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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám prostredníctvom Obecných novín
prvýkrát v novom roku. Prežívame prvé májové dni náročnej studenej a daždivej jari.
Podobne ako v minulom roku
sa počasiu netešia záhradkári a vinohradníci, ktorí prišli o
časť úrody v dôsledku jarných mrazov.
V tomto úvodníku Vás chcem informovať o dlhoročnom spore o katastrálne územie osady
Olichov. V ďalšej časti Vás chcem informovať
o vypracovaných a podaných projektoch na rok
2017 pre našu obec s cieľom získať nenávratné
finančné prostriedky.
Na základe návrhu obce Volkovce na zmenu
katastrálneho územia Čierne Kľačany a katastrálneho územia Volkovce dňa 15.05.2008 Správa
katastra Zlaté Moravce začala katastrálne konanie o zmene hranice katastrálneho územia,
ktorá je súčasne hranicou obce medzi obcami Volkovce a Čierne Kľačany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 59-63 Vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z.z. Navrhovaná zmena sa dotýka územia miestnej časti obce Volkovce – Olichov, ktorá na
základe Uznesenia Rady ONV č. 88/ z roku
1959 bola odčlenená od obce Čierne Kľačany
a pričlenená k obci Volkovce. Toho času neboli územné zmeny technicky vykonané a miestna
časť Olichov obce Volkovce je naďalej územne
zahrnutá do katastrálneho územia Čierne Kľačany. Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny
odbor konanie o zmene hranice katastrálneho
územia, ktorá je súčasne hranicou obce medzi
obcami Volkovce a Čierne Kľačany zastavil t.j.
osada Olichov naďalej patrí do katastrálneho
územia obce Čierne Kľačany.
Naša obec podala žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s výzvou o poskytnutie dotácií na činnosť L3: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov“ – vrátane zatepľovania. Vyhlasovateľom
je Environmentálny fond. Obec sa podľa výzvy
podieľa nákladom 5% z celkovej výšky projektu.
Výška celého projektu je 218 007,73 €.
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na
predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2017. Projekt je zameraný na
ochranu súkromného a obecného majetku
prostredníctvom kamerového systému na začlenenie prevencie kriminality do koncepcie

rozvoja obcí, vytvorenie komplexného prístupu
k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách zvyšovaním pocitu bezpečia
obyvateľov. Projekt bol vypracovaný a podaný
vo výške 27 181,20 € s 20% spoluúčasťou obce.
Naša ZŠ Čierne Kľačany je po komplexnej generálnej oprave, čo sa týka strechy, zateplenia
fasády, výmeny okien. Zostáva opraviť ešte vnútorné priestory. Z Ministerstva školstva SR sme
požiadali o dotáciu podľa projektu vo výške
25 737,78 €. Nenávratná dotácia z MŠ SR je bez
spoluúčasti prijímateľa.
Z Ministerstva financií SR sme požiadali o dotáciu na: „Rekonštrukciu a modernizáciu budovy domu smútku“. V prípade úspešnej žiadosti
by sme chceli opraviť hlavne strechu a sociálne
priestory domu smútku. Maximálna dotácia z MF
SR je 15 000,00 € s 10% spoluúčasťou obce.
V rámci úpravy vonkajších priestorov „Na Dolinke“ sme požiadali Úrad vlády SR o pomoc
pri vybudovaní detského ihriska. Úrad vlády SR
vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe rozvoja športu
a to najmä z projektov zameraných na výstavbu
detských ihrísk. Výška požadovaných financií je
13 000,00 € s 5% spoluúčasťou obce.

Ktoré z týchto projektov sa budú realizovať
a v akej výške záleží od pridelenia finančných
prostriedkov pre našu obec.
Vážení spoluobčania,
opakovane sa množia čierne skládky komunálneho odpadu i napriek tomu, že máme zabezpečený komplexný zber komunálneho a triedeného odpadu. Chcem poďakovať našim športovcom, ktorí znovu zorganizovali brigádu a vyzbierali veľké množstvo odpadu medzi obcou
Čierne Kľačany - Prílepy - časť Zlaté Moravce
a cestu k MLYNU - nálezisko miesta PYXIDY.
Veľká vďaka patrí aj členom Poľovníckeho združenia Čierne Kľačany zorganizovaním brigády
v spolupráci s obcou, ktorí tiež vyzbierali niekoľko nákladných áut odpadu v časti BOČOVKA.
Poďakovať chcem aj sponzorom za poskytnutú
techniku na nakladanie a odvoz odpadu.
Usmievavé jarné slnko vlieva do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa jari. Začína sa
určite najkrajšie obdobie roka. Svieža zeleň už
vytvára farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v záhradách. Je tu „JAR“! A ja vám prajem aby sme
prežívali toto obdobie v spokojnosti a zdraví
v ďalších dňoch života.
Ing. Milan ŠVEC, PhD., starosta obce

Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený...
Obec Čierne Kľačany aj tento rok zorganizovala
tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutočnilo dňa
29.04.2017 o 17,00 hod. pred kultúrnym domom.
Počas stavania mája nám spríjemňoval chvíle domáci FS Širočina. Po stavaní mája sa konalo posedenie
spojené s občerstvením, kde nechýbalo dobré vínko a kapustnica. Za opracovanie stromu ďakujeme
DHZ Čierne Kľačany a za postavenie športovcom
TJ Družstevník Čierne Kľačany a p. Ing. Milanovi Hornému, ktorý poskytol nakladač, aby sme sa v našej obci mohli pýšiť krásnym vysokým stromom
zvaným MÁJ.
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Fašiangová zabíjačka 2017
Slnečnú sobotu 25. februára 2017 sa konala pred obecným úradom v obci Čierne Kľačany tradičná fašiangová zabíjačka, ktorú
otvoril starosta obce Milan Švec.

Miestni dedinskí mäsiari doobeda pripravili výborné zabíjačkové
špeciality, na ktorých si v poobedňajších hodinách návštevníci tohto
pekného a hlavne „chutného“ podujatia mali možnosť pochutnať.
Taktiež sa mohli všetci zahriať vareným vínkom a nápojmi podávanými v bufete. Pre tých, ktorí mali chuť na sladké, čakali vynikajúce fašiangové fánky, 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, Milan Galaba, poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja a taktiež Marián Kéry, poslanec NR SR, ktorý ocenil vo svojom
príhovore zachovanie tejto peknej tradície v obci
Čierne Kľačany.
O hudbu a zároveň dobrú náladu sa postarali peknými pesničkami folklórny súbor Širočina, Kľačianky a súbor Kolovrátok, ktorý predviedol vo svojom
programe pochovávanie basy. A tak sa čas plesov,
zábav a karnevalov aj v Čiernych Kľačanoch skončil
a nastal 40 dňový pôst, cez ktorý zábava utícha až
do Veľkej noci.

Život a pôsobenie ZO JDS v Čiernych Kľačanoch za rok 2016
Dna 13. februára 2017 sa zišli členovia ZO JDS v Čiernych Kľačanoch
na výročnej členskej schôdzi. Na
úvod p. Alžbeta Gálová privítala v
mene výboru ZO prítomných hostí a to p. Lisú z Okresnej organizácie v Zlatých Moravciach, starostu
našej obce Ing. Milana Šveca, PhD.
vdp. farára Petra Patúca, p. Valériu Kršiakovú, predsedníčku so-

ciálnej komisie, p. Annu Havettovú
s manželom, p. Irenku Vencelovú
s manželom i všetkých prítomných
členov. Predsedníčka ZO JDS v Čiernych Kľačanoch p. Helena Juríková
vo svojej správe zhodnotila prácu
i všetky aktivity za rok 2016 v jednotlivých bodoch.
• boli to brigády, posedenie ku
Dňu matiek, stretnutie seniorov

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vianočné čajové posedenie,
na ktorom rozdal Mikuláš malé
darčeky
• spoločne v spolupráci so ZŠ
Čierne Kľačany pripravili poďakovanie za úrodu v našom farskom
kostolíku
• pripravili domáce pečené výrobky a výborný držkový guláš na

podujatí vinobranie
• zorganizovali zájazdy – RND v
Bratislave a putovno-poznávací zájazd do Košíc a Vyšnej Šebastovej
• dostali liečebné pobyty so štátnou dotáciou
• zúčastnili sa okresných športových hier v Lovciach, odkiaľ priniesli ocenenia za výborné športové výkony
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január - apríl 2017

Povedali si áno

Tomáš Király
a Gabriela Hudecová
21.4.2017

Narodili sa

Naši jubilanti
Stalo sa už tradíciou v našej obci, že každý rok organizuje starosta obce Čierne Kľačany v spolupráci so
sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ stretnutie s občanmi,
ktorí sa v danom roku dožili svojho okrúhleho životného jubilea. Dňom pozvania jubilantov bol 6. október 2016 v sále kultúrneho domu. Všetkých prítomných

privítal starosta obce Ing. Milan Švec, PhD., v príhovore
poprial jubilantom pevné zdravie do ďalších rokov ich
života. Pre jubilantov bol pripravený členmi sociálnej
komisie kultúrny program sprevádzaný SZ Kľačianky.
Zároveň sa jubilanti podpísali do pamätnej knihy, boli
im odovzdané kvetinové a vecné dary a na záver stretnutia bolo pripravené pohostenie.

