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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka 2017.
Je čas na zhodnotenie uplynulých dní a mesiacov. Počas
roka sme pre Vás pripravili množstvo spoločenských,
kultúrnych a športových akcií. V januári sme v obradnej
miestnosti privítali našich nových občanov. Vo februári sa občania stretli na
tradičnej fašiangovej zabíjačke. Beh Čiernokľačianska Pyxida sa už tradične konal druhý marcový víkend. DHZ Čierne Kľačany a TJ Čierne
Kľačany spoločne postavili máj. Druhú májovú
nedeľu sme pripravili podujatie Deň matiek, za
účasti MŠ a ZŠ Čierne Kľačany a domáceho speváckeho a folklórneho súboru. Každoročne v
júli sa uskutočňuje súťaž DHZ o pohár starostu
obce, za prítomnosti veľkého počtu súťažných
družstiev aj z iných DHZ. Aj nohejbalisti zápasili na multifunkčnom ihrisku o pohár starostu.
Športový klub starí páni sa v auguste pravidelne
stretávajú na futbalovom zápase so súpermi z
Fintíc, tento rok si naši futbalisti zmerali sily so
súperom na východe Slovenska. V septembri
sme pripravili najväčšiu kultúrno-spoločenskú
akciu vinobranie. Mesiac október patrí úcte k
starším. V sále KD sme privítali našich jubilantov a druhú októbrovú nedeľu sme pripravili
program pre našich seniorov.
V decembri do našej obce zavítal aj sv. Mikuláš, z ktorého mali veľkú radosť najmä deti.
Divadelný súbor Inovec Čierne Kľačany sa viackrát predstavil s novou naštudovanou komediálnou hrou.
V investičnej oblasti sme podľa dostupných
finančných zdrojov zrekonštruovali ďalšie obecné budovy. V decembri sa uskutočnili kolaudácie
bytových domov č. 7 a č. 8 pre ďalších 16 nových
rodín. Záverom tohto roku sme dostali nenávratnú čiastkovú dotáciu na obecný kamerový
systém, ktorý budeme realizovať v prvej polovici budúceho roka.
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa poďakoval za spoluprácu v roku 2017 poslancom OZ, všetkým
miestnym organizáciám, komisiám , zamestnancom a v neposlednom rade aj Vám občanom.
Prajem Vám, aby ste v čarovnej atmosfére
Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie v zdraví, šťastí a spokojnosti.
Praje zo srdca všetkým
Ing. Milan ŠVEC, PhD.
starosta obce

Na Vianoce Ježiško narodil sa nám malý,
v jaslièkách tu pred nami leží chudobný a nahý.
Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými skutkami,
aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
On sa nám za to bohato odvïaèí,
v novom roku zdravie, šśastie a pokoj nám dožièí.

Vianočné posedenie a JDS Čierne Kľačany
Naši seniori ukončili rok 2017 vianočným posedením. Pozvanie prijali i pán
starosta a pán farár. Na úvod zaznela
adventná báseň a po nej si prítomný
zaspievali, vianočnú hymnu ,,Tichá noc,
svätá noc“. Nasledoval program detí zo
ZŠ z Čiernych Kľačian. Svojim pekným
vystúpením potešili srdcia i duše dôchodcov, za čo im a ich učiteľkám patrí
srdečná vďaka. Atmosféru spríjemnil i FS
Širočina. Pán starosta poprial všetkým
príjemné a požehnané sviatky. Nasledovalo malé pohostenie a to skvelý punč,
mastný chlieb s cibuľou a vianočka s džemom. Káva a čaj
nesmeli chýbať. Medzitým sa
rozprúdila družná a veselá debata. No a nakoniec malé prekvapenie, každý člen JD dostal
malý mikulášsky balíček. Výbor JD v Čiernych Kľačanoch
želá všetkým ľudom dobrej
vôle v zdraví prežité Vianočné sviatky a veľa Božích milostí
v nastávajúcom roku 2018.
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Mikuláš v obci a čo vieme o tomto svätcovi...
Postava Mikuláša nie je vymyslená. Mikuláš bol svätec, ktorý sa
narodil v treťom storočí nášho letopočtu, pravdepodobne v Patare, v
oblasti dnešného Turecka. Narodil

