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vnukov zverujú opätovne do náručia našej školy,“ boli slová
riaditeľky školy.
Šesťdesiate roky minulého storočia priali budovaniu nových
Pred viac ako desaťročím sa dostala škola do zriaďovateľskej
základných škôl v našom regióne. Preto sa v aktuálnom
starostlivosti obce. Ako povedala starostka, obec sa musela
školskom roku s oslavami ich polstoročnice doslova roztrhlo
nielen popasovať s havarijným stavom budovy, ale doslova
vrece. Dejiskom ostatných bola Základná škola v Kláto vej
prebudovať školu na modernú výchovno-vzdelávaciu
Novej Vsi, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj najvyšší šéf
inštitúciu. „To všetko sa dialo v úzkej spolupráci s vedením
rezortu, minister školstva Dušan Čaplovič.
školy, učiteľmi i ďalšími zamestnancami, ktorí do
modernizácie svojej školy vložili veľa nadšenia, síl a
nápadov... Zaželajme našej jubilantke ešte dlhé desaťročia
plné zdravých, životaschopných detí a múdrych pedagógov,
ktorí vždy znovu a znovu postavia medzigeneračný most, po
ktorom naše deti bezpečne prejdú do krajiny dospelosti,“
povedala okrem iného na slávnosti starostka Iveta
Randziaková. Následne obe dámy a ďalš í hostitelia s
oprávnenou hrdosťou sprevádzali ministra školstva pri
prehliadke učební vybavených najmodernejšou technikou.
Samozrejmosťou v škole sú interaktívne tabule, jazyková
učebňa, chemické, fyzikálne a biologické laboratórium,
učebňa informatiky i knižnica.
Do novej trojpodlažnej budovy pod majestátnym Kostrínom
Tak ako otvára svoju širokú náruč škola všetkým deťom, tak
nastúpilo v septembri v prvom školskom roku 1962/63 do
svoje brány otvorila dokorán v slávnostný piatok 10. mája
štrnástich tried 492 žiakov. Doteraz brány školy opustilo 2077
všetkým hosťom. Zvlášť srdečne vítali súčasní pedagógovia
absolventov, v súčasnosti školu navštevuje 170 detí. Z nich
svojich predchodcov, učiteľov vo výslužbe, zamestnancov,
takmer tretina sa predstavila v programe slávnostnej akadémie
kolegov zo škôl v okrese, ako aj hostí z družobných miest z
v Kultúrnom dome, kam sa hostia presunuli z priestorov
Francúzska a Nemecka. Ich účasť na trojstretnutí tak dala
školy.
oslavám aj medzinárodný punc, čo vo svojom príhovore
ocenil aj minister Čaplovič. Lahodilo mu, že na slávnosti
zaznel pri tlmočení aj jazyk Goeteho a Balzaca. S úctou sa
sklonil pred prácou pedagógov a zaželal im do ďalšej
päťdesiatky čo najviac úspechov. Zároveň riaditeľke školy
Martine Molčanovej a staros tke Klátovej Novej Vsi Ivete
Randziakovej odovzdal ďakovný list. Obe vo svojich
príhovoroch vyzdvihli význam školy v minulosti i v
súčasnosti.

Polstoročnica Základnej školy

„Všetci zúčastnení na živote školy tu zanechali kus svojho
života – žiaci, učitelia, zamestnanci. Zo žiakov vyrástli
otcovia, mamy a veru už aj starí otcovia a staré mamy –
odborníci v rôznych profesiách, mnohí sa dobre uplatnili v
živote, stali sa významnými osobnosťami kultúrneho a
spoločenského života... Nesmierne nás teší, že svoje deti a

Excelentne ju odštartovala absolventka školy, členka Opery
SND Katarína Sasková áriou z opery Carmen. V ďalších
číslach účinkovali súčasní školáci, od najmenších až po
deviatakov a vtipne predstavili všetky aktivity školy, vrátane
pobočky ZUŠ v Partizánskom. Premietaním fotografií na
plátne sa podarilo sprítomniť zaujímavé okamihy z histórie
školy, ako aj posledné zážitky – plavbu po Dunaji, výlety,
turistiku. Odznela aj spoločná pieseň, zložená špeciálne k
oslave. Na záver poslali deti pozdrav svojim mamám, pretože
bez nich by boli všetky školy prázdne a tiché...
Bodku za sviatočným dňom dala slávnostná recepcia, na
ktorej si družná veľká učiteľská rodina oživovala spomienky
na spoločne prežité roky. Na tvárach im žiarila radosť, že sa
toľkí znovu zišli na pôde Klátovej Novej Vsi.
Magdaléna Babčanová, redakcia Tempo

Oslavy príchodu nového roka
Novoročný ohňostroj sme si prišli v hojnom počte pozrieť na
Námestie pod Kostrínom. Dopriali sme si tento nádherný
svetelný zážitok, na ktorý sa zložili obyvatelia, podnikatelia i
obec. Magické čaro príchodu nového roka sme teda prežili
spoločne na našom novovybudovanom námestíčku so svojimi
susedmi a priateľmi. K úprimným novoročným vinšom a
objatiam v prvých minútach nového roka sa pridala aj radosť z
vydareného pekného ohňostroja.

Spoločná obecná sánkovačka
Mrazivé januárové počasie, bohatá snehová nádielka a kopec
ako stvorený na sánkovačku. „To by bola výborná sanica,“
napadlo skupinu podnikateľov. Keďže od dobrého nápadu k
činom v našej obci nie je ďaleko deti, rodičia, starí rodičia i
ostatní občania sa už na druhý deň stretli na všetkým známom
„Nečáku“ na spoločnej obecnej sánkovačke.

Pre všetkých bol pripravený teplý čaj, punč i varené vínko. No
a pripravená vatra všetkých nielen zohriala, ale detváky i
dospeláci si veru pochutili na opekanej slaninke a špekačkách.

Krušné chvíle na Veľkonočnú nedeľu
Sviatočné dni voľna počas veľkonočných sviatkov mali
vplyvom „bláznivého aprílového počasia“ aj vKlátovej Novej
Vsi ďaleko od pokoja a rodinnej pohody. Prívalová voda
vybrežená z korýt potokov a riek vzbudzovala obavy a
postavila do pohotovosti desiatky profesionálov i
dobrovoľníkov.
Prívalový dážď v noci zo soboty na nedeľu 31. marca, k tomu
topiaci sa sneh, zem nasiaknutá vodou – to všetko spôsobilo,
že v prírodnom lieviku v Klátovej Novej Vsi začala voda v
koryte Hradského potoka a Vyčomy prudko s túpať.

