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Slovo na úvod
Važení občania,
leto vrcholí a školáci sa nachádzajú už v druhej polovici
prázdnin. Máme skutočné rozmarné leto s premenlivým počasím. Niektoré dni sú nadmerne horúce, iné podchladené
s množstvom zrážok a búrok.
Počasie nás viackrát prekvapilo
a žiaľ zanechalo za sebou rozsiahle škody. Vinohradníci majú ťažké srdcia na mráz, ktorý
na jar poškodil vinice na 40-100 %, neobišiel
ani ovocné stromy, na ktorých v tomto roku
budeme zbytočne hľadať úrodu.
Začiatkom júna nám opakovane dva dni
po sebe prietrž mračien zaplavilo časť obce
Na Dolinke. Prudkými prívalovými dažďami voda spolu s ornicou zaplavila chodníky
a parkoviská. Čiastočne bola poškodená aj
čistička odpadových vôd. Chcem sa aj touto cestou poďakovať nášmu Dobrovoľnému
hasičskému zboru a HaZS zo Zlatých Moraviec, ktorí nám v tejto ťažkej chvíli pomáhali
odstraňovať kalamitu. Pre odstránenie možného budúceho ohrozenia, ako občanov, tak
aj obecného majetku sme postavili zo západnej strany spevnenú hrádzu. Na hrádzu bolo
privezených niekoľko desiatok nákladných
áut spevneného materiálu, ktorý bol následne pokrytý zeminou. Pre lepší odvod dažďovej vody sme prehĺbili odvodňovací kanál,
v smere do potoka.
Postupne sa ukončievajú práce na oprave kultúrneho domu a to klub dôchodcov
a oprava strechy. V klube dôchodcov boli
vysprávkované steny a klub bol komplexne
vymaľovaný. Dnes tento priestor poskytuje
slušné a štandardné možnosti na spoločenské, kultúrne a rodinné príležitosti. Predpokladám, že všetci budeme mať spoločne
radosť z novej strechy, ktorá už na viacerých
miestach zatekala na javisku a do veľkej sály.
Strecha bola ešte pôvodná, značne skorodovaná a miestami až prehnitá. Krytina bola
demontovaná, zostali iba železné nosníky, na
ktoré bol uchytený drevený krov. Na drevenú konštrukciu bol namontovaný poplastovaný oceľový plech od Talianskeho výrobcu
s vrstvou proti UV žiareniu. Celkový náklad
na rekonštrukciu strechy bol 29 000 €. Financovanie bolo zabezpečené prostredníctvom
vlády slovenskej republiky, na ktoré nám

Ministerstvo ﬁnancií poskytlo nenávratnú
dotáciu vo výške 23 000 €. Ministerstvu ﬁnancií a vláde SR vyjadrujeme poďakovanie.
Strecha bola doﬁnancovaná z obecného rozpočtu vo výške 6 000 €.

Do konca prázdnin plánujeme dokončiť
vnútornú rekonštrukciu budovy Materskej
školy. Po oprave strechy, vnútorných stropov
a vymaľovaní začíname s rekonštrukciou kuchyne. Nevyhnutná je oprava stien a sanitárneho priestoru. Postupne budú vymenené
obkladačky a kuchyňa bude vymaľovaná.
Opotrebovaný kuchynský riad
nahradíme s novými nerezovými
súpravami a doplníme ďaľšiu potrebnú výbavu. Po dobe funkčného použitia sú aj elektrické
spotrebiče. Do nadchádzajúceho
školského roka budú mať naši
malí stravníci aj nový elektrický
sporák.
V tomto období sme začali so
4. etapou výstavby nájomných bytov č. 7 a č. 8 Na Dolinke. Nájomné
8 bytové domy spolu v hodnote 717 600 € sú ﬁnancované zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
vo výške 60 % a z Ministerstva
výstavby dopravy a regionálneho
rozvoja vo výške 40 %. Ukončenie 4. etapy výstavby nájomných
bytov predpokladáme v druhej
polovici roku 2017. Súčasťou aktuálnej a plánovanej výstavby
na ďalšie štvorročné obdobie je
aktualizácia zmien a doplnkov
Územného plánu obce. Zmeny
sa budú hlavne týkať výrobnej
oblasti, výstavby centrálnej ČOV,
výstavby nájomných bytov, indi-

