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Slovo na úvod
Vážení občania,
nachádzame sa v prvom roku nového volebného obdobia. Stanovili sme si náročné úlohy v oblasti investičnej
výstavby, životného prostredia, kultúry, športu a celkového rozvoja obce.
K naplneniu týchto cieľov nám bude nápomocný tzv.
„Integrovaný regionálny operačný program“ (IROP),
z ktorého zdrojov budeme mať možnosť čerpať ﬁnancie. Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014-2020,
ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Návrh IROP-u bol schválený Európskou komisiou
rozhodnutím č. C (2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. Celková dotácia IROP-u zo zdrojov EÚ predstavuje sumu 1,754 miliardy € pre SR.
V súčasnom období prebieha záverečná fáza aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce (PHSR). Na tomto pláne ste sa
niektorí zúčastnili formou dotazníka. Aktualizácia sa pripravuje spoločne
s Mikroregiónom Požitavie-Širočina. Garantom PHSR je Poľnohospodárska univerzita v Nitre s Katedrou regionálneho rozvoja. Tieto dva programy
budú úzko spojené vzhľadom k tomu, že IROP predstavuje zdroj ﬁnancií
a PHSR deﬁnuje smerovanie našej obce tak, aby dokument odrážal sociálne, ekonomické, kultúrne a environmentálne záujmy občanov a zároveň
nadväzoval na existujúce koncepcie, ktoré už boli prijaté na úrovni vedenia
obce Čierne Kľačany.
Obecným zastupiteľstvom bola schválená aktualizácia Zmien a doplnkov k Územnému plánu obce č. 2/2014. Pri aktualizácii sa budeme sústrediť na plnenie deﬁnovaných prioritných cieľov, konkrétnych aktivít a potrieb
našich občanov na ďalšie 4 roky.
V mesiaci máj boli ukončené kontroly z Ministerstva dopravy, výstavy
a regionálneho rozvoja SR a zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na bytovej výstavbe III. etapy BD č. 5 a BD č. 6. Naša obec splnila náročné kritéria vyplývajúce z úloh pri tvorbe štátneho rozpočtu pre bytovú výstavbu
nájomných bytov. S potešením Vám oznamujem, že naša obec dostala na
uvedenú výstavbu nenávratnú dotáciu vo výške 287 040 €.
Pre neustály dopyt a záujem o nájomné byty obecné zastupiteľstvo
schválilo zámer výstavby IV. etapy BD č. 7 a BD č. 8. V tomto období prebiehajú rokovania o možnosti výstavby s investorom.
V súvislosti s uspokojovaním potrieb a požiadaviek našich občanov, s možnosťou individuálnej bytovej výstavby, obec dala vypracovať
„Prieskum vlastníckych vzťahov na pripravovaný projekt IBV v lokalite
Konopiská“ (parcela smerom na Veľké Vozokany po ľavej strane). Tento prieskum zahŕňa zatiaľ 155 vlastníkov, ďalšie časti parcely neprešli
dedičským konaním a niektoré majú neidentiﬁkovaných vlastníkov a sú
v správe Slovenského pozemkového fondu. Prebieha spracovanie prvotných podkladov s cieľom oslovenia vlastníkov pozemkov a predbežný súhlas s predajom svojich podielov.
Zároveň chcem poďakovať aktívnym organizáciám, ktoré sa podieľali
na uskutočňovaní obecných akcií, vo februári na Fašiangovej zabíjačke, v marci na bežeckých pretekoch Čiernokľačianska Pyxida, v apríli
na stavaní mája. Nemôžem zabudnúť na našich miestnych požiarnikov,
ktorí získavajú po okolí v súťažiach prvé miesta, ako aj na divadelníkov za skvelé spracovanie divadelného predstavenia: „Ženský zákon
po kľačiansky“ a Jednote dôchodcov v Čiernych Kľačanoch, ktorí nám
pravidelne každý rok čistia verejné priestranstvá obce.
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Stavanie mája
V predvečer mesiaca lásky,
má stavanie mája v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Pred
kultúrnym domom svojim spevom rozveseľovala folklórna
skupina Širočina. Dievčatá
ozdobili stuškami máj a ako
býva zvykom športovci spolu s hasičmi postavili máj,
za čo zožali vrelý potlesk.
Obecný úrad spolu s poslancami pripravili pre svojich
spoluobčanov pohostenie.
Pri dobrom vínku si spoločne
zaspievali. Veselá nálada pokračovala do večerných hodín.
-zmFoto: Ing. Jozef Švec

