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prikryli tkaným obrusom, pod ktorý do rohov položili mincu,
Nech atmosféra pokoja a mieru prenikne každou ľudskou
aby v dome nechýbali peniaze. Pod obrus kládli aj pár
bytosťou, nech spolu so sviečkami na vianočnom stromčeku
zrniečok z každého druhu obilia a strukovín, aby si zaistili
zažiari vo Vašich rodinách aj láska, šťastie a spokojnosť.
bohatú úrodu. Po skončení sviatkov všetko zrno odložili a na
Spokojné prežitie vianočných sviatkov Vám praje
jar zamiešali medzi obilie určené na siatie. V dávnejšej dobe
starostka obce a obecné zastupiteľstvo
na zabezpečenie súdržnosti rodiny a jej pevného zdravia nohy
stola zväzovali železnou reťazou. Pred večerou gazda nakŕmil
Vianoce. Do dnešných dní sú považované za najväčšie,
všetky zvieratá v gazdovstve. K štedrovečernému stolu
a zároveň
najkrajšie
sviatky
kalendárneho
roka.
zasadla sviatočne oblečená rodina po odzvonení Anjel Pána.
V kresťanskom svete sú pripomienkou narodenia Božieho
Dodržiaval sa zvyk trojitého klopania na dvere pred začatím
Dieťaťa,
sú
symbolom
pokoja,
radosti,
ľudskej
večere, po ktorom gazdiná vošla do izby, v jednej ruke držala
spolupatričnosti a lásky. Vianoce patria k pocitom domova
sito, v druhej zapálenú sviečku a zavinšovala:
a lásky v ňom. Výnimočnosť vianočných sviatkov dokazuje aj
Pochválen Pán Ježiš Kristus!
široký komplex zvykov a obyčajov, ktoré naši predkovia
Vinšujem vám tento Štedrý večer, Krista Pána narodenie,
v tomto období dodržiavali.
Dnes Vám prinášame
aby vám dal Pánboh zdravie, šťastie, hojné božské požehnanie
štedrovečerné zvyky a obyčaje našich otcov a materí.
a po smrti kráľovstvo nebeské aby ste obsiahnuť mohli.
Všetky zvykoslovné prejavy vyvrcholili na Štedrý deň. Počas
Svätenou vodou pokropila izbu, všetkých členov rodiny, ako
celého dňa sa osobitná pozornosť venovala aj hospodárskym
aj pripravené sviatočné pokrmy. Gazdiná mala v site uložené
zvieratám, vode a ovocným stromom s cieľom zabezpečiť
oplátky, med, orechy, jablká, cesnak, kúsok koláča, teda časť
bohatú úrodu a plodnosť domácim zvieratám, a zároveň ich
potravín, ktoré sa konzumovali počas večere. Všetci členovia
ochrániť pred chorobami a pôsobením škodlivých síl. Gazda
rodiny sa spoločne pomodlili, a tým sa poďakovali za prežitý
hneď ráno obviazal stromy slamou, aby aj ony pocítili
rok a pokrmy. Potom matka urobila medom krížiky na čelá
štedrosť dňa. Gazdiná chodila triasť ovocné stromy, aby dobre
všetkých pri stole, aby boli dobrí a zdraví a začalo sa jesť.
rodili. Počas štedrej večere odobrali z každého jedla do
Počas celej večere gazdiná nemala vstať od stola, aby jej
osobitnej misky a na druhý deň ráno gazda z neho nadelil
kvočky dobre sedeli na vajciach. Všetky jablká konzumované
statku a hydine. Obetovalo sa aj ohňu, do ktorého hodili
na Štedrý večer, mali svoju obradnú funkciu a ich požitie malo
omrvinky z vianočných jedál, aby domu neuškodili.
priniesť do gazdovstva bohatstvo, šťastie a zdravie. Počas
V minulosti v povedomí ľudí existovala živá predstava, že
večere sa praktizovali aj úkony vešteckého charakteru,
Štedrý deň predstavuje začiatok nového obdobia, a tak, ako sa
zamerané na predpovedanie budúcnosti celej rodiny. Na
človeku bude dariť v tento deň, tak sa mu bude dariť po celý
základe rozkrojeného jabĺčka a rozlúsknutého orecha
budúci rok. Dokladá to množstvo poverových zákazov,
usudzovali, aké zdravie v budúcom období bude mať tenpoučení a obmedzení. Napríklad pri porušení zákazu stúpiť
ktorý jej člen. Zdravé jadrá boli predzvesťou pevného
bosou nohou na zem mala dotyčného postihnúť choroba.
zdravia, suché či hnilé jadrá naopak predpovedali chorobu.
Zametať sa malo od dverí do stredu miestnosti, aby sa
Veľmi starostlivo sledovali zapálenú sviečku, pretože
bohatstvo z domu nevymietlo, a tiež preto, aby nikto rodinu
všeobecne panovala predstava, že plameň sviečky sa vychýli
neopustil, t.j. nezomrel. V tento deň platil zákaz požičať
na stranu toho, kto prvý z rodiny zomrie.
z domu akúkoľvek vec, lebo to znamenalo možnosť privolať
Štedrovečerná večera začínala prípitkom – hriatou pálenkou,
do domu nešťastie. Veľmi prísne sa sledovalo dodržiavanie
potom sa podávali oblátky potreté medom a strúčik cesnaku.
zákazu vstupu cudzej ženy do domu. V prípade, že
Všetkým členom rodiny sa rozdali orechy a kúsok
v konkrétnom dome ako prvá návštevníčka bola žena, domáci
rozkrojeného jabĺčka, aby sa rodina o rok znova stretla.
horekovali, že pre dom to nie je dobrým znamením. Ženy však
Tradične nasledovala polievka – kyslé hríby a hrachová
nemali čas chodiť po návštevách.
polievka. Ďalším chodom boli makové pupáčky. Typickým
Sotva minula polnoc, piekli chlieb a sviatočné koláče
vianočným pečivom bol štedrák s viacerými plnkami.
a pripravovali ďalšie pokrmy na vianočný stôl. Kým gazdiná
Po skončení večere dievky vynášali smeti na krížne cesty
so staršími dcérami sa zvŕtali v kuchyni, gazda so synmi sa
a pozorne načúvali, z ktorej strany pes zašteká, lebo vraj v tú
venoval prácam okolo hospodárstva. Predovšetkým museli
stranu sa vydajú. K podobným ľúbostným veštbám patrila aj
pripraviť krmivo pre dobytok a drevo na kúrenie, aby bolo
tá, že k dverám dievčatá hádzali topánku, ak padla špicou
všetkého dostatok na celé sviatky. K hlavným povinnostiam
smerom k dverám, mala domov vydajom opustiť. Tradičným
hlavy rodiny patrilo aj zaobstaranie vianočného stromčeka. Na
štedrovečerným zvykom bolo hádzanie orechov do kútov
stromček sa vešali jablká, hrušky alebo orechy, ozdoby zo
izby. Uvedený úkon mal v budúcom roku zabezpečiť plné
slamy, dreva a papiera. Vrcholec stromčeka býval upevnený
kúty, čiže bohatú úrodu.
na povalovej hrade a visel nad stolom.
Vyvrcholením Štedrého dňa bola polnočná slávnostná omša
Štedrý deň bol veľký sviatok a tomuto sviatočnému duchu sa
(uťjereň, uťjerňa), sprevádzaná streľbou z mažiarov. Tento
prispôsobilo všetko v dome. Nielen ľudia sa obliekli do
zvyk (streľba) pochádza z dávnej minulosti a pramení v snahe
sviatočného odevu, ale sviatočne bola pripravená aj izba. Stôl
lomozom a hlukom zahnať zlé sily za chotár dediny.

