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Klátovo-novovešťania sa na významnú udalosť osláv 720.
výročia prvej písomnej zmienky o obci aj patrične pripravili.
Úprimne
Vám všetkým želáme šťastné
A toho nebolo naozaj málo, veď už celý týždeň varili slivkový
a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech sa
lekvár tradičným spôsobom v medenom kotlíku, napiekli
v každej rodine naplnia láskou a porozumením.
čerstvých domácich kapustníkov, koláčikov, pripravili čaj
starostka a poslanci obecného zastupiteľstva
dlhovekosti z 20 bylín podľa receptu MUDr. Nesnera –
posledného majiteľa kaštieľa v Janovej Vsi, nechýbali
poľovnícke guláše, domáca zabíjačka i iné špeciality. Ľudoví
Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky
umelci predvádzali svoje remes lá, obrovský záujem bol
Klátova Nová Ves si za deň osláv 720. výročia prvej písomnej
o prehliadku Zlatej sály v neobarokovom kaštieli ako aj
zmienky o obci zvolila hodový víkend a tak 7. septembra
o upomienkové predmety vydané pri príležitosti 720. výročia
zaplnili Námestie pod Kostrínom občania, rodáci, hostia, ale
prvej písomnej zmienky o obci.
i mnoho návštevníkov.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Vtáčnik
z Prievidze, tanečná skupina Tosuma a do varu naladených
divákov dostala skupina Drišľak.

„Sme sídlom oveľa starším, ale darmo – až listinné
doklady, konkrétne listina kráľa Ondreja III. z roku 1293
nás definitívne zapisuje na kultúrnu mapu Európy.
Vážime si svoju minulosť i bohaté kultúrnohistorické
dedičstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia.
Prirodzene, aj súčasníci zanechávajú na svojej obci pečať.
Vybudovali sme Námestie pod Kostrínom, zrekonštruovali
sme základnú i materskú školu, obecný úrad, kultúrne
domy,
pribudli nové chodníky, cesty, zberný dvor,
vodovod, plynovod i úprava toku, mladé rodiny našli
bývanie v nových obecných nájomných bytoch.
Oživili sme kultúrny a spoločenský život v obci.
K oddychovým chvíľam, pri ktorých sa radi stretávajú
obyvatelia i hostia obce, neodmysliteľne patria tradičné i
novodobé kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako
sú fašiangy, oslavy MDŽ i Dňa matiek, stavanie májov,
cesta rozprávkovým lesom, futbalové turnaje, hodové
a poľovnícke
slávnosti,
posedenia
so
seniormi,
záhradkárske výstavy, tekvicové slávnosti i vianočné trhy.
Práve tieto podujatia vdychujú obci život a robia z nej
spoločenstvo, ktoré žije pospolu – nielen vedľa seba a teší sa z každej priateľskej návštevy.
Za všetkým, čo sa v našej obci zrealizovalo stoja konkrétni
ľudia, ktorí dokázali prejsť dlhú cestu od slov k činom
a priložili ruku k dielu. Aj v tejto sviatočnej chvíli chcem
poďakovať svojim predchodcom - starostom, všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce,
členom spoločenských organizácií a športových klubov
i všetkým, ktorí prekročili prah vlastných záujmov a
urobili niečo pre nás všetkých,“ povedala vo svojom
slávnostnom príhovore Iveta Randziaková, starostka obce.

A tak sa všetci spoločne tak ako jedna rodina bavili na
Námestí pod Kostrínom až do neskorej noci.

Súčasťou podujatia bolo i uvedenie publikácie „Stredné
Ponitrie – turistický sprievodca“ do života. Na jej vydanie
starostovia získali prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
a jedná sa o prvú
publikáciu, ktorá mapuje región Stredného Ponitria s jeho
kultúrno-historickými
pamiatkami,
prírodnými krásami
i nositeľmi živej kultúry.
Redakcia Tempo

Stop záplavám dá budovaný polder
Obci Klátova Nová Ves možno dať aj prívlastok – sužovaná
povodňami. Nachádza sa na sútoku Hradského potoka
a Vyčomy a tento prírodný lievik spôsobuje pri prívalových
dažďoch záplavy. V intraviláne obce Klátova Nová Ves boli
už v roku 1997 realizované protipovodňové opatrenia, ktorými
sa kapacita upraveného toku zvýšila na takzvanú
dvadsaťročnú vodu. Ďalšie povodne, ktoré postihli obec
v rokoch 1999, 2006, 2010 a posledná v roku 2013 potvrdili,
že protipovodňová ochrana obce je nedostatočná. Po dlhom
úsilí vedenia obce Klátova Nová Ves sa začalo s realizáciou
stavby - suchého poldra na Hradskom potoku, ktorý je
najväčším prítokom Vyčomy.
Celkové náklady stavby sú 1 167 332 €, z toho 923 920 € je
financované z operačného programu Životné prostredie
a ŠR SR a 5% -né financovanie je zabezpečené správcom
vodného toku, ktorým je Slovenský vodohospodársky
podnik o. z. Piešťany.
Navrhnutá stavba znižuje maximálne prietoky pri prechode
veľkých vôd. Na toku Vyčoma v profile pod Hradským
potokom je prietok storočnej vody 50 m3 za sekundu a
celková plocha povodia v tomto profile toku je 80,14 km2. Pri
povodni - prietoku storočnej vody bude v profile
novovybudovaného poldra pretekať desaťročná voda a na tieto
parametre je aj polder navrhnutý. Jeho kapacita umožňuje
znížiť kulminačný prietok návrhovej povodne – z
maximálneho prietoku 13 m3 za sekundu na odtokový prietok
4,02 m3 za sekundu, čo predstavuje 85 %-né využitie objemu
poldra. Kóta koruny hrádze suchého poldra je 212,90 m n.m,
dĺžka hrádze je 118,91 m a jej šírka je 5 metrov. Objem
záchytného priestoru poldra je 148 360 m3.