Uvítanie detí za rok 2016
„Nežné slovo a pohladenie, bezpodmienečná láska, pocit domova a dobrá
výchova“... základ pre dieťa, aby sa stala z neho plnohodnotná osobnosť.
20. januára 2017 o 17,00
hod. sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Jedenástim deťom narodeným v roku 2016 a ich
rodičom sa prihovorili a
odovzdali milý darček členovia sociálnej komisie
a starosta obce.
Detičkám prajeme krásny
a spokojný život.

Nina Erdélyiová
21.3.2017

Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

Michal Švec
22.1.2017
Jozef Švec
26.1.2017
Ján Poliak
18.2.2017
Pavlína Máčajová
26.2.2017
Peter Beňo
20.3.2017

Zo života DHZ Čierne Kľačany v novom roku 2017
Trojstarostovský pohár
Dňa 25. marca 2017 sa v obci Vieska nad
Žitavou konal 9. ročník halovej súťaže mladých hasičov „Trojstarostovský pohár“. Podarilo sa nám poskladať celkovo 3 štvorčlenné družstvá, 2 súťažné družstvá dievčat a
1 družstvo chlapcov. Dievčatá sa silnej konkurencie nezľakli a obsadili 11. a 12. miesto.
Chlapci skončili na peknom 6. mieste. Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších
úspechov v reprezentovaní nášho DHZ Čierne Kľačany.

Daruj krv-daruj život
-daruj radosť
Dňa 16. februára 2017 DHZ Čierne Kľačany v spolupráci s Obecným úradom Čierne
Kľačany zorganizovali už 4. ročník „Valen-

tínskej kvapky krvi“. Aj napriek chrípkovému obdobiu sa nám podarilo osloviť 34
darcov krvi. Členov dobrovoľného hasičského zboru bolo 7 a podarilo sa nám osloviť aj 5 prvodarcov. Výbor DHZ Čierne Kľačany a NTS Nitra vyslovujú ešte raz poďakovanie všetkým darcom a tešia sa na ďalší
odber v obci.
Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje.
A viete, že šťastie máme aj v krvi? Podeľte sa s ním!

Zásahy DHZ Čierne Kľačany
• V období mrazov pri roztrhnutí vodovodného potrubia sme boli prizvaní k čerpaniu
vody zo zaplavenej vodomernej šachty.
• Dňa 7. apríla 2017 bol DHZ Čierne Kľačany privolaní Operačným pracoviskom Nitra
k požiaru nelegálnej skládky za obcou.
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23. ročník bežeckých pretekov „Čiernokľačianska Pyxida“
Toto tradičné športové podujatie, nesúce názov významneho archeologického nálezu (1974), zapadá do rámca jarných bežeckých
pretekov a jeho aktuálny ročník neostal nič dlžný krásnej tradícii, ani
ročníkom predchádzajúcim.
Organizátori sa v nedeľu 12.marca 2017 tešili z priaznivého počasia a peknej účasti pretekárov a vyznavačov atletiky. Na štart 15/5 km
cestného behu sa postavilo v kategóriach dospelých takmer 130 pretekárov. Ako vidno popularita tohoto športu, najmä v jeho rekreačnej
podobe z roka na rok rastie, pričom
pohlavie v ňom už nehrá žiadnu rolu, no jeho budúcnosťou sú najmä
tí najmladší a žiaci, ktorých bolo
tiež neúrekom. Práve kategórie najmladších a žiakov navodili tú pravú a spontánnu súťažnú atmosféru, ktorá zaujala nielen divákov, ale
bola príkladom bojovnosti možno
aj pre starších účastníkov. Radosť

2. Gabriel Švajda /1984/, Ready2Run-Cep (Dvory nad Žitavou),
čas 00:49:28
3. Alexander Jablokov /1991/, BEHAME.sk, čas 00:49:51
4. Michal Puškár /1986/, BerNohy.
sk, čas 00:50:41
5. Matúš Kompas /1992/, Slovan
Duslo Šaľa, čas 00:50:53
B ( 40 – 49 rokov) :
1. Roman Šluch, /1975/, BK Pyxida
Čierne Kľačany, čas 00:53:38
2. Milan Furár /1970/, BK Duslo (Šala), čas 00:55:20
3. Dušan Škerlanec /1974/, Nitra, čas
00:58:37
C ( 50 – 59 rokov) :
1. Peter Barcík /1966/, BK Sliač, čas
00:55:58
2. Peter Klobučník /1963/, JOGGING
Dubnica nad Váhom, čas 00:56:35
3. Milan Ivan /1964/, BK Sliač, čas
00:58:06