Štedrovečerné zvyky a obyčaje

Najlepší žiaci Základnej školy
Za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu školy v
okresných a vyšších olympiádach a súťažiach boli dňa 25.
júna v obradnej sieni obce ocenení najlepší z najlepších
žiakov Základnej školy v Klátovej Novej Vsi.

Pamätný list a malý darček si z rúk starostky obce Ivety
Randziakovej prevzali Alexandra Néčová,
Veronika
Bielichová, Lukáš Frank, Dominik Hrádeľ,
Nikola
Dolníková, Dominika Bielichová, Kristína Hudoková, Adam
Chrkavý, Martina Halmová, Monika Franková, Michaela
Smatanová, Dominika Navrkalová.
–ir-

Tri dni v zajatí histórie a prírodných krás
Klátova Nová Ves sa stala hostiteľskou obcou, kde Klub
slovenských turistov Kamarát Partizánske bol 25. až 27.
júna hlavným organizátorom - jubilejného X. v novom
tisícročí - regionálneho zrazu turistov. Práve Klátova sa
môže hrdiť množstvom pamätihodností, kultúrnych
pamiatok a náučným chodníkom, sčasti vyznačkovaným
práve turistami – kamarátmi z Partizánskeho.
Starostka hostiteľskej obce Iveta Randziaková privítala
účastníkov netradične, s plnou vážnosťou, v obradnej sieni, v
historickej zemianskej tvŕdzi zo 16. storočia, národnej
kultúrnej pamiatke, kde sa každý zapísal aj do pamätnej knihy
obce.

ale množstvo lesných jahôd a celé koberce materinej dúšky...
a množstvo vzácnej kveteny.

Na futbalovom štadióne, kde bol od piatku zrazový stanový
tábor (a kde nás prišiel pozdraviť z nebeských výšin neďaleko
hnezdiaci kráľ vtákov – orol), miestni športovci ponúkali
gulášové pohostenie a iné občerstvenie. V areáli, ktorý obec
ponúkla turistom nezištne, si mohol potom každý do sýtosti
zašportovať aj na viacúčelovom ihrisku. Kým školská mládež
napríklad súťažila aj v hádzaní konzervy do batoha, pre
dospelých sme pripravili vedomostnú súťaž s behom pod
názvom Za siedmimi divmi Klátovej Novej Vsi. Pri západe
slnka si zrazový štafetový kolík, vyzdobený desiatimi
vyšívanými stužkami s názvami obcí, kde sa doteraz zrazy
konali, prevzala z rúk hostiteľky Ivety Randziakovej starostka
obce Timoradza, Iveta Šebeňová, kde bude zraz v roku 2011.
Všetkých turistov, veľkých i malých, a bolo nás takmer 150 –
z Partizánskeho, Veľkého Klíža, Bojnej, Topoľčian, Nitry,
Bánoviec, Bobota, Jacoviec, Veľkých Uheriec, Urminiec,
Tesár..., rad radom povozil na koči rodák z Partizánskeho,
dnes Klátovonovovešťan Stanislav Jančovič. Keď na nebo
vyšiel parádny mesiac v splne, od ohňa už zneli len trampské
a country piesne skupiny Folktón z Folkového klubu
Partizánske, ktoré znásobovali atmosféru stretnutia turistov a
kamarátov.
Alena Borszéková, redakcia Tempo

Vzdali sme poctu rodákovi
K pamätníku SNP na vrchu Roh na Javorine (okres Nové
mesto nad Váhom) prišli dňa 28. 8. 2010 občania z Klátovej
Novej Vsi, aby vyjadrili svoju úctu bojovníkom SNP práve
na mieste, kde položil svoj život ich rodák Anton Jakubík.

Cez park okolo neobarokového kaštieľa z 18. storočia,
najväčšieho z troch v obci, si to turisti nasmerovali k druhej
národnej kultúrnej pamiatke – do vzácneho kostola nad
osadou Sádok, kde sa z úst odborníka – reštaurátora Martina
Mikuláša z OZ Slovacia Incognita dozvedeli o najnovších
unikátnych archeologických objavoch, ktoré práve prebiehajú
na tomto jedinečnom mieste. Naživo sme mohli vidieť
otvorené hrobky plné kostí priamo pod oltárom...Nenáročná
túra viedla lesom s množstvom húb na skalnatý vrch Vres s
nádhernými výhľadmi a na vrch Kostrín, kde kedysi
archeológovia sčasti prebádali praveké hradisko, z ktorého sa
zachovali iba valy. Hrebeň Kostrína ponúkal nielen výhľady,

Poprvýkrát sa osláv SNP na vrchu Roh zúčastnila delegácia
z rodnej obce, v ktorej bola okrem starostky obce i poslancov
obecného zastupiteľstva, zástupcov ZPB i JDS aj priama
účastníčka SNP pani Cecília Španková i vnučka brata Antona
Jakubíka 8 ročná Tamarka Melušová.
V bohatom
kultúrnom programe na oslavách SNP vystúpila aj naša
spevácka skupina JDS a zaspievala krásne partizánske piesne.