Obr.Letecký záber na stavbu poldra

Stavebné práce na suchom poldri sa začali na jeseň 2012, ale
kvôli zimnému počasiu boli prerušené. Urobila sa len
prekládka vysokého napätia. Pôvodné vzdušné vedenie sa
uložilo do zeme. Samotné práce na stavbe poldra sa naplno
rozbehli až v apríli 2013, a to prekládkou lesnej cesty nad
budúcou hrádzou. Bol vybudovaný bezpečnostný priepad a
preložený tok nad aj pod hrádzou. Samotná zemná hrádza sa
začala sypať v septembri a v súčasnosti práce prebiehajú
podľa schváleného časového harmonogramu s termínom
dokončenia koncom novembra 2013.
„Pekná jeseň vytvára podmienky na úspešné pokračovanie
stavby, konkrétne na sypanie a hutnenie hrádze. Verím, že
počasie vydrží a dielo sa ukončí do konca roka 2013. A
rovnako verím, že polder a všetky práce na čistení a úprave
toku, priepustoch i odvodňovacích šácht v obci, ktoré sme
urobili počas celého roka s našimi pracovníkmi, budú
dostatočnou zárukou ochrany obce pred povodňami“, nechala
sa počuť Iveta Randziaková, starostka Klátovej Novej Vsi.
Obce, ktorej obyvateľov prívalová voda už neraz vyhnala z
domovov.
–ir-

Putovanie s mobilom nielen
po Strednom Ponitrí
Pre rozvoj cestovného a turistického ruchu v okrese
Partizánske priniesla táto jeseň hneď dve dôležité skutočnosti.
Kým v septembri bol uvedený do života turistický sprievodca
Stredné Ponitrie, prvý svojho druhu pre tento región, v týchto
dňoch sa obyvatelia celého kraja môžu zúčastniť a tak
vzdelávať na takzvanom Putovaní s mobilom. Ide o ďalšie
zvyšovanie informovanosti účastníkov cestovného a
turistického ruchu v rámci dvoch susedných krajov –
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja
prostredníctvom projektu Mobilné prihraničie. Cieľom tohto
projektu cezhraničnej spolupráce je informačno-komunikačná
prístupnosť kultúrnych pamiatok, turistických destinácií a
pozoruhodností v Trenčianskom a Juhomoravskom kraji
pomocou špecializovanej prepojenej siete informačných
bodov v 30-tich miestach každého z oboch krajov na báze
technológie QR kódov.
„Pri významných miestach Trenčianskeho kraja boli
umiestnené popisné tabule s tzv. QR kódmi. V praxi to
znamená asi toľko, že turisti vybavení modernými
inteligentnými mobilmi s čítačkou QR kódov si z takejto
tabule nafotia QR kód. Každý kód vás okamžite presmeruje
na stránku www.ratsk.sk s podrobným popisom lokality a s
množstvom fotografií, navyše s odkazom na najbližšie
pozoruhodnosti. Sme veľmi radi, že v našom okrese bolo
tabuľami s QR kódmi označených viacero miest, veď na
kultúrno-historické pamiatky je náš región naozaj bohatý“
hovorí poslankyňa TSK Iveta Randziaková, starostka obce
Klátova Nová Ves. Veď práve táto obce sa môže popýšiť
viacerými národnými kultúrnymi pamiatky zaradenými do
tohto moderného projektu. Sú to tri kaštiele a Kostol Panny
Márie, kráľovnej anjelov na Sádku.
Pre tých skôr narodených len pre vysvetlenie, že názov, resp.
skratka toho dvojrozmerného čiarového kódu pochádza z
anglického označenia Quick Response - rýchla reakcia.
Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód sa zosníma
kamerou alebo fotoaparátom v mobile a softvér dekóduje
textovú informáciu. Dnes sú takýmito mobilmi s čítačkou OR
kódov vybavení takmer všetci mladí ľudia a časť strednej
generácie. Je predpoklad, že o dva - tri roky sa budú vyrábať
už len takéto mobily, nakoľko QR kódy sú už dnes bežnou
súčasťou propagácie firiem, či akýchkoľvek subjektov,
vrátane samospráv. V okrese Partizánske môžete tabule s QR
kódmi nájsť pri týchto objektoch
– Hvezdáreň
v Partizánskom, kaštieľ v Brodzanoch, kde sídli Slovanské
múzeum A.S.Puškina,
kamenný Kostol sv. Michala
v Klížskom Hradišti a v Klátovej Novej Vsi pri renesančnej
zemianskej tvŕdzi zo 16. storočia. Prostredníctvom týchto
tabúľ však získate informácie aj o kaštieľoch vo Veľkých
Uherciach,
Šimonovanoch,
Ostraticiach
i o všetkých
pamätihodnostiach a sakrálnych stavbách v celom regióne
Stredného Ponitria. „ Propagácii nášho regiónu i rozvoju
cestovného ruchu určite prispeje fakt, že informácie
o Strednom Ponitrí získajú prostredníctvom tabúľ s QR kódmi
aj návštevníci napr. Trenčianskeho hradu, Bojnického zámku
i návštevníci významných objektov v Juhomoravskom kraji“,
dodáva Iveta Randziaková.
„Informácie na portáli sa ešte môžu dopĺňať, napríklad okrem
technických zaujímavostí a lokalít
pre športové aktivity
budeme na webovú stránku pridávať aj prírodné pamiatky,“
potvrdila Radoslava Dolná z Rozvojovej agentúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o., ktorá je vedúcim
partnerom za slovenskú stranu. Hlavným cezhraničným
partnerom je Krajská hospodářská komora Jihomoravského
kraje.
-ab-

