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Naša obec si tento rok zriadila novú internetovú stránku. Na
Nebojme sa Adventu
webovej stránke je predstavená obec ako celok s jej históriou,
O niekoľko dní začne doba príprav na vianočné sviatky, ktorá
pamiatkami,
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Slovenska,
ktorá
sa
vnútorného sveta. Lekári nám odporúčajú väčší prísun
rozhodla webovej stránke obce Klátova Nová Ves udeliť Cenu
vitamínov, či zaočkovanie proti chrípke, ktoré nám majú
Zlatý erb.sk pre najlepšie stránky obcí. Cenu si prevzala
pomôcť aj v týchto nepriaznivých poveternostných
starostka obce Ing. Iveta Randziaková 14. novembra 2006
podmienkach prežívať plnohodnotne dar každého všedného
počas Galavečera medzinárodnej konferencie ITAPA , ktorá
dňa. No pokoj srdca a veselosť mysle len týmto spôsobom
sa uskutočnila v hoteli Carlton v Bratislave za účasti
zaiste nedocielime. Je preto nevyhnutné prebrať k reálnemu
významných slovenských i európskych osobností politického
životu aj našu vnútornú obranyschopnosť, aby sme odolali
a spoločenského života a špičkových odborníkov v oblasti
rôznym vraj neopakovateľným akciám v supermarketoch, či
informačných technológií. Fakt, že sme sa zaradili medzi päť
najvýhodnejším úverom v bankách a pod. Docielime to tak, že
najlepších webových stránok obcí na Slovensku nás teší o to
si nájdeme každý deň čas aj pre seba. Zamyslieť sa nad tým,
viac, že svoju stránku si spravujeme vo vlastnej réžii za
čomu a komu vlastne žijem? Do čoho vkladám svoje sily
pomoci študenta Petra Randziaka. Ostatné ocenené obce si
a nádeje? Advent je pre takéto dôležité, ba vznešené
tieto
služby
objednávajú
u profesionálnych
firiem
myšlienky priam ideálnym časom. Neurobme si z neho čas
a
informatikov.
nervozity, náhlenia či zbytočných šarvátok uprostred našich
rodín a pracovných vzťahov. Prijmime ho ako čas veľkých
očakávaní, nie preto, že niečo dostaneme, ale preto, že
môžeme iných obdarovať a to nielen hmotnými darmi, ale ešte
viac svojou otvorenosťou pre prijatie iných, ich myšlienok,
nápadov, postrehov, alebo len preto, že sú nám drahí.
Nebojme sa im to dať najavo, pretože práve vtedy budeme
môcť tie krásne sviatky Vianoc prežiť ako ľudia, ktorí vždy
nanovo dovolia vstúpiť do svojho srdca a života Tomu, ktorý
prišiel pre každého človeka dobrej vôle. Veď Ježiš nám ukázal
pravú lásku a skutočné dobro. Nech obava z našej slabosti
ustúpi dôvere v jeho silu premeniť srdce každého z nás. A túto
jednoduchú a predsa tak podstatnú dôveru v silu Jeho
prítomnosti uprostred našej farnosti i obce chcem popriať nám
všetkým, milí priatelia.
ThDr. Štefan Vojtek, PhD., správca farnosti

Rekonštrukcia obecného úradu

Obr.: Moderátorka Galavečera ITAPA Alena Heribanová vyhlasuje výsledky
súťaže Zlatý erb.sk

Poďakovanie

Obecný úrad v Klátovej Novej Vsi sídli v historickej budove,
ktorej rekonštrukcia sa práve ukončila. Budovu dal postaviť
na konci 19. storočia barón Leopold Haupt-Stummer ako sídlo
lesného úradu. Je symbolické, že nadlesný Ľudovít Lachman
bol zároveň aj richtárom v obci (1909-1918), a tak sa už na
začiatku minulého storočia v tejto budove vybavovali obecné
záležitosti.
–ir-

Zlatý erb

Touto cestou chcem úprimne poďakovať starostke obce
i obecnému zastupiteľstvu za celkovú obnovu schodov, ktoré
vedú k nášmu Farskému kostolu v Klátovej Novej Vsi.
Zaiste to prispeje k lepšiemu a bezpečnejšiemu prístupu ku
kostolu, ale aj v ceste na miestny cintorín. Nech obnovený
chrám i jeho okolie nám všetkým pripomína obety našich
predkov, ktoré priniesli pri jeho budovaní, ale aj našu ochotu
podieľať sa na ochrane ich vznešeného odkazu pre budúce
generácie.
ThDr. Štefan Vojtek, PhD., správca farnosti