Výsledky volieb do samosprávy obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva

27. novembra 2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy
obcí. Výsledky volieb v našej obci sú nasledovné:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 1 326
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 607
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do zastupiteľstva: 579
Počet platných hlas. lístkov pre voľby starostu obce: 583
Za starostku obce bola zvolená Ing. Iveta Randziaková
s počtom hlasov 583
Za poslancov Zastupiteľstva obce Klátova Nová Ves boli
zvolení:
Volebný obvod č.1:
1.Pavol Hatala s počtom hlasov 336
2. Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. s počtom hlasov 332
3. Marián Kerek s počtom hlasov 321
4. Igor Jakubík s počtom hlasov 292
5. Oliver Bralušič s počtom hlasov 273
6. Ing. Miroslav Peškovič s počtom hlasov 260
7. Ján Brázdil s počtom hlasov 258
Volebný obvod č. 2:
1. Marián Gašparík s počtom hlasov 104
2. Eva Gašparíková s počtom hlasov 92

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5. 8. 2010
prerokovalo a schválilo správu o činnosti obecnej rady
a kontrole plnenia uznesenia, rozbor hospodárenia obce za 1.
polrok 2010, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
úväzok starostu, volebné obvody a počty poslancov na
volebné obdobie 2010-2014 a finančný príspevok na
zakúpenie dresov pre dorastencov.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2010
prerokovalo a schválilo správu o činnosti obecnej rady
a kontrole plnenia uznesenia, správu o hospodárení obce za 19/2010, VZN 1/2010 o miestnych daniach a poplatku za
komunálny odpad, vyhlásenie obecného zastupiteľstva
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce,
žiadosť Mária Savaru o odpredaj obecných pozemkov
zastavaných rodinným domom, žiadosť Zuzany Sivej
o prenájom miestnosti v požiarnej zbrojnici za účelom
zriadenia kaderníctva, žiadosť Patrika Milatu o dočasný
prenájom miestnosti v požiarnej zbrojnici na nácvik hudobnej
skupiny a výstavbu obecných nájomných bytov v miestnej
časti obce Janova Ves s podporou dotácie z Ministerstva
hospodárstva a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania.

Ing. Štefan Andrašovič, predseda miestnej volebnej komisie

Poľovnícky spolok Kostrín
Vás pozýva na tradičný poľovnícky ples dňa 29. 1. 2011
v Kultúrnom dome Klátova Nová Ves.

Zlatyerb.sk
Súťaž Zlatyerb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest
Slovenska a občianske združenie eSlovensko pod záštitou
vysokých ústavných činiteľov SR. Hlavným cieľom súťaže je
podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť
výnimočné projekty a podporiť snahu zástupcov samospráv
účinne využívať informačno-komunikačné technológie
k zvyšovaniu
kvality
a služieb
samosprávy.
Počas
medzinárodnej konferencie ITAPA v Bratislave 9. novembra
2010 organizátori slávnostne vyhlásili výsledky súťaže.

Obr. Návrh zastavovacej štúdie obecných nájomných bytov

VI. ročník futbalového turnaja
Peknému počasiu, výbornej atmosfére i dobrej futbalovej hre
sa dňa 10. júla 2010 tešili účastníci už VI. ročníka
futbalového turnaja o Pohár starostky obce Klátova Nová Ves.

Obr. Slávnostné vyhlásenie výsledkov

V kategórii web obce získala hlavnú cenu opäť, už po tretí
krát obec Klátova Nová Ves. Cenu si bola prevziať starostka
obce a webeditor stránky Ing. Peter Randziak. Organizátori
odovzdali aj päť nominácií na medzinárodnú súťaž, štyrom
mestám a po prvýkrát v histórii súťaže aj jednej obci –
Klátovej Novej Vsi.
–r-

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

I. miesto a putovný pohár si odnieslo víťazné mužstvo
z Nedanoviec, druhá bola domáca Klátova Nová Ves, bronz
vybojovalo Krásno a na čestnom štvrtom mieste skončilo
mužstvo z Krnče. Všetkých zúčastnených potešila bohatá
tombola a po skončení turnaja i výborná zábava.
–r-

Manželia Hlavačkovci oslávili platinovú svadbu
„Sedemdesiat rokov manželského spolužitia dvoch ľudí to sú
už spoločné dejiny, spoločné radosti i žiale. Chvíle šťastia
v ňom zákonite striedali problémy, trápenia i straty, ale vy ste
ich znášali spolu“ týmito slovami sa prihovorila starostka obce
Iveta Randziaková jubilantom, keď im spolu s Evou
Števlíkovou z Aktívu pre obrady a slávnosti pri OZ prišla
zablahoželať k ojedinelému a výnimočnému sedemdesiatemu
výročiu svadby.

"Ako deti v škole." Ešte že sme mali pedagogický dozor. Aj
naši učitelia si zaspomínali na tie "naše" časy a dostali sme aj
pochvalu. Vraj sme boli jedny z posedných "dobrých" detí. Pri
prezeraní fotografií sa tiež tipovalo. Najlepšie dopadla Janka,
ktorá nespoznala samú seba. Čas sa veru zastaviť nedá a aj
toto stretnutie ubehlo rýchlo.

My, ktorí sme prišli, určite nezabudneme. Dnes, v čase
mobilnej a internetovej komunikácie nie je problém udržiavať
kontakt s kýmkoľvek. Takže prebehla ich výmena a lúčili sme
sa s prísľubom: nabudúce znovu!
Ing.Zuzana Holáková

Anna Franková – odkaz dejín dnešku
Obr. Platinoví manželia so synmi Štefanom a Stanislavom s manželkou

6. 10. 1940 v kostole v rodnej Klátovej Novej Vsi uzatvorili
manželstvo Jozefína Adamíková a Štefan Hlavačka. Mladí
manželia sa v roku 1941 presťahovali do Baťovian do
Červenej kolónie a neskôr na Školskú ulicu. Obaja našli prácu
vo firme Baťa, neskôr v ZDA. Vychovali tri deti Gabrielu,
Stanislava a Štefana. V roku 1967 sa vrátili do rodnej Klátovej
Novej Vsi, kde žijú doteraz. Dnes už 95 ročný Štefan
Hlavačka je ešte čulým starčekom, ktorý si však na všetko
dobre pamätá, rád sa porozpráva a svoju 88 ročnú manželku
s podlomeným zdravím s láskou pohládza po ruke. Vďaka
synovi Štefanovi, s ktorým momentálne bývajú manželia
v jeho rodinnom dome, svoju jeseň života trávia spolu
v rodinnej atmosfére.
–ir-