Po vyhlásenom druhom stupni povodňovej aktivity okamžite
nasledovalo vyhlásenie tretieho stupňa. Starostka obce Iveta
Randziaková zvolala zasadnutie krízového štábu, kontaktovala
HaZZ v Partizánskom, Slovenský vodohospodársky podnik, ,
prostredníctvom obecného rozhlasu boli so situáciou
oboznámení občania, zmobilizovaní dobrovoľníci, aktivační
pracovníci, zamestnanci obecného úradu, poslanci. Napriek
zime, dažďu a vetru za pomoci dostupnej techniky začali s
vrecovaním piesku.

Panujúci strach z prívalovej vlny dedinu doslova spojil.
Našťastie upravený tok, zmena intenzívneho dažďa na
padajúci sneh a mrazivé počasie výšku hladiny ustálili. Ale aj
tak bol v obci ponechaný výstražný III. stupeň povodňovej
aktivity kvôli prognózovanému prívalovému dažďu na ďalšie
dni. Našťastie prívalová vlna neprišla. Aj v týchto hektických
okamihoch sa ukázalo, aké je potrebné starať sa o
priechodnosť tokov. Konkrétne v Klátovej Novej Vsi je v
rámci protipovodňových opatrení už druhý rok zamestnaných
šesť ľudí, ktorí vyčistili celý úsek potoka v intraviláne obce od
náletových drevín. Aj privolaní hasiči potvrdili, že obec tým
zachránili od pustošenia. Vyčoma i Hradský potok sa síce
vyliali, ale zaplavená bola len poľnohospodárska pôda,
záhrady, miestne komunikácie a pivnice rodinných domov,
k bezprostrednému ohrozenia života ľudí a obydlí nedošlo.
Zostáva nám už len veriť, že k protipovodňovú ochranu obce
zabezpečí vybudovanie „Suchého poldra na Hradskom
potoku“.
Redakcia Tempo

Žaloba zamietnutá!
V čase vlády kráľa Šalamúna sa dve ženy preli o jedno
dieťa. Múdry vládca ich rozsúdil rozhodnutím, aby teda
dieťa rozťali napoly. Vtedy jedna z nich zvolala – Nie, radšej
sa ho vzdám, a panovník dodal – Ty si pravá matka, tebe
dieťa patrí... V histórii justície by sme našli veľa kurióznych
prípadov. Za pozornosť stojí aj kauza, ktorá doslova
pobúrila občanov Klátovej Novej Vsi. Do siene Okresného
súdu v Partizánskom sa dostala 30. januára 2013.
Objektom sporu je štátom chránená historická pamiatka –
zemianska tvŕdza z polovice 16. storočia. Žalobca, dnes 82ročný František B. si na ňu uplatňuje reštitučný nárok ako na
dedičstvo po svojom otcovi Miloslavovi. Podľa osobnej
výpovede Františka na súde, jedného z troch potomkov, získal
otec tento skonfiškovaný majetok grófov v roku 1948
prídelovou listinou. Objekt využíval pre stolársku dielňu,
potom oň požiadalo na skladovanie obilia miestne JRD. To
tvŕdzu odovzdalo miestnemu národnému výboru v roku 1969 .

Rodina Františka B. sa začala zaujímať o tento majetok a aj
domáhať svojich nárokov dedičstva na nehnuteľnosť. Ako
sme už uviedli, spor sa dostal na pôdu súdu, kde sa oproti
žalobcovi postavil odporca – advokát zastupujúci obec. Ten
písomné podanie na súde spochybnil viacerými nepresnými či
neúplnými listinnými dôkazmi. Okrem iného nepodloženou
prídelovou listinou, či chýbajúcom doklade o zaplatení
nadobudnutého majetku, nemožnosťou identifikovať parcely,
ktorých sa navrhovateľ domáha, ako aj požadovanej
nehnuteľnosti. Operoval aj faktom, že samotní dediči boli po
roku 1945 aktívni v zoštátňovaní majetku, s ktorým nakladal
štát a žalobcovi ho nikdy neodňal násilím. Strana odporcu
označila za sporné všetko dokazovanie o vlastníctve majetku,
ktoré bolo predmetom súdneho konania.
Právo na záverečnú reč využili obe strany. Žalobca trval na
svojom návrhu reštitučného nároku, odporca zotrval na
písomnom vyjadrení k sporu – návrh ako neodôvodnený
zamietnuť.
Po čakaní na rozsudok si ho obe strany vypočuli po úvodnej
formulke sudcu – Rozsudok v mene Slovenskej republiky, súd
návrh navrhovateľa voči odporcom zamieta. Voči rozsudku,
ktorý bude obom stranám doručený písomne, sa môžu odvolať
do 15 dní. Tak znel záverečný výrok sudcu v s ieni.
Starostka Klátovej Novej Vsi Iveta Randziaková, ktorej kauza
už niekoľko mesiacov nedá spávať, si rozsudok vypočula s
čiastočnou úľavou. Vie, že prvou „bitkou“ ešte celú „vojnu“
obec nevyhrala. Silou a vierou vo víťazstvo ju napĺňa podpora
občanov presvedčených, že právo a spravodlivosť je na ich
strane. K zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva
obce pre všetkých občanov je pripravená tasiť ďalšie zbrane.
(bab, Tempo)

Oslava MDŽ
Na tohtoročných oslavách MDŽ dňa 10. marca zaplnili dámy
sálu do posledného miestečka. Veď na ich želanie v kultúrnom
programe vystupovala skupina Rytmus z Os lian.
Obecná rada vtedy rozhodla, že historický objekt
zrekonštruuje a zriadi v ňom prednáškovú miestnosť, o čom
jestvuje aj dobová zápisnica a medzi členmi rady aj súhlas
žalobcu, vtedajšieho člena obecnej rady Františka B., ktorý
dnes svoj podpis spochybňuje. Neskôr sa plány vedenia obce
menili. Uvažovalo sa presťahovať do tvŕdze obecnú knižnicu,
no napokon bola v objeme nákladov vyše 150 tisíc eur
bnovená ako reprezentačný objekt obce s obradnou sieňou. Na
tieto účely slúži dodnes a je pýchou, hrdým spoločným
dedičstvom všetkých občanov Klátovej Novej Vsi.