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

Výstava fotografií Ing. Pavla Kišaca

podarilo vyvolať u zúčastnených pocit sviatku a uspokojenia,
určite nebolo popoludňajšie stretnutie zbytočné.
Starším občanom želáme veľa slnečných dní v jeseni života
a sľubujeme, že vďačnosť a úctu voči nim nebudeme
vyjadrovať len slovami, ale konkrétnymi skutkami.
Ing. Iveta Randziaková

Cesta rozprávkovým lesom
Tento rok pre nepriaznivé počasie deti v našej obci oslávili
svoj sviatok až na začiatku prázdnin. Komisia športu a kultúry
pri OZ spolu so ZŠ, MŠ, Rodičovským združením pri ZŠ,ale
aj viacerými dobrovoľníkmi zorganizovali už tradičnú Cestu
rozprávkovým lesom. Najväčšou atrakciou vydareného
podujatia bola nepochybne šmýkačka a skákací hrad.
Vernisážou výstavy dňa 2. novembra 2006 bola otvorená
výstava fotografií nášho občana Ing. Pavla Kišaca v Galérii v
Topoľčanoch. Zaujímavé umelecké fotografie, ktoré
zachytávajú aj malebné zákutia našej obce a jej okolia, si
môžete pozrieť do 6. decembra 2006.
–ir-

Eva Krištofová - Vojtelová
spievala rodákom
Prekrásne prostredie parku Kaštieľa v Klátovej Novej Vsi
bolo dňa 25. júna miestom konania koncertu, ktorý pri
príležitosti životného jubilea darovala sólistka skupiny Jeseň
z Partizánskeho Eva Krištofová – Vojtelová rodákom. „Nie
každý sme dostali ten vzácny dar vyjadriť svoj cit
prostredníctvom spevu. Vy, pani Evka, ho máte a plným
priehrštím rozdávate ľuďom dookola. Hovorí sa, že krásny
hlas môžu mať len ľudia s krásnou dušou ......“, týmito
slovami privítala jubilantku starostka obce.

Krása zo záhrad a šikovných rúk
Takmer 500 exponátov od viac ako 50 vystavovateľov si prišli
pozrieť obyvatelia i návštevníci obce v dňoch 14.- 16. októbra
2006 na XIV. výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác do
zrekonštruovaného Kultúrneho domu v Janovej Vsi.
Harmonicky zladenú a veľmi dobre zaranžovanú výstavu
s krásnym ovocím, zeleninou, kvetmi a ručnými prácami
zorganizovala ZO SZZ Janova Ves.

Piesne, ktorými obdarila divákov, svedčia
o jej
pretrvávajúcom vzťahu k svojej rodnej obci, k domovu,
ktorým už navždy pre každého zostáva jeho rodisko.
Jubilantke želáme ešte veľa vydarených koncertov, zdravia
a tvorivých síl.
–ir-

Október- Mesiac úcty k starším
Úcta k šedinám patrí k základom našej kultúry, veď už aj v
ľudovej rozprávke máme ten povestný tretí groš. V našej obci
sme pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ pozvali dňa 24.
10. 2006 na milé stretnutie do kultúrneho domu všetkých
dôchodcov. Vystúpenie skupiny Jeseň z Partizánskeho vyvolal
úsmev na tvári i radosť v očiach pozvaných. Svojich starých
rodičov
prišli potešiť
aj žiaci zo základnej školy
s hodnotným kultúrnym programom. Určite dobre padlo aj
malé občerstvenie. Ak sa starostke obce, pracovníkom
obecného úradu i členom Aktívu pre obrady a slávnosti

Obr. Ján Žiška predstavuje predsedovi OV SZZ Ing. Mariánovi Omelkovi
i podpredsedovi OV SZZ Pavlovi Vojtelovi expozíciu materskej školy

Táto malá organizácia s počtom členov
25 tento rok
oslavovala 45. rokov od svojho založenia. Vďaka aktívnemu
predsedovi Jánovi Žiškovi a tajomníčke Eve Gašparíkovej ako
i ostatným členom výboru patrí k najlepším v okrese
Partizánske. Slávnostné otvorenie výstavy za účasti predsedu
i podpredsedu OV SZZ, starostky obce i zástupcov ZO SZZ

z okolitých obcí bolo príležitosťou aj na odovzdanie ocenení
z rúk okresného predsedu SZZ Ing. Mariána Omelku pre
dlhoročných aktívnych záhradkárov Štefana Hlavačku(90
rokov), Pavla Peciara(80 rokov) a Ladislava Randziaka (70
rokov).
Výbor ZO SZZ Janova Ves

