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Slovo na úvod
Vážení občania,
čas k nám po roku znovu priniesol najkrajšie obdobie – jar. Príroda sa prebúdza a oblieka do zeleného šatu. Tešíme sa na najbližšie kultúrne podujatia – „Stavanie mája“ a „Deň matiek“. Úvod
jari sa niesol v znamení Parlamentných volieb 2016. Aj keď s odstupom krátkeho času, predsa si pripomenieme výsledky volieb.
Tieto údaje sú dispozícii na obecnej webovej stránke, ale nie
všetci občania majú prístup k internetu.
Ako sme volili:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
910
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
629
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24:
621
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:
8
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:
621
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
· Strana TIP:
2 hlasy
· OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA):
52 hlasov
· SME RODINA – Boris Kollár:
39 hlasov
· Strana zelených Slovenska:
6 hlasov
· KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO:
1 hlas
· MOST HÍD:
4 hlasy
· SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA:
103 hlasov
· KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA:
6 hlasov
· SMER – sociálna demokracia:
230 hlasov
· KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE:
45 hlasov
· Kotleba - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO:
55 hlasov
· SIEŤ:
16 hlasov
· PRIAMA DEMOKRACIA:
1 hlas
· SLOBODA A SOLIDARITA:
61 hlasov
Počas úvodných mesiacov v roku sme pre Vás pripravili: FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU a športový bežecký deň: PRETEKY ČIERNOKĽAČIANSKA PYXIDA. Divadelný súbor Inovec Čierne Kľačany sa predstavil s hrou: „ŽENSKÝ ZÁKON PO
KĽAČIANSKY“, ktorú viackrát odohrali v Čiernych Kľačanoch, ale aj v okolitých
obciach. Zároveň ďakujem všetkým miestnym organizáciám, ktorí sa podieľali
na kultúrno - spoločenských akciách obce, ako aj na ich samotnej príprave.
V tomto roku chceme realizovať niekoľko projektov a zámerov pri budovaní
našej obce, hlavne v oblasti investičnej výstavby. V záverečnej fáze je vybavenie stavebného povolenia na 4. etapu výstavby bytových domov č. 7 a č. 8 Na
Dolinke. Už dnes evidujeme na 16 bytov niekoľko desiatok žiadostí. Po začatí
výstavby sa ich počet podľa skúseností zdvoj až strojnásobí. Súčasťou výstavby bude aj vybudovanie novej čističky odpadových vôd, vzhľadom k tomu, že
existujúca ČOV, ktorá slúži pre 1. 2. a 3. etapu bytových domov je maximálne
vyťažená. Nová čistička bude k dispozícii aj pre prípadnú budúcu výstavbu nájomných bytov.
Už dlhšiu dobu sa zaoberáme myšlienkou vybudovať stabilné – neprenosné pódium v parku pred školou. Súčasťou tohto projektu bude aj vybudovanie
spevnenej plochy pre obecenstvo. Realizovaním tohto zámeru ponúkame ešte
viac priestoru pre kultúru v našej obci, ako aj možnosť využitia žiakmi MŠ a ZŠ
Čierne Kľačany.
V dezolátnom a možno aj nebezpečnom stave máme chodník od potoka k smerom k predajni Jednota. Korene rastúcich smrekov značne poškodili
chodník a v blízkej dobe dôjde k oprave práve tejto časti obce. Svoje si už pýta
aj obecná budova a to dom smútku a samotné vybavenie. Plánujeme zrenovovať aj klub dôchodcov, ktorý si tiež vyžaduje svoju modernizáciu interiéru.
V klube dôchodcov sa vytvárajú podmienky pre kultúrnu ale aj spoločenskú
činnosť napr. rodinné oslavy. Tieto investičné zámery sú samozrejme závislé
od dostupnosti ﬁnančných zdrojov.
Na záver milí občania, k novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Deti materskej školy
privítali jar

Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar,
museli ju zapáliť a utopiť v potoku. Mala podobu slamenej ﬁguríny
oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
Najčastejším termínom vynášania Moreny je Smrtná nedeľa (pôstna
nedeľa dva týždne pred Veľkou nocou).
Deti našej materskej školy si spolu s pani učiteľkami vytvorili Morenu, ktorú boli spoločne spáliť pri potoku aby pomohli odísť zime
a prišla jar.

