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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania,
ja r ná m v rcholí a postupne sa čas prehupne do teplého leta. Záhradkári a vinohradníci sa tešia na
dobre ukazujúcu sa budúcu úrodu. V tomto roku jej neublížili traja
zamrznutí, tak ako po iné roky.
Na obecnom úrade sme od začiatku nového roka pripravili pre
Vás viacero kultúrno-spoločenských akcií, ktoré Vám priblížime
v tomto čísle Obecných novín.
Najdôležitejšou udalosťou bolo odovzdanie bytových domov
440/7 a 441/8 Na Dolinke. Bývanie dostalo 16 mladých rodín.
Súčasne v bytových domoch Na
Dolinke býva viac ako 230 ľudí.
Pre veľký záujem o nájomné bývanie v našej obci OZ schválilo
zámer výstavby poslednej 5. etapy bytových domov č. 9 a č. 10. V
tomto období začínajú prebiehať
inžinierske činnosti potrebné pre
územné rozhodnutie a stavebné
povolenia. Po dobudovaní sídliska, predpokladáme, že v ňom bude bývať približne 300 občanov.
Začiatkom roka boli geodetmi vymerané pozemky na IBV
pre našich občanov, kde by malo postupne vyrásť 11 rodinných
domov. Zároveň bola vymeraná
cesta pre novú ulicu s pracovným
názvom „Viničná“, pre výstavbu
asi 25 nových rodinných domov.
Podali sme žiadosť na projekt
Detské ihrisko, ktorý sa bude realizovať na sídlisku Na Dolinke.
Budú nám pridelené finančné
prostriedky z Úradu vlády SR vo
výške 8 500 €. Práce a povinností je neúrekom, na záver Vám
vážení občania prajem veľa zdravia, síl a optimizmu do ďalších
dní života.
Ing. Milan ŠVEC, PhD.
starosta obce

Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený...
V našej obci sa tradične konalo stavanie mája
pred kultúrnym domom.
Svojím programom ľudov ých piesní toto podujatie spestrili FS ŠIROČINA a SZ KĽAČIANKY.
Po postavení mája pán
starosta pozval občanov
na májovú veselicu pri živej hudbe. Do tanca a na
počúvanie hral a spieval
p. Marek Bednár známy
z televízie Šláger. Hudobný program a posedenie
spojené s chutným občerstvením – kapustnicou sa
konal v sále KD.
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Fašiangová zabíjačka
Atmosféra domácej zabíjačky
ožila v Čiernych Kľačanoch v sobotu 10. januára 2018. Zabíjačkové pochúťky jednoducho patria k obdobiu fašiangov a sú lákadlom pre všetkých labužníkov

tali šišky na fašiangovú zabíjačku. O 15.00 hodine bolo všetko
pripravené a vôňa šíriaca sa do
okolia začala lákať prvých návštevníkov. Naše pozvanie prijali
p. Milan Belica – predseda NSK,

hlavne na slovenskom vidieku.
Obec Čierne Kľačany v spolupráci s obecným zastupiteľstvom
usporiadala siedmu obecnú fašiangovú zabíjačku. Pokým mnohí ešte sladko spali, pred kultúrnym domom bolo veselo a rušno
už od skorého rána. Okolo pultov
sa obracali majstri mäsiari a postupne spod ich zručných rúk vyrastali chutné klobásy. V kuchyni
bolo tiež poriadne rušno, šikovné
žienky sa usilovne zvŕtali a chys-

p. Marián Kéry – poslanec NR
SR, p. Milan Galaba – poslanec
NSK. A to, že lahodná nebola len
vôňa fašiangových špecialít ale
aj ich chuť, potvrdzovali prázdne
taniere a pochvalné reči návštevníkov. Aby boli chute vyrovnané,
nechýbala ani sladká maškrta v
podobe šišky. O zábavu sa postaral FS Širočina, SZ Kľačianky a hosť FS Volkovčanka z Volkoviec s fašiangovým pásmom
piesní.