viduálnej bytovej výstavby a ďalších požiadaviek podnikateľských subjektov. Zmeny
a doplnky k územnému plánu obce chceme
dokončiť do konca roka 2016.
V novinách vám prinášame prierez udalostí, aktivít v našej obci za posledné obdobie
tých najmladších, mládež - skautov, až po seniorov. Dočítate sa ako sme oslávili 90. rokov
DHZ, ako sa hasičom darilo na súťaži O pohár
starostu obce, ale aj o 4. ročníku nohejbalového turnaja O pohár starostu obce na multifunkčnom ihrisku, či družobnom zápase „starí
páni“ Fintice - Čierne Kľačany. Veľmi dobre sa
darí aj našim bežcom z bežeckého oddielu
Pyxida, o ktorých vás budeme informovať
v budúcich novinách.
Organizátorom všetkých podujatí a vedúcim jednotlivých tímov vyslovujem poďakovanie.
Vážení spoluobčania, dovoľujem si vás pozvať v mene organizátorov, poslancov obecného zastupiteľstva a v mene svojom na Vinobranie 2016.
S úctou
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce
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Príjemné spomienky...
Posledné mesiace školského
roka boli v našej škole skutočne
pestré. V máji sme po prvýkrát
zorganizovali super akciu „Noc
v škole“, kde žiaci mali možnosť
si zasúťažiť v športových a vedomostných disciplínach, absolvovať skúšku odvahy pri hľadaní
hesla a spať po prvýkrát v škole.
Všetci sme si to užili.
Medzinárodný deň detí sme
strávili v Nitre, kde sme navštívili
armádne kasárne, povozili sme sa
Nitrianskym vláčikom a navštívili
sme aj Nitriansky hrad. Výlet sme
zavŕšili zmrzlinou v Jelenci.
Ďalej sme sa zúčastnili exkurzie v diaľničnej spoločnosti
Granvia PRIBINA a hudobno-výchovného koncertu v ZŠ Volkovce.

V rámci ŠKD žiaci s pani vychovávateľkou navštívili Vozokanského leva a múzeum
v Zlatých Moravciach.
Už druhý rok sme boli poz)vaní na futbalový turnaj, ktorý tento rok organizovala ZŠ
vo Volkovciach. Naši žiaci sa
umiestnili na 2. mieste zo štyroch.
Školský rok sme ukončili rozlúčkovou opekačkou a výbornou penovou tortou.
Verím, že naši žiaci majú
na uplynulý školský rok len
príjemné spomienky, užijú si
zaslúžené prázdniny a v septembri sa opäť stretneme plní
novej energie.
Mgr. M. Švecová
riaditeľka ZŠ

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec
Aj pre našich predškolákov v Materskej škole v Čiernych Kľačanoch zazvonil takýto zvonec na konci školského roka. Rozlúčková
slávnosť sa konala 17. júna 2016. V školskom roku 2015/2016 bolo
v našej materskej škole jedenásť predškolákov. Čaká na nich základná škola a každodenné povinnosti spojené s učením a vzdelávaním sa. Prajeme im v základnej škole veľa úspechov, veľa dobrých
kamarátov a veľa nových a pekných zážitkov.
-mm-

Skauting - veľké dobrodružstvo
Postrehli sme na fb, že naša mládež sa zapojila medzi skautov.
Poprosili sme Lucku Kériovú nech nás zasvätí do sveta skautingu.
• Čo je skauting?
- Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje
nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich
snov a nájdenie si priateľov na
celý život.
• O čo v skautingu ide?
- Chceme, aby sa každý človek, ktorý zažil skauting, snažil
najlepšie ako vie, byť: slobodným a rozvinutým, príjemným,
aktívnym a duchovne bohatým
človekom.
• Aký je jeho cieľ?
- V skautingu rozvíjame vedomosti, schopnosti, a postoje
v telesnej, intelektuálnej, citovej,
sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.
• Kedy vznikol a ako pracujete?