Jeseň je dar

Privítali sme nových občanov

V Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi dňa 15.
novembra 2013, sa strelo 200 účinkujúcich seniorov z 13
kolektívov z obcí okresu Partizánske.
Mladosť je krásna, ale aj staroba má svoje čaro. A hlavne čaká na každého z nás. V ideálnom prípade by mala byť bez
trápenia, bez bolestí, bez samoty. Ale keďže ani pečené
holuby z neba samé nepadajú, každý musí urobiť niečo pre to,
aby sny neskončili svitaním, aby sa stali realitou. Baterky, bez
ktorých nedokáže pracovať žiadny prístroj si aj my musíme
nabiť energiou -oddychom, spánkom ale hlavne činnosťou.
O tom, že energia seniorom v okrese Partizánske nechýba, sa
organizátori podujatia Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho
kraja, Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Partizánskom a obec Klátova Nová
Ves presvedčili na 11. ročníku prehliadky voľnočasových
aktivít seniorov „Jeseň je dar“ v Kultúrnom dome v Klátovej
Novej Vsi dňa 15. novembra 2013, kde sa strelo 200
účinkujúcich seniorov z 13 kolektívov z obcí okresu
Partizánske.

V obradnej sieni Klátova Nová Ves sa dňa 3. 12. 2013
uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života.

Obr.: Klátovské seniorky s gangnam style zožali ovácie publika

Eva a Miroslav Maťaše so synom Maxom, Andrea a Marek
Goga so synom Kristiánom, Veronika a Pavol Šima s dcérou
Eliškou, Andrea a Jozef Omelka so synom Šimonom.
–ld-

Trinásť súborov predstavilo pestrú paletu programov. S úctou,
zbožne aj veselo- taký bol program. Spevy ľudové ale aj
zborové, veselé scénky a tiež rôzne tanečné choreografie.
Diváci mohli vidieť charleston, ale aj gangnam style. Na
pódiu sa stretli účinkujúci seniori z Veľkého Klíža, Klátovej
Novej Vsi, Kolačna, Veľkých Uheriec, Žabokriek nad Nitrou,
Hradišťa, Ostratíc, Bošian, Partizánskeho (súbor Jeseň, súbor
Nádej), Malých Krštenian, Chynorian a Brodzian.
Po skončení bohatého programu na pódiu sa hostitelia
postarali aj o žalúdok účinkujúcich chutnou večerou a
nechýbal ani dúšok vínka. Dobrá nálada, humor, tanec, spev,
priatelia a dobré jedlo to sú tie správne atribúty pre dobíjanie
bateriek. Toho všetko sa nám v Klátovej Novej Vsi dostaloveríme, že nám tá pozitívna energia vydrží až do jari.
Staroba prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v
poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Proti tomuto
tvrdeniu stoja životy seniorov, ktorí svoju jeseň života
prežívajú nádherne- aktívne a pozitívne naladení. Dokazujú to
aj každoročnou účasťou na podujatí Jeseň je dar. Organizátori
sa už teraz tešia na 12. ročník, ktorý sa o rok bude konať vo
Veľkých Uherciach.
RKC Prievidza

Rodičovské združenie pri Základnej škole Klátova Nová
Ves Vás srdečne pozýva na V. Štefanskú oldies party s
prekvapením, ktorá sa uskutoční dňa 26. 12. 2013 o 21.00
hodine v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi. Do tanca
hrá DJ Vojto a Jaro.

