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Dar v edného d a
Za íname u druhý mesiac nového kalendárneho roku. Neraz
si ani neuvedomujeme, akou rýchlos ou sa uberá ná ivot
v ústrety budúcnosti. A aj v tieto v edné dni mô eme s oraz
vä ím prekvapením zis ova akým ve kým darom je ka dý
de , ktorý prijímame ako novú príle itos na vylep enie toho
o je potrebné. V rodinách rýchlym tempom odrastajú deti,
v zamestnaní zis ujeme, e prichádzajú a odchádzajú nové
generácie na ich spolupracovníkov a priate ov. V kolách sa
lú ime so spolu iakmi a u ite mi, s ktorými sme pre ili
v tesnej blízkosti celé roky. Toto v etko sa udialo vo forme
edných dní, naplnených niekedy vä ími i men ími
úspechmi. Av ak to najpodstatnej ie sa uskuto ovalo
v na om vnútri, v na om srdci. Zmena nastávala povä ine
postupne, takmer nepozorovane. Ke sme odrazu zistili, e
sme dospelí a je potrebné prebra celú zodpovednos za svoj
ivot. Za to akú cestu si vybra , akým spôsobom realizova
svoje zamestnanie, i al ie túdium. V tom nám mohli
pomôc na i rodi ia, súrodenci i priatelia, no najvä ia
archa zostáva predsa len na na ich pleciach. Nebojme sa by
ani v náro ných chví ach ivota
mi ochotnými poveda
áno aj ne ahkým výzvam. Práve cez ne budeme upev ova aj
duchovnú kon trukciu svojho ja. Nezabúdajme na pomocnú
ruku Toho, pre ktorého sme v etci vzácni a ve kí. On nám
bude v dy nablízku. K takejto dôvere a radosti z Bo ej
prítomnosti v na om ivote vyzýval aj známy svätec, Ján
Bosko, ktorý
pripomínal svojim spolupracovníkom vo
výchove mláde e, e na ly icu medu prilákajú v dy viac múch
ako na celý sud octu.
Prajem nám v etkým, milí priatelia, aby sme sa nau ili na
ka dú chví u ná ho ivota pozera ako na jedine ný dar, ktorý
mô eme premie
na perly vzácnych my lienok,
povzbudzujúcich slov a predov etkým stato ných skutkov.
ThDr. tefan Vojtek, PhD., správca farnosti

Mikulá ku, dobrý strý ku ...
sa ozývalo chodbou základnej koly. iaci, ktorí mali
pripravený bohatý kultúrny program, akali na jeho príchod.
Mikulá pri iel. Pozorne sledoval básne, piesne i tance, ktoré
si iaci pripravili. Odmenou im boli balí ky plné sladkostí,
ktoré im Mikulá s rados ou rozdal.

Mgr. Jarmila Bencelová, zástupky a riadite ky

Ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupite stva
Pomyselný prah nového volebného obdobia sa v na ej obci
prekro il d a 29. decembra 2006, kedy na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupite stva zlo ila s ub a prebrala
insignie obce staronová starostka Ing. Iveta Randziaková. Jej
prvými spolupracovníkmi, hodnotite mi i kon truktívnymi
oponentami bude novozvolený poslanecký zbor Klátovej
Novej Vsi. Od kvality ich vzájomnej spolupráce, prijímania
rie ení zoh ad ujúcich v etky rozumné argumenty, bude
závisie , i vytvoria hodnotné dielo, za ktoré sa budú môc po
tyroch rokoch hrdo postavi .