Stretávka
Neuveriteľných 35 rokov ubehlo od chvíle, čo sme navždy
opustili školské lavice ZŠ v Klátovej Novej Vsi. V sobotu 25.
septembra o tretej hodine popoludní sme sa stretli pri jej
bráne. Náš ročník tvorili tri triedy. Naším prianím bolo, aby
sme prišli všetci, ale niektorým v tom zabránila práca či
rodina v zahraničí, zdravie a iné prekážky.
Postupne prichádzali spolužiaci a my sme hádali mená, lebo
podoba niekedy zradila a nenapovedala nič o dotyčnej osobe.
Veru sme sa potrápili, kým sme uhádli to pravé meno.
Srdečné slová, stisky rúk a objatia napovedali príjemný
priebeh nášho stretnutia. Nasledovala prehliadka školy, ktorou
nás sprevádzala riaditeľka Mgr. Grachová. Potom sme sa
pobrali do tvŕdze, kde sa nám prihovorila starostka obce Ing.
Iveta Randziaková. Všetci sme sa zapísali do Pamätnej knihy
obce a na pamiatku sme dostali pohľadnicu. Nechýbalo ani
spoločné foto v parku pri kaštieli. Odtiaľ sme prešli do
kultúrneho domu, kde sme sa usadili za slávnostne prestreté
stoly s občerstvením.
„ Máme päťdesiat!“, týmito slovami začala svoj príhovor naša
spolužiačka Elena. Kyticou sme privítali a poďakovali našim
drahým učiteľom, ktorí nás sprevádzali od prvých krôčkov v
škole až na prah dospelosti. Nezabudli sme ani na našich
dvoch spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami a venovali sme
im tichú spomienku. Samozrejme, nesmelo chýbať naše
rozprávanie o sebe, o našich cestách životom, o práci, deťoch,
rodine, o vnúčatách. Každý z nás povedal svoje meno,
dievčatá i to po manželovi, kde žijeme, čo robíme... Nechýbali
vtipné poznámky, smiech. Nezaujatý pozorovateľ by povedal:

Silne emotívna, jeden z prívlastkov, ktorý by sme mohli dať
putovnej výstave, ktorú pripravili a v piatok 24. septembra
2010 slávnostne otvorili študenti a pedagogičky Gymnázia v
Partizánskom. Tibor Csollár, riaditeľ gymnázia privítal na
pôde školy Jána Podmanického, primátora mesta Partizánske,
Ivetu Randziakovú, poslankyňu TSK a ďalších hostí.
Výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku obletela od roku
1996 takmer celý svet. Je slovenskou verziou medzinárodnej
putovnej výstavy a na takmer 30 paneloch zachytáva životné
osudy nemeckej židovskej rodiny Frankovcov, ich útek pred
nacistami do Holandska, ukrývanie sa v Amsterdame až po
tragický koniec rodiny. Výstava sa vôbec zaoberá
problematikou ľudských práv, rasizmu, diskriminácie, tak v
minulosti ako aj v súčasnosti. Denník Anny Frankovej sa stal
jedným z najčítanejších kníh z obdobia druhej svetovej vojny.
Pre mnohých ľudí sa Anna Franková stala prostredníctvom
svojho denníka, ktorý dostala práve v deň svojich 13.
narodenín symbolom nielen židovského utrpenia počas druhej
svetovej vojny, ale i zosobnením miliónov ľudí, ktorých tváre
a osudy zostali neznáme.

Obr. Lektorkami výstavy boli aj Monika Franková a Dominika Navrkalová
z Klátovej Novej Vsi – súčasné študentky Gymnázia v Partizánskom

Výnimočné na tejto výstave je aj fakt, že akýmisi lektormi sú
vždy študenti. Ide o unikátne rovesnícke vzdelávanie založené
na odovzdávaní vedomostí iným mladým ľuďom. Tak, ako aj
v iných stredných školách, aj v tunajšom gymnáziu výstavou
sprevádzajú študenti. Úlohy lektorov sa zhostili naozaj
fundovane študenti prvého až štvrtého ročníka, na ktorú ich
počas dvoch dní workschopu pripravovali členovia Nadácie
Milana Šimečku.
Redakcia Tempo

Základná škola
ZUŠ v našej škole
V školskom roku 2010/2011 bola zriadená v našej ZŠ pobočka
ZUŠ v Partizánskom – odbor hudobný a tanečný. Každý
utorok a štvrtok sa schádzajú niekoľkí žiaci, aby „ovládli“
svoje hudobné nástroje, z ktorých jednoznačne prevláda gitara
a klavír (keyboard). Dúfame, že počiatočný entuziazmus
vydrží našim žiakom čo najdlhšie.

Šarkaniáda
Jesenný čas sa neodmysliteľne spája so šarkanmi – ich
výrobou a „púšťaním“. A tak 7. 10., za ideálneho počasia,
strávili deti z ŠKD a z ročníkov 1.-4. na blízkom kopci, aby sa
obloha zaplnila šarkanmi od výmyslu sveta. Jediným
mínusom tejto akcie bol len nedostatočný vietor.

Celoštátne finále súťaže mladých elektronikov
Lukáš Valuch (8.roč.) sa po druhýkrát zúčastnil
celoslovenského kola (!) Technickej súťaže mladých
elektronikov - 7. a 8. 10. v Trenčíne. Postúpil sem z 3. miesta
v okresnom kole a v Trenčíne obsadil pekné 17. miesto z 25
zúčastnených. Pozoruhodný je fakt, že danej súťaže sa
zúčastnili aj žiaci prvých ročníkov stredných priemyselných
škôl elektrotechnických, čo svedčí o tom, že konkurencia bola
vysoká. O tom, že "svet je malý" sa mohol presvedčiť aj
Lukáš, pretože jedným z členov poroty bol aj Janko Jakubík
(syn p. uč. Jakubíka).

Exkurzia ZOO Zlín
22. október bol určite výnimočným pre 42 žiakov našej školy
a 3 pedagógov. "Mladí prírodovedci" si za cieľ svojej cesty
tentokrát vybrali ZOO Zlín - Lešná v Českej republike.
Obohatením prehliadky bol určite dopredu objednaný
vzdelávací program "Africká savana", ktorý táto ZOO ponúka
svojim návštevníkom. Pracovníčka ZOO nás previedla
expozíciou žiráf, zebier , nosorožcov a slonov, pričom sme sa
od nej dozvedeli naozaj množstvo zaujímavých informácií.
ZOO Zlín má aj podtitul - ZOO kontinentov, ktorý jej právom
patrí. Každý kontinent zastupovali jemu vlastné zvieratá, ale
aj množstvo dekorácií, ktoré pochádzajú priamo z
jednotlivých oblastí. Prechádzali sme sa medzi klokanmi, na
konároch stromov, pod ktorými sme stáli, sedeli supy, tulene
nám predvádzali svoje plavecké čísla, lev dopĺňal atmosféru
svojimi zvukovými efektami a určite zaujímavá bola aj
tropická hala Yucatan, kde sme sa aspoň na chvíľu ocitli v
tropickom pralese. O 14,00 hod. sme mali objednanú
prehliadku zámku Lešná, ktorý bol "čerešničkou na torte".
Nádherné interiéry zaujali naozaj každého - dokonca aj tí
"najživší" so záujmom počúvali výklad kastelánky. Celú
exkurziu organizačne zabezpečila Mgr. S. Bielichová a na 42
"živých" detí spolu s ňou dohliadali Mgr. I. Hvojník a Bc. A.
Bielichová.

