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Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev
a porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.
Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie
druhému – začínajú Vianoce.
Keď máš snahu podať ruku tomu, kto Ťa urazil
– vtedy sú Vianoce.
Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na
druhých – sláviš Vianoce.
Úprimne Vám všetkým želáme šťastné prežitie
vianočných sviatkov, nech sa v každej rodine
naplnia láskou a porozumením.
starostka a obecné
zastupiteľstvo

Na perách seniorov pieseň a úsmev
Sedem ročníkov s takmer tisíckou účinkujúcich – to je stručná
bilancia originálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov
okresu Partizánske, ktorí sa pod mottom „Jeseň je dar“ stretli
5. novembra 2009 v moderne zrekonštruovanom Kultúrnom
dome v Klátovej Novej Vsi. Na jeho pódiu sa v
päťhodinovom programe zostavenom z piesní, básní, tančekov
a scénok vystriedalo 11 kolektívov seniorov z okresného
mesta a obcí a navzájom si plným priehrštím rozdávali radosť
a pohodu.

Obdiv účinkujúcim zložil aj hosť prehliadky, ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová i Magda
Košútová, poslankyňa NR SR a Pavol Sedláček, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Spevácky zbor Chour de Clus z Veľkého Klíža prišiel na
okresnej prehliadke tiež podporiť starosta František Macúch,
rovnako ako starostovia ďalších účinkujúcich – Anton Zima z
Brodzian, Pavol Štros z Bošian, Ľudovít Košík z Chynorian,
Slávka Súlovská z Pažite, Ladislav Struhár zo Skačian, Otakar
Sneženka zo Žabokriek nad Nitrou, Marián Staňo z Veľkých
Krštenian a Ján Podmanický, primátor Partizánskeho.
Pozvanie prijali aj starostovia ďalších obcí, ktorých seniori
ešte len zbierajú odvahu na verejné vystúpenia.

Úvodná pieseň bola v podaní domáceho zboru z Klátovej
Novej Vsi. Temperamentné seniorky z Bošian zatancovali v
rytme charlestonu a seniori zo Žabokriek nad Nitrou si svoje
trampoty v starobe vyspievali a vyhrali v humorných
scénkach. Skačianski cibuliari na cestách sa predstavili aj
baletom Labutie jazero. Seniori z Chynorian sa vo svojom
programovom vystúpení vrátili do mladosti a pomenovali ho
– Ako sme sa hrávali. V seniorskom veku je aj prevažná
väčšina členov speváckeho zboru z Brodzian. Iskry mladosti,
ktoré sa zračia z očí dirigentky, známej speváčky Gréty
Švercelovej, preskakujú aj na nich. V Klátovej Novej Vsi sa
prezentovali náročnými štvorhlasnými skladbami. Ženy z
Pažite zasa publiku svojich rovesníkov vyspievali, prečo sú
šípky. Tak sa totiž volá ich súbor - Šípky. Dobre známa
JESEŇ z Partizánskeho priniesla domácim aj pieseň „šitú na
mieru“ o potôčiku Vyčoma. Seniori z Hradišťa si pre svoj
program zvolili motivujúcu myšlienku – S láskou lásku
rozdávaj.
Ani po päťhodinovom maratóne, keď sa takmer dve stovky
účinkujúcich presunuli z divadelnej do tanečnej sály s lákavo
prestretými stolmi, im pieseň, verná sprievodkyňa životom,
neutíchla na perách.
Starostka hosťujúcej obce Klátova Nová Ves Iveta
Randziaková, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v
Prievidzi Ľudmila Húsková a predsedníčka JDS v Klátovej
Novej Vsi Marta Melušová všetkých jedenástich účinkujúcich
kolektívov odovzdali pamätné listy a originálne darčeky.
Ďakovný list za výbornú prípravu podujatia a jeho perferkné
organizačné zabezpečenie si odniesla aj domáca Jednota
dôchodcov Slovenska.
Za sedem ročníkov regionálnych prehliadok voľnočasových
aktivít seniorov okresu Partizánske, nesúcej názov Jeseň je
dar, bola až štyrikrát usporiadateľskou obcou Žabokreky nad
Nitrou, raz Chynorany a Partizánske a ostatný raz Klátova
Nová Ves. Kým na prvej prehliadke sa začínalo so skromnou
sedemdesiatkou účinkujúcich, posledné roky sa blíži účasť k
dvestovke. Veď najlepším receptom a liekom na to, ako
oklamať roky a zachovať si duševnú mladosť, je byť v
spoločnosti ľudí, ktorí si navzájom dodávajú optimizmus.
M. Babčanová, Tempo

Deň svätého Huberta

Už 14. ročník Dňa svätého Huberta, zorganizovali dňa 29. 8.
2009 Poľovnícky spolok Kostrín Klátova Nová Ves a miestny
rímsko -katolícky farský úrad pod záštitou obce Klátova Nová
Ves. Slávnosť sa už tradične začala pochodom poľovníkov od
kultúrneho domu do farského kostola. V čele sprievodu išiel
trubač, ktorý počas krátkych prestávok trúbil na lesnici
slovenské poľovnícke signály, za ním išiel sokoliar, ktorý
niesol majestátneho orla skalného. Poľovníci z PS Kostrín,
ktorí nasledovali v sprievode, niesli ako obetné dary bažanta
kohúta, bažantiu sliepku a uloveného srnca. Po príchode do
vyzdobeného kostola uložili obetné dary pred oltár. Súčasťou
výzdoby bol Magdalénou Homolayovou a Alenou Dolníkovou
pekne naaranžovaný kôš, v ktorom boli uložené dary prírody
– úroda z roku 2009.
Svätú omšu celebroval veľadôstojný pán kanonik Belas
z Nitry. Vo svojej kázni opísal život, dielo a poslanie svätého
Huberta, patróna poľovníkov. Vyzval prítomných, aby sa
k prírode, ktorá je často devastovaná správali zodpovedne
a nenarúšali životné prostredie voľne žijúcej zveri a tým
samozrejme aj človeka.