V novozvolenom obecnom zastupite stve budú pracova
poslanci (z ava) Anton Petia , Mgr. Jarmila Bralu ová,
Marián Ga parík, Eva Ga paríková, Marián Kerek, starostka
Ing. Iveta Randziaková, Pavol Hatala, tefan Gergel,
Ing. tefan Andra ovi a Ján Brázdil.
Za zástupky u starostky bola zvolená Eva Ga paríková. Do
obecnej rady boli okrem starostky obce a jej zástupkyne
zvolení Ing. tefan Andra ovi , tefan Gergel a Ján Brázdil.
V komisii rozpo tu a rozvoja obce pod vedením Ing. tefana
Andra ovi a bude pracova okrem starostky obce aj Eva
Ga paríková a tefan Gergel. Predsední kou komisie
priestupkovej a ochrany verejného poriadku je Mgr. Jarmila
Bralu ová a lenmi sú tefan Gergel a Marián Ga parík.
Predseda komisie výstavby a ivotného prostredia Ján Brázdil
bude pracova s poslancami Pavlom Hatalom a Mariánom
Kerekom. Komisii na ochranu verejného záujmu predsedá
tefan Gergel a lenmi sú Mgr. Jarmila Bralu ová a Ján
Brázdil. Predsedom komisie kultúry a portu je Anton Petia
a lenom Marián Ga parík. Na najbli om zasadnutí obecného
zastupite stva budú komisie doplnené odborníkmi z radov
ob anov obce. Obecné zastupite stvo vo funkcii hlavného
kontrolóra potvrdilo Ing. Igora tevlíka.
- ir-

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

Novoro ný príhovor starostky obce
Vá ení spoluob ania,
dovo te mi prihovori sa Vám v dne ný sviato ný de , ktorým
sa za ína nový rok 2007. Len pred nieko kými hodinami sme
odlo ili kalendár, ktorý ozna oval dni a mesiace roku 2006.
as, najmocnej í vladár tohto sveta, nás posunul o rok alej
a my si jeho silu práve v tichu sviato ných chví
uvedomujeme akosi silnej ie.
Ka dý z nás sa v uplynulých chví ach aspo letmo zah adel
v spomienkach na rok, ktorý práve skon il. Ur ite ste na li
mno stvo krásnych, ale i
kých okamihov. Obdobie, ktoré
pre ívame, objektívne nie je ahké pre nikoho. Nové tisícro ie
nám síce závratnou rýchlos ou priná a nové technológie, nové
výdobytky vedy a techniky, sú asne nás v ak stavia i pred
základné existen né otázky, berie nám istoty, opory,
stereotypy. V etko je – alebo u zajtra mô e by inak a my
musíme reagova bez toho, aby sme sa mohli oprie o nejakú
predchádzajúcu skúsenos .
Rok 2006 bol aj posledným rokom volebného obdobia, preto
mi dovo te, aby som ho v krátkosti zhodnotila. V uplynulom
volebnom období nebolo jednoduché nájs východiská, pred
ktorými sme stáli, ale my sme ich museli nielen prija
a pre , ale predov etkým nestrati vieru a nádej a podnika
kroky, ktoré nám pripravia lep iu budúcnos . Za ve ký úspech
mô eme pova ova odpredaj plynovodov SPP za cenu ich
skuto ných nákladov, splatenie dlhu obce za realizované
stavby vodovodu a plynovodu a úspe né ukon enie troch
súdnych sporov.
Ve kú pozornos sme venovali kolstvu, na rekon trukcie
budov sa nám podarilo získa prostriedky z Ministerstva
kolstva a tak sme ich prestavbou vytvorili materiálne
podmienky na zlep ovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
V základnej kole v perfektne vybavenej po íta ovej u ebni
pripojenej na internet vyu ujeme informatiku, v jazykovom
laboratóriu dva cudzie jazyky odbornými pedagógmi
a k dispozícii je aj multimediálna u eb a. V materskej kole
sa práca s de mi oblasti environmentálnej výchovy a zdravého
ivotného týlu stala vzorom aj pre ostatné materské koly.
Nezabudli sme ani na na ich dôchodcov a sociálne
odkázaných ob anov. Pre dôchodcov sme zabezpe ili
stravovanie v kolskej jedálni, poskytujeme opatrovate skú
slu bu, vytvárame pracovné miesta pre pracovníkov
v aktiva nej innosti i chránené pracoviská pre na ich
invalidných spoluob anov.
Ako jediná samospráva v okrese sme dokázali spracova
a zrealizova úspe ný europrojekt a za získané prostriedky
z Európskej únie zrekon truova
vä inu miestnych
komunikácií v obci.
Prioritou boli pre nás aj rekon trukcie chátrajúcich budov vo
vlastníctve obce a tak sa nám aj pomocou rôznych dotácií
a grantov podaril zrekon truova obecný úrad, sociálne
zariadenie obecného futbalového klubu i oba kultúrne domy.
V najkritickej ích astiach obce sme zrealizovali chodníky
a vybudovali sme aj kamenné schodisko ku kostolu.
Rekon trukciou verejného osvetlenia sme dosiahli úspory
elektrickej energie a mô eme svieti celú noc.
ivili sme kultúrny a spolo enský ivot v obci, ktorý z nás
robí skuto nú komunitu stretávajúcich sa udí, nielen
konzumujúcich, ale aj vytvárajúcich vlastnú neopakovate nú
kultúru. Za najvydarenej ie mô eme pova ova podujatia
Cesta rozprávkovým lesom, koncert Návraty, 100 rokov
ka tie a Janova Ves, pa iové hry, futbalové turnaje, De
svätého Huberta.... a s tým ruka v ruke i la aj podpora
spolo enských organizácií v obci.
Za v etkým, o sa v na ej obci zrealizovalo stoja konkrétni
udia, ktorí dokázali prejs dlhú cestu od slov k inom
a prilo ili ruku k dielu. Aj v tejto sviato nej chvíli chcem

