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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania,
nadišla jeseň, najkrajšie
ročné obdobie. Jeseň je zrkadlom, ako počas celého
roka pracovali poľnohospodári, vinohradníci, stavbári a
samozrejme aj samospráva.
V tomto období finišujú
práce na dostavbe 4. etapy
bytovej výstavby. Ukončenie výstavby bytoviek
predpokladáme do konca I. kvartálu v roku 2018.
Následne sa dokončuje technická vybavenosť t.j.
chodníky, verejné osvetlenie, spevnené plochy
a samozrejme aj úprava okolitého terénu. V nových bytových domoch nájde nové bývanie 16
rodín. V bytovkách bude jeden jednoizbový byt
bezbárierový s rozlohou 34,159 m2, jeden dvojizbový byt bez balkóna s rozlohou 46,459 m2, dva
dvojizbové s rozlohou 48,394 m2 a tri trojizbové
byty s rozlohou 57,967 m2. Odovzdanie nájomných bytov nájomníkom plánujeme v apríli až
v máji v roku 2018.
Na dome smútku práve prebieha rekonštrukcia strechy. Tvar strechy sa bude meniť z pôvodnej plochej strechy zloženej z dvoch častí na sedlovú asymetrickú strechu. Nosnú konštrukciu
stavby tvoria drevené väzníky a krokvy, osadené na drevenej pomúrnici. Drevená konštrukcia
je zo smrekového dreva. Strešná krytina bude
z oceľového frézového plechu MaslenT50 čiernej farby. Vrchol strechy sa oproti pôvodnej zvýši o cca 1,4 m.
Pokračujeme v príprave podmienok na individuálnu bytovú výstavbu. Na poslednom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu
pozemkov na budovanie miestnej komunikácie
na novú výstavbu „Na Dolinke“ a novú miestnu komunikáciu „Za humnami“. Táto cesta pôjde súbežne s ulicou Vozokanská. Pre tento účel
OZ schválilo zámer prevodu majetku spôsobom
zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom zámeny sú pozemky vo
vlastníctve obce Čierne Kľačany v katastrálnom
území Čierne Kľačany vedené na liste vlastníctva obce o rozlohe 3 258 m2, za ktoré obec získa pozemky na cestu o rozlohe 4 743 m2. Dôvod
hodný osobitného zreteľa je majetkovo-právne
vysporiadanie pozemkov v zmysle ÚPN obce č.
2/2014 na vybudovanie miestnej komunikácie.
Pre majetkovo-právne vysporiadanie sme dali vypracovať geometrické plány, následne budeme
žiadať príslušný úrad o vyňatie pôdy z pôdneho
fondu. Základom celej transakcie je vypracovanie projektov na miestnu komunikáciu, chodníky,

elektrické pripojenie NN, vodu, plyn, kanalizáciu,
verejné osvetlenie a obecný rozhlas. Po schválení
projektov budeme žiadať stavebný úrad o vydanie stavebných povolení pre všetky spomínané
stavby. Je to práca na dlhý čas do budúcna. Začať chceme ihneď po zbere úrody a po dohode
s poľnohospodárskym družstvom. Na jar 2018 je
plán odstrániť z cesty ornicu a začať spevňovať
podložie tak, aby v lete mohli chodiť po miestnej komunikácií nákladné autá a ťažká technika.
Predpokladáme, že v II. polovici roka 2018 začne
predaj stavebných pozemkov v prvom rade občanom našej obce. Podľa GP v lokalite „Na Dolinke“ by malo vyrásť 11 rodinných domov.

Keďže je október – mesiac zameraný „Úcte
k starším“ v poslednom vydaní na Vianoce 2017
sa budeme venovať jubilantom, našim seniorom
a ich aktivitám.
Jeseň je najlepší čas na prechádzky, relax, pohodu. Zo stromov začína padať prvé ohnivé lístie
a vetvičky kríkov spájajú pavučinové nite babieho leta. Pre deti a ich rodičov je jeseň obdobím
na púšťanie šarkanov a na prechádzky po pestrofarebnom lese. Prajem Vám všetkým šťastie,
radosť z tvorby a splnenie toho, čo si najviac želáte v jesenných dňoch života.
S úctou
Ing. Milan ŠVEC, PhD., starosta obce