Manželia Gabriela a Martin Kosáč prišli s dcérou Tamarou,
Jozef Ďurček a Veronika Daňová so synom Lukášom,
Katarína a Martin Kerek so synom Martinom, Anna a Tomáš
Peškovič s dvojičkami Katarínou a Júliou, Ivana a Norbert
Chválny s dcérou Lianou, Silvia a Andrej Tománek s dcérou
Tatianou, Michaela Svitoková a Róbert Kollár s dcérou
Viktóriou, Jana Mickulová a Ján Stieranka s dcérou Natáliou,
Kristína a Luis Gutiérrez Rea so synom Matiasom,

Olympiáda dôchodcov

Na Olympiáde dôchodcov, ktorá sa konala dňa 29. 6. 2013
v Partizánskom nás reprezentovali Marta Melušová, Mária
Chrenková, Ľubica Bálešová, Katarína Gašparíková, Jozef
Chrenko , Gabriela Gašparíková , Marta Klamárová, Helena
Smatanová, Štefan Gergel, Emil Halmo, Marta Chrenková a
Eva Gašparíková.
–mm-

Zo života Základnej školy...
Exkurzie - od začiatku šk. roka sme stihli
zrealizovať niekoľko exkurzií. Žiaci 1. stupňa
navštívili Slovanské múzeum A.S. Puškina
v Brodzanoch, žiaci 8. a 9. ročníka v rámci
literatúry kráčali po stopách Ľ. Štúra v Modre a tiež sa vybrali
do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Obzory chémie si rozšírili
šiestaci a siedmaci absolvovaním odbornej exkurzie v závode
Vegum Dolné Vestenice a vo Valaskej Belej videli výrobu
sklenených dekoračných predmetov v sklárskom skanzene.
Neďaleká slávna historická knižnica v kaštieli v Oponiciach
privítala
deti
z krúžkov
Všedkovedko
a Mladých
prírodovedcov.
Týždeň zdravej výživy – v októbri sme zamerali týždeň od
14. do 18.10. na zdravú výživu, vzhľadom k Svetovému dňu
výživy. Ponúkli sme žiakom každý deň cez veľkú prestávku
zdravé maškrtenie v podobe ovocia (jablká, hrozno) alebo
zeleniny (mrkva), chutila im aj domáca nátierka zo sóje
a neuveriteľnou rýchlosťou z tácok mizli cereálne sušienky,
ktoré sme upiekli v škole na krúžku Šikovná gazdinka. Každý
deň sa podával aj zdravý šípkový čaj uvarený zo šípok, ktoré
nazbierali samotné deti. Chutil o to viac. Tematicky sme
zamerali aj prednášku o zdravej výžive, ktorú pre žiakov
pripravil Mgr. Zemba – náš odborník na zdravé stravovanie
. Absolvovali ju malí aj veľkí.
„Deň remesiel“ – takto sme nazvali podujatie, ktoré sme
pripravili v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, aby
sme žiakom priblížili remeslá, s ktorými sa dnes už stretávajú
veľmi zriedka. Oslovili sme viacerých remeselníkov z celej
doliny, ktorí ochotne prišli do školy a podelili sa so svojimi
skúsenosťami. Žiaci tak videli pri práci košikára, rezbára,
keramikára, drotára, s obrovským záujmom sadali za šijací
stroj, obzerali si včelárske „náradie“ a produkty včiel alebo
skúšali maľovať vajíčka, atď. Celá akcia bola verejná,
bohužiaľ, záujem zo strany verejnosti bol minimálny.

Besedy – v škole sme niekoľkokrát privítali hostí, ktorí svojim
rozprávaním, resp. prednáškou obohatili výchovno-vzdelávací
proces. Šiestaci strávili 2 vyučovacie hodiny spolu
s erudovaným a skúseným včelárom –p. Kňaze z Klížskeho
Hradišťa, ktorý veľmi zaujímavo rozprával o živote včiel. Do
Venezuely sa prostredníctvom besedy s cestovateľom a jeho
osobných cestovateľských zážitkov preniesli žiaci 7., 8. a 9.
ročníka. Odbornú prednášku na tému prevencie AIDS si od
pracovníčok RÚVZ v Prievidzi vypočuli žiaci 8. a 9. ročníka.
Najmenšie deti v ŠKD navštívili dentálne hygieničky, aby im
vysvetlili dôležitosť a správnosť čistenia zúbkov.
Zber papiera – začiatkom školského roka sme uskutočnili
zber papiera – žiaci v spolupráci s rodičmi nazbierali 610 kg
kartónu a 7250 kg papiera. Najlepší „zberači“ – 5.A trieda,

dostala odmenu vo forme lístkov do kina. Všetkým, ktorí
prispeli, ďakujeme.
Šarkaniáda – aká by to bola jeseň, keby sme nevybehli na
polia a nevyužili posledné teplé lúče slnka spolu s priaznivým
vetrom. Žiaci 1. stupňa s p. učiteľkami, p. vychovávateľkou
a niektorými rodičmi túto možnosť využili a zorganizovali
šarkaniádu, ktorá sa vzhľadom na počasie naozaj vydarila.