po akova
poslancom
obecného
zastupite stva,
zamestnancom obce,
lenom komisií pri obecnom
zastupite stve i v etkým, ktorí prekro ili prah svojich
osobných záujmov a urobili nie o pre nás v etkých.
Za alo sa nové volebné obdobie. Som presved ená, e
novozvolení poslanci sú pripravení da v etky svoje najlep ie
sily v prospech na ej Klátovej Novej Vsi.
Je aj pre m a c ou, e ste mi u po druhýkrát vyjadrili dôveru
a zverili mi funkciu starostky tejto obce, za o Vám chcem
úprimne po akova . Je mi dopriate tyri roky na u obec
reprezentova , slú jej a verím, e aj s va ou podporou vies
k
iemu zve ovaniu a rozvoju.
Vá ení spoluob ania,
do roku 2007 vám v etkým elám pevné zdravie, silu
a optimizmus na zvládnutie v etkého, o ivot prinesie. Celej
na ej obci, do ka dej rodiny elám lep iu náladu, ktorá bude
prameni z vä ej ivotnej istoty. V etkým elám viacej
dobra, vzájomnej livosti, priate stva a lásky, ktoré by sme
si mali odnies z týchto sviato ných dní do ka dodenného
zhonu.
Ing. Iveta Randziaková, starostka obce
Klub dôchodcov a Obecný úrad Klátova Nová Ves
Vás srde ne pozývajú a 20. 2. 2007 o 18.00 hod. (utorok)
do Kultúrneho domu v Klátovej Novej Vsi
na fa iangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy.
O dobrú zábavu a ob erstvenie postarané.

Snem RZ ZMO Stredné Ponitrie
Barokový ka tie v Klátovej Novej Vsi sa stal miestom prvého
snemu Regionálneho zdru enia miest a obcí Stredné Ponitrie
po komunálnych vo bách. V piatok 19. januára si starostovia
23 obcí okresu Partizánske, z toho a 8 novozvolených, volili
medzi sebou orgány zdru enia a pripravovali sa na
celoslovenský snem.
V historických priestoroch privítala ú astníkov snemu
starostka hostite skej obce Iveta Randziaková, ktorá priblí ila
astníkom nielen históriu obce, ale i samotného ka tie a. Za
asti generálneho sekretára a podpredsedu ZMOS-u Milana
Mu ku rokovanie otvoril a viedol predseda RZMO Stredné
Ponitrie a primátor mesta Partizánske Ján Podmanický. Pod a
stanov zdru enia si starostovia zvolili nové vedenie. S plným
po tom hlasov sa predsedom stal opä Ján Podmanický
a novou podpredsední kou Iveta Randziaková.
al ími
lenmi es lennej Rady ZMO Stredné Ponitrie sú Otakar
Sne enka zo abokriek nad Nitrou, Pavel tros z Bo ian,
Lýdia Petríková z Kola na a Ladislav Struhár zo Ska ian.