Čiernokľačianske vinobranie opäť potešilo
Prichádzajúca jeseň so sebou aj tento rok priniesla čas vinobraní. Bolo to tak aj v Čiernych Kľačanoch, kde organizátori pripravili v parku pod
lipami v poradí už 5. ročník Čiernokľačianskeho
vinobrania. Septembrové oberačkové slávnosti sa
konali 9. septembra 2017. Úvod vinobrania patril
alegorickému sprievodu, v ktorom opäť nechýbali ozdobené malotraktory a folkloristi v krásnych

krojoch. Na pódiu v parku pod
lipami kultúrny program otvorila skupina Márnosť Šedivá. Potom nasledovalo uvítanie hostí
a tradičné otvorenie kultúrneho
programu.
Starosta obce Milan Švec na
pôde Čiernych Kľačian srdečne
privítal hostí podujatia - poslanca NR SR Mariána Kéryho, poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Galabu, primátora mesta Zlaté Moravce Dušana Husára, všetkých účinkujúcich i návštevníkov. V podvečer

zavítal na slávnosť vinobrania aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.
Program vinobrania bol aj tento rok naozaj pestrý. Divákov potešili svojím vystúpením SZ Kľačianky, FS Širočina z Čiernych Kľačian a DFS Zlatňanka zo
Zlatých Moraviec. Ani tento rok nechýbala ochutnávka kvalitných vín domácich vinohradníkov, predaj lokší s kačkou, výborných gulášov a iných výrobkov a produktov,
na ktoré si už účastníci vinobrania zvykli
a očakávajú ich.
Tak ako minulý rok,
aj tentoraz skvelú atmos féru p o dujatia
podčiarklo príjemné
slnečné počasie. Spev
a vrava sa z parku ozývali aj po ukončení oficiálnej časti vinobrania. Na záver najvytrvalejším účastníkom
spríjemňovala posedenie Country Skupina RANČ a tak výborná nálada vydržala do
neskor ých nočných
hodín.
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Deň matiek! Deň, ktorý patrí všetkým mamám...
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých
mamičiek. Ide o medzinárodnú
udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších
krajinách sa tento deň oslavuje ako
Deň matiek. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. ,,Deň matiek “ je špeciálny čas povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť
im našu vďačnosť
za všetko, čo pre
nás urobili. Na tento deň si aj naše
najmenšie detičky - škôlkari a žiaci základnej školy
z Čiernych Kľačian
pripravili pre svoje
maminky, ale i staré mamy slávnostný program plný
krásnych ďakovných básní, piesní,
tančekov, čím vyjadrili svoju veľkú
vďaku za ich kaž-

dodennú starostlivosť a lásku. V
programe vystúpili aj členky SZ Kľačianky a FS Širočina. Všetky zúčastnené mamičky, obec obdarila malým darčekom.
Ďakujeme všetk ým mamám
za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené
láskou, dobrom, radosťou, nádejou
a porozumením.

Pôsobenie Divadelného súboru INOVEC Čierne Kľačany
Divadelný súbor INOVEC
Čierne Kľačany v réžii Márii
Švecovej naštudoval divadelné predstavenie na motívy hry Didiera Kaminku
Nijakú paniku je to len prepad, ktorého premiéra bo-

la odohratá dňa 30.04.2017 v sále
kultúrneho domu v Čiernych Kľačanoch.
V hlavných úlohách sa predstavili Marián Švec a Tomáš Havetta,
ktorí si zahrali nezamestnaných,
bez peňazí, na mizine, ale s novinami v rukách, v ktorých si prečítali návod ako prepadnúť banku
a získať tak riadny balík peňazí. Aj
keď sa im darí postupovať podľa
uvedeného návodu, situácia sa vyvinie inak, než plánovali .
Vykradnutie banky lupičmi –

amatérmi nebola jedn o du chá z ál e žitos ť,
ale skôr záležitosť plná
groteskných situácií, do
ktorých sa zaplietli zamestnanci bank y na
čele s pani riaditeľkou
v podaní Melánii Švecovej a jej podriadené: úradníčka v banke
Veronika Horná a pokladníčka Jozefína Havettová. Vyhrotenú situáciu skomplikovali
klienti v banke módna
návrhárka a popletený parašutista v podaní Veroniky Solárovej a
Patrika Malého.

