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Slovo na úvod

Vážení občania,
nachádzame sa na prahu
rokov 2016-2017. Uplynulý
rok môžeme hodnotiť ako
veľmi úspešný z pohľadu
budovania obce a množstva
spoločenských a kultúrnych
podujatí. V obecných novinách č. 2/2016 sme Vám priblížili súhrn investičných akcií, ktoré boli prevedené v rámci opráv, rekonštrukcie obecných budov a súčasne zahájenie
4. etapy výstavby nájomných bytov.
V dnešnom úvodníku Vás chcem oboznámiť s rozpracovanými úlohami a akciami, ktoré
budú prechádzať do roku 2017 s postupujúcim
ukončením.
V záverečnej fáze sa nachádza dokument
ÚPO „Územný plán obce Čierne Kľačany,
Zmeny a doplnky č. 2/2014.“ Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná
a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj
a tvorbu krajín v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností
v území s osobitným zreteľom na starostlivosť
o životné prostredie. Územným plánovaním
sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie.
Nevyhnutnou súčasťou života samosprávy
je PHSR. Dokument „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Čierne Kľačany na
roky 2016 - 2023“ je strednodobý strategický
dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje
jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR
spolu s územným plánom konkrétneho územia
je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania
situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.
Od nového roka 2017 prechádzame na triedenie odpadu v zmysle zákona č. 79/2015
o odpadoch. Separovaný odpad sa bude zberať zbernou spoločnosťou nasledovne:
Do žltých vriec, ktoré dostane každá domácnosť sa bude separovať odpad z plastu a PET
fľaše. Podľa časového harmonogramu občania vyložia vrece pred RD, kde ich odoberie
zberová spoločnosť.
Na určené miesta budú v obci rozmiestnené modré a zelené 1 100 l zvonové kontajnery.
Zelené kontajnery budú určené na sklo a mod-

ré kontajnery na papier.
Vyradené elektrické spotrebiče a iné elektronické zariadenia, oleje, farby a iný nebezpečný odpad sa bude naďalej odoberať v dvore pri KD.
Podrobnejšie informácie o triedenom odpade sa bude môcť občan dozvedieť prostredníctvom letáku, na internetovej stránke a na
obecnej tabuli.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prípravy na riešenie stavebných pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu. Príslušný kompetentný štátny orgán nám schválil prípravu
IBV v ÚPO a to ulica Vozokanská a Na Dolinke. Vlastníci dotknutých pozemkov budú pozvaní na obecný úrad s cieľom vytvoriť pracovnú cestu pre zabezpečenie ďalších nevyhnutných postupov.

Vážení občania, za niekoľko dní rok 2016
bude len históriou. Okrem toho, že bol úspešný bol aj ťažký. Množstvo investičných a spoločenských akcií si vyžiadali nadmerné úsilie
všetkých zúčastnených.
Preto mi dovoľte, aby som sa touto cestou
poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obce, členom komisií, vedúcim a členom spoločenských organizácií a samozrejme všetkým
občanom obce Čierne Kľačany.
Želám Vám, nech atmosféra pokoja a mieru
prenikne každou ľudskou bytosťou, nech spolu
so sviečkami na vianočnom stromčeku zažiari aj láska, šťastie a spokojnosť. Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roka veľa
zdravia, šťastia, lásky a porozumenia želá
Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce

Mašta¾ka je ožiarená,
svetlom svätej noci,
oslavovaś všetkých volá,
zázrak Božej moci...
Anjeli už pozdravili
Boha v ¾udskom tele,
a keï sa mu poklonili,
spievali vesele...
Pastieri ho obklopili,
pri jaslièkách stáli,
Pánovi sa poklonili,
s darmi traja králi.
Èo by sme my jemu dali?
Niè nemáme a sme malí,
za to však úprimne,
tíško mu povieme:
„Ježiško, veï nás vždy
- za tebou pôjdeme!“