Obr.(z ava) Ján Podmanický, Milan Mu ka, Iveta Randziaková, Franti ek
Macúch, Pavel Gregu , Pavel tros

Milan Mu ka, podpredseda ZMOS, poukázal na ne ahké
obdobie, ktoré majú mestá a obce pred sebou, a zdôraznil, e
sila ZMOS-u je v odkaze Svätopluka - dr
spolu. Okrem
iného priznal, e ho upútala srde nos predstavite ov
mikroregiónu, nádherné prírodné prostredie a istota
v obciach. Fajn, e jeho cesta neviedla okolo iadnej divokej
skládky (pozn. starostky).
Alena Borszéková, Tempo

Roz irujeme separovaný zber odpadov

Sila rozprávky

Na a obec sa zapojila do Projektu separovaného zberu
komunálnych odpadov pre Región Partizánske a okolie.
Poskytnuté prostriedky z Recykla ného fondu SR boli
pou ité na na výstavbu separa nej haly so separa nou linkou,
mostovej váhy, zberového automobilu s lineárnym stlá aním,
lisu s paketovacím zariadením, vysokozdvi ného vozíka,
nákupu kontajnerov a nákupu zberových vriec. Postupné
zavádzanie projektu nám umo nilo roz írenie separovaného
zberu odpadu o al ie komodity. Dostávate do domácností
sadu tyroch farebne rozlí ených vriec. Ako správne triedi sa
dozviete z prilo eného letáku, ktorý treba dôkladne
pre tudova . Sná len treba zdôrazni , e do ltého vreca
okrem PET – flia a tetra-packových obalov, mô eme u
separova aj obaly z olejov, ampónov, avivá í, ako i íre a
farebné igelitové fólie a vrecká. Do modrého vreca patrí
papier, nie v ak tetra-packové obaly z mlieka a d úsov, ktoré
patria do plastov, my ich v ak asto omylom dávame medzi
papier. Do zeleného vreca patrí sklo. Novinkou je ervené
vrece, do ktorého budeme dáva kovové obaly. Zbavíme sa
tak konzerv z polotovarov, plechoviek od nápojov, ale
i hliníkových fólií (napr. vie ka z jogurov, obaly z masla)
a fólií od pochutín (napr.obaly z kávy, okolády, zemiakových
lupienkov).
Do projektu je zapojených 52 tisíc obyvate ov regiónu.
V roku 2006 sa podarilo v rámci regiónu vyseparova 69,9
tony plastov , z toho v na ej obci 10,5 tony. Skla sme
vytriedili 75 ton a podiel z na ej obce je 3,9 tony. Najviac
bolo vyseparovaného papiera a to 286 ton, z toho sa
v Klátovej Novej Vsi, najmä formou kolských zberov,
vyzbieralo 15,6 tony. Do celkového zberu starých pneumatík
v objeme 15 ton sme prispeli 1,3 tonami. Celkovo sme v obci
vyseparovali viac ako 30 ton odpadov, o pri nákladoch 2 160
Sk na 1 tonu zberu, prepravy a zne kod ovania komunálneho
odpadu znamená priamu úsporu cca 67 tisíc Sk z rozpo tu
obce.
Ing. Iveta Randziaková, starostka obce

