rozprávkový hrdinovia nám zadali úlohy, ktoré sme museli
splniť a za to nás štedro odmenili. Pomáhali sme vodníkovi loviť ryby
v rybníku, strige odjedať z kotla, červenej čiapočke nájsť cestu domov
atď. Na záver sme videli predstavenie z divokého západu, ako indiáni a kovboji lovili bizóny na prérii. Keď sme všetko videli, poďakovali
sme sa a vrátili do našej materskej škôlky v Čiernych Kľačanoch.

Školský rok 2014/2015 sme
slávnostne otvorili 2. septembra. V tomto školskom roku školu navštevuje 32 žiakov z toho 8
prvákov. Žiakov prišiel pozdraviť
aj starosta obce Ing. Milan Švec
PhD. Zaželal rodičom prváčikov veľa trpezlivosti a všetkým
žiakom veľa úspechov počas
celého školského roka. Našich
žiakov potešil hlavne: „STAROSTOVSKOU VÝZVOU“, keď sľúbil
koncoročnú starostovskú odmenu pre troch žiakov našej
školy, ktorí v tomto školskom
roku dosiahnu najlepšie výsledky v učení i správaní. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka, riaditeľka školy Mgr.
Miroslava Švecová poďakovala
starostovi za jeho aktívny a pozitívny prístup ku škole aj počas
predchádzajúcich rokov, keď bola
zrealizovaná zvonka kompletná
rekonštrukcia školskej budovy

Letné dni členov Jednoty dôchodcov
V jeden pekný májový deň sa naši dôchodci vybrali na malý výlet do Arboréta Mlyňany. Bol to deň určený pre dôchodcov. Po peknej prechádzke
po parku so sprievodcom sme si pozreli výstavbu ručných prác dôchodcov
i pekný program pred kaštieľom. V popoludňajších hodinách sme sa vrátili
domov s darčekmi v podobe izbových rastlín.
Leto sme ukončili zájazdom na Skalku pri Trenčíne. Cestou sme sa okúpali
na kúpalisku Chalmová a pokračovali sme za svojim cieľom. Po príchode na
Veľkú Skalku nás čakala sprievodkyňa, ktorá nás previedla po zrúcaninách
kláštora i pod kláštorom, kde boli pustovne i kaplnky, kde pustovníci sv. Andrej-Svorad a Benedikt žili svoj zasvätený život. Po prehliadke sme prešli na
Malú Skalku. Na Malej Skalke stojí malebný kostolík v ktorom sa zúčastnili
na sv. omši. vdp. farár bol nadšený veľkou účasťou pútnikov a primátora
Trenčína p. Rybníčka s manželkou. Cestou domov sme sa zastavili na salaši
Kostrin. I keď nám výletný deň pršalo, navečer sa na nás slniečko usmialo.
Vrátili sme sa spokojní a v dobrej nálade.
Helena Juríková

(nové okná, zateplenie a fasáda,
strecha), nakoľko pán starosta
celú rekonštrukciu zabezpečoval
a koordinoval. Ukončenú vonkajšiu rekonštrukciu sme oslávili
symbolicky, tým že pán starosta
prestrihol stuhu za veľkého potlesku žiakov a ostatných prítomných.
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SÚŤAŽ O pohár starostu obce
Za slnečného popoludňajšieho
sa 6. júla 2014 na futbalovom ihrisku uskutočnil 3. ročník pohárovej
súťaže „O pohár starostu obce
Čierne Kľačany“ a zároveň 2. kolo
Sitnianskej hasičskej ligy. Je to
jedna z najväčších akcii v obci, ktorú usporiadal Dobrovoľný hasičský
zbor.
Za prítomnosti 12 mužských a 7
ženských družstiev sa súťažilo v kategórii šport a klasická. Veľkú radosť
nám urobili naše dorastenky, ktoré
mali premieru práve u nás a vo svojej kategórii klasika sa umiestnili
na 1. mieste. Našim chlapcom sa
tiež darilo v Sitnianskej hasičskej

lige, kde sa súťaží s klasickými neupravenými
mašinami a časom 19,86
si vybojovali 1. miesto
pred Hodrušou Hámre
a Podhorím.
V kategórii klasická sa
naše B družstvo umiestnilo na striebornej priečke za Tesárskymi Mlyňanmi so stratou 0,15sek. Na
3. mieste skončila Vieska
nad Žitavou.
V kategórii šport sa
nám už tak nedarilo a skončili
sme na 8. mieste. Víťazom sa stali
hasiči z Tesárskych Mlynian s ča-

som 15,34 sek. Na druhom mieste
skončila Dyčka a na treťom Topoľčianky.
V kategórii šport ženy si prvenstvo

vybojoval kolektív z Veľkého Lapáša
pred Topoľčiankami a Sľažanmi.
René Solár
Foto: archív DHZ

Cyrilometodský futbalový turnaj
Už každoročne sa v našej obci v spolupráci s MO Matice slovenskej
koná uličný turnaj v minifutbale. Tento rok sa konal už 27. ročník. Futbalisti
z obce sa rozdelili na 3 mužstvá: Panteri (Horný koniec), Baskovia (Dolný
koniec) a Lexandi (Dedina). V tomto ročníku sa najlepšie darilo Dolnému
koncu, ktorému blahoželáme k úspešnému športovému výkonu.
Július Horný
Foto: Ing. Jozef Švec

Sitnianska hasičská liga
Družstvo našich hasičov sa stalo víťazom Sitnianskej Hasičskej ligy
PPS-12 pre rok 2014. Súťaž pozostávala z 5 kôl. Usporiadateľmi súťaží
boli Sľažany, Čierne Kľačany, Svätý Anton, Iľja, a Podhorie pri Banskej
Štiavnici. Našim hasičom sa podarilo 3-krát vyhrať, 1-krát sa boli druhý
a 1-krát boli tretí. Stali sme sa stali víťazom ligy a držiteľmi putovného
pohára SHL PPS-12. Ďakujeme všetkým ktorí nás podporovali v našej činnosti, verili nám a držali palce.
René Solár, veliteľ DHZ

Vynikajúce výkony našich divadelníkov
V nedeľu podvečer 4. mája, zaplnili milovníci ochotníckeho divadla zo širokého okolia sálu kultúrneho domu v Čiernych Kľačanoch,
do posledného miesta. Nechýbali
vzácni hostia, poslanec NR SR Marián Kéry, riaditeľka osvetového
strediska v Nitre Mgr. Daniela Gundová, priatelia z Tisovca, vdp. Marián Javor, dekan Zlatých Moraviec,
miestny farár vdp. Peter Patúc a starosta obce Ing. Milan Švec, PhD.
Čiernokľačianski divadelníci podali profesionálny výkon. Za štyri
mesiace nacvičili komédiu na motívy hry Raya Cooneya Lekárske
tajomstvo v réžii Márii Švecovej.
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Komédia má dve dejstvá. Ochotníci svoje publikum nesklamali,
práve naopak. Slzy od smiechu nám tiekli od začiatku až do konca.
Už pred rokom keď ožilo znovu
divadlo v Čiernych Kľačanoch sa
objavili na javisku okrem už dlhoročných úžasných hercov aj mladí
ochotníci. Tento rok sa predstavili
už vo väčších rolách kde ukázali,
že ich divadlo naozaj baví a svoje
talenty len potvrdili. Komédiou
sa Čiernokľačanci predstavili aj
v okolitých obciach, kde zožali
veľký úspech. Tešíme sa na ďalšie
predstavenia.
Foto: -zmZ. Mihálková
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