PS Kostrín

Obnova kostolíka v Sádku
Dňa 19.6.2009 bolo pri starom kostolíku Panny Márie
Kráľovnej anjelov v Sádku živo.
Na tomto krásnom
a nesmiernou charizmou presýtenom mieste sa
stretli
pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trenčín pod
vedením jej riaditeľky PhDr. Evy Gazdíkovej , pani starostka
obce Klátová Nová Ves Ing. Iveta Randziaková, pán farár
Mgr. Pavol Fábry, výskumníci – tvorcovia pamiatkového
výskumu
a svojou prítomnosťou potešila i
generálna
riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová.
Účelom stretnutia bolo bližšie poznanie jedinečnej
a historicky nesmierne hodnotnej pamiatky
zo strany
pamiatkárov, jej bližšie určenie a smerovanie obnovy kostola,
nakoľko fáza povinných a pre obnovu dôležitých výskumov je
uzatvorená . V súčasnosti sa už pristupuje ku konkrétnym
realizačným prácam, výsledkom ktorých bude novo obnovený
románsky kostol, ktorý počas svojho trvania prešiel
dvanástimi rozsiahlymi etapami a úpravami, pričom si
zachoval jedinečnosť nielen v rámci regiónu ale i celého
Slovenska.

Obr. Poľovnícky spolok Kostrín

Po ukončení svätej omše sa poľovníci, ale aj občania Klátovej
Novej Vsi pobrali do prekrásne vynoveného Kultúrneho domu
v Klátovej Novej Vsi. Na tejto spoločensko - kultúrnej akcii,
ktorá v sebe spája duchovné a svetské, všetkých privítal
predseda organizačného výboru Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc
a požiadal starostku obce Ing. Ivetu Randziakovú o otvorenie
podujatia. „Je pre mňa veľká česť , že môžem otvoriť 14.
ročník Dňa sv. Huberta a moja radosť je o to väčšia, že týmto
obľúbeným tradičným podujatím otvárame aj zrekonšruované
priestory nášho kultúrneho domu. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa hociakým spôsobom podieľali na realizácii
tohto diela, želám Vám, aby ste sa na spoločenských
podujatiach v zrekonštruovaných priestoroch dobre cítili
a vyslovujem presvedčenie, že nakoľko kultúrny človek nikdy
neničí dielo svojich rúk ani tu sa nenájde nikto, kto by
poškodil alebo devastoval tento nádherne zrekonštruovaný
kultúrny dom.“
Nuž a po slávnostnom otvorení sa za zvukov príjemnej živej
hudby rozbehla tanečná zábava až do skorého rána. Pochutiť
si mohli všetci zúčastnení na vynikajúcich špecialitách, ktoré
pripravili miestni poľovníci pod vedením svojho člena
„šéfkuchára“ Romana Vojtelu. Okorenením celej akcie bol
ťah bohatej tomboly.
Táto spoločensko - kultúrna akcia vyvolala u prítomných
veľký ohlas a organizátori veria, že svojou troškou prispeje
k zlepšeniu ekologického myslenia a správania sa našich
občanov.

Z pamiatkového výskumu vzišiel návrh a spôsob obnovy –
prezentácia historického vzhľadu objektu v jednej z jeho
vývojových etáp – rekonštrukcia neskororenesančného
vzhľadu stavby a v rámci nej lokálnu analytickú prezentáciu
významnejších stredovekých prvkov.
V rámci interiéru sa postupne odkrýva a reštauruje fresková
výzdoba so zreteľom na presbytérium. Už tretí rok po sebe sa
na rekonštrukciu kostolíka podarilo získať prostriedky
z grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že je nutné zachovať tento
historický skvost pre budúce generácie a tak sa obnova
kostolíka v Sádku stala prioritou pamiatkárov Trenčianskeho
kraja.
Ing. Mária Dvončová, pamiatkový úrad

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie o.z.
vyhlasuje súťaž „Spoznaj svoj región a prispej k jeho
zviditeľneniu“ o najkrajšiu fotografiu z nášho regiónu
v nasledovných kategóriách:
 Prírodné krásy regiónu Stredného Ponitria
 Naše kultúrno-historické pamiatky
 Tak si tu žijeme
Tri najkrajšie fotografie z každej kategórie budú odmenené
vecnými cenami a z výberu fotografií zostavíme putovnú
výstavu, ktorá v každej obci nášho okresu bude súčasťou

kultúrno-spoločenského podujatia spojeného s podávaním
tradičných jedál regiónu.
Fotografie s názvom a menom i adresou autora môžete
posielať e-mailom na adresu: starostka@klatovanovaves.sk ,
na CD odovzdať na obecných úradoch alebo v redakcii Tempo
do 31. 1. 2010

Zlatý erb 2009
Klátova Nová Ves obhájila svoje prvenstvo a na medzinárodnej konferencii ITAPA prebrala ocenenie „Zlatýerbsk“ za
najlepšiu obecnú webovú stránku na Slovensku.

