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Slovo na úvod
Vážení občania,
stojíme na prahu rokov 2015 – 2016.
Prichádza obdobie bilancovania
a zhodnotenia celoročnej spoločnej práce
v prospech rozvoja našej obce. Zároveň stojíme pred
novými úlohami, projektami a výzvami na rok 2016.
Vstupujeme do tretieho roku programového obdobia
2014 – 2020, v ktorom budeme postupne čerpať ﬁnančné zdroje pre budovanie našej obce.
V lete sme odovzdali 16 rodinám nové byty v bytových domoch
č. 5 a č. 6, Na Dolinke v celkových nákladoch 790 800,00 €. Na nové
bytové domy nám prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nenávratnou dotáciou vo výške 287 040,00 €.
Aktuálne prebieha príprava stavebného povolenia pre 4. etapu výstavby bytových domov č. 7 a č. 8, Na Dolinke. S výstavbou chceme začať
čo najskôr v roku 2016 a následne skolaudovať byty do konca roka. Nájomníkom plánujeme nové bývanie odovzdať v II. Q budúceho roka.
Prednedávnom sme ukončili rekonštrukciu strechy materskej školy.
Na novú strechu v hodnote 12 961,00 € nám prispelo nenávratnou
dotáciou Ministerstvo ﬁnancií SR sumou 10 000,00 €.
Záverom roka 2015 sme dostali spoločný vianočný darček v podobe nového verejného osvetlenia v konečnej sume 113 000,00 €
z projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce
Čierne Kľačany“. V obci bolo vymenených 81 existujúcich svietidiel
spĺňajúcich najnovšie normy na osvetlenie komunikácií – moderné,
energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bude doplnená o 60 nových svietidiel, ktoré zabezpečia
normy STN. Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy budú dosiahnuté úspory energie vo výške 75,54 GJ/rok, čo predstavuje zníženie
nákladov na elektrickú energiu, použitú na osvetlenie obce o 52,87 %.
Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie
CO2 o 8,02 ton/rok. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prostredníctvom fondu
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 107 350,00 €, náklady obce sú vo výške 5 650,00 €. Riadiacim orgánom pre Operačný
program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo
hospodárstva SR. Zásluhou tohto projektu sa bude svietiť už po celú
noc v našej obci.
Z rezervy predsedu vlády SR nám boli uvoľnené ﬁnančné prostriedky vo výške 23 000,00 € na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu.
Súčasne by sme chceli zatepliť kultúrny dom s novou fasádou. Na Ministerstve životného prostredia SR máme podaný projekt na zateplenie v hodnote 123 901,00 €. Ešte do konca roka plánujeme zrekonštruovať stropy v Materskej a Základnej škole v Čiernych Kľačanoch.
Na záver Vám želám, aby ste nadchádzajúce vianočné sviatky prežili v pokoji, prajem Vám veľa radosti
v kruhu blízkych, veľa šťastia, síl, ktoré budeme v novom roku všetci potrebovať. Vykročte doň správnou
nohou.
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Čas nádeje
V nebi sa perie rozletelo,
pomaly padá ku zemi.
Zakrýva všetko snehobielo,
každučký kúsok nájdený.
Krajinou biely anjel letí,
obchádza ticho domovy.
Čaká, či otvoríme duše
plnučké úcty, pokory.
A zasadne si k nášmu stolu,
domovom sa láska rozleje.
Vráti sa opäť v mysli detstvo,
zas obnovia sa nádeje.

Raz v roku si v izbe stojí, rozžiarený, zlatý strom.
Na ňom hviezdy sviečky žiaria, lesom vonia celý
dom. Pod stromom je plno krabíc a v nich krásne
darčeky, na stole už kapor vonia, vonku zvonia
zvončeky. Za oknami snech sa sype, vločky tíško
padajú. Rozžiarené detské očká na darčeky čakajú.
Izba dýcha vôňou medu, vonku sneh sa ligoce, raz
v roku je vzácny večer, raz v roku sú Vianoce.