Čajové marcové posedenie JDS
Členovia Jednoty dôchodcov sa už viac rokov pravidelne stretávajú na čajových posedeniach. Tieto stretnutia sú veľmi príjemné
a priateľské. V marci tohto roku sa stretli v sále kultúrneho domu,
kde ich predsedníčka JDS Helena Juríková oboznámila s pripravovanými akciami a brigádami. Navzájom sa porozprávali, mali
si možnosť prečítať časopis pre seniorov a zároveň popíjali čajík
a zajedali mastný chlebík s cibulkou.
Text a foto: -zm-
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Takto sme fašiangovali...
„Fašiangy, Turice, Veľká noc ide,
kto nemá kožucha zima mu
bude...“ a ešte mnohé iné ľudové
priesne zneli v sobotu 6. februára 2016 v našej obci na fašiangovej zabíjačke. Pestrý kultúrny
program pre občanov si pripravili miestne súbory Širočina
a Kľačianky.
Už od rána bola pred obecným úradom dobrá nálada, kde
sa konala tradičná fašiangová
zabíjačka, ktorú otvoril starosta
obce Milan Švec.
V poobedňajších hodinách návštevníci tohto pekného a hlavne „chutného“
podujatia si mali možnosť
pochutnať na zabíjačkových
špecialitách, a to na klobáskach a zabíjačkovej kaše, od miestnych šikovných
dedinských mäsiarov. Tak-

tiež sa mohli všetci zahriať vareným vínkom a nápojmi podávanými v bufete. Pre tých, ktorí
mali chuť na sladké, čakali sladké
fašiangové šišky, ktoré pripravili
dôchodkyne z miestneho klubu
dôchodcov.
Tešíme sa na fašiangy o rok, veríme, že budú také dobré
ako boli tie tohtoročné.
Ing. Anna Števová
Foto: Ing. Jozef Švec,
Zuzana Mihálková
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Uvítanie detí do života
Slávnostné uvítanie detí do života narodených
v roku 2015 sa uskutočnilo 26. februára 2016
v obradnej sieni kultúrneho domu.
V roku 2015 sa narodili: Martin Žufka, nar. 28. 2.
2015 rodičia: Ľubomír a Mgr. Hana Žufkoví, Tomáš
Malý, nar. 3. 4. 2015 rodičia: Tomáš a Ing. Ivana Malí,
Laura Solárová, nar. 7. 4. 2015 rodičia: Radoslav
a Stanislava Solároví, Filip Šmirina, nar. 15. 5. 2015
rodičia: Peter a Zuzana Šmirinoví, Barbora Filipčíková, nar. 19. 6. 2015, rodičia: Pavel a Mária Filipčíkoví, Amélia Čaladiková, nar. 10. 7. 2015 rodičia: Ing.
Michal a Zuzana Čaladikoví, Šimon Švec, nar. 24. 7.
2015 rodičia: Ing. Juraj a Ing. Kristína Švecoví, Patrik Lakatoš, nar. 21. 8. 2015 rodičia: Vladimír Lakatoš a Jana Ághová, Matúš Števo, nar. 28. 12. 2015
rodičia: Peter a Mária Števoví.
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 dar v hodnote 50 €.
-ouFoto: Ing. J. Švec
december 2015 – marec 2016

Návšteva knižnice
Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale je známy aj ako mesiac knihy. S predškolákmi sme sa
vybrali 15. marca na exkurziu do obecnej knižnice, aby sme u detí prehĺbili pozitívny vzťah
ku knihám. Knihovníčka A. Meňhertová deti
privítala a oboznámila ich s funkciu knižnice.
Porozprávala im aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Dozvedeli sa tiež ako vzniká kniha, kto
je spisovateľ, ilustrátor, ako zaobchádzame
s knihami a aký majú pre ľudí význam. Deťom
sa v knižnici najviac páčili rozprávkové knihy
a detské encyklopédie. Z knižnice odchádzali
naši predškoláci plný zážitkov.