Akoby smoly nebolo málo na
scénu prichádza nešikovný policajt, ktorého šikovne zahral nováčik v súbore Emil Malý so svojím šé-

fom vrchným komisárom zodpovedným za stíhanie lupičov v podaní Vincenta Šveca. Vývoj situácie
v banke naživo komentovala roz-

hlasová hlásateľka Miriam Števová. Za oponou divadelnú knižku
pevne v rukách držali šepkárky Valéria Kršáková a Zdenka Antalíková. Svetlá zabezpečil Jozef Havetta a svojej úlohy zvukára sa veľmi
dobre zhostil nový člen súboru Samuel Šabík.
Ak máte chuť pobaviť sa a príjemne stráviť nedeľné popoludnie, ste srdečne pozvaní na reprízu uvedeného predstavenia, ktoré
DS INOVEC Čierne Kľačany odohrá
v nedeľu 22.10.2017 o 17,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
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Svoji svojim – unikáty obce 2017
Každý z nás s radosťou očakáva oslavu svojho osobného sviatku menín či narodenín a hľadá čo
najlepšie spôsoby a formy, aby jeho deň bol naplnený radosťou so
svojimi a v ich kruhu.
O čo viac radosti, o čo väčší kruh
priateľov a rodín sa stretáva ak oslavujeme ako spoločenstvo obce, farnosti či združenia niekoho, kto svojou prácou a pôsobením rozdáva
dobrá mnohým v obci, za bránami
obce aj za bránami kraja a vlasti.

Skutočne je krásne napĺňať starozákonné: „Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa
ich činov“ Sir. 44.
To sa podarilo a aj naplnilo vďaka Farskému úradu Čierne Kľačany,
MO Matice Slovenskej, Obecnému
úradu Čierne Kľačany a rodákovi
Stankovi Bajaníkovi, keď sme slávili ďakovnú slávnostnú svätú omšu za jubileá obce v roku 2017, dňa
24. júna v našom Farskom kostole
Krista Kráľa.

máj - september 2017

Povedali si áno
Róbert Salamon
a Miroslava Trungelová

Pozvanie prijal J.E. Mons. Viliam
Judák náš biskup spolu s kňazmi,
ktorí pôsobili v našom chráme.
V homílií otec biskup zdôraznil
význam DEDOVIZNE a historické
súvislosti čiernokľačianskych jubileí :
• 240 rokov výročia chrámu ( 17772017)
• 100 rokov narodenia prof. Alojza
Martinca (1917-1996)
• 95 rokov narodenia Mons. Vincenta Malého ( 1922-2008)
• 20 rokov súsošia sv. Cyrila a Metoda ( 1997-2017 Cvengrošová-Bajaníková)
Následná spoločná modlitba pri
hroboch kňazov a stretnutie na nádvorí chrámu spolu s pohostením
združila prítomných v jeden celok.
Otec biskup prijal kópiu Pyxidy,
ako dar obce od pána starostu.
Pri tejto príležitosti bol opravený
portál vstupnej brány do nádvoria
chrámu v spolupráci s Obcou Čierne Kľačany a boli osadené veľkoplošné informačné tabule k jednotlivým výročiam.
Jozef Švec

5.5.201 7
Ing. Lukáš Valkovič
a Miroslava Valkovičová
27.5.2017
Ľubomír Horváth
a Katarína Ďatková
5.8.2017
Peter Švec
a Ing. Zdenka Slušná
18.8.2017
Ján Holý
a Miriama Titurusová
1.9.2017
Ján Paulovič
a Katarína Bačová
8.9.2017
Martin Páleník
a Barbora Bartová
15.9.2017

Narodili sa

Marko Čižmárik 4.5.2017
Hana Švecová 5.5.2017
Klára Kostolániová 3.6.2017
Tadeáš Kabát 19.7.2017

Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

Ján Mihálka
23.5.2017
Katarína Martincová
2.6.2017
Helena Švecová
14.6.2017
Štefan Malý
22.8.2017
Barbora Tonková
25.7.2017
Anton Tonka
25.9.2017
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ZŠ Čierne Kľačany
Tak ako celý školský rok, aj ku koncu školského roka v mesiacoch máj,
jún sme boli aktívni. Absolvovali sme množstvo poučných exkurzií, videli veľa zaujímavých miest a pravidelne sme organizovali rôzne podnetné
aktivity.
• Za spomienku stojí účasť našich žiakov na atletickej súťaži v Zlatých
Moravciach,
kde ich pri súťažení motivoval
a povzbudzoval
olympijský víťaz
Matej Tóth.
• Boli sme
podporiť naše
žiačky Simonku
Švecovú, Ninku
Pánikovú a Melissku Lacovú

na tanečnej show, čo
bol pre nás umelecký
zážitok.
• Zo školského klubu
si deti s pani vychovávateľkou vyskúšali lezenie po lezeckej stene v ZM.
• V našej škole si každoročne pripomíname
Deň Zeme. Pri tejto príležitosti robíme rôzne
aktivity a našich žiakov
učíme separovať odpad.
• Spolu s materskou
školou sme si vypočuli
výchovný koncert „Viktor“.
• Azda najväčší
úspech u žiakov mala
„Noc v škole“, čarovná
atmosféra, pestré súťaže, hľadanie pokladu
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vonku v noci, samotné spanie v spacákoch, ranná rozcvička a spoločné
raňajky sú zážitky, na ktoré budeme dlho spomínať.
• Deň detí sme tento rok strávili na
Ranči na Striebornom jazere pri Galante,
kde bol pre deti zabezpečený program
na celý deň.
• Od spoločnosti Sedita naši žiaci dostali k MDD napolitánky a futbalové dresy, za čo spoločnosti Sedita zo Serede
ďakujeme.
• Posledný týždeň bol tiež pestrý,
športovali sme , súťažili a rozlúčili sme
sa s našimi štvrtákmi.
• Rozdali sa vysvedčenia, zhodnotili
sme si celý školský rok, rozdali sa odmeny žiakom, ktorí si to zaslúžili a pán
starosta odovzdal „starostovskú odmenu“ najlepšej žiačke šk. roka 2016/2017
Veronike Kecskésovej.
Plní zážitkov a vedomostí sme sa rozlúčili a rozišli na zaslúžené prázdniny.

Futbalisti postavili na 1. mája
svetelnú tabuľu
Je zvykom, že na 1. mája sa slobodným dievčatám stavajú máje.
Tento rok sa futbalistom našej obce podarilo postaviť okrem mája
aj svetelnú tabuľu. Nielen pre fanúšičky, ale aj pre ostatných nadšencov „kľačianskeho“ futbalu.
Počas zimnej prestávky TJ Družstevník Čierne Kľačany pracoval
na doladení kondičnej pripravenosti na zápasy. Napriek tomu
tento atribút nebol jediný. Od začiatku roka 2017 členovia nášho
obecného futbalového družstva
spolu s ďalšími občanmi ochotnými pomôcť, zrenovovali hraciu
plochu, zavlažovací systém, zariadenie vo vnútri štadióna, pripravili konštrukciu na svetelnú tabuľu
a majú v pláne ďalšie činnosti na
zlepšenie podmienok pre futbal.
Veľa úsilia stálo obnovenie činnosti zavlažovacieho systému,
ktorý bol v zlom stave už po dlhšiu dobu. Podarilo sa spojazdniť čerpadlá a oba postrekovače.
Ďalšou nákladnou položkou bola
svetelná tabuľa na zobrazovanie
priebehu zápasu, ktorej zabezpečenie sa nezaobišlo bez výraznej
pomoci miestnych sponzorov. Za
túto viac menej nezištnú pomoc

im patrí veľká vďaka a budeme
pracovať na tom, aby našu obec
reprezentovalo nielen prostredie
v okolí ihriska, ale aj samotné výkony tímu.
Medzi ďalšie stanovené plány
patrí umelé osvetlenie, obnovenie futbalovej prípravky žiakov/
dorastu, pretože „zdravé“ detstvo
je plné priateľov, zábavy, pohybu,
k čomu práve šport bezprostredne patrí.
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