- Skauting v Čiernych Kľačanoch začal koncom roka 2014
prvou družinou. Teraz máme tri
družiny pod vedením starších
skautov a je nás dohromady 35
členov. Stretávame sa raz do
týždňa na fare v Čiernych Kľačanoch. Okrem pravidelných družinoviek chodievame na výlety, organizujeme rôzne súťaže, či sa
stretávame s inými skautmi.
Vyvrcholením
skautského roka je letný skautský
tábor, na ktorom zúžitkujeme
nadobudnuté
zručnosti a vedomosti,
ale hlavne sa zabavíme
v lone prírody.
Máme družiny: Foxici,
Permonici a Bobrici. Sme
súčasťou: 2. oddielu Buen Ca -

mino Volkovce. Patríme k 41.
zboru T. G. Masaryka Topoľčianky.
• Aké máte plány do budúcnosti?
- Našim cieľom je vytvoriť

3. oddiel v Čiernych Kľačanoch
a stále napredovať v skautskom živote.
Ďakujeme a držíme Skautom palce!
-r-
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Na sv. Cyrila a Metoda
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
sme si v našej obci pripomenuli
v chráme sv. omšou a pred súsoším od akad. soch. Ľudmily
Cvengrošovej. Starosta obce
Ing. Milan Švec, PhD. spolu
s vdp. Petrom Patúcom im vzdali
úctu a folklórna skupina Širočina
prispela k slávnostému aktu svojimi piesňami. Budúci rok bude
20 rokov čo máme naše súsošie
s Pyxidou v rukách sv. Metoda. -r-

apríl – júl 2016

Povedali si áno

Návrat ku koreňom – pešia púť
do Hronského Beňadika
Ísť na pešiu púť sme diskutovali dávnejšie a nielen preto
že sme často pešo na viniciach
a v chotári, ale hlavne preto, aby
sme spoločne ukázali kajúceho
ducha v roku Božieho milosrdenstva.
Farské spoločenstvo
teda dostalo impulz od
pána farára Petra Patúca
na sobotu 11. júna 2016
s cieľom svätá brána
v Hronskom Beňadiku –
kláštorný kostol sv. Benedikta a Panny Márie.
S krížom z bazového
dreva desať pútnikov
vykročilo z Čiernych
Kľačian a ďalších šesť sa pridalo
vo Volkovciach.
Ruženec a kroky... kríž putoval
z ruky do ruky... svätá spoveď
na nohách a podpora okolia aj

armádne stíhačky
ukázali svoje krídla
nad nami... a pred
chrámom nás vítal
spevom náš dav,
ktorý na kolesách
doputoval.

Miestny pán farár František Kapustňák nám predstavil
chrámový komplex a jeho históriu (v donačnej bule pápeža
Inocenta III sú uvedené Čierne

Narodili sa

Kľačany z 15. mája
1209). Nasledovala svätá omša
s asi 80 veriacimi
z celej farnosti
Čierne
Kľačany
spolu s uctením
si relikvie sv. Krvi
Kristovej. Toľko
Perla Pohronia, toľko obnovená
pešia púť a tešíme sa na nové
impulzy v roku Božieho milosrdenstva.
Ing. J. Švec

Dôchodcovia za krásami Slovenska
Výbor Jednoty dôchodcov
v Čiernych Kľačanoch zorganizoval puťovno-poznávací
zajazd v dňoch 21. a 22. júna
do Košíc a Vyšnej Sebastovej.
Prvá zastávka bola v Čiernom
Balogu - Vydrove, kde sme

navštívili Lesnícky skanzen.
V popoludňajších hodinách
sme si prezreli nádherne pamiatky Košíc a oddýchli pri
hrajúcej fontáne. Po ubytovaní v peknej ubytovni na Zelenom Vrchu pri dobrom vínku a