Deň otvorených dverí – novinkou tohto šk. roka bol aj deň
otvorených dverí, kedy sme dali možnosť rodičom, starým
rodičom, jednoducho komukoľvek, aby sa prišli pozrieť 20.11.
na typický vyučovací deň v škole. Návštevníci sa mohli
posadiť spolu so žiakmi na akúkoľvek vyučovaciu hodinu
a preniesť sa o niekoľko rokov späť. Mohli takto vidieť svoje
ratolesti „v priamom prenose“ na vyučovaní. Túto možnosť
využilo viacero rodičov. Zúčastnili sa na 23 vyučovacích
hodinách na 1. aj 2. stupni, najväčší záujem prejavili rodičia
prvákov a druhákov.
Vedecká noc - po minuloročnom veľkom úspechu Vedeckej
noci sme sa rozhodli 22.11. toto podujatie zopakovať,
samozrejme s novými pokusmi a aktivitami. Jediné, čo zostalo
rovnaké, bola organizácia celého podujatia. Tento rok boli do
akcie zapojení žiaci 7.,8. a 9. ročníka, novinkou bola
zapojenosť krúžku Vševedko - žiaci 1. stupňa, ktorých mala
pod taktovkou Mgr.Mozolová. Za "veľkých" žiakov a
organizačné zabezpečenie prevzali zodpovednosť, tak ako
vlani, Mgr. Bielichová a Mgr. Mikulášová. Hlavnou témou
celej Vedeckej noci zostali prírodovedné predmety - biológia,
chémia a fyzika - spolu sme zriadili 18 stanovíšť (ani jedno sa
nezopakovalo z minulého roka! ). Žiaci sa na úlohu
sprievodcov jednotlivými vednými odbormi dôkladne
pripravili a vôbec ich nezaskočili otázky zvedavcov. Ukázali,
čo vedia, a nie je toho málo! Svojich úloh sa zhostili na
výbornú! Všetci návštevníci, a bolo ich tento krát oveľa viac
ako vlani, boli nadšení - malí, veľkí, žiaci terajší aj minulí,
rodičia, starí rodičia ... Svojou účasťou nás prekvapili žiaci zo
ZŠ Bošany, ktorí prišli v hojnom počte objednaným
autobusom!

Pre návštevníkov sme pripravili základy resuscitácie, mohli
sa naučiť rôzne obväzové techniky, pochopiť stavbu vtáčieho
pera a vajíčka, spolu s našimi "anatomičkami" sa pozreli do
útrob srdca cicavcov. V rámci fyziky určite najviac zaujala
plazmová lampa a jej tajuplné blesky, tieto sme vyrábali aj na
stanovišti nazvanom elektrostatika, všetci mohli nahliadnuť do
ďalekého vesmíru alebo pochopiť princíp šošovky na optickej
lavici. Chemici robili plameňové skúšky, vysvetlili princíp
katalyzátora v aute, oživili "faronových hadov", spustili
elektrolýzu, neutralizovali roztok alebo dokázali, že šunka
neobsahuje iba mäso. No a čo tí najmenší? Okrem toho, že bol
na nich úžasný pohľad, pretože všetko vykonávali naozaj
veľmi zodpovedne, vyrábali čarodejníkov odvar, vystreľovali
"rakety" na planétu Saturn a nechali liezť obrovského pavúka
po stene.

Technická olympiáda – prvý úspech na poli olympiád sme
zaznamenali 3.12. na okresnom kole Technickej olympiády.
Naši zverenci - Sebastián Bielich (8.roč.) a Matúš Beliansky
(9.roč.) ako súťažná dvojica získali pekné 2. miesto. Do kraja
postupuje iba víťaz, takže tu sa, bohužiaľ, ich zápolenie končí.
Opäť sme potvrdili pravidlo, že v našej škole máme zručných
a šikovných chlapcov :-).
Imatrikulácia - 29.11. bol pre našich prváčikov veľmi
dôležitý deň. Oficiálne sa stali žiakmi našej školy a boli
pasovaní za prváka alebo prváčku. Čakal ich zaujímavý
program, ktorý spolu so staršími spolužiakmi pripravila pani
uč. triedna - Mgr. Valúchová. Prváci museli predviesť už akétaké zručnosti - počítali, spievali, triedili ovocie a zeleninu,
spoznávali písmenká a dokonca predviedli scénku v
anglickom jazyku. Keď zvládli túto náročnú úlohu, pani
riaditeľka ich obrovskou ceruzkou pasovala za riadnych
žiakov našej školy. Potom prvákov čakala hostina, na ktorej
nechýbala torta a iné dobroty. Domov všetci odchádzali s
imatrikulačným listom, prváckou šerpou a perom, na ktorom
zložili sľub. No a samozrejme s množstvom zážitkov. Všetko
sa dialo v prítomnosti rodičov, ktorí pyšne odvádzali domov
čerstvo imatrikulovaných prvákov.

Športové súťaže – zo športových súťaží, ktoré naši žiaci
absolvovali od začiatku šk. roka sme získali niekoľko
diplomov – v cezpoľnom behu sa družstvo mladších žiakov aj
mladších žiačok umiestnilo v rámci okresu na 3. mieste.
Postup sme zaznamenali aj v Coca-Cola školskom pohári, kde
sa minulý rok naše dievčatá - futbalistky prebojovali až do
celoslovenského kola. Tento rok začali tiež úspešne,
z úvodného kola postúpili do ďalších bojov. Darilo sa aj
chlapčenskej zostave – takisto postúpili, a tak im všetkým
držíme palce. Zúčastnili sme sa aj obvodných kôl vo vybíjanej
dievčat, v bedmintone, odohrali sme zápasy v malom futbale
dievčat aj chlapcov, bohužiaľ, bez ďalšieho postupu.
Pohni kostrou – je názov športového podujatia, ktoré
pravidelne organizujeme pre žiakov 1. stupňa. 20.11. patrila
telocvičňa ZŠ "malým" deťom. A hoci "malí" vzrastom,
výkony podávali obrovské. Na súťažiacich čakalo 6 rôznych
disciplín, ktoré vyskúšali ich rýchlosť, obratnosť, šikovnosť,
vytrvalosť. Po urputnom boji a záverečnom rozstrele medzi
prvákmi a druhákmi, na 1. mieste skončila 3.A trieda, druhá
bola 4.A trieda, 3. miesto osadila 2.A trieda, 4. miesto
pripadlo 1.A triede a na poslednom 5. mieste skončilo
družstvo ŠKD.

