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Máme storočnú babičku

Oslavy MDŽ v príjemnej atmosfére

Za sto rokov sa toho dá prežiť naozaj veľmi veľa – byť
súčasníčkou cisára Františka Jozefa, na vlastnej koži
prežiť hrôzy oboch vojen, ale už aj 21 rokov novej
demokratickej republiky sa nepodarí každému. Darom
dlhovekosti sa môže pochváliť pani Štefánia Korcová,
z Klátovej Novej Vsi, miestnej časti Janova Ves, ktorá sa
dňa 15. mája dožila 100 rokov.
Bol iste krásny májový deň, keď sa presne pred sto rokmi
v rodine Štefana a Veroniky Pavlíkových v Turčiankach
narodilo dievčatko, ktorému dali meno Štefánia. Detstvo,
krásne, čisté, rodičovská láska, spoznávanie práce, ktorej bolo
vždy na dedine nadostač prerušili hrôzy 1. svetovej vojny,
ktoré poznačili aj mladú rodinu. Veď otec a živiteľ rodiny sa
z nej nevrátil. Onedlho prišla aj o milovanú mamičku. Našla
si však životnú lásku, svojho životného partnera Dominika
Korca, s ktorým založila v Janovej Vsi rodinu. Dnes už
nemusí so životom zápasiť, tak ako v mladosti, už si môže
vychutnávať pohľad na plody svojho života, tešiť sa z detí
Jozefky, Antona a Márie, 6 vnúčeniec, 10 pravnúčeniec a 4
prapravnukov.
„Ďakujem za pracovitosť Vašim mozoľnatým rukám, za
vynachádzavosť vášmu umu a za láskavosť vášmu srdcu.
Všetkými týmito darmi
ste po desiatky rokov života
prispievali i k zveľaďovaniu nášho spoločenského dedičstva
a krásnym medziľudským vzťahom v našej obci“, týmito
slovami sa prihovorila Iveta Randziaková, starostka obce,
ktorá prišla oslávenkyni k jej nádhernému životnému jubileu
zablahoželať. Jubilantka, je dôkazom toho, že všetky životné
trápenia a prekážky nás môžu posilniť, že nás síce ohnú, ale
nezlomia.

Medzinárodný deň žien je sviatkom, ktorý už v názve
signalizuje, že ho oslavujú ženy a ženstvo. V Klátovej Novej
Vsi to platilo dvojnásobne. Veď tentokrát na už tradičnej
oslave MDŽ boli čestnými hosťkami ženy – Magda Košútová
a Oľga Nachtmanová, poslankyne NR SR a Emília Kršíková,
štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. K slávnostnému prípitku, ktorý predniesli poslankyne NR
SR pridali darček naozaj originálny. Ženám – učiteľkám
miestnej základnej školy priniesli na uľahčenie ich neľahkej
práce interaktívnu tabuľu.

Obr.: Zápis do pamätnej knihy(Horný rad zľava: Ľubica Dolníková,
matrikárka, Eva Gašparíková, zástupkyňa starostky, Iveta Randziaková,
starostka obce, dcéra Mária Biháryová s manželom,dolný rad zľava: dcéra
Jozefka Bielichová, olávenkyňa Štefánia Korcová, syn Anton Korec.)

Nuž a z darov, určite potešil jubilantku ten najvzácnejší –
„Apoštolské požehnanie Sv. Otca Benedikta XVI.“, ktoré
dostala na ďakovnej svätej omši v kaplnke v Janovej Vsi.
Pani Štefánii Korcovej prajeme, aby nasledujúce roky života
prežila v zdraví, aby boli pokojné, naplnené nielen tichou
radosťou spomienok, ale i trvalou prítomnosťou blízkych.

Emília Kršíková, štátna tajomníčka MPSVaR SR odovzdala
pozdravy od pani ministerky Viery Tomanovej a ubezpečila
ženy, že ministerstvo sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti,
ľudských práv žien a zrovnoprávnení žien aj v mzdovej
oblasti. Vo svojom príhovore pripomenula, že tento rok
uplynie presne sto rokov od historického okamihu, keď sa
v Kodani konala Medzinárodná ženská konferencia, na ktorej
vznikol nápad oslavovať Medzinárodný deň žien. Ženy
v minulosti museli bojovať za svoje práva študovať, pracovať,
voliť, či zakladať si účty v banke. Dnes sa situácia v mnohých
oblastiach zlepšila. Napriek tomu nie je rovnosť príležitostí
žien a mužov ani na Slovensku. Je preto dôležité aj v tejto
dobe si pripomínať MDŽ, ktorého cieľom je upozorňovať na
to, že ženy sú v celosvetovom meradle stále slabšou
a zraniteľnejšou polovicou ľudstva.