Veru, žena je výnimočná bytosť. Je v nej spojená oblosť
mesiaca, chvenie trávy, štíhlosť prúta, vôňa kvetov, prítulnosť
a veselosť slnečného lúča, slzy rosy, jemnosť páperia,
plachosť vtáčaťa, sladkosť medu, hrkútanie hrdličky, ale
i márnivosť páva...
Všetko najlepšie k sviatku žien im prišiel zaželať Jaroslav
Baška, poslanec NR SR. Obdaril ich kvetom spolu s
poslancami obecného zastupiteľstva, ktorý celý čas dámy aj
obsluhovali. A tak si ženy svoj sviatok pri malom občerstvení
naozaj užili.
Iveta Randziaková, starostka

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

Zo života Základnej školy...
Karneval - K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí
zábava, veselica, karneval, či maškarný ples... Tak je tomu aj
v našej škole, a tak sa všetci tešili na tradičný karneval, ktorý
pre naše deti organizuje Rada rodičov pri ZŠ. Tentokrát sa
uskutočnil 2.2.2013 v sobotu, v miestnom kultúrnom dome.
Masiek sa zišlo neúrekom - 65 detí mladších aj starších prišlo
v šakovakom prestrojení. Deti (alebo rodičia ;-) ) boli
kreatívni, nápadití a veru bolo ťažko vybrať najlepšie masky.
Nakoniec, všetky masky boli odmenené malou alebo väčšou
pozornosťou, takže sklamania boli minimálne. Tombola bola
tiež pre deti obrovským lákadlom, veď kto by nechcel vyhrať
dotykový mobil? V bufete sa "čapoval" stále teplý čaj, k
občerstveniu boli prichystané dobroty. Profesionálny DJ dal
celému podujatiu tú správnu "šťavu", a tak sa účastníci
karnevalu len veľmi neochotne rozchádzali o 18,30 hod.
domov. Náš karneval určite patrí k vydareným akciám, ktoré
naša škola organizuje...

aj späť priviezol vlastný autobus. Aj napriek zime si deti
plavecký kurz užili, a možno že aj takýmto spôsobom si
posilnili imunitu.
Po 2 rokoch sa opäť v našej škole zorganizoval aj LVVK v
lyžiarskom stredisku Stará Myjava. Spočiatku váhavé
rozhodnutia žiakov 7. a 8. ročníka predpokladali minimálnu
účasť, ale počasie, odhodlanie naučiť sa lyžovať a chuť zažiť
niečo nové presvedčilo 18 žiakov z týchto dvoch ročníkov, a
tak 18.2. nasadali spolu s inštruktormi p. uč. Hvojníkom a p.
uč. Špankovou do autobusu.

Pravek v ZŠ

Zápis prvákov - Veľmi dôležitý dátum pre všetkých
predškolákov, budúcich prváčikov, bol 6. február, kedy sa
pre 5 - 6 ročných otvorili brány školy. Zápis prebiehal v
prítomnosti všetkých učiteliek prvého stupňa a tiež v
prítomnosti pani psychologičky z CPPPaP v Partizánskom.
Deti postupne zvládali rozhovory s p. učiteľkami, kreslili,
koľko - toľko písali, vyfarbovali... Pre všetkých bolo
pripravené prekvapenie a malá pozornosť, ktorá im tento
pamätný deň má pripomínať. Výsledok? V septembri by do
školských lavíc malo zasadnúť 18 nových prváčikov :-) ...
Tešíme sa na nich!
Predmetové olympiády – Žiaci so svojimi pedagógmi aj
tento rok usilovne pracovali, aby dosiahli v predmetových
olympiádach čo najlepšie výsledky. Postupne sa naši
najšikovnejší žiaci zapojili do olympiády z matematiky,
slovenského jazyka, anglického jazyka, biológie, chémie,
fyziky, dejepisu, geografie, riešili Pytagoriádu, rôzne
korešpondenčné súťaže a semináre... Prinášame vám aspoň
najlepšie výsledky: matematika – M. Ondulič – 2. miesto
okres, L. Frank – 4. miesto okres, biológia – B. Dolníková –
2. miesto okres, postúpila do krajského kola, A. Néčová – 4.
miesto okres, chémia – I. Halmová – 2. miesto okres,
postúpila do krajského kola, Pytagoriáda – A. Hnátová – 1.
miesto okres, M. Ondulič – 3. miesto okres, Čo vieš
o hviezdach – R. Mozola – 3. miesto okres, postup do
krajského kola, Európa v škole – D. Hlavačková – 2. miesto
okres (výtvarná práca), anglický jazyk – V. Bielichová - 5.
miesto okres...
Plavecký a lyžiarsky výcvik - V trochu netradičnom
čase - už vo februári, od 4. - do 8. 2., práve keď všade okolo
zúrila chrípka, sa 27 žiakov 1.-4. ročníka rozhodlo absolvovať
spolu so svojimi p. učiteľkami plavecký kurz. Žiaci denne
dochádzali do plavárne do Topoľčian, kam ich vždy zaviezol

- Veru tak !!! :-)) Netradičný deň zažili žiaci
v našej škole v piatok 22.3., keď sa po chodbách školy začali
pohybovať podivní "ľudia" z praveku... Všetkých to veľmi
prekvapilo a len niektorí tušili, o čo ide. Mgr. Mikulášová,
triedna pani učiteľka 6.A, prihlásila svoju triedu do súťaže,
ktorej 3. ročník vyhlásilo Múzeum praveku Slovenska v
Bojniciach. Že o čo išlo? Hlavnou úlohou bolo vytvoriť
pravekú tlupu neandertálcov, odfotiť ju, vyriešiť pravekú
súťažnú úlohu a všetko spolu e-mailom zaslať na konkrétnu
adresu. Tri najlepšie kolektívy budú ocenené - hlavnou výhrou
je návšteva Múzea praveku, doprava autobusom, vzdelávací
program v múzeu... Naši "neandertálci" boli naozaj ako
vystrihnutí z praveku, úlohy sa zhostili vynikajúco, a už teraz
netrpezlivo čakajú na vyhodnotenie súťaže. Pri zhostení sa
súťažnej úlohy im určite pomáhal aj kolektívny duch, ktorý v
tejto triede neochvejne vládne. Aj keby náhodou nevyhrali,
všetci sa výborne zabavili a nasmiali, a o to hlavne išlo... :-)

Krimichémia - Do projektu pod týmto názvom, ktorý
organizuje Stredná chemická škola v Bratislave pre základné
školy, sme sa zapojili s veľkými očakávaniami. Zostavili sme
dva vyšetrovateľské tímy, ktoré pod vedením pani učiteľky
Bielichovej
museli vyriešiť prípad pre kriminalistickú
chémiu. Že o čo išlo? Naši mladí "kriminalisti" a chemici-