Foto Ing. Jozef Švec
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Kľačany
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Prišiel k nám nový kolotoč
Huráááááááá!!!
V tomto roku na
jar sme sa dočkali radostnej udalosti. Do
našej materskej školy
prišiel nový kolotoč.
Náš pán starosta prišiel medzi nás a slávnostne
prestrihol

Vitaj, vitaj Mikuláš, vitaj medzi nami,
prišli sme ťa pozdraviť veselými hrami...
...takto sme v našej obci privítali Mikuláša. V nedeľu 6. decembra
zavítal aj k nám s plným vrecom sladkostí. Predvianočnú atmosféru
a čakanie na Mikuláša spríjemnili žiaci našej základnej školy svojim
programom, piesňami, básňami a tančekom. Dospelí, ale aj deti sa
mohli zahriať výborným vianočným punčom. V sále kultúrneho domu
prebiehala Mikulášska burza, ktorú zorganizovali a pripravili šikovné
mamičky detí zo ZŠ. Nádherné dekoračné predmety, či vianočné cukrovinky mali veľký úspech.
Po príchode očakávaného Mikuláša nastala čarovná chvíľka, keď
viac ako svetlá sviečok žiarili očká všetkých detí. Dala sa z nich čítať
radosť, očakávanie, ale aj možno trochu strachu, ktorý však rýchlo
opadol po obdržaní sladkosti od Mikuláša. Keď už každé dieťa dostalo svoj darček pomohli Mikulášovi rozsvietiť stromček.
Za darčeky ďakujeme a úprimne sľubujeme,
že budeme dobrí zas príď aj o rok medzi nás...

stuhu, a my sme
vedeli, že už môžeme nasadať.
Mali sme pekné
leto na školskom
dvore.
Ďakujeme:)
(mm)

Katarínska zábava
Spolupráca MŠ a rodičov je
v dnešných časov nevyhnutná.
V Čiernych Kľačanoch rodičia
v spolupráci s MŠ usporiadali
Katarínsku zábavu.
Cieľom tejto akcie bolo získať finančné
prostriedk y
pre deti, čo
sa aj podarilo.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí sa prišli zabaviť
a tým pomohli MŠ.

Foto: Ing. Jozef Švec

Zvlášť cheme poďakovať
hlavným organizátorom a to
Alene Kostolániovej, Andrei
Meňhertovej a Mariánovi
Levickému.
(mm)

Opravená strecha materskej školy

Krádež
v areáli školy

Dňa 30. novembra 2015 sa začali práce s opravou strechy materskej školy. Vek inak dobre navrhnutej budovy sa podpísal na jej stave, preto
sa po polstoročí podarilo začať s výmenou strešnej krytiny, ktorá pri prehánkach počasia už neplnila svoj účel. Po dokončení strechy si Materská
škola Čierne Kľačany
bude "pýtať", aby sa
v rekonštrukcii pokračovalo. Ak by sa
v budúcnosti pokračovalo v rekonštrukcii, ďalšou etapou by
mali byť práve steny
interiéru,
(nosná
priečka budovy MŠ).

Koncom septembra sme sa
spolu s deťmi rozhodli skrášliť
okolie našej školy výsadbou zelene. Zakúpili sme 26 tují, ktoré sme
spolu s deťmi vysadili a starostlivo polievali dva týždne. Žiaľ počas jesenných prázdnin nám šesť
tují zo školského dvora ukradol
niekto, kto si chcel skrášliť svoju
záhradku a svojim bezohľadným,
egoistickým konaním znehodnotil našu prácu, keďže nebral ohľad
na to, že stromčeky kradne škole
čiže deťom. My dospelí sme boli
zhrození a znechutení, ale deti
zostali sklamané.
(ms)

Budova MŠ s novou strešnou krytinou
Foto: M. Mihálová
Budova MŠ pred výmenou strešnej krytiny
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Stretnutie jubilantov
Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, obecný úrad spolu so
sociálnou komisiou obecného
zastupiteľstva, si uctili občanov – jubilantov, ktorí oslávili v
tomto roku 70, 80, 85 a 90 rokov
a manželov pri príležitosti 50. a
60. výročia spoločného života.
Slávnostne ich privítali v kultúrnom dome, kde sa im prihovil starosta obce Ing. Milan
Švec, PhD. Poprial im hlavne
pevné zdravie v kruhu svojich
najbližších. Súčasťou slávnosti
bol aj zápis do pamätnej knihy
obce. Jubilanti dostali kvietok
a a darček. Na záver osláv bolo
pre jubilantov pripravené krátke posedenie.
Jubilanti:
70-roční
Mária Čmiková, Školská 261/48
Malá Paulína, Vozokanská 326/
55
Blažej Mladý, Hlavná 121/40

Ľudmila Šmirinová, Školská
263/50
Paulína Tonková, Mlynská 50/
12
Alžbeta Valkovičová, Vozokanská 348/104
80-ročná
Anna Pániková, Vozokanská
339/88