Dôchodcovia bilancovali
Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čiernych Kľačanoch sa stretli na svojej výročnej členskej schôdzi 1. februára
v sále kultúrneho domu v hojnom počte.
Nechýbali vzácni hostia: M. Kéry, poslanec NR SR, Z. Koprdová, prednostka OÚ
Zl. Moravce, P. Lisý s manželkou predseda OO Zl. Moravce, Ing. M. Švec, starosta
obce, vdp. P. Patúc a A. Havettová predsedníčka ZO JDS V. Vozokany. Zhodnotili
uplynulý rok a keďže bol čas fašiangu v
kultúrnom programe vystúpila FS Širočina
a spevokol Kľačianky.
Text a foto: -zm-

Narodili sa
Matúš Števo
nar. 28. 12. 2015
Michal Mäsiar
nar. 1. 3. 2016
Adela Rajnohová
nar. 22. 3. 2016
Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

december 2015 – marec 2016
Anna Mihálková
zom. 1. 1. 2016
Františka Solčianska
6. 1. 2016
Štefan Víglašský
11. 2. 2016
Vojtech Antal
5. 3. 2016

Daruj krv – zachrániš život

Aj takýmto heslom by sme vedeli
definovať darovanie krvi. Už od nepamäti patrí krv k najvzácnejším tekutinám na svete. To, že sme sa rozhodli
darovať krv, môže pre niekoho znamenať záchranu života.
Rok sa minul ako voda a Dobrovoľný hasičský zbor Čierne Kľačany
v spolupráci s Obecným úradom sa
rozhodli zorganizovať ďalší ročník Valentínskej kvapky krvi v našej obci.
Sme veľmi radi, že sa táto akcia

v našej obci udomácnila a teší nás,
že počet dobrovoľných darcov krvi
vzrástol o jedného darcu, takže tento
rok darovalo krv v našej obci 38 darcov, z toho členov DHZ Čierne Kľačany bolo 11.
Výbor Dobrovoľného hasičského
zboru Čierne Kľačany a Nitrianska
transfúzna stanica Nitra vyslovujú
poďakovanie všetkým darcom a tešia
sa na ďalší odber.
René Solár
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Čiernokľačianska pyxida - beh na 15 km
Dňa 20. marca 2016 sa v našej obci Čierne Kľačany uskutočnil už
tradičný jarný beh 22. ročník Čiernokľačianskej Pyxidy na trase Čiene Kľačany – Nemčiňany – Malé Vozokany – Veľké Vozokany – Čierne
Kľačany.
Ako každý rok podujatie odštartovali naši najmladší bežci z MŠ
a žiacke kategórie, kde sme zaregistrovali viac ako 50 nádejí z rôznych bežeckých klubov čomu sa
veľmi tešíme!
Na štart hlavného behu sa za
veľmi príjemného jarného počasia postavilo spolu 100 bežcov
z celého Slovenska. Hneď od prvých metrov sa do vedenia dostal
už tradičný účastník tohto behu
Imrich Magyar z klubu AKV Bratislava, ktorý určoval tempo behu
a dobehol do cieľa spôsobom
„štart – cieľ“ za 00:50:20. Druhý
ﬁnišoval Šiko s výrazným odstupom za 00:52:40 z klubu BMSC
Bratislava a na treťom mieste dobehol Mesároš z klubu Elite Sport
Team Levice za 00:52:47.
Za domáci klub BK Pyxida v hlavnej kategórii do 40 rokov najlepšie
bežalo trio 4. Šaling, 5. Maťo Pálenik, 6. Michal Valkovič, ktorí prišli
hneď za prvými tromi pretekármi.
V kategórii 40-49 rokov 1. R. Šluch
a 3. Mário Bača. V kategórii 50-59
rokov 2. Ivan Haspra. V ženskej
kategórii celkovo zvíťazila domáca pretekárka z BK Pyxida 1. Soňa
Krnáčová, ktorá dobehla v čase
1:06:07. V kategórii 35-49 rokov 3.
Dana Sýkorová.
Za pozornosť stojí tiež účasť
v hlavnej kategórii zakladateľa
tohto podujatia Emila Páleníka
st., ktorý to odbehol ako najstarší
účastník na 15 km trati z vynikajúcim časom 01:21:10 už takmer ako
70 ročný!
Celé podujatie sa nieslo v atmosfére rozlúčky s Lackom Urbanovičom, ktorý nás náhle opustil
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koncom minulého roka. Laci dlhodobo pôsobil v klube BK Pyxida ako tréner a aktívny bežec.
Bežci BK Pyxidy na jeho pamiatku
založili Putovný pohár „Laciho
Urbanoviča“, ktorý sa bude kaž-