Mária Meštráková
a Jozef Benčat
30. 04. 2016
Denisa Opálená
a Martin Danko
07. 05. 2016
Ing. Jana Pavčeková
a Ing. Marek Dian
14. 05. 2016
Jana Horná
a Ján Šabo
17. 06. 2016

pekných piesňach harmoniky
pani Vencelovej sme si i zaspievali. Druhý deň po chutných raňajkách nás čakala
Vyšná Sebastová: sv. omša
v malom ale milom kostolíku,
ruženec v Ružencovej záhrade a na rozlúčku aj mariánske
piesne. Po pookrianí na duchu
a dobrom obede na Spišskom
salaši naša cesta viedla do termálnych bazénov v kúpeloch
Lúčky v malebnom prostredí
pod kopcom Choč. Po osviežení tela a dobrej večeri sme
sa všetci štyridsiati zdraví
a plní pekných zážitkov vrátili
domov s nádejou, že sa ešte
na takejto alebo podobnej akcii
stretneme.
H. Juríková

Matias Skalnický
nar. 26. 04. 2016
Mlynská 29/49
Adela Nentvichová
nar. 03. 05. 2016
Mlynská 24/40
Nina Juríková
nar. 16. 05. 2016
Horná 176/16
Viktória Bajanová
nar. 24. 05. 2016
Školská 254/37
Tamara Bajanová
nar. 24. 05. 2016
Školská 254/37
Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

apríl – júl 2016
Koloman Bednár
zom. 08. 04. 2016
Na Dolinke 434/1
Mária Košútová
zom. 16. 04. 2016
Školská 246/27
Jozef Švec
zom. 27. 05. 2016
Hlavná 123/38
Pavel Mihálka
zom. 04. 06. 2016
Vozokanská 298/19
Emília Páleníková
zom. 29. 06. 2016
Vozokanská 350/108
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90.výročie založenia DHZ Čierne Kľačany
Dňa 18. júna 2016 sme si v našej obci pripomenuli 90. výročie
založenia Dobrovoľného hasičského zboru.
Oslavy sme začali sprievodom
do kostola. Pred slávnostnou sv.
omšou, ktorú celebroval pán farár
vdp. Peter Patúc, sme si v cintoríne uctili našich zosnulých členov
položením kytíc a zapálením kahancov.
Po svätej omši sme v kultúrnom
dome privítali hostí na slávnostnej
výročnej členskej schôdzi. Pozvanie prijali - Peter Kunkela, člen
Prezídia DPO SR a zároveň predseda republikovej komisie histórie DPO, Ing. Miroslav Suk, riaditeľ
okresného riaditeľstva HaZZ Zlaté
Moravce, Dušan Mihók predseda
preventívnej komisie a člen predsedníctva, Renáta Gregorová,
okresná veliteľka, Ing. Milan Švec,
PhD., starosta obce, Stanislav Bajaník, člen výboru Matice Slovenskej, vdp. Peter Patúc, miestny farár, zástupcovia z DHZ Topoľčianky a Tekovské Nemce, poslanci
obecného zastupiteľstva.
Slávnostný príhovor predniesol starosta obce. Schôdzu otvoril veliteľ René Solár, predstavil
všetkých hostí a odovzdal slovo
predsedovi DHZ Jánovi Rajtarovi.
Na úvod vyzval predseda prítomných aby si všetci minútou ticha

uctili pamiatku zosnulých členov.
Ďalej predseda v krátkosti oboznámil prítomných históriou DHZ
od jej vzniku až po súčasnosť.
Ďalším bodom programu
bolo povyšovanie členov, ocenenie stužkou členov za vernosť
a odovzdávanie medailí za príkladnú prácu, za zásluhy a za dlhoročnú prácu v zbore.
Po odovzdaní ocenení nasledoval príhovor hostí, v ktorom
bola vyzdvihnutá práca všetkých
dobrovoľných hasičov, ktorí boli
nápomocní pri povodniach, požiaroch a iných živelných pohromách, ktoré nás poskytli v minulom období.
K 90. výročiu založenia DHZ
v obci bola vydaná knižná publikácia, ktorú obdržal každý člen spolu

s upomienkovými predmetmi.
Počas slávnostnej schôdzi i po
nej nám spieval folklórny súbor
Širočina.