Školský parlament
I na našej škole sa usilujeme o vzťah, ktorý bude založený na
vzájomnej pomoci a na dobrej komunikácii. Preto sme
spoločnými silami vytvorili školský parlament, ktorého
členovia sa budú podieľať na tomto formovaní a svojimi
pripomienkami budú pomáhať riešiť a zlepšovať výchovno –
vzdelávací proces. V ŠP pracuje 10 žiakov – 2 zástupcovia
z každej triedy 5.-9. ročníka a pedagogicky ho „zastrešuje“
Mgr. J. Bencelová.

Výsadba novej zelene
Myšlienka, ktorá sa zrodila na jednej zo stretávok bývalých
žiakov našej školy sa dočkala realizácie. Pán Ľuboš Šujan sa
rozhodol sponzorsky darovať zeleň na skrášlenie areálu školy.
Svojou "trochou do mlyna" prispel aj ďalší pestovateľ Vladimír Košťál. Záhradná architektka Zuzana Grachová
pridala svoj návrh výsadby ( tiež bez nároku na odmenu) a
pomocný materiál potrebný na konečnú realizáciu (fóliu,
mulčovaciu kôru a pod.) zaplatilo Rodičovské združenie pri
ZŠ. Pôdu pred výsadbou pripravili žiaci pod vedením svojich
pedagógov na hodinách technickej výchovy. V sobotu, 9.10.
sa zišlo niekoľko usilovných ľudí (rodičov našich žiakov) a
pod vedením záhradnej architektky sa pustili do realizácie
výsadby. Výsledok ich práce si môžete prezrieť osobne pri
vchode do budovy školy alebo na fotkách vo fotogalérii web
stránky školy. Ostáva nám len pevne veriť, že všetky rastliny
"ostanú na svojich miestach" a budú sa rozvíjať do krásy.
Veľké "ďakujeme" patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

Svetový deň behu
Zaujímavú akciu zrealizovali p. učiteľky 1. stupňa dňa 5.11.
Tento deň sa od roku 1999 chváli prívlastkom "Svetový deň
behu". A tak si naši "malí" boli zabehnúť :-). Pohyb je veľmi
zdravý, a priznajme si, v poslednej dobe ho máme všetci akosi
menej. Ľudia v obci so záujmom sledovali, čo sa to deje a
možno niektorí dostali aj chuť pripojiť sa. A aby deti nebežali
len tak bezcieľne, spojili užitočné so šľachetným a položili
kytice kvetov k miestnym pomníkom.

Technická olympiáda
Veľkým otáznikom bol pre nás 1. ročník Technickej
olympiády, pretože nikto netušil, "do čoho ideme". Dvojice
žiakov súťažili 11. novembra v Partizánskom v obvodnom
kole, preto veľkým prekvapením bolo, keď sa naši žiaci Lukáš
Valuch a Dávid Húdok z 8. ročníka umiestnili na 1. mieste !
Postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre. V
konkurencii ďalších piatich škôl obstáli na výbornú! Okrem
teoretického testu (ktorý mal Lukáš napísaný najlepšie zo
všetkých 12 zúčastnených) museli preukázať svoje praktické
zručnosti - postaviť vežu zo špajlí, ktorá mala spĺňať
predpísané kritériá. Táto "prácička" sa im podarila na plný
počet bodov. Chlapci nás veľmi potešili a dúfame, že pod
vedením p. uč. Mikulášovej a p. uč. Kopčeka, ktorí ich na
súťaž pripravovali, budú vo svojich úspechoch pokračovať.

Týždeň vzdelávania
Od 22.11. do 26.11. bol Medzinárodný týždeň vzdelávania. V
našej škole bol tento týždeň doslova "nabitý" podujatiami.
Hneď v pondelok sme zorganizovali Pohni kostrou –
športovo-súťažné popoludnie pre žiakov 1. stupňa, v utorok sa

5 žiaci zúčastnili s Mgr. S. Bielichovou na 13. ročníku
Študentskej konferencie o životnom prostredí v
Partizánskom, ktorú tradične organizuje Spojená škola v
Partizánskom pre žiakov základných škôl. Utorok bol dôležitý
aj pre žiakov 9. ročníka a p. uč. Bielichovú A., pretože odučila
otvorenú hodinu z anglického jazyka pre rodičov
žiakov. Streda a štvrtok boli venované okresným otvoreným
hodinám z biológie a astronómie (podrobnosti viď. v inom
príspevku). Pracovníci Hvezdárne v Partizánskom
uskutočnili v našej škole vo štvrtok besedu spojenú s
prezentáciami pre našich najmenších (1.- 4. ročník). Žiaci
prvého stupňa mali v piatok zorganizovanú besedu s MVDr.
Martinou Belicovou - veterinárkou, ktorá deťom veľmi
pútavo rozprávala o chove ich domácich miláčikov a p.
Marián Hudok - poľovník, zaujal deti rozprávaním o
poľovnej zveri spojeným s ukážkami trofejí a poľovných
zbraní. Týždeň vzdelávania zakončila chemická exkurzia do
Dusla Šaľa a recyklačného podniku v Šuranoch a otvorená
hodina zo slovenského jazyka (Mgr. Z. Dolná) v 1. ročníku
pre rodičov žiakov.

Imatrikulácia prvákov 25. november sa stal veľkým
dňom pre našich prváčikov. Do školy prišli ako každý deň, ale
ich očká žiarili nedočkavosťou. Už niekoľko dní predtým
vedeli od svojej p. učiteľky, že budú "pasovaní" za riadnych
žiakov našej školy. Prišiel deň "D". V školskej telocvični sa
zhromaždili prváci, členovia študentského parlamentu, žiaci z
ŠKD a p. riaditeľka. Celú slávnosť si riadili najstarší žiaci ŠP Dominika Bielichová, Nikol Dolníková, Kristína Hudoková a
Dominik Hrádeľ. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ŠP
pokračoval program zaujímavou formou. Malí prváčikovia
mali preukázať vedomosti z matematiky, slovenského jazyka,
prvouky a nezabudli ani na telesnú výchovu. Všetky úlohy
splnili na výbornú a preto sa mohlo pristúpiť k samotnému
"pasovaniu". To bola úloha pre pani riaditeľku. Veľkou
ceruzkou "pasovala" za žiaka našej školy, zaželala mu veľa
úspechov a zdravia pri získavaní nových vedomostí. Po
malom občerstvení a krátkej diskotéke sa slávnostné
popoludnie ukončilo.