Ocenení najlepší z najlepších
Po prvýkrát boli dňa 29. júna do Obradnej siene obce Klátova
Nová Ves pozvaní najlepší žiaci zo Základnej školy , aby si
slávnostne prevzali pochvalné uznania starostky obce za
výborný prospech a reprezentáciu školy. „Tým, že ste dosiahli
vynikajúci prospech a obsadili popredné miesta v okresných
a vyšších súťažiach, robíte radosť rodičom, učiteľom i sebe
samým. Možno ani o tom neviete, ale stali ste sa vyslancami
úspešnosti vašej školy a šírite dobré meno obce,“ povedala vo
svojom príhovore najlepším z najlepších Ing. Iveta
Randziaková, starostka obce. Pochvalné uznanie a peknú
knihu si za dosiahnuté výsledky prevzali Martin Miškeje,
Katarína Bencelová, Petra Hormuzacheová, Michal Jančo
a Marianna Poliačiková. Ján Jakubík bol ocenený za 1. miesto
v celoslovenskom kole matematickej súťaže SEZAM a Alena
Beňačková ako úspešná riešiteľka krajského kola geografickej
olympiády. Daniel Benca okrem výborného prospechu
úspešne reprezentuje školu aj v športových súťažiach. Svoje
školské povinnosti berú vážne aj Lenka Šmotláková, Janka
Jakubíková, Marcela Jokalová a Erika Valúchová. Dominika
Navrkalová, Monika Franková, Michaela Smatanová
a Michaela Jakubíková sa okrem vynikajúceho prospechu
aktivizujú aj ako mladé zdravotníčky. Z mladších žiakov si
ocenenie prevzal mimoriadne nadaný Dominik Hrádeľ.
Mgr. Anna Grachová, riaditeľka ZŠ

Po príhovore starostky obce
a riaditeľky MŠ , deti
odpovedali na „maturitné“ otázky, týkajúce sa zdravého
životného štýlu. Aj slovo šťastie definovali po svojom:
„Šťastie je aj to, keď je s nami mamička a ocko“. Na znak
toho, že predškoláci bravúrne zvládli tzv. „maturitu škôlkára“,
dostali od riaditeľky MŠ zelenú stužku, ktorá súčasne
predstavovala aj povýšenie zo stavu škôlkárskeho do stavu
školáckeho. Predškolákom prajeme všetko najlepšie na
začínajúcej ceste za novým poznaním.
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Naše školy opäť navštívili Američania
V materskej škole chlebom a soľou a v základnej škole
sviatočným koláčom vítali dňa 18. septembra Američanov z
Loma Linda University z Californie, ktorí sa v tomto roku už
po druhýkrát prišli pozrieť na prezentáciu projektu o zdravej
výžive “Filipkovi kamaráti“.

Obr.: Ocenení žiaci

Rozlúčka s MŠ alebo maturita škôlkára
Slávnostne vyzdobený voz ťahaný dvojzáprahom koní
priviezol dňa 29.6.2006 do Obradnej siene obce Klátova Nová
Ves škôlkárov, aby pred zrakmi rodičov, učiteľov
a pozvaných hostí zložili „maturitu škôlkara“.

Profesor Bert C. Connel a profesorka z Katedry výživy si so
sebou priviezli aj filmový štáb, pretože nasnímaný materiál sa
bude premietať ako vzor na Americkej univerzite i pri
zavádzaní projektu v európskych materských školách.
V základnej škole ôsmačky a deviatačky v rámci špecifickej
výchovy pripravili švédske stoly s bohatou ponukou
zeleninových a ovocných jedál a nápojov. Hostia si pozorne
prezreli i výstavu plodov záhrad a ľudových krojov vo
vestibule školy.
O tom, že realizácia projektu Filipkovi kamartáti je na naších
školách úspešná, svedčí i fakt, že riaditeľka materskej školy
Alena Dolníková na pozvanie krajského školského úradu

projekt prezentovala na poradách riaditeliek v Považskej
Bystrici, Trenčíne a Prievidzi.
–ir-