Púť Betlehemského svetla
v roku 2016
Je to už 27. krát, kedy prinesú skautky
a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo.
Keďže je s týmto podujatím spojené mnoho plánovania a príprav, tak Betlehemské
svetlo 2016 dorazí do farského kostola
Krista Kráľa v Čiernych Kľačanoch s našimi skautmi 24.12.2016 (Štedrý deň). Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať od
12,00 hod. do večerných hodín.
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Mikuláš
V predvianočnom čase, tak ako
každý rok, zavítal aj do našej obce sv. Mikuláš. Už z príchodu z
farského kostola Krista Kráľa ho
vítali deti zo základnej školy piesňou : „ Milujeme Mikuláša“, predniesli mu básne a želania, a tak
ich sv. Mikuláš odmenil balíčkom
plným sladkostí. Rovnaký balíček
dostali všetky deti, ktoré prišli pozrieť a privítať Mikuláša. Mikuláš
však nebol sám, mal so sebou aj

pomocníkov čertíkov, ale aj krásnych anjelov.
Deti i dospelí si mohli vychutnať
vianočný punč a potešiť sa kúpou
milých výrobkov, ktoré pripravili a
predávali rodičia detí zo ZŠ v našej obci.
Príjemnú atmosféru umocnili
vianočné melódie, ktoré zneli počas celého podujatia.
Príď svätý Mikuláš, príď aj o rok
medzi nás!
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Život v MŠ Čierne Kľačany
Od začiatku školského roka
svoje brány otvorila materská
škola 31 deťom – v školskom roku 2016/2017 navštevuje triedu
mladších detí 15 a triedu starších
16 detí.
Už od septembra sa v MŠ konajú rôzne akcie: deti sa zúčastnili
Vinobrania 2016, kde sme pre ne
pripravili tvorivé dielne, tento rok
materská škola mala aj svoj stánok, v ktorom sa predávali langoše. Výťažok z predaja bol použitý
na kúpu časti nových lehátok do
spálne MŠ.
V októbri sme sa zúčastnili vystúpenia v kultúrnom dome pri príležitosti „Október – mesiac úcty k
starším“, deti predviedli ako vedia
recitovať a spievať a svojich starých rodičov potešili aj ľudovými
tančekmi. Na Deň mlieka, ktorý sme tento rok organizovali prvý krát, mali deti možnosť podojiť „kravičku„ a z mliečka nám tety
kuchárky pripravili chutný obed.
V novembri sme pri príležitosti
Medzinárodného dňa materských

škôl zorganizovali prezentáciu našej MŠ určenú rodičom, ktorých
deti budú navštevovať Materskú
školu Čierne Kľačany v budúcom
školskom roku, aj rodičom detí,
ktoré už chodia do MŠ. Cieľom

taktiež pozvanie prijal aj PhDr.
Radovan Štukovský, riaditeľ Centra Pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Zlatých Moravciach, ktorý mal s rodičmi besedu na tému Adaptácia
dieťaťa pri vstupe do MŠ. V mesiaci november našu MŠ navštívili
aj policajti – preventisti, ktorí de-

august - december 2016

Povedali si áno

Mária Malá
a Ing. Tomáš Čižmárik
11.8.2016
Simona Droppanová
a Matej Tonka
20.08.2016
Marta Anna Winiarska
a Jozef Števo
10.12.2016

Narodili sa
akcie bolo priblížiť život a organizáciu, prezentovať a podporiť rodičov v rozhodnutí dať svoje dieťa
do našej MŠ vo veku 3 rokov, kedy
to je pre dieťa najvhodnejšie z hľadiska socializácie
a začlenenia do
kolektívu. Na tejto akcii bol naším
hosťom pán starosta Ing. Milan
Švec, PhD., ktorý rodičov informoval o investíciách, opravách a
rekonštrukciách,
ktoré boli potrebné, aby sa MŠ
zmodernizovala,

ťom porozprávali o svojej práci,
čo je dôležité pre ich bezpečnosť,
ako sa správať na ceste aj mimo
nej a deťom priniesli darčeky v
podobe reﬂexných prvkov, dôležitých pri nosení v počasí s nízkou
viditeľnosťou.
Ani sme sa nenazdali a už sa
začal december – najkrajší mesiac v roku pretože našu MŠ navštívi Mikuláš aj Ježiško :). Deti s
pani učiteľkami sa na to svedomito pripravujú: vyzdobujú škôlku,
učia sa koledy, pečú medovníčky, počúvajú vianočné piesne a v
takejto príjemnej atmosfére sa pripravujú na vianočnú besiedku.
Mgr. Marianna Magušínová
riaditeľka MŠ poverená
zastupovaním

Spievanky,
spievanky...