Víťazné družstvo v športovej súťaži Pohni kostrou

Séria otvorených hodín
Počas týždňa vzdelávania boli v našej škole odučené 4
otvorené hodiny. Sériu otvorených hodín "odštartovala" 23.11.
Bc. Annamária Bielichová, ktorá pozvala na hodinu
anglického jazyka všetkých rodičov deviatakov angličtinárov. Hodina bola odučená na vysokej úrovni s
využitím všetkých dostupných informačných technológií,
jediným mínusom bolo, že pozvanie neprijali , okrem kolegov,
žiadni rodičia! 24.11. školu zaplnilo 18 pozvaných hostí,
väčšinou učiteľov, z celého okresu, ale aj pracovníčka
Školského úradu v Partizánskom - Mgr. Z. Stanová, aby boli
účastní na otvorenej hodine biológie v 5. ročníku. Túto hodinu
odučila Mgr. Silvia Bielichová. Téma hodiny - Lesné
mikroorganizmy a nekvitnúce byliny, dala možnosť predstaviť
hlasovacie zariadenie na interaktívnu tabuľu, mikroskop s
kamerou a vizualizér, ktoré žiakom sprostredkúvali jedinečný
pohľad do sveta rastlín. Na druhý deň, 25.11. sme pokračovali
v podobnom duchu - tentokrát bola stanovená okresná otorená
hodina z astronómie v 6. ročníku. Mgr. Natália Mikulášová
prišla s nápadom zaradiť do školského vzdelávacieho
programu tento predmet, čo je vec nevídaná na okolitých
školách! Už aj tento fakt pritiahol do našej školy fyzikárov
okresu, aby vzhliadli, ako sme sa "popasovali" s týmto
predmetom. A nielen fyzikári, dokonca aj zástupca Krajského
školského úradu v Trenčíne - Mgr. T. Bélik a aj pracovníci
Hvezdárne Partizánske nás poctili svojou návštevou. Téma
hodiny bola Mesiac. Mgr. N. Mikulášová takisto využila
všetky dostupné informačné technológie. Na záver týždňa 26.11. Mgr. Zuzana Dolná pripravila otvorenú hodinu zo
slovenského jazyka v 1. ročníku pre rodičov, resp. starých
rodičov našich prváčikov, ktorí pozvanie prijali v hojnom
počte.

Divadelné predstavenia Jeseň patrí tradične k obdobiu,
kedy sa akosi viac "obzeráme za kultúrou". Keďže možnosti
návštevy divadelných predstavení sú v našich zemepisných
šírkach obmedzené, všetci sme sa veľmi tešili na začiatok
decembra, kedy boli naplánované práve takéto aktivity. 1.12.
privítalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre našich najmenších deti z ročníkov 1.-4. Nitrianski herci odohrali predstavenie
Mátohy, ktoré sa všetkým veľmi páčilo. Okrem návštevy
divadla si deti prezreli aspoň kúsok z predvianočnej Nitry a
pomíňali čo-to zo svojho vreckového :-). Žiaci z ročníkov 5.9. si za cieľ svojej cesty vybrali Novú scénu v Bratislave a
muzikál Boyband. Nikto netušil, že predstavenie ich tak očarí,
že sa im nebude chcieť postaviť zo stoličiek! Neutíchajúci
aplauz a úžasné tanečno-spevácke výkony hlavných
protagonistov niektoré slečny dohnali dokonca k slzám :-).
Veď kto by sa nepotešil z trička od Thomasa Puskailera, idolu
väčšiny teenagerok! V autobuse ešte dlho rezonovali dojmy z
predstavenia a komentáre typu "toto bolo najlepšie
predstavenie, aké sme kedy videli" snáď hovoria za všetko!
Viac na web stránke našej školy – www.zsknv.edupage.org
Mgr. Silvia Bielichová

Ján Belica oslávil 90 rokov
Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov sa do pamätnej
knihy obce podpísal náš občan Ján Belica.

Všetci si ho pamätáme ako vtipného a usmiateho človeka,
ktorý dlhé roky nosil filmy do miestneho kina. Záujem o veci
verejné, veselá a jasná myseľ mu zostala aj v pokročilom
veku. Svojimi vtipnými historkami z mladosti dnes obveseľuje
syna Bohuslava s manželkou, ktorí sa o neho starajú i
pravnučku Ivanku.
–ešŠK IMAX Partizánske a obec Klátova Nová Ves organizujú
2. ročník novoročného turnaja v rapid šachu
dňa 2. 1. 2011 v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
v čase od 8.00 hod. – 17.30 hod.
Prihlášky: do 28.12.2009 u Peter Alexy, Južná 1065/10
Partizánske 958 03, 0911260994 formou sms ,
alebo e-mail : peter.alexy@werba.com
Podmienky účasti: prihláška + na každú dvojicu kompletná
šachová súprava + funkčné hodiny
viac info na www.klatovanovaves.sk

Najkrajšie jablko Slovenska
JAHRADA je názov výstavy okrasných drevín, ovocných
stromov a potrieb pre záhradkárov, ktorá sa konala v posledné
októbrové dni v Expocentre v Trenčíne. Po prvýkrát sa v
týchto priestoroch uskutočnila aj celoslovenská súťaž o
najkrajšie jablko a hrušku. V minulom roku, keď sa súťaž
organizovala v Agrokomplexe v Nitre, odborná porota
rozhodla, že jablkom roka 2009 sa stalo jablko Pinova od
Stanislava Panáka z Veľkých Bielic. Okrem neho sa naši
pestovatelia jabĺk a hrušiek dostali na popredné miesta.

V poradí 15. ročníku súťaže o najkrajšie jablko rozhodla
odborná porota na čele s predsedom Slovenského zväzu
záhradkárov Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc. opäť v
prospech nášho regiónu. Za najkrajšie jablko roka z 1178
vzoriek z celého Slovenska vyhlásila jablko Rubinola zo
záhrady Antona Ševčíka mladšieho z Klátovej Novej Vsi,
miestnej časti Janova Ves. Gratulujeme!
Alena Borszéková, Tempo

Oslava svätého Mikuláša v materskej škole
Mužské meno Mikuláš pochádza z gréčtiny a v preklade
znamená „ víťaz“. Dnes sa s týmto menom už stretávame len
zriedkavo. V povedomí nám však stále ostáva, najmä však
u detí, ktoré si tento deň spájajú so sviatkom Svätého
Mikuláša a čakajú od neho sladké prekvapenia.
Inak to nebolo ani tento rok. Deti už ráno 6. decembra chodili
do materskej školy s rozžiarenými očkami a so zaujatím
rozprávali, čo im Mikuláš priniesol doma.
To však nebolo všetko, pretože oslava s Mikulášom sa
chystala v popoludňajších hodinách v kultúrnom dome, spolu
s pani učiteľkami a rodičmi . A nechýbala ani kamarátka detí
- pani starostka. A naozaj Mikuláš prišiel a deti ho privítali
peknou pesničkou. Zarecitovali mu básničky, zaspievali
pesničky a zahrali scénky.