Kamerový systém v obci
Vážení občania, cieľom projektu je vybudovanie kvalitného kamerového systému a tým
posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou
v obci. Tento projekt vychádza
z požiadavky zefektívnenia bezpečnosti, skvalitnenia a ochrany
života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Zároveň bude posilnený dozor
aj na majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských
investícií a tiež dosiahnuť zvýšenie ochrany pamiatok obce a
pod. Propagáciou kamerového
systému je aktívne vplývať na
vedomie občanov ako aj návštevníkov obce, aby sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a zároveň, aby vedeli, že
sú aj so svojím majetkom chránení pred nezákonným konaním iných.
Kamery budú snímať a nahrávať 24 hodín denne a to len verejné priestory a budovy, ktoré
sú vo vlastníctve obce. Výstupy
z kamier budú slúžiť len pre pracovnú potrebu obce, políciu SR,

prípadne iné oprávnené integrované bezpečnostné systémy.
Kamerový systém prispeje k
predchádzaniu trestnej činnosti najmä na úseku: distribúcie a
užívania drog a iných omamných látok, mravnej a majetkovej kriminality, poškodzovaniu
majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, poškodzovania a krádeží motorových
vozidiel, vandalizmu, požívania
alkoholu mladistvými na verejnosti a násilnej trestnej činnosti
ohrozujúcej zdravie a životy ľudí. Kamerový systém bude zavedený už na základe vybudovanej obecnej siete.
V budúcnosti sa bude možné na obecnú sieť pripojiť pre
potrebu internetu a TV našich
občanov. Rýchlosť optického
internetu v sieti je až do 1000
Mbit/s, pričom je dátovo a časovo neobmedzený. Službu
TV je možné zriadiť až na 4 TV
prijímačoch pre domácnosť.
Ing. Milan ŠVEC, PhD.
starosta obce

K fašiangom patrí hojnosť, veselosť, radosť a zábava a presne
takéto boli aj naše, ktoré v tejto
rýchlej dobe navodili príjemnú
atmosféru pri stretnutí s priateľmi, pri peknej pesničke a dobrom jedle.
Poďakovanie pána starostu
patrí hlavným mäsiarom p. Štefanovi Tonkovi, p. Štefanovi Hor-

nému, p. Miroslavovi Mihálkovi
ako aj ich pomocníkom p. Jánovi
Holému a p. Milanovi Páleníkovi, kuchárkam školskej kuchyne,
zúčastneným poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a miestnym organizáciám obce, ktorí sa
zaslúžili o úspešné zorganizovanie celej akcie.
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Uvítanie detí narodených v roku 2017
január - máj 2018

Povedali si áno
Ing.Jana Švecová
a Šimon Havetta
Ing. Miroslava Horváthová
a Filip Nentvich
Dňa 17. mája 2018 starosta obce a sociálna komisia OZ slávnostne privítali do života deti narodené v roku 2017. Spolu sa narodilo 11 detí, z ktorých
majú radosť nielen ich rodičia, ale aj celá obec. Po

krátkom príhovore každej rodine pán starosta odovzdal finančný dar v hodnote 50 eur a mamičkám
kvet. Prajeme im veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania do ďalších dní života.

Deň matiek
Deti na Slovensku a v mnohých krajinách sveta si môžu
spomenúť na svoje matky osobitne na Deň matiek. V našej
obci sa konalo toto podujatie v
nedeľu 20. mája 2018. Úvodom
odzneli slová Ing. Milana Šveca,
PhD., starostu obce. Kultúrnym
programom sa predstavili deti z

Narodili sa

Milan Horný
Júlia Pániková
Gabriel Švec
Sára Tereza Filipčíková
Benjamín Jakub Filipčík
Tamara Herdová

Srdečne
blahoželáme

Opustili nás

Helena Lukáčová
Štefan Macák
Helena Páleníková
Anna Havettová
Štefan Páleník
Mária Beňová
Michal Števo
Jozef Košút
Helena Klimanová
Miroslav Tonka
Jozef Víglašský

MŠ a ZŠ Čierne Kľačany,
mladý nádejný harmonikár Matej Švec a na záver nám zaspievali členky SZ Kľačianky. Obecný úrad v spolupráci so
sociálnou komisiou OZ
venoval každej mamičke
malý darček.
Deň matiek patrí medzi
najdojemnejšie sviatky -

Svätá omša patrónovi
vinohradníkov

pre každého je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné
chvíle si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matka, ktorá
všetko chápe, odpúšťa, vždy
poľutuje a bude stále milovať
svoje dieťa bez ohľadu na to,
aké ono je.
Deň otcov sa slávi v tretiu júnovú nedeľu. Nezabudnime aj
na nich.