doročne odovzdávať najlepším
bežcom BK Pyxida na Memoriáli
Laca Urbanoviča na Machulinskej
dvadsiatke.
Česť jeho pamiatke.
Už tradične bola perfektné
zvládnutá organizácia celého
behu, za čo by som sa chcel poďakovať starostovi obce Ing. Milanovi Švecovi, PhD., ktorý zo svojim kolektívom poslancov a za-

mestnancov tento beh pripravil,
na výbornej úrovni. Ďakujem aj
Matici Slovenskej, ako i všetkým
sponzorom a dobrovoľníkom „Pyxida tímu“.
Vďaka aj bežcom, ktorí prišli
podporiť toto bežecké podujatie.
Dúfam, že sa u nás cítili ako doma
a o rok sa na nich opäť tešíme.
Emil Páleník
Foto: Jozef Švec

Kľačianski futbalisti porazili
bordel na ceste k viniciam
• Športovcom sa nepáčil
neporiadok za dedinou.
• Cestou našli hrozné aj
bizarné veci. • Odpadom
naplnili štrnásť vriec.
Skupina kľačianskych
futbalistov sa počas druhej
marcovej soboty rozhodla skrášliť cestu vedúcu
z dediny na vinice. Impulz
k tomu im dal záložník
Andrej Šútor, ktorý sa sem
chodí prechádzať so psom
Argom, a okolie cesty „obsiate“ odpadkami ho zne• Lukáš Švec, Tomáš Geleneky, Andrej Šútor,
chutilo. Treba mu dať za Július Švec a Vladimír Valkovič nazbierali vedpravdu, veď len na prvom ľa cesty 14 vriec odpadkov.
úseku (po koniec záhrad),
zaplnili jeho kolegovia (Július
Švec, Tomáš Geleneky, Lukáš Švec
a Vladimír Valkovič) bordelom až
päť vriec.
Doslova odporným bonusom
bola zdochnutá mačka zabalená
v bielom vreci a pohodená v priekope. Cestou ďalej to vyzeralo
ako motoristické okienko. Po dolámanom nárazníku prišli na rad
dve pneumatiky, no a rovno pod
dvojkrížom svietili pohodené dva
reﬂektory. Človek by normálne
mohol nadobudnúť dojem, že

• Pod neporiadok vedľa cesty k viniciam sa podpísali aj motoristi.

kdesi na viniciach sídli autoservis.
Ktovie?
Fešáci obliekajúci kľačiansky
dres naplnili odpadom celkom
14 vriec (išlo hlavne o PET fľaše).
Ich iniciatívu ocenil aj okoloidúci
starosta Čiernych Kľačian Milan
Švec, ktorý ich pozval na pohár
vína.
JOŽO MALÝ
Foto: autor
Nie dlho sme sa tešili z vyčistenej cesty na vinice, žiaľ
o niekoľko dní nezodpovedný občan vyniesol „betónové pätky“, časť do vyčistenej cesty a časť k smerom
k vodárni. Bolo by dobré,
keby sa občania popozerali
okolo seba, „ktorí“ zo susedov menili alebo likvidovali
10 ks železných stĺpov osadených v betóne.
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