K významnému oceneniu starostke obce a administrátorovi
webstránky prišli zablahoželať za vyhlasovateľa súťaže Úniu miest Slovenska - jej generálny sekretár Marián
Minarovič a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky Pavol
Tarina.

Najlepší žiaci ZŠ v šk. roku 2008/09
Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne sú obradnej sieni
na konci školského roka starostkou obce oceňovaní najlepší
žiaci Základnej školy. V minulom školskom roku boli
najlepšími z najlepších

dome v Klátovej Novej Vsi. Do tanca hrá DJ Vojto a Jaro.
Vstupné 2 € .

Z rokovania obecného zastupiteľstva
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 4. 2009
v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
prerokovalo
a schválilo - správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia
uznesenia, rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2009,
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Regionálneho operačného programu Európskej únie na projekt
„Revitalizácia centra obce“, informáciu o úprave parku
v Janovej Vsi. Zaoberalo sa opravou bariérového oplotenia
v športovom areáli, ktoré je v havarijnom stave.
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2009
v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi prerokovalo
a schválilo správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia
uznesenia, záverečný účet obce za rok 2008, správu
o hospodárení obce za 1-5/2009. Zaoberalo sa investičnými
akciami v obci a to rekonštrukciou kultúrneho domu
v Klátovej Novej Vsi, rekonštrukciou cesty pri materskej
škole a vybudovaním parkovacích miest a bezbariérového
prístupu do materskej školy, rekonštrukciou strechy na
zdravotnom stredisku a vybudovaním sociálnych zariadení
v Kultúrnom dome v Janovej Vsi.
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 10. 2009
v Kultúrnom
dome
v Klátovej
Novej
Vsi
prerokovalo a schválilo správu o činnosti obecnej rady
a kontrole plnenia uznesenia, rozbor hospodárenia obce za
1-9/2009,
všeobecne
záväzné
nariadenie
1/2009
o opatrovateľskej službe, správu o vykonaní auditu účtovnej
závierky obce za rok 2008. Na základe právnej analýzy
nesúhlasilo s návrhom firmy Pulmed o vypovedaní zmluvy na
prenájom detskej ozdravovne k 31. 8. 2009. Zaoberalo sa
prípravou výstavby obecných nájomných bytov a zobralo na
vedomie informáciu o uzatvorení skládky v Brodzanoch.
Komunálny odpad budeme vyvážať na skládku do Livinských
Opatoviec, čo bude znamenať vyššie náklady na uskladnenie
odpadu.
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23. 11. 2009
v Kultúrnom dome v Janovej Vsi prerokovalo a schválilo
správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia uznesenia,
výstavbu dvoch nájomných bytových domov v časti obce
Janova Ves na parcele č. 93/2, ktorá je vo vlastníctve obce
Klátova Nová Ves. V každom bytovom dome budú 4
dvojizbové byty, jeden trojizbový a jeden jednoizbový.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vypracovaní projektovej
dokumentácie, vybavení územného rozhodnutia, stavebného
povolenia a podaní žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania
SR o nenávratný finančný príspevok na výstavbu obecných
nájomných bytov.

Olympiáda dôchodcov
Zuzana Marková, Marcel Zajíc, Martin Halmo, Roman
Lacika, Dominik Hrádeľ, Dominika Jakubíková, Nikola
Dolníková, Michaela Smatanová, Monika Franková, Ivana
Chudobová, Marcela Jokalová, Veronika Halmová, Erika
Valúchová, Jana Jakubíková,
Jana Hudoková, Petra
Gašparíková, Andrej Paulík, Marek Halmo a Dominika
Pauleová .
Rodičovské združenie pri Základnej škole Klátova Nová
Ves Vás srdečne pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční dňa 26.12. 2009 o 20.00 hodine v Kultúrnom

Dňa 27.6.2009 sa konala olympiáda dôchodcov z okresu
Partizánske. Z našej organizácie sa zúčastnilo 10 dôchodcov.
Ľubica Bálešová, Mária Chrenková, Marta Chrenková, Eduard
Adamík, Michal Piga, Štefan Gergel, Terézia Gergelová,
Marta Melušová, Jozef Chrenko a Jozef Ondruš. Bolo tam
veľa súťažných disciplín.

V hode do plechoviek zvíťazila Ľubica Bálešová a získala
zlatú medailu. V hode medicimbalom získal Eduard Adamík
striebornú medailu. Na súťaži bolo veselo a príjemná
atmosféra.
Ľ. Bálešová