Mikuláš v škole - tento rok sme privítali Mikuláša trošku
skôr - už 5.12. Hneď ráno pripravili deti 1. stupňa v
spolupráci s p. učiteľkami stromček, aby bolo všetko
rozsvietené keď príde Mikuláš :-) . Dopoludnie nám
spríjemnili divadelníci z divadla Clipperton, tento krát sme
videli rozprávku Cisárove nové šaty. Chvíľku čakania v
telocvični - a Mikuláš nás opäť našiel, samozrejme aj s
čertom. To aby si deti nemysleli, že im to občasné
neposlúchanie len tak prejde :-) . Napokon všetci dostali
čokoládu, ktorú zakúpila rada rodičov pri našej škole.

Mgr. Silvia Bielichová

Najlepší z najlepších...
Pravidelne, rok čo rok, na konci školského roka najlepší žiaci
základnej školy, ktorí reprezentovali školu na vedomostných
alebo športových súťažiach a dosiahli výborné výsledky, sú
za svoju námahu slávnostne odmenení. Na konci minulého
školského roka si ocenenie z rúk starostky obce, Ing. I.
Randziakovej prevzali :
za vedomostné súťaže -Martin
Ondulič, Alžbeta Hnátová, Rastislav Mozola, Lenka Trnková
Barbora Dolníková, Lukáš Frank, Alexandra Néčová,
Veronika Bielichová, Ivana Halmová, za športové súťaže Kristína Borčinová, Kristína Hrádeľová, Laura Valuchová,
Sabína Valuchová, Frederika Valuchová, Vladimíra Alakšová,
Ivana Húdoková, Daša Rusňáková, Viktória Španková,
Simona Matejovová, Veronika Korcová, Sabína Beňačková
a Aneta Belianska.

Vzácny hosť z Očovej
medzi klátovskými škôlkármi
"Vychovávať k umeniu znamená: tkať deťom plátno života
niťami srdca." Do materskej školy zavítal vzácny hosťvynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesni Anton
Budinský z Podpoľania v Očovej - Holcov Majer,
spolupracovník RTVS. Pre naše deti si pripravil veľa
nezabudnuteľných chvíľ. Krásnou a zaujímavou formou
priblížil deťom čaro našej slovenskej piesne, slova a hlavne
predviedol originálne ukážky hry na archaické hudobné
nástroje- fujaru, píšťalu dvojačku, handrársku píšťalu, gajdy,
drumbľu, okarínu, citaru, harmoniku- heligónku, pastierský
bič a iné. Deti so zatajeným dychom a rozžiarenými očkami
sledovali celé predstavenie.

Starostka obce zároveň udelila Ďakovný list učiteľovi Jozefovi
Jakubíkovi za dlhoročnú pedagogickú činnosť a zásluhy pri
rozvoji športu, ktorý odchádzal do dôchodku.

Tekvicové slávnosti
Tekvicové slávnosti sa začali sprievodom, v ktorom si deti
niesli vyrezávané a vysvietené tekvice, pokračovali tanečným
vystúpením žiačok zo základnej školy a speváckej skupiny
z Veľkého Klíža.

Vyvrcholením večera bola Laser show, ktorou boli očarené
nielen deti. Počas podujatia sa podávali vynikajúce zemiakové
placky, osúchy, cukrová vata a bohatá bola i ponuka nápojov.

Vyludzovanie tónov z rúry vysávača, ktorá mala podfarbenie
fujary vyvolalo u detí nielen prekvapenie ale aj smiech a
radosť. Pestrosť očovského kroja uja Antona a rôzne kúzla s
hudobnými nástrojmi povzbudzovali deti k tomu, aby tiež
ukázali, čo sa v materskej škole naučili. To, že deti spolu s
našim hosťom spievali ľudové piesne svedčí o tom, že aj v
našom regióne ľudová pieseň nezaniká a veľká vďaka patrí
tým, ktorí ju naďalej rozvíjajú.
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Zlatý erb
Obec Klátova Nová Ves so svojou internetovou stránkou už
dlhoročne patrí medzi najlepšie v rámci Slovenska. V tomto
ročníku súťaže Zlatý erb obsadila 2. miesto. A tak si Iveta
Randziaková, starostka obce Klátova Nová Ves prevzala
ocenenie dňa 13. 11. 2013 na medzinárodnej konferencii
ITAPA od
podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej,
generálneho riaditeľa RO OPIS ÚV SR Norberta Molnára a
vedúceho zastúpenia EK v SR Dušana Chreneka.