V kultúrnom programe vystúpila Lýdia Volejníčková spolu so
spevákom, moderátorom a zabávačom Martinom Jakubcom,
s ktorým tvoria spevácku dvojicu v televíznom programe
Repete Návraty. Odzneli najväčšie hity z čias legendárneho
televízneho programu Repete a kantilénové piesne od Karola
Duchoňa zaspieval Martin Jakubec. Program pokračoval
šansónovými piesňami v podaní Moniky Stanislavovej.
Trojhodinový maratón osláv sa niesol vo fantastickej
atmosfére. Prispel k nej nielen vynikajúci kultúrny program,
ale určite aj malé občerstvenie – pohárik dobrého vína,
vychýrené klátovské koláčiky i slané pečivo pripravené
miestnou JDS.

V Klátovej Novej Vsi zavŕšili fašiangové obdobie poriadnou
veselicou. Plnučičký kultúrny dom sa zabával v sobotu 13.
februára na vydarenej fašiangovej zábave. Členovia miestnej
Jednoty dôchodcov Slovenska pripravili slávnostný akt
pochovania basy, v ktorom oplakávali basu i vtipne sa od nej
odoberali v mene starostky i poslancov, futbalistov, hasičov,
krčmárov, živnostníkov i miestnych podnikateľov, no
jednoducho ospievaných bolo veľa a smiechu ešte viac.

A ako sa stalo už dobrým zvykom, ženám podávali kávu
a celý čas sa o ne starali poslanci miestneho zastupiteľstva.
Nuž i záverečné slovo sa ušlo mužovi, poblahoželal
im, poďakoval za pozvanie a priebeh osláv ocenil Jozef
Štefkovič, riaditeľ Krajského pozemkového úradu v Trenčíne.

A ako sa na poriadny fašiang patrí, ani žalúdok neobišiel
naprázdno. Seniori napiekli tradičné šišky a uvarili výbornú
kapustnicu.
Mládež i tí skôr narodení sa spolu vykrúcali na tanečnom parkete v rytme disco, ale rovnako oduševnene tancovali i v ľudovom tóne. Fašiangujúci mali chuť baviť sa úžasnú.
Neopadla ani v skorých ranných hodinách, kedy ich
organizátori museli „vyháňať“ z kultúrneho domu rekvizitami
z aktu pochovávania basy.
-r-

Zaostrené na seniorov
Projekt Zaostrené na seniorov vychádza z predpokladu, že
seniori sa stávajú častejšie terčom pre podvodníkov
a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť
a neinformovanosť na páchanie trestných činov. Pretože
v súčasnosti sa rozmnožujú prípady, kde sa starší ľudia stávajú
obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí ich často oberú
o celoživotné
úspory
a v súvislosti
s celosvetovou
hospodárskou krízou predpokladáme ešte väčší záujem
rozličných podvodníkov o úspory seniorov, Okresné
riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi v spolupráci
s Regionálnym kultúrnom centrom v Prievidzi a obcou
Klátova Nová Ves pripravili dňa 25. 1. 2010 v miestnom
kultúrnom dome vzdelávací projekt zameraný na prevenciu
kriminality. Kpt. RNDr. Beáta Benčová z OR PZ v Prievidzi
zúčastneným seniorom vysvetlila ako sa nestať obeťou
podvodníka, ako predchádzať fyzickému napadnutiu,
zaoberala sa rizikami úrazov v cestnej premávke
a informovala o konkrétnych prípadoch obetí trestného činu
v našom regióne. Seniori si určite zapamätali jej praktické
rady napr. že nikdy nemajú púšťať do bytu neznámu osobu,
vždy si overiť totožnosť neznámeho človeka a od pracovníkov
elektrární, plynární a pod. žiadať preukaz. Peniaze skryť na
viac miest, nikdy nie na jedno. Nenechať sa tlačiť do
podpisovania čohokoľvek, čítať všetko pozorne a mať pri sebe
niekoho, komu dôverujú, aby všetko skontroloval. Neskrývať
kľúče do poštovej schránky, pod kvetináče alebo pod rohožku,
ale rezervný kľúč nechať u susedov alebo priateľov. Neveriť
všetkému čo znie príliš dobre, aby to bola pravda, nekupovať
veci, ktorých cena je nápadne nízka a peniaze nikdy
nevyplácať v hotovosti na ruku. V prípade pohybu
podozrivých osôb vo svojom okolí kontaktovať obecný úrad
alebo priamo Políciu v Partizánskom tel: 0961 253 755.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange boli zúčastneným
seniorom rozdané reflexné pásky a testovacie perá na overenie
pravosti eurobankoviek.

Fašiangy – Turíce.....

Sadíme my máje, čo dostaneme za ne....
Už tradične naši mládenci zasadili máj pri obecnom úrade
i v miestnej časti Janova Ves v centre obce.

Počasie sa naozaj vydarilo a tak sme si príjemne posedeli pri
malom občerstvení i popočúvali ľudovú muziku hudobnej
skupiny Slák.