sa do bohatej rodiny starších rodičov, ktorí dlho nemohli mať dieťa.
Už ako malý bol vďaka svojej štedrosti a dobročinnosti známy široko
ďaleko. Pomerne mladý (asi vo veku 20 rokov) sa stal biskupom
v mestečku na juhu Turecka v
Myre. Neskôr bol aj pútnikom
a po návrate pôsobil ako arcibiskup.
Počas svojho života vykonal
svätý Mikuláš mnoho dobrého
a preto si ho ľudia vážia aj po
jeho smrti. Mikuláš zomrel vo
vysokom veku, 6. decembra v
Myre, kde pôsobil, no po nejakom čase boli jeho pozostatky ukoristené a prenesené do
talianskeho mesta Bari. To sa
vďaka nemu stalo svetoznáme
a ročne ho navštívia tisícky turistov. Na tomto mieste bol na
jeho počesť vystavaný aj krásny chrám. Miesto jeho posledného odpočinku je však spoje-

né aj s jedným nevysvetliteľným
javom - z jeho hrobky totiž už po
stáročia vyteká vonná látka nazývaná myrha.
No a tento sv. Mikuláš v sprievode anjelov ale aj čertíkov zavítal dňa 06.12.2017 aj na nádvorie pred kultúrny dom. Naše deti
mu predniesli básne, želania a tak
ich sv. Mikuláš odmenil balíčkom
plným sladkostí. Príjemnú atmosféru umocnili vianočné melódie,
ktoré zneli počas celého podujatia. Deti i dospelí si mohli vychutnať vianočný punč a potešiť
sa kúpou milých výrobkov, ktoré
pripravili a predávali rodičia detí zo Základnej školy z Čiernych
Kľačian. Na záver sv. Mikuláš rozsvietil s najmenšími ratolesťami
náš vianočný stromček.

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

VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI
DARUJ  KÚSOK  SEBA
15. februára 2018
od 8:00 hod. v priestoroch
Kultúrneho domu Čierne Kľačany
Srdečne pozývame všetkých
darcov a prvodarcov.
Bližšie informácie mobil: 0911-692 424
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október - december 2017

Povedali si áno
Ing.Lukáš Valkovič
a Mgr. Miroslava Valkovičová
27.5.2017
Marián Filipčík
a Dana Šlosiariková
14.10.2017

Naši jubilanti a ich jubileum
Každý z nás je akýmsi pútnikom
na ceste životom. Vždy keď prejdeme istú časť svojej púte, odpočinieme si, zaspomíname si na to, čo
je už za nami. Práve dňa 12.10.2017
Obec Čierne Kľačany pozvala a privítala jubilantov, ktorí sa dožili svojej životnej púte a to: 70, 80, 85 a 90

rokov života, 50 a 60 rokov manželstva.
Tento deň sa zišli naši jubilanti
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 K ľa čianky. Zároveň sa jubilanti podpísali do pamätnej knihy, boli im
odovzda-

Úcta k starším 2017
„Vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať ...
A veľké srdce plné lásky!
Stará mama, starý otec, to všetko u vás vždy nájdem,
a preto vás mám tak rád.“
Milé staré mamky a starí ockovia, aj keď sme presvedčení, že jeseň vášho
života vám vaše vnúčence skrášľujú tým, že vás denne obdarúvajú svojím
pohladením či úsmevom, básničkou a pesničkou, ktorú ste ich vy naučili,
využívame mesiac október ako mesiac úcty k starším. Obec Čierne Kľačany,
spolupráci OZ uskutočnilo dňa 15.10.2017 o 15,00 hod. v priestoroch sály
kultúrne podujatie v podaní účinkujúcich - ZŠ Čierne Kľačany, MŠ Čierne
Kľačany, DFS Tekovanček zo Starého Tekova,
a klientov Zariadenia
sociálnych služieb Olichov.
Po kultúrnom programe ZO Jednoty dôchodcov Čierne Kľačany
pozvala svojich členov
na pohostenie spojené
s občerstvením, ktoré
sa konalo v jedálni kultúrneho domu.

né kvetinové, vecné dary a na záver stretnutia bolo pripravené pohostenie.