analytici (Lukáš Frank s Dominikom Jaďuďom a Ivanka
Halmová s Veronikou Bielichovou)
museli vyriešiť
vykonštruovaný prípad a usvedčiť obžalovaných na základe
analýzy vzoriek odobratých z miesta činu. Tieto sme boli
odobrať v Bratislave 13.12. na prevádzke úpravovne vody a
4. apríla vyšetrovací tím pocestoval do Bratislavy opäť,
tentokrát už na súdne pojednávanie. Pojednávanie prebiehalo
so všetkou parádou - sudca, prokurátorka, obžalovaní,
obhajca, taláre, kladivko na utíšenie rozruchu v súdnej sieni...
Každá skupina predstúpila so svojimi závermi a obžalobami,
ku ktorým dospeli na základe chemických analýz a zhliadnutí
videozáznamu z miesta činu. Výraznejšieho ocenenia sme sa
nedočkali, napriek tomu sme strávili v Bratislave jeden
nezabudnuteľný deň. My sami sme ocenili úplne novú
skúsenosť, ktorú nám krimichémia dala. Budúci rok to
skúsime určite znova...
Exkurzia Mochovce - Určite zaujímavý a nie celkom
obyčajný deň zažili 12.4. žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí v rámci
fyziky podnikli výpravnú cestu do Mochoviec, do jadrovej
elektrárne. Určite boli všetci plní očakávania, veď uznajte,
koľko "bežných ľudí" sa vyberie do týchto priestorov??
Samozrejme, z bezpečnostných dôvodov sa k reaktoru nikto
nedostal, ale v reprezentačných priestoroch elektrárne všetci
videli umelú prevádzku elektrárne, mohli si pozrieť maketu
palivového článku, či pozrieť dokumentárny film o činnosti
elektrárne. Autobusom sa potom previezli v prísne stráženej
zóne okolo chladiacich veží a budovy, v ktorej beží prevádzka
elektrárne. Napätie a prísnosť "sbs -kára" vo všetkých vyvolala
pocit mimoriadnej situácie. Nič vážne sa ale nestalo, a tak sa
všetci bez ožiarenia :-) vrátili v zdraví domov. Možno sa do
týchto priestorov už nikdy viac nevrátia, o to viac si všetci
uvedomovali výnimočnosť okamihu...

„Ja a moje telo“...bol názov výstavy v Detskom múzeu v
Bartislave, kam sa 11.4. vybrali žiaci 3.,4. a 5. ročníka spolu
so svojimi triednymi p. učiteľkami. Výstava bola zameraná na
poznávanie 5 zmyslov. Viac vám napovie motto v ýstavy:
"Vieš kam cestuje potrava a prečo nám škvŕka v bruchu? Vieš,
ktoré orgány nám rastú po celý život? Vieš, koľko druhov
pachov si dokáže zapamätať tvoj nos? Priprav sa na
dobrodružnú cestu okolo ľudského tela a jeho piatich
zmyslov. Tvoja malá kamarátka červená krvinka ti prezradí na
čo sú nám chĺpky v nose, prečo máme v ušiach kladivká,
koľko meria ľudské črevo, čo Ti škvŕka v bruchu, keď si
hladný a ešte omnoho viac..." Tak presne o tomto sa deti
rozprávali, spoznávali úplne zblízka tajomstvá ucha, úst, oka...
Okrem tejto náučnej časti exkurzie sa boli pozrieť na
Bratislavu z priestorov Bratislavského hradu, prešli sa starým
mestom ... Samozrejme museli minúť aj všetky finančné
zásoby z domu v Dráčiku ;-) .

Deň otvorených dverí v ZŠ - Po prvýkrát sme v našej
škole zorganizovali "Deň otvorených dverí" pri príležitosti 50.
výročia založenia ZŠ. Všetci, ktorí mali záujem - rodičia, starí
rodičia, bývalí absolventi, obyvatelia obce atď., mali možnosť
dňa 17.5. v čase od 13,00 - 17.00 hod. "prebrázdiť" priestory
našej školy za doprovodu žiakov, ktorí veľmi ochotne robili
sprievodcov. Sklamanie z neúčasti obyvateľov približne do
15. hodiny vystriedalo nadšenie žiakov z možnosti sprevádzať
návštevníkov, ktorí začali prichádzať po 15. hodine. V
jednotlivých odborných učebniach na nich čakali ďalší žiaci,
ktorí všetkým ochotne porozprávali o činnosti žiakov v tejktorej učebni. Tí, ktorí prišli boli nadšení, tí ktorí neprišli
môžu ľutovať, že nevyužili takúto možnosť. Neváhali prísť aj
bývalí absolventi, toho času bývajúci napr. v Partizánskom, či
v Topoľčanoch
Športové aktivity - niekoľko mesiacov sme s napätím
sledovali osud našich mladších dievčat a ich postup vo
florbalovej súťaži. Dievčatá postupne prechádzali ako víťazky
obvodným, okresným a regionálnym kolom. Dňa 15.4.
odohrali zápasy na krajskom kole v Trenčíne kde nakoniec
skončili na 2. mieste. Sme na ne právom hrdí a držíme im
palce v ich ďalšej florbalistickej kariére. Tu je zoznam
dievčat, ktorým florbal prirástol k srdcu, a ktoré nám spravili
takú veľkú radosť: K. Borčinová, K. Hrádeľová,
S.Valuchová, F. Valuchová, L. Valuchová, V. Alakšová, P.
Molčanová, L. Brazdilová, S. Melušová - všetky zo 7.A, I.
Hudoková, D. Rusňáková, V. Španková - 8.A;

Vo futbale (malom aj veľkom) sme tiež zaznamenali
výraznejšie úspechy. Družstvo mladších žiakov sa
v minifutbale prebojovalo do okresného kola, odkiaľ sa vrátili
s bronzovou medailou - Néč M. (4.A), Ondulič M.(5.A),
Húdok R., Halmo M., Lacika R., Matejov E., Stotka E.
(6.A), Alakšová V., Vančo A. (7.A). Pre žiakov 1. stupňa je
organizovaná futbalová súťaž pod názvom McDonald´s CUP,
kde v okresnom kole skončili s rovnakým výsledkom – 3.
miesto - Stanko M., Jakubík D., Chrenko I., Peška M.,
Duša A. (3. A), Chrenko M., Hlavačka M., Peška K.,
Bielichová S. (3.A), Bihary J. (2.A).
Naši žiaci sa zúčastnili aj okresných atletických olympiád
v ZŠ Chynorany a v ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. V silnej
konkurencii súťažiacich sme sa nenechali zahanbiť a „ulovili“
sme niekoľko diplomov a medailí (viac sa dozviete na
stránkach školy).
V týchto dňoch sa družstvo žiačok - futbalistiek pripravuje
intenzívne na celoslovenské kolo futbalovej súťaže Coca-Cola
školský pohár, ktoré sa uskutoční 12.-13.6. v národnom
tréningovom centre v Senci. Všetci im veľmi držíme palce
a niektoré triedy sa v rámci koncoročných výletov dokonca
chystajú s transparentmi povzbudiť svoje spolužiačky priamo
na štadióne.
Mgr. Silvia Bielichová

Fašiangová veselica
Tradičná dedinská zabíjačka, plné stoly jaterníc, klobás,
tlačenky i iných mäsových špecialít, šišky, fašiangový
sprievod masiek a poriadna fašiangová veselica - to všetko
patrí k fašiangu a to naozaj zažili všetci, ktorí sa prišli
pozrieť a zabaviť do Klátovej Novej Vsi dňa 9. 2. 2013.
Roman Vojtela, syn vychýreného mäsiarskeho majstra, už od
ráno predvádzal pravú dedinskú zabíjačku s ukážkou postupu
prípravy zabíjačkových špecialít. Hoci kedysi zabíjačka
bývala na dedine v každom dvore, dnes ju so zatajených
dychom sledovali deti i tí skôr narodení. Chutnými mäsovými
výrobkami sa mohli hneď aj občerstviť a slovami chvály
všetci zúčastnení s plnými bruškami naozaj nešetrili.
Tohtoročné krátke fašiangové obdobie v Klátovej Novej Vsi
zavŕšili zábavou od rána do rána a podľa slov samotných
fašiangujúcich „Kto nebol, môže veľmi banovať!“
Iveta Randziaková, starostka

Stavanie májov
"Staviame my máje, čo nám dáte za ne..."si zaspievali
Klátovskí mládenci spolu s ľudovou muzikou z Hornej Nitry a
veru postavili na Námestí pod Kostrínom všetkým dievkam i
ženám v dedine takmer dvadsaťmetrový máj.