Šachový turnaj
Dňa 2.januára 2010 sa v krásnom prostredí obce Klátova
Nová Ves uskutočnil prvý ročník Novoročného turnaja
v Rapid šachu, ktorý sponzorovala firma I-MAX Partizánske.
Turnaj otvoril Peter Alexy, predseda šachového klubu I-MAX
Partizánske a Iveta Randziaková,starostka obce Klátova Nová
Ves. Po novoročnom vinši, organizačných pokynoch a zopár
info o hostiteľskej obci sa 92 hráčov pustilo do kráľovskej
hry. Veď bolo hrať o čo, cenový fond turnaja bol 879 eur.
Hralo sa na 9 kôl švajčiarskym systémom
2x15 minút podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach.
Hráči sa zišli z rôznych kútov Slovenska, potešila i zahraničná
účasť šachistov z Čiech i Moravy. Turnaj mal čo do hráčskej
sily veľmi dobrú úroveň, veď na štarte sa zišli traja IM (
medzinárodný majstri), štyria FM (FIDE majstri). Avšak aj
tak prvé miesto nečakane favoritom vyfúkol Michal Janko
z Nových Zámkov, keď raketovým štartom 7 bodov zo 7!!
prakticky vyhral turnaj a posledné dve kolá iba kontroloval
svoju pozíciu. Na druhom mieste skončil František Vrána
z Prahy a tretie miesto vybojoval Vladimír Vojtek z Dubnice
n/Váhom. Za bezproblémový priebeh turnaja sa zaslúžili
hlavne samotní hráči, keď dvojica rozhodcov Juraj Guniš
a Peter Alexy nemuseli riešiť žiadne vážne spory.
Domáce prostredie využili a turnaja sa zúčastnili i mladí
šachisti zo Základnej školy v Klátovej Novej Vsi. V tvrdej
konkurencii síce nemali žiadnu šancu na výhru, ale poprvýkrát
si zahrali šach za účasti medzinárodných a fide majstrov a vraj
nejaké ťahy i odpozerali.

Atmosféra turnaja bola vynikajúca. Myslíme, že k tomu
prispela nielen doznievajúca vianočná nálada, ale
predovšetkým perfektné organizačné zabezpečenie turnaja,
príjemné prostredie a samozrejme účasť kvalitných hráčov.
Z ohlasov je zrejmé, že v Klátovej Novej Vsi sme založili
novú šachovú tradíciu.
Peter Alexy, predseda ŠK I-MAX Partizánske

Podpora a rozvoj talentu v materskej škole
Dieťa, ktoré výrazne vyniká nad jeho rovesníkmi v športe
vede alebo umení prejavuje talent. Takémuto dieťaťu treba
prejaviť podporu zo strany pedagógov ako i rodičov. Jeho
schopnosti však netreba preháňať nasilu. „Talent je niečo , ako
diamant, ktorý je skrytý hlboko v zemi. Keď ho nájdete, ani si
nemyslíte, že je diamant, lebo vyzerá ako kameň. Treba mať
dobré oči aby ste vytušili, čo sa dá z neho vybrúsiť,“ vyhlasuje
profesor RNDr. Anatolij Dvurečenskij.
Talent sa môže prejaviť v rôznom veku, ale dieťa by malo
vždy dostať šancu. Niekto mu totiž musí dať do ruky loptu,
štetec alebo zapnúť hudbu, poskytnúť mu čo najviac podnetov
a prostriedkov / farbičky, skladačky, hračky..., ukázať ako sa
používajú a pozorovať, čo prednostne vyberá a ako to
používa. Aj v našej materskej škole môžeme s určitosťou
hovoriť o talentovaných deťoch, ktorých nie je málo. Sú to

deti, ktoré v jednej ale i viacerých
oblastiach výrazne
dosahujú výborné výsledky. Tento školský rok sme
zaznamenali takéto deti v oblasti výtvarnej výchovy,
počítačovej gramotnosti ale i v jazykovej a tanečnej oblasti.

Keďže z radov rodičov sa množili dotazy aj na tému :
tancovanie v materskej škole, vyhoveli sme tejto požiadavke
a od septembra minulého roka vedieme v materskej škole
tanečný krúžok.

Prostredníctvom skúsenej pani učiteľky Ivety Hlaváčovej sa
deti hravou formou učia základné rytmické cvičenia, správne
držanie tela, pohyb v priestore, základné tanečné prvky
a pohybové
hry so spevom. Spolu spievajú a tancujú na
známe ľudové a moderné piesne. V kultúrnych besiedkach
k rôznym oslavám a sviatkom vystupujú pre rodičov, kde
prezentujú nadobudnuté poznatky, veď tak ako hudba aj tanec
je istým pohladením po duši a v prevedení malých detí to platí
dvojnásobne. Učme ich to čo je pekné, učme ich rozdávať
radosť sebe aj iným. Je to práca namáhavá ale oplatí sa.
Nezahadzujme mladé talenty, ale naopak snažme sa ich
spoločne objavovať a rozvíjať, veď na našom Slovensku je
ich veľmi veľa, je to naše bohatstvo, o ktorom možno ani
nevieme.
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Deň narcisov
16. apríla 2010 sa už po štvrtýkrát v Klátovej Novej Vsi
uskutočnila zbierka ku Dňu narcisov. Deň podpory všetkých,
ktorým sa nevyhla rakovina. Hoci je narcis obyčajný kvet,
jediný deň v roku má obrovskú silu. Ulice našej obce ožili
žltou farbou živých, či umelých narcisov, ktoré rozdávali
dobrovoľníci ľuďom,
ktorí prispeli do pokladničiek
označených symbolom nadácie Ligy proti rakovine.
Vyzbieralo sa 330,66 €, tieto finančné prostriedky nadácia
vracia späť vo forme financovania letných táborov pre deti
s týmto ochorením, programov v oblasti prevencie, liečenia
a výskumu onkologických ochorení. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli do zbierky.
Dana Smatanová