Zo života Základnej školy
BESEDA SO STOMATOLÓGOM
Deň 12.9.2009 bol vyhlásený za Celosvetový deň ústneho
zdravia. Pri tejto príležitosti sme v škole privítali
stomatologičku MUDr. Máriu Holákovú. Zaujímavou formou
deťom priblížila dôležitosť ústnej hygieny, a zároveň sa žiaci
mali možnosť naučiť, ako má prebiehať správna starostlivosť
o zuby. Malí žiaci si priniesli aj svoje zubné kefky, aby si
mohli vyskúšať správne čistenie zubov. Beseda bola veľmi
poučná a dúfame, že priniesla aj svoje ovocie...
MINIFUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV
Dňa 25.9.2009 sa naši mladší žiaci zúčastnili základného kola
v minifutbale v Bošanoch.
Reprezentovali nás: M. Zajíc, L. Piatrík, K. Hrádeľová, Š.
Molčan, P. Kopček, M. Gális, M. Šujan, A. Michal, R. Húdok,
E. Belica, D. Hrádeľ.
žiaci v skupine obsadili 2. miesto, do okresného kola však
nepostúpili.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MIERU
Aj tento rok si žiaci prvého stupňa pripomenuli Medzinárodný
deň mieru. Stretli sa v telocvični s deťmi z Materskej školy v
Klátovej Novej Vsi. Spolu si zasúťažili a zabavili sa v rôznych
disciplínach. Za ich statočné výkony nechýbala sladká
odmena.
SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO
Dňa 2.10.2009 sa žiaci Dominika Navrkalová, Michaela
Smatanová, Michal Šujan a Dominik Hrádeľ zúčastnili
okresného kola v Súťaži mladých záchranárov CO v esoparku
Prievidza. Umiestnili sa na 5.-6. mieste.
MINIFUTBAL DIEVČAT
Dňa 7.10.2009 sa základného kola v minifutbale dočkali aj
dievčatá. Boli to: D. Krafčíková, N. Alakšová, L. Melušová,
D. Jakubíková, M. Dušová, Z. Gálisová, M Halmová, D.
Kondvárová, M. Melušová a K. Hrádeľová. Dievčatá si
vybojovali 1. miesto, a tým aj postup do okresného kola, kde
získali vynikajúce 3. miesto.
Blahoželáme!
MINIFUTBAL STARŠÍCH ŽIAKOV
Aj starší žiaci sa 8.10.2009 zúčastnili základného kola v
minifutbale. Futbalisti J. Bielich, F. Néč, R. Hrdý, P. Čakan,
P. Jokala, M. Španko, M. Štepo, R. Paško, D. Žiška, M.

Hormuzache, A. Benca, L. Bulák, P. Jakubík, M. Zajíc, P.
Borčin, R. Zajíc v základnom kole bojovali a postúpili do
okresného kola.
SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTROTECHNIKOV
Svoje „želiezko v ohni“ sme mali aj v celoslovenskom kole
Súťaže mladých elektrotechnikov 15. - 16. 10. 2009
v Trenčíne. Lukáš Valúch doňho postúpil z 3. miesta
v okresnom kole. Síce sa neumiestnil na popredných
priečkach, ale bol prvým, ktorý sa tejto súťaže z našej ZŠ
zúčastnil.
SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
V mesiaci október sme si pripomenuli Svetový deň výživy.
Žiaci si porozprávali o zdravej výžive, a potom si pripravili
ovocné a zeleninové šaláty, ktoré sú najlepšie čerstvé.
Všetko im chutilo a urobili niečo aj pre svoje zdravie... Dobrú
chuť!
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Tradične sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším posedením
s bývalými pedagógmi našej školy. Deti si pre nich pripravili
krátky kultúrny program. Tento rok bol však výnimočný aj
v tom, že do školy prišli aj starí rodičia našich štvrtákov.
Prežili spolu príjemné popoludnie, kde na nich čakal krátky
program, malé občerstvenie a možnosť prezrieť si vynovené
priestory našej školy.
CELOSLOVENSKÝ DEŇ JABLKA
V tomto roku bol celoslovenský deň jablka vyhlásený na 23.
10. V našej škole to jablkami rozvoniavalo už od rána,
pretože pre každého žiaka bolo prichystané krásne šťavnaté
jabĺčko od Rodičovského združenia našej školy.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže o najzaujímavejšie
podujatie školských knižníc. Tentoraz si deti nacvičili
divadielka O červenej čiapočke a Perníková chalúpka. Svoje
herecké výkony predviedli deťom z miestnej materskej školy
EXKURZIA
Mgr. Silvia Bielichová zorganizovala v rámci hodiny chémie
exkurziu pre žiakov 6. a 8. ročníka do závodov Duslo Šaľa
a Plastika Nitra. Všetci sa vrátili domov spokojní, o poznanie
bohatší a plní dojmov.

Návštevníkov výstavy najviac upútala expozícia materskej
školy, na ktorej sa podieľali deti, učiteľky i rodičia a za ktorú
si odniesla čestné uznanie riaditeľka MŠ Alena Dolníková.