No a k fašiangom rozhodne patrí aj sprievod masiek. Na túto
udalosť sa poriadne pripravili naši dôchodcovia, ktorí si
masky sami pošili a pripravili.

Máj mládenci postavili aj v miestnej časti Janova Ves a pri
obecnom úrade.

Šírili vôkol seba toľko radosti a dobrej nálady, že k sprievodu,
ktorý viedol Stanko Jančovič so svojimi tátošmi sa pridávali
masky i nemasky a k miestu konania fašiangovej veselice
priviedol sprievod stovky ľudí.

Májová veselica trvala až do zotmenia, veď k príjemnému
posedeniu vyhrávala výborná Poluvská muzika. Nechýbalo
občerstvenie a dobrá nálada.
–ir-

Deň sv. Huberta

Fašiangová veselica pokračovala v kultúrnom dome
vystúpením Ľudovej hudby a folklórnej skupiny „Senior
Vtáčnik“ z Prievidze a potom poriadnou fašiangovou zábavou.

Poľovnícky spolok Kostrín Vás pozýva na Deň sv Huberta,
ktorý sa bude konať 31. augusta 2013.
Slávnosti sa začínajú svätou omšou a pokračujú ľudovou
veselicou v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
so začiatkom o 20.00 hod. Pre účastníkov bude pripravený
vynikajúci poľovnícky guláš, poľovnícke špeciality a bohatá
tombola.

Krásna púť po svätej zemi...
Na začiatku bola myšlienka. Slovo dalo slovo a päť dievčat
z Klátovej Novej Vsi sa vybralo do Izraela „na Krásnu púť po
Svätej zemi“. Dlhá cesta nás okúzlila, zažili, počuli a videli
sme toho veľmi veľa. No predsa bola by škoda nepodeliť sa
o krásne
zážitky
aj
s Vami.
Príletom do Tel- Avivu sme prišli do krajiny, ktorá je centrom
mnohých kultúr a prastarých civilizácii. Je kolískou troch
náboženstiev - vyznávajúcich jedného Boha. Pre Židov je tozasľúbená zem, pre moslimov - svätostánkom a pre nás
kresťanov - zemou Ježiša Krista a zemou evanjelia. Naša
skupina 21 pútnikov/všetko naši známi z púti/sa na letisku
pripojila k skupinke “Dómskych“z Bratislavy z Dómu Sv.
Martina. Viedol nás aj duchovne sprevádzal veľmi milý,
príjemný a erudovaný kňaz Mons. Jozef Jančovič /rodák
z Krtoviec/, ktorý v Jeruzaleme študoval.
Prvý deň sme trávili v Jeruzaleme. Tu musím spomenúť, že
mestá Betlehem a Jeruzalem sú vlastne jedno mesto, ktoré
delí 36km dlhý a 6m vysoký múr a colnice. Betlehem je
Palestína a Jeruzalem Izrael. Na pochopenie ich politickonáboženských sporov jeden pobyt tam nestačí. Prechodom
Gehenským údolím, vedľa múrov starého Jeruzalema sme
prešli až na Olivovú horu. Do kostolov Betfage-/dom
fíg/odkiaľ išiel Pán Ježiš na oslici do Jeruzalema/Kvetná
nedeľa/, Pater Noster /Otčenáš/ a Dominus Flévit-/pán
zaplakal/. Prešli sme až do Getsemanskej záhrady, do baziliky
Agónie. Tu sme videli osem olív-stromov, ktoré sú staré
možno 2000 rokov a kameň, na ktorom sa Ježiš krvou potil.
Pokračovali sme cez Údolie Cedron do starého mesta za
hradbami .Tu sme sa dotkli aj Múru Nárekov, navštívili sme
Večeradlo (autentické miesto konania Poslednej Večere) aj
Horu Sion - miesto usnutia Panny Márie. Druhý deň sme
trávili v Betleheme návštevou miest Baziliky Narodenia,
Jaskyne Mlieka a Poľa pastierov. Práve tu sme mali sv.omšu
Vianočnú a spievali sme vianočné piesne. V tomto
Palestínskom meste sme mali možnosť porovnávať kultúru
a náboženstvo. Presne oproti Baziliky Narodenia je mešita
a minaret s pravidelným spevom muezína, ktorý nás každé
ráno o 4h. budil svojím spevom. Tretí deň sme opäť prežili
v Jeruzaleme. Tu sa mi podaril husársky kúsok! Po nejakých
ťažkosiach a za pomoci p.Néča, sme sa stretli s naším
rodákom rabínom Tomašom BOCKOM. Pán Tomi Bock je
vnuk Samuela Bocka z Janovej Vsi./krčma u Bocka/neskôr
u Slabých/. Narodil sa r.1931.Do Izraela odišiel v r.1948.
Manželka Erika je tiež Slovenka a majú troch synov.

Našu obec navštívil od r. 1990 aj so synmi k úcte rodičov
a starých rodičov na cintoríne, o ktorý sa stará práve p.Néč.
Bol šťastný a tešil sa spolu s nami zo stretnutia. Plynulou
slovenčinou posiela pozdrav všetkým rodákom. V tento deň
sme absolvovali aj Krížovu cestu na autentických miestach Via Dolorosa. S pietou sme si uctili miesta posledných hodín