ZO SZZ oslavovala päťdesiatku
Z0 SZZ Klátova Nová Ves si tento rok pripomína 50. výročie
svojho
založenia.
Pri tejto
príležitosti záhradkári
zorganizovali výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác. Jej
súčasťou bola dňa 21. 9. 2013 aj milá slávnosť, na ktorej sa v
príhovoroch predsedu ZO, starostky obce i vzácnych hostí
spomínalo na vznik i polstoročnú činnosť ZO. Ing. Štefan
Hlavačka, predseda ZO SZZ vo svojom príhovore povedal:
„ Žijeme v krajine, ktorá po stáročia bola a je krajinou
poľnohospodárov a ovocinárov, ľudí, ktorí svoj um a silu
venovali poliam a záhradám. Tak ako ubiehalo roky, menili sa
podmienky práce na poliach i v záhradách. Zvyšovala sa
nielen kvalita, ale aj spôsob pestovania hlavne ovocia a
zeleniny. Ľudia zanietení pre túto prácu získavali a ďalej
odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Začali vznikať prvé
organizácie záhradkárov. Výsledky svojho snaženia
prezentujú na výstavách, ktoré okúzľujú farbami jesene,
krásou plodov ovocia i zeleniny a množstvom kvetov. Naša
organizácia oslavuje 50. výročie založenia. Je to 50 rokov
obetavej práce jej členov, ktorí svojimi skúsenosťami a
výsledkami svojej práce zaradili našu organizáciu k tým
úspešným a uznávaným. História našej organizácie začala
dňom 19.mája 1963. Prvými zakladateľmi boli - Feranec Ján,
Chovančák Juraj, Jakubík Jozef, Lauko Ján, Peciar Pavol,
Randziak Ladislav, Sivý Karol, Šarina Jozef a Vojtela
Emanuel.

Deväťdesiatnička Oľga Savarová
Oľgu Savarovú si každý pamätá ako usmievavú pani
v miestnej čistiarni. Úsmev a životný optimizmus jej zostal
dodnes, hoci zdravie už neslúži najlepšie. Rodina i priateľka
Oľga Chrkavá s manželom boli však vždy poruke. A tak sa aj
vo výnimočný deň stretli u milej jubilantky, aby oslávili
nádherné deväťdesiatiny.

Oslávenkyňu potešila i prítomnosť sestier Blanky a Adely,
syna Pavla i vnukov s rodinami.
K blahoželaniam sa pripojila i starostka obce Iveta
Randziaková s Evou Števlíkovou z Aktívu pre obrady
a slávnosti, ktoré prišli vykonať zápis do pamätnej knihy obce.

Novoročný ohňostroj
Pozývame Vás na novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční
v prvých sekundách nového roka 2014 na Námestí pod
Kostrínom.

Jubilantka Františka Gašparíková

Do konca roku 1963 sa naša organizácia rozrástla o ďalších
členov - Hlavačková Mária, Jakubová Etela, Adamík Karol
starší, Lauko Aladár, Ondruš Pavol, Mikuláš Anton a Paulík
Ladislav. Na konci roku mala ZO SZZ Klátova Nová Ves už
16 členov. Prvým predsedom organizácie vol pán Ján Lauko a
a prvým tajomníkom Ján Feranec. Nedá mi nespomenúť aj
ďalších predsedov - Pavla Peciara, Ing. Dušana Homolaya
Pavla
Vojtelu
a
Ing.
Pavla
Kišaca.

V striebre vlasov pani Františky Gašparíkovej je skrytý
veľký poklad. Dnes čulá deväťdesiatnička s jasnou mysľou
rada spomína na svoje detstvo, roky mladosti, manžela i celú
svoju rodinu. S hrdosťou a šťastím rozpráva o Jurajovi
a Pavlovi, ktorých s láskou vychovala ako vlastných synov
a dnes sú jej veľkou oporou.

Pamätný zápis do kroniky obce prišli vykonať a oslávenkyni
zablahoželať Iveta Randziaková, Eva Gašparíková, Ľubica
Dolníková a Eva Števlíková z Aktívu pre obrady a slávnosti.

Zároveň boli ocenení zakladajúci i dlhoroční záhradkári.
Záhradkárska výstava bola jedinečná, potešila oko i srdcia
mnohých návštevníkov.
ZO SZZ