Nohejbalový turnaj O pohár starostu obce
Dňa 6. augusta 2016 sa uskutočnil 4. ročník nohejbalového turnaja O pohár starostu obce Čierne

Kľačany. Po úvodnom príhovore
organizátorov a starostu obce M.
Šveca sa za pekného počasia začali tuhé boje.
Turnaja
sa
zúčastnilo
7 mužstiev
zo širokého
okolia. Hralo
sa systémom
každý s každým do ta-

5. ročník súťaže O pohár starostu obce
1. kolo Sitnianskej hasičskej ligy PPS12
Dňa 3. júla 2016 sa uskutočnil
už 5. ročník súťaže O pohár starostu obce Čierne Kľačany a taktiež
1. kolo Sitnianskej hasičskej ligy
PPS12.
Aj napriek nie veľmi priaznivé-
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Po ukončení schôdze ďalej
pokračovala družná debata hostí
a členov a posedenie pri hudbe.
R. Solár

mu počasiu sa súťaže zúčastnilo
celkovo 12 mužských a 8 ženských
družstiev. Na športové popoludnie
v hasičskom športe sa prišlo pozrieť aj dosť občanov obce z čoho
máme veľkú radosť a spolu s nami

sa tešili z našich úspechov.
V športovej kategórii si domáce družstvo vybojovalo 1. miesto
pred Sľažanmi a Podhorím.
V ženskej kategórii si pohár za 1.
miesto odniesli Tesárske Mlyňany
pred Topoľčiankami a Sľažanmi.
V kategórii klasika do 1200
cm³ si prvé miesto vybojovali
muži aj ženy z Čiernych Kľačian.
V SHL PPS 12 sa tiež podarilo
vyhrať našim obom družstvám.
Výsledky dokazujú, že naše úsilie nebolo márne a že do mládeže
sa oplatí investovať.
DHZ ďakuje ﬁrme EUROEXPO
s.r.o. Jozef Martinec, ktorý je sponzorom nových dresov pre naše
dievčatá.
-rs-

buľky. Zápasy končili tesnými rozdielmi a o konečnom poradí rozhodovali len body zo vzájomných
zápasov. Nakoniec sa presadili
najväčší favoriti z Vinodolu pred
Kakavkami z V. Ďúru a Vrábľami.
Po poslednom zápase starosta
obce ocenil všetkých účastníkov,
poďakoval im za účasť a pozval
na ďalší ročník. O celodenné občerstvenie pre divákov a účastníkov sa postarali "Hapal", "Ringo",
"Dejvis" začo im organizátori veľmi pekne ďakujú.
Konečné poradie:
1. Vinodol
2. Kakavká
V. Ďúr
3. Vráble
4. Veľký Ďúr
5. Č. Kľačany "A"
6. Č. Kľačany "B"
7. Č. Hrádok

Čierne Kľačany - Fintice
2:2 (0:1)
V júli sa stretli futbalisti „starí
páni“ z Fintíc a Čiernych Kľačian
na priateľskom zápase podľa pamätníkov už 39-krát. Bez rozdielu futbalového výsledku sa stretli
dlhoroční priatelia a ich rodinní
príslušníci na spoločensko-priateľskom posedení v sále kultúrneho domu. Lúčili sa s myšlienkou, že o rok spolu vo Finticiach oslávia 40. výročie trvania
športového priateľstva.
-mš-
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