Stačí otvoriť dlaň
Je divadelné predstavenie, s ktorým sa dňa 12. 3. 2010
v kinosále kultúrneho domu predstavilo 40 mladých ľudí
z Pastoračného centra na Šípku v Partizánskom.

ústretovosť a pomoc. Stanový tábor sa otvorí od piatku 25.
júna na štadióne futbalového klubu, ktorý taktiež vyšiel
organizátorom v ústrety.
Všetkých účastníkov privíta starostka obce v sobotu 26. júna
ráno v obradnej sieni, v historickej budove – zemianskej
tvŕdzi zo 16. storočia, národnej kultúrnej pamiatke. Turisti z
KST Kamarát pripravujú na sobotu nenáročnú trojhodinovú
túru pre všetkých, kde bude dominovať návšteva
zrekonštruovaného kostolíka na Sádku a odborný výklad
reštaurátora Martina Mikuláša o najnovších archeologických
objavoch. Navštíviť pamiatky a peknú prírodu s výhľadmi z
Kostrína na Ponitrie môže aj školopovinná mládež, rodiny s
deťmi, ale aj vytrvalí „požierači“ kilometrov, ktorí si trasu
môžu predĺžiť výstupom na Javorový vrch alebo Tribeč.
Popoludní sa môžu účastníci zrazu tešiť na rôzne súťaže i
kultúrny program, kde vystúpia pesničkári z Folkového klubu
Partizánske. Viac na www.kstkamarat.com.

Predstavenie je príbehom o partiách mladých sídliskových
tínedžeroch, ktorí sú stratení v sieti povrchných kamarátstiev
a niekde v hĺbke túžia po zmene.... Téma nanajvýš veľmi
aktuálna a myslíme, že zaujala všetkých divákov, ktorí si
predstavenie prišli pozrieť.

Privítali sme nových občanov
V obradnej siene obce Klátova Nová Ves privítali dňa 12. 5.
2010 do života novonarodených občanov obce Emu
Laukovú, Adrianu Zajícovú, Karolínu Ňaňovú, Veroniku
Hnátovú, Kamila Remeňa, Christiana Trestera, Adama
Nováka, Šimona Sečkára, Anetu Ondráškovú, Alexandru
Štrbkovú a Samuela Fábika.
Prvou úlohou turistov z KST Kamarát Partizánske bolo vyznačkovať nový
náučný chodník na vrch Kostrín (390 m), kde sa nachádzalo praveké
hradisko. Archeológovia tu našli keramiku zo staršej doby železnej, z tzv.
halštatskej kultúre (700 – 400 rokov pred Kristom). Nový náučný chodník je
vyznačený miestnou značkou – do štvorca spojeným bielym a červeným
trojuholníkom...

Alena Borszéková

Sviatosť birmovania
Dňa 16. mája 2010 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť.
Do nášho farského spoločenstva zavítal diecézny biskup
Mons. Viliam Judák, aby našim 76 birmovancom udelil
sviatosť kresťanskej dospelosti, sviatosť birmovania.
Na milej slávnosti za účasti rodičov i starých rodičov Iveta
Randziaková, starostka obce vyjadrila presvedčenie, že
novorodení občania nájdu v Klátovej Novej Vsi, ktorá navždy
zostane ich rodiskom, zaľúbenie a keď vyrastú, zostanú žiť
a pracovať v rodnej obci.
Ľubica Dolníková, matrikárka

Klátova Nová Ves láka turistov
Máloktorá obec sa môže pochváliť toľkými kultúrnohistorickými pamiatkami a prírodnými krásami ako Klátova
Nová Ves. A práve tieto skvosty inšpirovali Klub slovenských
turistov (KST) Kamarát Partizánske na zorganizovanie
jubilejného X. regionálneho zrazu turistov. Hoci sa turisti
stretávajú už desiatky rokov, v novom tisícročí kluby z
Regionálnej rady KST Topoľčany organizujú zrazy v
spolupráci so samosprávami podhorských obcí troch okresov
– Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. A práve
záujem turistov bol 5. mája dôvodom stretnutia predstaviteľov
samosprávy obce a zástupcov KST, aby tu na sto percent
potvrdili vzájomnú spoluprácu. Starostka Iveta Randziaková,
ktorá si zrazovými stuhami ovenčený štafetový kolík prevzala
ešte minulý rok na zraze v Bojnej, prisľúbila maximálnu