NÁVŠTEVA MIKULÁŠA
Ani tento rok neobišiel našu školu Mikuláš. Deti sa naňho
veľmi tešili. Pripravili si preňho bohatý kultúrny program,
obzvlášť ročníky 1.-4. Niektoré deti sa ho aj báli, ale každé
dostalo od neho sladkú odmenu. Tešíme sa na stretnutie o rok.
ZÁLOŽKY SPOJUJÚ ŠKOLY
V mesiaci október sme sa zapojili aj do projektu Slovenskej
pedagogickej knižnice. Vytvárali sme záložky do knihy, ktoré
sme potom zaslali našej partnerskej škole Základnej škole
v Horelici. Na oplátku aj naši žiaci získali pekné záložky,
ktoré ich snáď budú čiastočne motivovať k čítaniu.
DEŇ BOJA PROTI AIDS
Široká verejnosť si ho pripomína 1.12. Tento rok sme sa aj my
zapojili do osvety. Žiaci a pedagógovia tento deň nosili, na
svojom oblečení, červené stužky. Tie sú symbolom boja proti
chorobe AIDS. Žiaci sa tiež zúčastnili anonymnej ankety,
prostredníctvom ktorej sa zisťovali ich vedomosti o tejto
zákernej chorobe. Ôsmakov a deviatakov čaká aj beseda
s odborníkom na túto tému. Sprievodnou aktivitou bolo aj
vytvorenie pohľadnice na túto tému. Vytvorené pohľadnice
sme zaslali do súťaže.
PARTNERSKÁ ŠKOLA PRE UNICEF
V decembri sa základná škola stala partnerskou školou pre
organizáciu UNICEF. Žiaci a rodičia si mohli zakúpiť
vianočné pohľadnice Unicefu, a tak podporiť nielen dobrú
myšlienku, ale aj školu.
-zs-

Záhradkárska výstava
Kto si z obyvateľov obce a záhradkárov v Klátovej Novej Vsi
nepripravil exponáty na záhradkársku výstavu konanú
v dňoch 10.-11. októbra 2009 sa veru poriadne zamáčal, keď
vo svojej záhrade v deň výstavy na poslednú chvíľu oberal
jablká, hľadal najväčšiu tekvicu alebo mrkvu. Avšak ani toto
nepriaznivé počasie neubralo nič na kráse výstavy i početnosti
exponátov. Zhodli sa na tom i zástupcovia Okresného výboru
SZZ, ktorí zastúpený predsedom Ing. Omelkom aj ocenili
aktívnych
záhradkárov
Jána
Eichenbergera
a Evu
Gašparíkovú.

Obdivované boli aj ručne vyšívané obrazy, ikebany, vtipné
obrázky Bohuša Belicu i kolekcia okrasne vyrezávaného
ovocia Jozefa Ďurčeka. Spestrením podujatia bola aj
ochutnávka koláčov, zákuskov a slaného pečiva, ktoré boli
také vynikajúce, že každá gazdinká si pýtala recept.

Cudzí jazyk v materskej škole.
V poslednom období sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium
jazykov. S ich výukou sa začína čoraz v mladšom veku.
V našej materskej škole sa už niekoľko rokov vyučuje
anglický jazyk prostredníctvom skúsenej lektorky Mgr. Márie
Petrášovej z Bošian.
Na základe svojich skúseností môžem povedať, že sú detí
schopné osvojiť si vedomosti z cudzieho jazyka, ktoré sú
primerané ich veku a psychickému vývinu.
V prvých fázach oboznamovania sa s cudzím jazykom detí
využívajú počúvanie, porozumenie a učenie cez pohyb.
V praxi to vyzerá tak, že lektorka dáva deťom rôzne pokyny,
ktoré neprekladá do materinského jazyka, pričom výrazným
pohybom znázorňuje rôzne činnosti. Na základe reakcie detí
vidí, či jej porozumeli, alebo nie. Všetko sa to uskutočňuje na
báze hry, ktorá je účinným prostriedkom na odstraňovanie
psychických bariér.Deti väčšinou nekomunikujú v cudzom
jazyku už od prvej hodiny, ale začínajú používať jazyk
postupne, samy od seba vtedy, keď cítia, že sú na to
dostatočne pripravení. Je pravda, že deti rýchlo zabúdajú,
a práve preto im lektorka vyberá na učenie témy, s ktorými sa
deti denne stretávajú.

Vítali sme nových občanov
Aktív pre obrady a slávnosti pri Obecnom zastupiteľstve
v Klátovej Novej Vsi slávnostne uvítal do života
novonarodené deti v obradnej sieni obce.

Sú rozdelené do dvoch skupín - začiatočníci a pokročilí.
Svoje poznatky prezentujú na rôznych podujatiach v materskej
škole. Vyučovanie anglického jazyka sa organizuje
prostredníctvom krúžku, za ktorý rodičia platia.
Aj dnes platí to známe: koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom!
To je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálne.
Alena Dolníková, riaditeľka materskej školy

Cesta rozprávkovým lesom
V Klátovej Novej Vsi sa s oslavou Dňa detí čakalo na pekné
počasie. Oplatilo sa. Síce s dvojtýždňovým oneskorením, ale
o to s väčším očakávaním a radosťou si deti svoj deň naozaj
vychutnali. Organizátori pre ne pripravili dňa 14. 6. 2009
v priestoroch historického parku pri kaštieli tradičnú
rozprávkovú cestu.

A tak park ožil rozprávkovými postavičkami, deti súťažili,
ježibaba im ponúkla i medovníček z perníkovej chalúpky,
s vodníkom si zachytali rybičky, ochutnali i pravú zbojnícku
špekačku. Do sýtosti sa vyšantili na skákacom hrade,
šmýkačke a tí odvážnejší zdolali i lezeckú stenu. Deti využili
i prítomnosť maskériek a premenili sa sami na vysnívané
rozprávkové bytosti. Usporiadateľov rekordná účasť poriadne
preverila. Najlepšou známkou za ich úsilie boli okrem
rozžiarených detských očiek i pochvaly od rodičov, starých
rodičov i náhodných návštevníci obce, ktorí si mohli posedieť
v príjemnom prostredí parku, ochutnať poľovnícky
i zbojnícky guláš alebo len tak počúvať hudbu a pozorovať
rozšantené detváky.
Poľovnícky spolok Kostrín
Vás pozýva na tradičný poľovnícky ples dňa 31. 1. 2010
v Kultúrnom dome Klátova Nová Ves.