Mikuláš bol štedrý tak, ako vždy a všetkým deťom porozdával
balíčky plné ovocia. Nakoniec si ešte spolu zaspievali
a odišiel obdarúvať iných.
Aké prekvapenie ich ešte čakalo v nasledujúce ráno
v materskej škole? Bola to zariadená nová telocvičňa!
Deti v nej našli zostavu „tri vrchy, tri vchody, žinenky,
prstenec,...“, ale najviac ich zaujal obrovský bazén
s farebnými guličkami.

Keď sa do sýtosti vyskákali, zjedli celý obed a poobede všetci
zaspali. Možno sa im prisnil pekný sen o dobrom
Mikulášovi...
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Rodičovské združenie pri Základnej škole Klátova Nová
Ves Vás srdečne pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční dňa 26. 12. 2010 o 20.00 hodine v Kultúrnom
dome v Klátovej Novej Vsi. Do tanca hrá DJ Vojto a Jaro.

Záhradkárska výstava
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Janova
Ves usporiadala 16. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov
a ručných prác v dňoch 16. – 17. októbra 2010. Do značnej
miery bola obava o exponáty a to hlavne ovocia, ktoré bolo
veľmi poznačené tohoročnou nepriazňou počasia. Ovocie bolo
na vzhľad vo väčšine prípadov škvrnité a omnoho menšie ako
v normálnych rokoch. Nakoniec záhradkári z oboch častí obcí
si dali námahu vo výbere ovocia a celkom prinieslo 40
vystavovateľov 327 exponátov peknej zeleniny, prekrásnych
ružových a iných kvetov, nádherných ručných prác, ale
i pekného ovocia. Okrem toho k úspechu výstavu krásnymi
a nápaditými exponátmi priniesli vo veľkej miere i Materská
i Základná škola Klátova Nová Ves.
Celkom výstavu navštívilo 244 účastníkov a 187 žiakov
a učiteľov ZŠ Klátova Nová Ves. Pre nepriaznivé počasie si
tentokrát výstavu neprezreli deti a učitelia MŠ. Výstavu
navštívili i predseda a tajomník OV SZZ Partizánske Ing.
Omelka a Ing. Fox, ktorí odovzdali spoločne so starostkou
Ing. Randziakovou pri príležitosti životného jubilea
dlhoročnej tajomníčke ZO SZZ Klátova Nová Ves p. Eve
Števlíkovej pamätný dekrét.
Originálnym a milým oživením celej výstavy bolo vystúpenie
detí z materskej školy, ktoré vo vkusnom oblečení dobových
čašníkov
ponúkali prítomných čerstvými domácimi
koláčikmi, zákuskami i ovocím.

Po chvíľke sme sa vydali smerom na Podskalie, kde bola
krátka zastávka. Prežili sme ju v kruhu rodákov , ktorí trávili
víkend na chate. Šiesti z nich sa pripojili k nám: štyria
z Nových Zámkov a dvaja z Partizánskeho. Výstup
pokračoval cez Dieťa na Onžiar, kde sme sa občerstvili
a pokračovali sme hore do kopcov až do cieľa nášho výstupu
na Javorov Vrch (730m).

Obr. Účastníci výstupu na Javorom vrchu

Pekné počasie, opekačka s občerstvením, oddych, dobrá
nálada a nechýbal ani spev, hlavne tá každoročná: „ Tichá noc
tmavá noc krásna je, partizán na horách bojuje... .“ Bolo nám
tam dobre, ale cesta dolu bola ešte pred nami. Pobalili sme
svoje veci, uhasili oheň, ešte spoločná fotografia a pomaličky
sme sa vydali na cestu zostupu. Ani tento rok nechýbali dvaja
najstarší účastníci Mária Dobiašová a Karol Sivý – obaja
zvládli celý výstup aj vzostup bez problémov.
Rozlúčili sme sa so známymi slovami: „ O rok ideme zas!“
Počasie nám prialo a my, účastníci zájazdu, sme prežili
príjemný deň v našej prekrásnej prírode.
Eva Gašparíková, organizátorka výstupu
.

Olympiáda dôchodcov
Ako každý rok tak aj tento rok sme sa zúčastnili dňa 26. júna
na olympiáde dôchodcov v Partizánskom. Súťažiť prišlo viac
ako 200 dôchodcov z celého okresu.

Obr. Deti z MŠ Klátova Nová Ves

Všetci návštevníci vrátane funkcionárov OV a niektorých
ďalších ZO SZZ boli príjemne prekvapení vystavovanými
exponátmi, ale najmä aranžovaním a celkovým dojmom.
Výbor ZO SZZ Janova Ves touto cestou ďakuje všetkým
členom, ale i občanom za prinesené exponáty a všetkých
návštevníkom za účasť a prehliadku výstavy.
Ján Žiška, predseda ZO SZZ Janova Ves

Výstup na Javorov Vrch
Koniec augusta, výročie SNP, výstup na Javorov Vrch, tento
rok 21. augusta 2010 už 32. ročník. Zraz účastníkov v Janovej
Vsi. K šesťčlennej skupinke sa nad Salašom pripojili aj ďalší
účastníci, ale aj cykloturisti. Okrem domácich tu boli aj turisti
z Piešťan, Bošian, Topoľčian a nechýbalo ani zastúpenie
z cudziny. Danka Sivá svoj sľub splnila a prišla až z Karibiku.
Po uložení bicyklov na Cibajkách sme postupovali k pomníku
mjr. Jozefa Szabu, položili sme kyticu kvetov a uctili si jeho
pamiatku, ale aj pamiatku všetkých padlých v oslobodzujúcich bojoch.

Z našej dediny nás bolo jedenásť: Ľubica Bálešová, Milan
Báleš, Marta Chrenková, Marta Klamárová, Mária
Chrenková, Jozef Chrenko, Eduard Adamík, Štefan Gergel,
Eva Gašparíková, Marta Melušová, Helena Šútorová.
V kope na bránku získal 1. miesto Milan Báleš a 3. miesto
Štefan Gergel. Na 4. mieste sa umiestnila aj Marta Chrenková
za disciplínu kop na bránky a Eva Gašparíková za disciplínu
hod do plechoviek. Našou účasťou na tomto podujatí sme
dokázali, že vek nie je prekážkou žiť všestranne a tešiť sa
z každého nového dňa.
Ľubica Bálešová

Mesiac úcty k starším

Z vianočného receptára

Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sme dňa 8. 11. 2010
pozvali našich starších spoluobčanov do kultúrneho domu na
malé posedenie. Na úvod vystúpili žiaci zo školského klubu
detí.

Recept na vianočný kompót, zázvorníčky a vianočný punč
nám poskytla pani Ingrid Dolníková, pravé vianočné pupáčky
s makom si môžete pripraviť podľa receptu pani Alžbety
Halmovej a recept na tvarohovú štólu s hrozienkami sme
získali od pani Štefánie Dolníkovej .