Na snímke: Mons. Viliam Judák udeľuje sviatosť birmovania

Na túto sviatosť sa pripravovali žiaci 7-9 ročníka základnej
školy, 1-2 ročníka strednej školy a dvaja dospelí.
Mgr. Pavol Fábry, správca farnosti

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

Zo života základnej školy...
KARNEVAL
5. februára sa konal tradičný karneval s trošku netradičným
obsadením – k maskám detí sa tentokrát pridali aj niektorí
vyučujúci, čo určite spestrilo jeho celý priebeh. Masky boli
úžasné, vynaliezavé a hlavne ich bolo naozaj veľa – porota
mala mimoriadne ťažkú úlohu. Nechýbala bohatá tombola,
super ceny pre víťazov, teplý čaj, no a samozrejme dobrá
nálada.

A. Bielichová. Okrem úžasného zážitku z podmorského
sveta sme si dopriali aj prehliadku mesta s erudovaným
výkladom nášho sprievodcu. Bolo super!

STREET HOCKEY, MINIFUTBAL...
Naša ZŠ sa stala organizátorom aj niekoľkých športových
súťaží. Okresné kolo Street Hockey školská liga 2010 sa
konalo 31.3. na obecnom umelom trávniku. Aj napriek
výdatnému dažďu bola organizácia vynikajúca (vďaka patrí
aj p. starostke), čo ocenili všetci zúčastnení. Naše družstvo
chlapcov, bohužiaľ, ďalej nepostúpilo. 14. mája sme zasa
organizovali obvodné kolo v minifutbale mladších žiakov
a žiačok. Družstvo našich žiakov obsadilo 2. miesto.
ZÁPIS PRVÁČIKOV
1. februára sa konal zápis predškolákov do prvého ročníka.
V budúcom školskom roku sa môžeme tešiť na 16 nových
žiačikov našej školy. (Zapísaných bolo 18, ale dve deti
majú odloženú školskú dochádzku.)
NOC S ANDERSENOM...
...zažili tí, ktorí sa rozhodli noc z 26. na 27. marca stráviť
v škole, v spoločnosti kníh, hviezd a rozprávok. Celé
podujatie bolo organizované pod záštitou školskej knižnice,
pod vedením Mgr. Zuzany Dolnej. 25 detí, najmä z 1.
stupňa, zažilo večer a noc plnú prekvapení, napätia
a zaujímavostí. Spestrením bola určite aj návšteva
pracovníkov Hvezdárne Partizánske, ktorí umožnili deťom
pozorovanie nočnej oblohy.
TÝŽDEŇ AKČNEJ ANGLIČTINY
...bol názov týždňa od 12. – 16.4. 2010, kedy sme v našej
škole „hosťovali“ Davida Dalbyho – anglického lektora
z Veľkej Británie. Najzdatnejší žiaci v anglickom jazyku zo
7.,8.a 9. ročníka mali možnosť zažiť týždeň na aký sa
nezabúda. Denne absolvovali 6 vyučovacích hodín
angličtiny, plných akčných hier, konverzácií...a to všetko
výlučne v angličtine! Na konci kurzu všetci dostali certifikát
o jeho absolvovaní.

EXKURZIA V BUDAPEŠTI
26. marec bol mimoriadne očakávaným dňom – konečne sa
išlo do Budapešti. Cieľom bolo Oceanárium a Tropicarium
so svojimi exponátmi. „Mladí prírodovedci“ zobrali so
sebou aj niektorých svojich spolužiakov a v konečnom počte
40 ľudí sa dobrodružstvo mohlo začať. Na všetko dohliadali
prísnymi očami Mgr. S. Bielichová, Mgr. I. Hvojník a Bc.

NOVÁ ŠPECIÁLNA UČEBŇA
26. máj bol pre našu ZŠ mimoriadne dôležitým dňom! Po
asi 3 mesiacoch, kedy sa začali prvé práce na rekonštrukcii
fyzikálno-chemického laboratória (bývalá „poschodová“
trieda), sa slávnostne prestrihla stuha na novučičkej
špeciálnej učebni prírodovedných predmetov – chémie,
fyziky a biológie. V prítomnosti mnohých hostí predviedla
otvorenú hodinu z chémie v 8. ročníku Mgr. Silvia
Bielichová. Nové vybavenie učebne umožní žiakom aktívne
sa zapájať do vyučovacieho procesu, vykonávať prakticky
všetky laboratórne cvičenia z uvedených predmetov. Okrem
prívodu vody do žiackych stolov majú žiaci privedený aj
zdroj napätia pre 12 a 24 V pre jednosmerný a striedavý
prúd. Súčasťou učebne je aj nová interaktívna tabuľa
a množstvo ďalších učebných pomôcok.