Ella Benczová
30.8.2016
Školská 262/49
Samuel Pastucha
27.09.2016
Mlynská 19/59
Erik Ladislav Vaškovič
12.10.2016
Brezová 196/25
Alexej Režoňa
15.10.2016
Školská 228/10
Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

S láskou k našim národným
hodnotám a tradíciám sme si s
deťmi dňa 24.11.2016 pripomenuli
ľudové piesne v súťaži Spievanky,
spievanky. Kolektív MŠ krásne vyzdobil triedu starodávnymi ľudový-

Helena Klučiarová
24.8.2016
Mlynská 70/7

mi dekoráciami. Rozvoniavala tiež čerstvo upečená štrúdľa a pagáče. Deti oblečené v krojoch už
netrpezlivo čakali, kedy budú spievať pred porotou, kt. tvorili: p. uč. Šindlerová Marta (CANTUS),
p. Juríková Silvia (KĽAČIANKY) a p. Tonka Štefan
(ŠIROČINA). Víťazkou II. ročníka sa stala Hanka Bobovnícka s piesňou Žalo dievča, žalo trávu.
Druhá skončila Sárka Čaladiková, tretí Daniel Levický.
Spolu s deťmi, rodičmi a starými rodičmi sme
prežili krásne dopoludnie v našej materskej škole.
Dovidenia o rok spievanky!

Anna Mášiková
28.8.2016
Na Dolinke 438/5
Emil Páleník
4.9.2016
Hlavná 138/19
Mária Halandová
28.9.2016
Matičná 77/4
Jozef Malý
30.11.2016
Hlavná 134/27
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Predstavenie Bežeckého klubu Pyxida Čierne Kľačany
Prečo Pyxida? Je to vzácna
vykopávka, ktorú pred rokmi našli naši chlapci vo výkope na vodovod pri mlyne: Stanislav Lukáč,
Ivan Lukáč, Július Horný ale i terajší pán starosta Milan Švec.

BK /bežecký klub/ Pyxida bol
založený v roku 2000. Od začiatku to bol klub pre deti, ktoré som
trénoval. V žiackych kategóriách
v rôznych dedinských behoch sme
vyhrávali takmer všetky preteky.
Tak sme sa rozhodli, že zaregistrujeme klub do Slovenského atletického zväzu /SAZ/ aby sme sa
mohli zúčastňovať a merať si sily
s najlepšími na Slovensku. Mali
sme výborných bežcov Dušan a
Andrej Páleníkoví, Matej a Lucia
Páleníkoví, Martina Čaladiková,
Zuzana Királyová, Miroslav Žikavský a mnoho ďalších. Získali sme
14 titulov majstra Slovenska. Keď
som sa v roku 2004 stal starostom
obce, z časových dôvodov som sa
musel prestať venovať BK Pyxida.
BK Pyxida pokračoval ďalej pod
vedením Michala Čaladika. Naši
mladí bežci chodili naďalej po pretekoch a zbierali výborné výsledky

Dobrá novina
„Pokoj tomuto domu i všetkým,
čo v ňom bývajú. Priniesli sme
Vám Dobrú novinu.“ vinšujú koledníci vo vianočnom období nielen
po celom Slovensku. V našej obci
tradične na druhý sviatok vianočný
26. decembra i tento rok. Za asi 18
rokov v Čiernych Kľačanoch navštívili naše deti s mladými mno-

ho domácností. Všetkým koledníkom i darcom úprimne ďakujeme,
Vaša podpora a obeta má veľký
význam.
Táto verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR spája
naše ľudové tradície ohlasovania
radostnej zvesti narodenia Pána
Ježiša s myšlienkami solidarity a
pomoci núdznym. Organizátorom
je eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického
kontinentu (Etiópia, Keňa, Južný
Sudán, Rwanda, Uganda).
Pomoc je zameraná na zlepšenie zdravotnej starostlivosti (budovaním alebo rekonštrukciou nemocníc, pôrodníc, rehabilitačných
centier), ďalej na podporu vzdelania a zručností detí i dospelých v
školách a komunitných centrách
a tiež na zabezpečenie pitnej vody budovaním studní. Veľa detí s
postihnutím, i dospelých žijúcich v
biede tak má šancu na lepší život.