Svätá omša
na viniciach
Na počesť sv. Urbana,
patróna vinohradníkov
sa pravidelne koná na
viniciach v kaplnke sv.
omša. Tento rok bude
v sobotu, 30. mája 2015
o 17. hod.

Obecné noviny

2

Čierne Kľačany

Lúče otcovstva
V nedeľu, 1. marca 2015 sme
uviedli divadelnú hru Karola Wojtylu - Lúče otcovstva.
Toto skvostné poetické zamyslenie v podaní Teatro Colorato Bratislava naštudoval režisér Peter Weinciller s hercami
Janou Valockou, Monikou Potokárovou a Štefanom Bučkom.
Domáci divadelní ochotníci svojim odhodlaním dokázali pripraviť bratislavským profesionálom skvelé
komorné prostredie vo veľkej sále kultúrneho domu.
Unikátnosť titulu a unikátnosť miesta predstavenia vyvolalo tak silný záujem divákov z obce a širokého okolia že organizátori boli nútení zorganizovať
dve predstavenia.

Komorné prostredie a bravúrna interpretácia umožnila
po predstavení divákovi zotrvať
v hľadisku v krátkom agapé spolu s režisérom a Štefanom Bučkom.
Ing. Jozef Švec
Foto: autor

január - apríl 2015

Povedali si áno

Marek Gajdoš
a Mgr. Ivona Szendreiová
25. 4. 2015

Narodili sa
Martin Žufka,
nar. 28. 2. 2015
Farská 160/18

Ženský zákon priblížil Kľačany spred 100 rokov
Na divadelnej premiére sa dobre bavilo vyše 500 divákov. Ochotníci z Inovca si prispôsobili Tajovského Ženský zákon na domáce
podmienky.
Rozozvučaním vyše storočného zvonu sa začala premiéra hry
Ženský zákon po kľačiansky, ktorú Divadelný súbor Inovec uviedol
v polovici apríla.
„Po dlhšom čase sme sa rozhodli pre slovenskú klasiku z pera Jozefa Gregora Tajovského,
s tým, že sme v nej využili prvky
nášho folklóru,“ dozvedeli
sme sa od režisérky Márie
Švecovej. „Súčasnej mladej generácii sme chceli ukázať, ako to v našej
dedine vyzeralo pred sto
rokmi.“
V tých časoch sa zábavy i dôležité udalosti odohrávali pod lipami, ktoré
dodnes stoja pred kultúrnym domom, a pochádza
odtiaľ i najvzácnejšia rekvizita – zvon z vtedajšej
zvonice.
V úlohách milencov
sa predstavili Lucia Fidesová ako Anička a Miška zahral Patrik Malý. Obecenstvo sa vynikajúco bavilo zúrivých
hádkach ich rozhnevaných matiek
Zuzy (Bernardína Jobková) a Mary (Melánia Švecová), ktoré podpichovala klebetná Dora (Mária
Mihálková). Zvyšných mužských
úloh sa zhostili Marián Švec a Tomáš Havetta.
Hra sa začína odchodom regrútov na vojnu, dej sa odohráva na
motívy hry Tajovského, avšak dialógy odzneli v kľačianskom nárečí
a boli doplnené domácimi pesnič-

Tomáš Malý,
nar. 3. 4. 2015
Vozokanská 328/57
Laura Solárová,
nar. 7. 4. 2015
Inovecká 107/21