atletika – na okresnom kole najväčší úspech zaznamenala
Darina Krafčíková – 2. miesto vo vrhu guľou
Okrem predmetových olympiád sa žiaci zapájali aj do
rôznych internetových a korešpondenčných súťaži z fyziky
(FYZIQ), prírodopisu (Delfín), ekológie (Korešpondenčná
škola ekológie, Envirootázniky) matematiky (Matematický
klokan), dokonca aj do fotografickej súťaže.
UMELECKÉ SÚŤAŽE
Umelecké súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastnili boli
nasledovné:
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – v krajskom kole
nás reprezentovala Saška Néčová, ktorá sem postúpila z 2.
miesta v okresnom kole; v okresnom kole bojovala aj
Dominika Navrkalová (pripravovala Mgr. Bencelová);
Beniakove Chynorany – v okresnom kole nás
reprezentovali – Lucia Brázdilová, Pavlína Molčanová,
Zuzana Gálisová a Dominika Navrkalová (pripravovala
Mgr. Z. Dolná a Mgr. Bencelová)
Slávik Slovenska 2010 – víťazkami školského kola sa stali
Viktória Václaviková, Simona Melušová a Zuzka Gálisová
(pripravovala Mgr. Z. Dolná)
Európa v škole – výtvarná súťaž; z prác, ktoré
reprezentovali našu školu porota vybrala a ocenila
„špeciálnou cenou“ prácu Laury Valúchovej (pripravovala
Mgr. Grachová)

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY
Žiaci našej ZŠ sa v tomto školskom roku zapájali pod
vedením svojich vyučujúcich v hojnom počte do olympiád
z jednotlivých predmetov. Spomenieme výsledky aspoň tých
najlepších...

„Najčerstvejší „ úspech zaznamenalo družstvo dievčat aj
chlapcov na súťaži Plameň (súťaž mladých požiarnikov),
ktorí postúpili pod vedením Mgr. Kopčeka do krajského
kola, ktoré sa bude konať 19.6. v Myjave.

biológia – Nikol Dolníková sa pripravuje na celoslovenské
kolo (!) v odbore botanika, postúpila doň z 2. miesta
v krajskom kole. Uskutoční sa 18. -20. 6. v Turanoch;
(pripravuje Mgr. Bielichová S.);

Okrem spomínaných aktivít sa v našej škole konalo aj
množstvo ďalších, nemenej zaujímavých podujatí, ktoré
z kapacitných dôvodov
„Spravodaja“
nemôžeme
publikovať (kultúrne a športové podujatia, zber papiera,
rôzne besedy, plavecký výcvik, Deň zeme, Deň narcisov...)
Všetky aktuality z našej ZŠ sú zdokumentované, a mnohé aj
fotograficky,
na
web
stránke
školy
www.zsknv.edupage.org

matematika – Monika Franková a Miška Smatanová sa stali
úspešnými riešiteľkami v krajskom kole, do ktorého
postúpili z 1. a 2. miesta v okresnom kole; (pripravoval Mgr.
J. Jakubík);
anglický jazyk – Dominika Bielichová – 5. miesto
v okresnom kole (pripravovala Bc. Bielichová A.);
dejepis – v okresnom kole skončili žiaci vo svojich
kategóriách nasledovne – Monika Franková – 5. miesto,
Dominik Hrádeľ – 6. miesto, Nikol Dolníková – 8. miesto,
Lukáš Frank – 11. miesto (pripravoval Mgr. Hvojník);
geografia –výsledky okresného kola – Dominik Hrádeľ – 3.
miesto, Monika Franková – 4. miesto, Martina Halmová – 6.
miesto, Lukáš Frank – 8. miesto (pripravoval Mgr.
Hvojník);
fyzika – v okresnom kole nás reprezentovali – Monika
Franková – 2. miesto, Miška Smatanová – 3. miesto,
Martina Halmová – 7. miesto (pripravovala Mgr.
Mikulášová);
chémia – Denis Lauko sa stal úspešným riešiteľom
okresného kola (pripravovala Mgr. Bielichová S.);
Pytagoriáda – úspešnými riešiteľkami okresného kola sa
stali Paulína Švecová a Zuzana Onduličová (pripravovala
Mgr. Dušová);

Na obr. - pravidelné cvičenia k ochrane človeka a prírody
realizujeme v spolupráci so záchranármi SČK
-zs-

Žiaci s titulom ☺
Už niekoľko zápasov pred skončením celej futbalovej súťaže
sme vedeli, že naši chlapci budú víťazi III. triedy okresu
Partizánske. Rozhodlo o tom (zatiaľ) sedemnásť výhier a iba
jedna prehra, čím sme získali 51 bodov a desaťbodový náskok
pred druhými – Veľkými Uhercami.