Informácie o obci získate aj na našej
internetovej stránke www.klatovanovaves.sk

Vo kostoloch v Klátovej Novej Vsi
slávili omšu štyria biskupi
Projekt MINFA sa zrodil ešte v roku 1995 medzi vtedajšími
bohoslovcami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v
Bratislave ako snaha venovať sa chlapcom – miništrantom,
ktorí vo farnostiach z vlastného záujmu a zanietenia snažia
skrášliť liturgiu práve touto krásnou službou, akou je
miništrovanie. Hlavným dôvodom, prečo sa pre takýto projekt
rozhodli, bolo podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom období dospievania, aby pomohli cez kamarátske
spoločenstvo, modlitbu a kopec dobrej nálady nájsť a
rozdúchať v týchto mladých ľuďoch dobro a radosť zo života.
A tak sa aj tento rok miništranti z Bratislavskej a Trnavskej
arcidiecézy a taktiež i z Nitrianskej a Žilinskej diecézy stretli
vo farnostiach v Klátovej Novej Vsi, v Bošanoch i v Hornej
Súči, ktoré sa na tri týždne stali ich domovom. Veľkú zásluhu
na tom, že sa Klátova Nová Ves stala centrom diania projektu
Minfa má náš rodák – bohoslovec Jozef Hlavina.
Úvodnú svätú omšu celebroval v Kostole Panny Márie,
Kráľovnej anjelov v Sádku Jozef Haľko, pomocný biskup
bratislavskej arcidiecézy . Vyvrcholením každotýždňového
turnusu bol deň bohoslovcov a miništrantov s biskupom a tak
v kostole Narodenia Panny Márie v Klátovej Novej Vsi na
slávenej svätej omši mali česť privítať biskupa Františka
Rábka, ordinára slovenského vojenského rímskokatolíckeho
ordinariátu, Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho
biskupa a Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa.
„Naša obec sa v minulom roku stala po prvýkrát miestom
konania Vášho duchovného projektu Minfa, v ktorom
miništranti zo štyroch diecéz Slovenska prežili pobyt
s bohoslovcami v našom kaštieli v Janovej Vsi.
Som veľmi rada, že tento historický objekt, v minulosti
využívaný ako detský domov a detská ozdravovňa, po rokoch
opäť ožil detskými hlasmi a môže ponúkať krásu svojho parku
i starobylú atmosféru priestorov dobrej a ušľachtilej veci.
Klátova Nová Ves veľmi pozitívne prijala túto aktivitu,
osobitne v roku sv. Cyrila a Metoda. 1150 výročie ich
príchodu odkazuje na viac ako tisícročnú históriu viery
a kultúry na tomto území.,“ povedala vo svojom uvítacom
príhovore Iveta Randziaková, starostka obce.

Excelencie biskupi boli prítomní v Klátovej Novej Vsi nielen
v kostole, ako to býva zvykom pri ich návštevách, ale časť dňa
prežili i v športovom areáli obce, kde odštartovali futbalové
turnaje miništrantov.
–jh-

Z rokovania obecného zastupiteľstva
15. rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 19. 8.
2013. Prerokovalo a schválilo správu o plnení rozpočtu obce
k 30. 6. 2013, predaj pozemku pod stavbou vo výmere 8 m2
Petrovi Novotnému. Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo
stavom investičných akcií v obci a prípravou osláv 720.
výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Minifutbalový turnaj
Prvý júlový týždeň už každoročne patrí minifutbalovému
turnaju organizovanému na futbalovom ihrisku v KNV.Na
VIII. ročníku sa zúčastnilo osem mužstiev nielen z Klátovej,
ale aj z blízkeho okolia, ktoré boli vylosované do dvoch
skupín. Na dvoch ihriskách súčasne sa potom odohrávali
zápasy z jednotlivých skupín a z nich sa prví dvaja prebojovali
do semifinále: FC Smädný Mních so Stavebninami (6:2) a
Café Bar Riviera s Lešenármi (1:4). Následný boj o tretie
miesto vyhrali mladí chlapci z CB Riviera, keď porazili
Stavebniny 4:0. Lešenári obhájili prvenstvo z minulého roka,
keď hladko vyhrali nad chynorianskym FC Smädný Mních 6:2
a už po štvrtý krát sa tak stali víťazmi tohto turnaja.

V kategóriách jednotlivcov boli ocenení: najlepší brankár Juraj Paulík (FC Márna Snaha), najlepší strelec so 14 gólmi Štefan Kučera (Lešenári) a najlepší hráč - Peter Jakubík (CB
Riviera). Počas turnaja sa účastníci i diváci mohli občerstviť
výborným gulášom, či klobáskou a pri hudbe si vychutnať
pekný letný večer. Vďaka patrí všetkým hráčom,
organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o hladký
priebeh turnaja a dobrú náladu. Tú nepokazila ani polhodinová
silná búrka, a všetko dopadlo na jednotku.
Ing. Eva Maťaše

Turnaj o pohár starostky obce
13. júla 2013 sa konal už IX. ročník futbalového turnaja
o pohár starostky obce. V prvom zápase podľahla domáca
Klátova Bošanom 1:5, následne Nedanovce zdolali SMER SD
5:0. V boji o tretie miesto sa tak stretla OFK Klátova so
SMER-om a s výsledkom 2:0 sa umiestnila na treťom mieste.
Vo finále boli úspešnejšie Nedanovce, keď porazili Bošany
2:1 a stali sa tak víťazom turnaja. V prestávke sa odohral aj
priateľský zápas prípraviek Klátova : Nedanovce (2:1).

Odmenené boli všetky zúčastnené mužstvá a aj jednotlivci.
Najlepší strelec so štyrmi gólmi sa stal Igor Mišeje z OFK
Bošany, najlepší hráč len šestnásťročný Peťo Jakubík z OFK
Klátova Nová Ves a najlepší brankár Michal Peškovič, ktorý
chytal za SMER SD.
Po skončení oficiálnej časti sa ťahala tombola s hodnotnými
cenami, po nej nasledovala tanečná zábava. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili na tomto skvelom
podujatí a tešíme sa na budúci jubilejný X. ročník.