Srdečne blahoželáme

Opustili nás

• Foto: Zuzana Mihálková

kami a tancom. O ich interpretáciu
sa postaral komparz zastúpený
všetkými generáciami Kľačancov,
ktorých na harmonike sprevádzala
Emília Krnčoková.
Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že Ženský zákon odohrali
ochotníci z Inovca prvýkrát v roku
1981. Vtedy sa zo súčasných aktérov hry v úlohe Aničky predstavila režisérka Mária Švecová a Melánia Švecová zasa stvárnila hašterivú Zuzu.
JOŽO MALÝ

Františka Černová,
zom. 20. 04. 2015
Brezová 194/29
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Fašiangová zabíjačka

Slnečnú valentínsku sobotu,
14. februára 2015 sa konala pred
obecným úradom v našej tradičná
fašiangová zabíjačka, ktorú otvoril
starosta obce Milan Švec.
Rozlúčku s fašiangami v Čiernych Kľačanoch už od rána obohatil fašiangový sprievod cez dedinu,
ktorý pripravila kultúrna komisia.
Masky v sprievode boli nápadité,
každá mala svoje čaro a jedinečnosť, postarali sa o dobrú náladu
počas dňa v obci a aj v niektorých
domácnostiach, skrátka, o humor
nebola núdza.
V poobedňajších hodinách návštevníci tohto pekného a hlavne
„chutného“ podujatia mali možnosť
ochutnať zabíjačkové špeciality –
klobásky, zabíjačkovú kašu, pečené mäso od šikovných dedinských
mäsiarov. Taktiež sa mohli všetci
zahriať vareným vínkom a nápojmi podávanými v bufete. Pre
tých, ktorí mali chuť
na sladké, čakalo vynikajúce valentínske
prekvapenie - maﬁny
so srdiečkom, ktoré
pripravili dôchodkyne
z miestneho klubu dôchodcov.
Tradičnými kľačianskymi zabíjačkovými
pochúťkami neohrdol
ani predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica,
ktorý prijal pozvanie

na fašiangovú zabíjačku a taktiež
Marián Kéry, poslanec NR SR,
ktorý ocenil vo svojom príhovore
zachovanie tejto peknej tradície
v našej obci.
O hudbu a zároveň dobrú náladu sa postarali peknými pesničkami folklórny súbor Širočina
a Matičiar z Kozároviec so známymi a veselými ľudovými piesňami. O spálenie prebytočných kalórií a o fašiangovú atmosféru sa
postarali súrodenci Mihálkovci –
M-Song svojim vystúpením, na
ktoré si občania zatancovali.
A tak sa čas plesov, zábav a karnevalov aj v Čiernych Kľačanoch
skončil, nastal 40 dňový pôst, cez
ktorý zábava utícha až do Veľkej
noci.
Ing. Anna Števová
Foto: Ing. Jozef Švec

Privítanie detí

Tento rok sme deti narodené v roku
2014 slávnostne v našej obci privítali už
16. januára 2015. Slávnosť sa konala
v sobášnej sieni obecného úradu.
V obci sa narodilo 13 detí: Ivana Vargová, Alex Martinovič, Andrej Martinovič, Diana Šmotláková, Johana Králiková, Peter Suchoň, Samuel Kršák,
Alexej Borčin, Matej Šutka, Dávid Nehéz, Hanka Szegényová, Lenka Szegényová, Veronika Rajnohová.
Slávnosť otvorili piesňou členky SZ
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.
-ouFoto: Ing. J. Švec
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Čiernokľačianska pyxida