Milí naši jubilanti,
dožili ste sa krásneho
a neopakovate¾ného veku.
Želáme Vám ve¾a zdravia,
radosti, šśastia, pohody,
lásky a úspechov. Spolu
s kvetmi prijmite želanie,
aby ste ešte dlhé roky
zbierali plody svojej práce
v pevnom zdraví, obklopení
láskou svojich najbližších.

Ing. Alfréd Sasko
a Janka Podhorcová
28.10.2017

Narodili sa

Samuel Víglašský 7.10.2017
Stela Čaládiková 5.11.2017
Miriam Šabíková 20.11.2017
Ema Števová 22.11.2017
Timon Király 6.12.2017

Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

Mária Tonková 5.11.2017
Štefan Filipčík 17.11.2017
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Pútnicko - poznávací zájazd dôchodcov z Čiernych Kľačian a ich zážitky
V dňoch 20. – 21. júna 2017 sa naši dôchodcovia vybrali na dvojdňový pútnicko - poznávací zájazd za
krásami našej vlasti. Odchádzali v
skorých ranných hodinách smerom
na Rajeckú Lesnú, kde navštívili
baziliku, drevený betlehem - nádherný to skvost a nakoniec ich privítala slnkom zaliata kalvária, kde
si urobili pobožnosť krížovej cesty.
Osviežili sa vodou zo studničky a

ta do poľskej Jablonky na nákupy.
Vracali sa cestou cez Námestovo.
Ďalším bodom výletu bola obec
Klín, nad ktorou sa skveje socha
Krista z Ria. Keďže cesta autobusom sa nedala zrealizovať k miestu,
tak sa vybrali účastníci výletu po
vlastných. Hoci slnko pálilo, cesta
bola ďaleká a kľukatá vyšli až na
vrchol k danému miestu. V nádhere si oddýchli pri modlitbe a cestu

pobrali sa ďalej. Ich cesta viedla na
Oravský hrad. Ten ich privítal svojou majestátnosťou. Bol vysoko,
schodov neúrekom, ale naši seniori
ho zdolali. Po večernom guláši a po
spevavej zábave sa uložili na oddych v ubytovni v Oravskom Podzámku. Po raňajkách ich čakala ces-

späť si krátili spevom mariánskych
piesní. Po púti dobre padol oddych
pri obede a ešte lepšie podvečer v
termálnych bazénoch v kúpeľoch
Lúčky. Zastavili sa i na večeru u sv.
Krištofa a domov sa vrátili vo večerných hodinách, síce unavení,
ale plní zážitkov a emócií.

Taktické cvičenie DHZ Čierne Kľačany
V mesiaci november sa náš dobrovoľný hasičský zbor zúčastnil na taktickom cvičení hasičských jednotiek. Cvičenie bolo zamerané na
evakuáciu žiakov z triedy a následne uhasenie
požiaru. V deň cvičenia sme boli vyrozumení
Operačným strediskom HaZZ Nitra, aby sme sa
dostavili k požiaru školy v obci Topoľčianky. Po
príjazde na určené miesto sme od veliteľa zásahu dostali inštrukcie, aby sme vytvorili hadicové vedenie na doplnenie cisterny z externého
zdroja (miestneho potoka), pomocou prenosného čerpadla Magirus. To sa nám v krátkom čase
aj podarilo a mohli sme dopĺňať cisternu, kto-

rá z diaľky hasila horiacu budovu. Ostatní zatiaľ
vyslobodzovali žiakov z tried a sústredili ich na
vonkajšom priestranstve. Cvičenia sa zúčastnili
obce: Topoľčianky, Tekovské Nemce, Žitavany,
Jedľové Kostoľany, Sľažany a Čierne Kľačany. Po
cvičení sme sa presunuli na miestnu hasičskú
zbrojnicu a analyzovali sme spoluprácu viacerých zborov pri takýchto situáciách, kde sme
robili chyby a čo by sa dalo vylepšiť. Popoludní
sme sa presunuli do hasičskej zbrojnice a zazimovali sme hasičskú techniku.
veliteľ DHZ

Súťaž mladých
hasičov
V mesiaci september sa konala v Dyčke
Súťaž mladých hasičov. Podarilo sa nám
zložiť jedno družstvo dievčat (Šmouliniek),
ktoré nás reprezentovali v štafete 8x50m.
V konečnom hodnotení sa umiestnili na
peknom 4. mieste.
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