a tak dobre reprezentujú BK Pyxida a samozrejme obec Čierne Kľačany.
BK Pyxida je známy takmer na
celom Slovensku. A ako jediný na
Zlatomoravecku je zaregistrovaný
v SAZ a tak i bežci z okolia Zlaté
Moravce chcú reprezentovať náš
BK pod touto hlavičkou.
Teraz máme cca 15 kvalitných
bežcov, ktorí behajú na tratiach od
5 km až po maratóny 42,195 km a
ultramaratóny 100 až 200 km.
V roku 2016 sa naši bežci zúčastnili cca na 40-tych pretekoch
po celom Slovensku. Samozrejme behali aj všetky preteky v okolí Zlatých Moraviec: Pyxida Čierne
Kľačany, Machulinská dvadsiatka,
Topoľčianky, Slepčianska 15-ka,
Veľké Vozokany. Dokonca Páleníkovci Emil st., Emil ml. a Matej odbehli Pražský Maratón 42,195 km.
Ako jediní bežali trojgeneračne.
Veľmi dobré výsledky dosahujú:
Ivan Haspra /najviac víťazstiev/,
Matej Páleník, Ondrej Šaling, Michal Valkovič, Michal Čaladik, Soňa Krnáčová, P. Urbanovič, J. Baťo, Emil Páleník ml. a Emil Páleník st., Šluch, Dana Sýkorová, V.

Nagy, M. Bača, Ľ Ivan. Najmladší
náš bežec Matúš Meňhert odbehol
ČSOB Maratón Bratislava 42,195
km. Všetky podrobné výsledky
si môžete pozrieť na web stránke
obce Šport-Bežecký klub Pyxida
Čierne Kľačany.
Výrazné výkony dosiahol Emil
Páleník ml. keď ako ultra vytrvalec
zabehol v roku 2016 8x 100 km v
Slovenských pohoriach a dokonca
Šefánikov beh 144 km. Najdlhšiu
vzdialenosť na Slovensku behá
207 km za 33 hod. v Malých Karpatoch. Za tieto výkony sa umiestnil na 2. mieste v Slovenskom ultra
trailovom pohári za rok 2016.
Pred rokom nás navždy opustil
bežec, tréner a hlavne výborný kamarát a človek Lacko Urbanovič.
Česť jeho pamiatke. Každoročne
mu budeme venovať vianočný beh
v Topoľčianskom parku.
BK Pyxida a samotný beh Čiernokľačianska Pyxida sú výbornými nositeľmi tejto vzácnej vykopávky. Verím, že obec bude naďalej podporovať tento klub a chcem
veriť, že táto vzácna vykopávka
nikdy neodíde do zabudnutia.
Emil Páleník st.

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

VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI
DARUJ KRV  DARUJ ŽIVOT  DARUJ RADOSŤ

16. februára 2017

16.v priestoroch
februára 2017
Od 8:00 hod.
Kultúrneho domu Čierne Kľačany.

Od 8:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Čierne Kľačany.

Srdečne pozývame všetkých darcov a prvodarcov.
Srdečne pozývame všetkých darcov a prvodarcov.

Bližšie
informácie
mobil:
0911-692
Bližšie
informácie mobil:
0911-692
424 424

Čo pripravuje DS INOVEC Čierne
Kľačany v novom roku 2017
Divadelný súbor INOVEC Čierne Kľačany pod vedením režisérky
Ing. Márii Švecovej uvedie premiéru
divadelnej komédie od Didiera Kaminku s názvom „Len nijakú paniku je to len prepad „ v roku 2017,
po veľkonočných sviatkoch. V hlavných úlohách na divadelných doskách uvidíte našich nezabudnuteľných hercov z činohry. Držíme im
palce a tešíme sa samotnú premiéru komédie.
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