85-ročné
Mária Horná, Matičná 11/56
Mária Tonková, Brezová 197/23
90-ročná
Helena Páleníková, Hlavná
149/12
50 rokov sobáša
Jozef a Alžbeta Valkovičoví, Vozokanská 348/104

60 rokov sobáša
Ľudovít a Mária Páleníkoví,
Mlynská 42/22
Jozef a Anna Kršiakoví,
Vozokanská 321/70
Emil a Karolína
Páleníkoví,
Mlynská 46/16
Srdečne blahoželáme

Úcta k staším
Povedali si áno
máj - november 2015
Juraj Švec a Bibiana Brnová
1. 8. 2015
Jozef Jančo a Katarína Ácsová
28. 8. 2015
Andrej Solár a Ing. Veronika
Švecová
12. 9. 2015
Jozef Páleník
a Ing. Valéria Kurkinová
3. 10. 2015
Peter Števo a Mária Kršáková
24. 10. 2015
Lenka Danková a Ján Határ
28. 11. 2015

Narodili sa
Foto: Ing. Jozef Švec

Mesiac úcty k starším sme si
v našej obci uctili druhú októbrovú nedeľu slávnosťnou akadémiou. Na úvod starosta obce
Ing. Milan Švec, PhD. všetkých
srdečne privítal, poďakoval im
za ich lásku a trpezlivosť a poprial im krásnu jeseň života,
veľa zdravia a radosti v kruhu
svojich rodín.

Kultúrny program otvorili
deti z materskej a základnej
školy, ktorí si pripravili milý kultúrny program, čím potešili svojich starkých. Po nich zaspieval
spevokol Kľačianky zmes ľudových piesní a na záver folklórny súbor Širočina rozospieval
a roztancoval prítomných.
(zm)

Opustili nás
máj- november 2015
Justína Zlatňanská, zom. 21. 5.
2015, Farská 152/16
Jozef Kabát, zom. 7. 9. 2015,
Školská 224/4
Silvia Csudaiová, zom. 13. 9.
2015, Školská 234/4
Júlia Lukáčová, zom. 26. 11.
2015, Mlynská 17/61

Filip Šmirina
nar. 15. 5. 2015 Školská 263/50
Barbora Filipčíková
nar. 19. 6. 2015 Matičná 87/17
Amélia Čaladiková
nar. 10. 7. 2015 Brezová 200/17
Šimon Švec
nar. 24. 7. 2015 Na Dolinke 435/2
Patrik Lakatoš
nar. 21. 8. 2015
Na Dolinke 437/4
Srdečne blahoželáme
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Bilancia futbalistov TJ
Vo futbalovej sezóne 2014 2015 sa naše mužstvo umiestnilo
na 5. mieste - 14 výher, 2 remízy,
10 prehier, skóre 67:40
Domáce zápasy: 8 výhier, 2
remízy, 3 prehry
Zápasy vonku: 6 výhier, 0 remíz, 7 prehier
Najlepší strelci: Andrej Šútor
a Lukáš Švec 12, Július Švec 8
a Juraj Šabík 6 gólov
Najvyťaženejší hráči v minutách: Ľuboš Števo 2.250, Andrej
Šútor 1.160, Peter Páleník 2.158,
Miroslav Švec 2.127, Július Švec
2.020
V sezóne 2015 - 2016 sa naše
mužstvo umiestnilo priebežne
na 4. mieste - 7 výhier, 2 remízy,
4 prehry, skóre 35:27
Zápasy doma: 6 výhier, 1 remíza, 0 prehier
Zápasy vonku: 1 výhra, 1 remíza, 4 prehry
Najlepší strelci: Lukáš Švec 17,
Július Švec 5 gólov
Najvyťaženejší hráči v minutách: Lukáš Švec odohral 1170,
Július Švec 1.077, Juraj Šabík
1.001, Jozef Michaľák 990, Ľuboš
Števo 960, Miroslav Švec 958
Uskutočnené prestupy 2015:
Jozef Michaľák (materský klub
Choča)

V roku 2015 sme sa tak ako po

iné roky zúčastnili rôznych hasičských súťaží a taktiež sme sa prihlásili aj do Sitnianskej hasičskej
ligy, ktorá pozostávala zo 6 kôl.
Začali sme ju na domácej pôde
kde sme skončili na 1. mieste.
Taktiež sa do súťaže prihlásili aj
naše mladé hasičky. V konečnom hodnotení sme získali 4x 1.