Príval vody nedovolil nikomu spať, čerpala sa voda zo
suterénov rodinných domov, dopĺňali sa hrádzky z pieskových
vriec. Hoci obec od najväčších škôd uchránila regulácia
potoka Vyčoma, dostatočnú protipovodňovú ochranu
zabezpečí až vybudovanie plánovaného suchého poldra na
Cibajkach na Hradskom potoku.
–ir-

Ocenenie ministra obrany
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia ocenil minister obrany
SR Jaroslav Baška viacerých občanov nášho regiónu za účasť
v odboji.

Pred uzávierkou tohto čísla sme mali pred sebou ešte dva
zápasy, no na konte už 103 vstrelených gólov. Inkasovali sme
len sedemkrát, z čoho vyplýva, že máme aj najlepší útok
a najlepšiu obranu v súťaži. Strelecky sa darilo viacerým
hráčom, najlepšie sa triafali Peťo Jakubík, Martin Španko,
Matúš Štepo, Andrej Benca a Marcel Zajíc. Peťo doteraz
vsietil 35 gólov, čo ho vynieslo, s veľkým náskokom, na prvú
priečku nielen v našom tíme, ale aj v celkovej súťažnej
tabuľke strelcov. Všetci chlapci si zaslúžia veľkú pochvalu za
vynikajúce výsledky, ale najmä za tvrdú prácu, veľkú snahu
a celkový prístup k tréningom a zápasom, ktorý počas celej
sezónny vynakladali. Toto všetko by sme ale možno
nedosiahli nebyť podpory klubu, obecného úradu, rodičov,
niekoľkých štedrých ľudí a fanúšikov, za čo všetkým
ďakujeme.
–em-

Aj my sme zápasili s veľkou vodou
V zrážkomernej stanici SHMÚ v Klátovej Novej Vsi, ktorú už
niekoľko desaťročí spravuje pani Darina Lauková, bol za
mesiac máj nameraný rekordný úhrn zrážok 165 litrov/m2,
pričom len šesť tohtoročných májových dní bolo bez dažďa.
Za prvý jún 2010 bol úhrn zrážok 50,4 l/m2 čo malo za
následok vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity v obci
Klátova Nová Ves. Stav v popoludňajších hodinách bol
kritický a tak sa občania v súčinnosti s Hasičským záchranným zborom, políciou i Slovenským vodohospodárskym
podnikom pripravovali na najhoršie – plnili vrecia s pieskom
a stavali z nich hrádze.

O druhej hodine v noci 2. júna po prudkom zvýšení hladiny
vody v toku Vyčomy a Hradskom potoku boli občania
varovaní sirénou pred valiacou sa ďalšou povodňovou vlnou,
krízový štáb obce s políciou a HaZZ pomáhali občanom.

Bola medzi nimi aj naša občianka pani Cecília Španková,
ktorá Pamätnú medailu za účasť v boji proti fašizmu prevzala
dňa 7. apríla 2010 v Prievidzi v rúk Dominika Kostru,
vedúceho oddelenia vojnových veteránov ministerstva obrany
SR.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1. marca 2010
prerokovalo a schválilo správu o hospodárení obce za rok
2009,
Rozpočet obce na rok 2010 – v kapitálových
výdavkoch spolufinancovanie schválených dotácií a grantov:
Revitalizácia centra obce, vybudovanie zberného dvora,
výstavbu obecných nájomných bytov. Ďalej rekonštrukciu
sociálnych zariadení na obecnom úrade z dôvodu havarijného
stavu a I. etapu rekonštrukcie sociálnych zariadení na
zdravotnom stredisku. Za prísediacu na Okresnom súde
v Partizánskom schválilo Ľubicu Bálešovú a taktiež schválilo
prípravu projektu „Optická prístupová sieť FTTH pre obec
Klátova Nová Ves“.
Obecné zastupiteľstvo dňa 5. 5. 2010 prerokovalo a schválilo
rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2010, záverečný účet
obce za rok 2009. Zobralo na vedomie informáciu a schválení
dotácie z enviromentálneho fondu na vybudovanie zberného
dvora, dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice z MK SR
a informáciu o príprave regionálneho zrazu turistov.
–ld-

Ako sme volili do Národnej rady SR
Okrsok

Okrsok

č.1

č.2

Počet voličov zapísaných v
zozname

1035

Počet hlasujúcich voličov

Voľby do NR SR

Spolu

%

291

1326

100

681

216

897

67,6

Počet platných hlasov

667

215

882

-

SMER-SD

426

157

583

66,1

Sloboda a Solidarita

59

13

72

8,2

SDKÚ-DS

39

7

46

5,2

SNS

40

5

45

5,1

KDH

29

12

41

4,6

ĽS - HZDS

25

11

36

4,0

SDĽ

24

2

26

2,9

KSS

12

6

18

2,0

MOST - HÍD

6

0

6

0,7

Paliho Kapurková

2

0

2

0,2

Združenie robotníkov
Slovenska

2

0

2

0,2

Únia – strana pre Slovensko

1

1

2

0,2

Nová demokracia

1

0

1

0,1

ĽS Naše Slovensko

1

0

1

0,1

Európska demokratická
strana

0

1

1

0,1

Strana rómskej koalície

0

0

0

0

SMK

0

0

0

0

AZEN

0

0

0

0

v obci Klátova Nová Ves
dňa 12. júna 2010

* 1. 7.2009 Martin Molčan
* 23. 7.2009 Matúš Deviatka
* 3. 9.2009 Nela Viktória Frkáňová
* 21. 9.2009 Lukáš Gábriš
* 17. 9.2009 Adela Hlavinová
* 2.10.2009 Ema Lauková
* 9.10.2009 Adriana Zajícová
* 22.11.2009 Kamil Remeň
* 18.12.2009 Max Radev
* 18.12.2009 Karolína Ňaňová
* 22.12.2009 Veronika Hnátová