Súťaž Požitavie-Širočina
V sobotu, 28. marca 2015, sme sa zúčastnili súťaže, ktorú organizoval
mikroregión Požitavie-Širočina v rámci projektu „Hasiči História a budúcnosť“ v štafetovom behu 8x50m v obci Slepčany.
DHZ Čierne Kľačany postavilo na trať 2 družstvá mužov a jedno žien.
Akcie sa zúčastnili aj súťažiaci z regiónov Bystřička a Haná. Súťažilo
sa v chladnom a veternom počasí, no i napriek tomu sa nám podarilo
umiestniť na medailových miestach.
Poradie - mužov: 1. Čierne Kľačany B
2. Čierne Kľačany A
3. Tesárske Mlyňany
Poradie - ženy: 1. Čierne Kľačany
2. Tesárske Mlyňany
3. Sľažany
Po štafetovom behu sme sa zúčastnili hasičského workshopu v obci
Vieska nad Žitavou na tému „Prevencia lesov“. Vo večerných hodinách
prebiehalo priateľské posedenie zúčastnených DHZ-tiek.
Výbor DHZ Čierne Kľačany týmto vyslovuje poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej obce ako aj mikroregiónu Požitavie –Širočina.
René Solár,
veliteľ DHZ

Dňa 17. marca 2015 sa uskutočnil v našej obci už 21. ročník
Čiernokľačianskej Pyxidy. Ako
každý rok podujatie odštartovali
naši najmladší bežci z MŠ a žiacke kategórie, kde sme zaregistrovali viac ako 70 nádejí z rôznych
bežeckých klubov, čo bolo v porovnaní s poslednými ročníkmi rekordné číslo, čomu sa veľmi tešíme!
Na štart hlavného behu sa za
krásneho jarného počasia postavilo spolu 126 bežcov z celého Slovenska. Hneď od prvých metrov
sa do vedenia dostalo trio – Talán, Švajda, Valíček, ktoré určovalo tempo behu. Na 13 km sa ujal
vedenia Tálán z AC Stavbár Nitra, ktorý si už nedal zobrať celkové víťazstvo a dobehol ako prvý
za 0:50:19, druhý ﬁnišoval Švajda z klubu Ready2Runclub za
0:50:29 a na treťom mieste z od-

stupom 90 sekúnd dobehol už veterán Valíček.
Za domáci klub BK Pyxida najlepšie dobehol v hlavnej kategórii Michal Valkovič v čase 0:53:38
a v ženskej kategórii Soňa Krnáčová, ktorá dobehla na prvom
mieste v čase 1:02:56.
Po dobehnutí si bežci mohli pochutnať na dobrom guláši pri príjemnej hudbe v podaní nášho
folklórneho súboru „Širočina“ a vyhrať hodnotné ceny v tombole.
Celé podujatie sa nieslo v dobrej
atmosfére, k čomu hlavne prispelo
pekné počasie a perfektné zvládnutá organizácia celého behu, za
čo by som sa chcel poďakovať celému „Pyxida tímu“.
Ďakujem aj bežcom, ktorí prišli
podporiť toto bežecké podujatie.
Dúfam, že sa u nás cítili ako doma
a rok sa na nich opäť tešíme.
Michal Čaladik

Projekt Domestos splnil účel
V októbri 2014 sa naša škola zapojila do projektu Domestos, zameraného na zlepšenie úrovne na školských toaletách. Počas projektu
sme plnili súťažné aktivity zamerané na výzdobu, či vôňu na toaletách.
Hotové aktivity sme nafotili a vložili na stránku „domestospreskoly“. Na
základe hlasovania žiakov, učiteľov a najmä rodičov sa nám podarilo
umiestniť sa v prvej desiatke škôl a vyhrať poukážku na nákup výrobkov Domestos v hodnote 478 Eur. Ďakujeme spoločnosti Domestos za
skvelý projekt, ktorý si naozaj splnil účel a naše školské toalety sú vyzdobené, čisté a voňavé.
Mgr. Miroslava Švecová
Riaditeľka ZŠ Čierne Kľačany

Obecné noviny
Čierne Kľačany

Obecné noviny Čierne Kľačany – Občasník občanov obce Čierne Kľačany. Vydáva: Obec Čierne Kľačany • Adresa: OcÚ, Mlynská
953 05 Čierne Kľačany • Tel.č.: 037/630 6296 • Email: cierne-klacany@in.slovanet.sk • Graﬁcké spracovanie: Zuzana Mihálková
• Tlač: SB PRESS Tlmače • Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy príspevkov.