Ježiša Krista až do Baziliky Božieho hrobu, ktorá patrí šiestim
kresťanským cirkvám. Možno sme niektorí boli sklamaní
miestom Golgota - Kalvária ,ale taká je realita. Aj samotný
Boží
hrob
–
patrí
grécko-ortodoxnej
cirkvi.
Štvrtý deň sme sa presúvali do Galilei a Nazaretu. Po ceste
sme sa zastavili pri stredozemnom mori v Cézarei prímorskej,
navštívili sme prístavné mesto Hajfa, vystúpili na horu Karmel
s prekrásnym kostolom Stella Maris -Hviezda morská,
zasvätený Škapuliarskej Panne Márii. Pokračovali sme do
Kány Galilejskej, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
Nevynechali sme ani Horu premenenia - Tábor, odkiaľ sme
pozorovali úžasnú krajinu lány - banánovníkov, ďatľových
paliem, hrozna, pšenice a kukurice, ktoré sú krátko pred
zberom. Je to ozaj zasľúbená zem ,veď niektoré plodiny sa
zbierajú aj trikrát do roka. Večer sme už trávili v Nazarete
v mieste zvestovania a bydliska Panny Márie a sv. Jozefa. Tu
sa nachádza nad jaskyňou Zvestovania- TU SA SLOVO
TELOM STALO - krásna dvojpodlažná Bazilika. A práve tu
13.3.2013 večer o 19,07h pri modlibe ruženca sa rozozvučali
zvony a kostolník (bolo nás tam iba 16 Slovákov) oznámil –
Nova pápa-.Viac sme si ani nemohli priať. Bol to úžasný deň!
Piaty deň bol dojímavý návštevou miest, kde Pán Ježiš žil,
učil, robil zázraky a našiel rybárov ľudí-apoštolov. Tieto
miesta sú obsiahnuté vo všetkých evanjeliách. Tabgha 1-sa
označuje miesto na brehu Galilejského mora, kde došlo
k rozmnoženiu chleba a rýb. Tabgha 2-je miesto primátu sv.
Petra - tu ho ustanovil za hlavu cirkvi. Peter Ty si
skala....Kafarnaum - tu sa nachádza dom(vykopávky) ŠimonaPetra, kde Ježiš žil, učil a urobil prvý zázrak, keď uzdravil
Petrovu svokru. Nad týmto domom je postavený moderný
chrám v tvare lode. Hora Blahoslavenstva- plná voňavých
kvetov, parkov s osemhranným kostolom. Ozajstný raj na
zemi s výhľadom cez Galilejské more až do Jordánska. Odtiaľ
naša cesta viedla do kybucu Kyneret. Tu sme nasadli na loďku
a plavili sa po mori. Domáci nám pripravili privítanie, na lodi
vztýčili našu zástavu a zahrali hymnu. Po slovách evanjelia
viažúcich sa na tieto miesta, sme si zaspievali pieseň“Pán
zastavil sa na brehu...“ a niektorí si aj zatancovali. Na ceste do
Betlehema sme sa zastavili na rieke Jordán v meste Jardenit,
kde sme si obnovili krstné sľuby a vstúpili do vody
posvätného Jordánu. Tento deň bol dosť náročný, ale bohatý
na zážitky. Večera a noc už v Betleheme. Šiesty deň sme sa
vydali na cestu k Mŕtvemu moru, zastavili sme sa v BetániiLazarov hrob. Práve tu v Judejskej púšti Vadi Quelt sme mali
sv.omšu aj za prítomnosti beduínov a ich detí. Pri pohľade na
tú chudobu nám tu skončili zásoby sladkosti k moru .
Kumrán-miesto nálezu papyrusov z 1 a 5 knihy Mojžišovej.
Tu žila komunita Esénov ešte 150 r.p.n.l. Masada-hora , kde
je vybudované mesto. Tu sa skrýval Herodes a neskôr Izraeliti
spáchali masovú samovraždu ,keď nechceli padnúť do rúk
Rimanom.Veľmi pietne a úžasne historické miesto. Jerichonajstaršie
mesto s výhľadom na Horu pokušenia, sme
navštívili až po kúpaní
v Mŕtvom mori. No a Mŕtve
more...Bolo veľmi teplo, až horúco a voda neuveriteľne
slaná. Obsahuje až 35% soli. Náš úžasný zážitok z Mŕtveho
mora pokazil fakt, že nás náš - inak úžasný vodič Rízek
zaviezol na moslimskú pláž. Ale porovnanie kultúr sme mali
perfektné-ženy sa kúpali oblečené aj so šatkami na hlave!
Nezabudnuteľné chvíle, miesta plné zážitkov osobných
a duchovných, budeme prežívať stále pri čítaní evanjelia doma
a v kostole pri sv. omši. Už pri vyslovení Jeruzalem,
Betlehem, Nazaret, Jericho, Kána, Tábor...., budeme duchom
na tých miestach, ktoré sme navštívili. Nie nadarmo sa hovorí,
že Svätá zem je piate evanjelium a druhá vlasť každého
kresťana. My sme tam boli, my sme to piate evanjelium
prežili. Raz vidieť a prežiť, je viac ako sto krát počuť!
Milka, Lenka, Darinka, Valika, Marta a za všetky Milka Dobiašová

Zo štatistiky obce vyberáme

Aktivity v materskej škole
Materská škola v Klátovej Novej Vsi sa už druhý krát
zapojila do celoslovenského projektu Veselé zúbky, ktorý
v spolupráci s materskými školami na Slovensku organizujú
dm drogerie markt a GlaxoSmithKline. Deň veselých zúbkov
sa v našej materskej škole sa uskutočnil 13. marca 2013 za
účastí detí, rodičov a pedagogogických zamestnankýň.
V úvode rodičia odpovedali v pripravenom kvíze na
jednoduché otázky týkajúce sa čistenia zubov.Zaujalo ich tiež
inštruktážne video s pani doktorkou MUDr. Katarínou
Bartonkovou a jej zúbkovými pomocníkmi. Deti sa potešili
videoklipu pesničky Veselé zúbky. Milo prekvapili rodičov
vedomosťami o správnom čistení zúbkov, poznatkami ako si
treba vybrať správnu zubnú kefku, čo zúbkom škodí, kedy ísť
k zubárovi, rady pre zdravé zúbky a ďalšie...Všetko toto sa
naučili z knižiek Bibi a Bibka.

K 31.12.2012 obec mala 1.597 občanov .
V roku 2012 sa do obce prihlásilo na trvalý pobyt 34 občanov
a z obce sa odhlásilo 25 občanov.

V roku 2012 sa narodili
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Dorota Prostredná
Alex Rendl
Michal Stanko
Timotej Hula
Sofia Frťalová
Tamara Kosáčová
Martin Kerek
Matúš Behan
Michal Stanko
Júlia Peškovičová
Katarína Peškovičová