D ( 60 – 69 rokov)
1. JAN CVIČELA /1956/, BK 2000 Klačany, čas 00:57:25
2. Ján Pobuda /1954/, Veľké Vozokany, čas 01:00:58
3. Róbert Berky /1957/, PRIEVIDZA,
čas 01:01:34
E ( nad 70 rokov)
1. Marian CYPRIAN /1947/, MAC
DUBNICA Nad Vahom, čas
01:09:13
2. Ján Demeter /1943/, BEŽCI Velký

Krtíš, čas 01:16:27
3. Emil Páleník /1947/, BK Pyxida
Čierne Kľačany, čas 01:18:29
F ( ženy do 39 rokov)
1. Veronika Zrastáková /1996/, ŠK
ŠOG Nitra, čas 00:56:10
2. Ľubomíra Maniková /1986/,
SPARTAK Dubnica nad Váhom, čas
00:59:22
3. Nikola Lapošová /1984/, ŠKP Bratislava, čas 01:05:19
G ( 40- 49 rokov)
1. Soňa Krnáčová /1975/, BK Pyxida
Čierne Kľačany, čas 01:03:31
2. Diana Grexová /1972/, BŠK Banská Bystrica, čas 01:11:21
3. Sylvia Havranová /1972/, AK Tlmače, čas 01:15:28
H ( nad 50 rokov)
1. Renáta Barcíková /1967/, BK Sliač,
čas 01:13:32
2. Daša Adameková /1967/, Michalová, čas 01:16:01
3. Darina Vuongová /1965/, Vuong
Team Žarnovica, čas 01:19:23

zo športových výsledkov a pekného podujatia všetkých zúčastnených potešili a treba dodať, že tešia
aj tých, ktorí síce nešportovali, ale
rovnako bojovali s časom v zákulisí, pri celej príprave a zabezpečení
tejto akcie. Teda ešte raz blahoželáme víťazom a účastníkom a tiež
ďakujeme za spoluprácu všetkým,
ktorí sa o plynulý priebeh podujatia pričinili.
Organizátori: Obecný úrad, BK
PYXIDA a MO MS v Čiernych Kľačanoch
Dlžka trate: 15 km; Hobby 5000 m
Povrch: zvlnený terén, asfalt, št.
cesta Čierne Kľačany- NemčiňanyMalé Vozokany- Veľké Vozokany,
Čierne Kľačany
Výsledky preteku v kategóriách
dospelých na 15 km:
A (muži do 39 rokov) :
1. Matúš Verbovský /1998/, Atleti
BS, čas 00:49:15
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Futbalisti zbierali odpad po druhýkrát
Dňa 11. marca 2017 si futbalisti povedali, že vyčistia prírodu
od odpadu. Slnečná no veterná sobota im ukázala, čo sa skrýva v našom chotári.
Ako rozcvičku si vybrali okolie
okolo cesty medzi obcou Čierne Kľačany a Prílepy – časť Zlaté Moravce.
Nazbierali 4 odpadové vrecia. Odpad obsahoval najmä: PET fľaše, AL
plechovky, sklenené fľaše, rôzne PVC
odpady a jednu pneumatiku, ktoré
tam zanechali nezodpovední vodiči.
Nasledoval presun do MLYNA. Zostava je opäť zložená z troch bratských
dvojíc Michal a Andrej Šútoroví, Martin a Vladimír Valkovičoví, Emil a Patrik Malí a Július Švec.
Tu sa ukázalo, ako je MLYN a
nálezisko miesta PYXIDY tiež znečistené. Nazbierali 22 vriec odpadu: PET fľaše, matrace, staré to-

pánky, oblečenie, plastové vedrá
atď. Unikát bolo 14 pneumatík a
jedna veľká pneumatika z traktora. Príroda by si týmto odpadom
poradila za 250 až 500 rokov ! Ve-

ríme, že sa občania zlepšia v recyklovaní odpadu a prírodu si budú
vážiť. Druhý ročník je za nami a futbalisti už vedia, kde sa vyberú upratovať v roku 2018.
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