Na počesť sv. Urbana, patróna vinohradníkov sa pravidelne koná na viniciach pri
kaplnke sv. omša. Tento rok
sa konala v sobotu, 26. mája
2018 o 17,00 hod. Po sv. omši sa prítomní rozišli do svojich
viničných chatiek a viníc, kde
sa občerstvili pagáčmi, koláčmi a samozrejme vínkom.
Svätý Urban, patrón našich vinohradov oroduj za nás,
ochraňuj naše vinice a tohtoročnú úrodu hrozna,
aby sme vyrobili chutné vína,
Tebe na slávu a nám na potechu.
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24. ročník bežeckých pretekov Čiernokľačianska Pyxida
Vzácna archeologická pamiatka Čiernokľačianska Pyxida,
nám bude stále pripomínať dávne obdobia a život ľudí v počiatkoch stredoveku. Obraz pastiera,
oráča a bohyne úrody, hovoria
jasnou rečou.
Tento archeologický nález ozdoba histórie obce, teda nemal so športom veľa spoločného. Bolo to tak dovtedy pokým
sa nestal symbolom nášho Bežeckého klubu a pretekov, ktoré
pod týmto názvom píšu už svoju
štvrťstoročnú históriu.

popularizácia archeologického
nálezu jednak vzbudzuje záujem
širokej verejnosti o svoje korene - dejiny a zároveň významne
prispieva k rozvoju rekreačného športu.
Netreba zdôrazňovať, ako je
dnes veľmi potrebné vytvárať
podmienky pre zdravší spôsob
života ľudí, relax a vhodné využitie voľného času, môžeme
tým totiž účinne predchádzať aj
rôznym civilizačným chorobám.
Platí pritom pravidlo: “čím skôr
- tým lepšie, ale nikdy nie je ne-

Názor y môžu by ť rozdielne, ale faktom ostáva, že týmto
vzácna Čiernokľačianska Pyxida
popri svojej vysokej muzeálnej a
kultúrnej hodnote nadobudla nový rozmer. Takáto symbolika a

skoro“. A o tom sú aj naše každoročné bežecké podujatia. Sú
pre všetkých, od najmenších po
najstarších, keď nie inak, tak aspoň dobrým príkladom a povzbudením.

Na budúci rok budeme organizovať 25.ročník preteku ČKP a
pripomenieme si „štvrťstoročnicu“! Obec a všetci spoluorganizátori by si želali, aby to bol naozajstný sviatok a aby si zašportovala celá obec od najmenších
po najstarších. Vzhľadom na jubilejný ročník budeme jeho príprave venovať maximálnu pozornosť a preto už dnes vyzývame
všetkých k porozumeniu a dobrej
spolupráci.

Daruj kúsok seba ...
Darovanie kr vi patrí k v ýznamným humánnym činom,
ktorý zachraňuje ľudské životy.
Dňa 15.02.2018 sa uskutočnil
už 5. mobilný odber pod názvom
Valentínska kvapka krvi. Hoci v

Urbaristi čistili čerešňový sad

okolí zúrilo chrípkové ochorenie
aj napriek tomu k nám prišli darcovia aj zo širšieho okolia.
Úprimne ďakujeme všetkým 50
darcom, ktorí sa zúčastnili tejto
Dňa 24.3.2018 si povedali urbaristi, že po dlhých šiestych rokoch sa pustia do vyčistenia čerešňového sadu od náletových
rastlín ako sú napr. šípky, agát,
baza.... Brigáda začala o 9:00
hodine peknej slnečnej soboty.
Za účasti urbaristov a dobrovoľníkov z obce sa pustili do čistenia sadu. Za pomoci dvoch motorových píl, jednej teleskopic-
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Tohtoročný 24. ročník pretekov ČKP sa uskutočnil v nedeľu
11.marca a opäť nesklamal, podobne ako ročníky predchádzajúce. Vysoká účasť detí i dospelých a spokojnosť v očiach pretekárov je naším najvyšším ocenením. Výsledky pretekov môžete
nájsť na www.kril.sk .
Patrí sa samozrejme aj verejne
poďakovať Obci Čierne Kľačany
a všetkým spoluorganizátorom,
sponzorom a dobrovoľníkom.
(lp)

humánnej akcie a zároveň aj členom DHZ Čierne Kľačany v počte 10. Darcovia pomohli neznámym a odkázaným ľuďom, pre
ktorých darovaná krv znamená
život. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj dlhoročnému členovi DHZ p. Štefanovi Malému, ktorý
túto vzácnu tekutinu daroval už po
80 krát.
Ľu d s k á k r v j e
nena hraditeľná .
Každá zložka krvi
má svoju osobitnú
úlohu.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa mohla táto akcia
uskutočniť.
Výbor DHZ

kej orezávačky a dvoch strojov
KUBOTA a CAT čistili sad. V sade sa tiež nachádzal komunálny
odpad tvorený z PVC fliaš a skla.
Nazbieralo sa 11 vriec, ktoré boli
odnesené do dvora pri kultúrnom
dome. Brigáda sa úspešne ukončila a urbaristi uvažujú o každoročnej brigáde. Výbor urbaristov
ďakuje zúčastneným za pomoc.
Július Švec
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