Po príhovore starostky obce a vystúpení speváckeho súboru
seniorov všetkým rozprúdila krv v žilách hudobná skupina
Profil. Dobre sa nielen počúvalo, ale aj spievalo a tancovalo.
Veríme, že týmto vydareným podujatím sme vyjadrili našim
seniorom úctu a skvelou atmosférou sme im spríjemnili aspoň
jedno jesenné popoludnie.
Dana Smatanová

Jeseň je dar
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci
s okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Partizánskom usporiadali prehliadku voľnočasových aktivít
seniorov. Hostiteľskou obcou VIII. Ročníka podujatia „Jeseň
je dar“ sa stala obce Veľké Uherce. Tejto prehliadky sa
zúčastnila aj naša organizácia JDS. Bolo to dňa 12. novembra
2010. Pod vedením pani Júlie Bakytovej sme si nacvičili
niekoľko piesní a hovorové slovo. V súbore Kolesnica sú
členovia JDS manželia Chrenkoví, manželia Gergeloví, p.
Sivý, p. Bakyta, p. Brázdilová, p. Melušová, p. Šútorová a p.
Čerman.

Obr. Vystúpenie vo Veľkých Uherciach

V tomto zložení sme vystupovali aj vo Veľkých Uherciach.
Bol to pre nás prekrásny kultúrny zážitok. Všetky zúčastnené
kolektívy dostali pamätné listy a malú pozornosť. Budeme sa
snažiť, aby sme aj na budúci rok mohli reprezentovať našu
malebnú obec, ako aj našu organizáciu JDS.
Marta Melušová, predsedníčka JDS

Vianočný kompót zo sušeného ovocia.
250g sušených sliviek, 250 g sušených hrušiek, sušené
jabĺčka, voda, škorica, klinček, cukor.
Sušené slivky, hrušky a jabĺčka zalejeme vodou, a necháme
ich zmäknúť a napučať. Pridáme ešte trochu vody, škoricu,
klinček, podľa chuti cukor a necháme povariť.
Zázvorníčky
6 vajec, 600 g cukru, 1 balíček zázvoru, 500 g hladkej múky,
30 g cukrárenského droždia.
Z bielkov ušľaháme sneh, pridáme cukor a znovu dobre
šľaháme, kým nie je masa hustá. Vlejeme žĺtky a šľaháme asi
20 minút, kým masa znovu nezhustne. Pridáme balíček
zázvoru a cukrárenské droždie. Do toho vsypeme preosiatu
hladkú múku a na table zamiesime cesto asi také tuhé ako na
rezance. Ak je cesto mäkké, dosypeme krupicovú múku.
Z cesta potom formičkami povykrajujeme rozličné tvary,
upečieme a zázvorníky odložíme do papierovej krabice. Aj
keď sú spočiatku tvrdé, časom zmäknú a po dvoch týždňoch
sú na jedenie najsúcejšie.
Vianočný punč
1 liter čaju, 2 citróny, 20 kociek cukru, 2,5 dcl rumu.
Uvaríme čaj a vyžmýkame do neho šťavu z citrónov. Pridáme
kocky cukru a citrónovú kôru. Nakoniec prilejeme rum
a necháme prejsť varom.
Pupáčky s makom
500 g polohrubej múky, 100 g práškového cukru, 40 g masla,
30 g droždia, 2,5 dl mlieka, štipka soli, tuk na pomastenie
plechu
Posýpka: 120 g maku, 80 g práškového cukru, 50 g masla, 80
g medu, mlieko podľa potreby
Z časti vlažného mlieka, droždia a štipky cukru pripravíme
kvások. Do múky pridáme kvások, cukor, zmäknuté maslo,
zvyšok mlieka, soľ a vypracujeme stredne tuhé cesto. Na
teplom mieste cesto necháme vykysnúť, potom ho na
pomúčenej doske sformujeme do tvaru valca s priemerom asi
3 cm a pokrájame na 1,5 cm kúsky. Plochou stranou ich
poukladáme na vymastený plech a vo vyhriatej rúre upečieme
doružova. Upečené pupáčky polejeme mliekom, roztopeným
maslom, posypeme zomletým makom zmiešaným s cukrom
a pokvapkáme medom.
Tvarohová štóla s hrozienkami
500g polohrubej múky, 1 kypriaci prášok, 200 g práškového
cukru, 1 vanilínový cukor, štipka soli, na špičku noža
muškátu, škorice a kardamonu, 250 g masla, 2 vajcia, 250 g
tvarohu, 200 g hrozienok, 150 g strúhaných mandlí, 100 g
kandizovaného ovocia, 2 lyžice rumu, práškový cukor na
posypanie a 50 g masla na potretie štóly.
V mise premiešame múku, kypriaci prášok, cukor, vanilínový
cukor, soľ, strúhaný muškátový oriešok, škoricu a kardamon.
Pridáme maslo, vajcia, rum a tvaroh a vymiesime hladké
cesto, do ktorého zapracujeme kandizované ovocie, hrozienka
a mandle. Pripravené cesto prikryjeme a necháme odpočívať
asi 60 minút. Potom cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme do
obdĺžnika a zabalíme do štóly. Pečieme v trúbe predhriatej na
170 ºC približne 50 minút. Po upečení ešte teplú štólu
potrieme rozpusteným maslom a poprášime práškovým
cukrom.

Retrofotogaléria
Na našej webovej stránke Vám ponúkame pohľad do histórie
našej obce formou starých fotografií. Ďakujeme prvým
prispievateľom do tejto jedinečnej retro-fotogalérie, vďaka
ktorým si môžete pozrieť ako sa žilo na začiatku 20. storočia i
ako vyzerala v minulosti naša obec, pozrieť si prvé
poľnohospodárske stroje a na unikátnych fotografiách sa
preniesť do atmosféry futbalových zápasov tridsiatych rokov
minulého storočia.
Ak aj vy doma nájdete v krabici po rodičoch, prípadne starých
rodičoch fotografie, o ktoré sa chcete podeliť s návštevníkmi
našej web stránky, zoskenované ich spolu s popisom posielajte
na adresu webmaster@klatovanovaves.sk, prípadne ich
prineste na Obecný úrad. Po spracovaní čestne vrátime.
Pre ilustráciu Vám prinášame zopár záberov viac na
www.klatovanovaves.sk

Povodeň Klátova Nová Ves – rok 1965

Futbalový zápas Klátova Nová Ves – Skýcov rok 1934

Autobus do Topoľčian rok 1941

Hasičská súťaž v Janovej Vsi
Lámanie kameňa v miestnej bani – okolo r. 1940

Žatva – Janova Ves rok r. 1956

Potravné družstvo a hostinec - r. 1930