Rodičia Ladislav Novotný a Monika Novotná prišli s dcérou
Dorotou, Michal Stotka a Zuzana Stotková s dcérou Sárou,
Miloš Žiak a Jana Žiaková so synom Milošom, Anton
Streicher a Mariana Streicherová s dcérou Nelou, Michal
Štrbka a Zuzana Michalíková so synom Adriánom, Henrich
Mikuláš a Natália Mikulášová s dcérou Biankou, Zdenko
Malák a Miroslava Maláková so synom Michaelom.

Na slávnostný akt v mesiaci november priniesli rodičia Karol
a Ingrid Pigová dcéru Bianku, Rudolf a Zuzana Debnárová
dcéru Vanesu Máriu, Jozef a Jana Stanková syna Matúša,
Marián a Adriana Pešková dcéru Nikolu, Juraj a Jaroslava
Deviatková syna Matúša, Jána a Jana Hlavinová dcéru Adelu,
Miroslav a Martina Molčanová syna Martina, Martin a Lenka
Frkáňová dcéru Nelu Viktóriu, Tomáš a Martina Gábrišová
syna Lukáša a Eva Frťalová dcéru Vanesu.
Ľubica Dolníková, matrikárka

Naši pútnici v Lurdoch
Dovoľte mi, aby som sa s Vami prostredníctvom našich novín
podelila o krásny nezabudnuteľný pútnicko – poznávací
zájazd – Lurdy – Paríž, ktorí sme absolvovali od 26. 9. 2009 –
3.10. 2009. Tohto krásneho zájazdu sa z našej obce zúčastnilo
10 ľudí. Ostatní účastníci boli od Svidníka až po Bratislavu.
Pri odchode z Klátovej Novej Vsi nás odprevádzali naše
speváčky krásnou piesňou o Panne Márii. Po ceste sa k nám
pridávali ďalší pútnici – v Nitre a v Bratislave. Cesta nám
ubiehala veľmi dobre, za duchovnej podpory pána farára

z farnosti Kľak, ktorý bol veľmi milý a zhovorčivý. Tak sme
sa dostali až do Monaka. Ráno nás toto kniežatstvo vítalo
nezabudnuteľným pohľadom na more a jeho scenériu. Hneď
ráno sme mali sv. omšu, ktorú celebroval náš pán farár. Po
každej omši nám povedal veľmi povzbudivé slová, ktoré nám
pomáhali zdolať túto náročnú cestu. Po sv. omši sme sa
rozpŕchli po Monaku – po pamiatkach, ktoré toto kniežatstvo
má. Boli sme v múzeu rodiny Rainerovcov, vo svetovom
múzeu Oceánografie, videli sme výmenu stráži pri paláci a
vláčikom sme šli do Monte Carla. Pri týchto pamiatkach sme
vždy mali odborný výklad od našich milých sprievodkýň.
V odpoludňajších hodinách sme sa vybrali na ďalšiu cestu,
cestu za oddychom do Brignoles, kde sme aj prespali. Cesta
nám ubiehala rýchlo, vďaka sv. ružencu a piesňam o p. Márii.
Ďalší deň sme šli do Saint Mary la Meer ( sväté Márie ). Tieto
dve sväté Márie stroskotali práve tu na Azurovom pobreží.
Mali čiernu slúžku- ktorú si uctievajú Rómovia ako svoju
patrónku. Práve v tomto čase keď sme tam boli, mali tam
Rómovia svoju púť. Pozreli sme pamiatky tohto mesta a šli
sme sa okúpať do mora. Bolo tam teplo. Takto oddýchnutí
sme sa vybrali na cestu do Lúrd. Cesta nám znovu ubiehala
rýchlo. Veď cesta s modlitbou a spevom rýchlejšie ubúda a je
aj príjemnejšia. Mesto nás vítalo dažďom . Tri krásne dni sme
trávili v Lurdoch – v meste, kde sa zhromažďuje celý svet –
mladí, starí, chorí, zdraví – všetci veriaci, ktorí sa prišli
pokloniť Panne Márii a načerpať síl a zdravie. Tieto tri dni
sme prežívali prenádherne, to sa nedá ani opísať, každý to
musí osobne zažiť – tie modlitby, sväté omše, sviečkový
sprievod, krížová cesta – no skratka veľký duchovný zážitok
v Lurdoch sme mali svätú omšu – v jaskyni, kde sa Bernadette
zjavila Panna Mária. Omšu nám celebroval ,, náš pán farárko “
– ako sme ho volali. No a už bol štvrtok večer – rozlúčka
s Lurdami, nechcelo sa nám odtiaľ odchádzať.

V piatok ráno sme prišli do Paríža – mesta celého sveta.
V Paríži sme mali tiež slovenskú svätú omšu. Po svätej omši
sme sa vybrali pozrieť Paríž – krásne mesto. Boli sme
v kostole sv. Magdalény, Kataríny, videli sme Notre Dame,
Lov re, víťazný oblúk, Champ Ellysses a samozrejme boli sme
na Eifelovke. Unavení a bohatší o krásne zážitky sme sa
vybrali na cestu domov. Posledná cesta týmto pútnicko –
poznávacím zájazdom nám ubiehala rýchlo. Každý sa tešil
domov za svojimi blízkymi a priateľmi, aby im mohol
odovzdať požehnanie od Panny Márie a nezabudnuteľné
zážitky. Za tento nádherný pobyt, ktorý sa niesol v znamení
duchovných a turistických zážitkov, za všetko čo sme prežili
patrí veľká vďaka Pánu Bohu a Panne Márii, že sme to mohli
v zdraví absolvovať.