TJ Čierne Kľačany - jeseň 2015 VII. liga C

Martin Herda (materský klub Nová Ves
nad Žitavou)
Martin Horný (materský klub Sklené
Teplice)
Hodnotenie trénera Dušana Rumanka
jesennej časti:
Príprava: Už počas
konca minuloročnej
sezóny sme vedeli, Horný rad zľava: Ján Holý (vedúci mužstva), Dušan Rumanko (tréner), Ľuboš Števo, Pavel
že budú problémy so Kliman, Juraj Šabík, Martin Herda, Július Švec, Tomáš Geleneky, Mário Cigáň, Andrej Čalásložením hráčskeho dik, Boris Lukáč a Miroslav Švec.
kádra na novú sezónu. Dolný rad zľava: Ľubomír Antal (tajomník TJ), Peter Kršiak, Jozef Michaľák, Andrej Šútor,
Nedostatok hráčov sa Lukáš Švec, Martin Horný, Patrik Kudrej, Dušan Páleník a Marek Švec.
začal prejavovať už
v prvých prípravných zápasoch. vom rade to boli pracovné povinZáver: Hodnotiť či 4. miesto po
Preto sme sa museli rozhodnúť nosti hráčov, začali sa prázdniny, jesennej časti je dobré alebo neriešiť to aj príchodom nových výlety, odchody na dovolenky. dostatočné nie je ľahké. Nemáme
hráčov. Prestupy nemali byť Zloženie mužstva sa stále meni- hráčov profesionálov a preto muhlavne ﬁnančne náročné, ale lo, čo neprispelo k stabilite výko- sím oceniť aj to, že popri štúdijných
užitočné. Podarilo sa nám získať nov. Napriek dobrým výsledkom či pracovných povinnostiach majú
troch hráčov – Jozefa Michaľáka v domácich zápasoch, máme veľ- ochotu nájsť si čas na tréning ale(Choča), Martina Herdu (Nová mi zlú bilanciu z ihrísk súperov. bo zápas. Myslím si, že ako kolektív
Ves nad Žitavou) a Martina Hor- Prehrali sme zbytočne pár veľmi sú dobrí a ak si budú rozumieť na
ného (Sklené Teplice). Týmto sa dobre rozohratých zápasov. Ku ihrisku tak ako mimo ihriska, tak
káder mužstva uzavrel.
koncu jesennej časti sme mali už výsledky môžu byť ešte lepšie.
Majstrovské zápasy: Sezó- veľké problémy aj zložiť mužstvo A nakoniec sa musím poďakovať
na začala veľmi rýchle a to už na zápas. Prišli zranenia, ale aj aj nášmu realizačnému týmu či už
po troch prípravných zápasoch bezdôvodná neúčasť na majstrá- predsedovi, tajomníkovi, vedúcea niekoľkých tréningoch. Zložiť ku. No je zaujímavé, že posledné mu mužstva a ostatným, ktorí sa
mužstvo podľa mojich predstáv dva zápasy sme mali minimálne snažia vytvoriť nám čo najlepšie
bolo prakticky nemožné. V pr- 17-18 hráčov na hratie zápasu.
podmienky pre naše pôsobenie.

Hasiči žnú úspechy
miesto a 2x 2. miesto, čo pre nás
znamená, že putovný pohár na
ďalší rok zostáva v našej novej
požiarnej zbrojnici. Dievčatá podali tiež dobrý výkon a celkovo
skončili na 5. mieste.
Naši mladí plemeniaci sa zúčastnili dvoch súťaží, kde vybo-

jovali dve pohárové prvé miesta.
Celkovo sme v roku 2015 absolvovali 22 súťaží, čo je náš rekord v doterajšej histórii. Súťažili
sme v okresoch ZM, NR, BS, ZC,
PD, KA, PB.
No naša práca nepozostáva len
zo športovej činnosti ale taktiež,
že pomôžeme aj na podujatiach,

ktoré organizuje obec, ako aj pri
požiaroch kde sme boli zvolaný
na dohliadku požiariska nakoľko
za dedinou smerom na vinice
horel balíkový kozol.
Naša hasičská kronika sa
zúčastnila celoslovenského ﬁnále kde obsadila krásne 3.
miesto za čo by sme sa chceli
poďakovať predsedovi DHZ Jánovi Rajtarovi.
R. Solár

Dobrovoľný hasičský zbor Čierne Kľačany
v spolupráci s Obecným úradom
Vás pozýva na

VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI
11. februára 2016
od 8.00 hod. v priestoroch
kultúrneho domu Čierne Kľačany.
Srdečne pozývame všetkých
prvodarcov a darcov.
Bližšie informácie mobil: 0911692 424 René Solár
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