Manželstvo uzatvorili
♥ 20. 2. 2009 Ing. Branislav Šútor a Ivana Gregorová
♥ 1. 4. 2009 Juraj Jašík a Andrea Bralušičová
♥ 17. 4. 2009 Ing. Ľubomír Solík a Zuzana Sýkorová
♥ 25. 4. 2009 Ján Dobiaš a Eva Žemberová
♥ 30. 5. 2009 Jozef Rybár a Mgr.Zdenka Behanová
♥ 6. 6. 2009 Patrik Meluš a Ing. Lucia Dragulová
♥ 4. 6. 2009 Mehmet Ašir Yaša a Mgr. Jarmila Bralušičová
♥ 27. 6. 2009 Ing.Martin Bielený a Mgr.Lucia Klačanská
♥ 4. 7. 2009 Ing.Richard Chválny a Martina Vavrová
♥ 13. 6.2009 Vladimír Benza a Anna Elišerová
♥ 18.7. 2009 Juraj Behan a Ivana Peciarová
♥ 15. 8. 2009 Michal Zvala a Ing. Jana Hodálová
♥ 29. 8. 2009 Ing. Tomáš Behan a Mgr.Renáta Hlavačková
♥ 31.10. 2009 Jozef Omelka a Andrea Rauková
♥ 2.12. 2009 Pavel Jakubík a Mária Herdová
♥ 19.12. 2009 Eduard Fabian a Ema Paulovičová

Najstarší občan – občianka 2009

Zo štatistiky obce vyberáme
K 31.12.2009 obec mala 1.583 občanov .
V roku 2009 sa do obce prihlásilo na trvalý pobyt 11 občanov
a z obce sa odhlásilo 13 občanov.

V roku 2009 sa narodili
* 3. 1. 2009 Nela Streicherová
* 8. 2.2009 Samuel Fábik
* 16. 3.2009 Bianka Mikulášová
* 7. 4.2009 Michael Malák
* 27. 4.2009 Bianka Pígová
* 7. 5.2009 Vanesa Mária Debnárová
* 5. 6.2009 Matúš Stanko
* 11. 6.2009 Vanesa Frťalová
* 17. 6.2009 Nikola Pešková

 Najstaršou občiankou v našej obci je pani Štefánia
Korcová, ktorá sa dožila 99 rokov.
 Najstarším občanom obce je pán Štefan Hlavačka,
ktorý sa dožil 94 rokov.

Opustili nás
 9. 1.2009 Jozef Jakubík vo veku 79 rokov
 9.1.2009 Mária Laciková vo veku 91 rokov
 25. 2.2009 Anna Mikulášová vo veku 85 rokov
26. 2.2009 Helena Peciarová vo veku 82 rokov
 6. 3.2009 Emanuel Sabo vo veku 64 rokov
 17.3.2009 Jolana Krátka vo veku 84 rokov
 20.3.2009 Dušan Lauko vo veku 62 rokov
 20. 3.2009 Alžbeta Kristlová vo veku 83 rokov
 13.6.2009 Augustín Kristl vo veku 84 rokov
 8. 7.2009 Veronika Junásová vo veku 78 rokov
 15. 7.2009 Ján Svitok vo veku 85 r okov
 17. 7.2009 Jozef Domček vo veku 71 rokov
 4. 8.2009 Mária Peciarová vo veku 86 rokov
 9. 8.2009 Milan Gašparík vo veku 62 rokov
 14. 8.2009 Elena Jančeková vo veku 72 rokov
 15. 8.2009 Etela Stručková vo veku 80 rokov
 3.10.2009 Marián Janček vo veku 34 rokov
 13.10.2009 Jozef Poliaček vo veku 64 rokov
 15.10.2009 Ján Ďurkovič vo veku 97 rokov
 22.10.2009 Peter Meluš vo veku 30 rokov
 31.10.2009 Anton Daniška vo veku 89 rokov
 6.11.2009 Jozefína Dobiašová vo veku 84 rokov
 7.11.2009 Božena Koncová vo veku 54 rokov
 14.11.2009 Emília Lauková vo veku 71 rokov
 7.12.2009 Pavol Hatala vo veku 71 rokov
 19.12.2009 Rudolf Šarina vo veku 73 rokov