A samozrejme veľké ĎAKUJEM patrí našim milým
sprievodkyniam - Angele Kováčovej a Milke Dobiášovej,
pánovi farárovi z farnosti Kľak, firme Staňor – ktorá nám dala
takých skvelých vodičov, ktorí boli ku nám veľmi milí.
S týmito všetkými ľuďmi, ktorí sa starali o našu pohodu sme
si počas celého týždňa nažívali, ako jedna rodina.
A ešte na koniec veľké ,, ĎAKUJEME “ za tento zájazd .
Vaši pútnici

Minifutbalový turnaj 2009
Štvrtý
ročník
minifutbalového turnaja bol zatiaľ
najpočetnejší čo do mužstiev, tak i do prihlásených
účastníkov. V dvoch skupinách po päť družstiev bojovalo až
119 hráčov. Obe skupiny boli vyrovnané, preto napätie, ktorí
dvaja zo skupiny postúpia, bolo až do konca základnej časti.
V „A“ skupine ukázali, že idú za víťazstvom Orimáci, keď
hneď v prvom zápase porazili Getiarov 9:0, v nasledujúcich
dvoch taktiež vyhrali, získali tak deväť bodov za sebou
a postup zo skupiny. Zastavili sa až pri chlapcoch z Allstavu,
ktorí mali dovtedy na konte už dve víťazstvá a jednu remízu
a tak výhra nad Orimom a celkovo desať bodov im
zabezpečilo hladký postup z prvého miesta skupiny. Na päty
im ešte dýchali Stavebniny, ktorým ale, ani sedem bodov na
postup nestačilo. V „B“ skupine bojovali minuloroční víťazi –
Zhodári, ktorým sa ale tento rok nedarilo a neobhájili tak titul.
Trikrát po sebe prehrali, porazili iba „Ultras“ v mužstve
s názvom pod ktorým fandia Slovanu - Divízia Vlada Vojtelu.
Tí v prvých dvoch zápasoch zabojovali a vyhrali, potom ich
však zmohla únava po silnom skandovaní, fandení a asi aj
vplyvom slnka, a viac bodov nezískali. Naopak vynikajúco
sa hralo Lešenárom, nastrieľali až 36 gólov a hlavne vďaka
Kučerovcom tak postupovali z prvého miesta tabuľky. Za
nimi, so siedmymi bodmi, postupovali zo základnej časti
Novotný a spol..
V semifinále sa proti sebe postavili Allstav – Novotný a spol.
a Orim – Lešenári. Z prvého zápasu hladko postúpil Allstav
s výsledkom 7:0, z druhého Lešenári, ktorí vyhrali 5:2.

Z dôvodu veľkého tepla a vyčerpania hráčov sa tímy hrajúce
o tretie miesto dohodli, že to spravia len formou jedenástok
a tak sa z tretieho miesta mohli tešiť hráči Orimu. Finále už
nebolo také jednoznačné a taktiež sa nakoniec po dvojgólovej
remíze museli kopať jedenástky, respektíve šesť metrové
kopy. Po veľmi napínavom rozstreli sa víťazom stali
Lešenári! Ocenené boli tradične prvé tri tímy, taktiež tradične,
sa najlepším hráčom turnaja stal Ľuboš Smatana a krásnu
sošku pre najlepšieho strelca si odniesol Štefan Kučera ( 16
gólov).
Na záver musíme ešte spomenúť nemilé zranenia, ktoré sa
nám, bohužiaľ, tento rok nevyhýbali. Stali sa v jednom zápase
a dokonca dvom švagrom jedného spoluhráča – Juraja

Václavíka (ktorý bol, mimochodom, z toho veľmi
skormútený). Najskôr si Jozef Španko vykĺbil pravé rameno
a museli ho odviezť do nemocnice. Potom sa Andrej Brázdil
pri brankárskom zákroku hodil tak nešťastne, že si taktiež
vykĺbil rameno, tentokrát to bolo ľavé a museli sme volať
sanitku. Na tú sme čakali tak dlho, že chudák Andrej už od
bolesti ani nedýchal, tŕpli mu ruky aj nohy, nemohol sa
pohnúť, ale zvládol to veľmi statočne, za čo mu fanúšikovia
pri jeho odchode búrlivo zatlieskali. Na šťastie to nebolo až
také hrozné, ako sme sa báli a obaja sa po niekoľkých
hodinách vrátili, síce obviazaní, ale už s úsmevom na tvári.
A tak všetkým, hlavne Jurajovi, padol kameň zo srdca a mohli
sme oslavovať, baviť sa a tancovať až do rána... Víťazom
minifutbalového turnaja sa sa stali Lešenári, druhý skončil
Allstav a tretie miesto vybojoval Orim. Ďalšie poradie je
nasledovné Novotný a spol., Stavebniny, Divízia Vlada
Vojtelu, Playboy, Zhodári, Sihoť a Getiari.
Eva Maťaše

Futbalový turnaj
V. ročník futbalového turnaja o „Pohár starostky obce“ sa
konal druhú júlovú nedeľu za účasti mužstiev z Nadlíc, Krnče,
SMER-u SD a domácich. Víťazný pohár, po prvýkrát aj
putovný, si odniesli hráči z Nadlíc, na druhom mieste skončil
SMER-SD, bronz zostal doma a štvrté miesto patrilo mužstvu
z Krnče.