Mnohí udia majú vo svojej práci rôzne rituály. Na im
rituálom pri práci u ite ky materskej koly je za ína spánok
detí peknou rozprávkou. Zo ivota vieme, e kniha je v dy
dobrým spolo níkom, nikdy nás nesklame, neublí i, ani
nepodrazí. Je s nami v dy, ke o u prejavíme záujem.
Rozprávky sú najtypickej ím epickým ánrom literatúry pre
deti. Ka dý z nás má vo svojom najhlb om vnútri skryté akési
„ vrecú ko“, ktoré by malo by naplnené ivotnou múdros ou
rozprávok. U v najútlej om detstve sa do ukladajú zrnie ka
o stato nosti, láske, priate stve, pomoci, o dobre a zle,
o potrestaní zla a odmene za dobro. Tieto zrnie ka sú
základom konania loveka, sú neocenite ným zdrojom pre
jeho morálny vývin. Dne né deti ijú vo svete motorov,
blikajúcich reklám a ich okolie ovláda technika – po íta e,
televízia, elektronické hry. Preto deti potrebujú vo svojom
veku primerané rozprávky, ktoré v nich prebúdzajú city a
podporujú isté my lienky detského videnia sveta. Ke e
v rozprávke platilo v dy, e dobro zví azí a zlo bude
potrestané, mô eme túto jednoduchú rovnicu polo
ako
základ vo výchove die a, najmä tam, kde zlyháva
napomenutie a rozkazy. Komu sa dostalo z úst matky alebo
otca, u ite ky v materskej kole dostatok rozprávok – ten to
v sebe nesie ako nad asový dar formujúci charakter
a ovplyv ujúci
al í
ivot.
Mnohí
psychológovia
v posledných desa ro iach potvrdili, e rozprávky siahajú
hlboko ku kore om udskej múdrosti a vyná ajú ju na povrch
prostými slovami a obrazmi. ia v dne nej ponuke sú trhy
naplnené rozprávkami, ktoré
asto svojim obsahom
nenap ajú potreby priná
de om mravné hodnoty. Naopak,
v niektorých z nich sa prejavujú drastické, niekedy a
sadistické prvky. Rozprávky s takýmito motívmi v na ej
materskej kole nevyberáme. Ú inok rozprávky je v dy hlb í,
ak mu po spánku pripomenieme nie o z jej deja. Na budúci
de si nie o z rozprávky nakreslíme alebo vymodelujeme.
Najvhodnej ím typom rozprávky pre najmen ích je zvieracia
rozprávka, ktorá je blízka personifikáciou. Poetické
rozprávanie o prírode pou ívame aj v environmentálnej
výchove. Rozprávka je áner , ktorý si vy aduje, aby sa die a
dlh í as sústredilo na po úvanie. Tu je preto ideálny asový
priestor pri popolud aj om spánku.

Pripravujeme sa na Leader
Program Leader je jedným z najdôle itej ích európskych
fondov pre rozvoj vidieka. Obce okresu Partizánske majú
jedine nú ancu vyu tieto prostriedky vzh adom k tomu, e
sp ajú kritéria ve kosti regiónu ako i koncentrácie
obyvate stva. V neposlednej rade je tu i priama podpora
Tren ianskeho samosprávneho kraja z dôvodov, e okres
Partizánske je z h adiska sociálno - ekonomických
ukazovate ov najslab ím regiónom v kraji. Pre prípravu
územia je nutné ma pre v etky obce spracované plány
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré práve v tomto
období zabezpe ujeme s predsedom Vidieckeho parlamentu
(VIPA) Ing. Du anom Mitickým.
Do al ieho plánovania aktivít a rozvoja obce chceme
zapoji ob anov, preto sa prvé stretnutie s ob anmi za
asti predsedu VIPA uskuto ní d a 14. 2. 2007(streda)
o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Janovej Vsi
a 15.2.2007( tvrtok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome
v Klátovej Novej Vsi. Srde ne Vás pozývame.
Dostávajú sa Vám do rúk aj dotazníky, ktoré mô ete vyplni
a odovzda anonymne v predajniach potravín alebo na
obecnom úrade do zape atenej schránky, prípadne priamo na
stretnutí. Prosíme Vás, povedzte nám, o vám v obci chýba,
o vás trápi a aká by mala by pod a vás priorita obce
v najbli om období.
al ím krokom pri príprave programu bude okrem
kon tituovania miestnej ak nej skupiny, pozostávajúcej
z dvoch zástupcov z ka dej obce, vypracovanie stratégie
územia.
Ing. Iveta Randziaková, starostka obce