Manželstvo v roku 2012 uzatvorili

V kultúrnom programe deti vystúpili s edukačnou aktivitou
Smutné a veselé zúbky a Rozprávkou o zdravom zúbku.
Predniesli aj básničky k tejto tematike a spoločne si zaspievali
pieseň Veselé zúbky. V závere všetky deti dostali medaile
a samozrejme veľkú pochvalu. Za tento projekt boli
odmenené dm drogériami so sídlom v Bratislave malými
darčekmi – zubnou kefkou, zubnou pastou, presýpacími
hodinami a letáčikmi so zľavami pri nákupoch v dm
drogériách . Tešíme sa spolu s rodičmi, že formou hry
a milým stretnutím sme zas o niečo múdrejší, ale hlavne
vzbudili sme záujem u detí o pravidelné čistenie zubov.
Naša materská škola sa zapojila aj do Celoslovenskej
výtvarnej súťaže – Deti v záhradke, ktorú organizoval
Slovenský zväz záhradkárov – republikový výbor
Bratislava. Do súťaže sa zapojili nielen deti z materských, ale
i základných škôl z celého Slovenska. Celkom bolo poslaných
do menovanej súťaže 1 635 detských výtvarných prác.
Odborná hodnotiaca porota pod vedením akademického
maliara Miroslava Cipára vybrala na uvedenú tému 120
výtvarných prác. Z našej materskej školy bola vybraná práca
autorky Dominiky Savarovej, ktorá dostala aj vecnú cenu.
Vybrané práce boli prezentované v expozícií SZZ na veľtrhu
Záhradkár 2013 v Trenčíne, na medzinárodnej výstave
GARDENIA v Nitre 18. 04. 2013. Vybrané práce sa budú
vystavovať ešte na poľnohospodárskom a potravinárskom
veľtrhu Agrokomplex v Nitre v dňoch 22. 08. – 25. 08. 2013
a na výstave Jahrada v rámci celoslovenských súťaží
O najkrajšie jablko a hrušku v dňoch 25. 10 – 26. 10 2013
v Trenčíne. Srdečne gratulujeme!
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ
OFK Klátova Nová Ves Vás pozýva na minifutbalový
turnaj, ktorý sa uskutoční 6. 7. 2013 v športovom areáli obce.
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Mário Savara a Soňa Sasková
MVDr.Rastislav Mlčoch a Zuzana Satmáry
Lukáš Bezák a Jana Hriadelová
Martin Kosáč a Gabriela Stotková
Marián Beleš a Mária Smatanová
Peter Kuračka a Radka Beloritová
Samuel Záhradník a Ing.Lenka Dianová
Miroslav Stanko a Mgr.Monika Jokalová
Norbert Chválny a Ing. Ivana Španková

Najstarší občan - občianka
 Najstaršou občiankou v našej obci je pani Cecília
Španková, ktorá sa dožila 92 rokov.
 Najstarším občanom obce je pán Ignác Šajdík,,
ktorý sa dožil 93 rokov.

Opustili nás
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

19.01.2012 Mária Kereková, vo veku 83 rokov
14.02.2012 Mária Smatanová, vo veku 91 rokov
17.04.2012 Ján Štepo, vo veku 67 rokov
23.04.2012 Jolana Ondrušová, vo veku 92 rokov
01.06.2012 Monika Slobodová vo veku 39 rokov
05.06.2012 Helena Dragulová , vo veku 84 rokov
18.07.2012 Alojzia Krátka, vo veku 98 rokov
10.08.2012 Anna Halmová , vo veku 88 rokov
05.08.2012 Pavol Bielich , vo veku 76 rokov
20.08.2012 Magdaléna Jakubíková , vo veku 72
13.09.2012 Karol Jakubík, vo veku 75 rokov
06.09.2012 Marta Smatanová, vo veku 70 rokov
02.10.2012 Jolana Franková, vo veku 79 rokov
25.10.2012 Jozef Duša,vo veku 91 rokov
26.10.2012 Emília Randziaková, vo veku 76 rokov
17.11.2012 Aurélia Halmová, vo veku 84 rokov
27.11.2012 Elena Barošová , vo veku 81 rokov
29.12.2012 Marta Nabileková , vo veku 85 rokov

Uvítanie detí do života
Dňa 22. 5. 2013 sa v obradnej sieni obce Klátova Nová Ves
konalo slávnostné uvítanie detí do života.

K rodičom Jurajovi Behanovi a Ivane Behanovej so synom
Matúšom, Erike Frťalovej s dcérou Sofiou, Ľubomírovi
Geršimu a Ing. Kataríne Geršiovej so synom Dávidom,
Milošovi Hatalovi a Zuzane Sporinovej so synom Jakubom sa
prihovorila starostka obce Ing. Iveta Randziaková, ktorá im
popriala veľa rodičovskej radosti z dieťaťa, aby im hrejivý
dotyk dlaní nedal zabudnúť na pevný stôl domova a aby sa
k nemu novonarodené deti rady vracali. Rodičom popriala vo
veľmi krásnom poslaní veľa úspechov. Rodičia sa podpísali
do pamätnej knihy obce a boli im odovzdané blahoželania
a darčeky.
Ľubica Dolníková, matrikárka

Dôchodcovia bilancovali
Naša Základná organizácia JDS na výročnej členskej schôdzi
bilancovala svoju činnosť za rok 2012. Má 44 členov,
pravidelne sa stretáva a okrem svojich aktivít je pravidelným
spoluorganizátorom takmer každej obecnej akcie. Tohtoročná
výročná členská schôdza bola spojená aj s členskou schôdzou
miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov. Obe
organizácie sa pravidelne zúčastňujú spomienkových slávností
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a výročia SNP.

Za túto činnosť vyjadrila poďakovanie aj prítomná starostka
obce. Je veľmi dôležité, aby pripomínanie hrôz 2. svetovej
vojny sa stalo mementom najmä pre mladú generáciu, aby
sme na tejto planéte dokázali žiť vedľa seba v mieri, napriek
tomu, že máme rozličné pohľady na svet.
OFK Klátova Nová Ves Vás pozýva
na IX. ročník futbalového turnaja
„O Pohár starostky obce“,
ktorý sa uskutoční dňa 13. 7. 2013 o 13.00 hod.
v športovom areáli obce.
Turnaja sa zúčastnia mužstvá z Bošian, Nedanoviec,
Klátovej Novej Vsi a SMER-u SD.
O občerstvenie,dobrú náladu a bohatú tombolu postarané.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 4. 3. 2013
prerokovalo a schválilo správu o plnení rozpočtu za rok
2012, rozpočet obce na rok 2013, kde z investičných akcií
bolo schválené vybudovanie chodníka od zdravotného
strediska po Turčiansku križovatku, ďalšie investície do
zníženia energetickej náročnosti budovy základnej školy,
výmena vchodových dverí v materskej škole, vypracovanie
územného plánu obce. Ďalej sa obecné zastupiteľstvo
zaoberalo havarijným stavom rozvodov vody a kúrenia
v materskej škole ako i protipovodňovými opatreniami na
vodných tokoch v obci. OZ prerokovalo a schválilo žiadosť
Bohosloveckej fakulty na prenájom priestorov kaštieľa
v Janovej Vsi na letný tábor miništrantov MINFA , odpredaj
pozemku pre ZsE na výstavbu trafostanice pre obecné
nájomné bytové domy v časti obce Janova Ves . Obecné
zastupiteľstvo OZ nechválilo žiadosť STK Klátova Nová Ves
o zvýšenie príspevku na činnosť vo výške 2 300 €.
V súvislosti s odstránením havarijného stavu v telocvični
základnej školy, kde bola zrealizovaná rekonštrukcia podlahy
telocvične obecné zastupiteľstvo ukončilo všetky nájomné
zmluvy na prenájom telocvične. Ďalší prenájom telocvične b ol
schválený len tým nájomcom, ktorí svojou činnosťou neničia
podlahu a sú schopní zabezpečiť záručné podmienky na
vykonanú renováciu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 4. 6. 2013
prerokovalo a schválilo správu o plnení rozpočtu obce k 31.
3. 2013, záverečný účet obce za rok 2012. OZ nechválilo
žiadosť STK o poskytnutie priestorov KD Janova Ves na
tréningy a zápasy s podmienkami stanovenými v žiadosti.
Starostka obce podrobne informovala o stave realizovaných
investičných akcií v obci.