Oživením turnaja bol zápas domácich starých pánov
s mužstvom z Veľkého Klíža(na snímke).
–rŠachový klub IMAX Partizánske organizuje

1. ročník novoročného turnaja v rapid šachu
dňa 2. 1. 2010 v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
v čase od 8.00 hod. – 17.30 hod.
viac info na www.klatovanovaves.sk

Futbalová mládež
Jesenná časť futbalovej súťaže žiakov dopadla pre OFK
Klátova Nová Ves na výbornú. 24 bodov nám stačilo na prvé
miesto v tabuľke, z desiatich zápasov sa nám podarilo vyhrať
osem, prehrali sme iba prvý zápas s Veľkými Uhercami
a jedno kolo bolo kvôli zlému počasiu odložené do jari.
O vysoké skóre, 42:6, sa najviac pričinil Peťo Jakubík a so
sedemnástimi gólmi sa stal aj najlepším strelcom celej súťaže.
Pochváliť ale musíme všetkých v mužstve, chlapci sa počas
celej polovičky snažili, pristupovali k zápasom poctivo a
pravidelne chodili na tréningy. Do druhej polovičky máme
víziu udržať sa na prvom mieste tabuľky, ale náš hlavný cieľ
vždy bol, a aj ostáva, vychovať fajn chlapcov, ktorí majú radi
futbal a chcú sa mu v budúcnosti venovať...
-em -

Obr.: Vyhonotenie futbalovej súťaže žiakov

Voľby do TSK

1 kolo

Výstup na Javorov vrch

Klát. N. Ves
Janova Ves
Počet voličov v zozname voličov
1040
287
Počet voličov, ktorí prišli voliť
518
147
Počet odovzdaných obálok
518
147
Platné hl. lístky pre voľbu predsedu
447
136
Platné hl. lístky pre voľbu poslancov
516
146
Kandidáti na predsedu TSK
Počet
hlasov

Pri príležitosti výročia SNP sme aj tento rok zorganizovali už
31. ročník výstupu na Javorov vrch. Z Janovej Vsi nás
odchádzalo len päť, ale nad Salašom nás už čakalo ďalších 21
turistov. Okrem domácich tu boli i turisti z Nitry, Topoľčian,
Bošian, Veľkého Klíža a i dve účastníčky z ďalekej cudziny –
Danka Sivá z Karibiku a Anka Rybárová rod. Šarayová
z Kanady. Potešilo nás i zastúpenie mladej generácie.
Odložili sme si bicykle a postupovali k pomníku mjr. Szabu,
kde sme položili i kyticu kvetov a uctili si pamiatku všetkých
padlých v oslobodzovacích bojoch. Už po pár krokoch od
pomníka začalo pršať a aj sme si zaspievali „Prší,prší...“
a veru celou cestou na Podskalie lialo. Tu sme sa schovali pod
altánok a čakali viac ako hodinu. Vychutnali sme si aspoň
pokoj a prírodu a podľa slov Anky Rybárovej, ktorá už viac
ako dvadsať rokov žije v Kanade: „Aj keď prší, aj tak je tu
nádherne“. Rozhodovali sme sa , či ísť ďalej, počasie nebolo
najpriaznivejšie. Niektorí sa vrátili z Podskalia domov, ale
skupina zdatnejších sa pokračovala vo výstupe. Čím sme boli
vyššie, tým bolo jasnejšie. Cez Dieťa sme prešli na Onžiar,
kde sme sa pri ohníku osušili a občerstvili, nuž a potom hor sa
k cieľu nášho výstupu.

Klátova Nová Ves
Janova Ves
1.
Jozef Čambalík
5
1
2.
Lenka Ďurechová
18
4
3.
Martin Fedor
56
27

Na Javoráku nás privítalo krásne teplé slniečko, dobrá nálada
a opekačka s občerstvením.
Bolo nám dobre, ale obloha sa začala zaťahovať. Rýchlo sme
sa odfotili, pobalili, zahasili oheň a pomaly sme zostupovali
dole. Cestou nás už zasa sprevádzal dážď. Vystúpiť na
Javorák a zostúpiť dole v daždi, to si zaslúži pochvalu
i odvahu. Najhrejivejší pocit som mala pri pohľade na dvoch
najstarších účastníkov Máriu Dobiášovú a Karola Sivého.
S cykloturistami sme sa na Cibajkách rozlúčili so slovami „O
rok ideme zas!“ Už toľkýkrát sme absolvali tradičný výstup na
Javorov vrch, ale prvýkrát sme takto poriadne premokli.
Zážitok bol však úžasný, nevadil ani dážď, nálada bola
výborná.
Eva Gašparíková

4.
Juraj Liška
55
18
5.
Miloš Radosa
17
4
6.
Pavol Sedláček
296
82
Kandidáti na poslancov
Počet
hlasov
TSK
Klátova Nová Ves
Janova Ves
1.
Monika Bauerová
8
3
2.
Jozef Božik
135