Deti sa s rozprávkou asto stretávajú v rôznej podobe –
po úvanie, dramatizácia, sledovanie filmovej rozprávky alebo
náv teva bábkového divadla. Na e pani u ite ky asto s de mi
besedujú o známych rozprávkach, u ia ich vo ne
reprodukova a o je zaujímavé,
skú ajú s nimi o
najsamostatnej ie tvori vo né pokra ovanie rozprávok
a vymý
si al ie osudy rozprávkových postáv. elajme si
spolo ne, aby sa aj na im pri inením dostala k de om dobrá
kniha rozprávok, ktorá pote í ich srdie ko, prihovorí sa ich
du i, v ktorej asto cítime samotu a prázdno.
Ve nie nadarmo sa hovorí: „Celý svet je nádherná kniha, ale
nemá cenu pre toho, kto nevie íta “.
Alena Dolníková, riadite ka M

,,Lovu zdar,,

Bralu

Ukon ili sme po ovnícky rok, ktorým sa kon í aj pä ro né
funk né obdobie v Po ovníckom spolku Kostrín Klátova Nová
Ves. Uplynulé obdobie mô eme hodnoti ako ve mi úspe né,
ke 22 lenov spolku sa pravidelne vysporiadalo s plnením
plánu chovu a lovu zveri. Vo februári budeme toto obdobie
podrobne bilancova na výro nej lenskej schôdzi. Zárove
budeme voli nový výbor, zástupcov na Okresný snem, ako aj
lenov do Okresnej rady SPZ. Tento rok bude pre po ovníkov
významný tým, e sa bude kona IX. zjazd Slovenského
po ovníckeho zväzu, taktie sa bude pripravova a schva ova
návrh novelizácie zákona o po ovníctve, omu by mali
predchádza
námety a podnety z výro ných
lenských
schôdzí. Z na ej organizácie vychádza jednozna ný návrh, t.j.
aby po ovníctvo zostalo udové aj pre al ie roky, aby sa
neuberalo cestou politizovania a komercializácie.

Ve
nielen po ovníci, ale i priatelia a sympatizanti
po ovníctva, i zna ná as verejnosti, hlavne na dedine si
majú o poveda , ba sa aj neviazane zabavi na po ovnícku
nôtu tak, ako to bolo na tradi nom po ovníckom plese d a 27.
1. 2007 v miestnom kultúrnom dome.
Ing. Jozef Frká , hospodár PS Kostrín

Futbalisti v príprave
om 20.01.2007 za ali na i futbalisti zimnú prípravu pod
vedením nového trénera Valucha z Partizánskeho. Ka dý
piatok posil ujú v na ej kolskej telocvi ni, v sobotu hrajú
zápas a v nede u trénujú na ihrisku. Chlapci to berú poctivo,
ale bolo by dobre, keby bola vä ia ú as vrátane dorastencov,
ktorým sa ve mi nechce. Z kádra odi iel Drábek, pribudol
imbur, ostáva Dom ek, Smolinský, Gul ík. Z dorastu
odchádza na hos ovanie Luká Halmo do Partizánskeho.
Program prípravných zápasov:
21.01. KNV – Chynorany 0:2,
28.01. Partizánske dorast – KNV 1:3 (Ma e 2, Dragula)
03.02. KNV –
adince 0:1, 11.02 o 14.00 hod.Raj any – KNV,
17.02. o 14.00 hod. KNV - Krásno, 25.02 o 14. 00 hod. KNV – Raj any,
04.03 o 14.00 hod. KNV- Skýcov, 10.03. o 14.00 hod. Krn a – KNV ,
11.03. o 14.00 hod. KNV – Krn a, 18.03. o 14.00 hod.
adince – KNV
25.03. o 15. 00 hod.MZF – Ska any – KNV

Tabu ka po jesennej sezóne:
1.

Nadlice

13 10 1

2

30:13

31

2.
3.

M. Hradná

13 10 0

3

37:22

30

Krásno

13

8

3

2

32:09

27

4.

ov

13

8

3

2

33:20

27

5.

Ska any

13

6

3

4

22 14

21

6.

Zlatníky

13

6

1

6

23:36

19

7.

De erice

13

6

1

6

26:39

19

8.