Venček 2013
21.6.2013 - tento dátum nám znel v ušiach počas každého
tanečného nácviku. Nejeden z nás sa čo najviac snažil, aby sa
naučil všetky tance a mohol sa ukázať v tom najlepšom svetle,
či už pred tancmajstrom, rodičmi alebo učiteľmi.
Ani sme sa nenazdali a nastal náš dlho očakávaný deň. Keď
hostia prišli do tanečnej sály, každý z nich zostal prekvapený.
Namiesto žiakov v rifliach, tričkách a neupravených vlasoch
tam stálo 14 krásnych, no v ešte krajších šatách oblečených
dievčat a 9 veľmi elegantných chlapcov v oblekoch. Každý
z nás mal v hlave len jediné – dnes predvedieme , čo sme sa
naučili. Tancovali sme tance od najpomalších až po tie, pri
ktorých sme takmer nestíhali s dychom. Tanečné schopnosti
predviedli aj naši rodičia v tzv. „rodičovskom tanci“ . Neskôr
prišla na rad i pánska a dámska volenka, pri ktorých si chlapci
a dievčatá zvolili kráľovnú a kráľa Venčeku. Po slávnostnej
časti prišla na rad diskotéka s modernými i retro hitmi. Pri nej
sme „povykrúcali“ i našich pedagógov.

Všetci sa výborne bavili a na Venček 2013 určite tak ľahko
nezabudnú.
Veronika Bielichová, 9.A

Coca – Cola Školský pohár
Celá škola, ale aj rodičia a kamaráti zúčastnených dievčat,
s netrpezlivosťou čakali, ako sa celý „kolotoč“ futbalových
zápasov skončí. Mužstvo, či lepšie povedané „dievčenstvo“
našich najlepších futbalistiek sa postupne prelúskalo cez
obvodné, regionálne a krajské kolá, aby predviedli svoje
schopnosti na celoslovenskom kole vo futbale dievčat, ktoré
organizovala spoločnosť Coca-Cola. Všetko sa dialo celé dva
dni v Senci, v Národnom futbalovom tréningovom centre, kde
bolo o naše dievčatá skvelo postarané - ubytovanie v hoteli,
plná penzia, aquapark, tréningy na profesionálnych ihriskách
atď. A to všetko za prítomnosti Martina Škrteľa. Dievčatá
hrali vynikajúco, do poslednej chvíle boli favoritkami celého
turnaja, ale stačil jeden gól, ktorý skórovali v poslednej
minúte od družstva Trebišova, a ten ich úplne položil, najmä
psychicky...Vidina finále sa im rozplynula takmer v stotine
sekundy a v záverečnom sumarizovaní skončili na 4. mieste.
Ale aj tak, mať štvrté najlepšie futbalistky na Slovensku je
SUPER!

Deti si so zaujímavosťou prezreli auto PZ SR a vyskúšali si
nepriestrelné vesty.
–ir-

Trojstretnutie v Klátovej Novej Vsi
Obec Klátova Nová Ves v rámci projektu Európa pre občanov
nadviazala družbu s francúzskymi obcami Vignols, Saint
Solve a Lascaux a nemeckými obcami Kaltenwestheim
a Mittelsdorf. Priateľsto sme nadviazali na podnet našej
rodáčky pani Marty Gasnier rod. Kerekovej, ktorá žije vo
francúzskej dedinke Vignols.
Po partnerskom stretnutí vo Francúzsku v roku 2011
a minuloročnom stretnutí obcí v Nemecku pripadla úloha
zorganizovať tohtoročné stretnutie na Slovensku v dňoch 9. –
13. mája obci Klátova Nová Ves.

A tu sú mená našich úspešných dievčat - Kristína Borčinová,
Kristína Hrádeľová, Sabína, Frederika a Laura Valuchové,
Vladimíra Alakšová, Daša Rusňáková, Ivana Húdoková,
Veronika Korcová, Viktória Španková, Veronika Bielichová,
Ivana Halmová, Sabína Beňačková, Aneta Belianska a
Simona Matejovová a pod ich úspech sa podpísal Mgr. Jozef
Jakubík.
–zs-

Cesta rozprávkovým lesom
Rozprávkový les pri miestnom kaštieli sa 9. júna stal miestom
osláv Dňa detí. Bol opäť plný návštevníkov a nuda veru
nikomu nehrozila.

Dlho očakávané slnečné počasie dalo tú najkrajšiu kulisu
rozprávkovým bytostiam, rozohraným deťom, usmiatym
rodičom a starým rodičom. Po slnení úloh v rozprávkovom
lese a vyšantení sa na atrakciách si pochutili na pravom
zbojníckom špekáčiku.

Hostí očarila naša obec so svojou prírodou, kultúrnohistorickými pamiatkami i súčasným životom. Otvorené srdcia
a typická slovenská pohostinnosť Klátovonovovešťanov, ktorí
mali svojich hostí ubytovaných priamo v rodinách, preborila
aj jazykové bariéry. A veru chutili aj slovenské špeciality ako
domáca zabíjačka, kotlíkový guľáš, ovčí syr a korbáčiky.
Počas pobytu sme našim zahraničným priateľom ukázali aj
Bratislavský hrad, letné sídlo československých prezidentov –
Zámok Topoľčianky, kde si prezreli aj národný žrebčín
a vinárske závody. Po náročnom programe im dobre padol
pobyt v termálnych kúpeľoch vo Veľkých Bieliciach.
„Naše vzájomné vzťahy a stretnutia sú pre nás mimoriadne
obohacujúce. Tým hlavným je však priateľstvo – pevná reťaz,
ktorá nás spája naprieč veľkým priestorom Európy. Pevne
verím, že dni, ktoré sme prežili spoločne u nás, sa stali pre
vás rovnakým obohatením a sviatkom, akým bola pre nás vaša
prítomnosť“, povedala starostka hostiteľskej obce Iveta
Randziaková na spoločnom rozlúčkovom
večeri
v renesančnom kaštieli v Klátovej Novej Vsi.
Občania obce Klátova Nová Ves dostali pozvanie od
francúzskej delegácie na oslavy 20. výročia založenia
družobnej
spolupráce medzi francúzskymi a nemeckými
obcami, ktoré sa uskutoční tento rok v auguste vo Francúzsku.
-ir-