Podlu any

13

5

2

6

26:39

17

9.

abokreky

13

4

3

6

21 24

15

10. Krásna Ves

13

4

1

8

4:37

13

11. D. Na tice

13

4

1

8

21:32

13

12. Brodzany

13

4

0

9

15:30

12

13. Klát. N. Ves

13

3

2

8

18:26

11

14. Uhrovec

13

1

3

9
22:33
6
Anton Petia , predseda OFK

obhájil vla aj í bronz

V desiaty decembrový de v herni SSTZ v bratislavskej Ra i
vyvrcholili finálovým turnajom majstrovstvá Slovenska veteránov v stolnom tenise pre rok 2006. O majstrovské tituly
v piatich vekových kategóriách bojovalo 52 stolných tenistov,
ktorí si zabezpe ili ú as v závere ných zápasoch na základe
bodov získaných v predchádzajúcich deviatich turnajoch.
Z hrá ov reprezentujúcich okres Partizánske si nomináciu
vybojovali tyria, z ktorých sa najlep ie umiestnil Franti ek
Bralu
(STK Klátova Nová Ves), ke v kategórii nad 75
rokov obhájil vla aj iu tretiu prie ku.
M.Petrík, Tempo

V roku 2006 sa narodili
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
*
*
*
*

09.01.2006
23.01.2006
27.03.2006
19.05.2006
01.06.2006
23.06.2006
10.07.2006
14.07.2006
14.07.2006
16.07.2006
02.08.2006
06.08.2006
01.10.2006
14.11.2006
20.11.2006
26.11.2006

Andreas Malák
Mark Christian Seeman
Erik uri
Radko útor
Michal Ga parík
Tomá Mrva
Sofia Hanová
Bianka Stotková
Matú Gábri
Martin Chovanec
Zuzana Ja
ová
Adela tevlíková
Vanesa Ondrá ková
Liliana Polonyiová
Nikola Debnárová
Karolína Zajícová

Man elstvo uzatvorili
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

28.01.2006 Ivan Grach - Monika mi ková
25.03.2006 Marián Jan ek - Ivana Kapszová
22.04.2006 Samuel Ki ac - Terézia tiavnická
03.06.2006 Radovan Polonyi - Ivana Gálisová
03.06.2006 Maro Chrenko - Ing.Ivana Michalková
10.06.2006 Branko Reme - Ing. Zuzana Bakytová
16.09.2006 Stanislav Górz - Vladimíra Kop eková
25.11.2006 Jozef panko - Petra Krátka

Najstar í ob an - ob ianka
v Najstar ou ob iankou v na ej obci je pani tefánia
Korcová, ktorá sa do ila 96 rokov.
v Najstar ím ob anom obce je pán Ján urkovi ,
ktorý sa do il 94 rokov.

Opustili nás
18.01.2006
22.01.2006
16.02.2006
03.04.2006
08.04.2006
24.04.2006
10.05.2006
23.05.2006
06.06.2006
26.06.2006
10.07.2006
10.07.2006
13.08.2006
25.08.2006
15.09.2006
11.09.2006
27.09.2006
01.10.2006
08.11.2006
14.11.2006
18.12.2006

Jozef Varga vo veku 66 rokov
Viktor Melu vo veku 95 rokov
Jolana Dobia ová vo veku 87 rokov
Juraj Chovan ák vo veku 82 rokov
Elena Halmová vo veku 87 rokov
Anton Jakubík vo veku 94 rokov
Margita Paulíková vo veku 77 rokov
Stanislav Kerek vo veku 55 rokov
Viktor Rauko vo veku 81rokov
Jozef Jakubík vo veku 75 rokov
Mária Ková iková vo veku 85 rokov
Tibor Lauko vo veku 69 rokov
Veronika Lauková vo veku 86 rokov
Marta vercelová vo veku 83 rokov
Antónia Novotná vo veku 60 rokov
Terézia Lauková vo veku 66 rokov
Pavel Frank vo veku 46 rokov
Emil Úradní ek vo 74 veku rokov
Magdaléna Hlavinová vo veku 77r.
Mária Ma eje vo veku 78 rokov
Zuzana Smatanová vo veku 32 rokov