Týždeň boja proti drogám.
Od 13.11. – 19.11.2006 je Týždeň vzdelávania a Týždeň
boja proti drogám. V rámci tohto týždňa sme sa zúčastnili
Tvorivých dielní a futbalového turnaja žiakov 4. ročníka.
Reprezentovali nás : A. Lojko, D. Hrádeľ, P. Jakubík, M.
Šujan, L. Halmo, J. Pavlík, D. Peškovič, P. Kopček, R. Zajíc,
M. Zajíc – obsadili 1. miesto. Na obvodnom kole
v basketbale nás reprezentovali M. Režo, M. Varga, J.
Ďurček, J. Jakubík, M. Olejár, J. Kučera, Š. Kučera, D. Benca
a obsadili 3. miesto. V súťaži zručnosti Štvorlístok obsadili
3.miesto J. Jakubík, M. Jokalová, M. Franková.
Usporiadali sme turnaj medzi triedami v stolnom tenise, súťaž
Pohni kostrou, otvorenú hodinu anglického jazyka a prvouky.
Zorganizovali sme vychádzku detí turistického oddielu spolu
s rodičmi a starými rodičmi do okolitých hôr.
Mgr. Božena Čavojová, učiteľka ZŠ

Z činnosti našej školy
Písal sa 4. september 2006, keď sa otvorili brány našej školy
a 9 tried sa naplnilo 174 žiakmi so 14 vyučujúcimi.
Oddýchnutí a plní pracovného elánu sa pustili plniť úlohy
vyučovacieho i mimovyučovacieho procesu.
- V školskom roku 2006/2007 sa žiaci 8. ročníka J.Ondrušová,
R. Hormuzacheová, M. Jakubík prihlásili do druhého ročníka
Korešpondenčnej školy ekológie.
- 18.9.2006 sme v priestoroch školy pripravili so žiakmi
výstavu s jesennou tématikou. Pozerali na nás svetlonosy,
korytnačky a iné plody našich záhrad.
- 21.9.2006 sa zapísal do školskej kroniky ako Deň mieru,
kedy žiaci 1 – 4. ročníka našej školy súťažili so žiakmi
Špeciálnej školy v Partizánskom – oddelenie Janova Ves.
- 26.9.2006 si žiaci J. Bielik, A. Benca, M. Hormuzache, R.
Paško, M. Španko, D. Žiška, P. Jakubík, P. Jokala zmerali sily
v obvodnom kole v minifutbale a obsadili 4. miesto.
- 27.9.2006 sa naši žiaci D.Dolný, M. Španko, N. Alakšová,
M. Melušová, J. Kučera, D. Benca, J. Jakubíková, D.
Krafčíková zúčastnili cezpoľného behu v Partizánskom.
- 28.9.2006 sa konalo obvodné kolo v minifutbale.
Reprezentovali nás D. Benca, R. Čerešňák, M. Režo, J.
Kučera, Š. Kučera, J. Jakubík, M. Olejár, D. Halmo, M.
Halmo a obsadili 4. miesto.
- 3.10.2006 sa konalo obvodné kolo minifutbalu dievčat, na
ktorom sa naše dievčatá umiestnili na 1. mieste a postúpili do
okresného kola. Boli to žiačky
M. Hlavačková, J.
Jakubíková,A. Beňačková, V. Halmová, D. Krafčíková, N.
Alakšová, M. Chrkavá, V. Čakanová,R. Matkovčíková, D.
Paulenová.
- 4.10.2006 bojovali D. Benca, R. Čerešňák, M. Olejár, J.
Jakubík, D. Halmo, M. Halmo, J. Kučera, Š. Kučera, M.
Kňaze, I. Varga, M. Hlavačková, J. Jakubíková, P. Jakubík vo
veľkom futbale Ligy majstrov.
- 9.10.2006 otvorenie 2 kurzov – Základy práce na počítači.
Kurzy navštevuje 23 záujemcov.
- 12.10.2006 sa naše žiačky M. Hlavačková , J. Jakubíková ,
A. Beňačková, A. Belianska, V. Halmová, D. Krafčíková, N.
Alakšová, M. Chrkavá, V. Čakanová, R. Matkovčíková,
D. Paulenová zúčastnili okresného kola v minifutbale dievčat
a obsadili 3. miesto.

- 13.10.2006 sa školou šírili vône chutných jedál. Na jednej
z chodieb bola výstavka chuťoviek zhotovených žiakmi pri
príležitosti Medzinárodneho dňa výživy. Výstava to bola
neobyčajná, lebo počas veľkej prestávky vystavované
chuťovky zmizli v žalúdkoch žiakov.
- 18.10.2006 žiaci 1. až 4. ročníka navštívili divadelné
predstavenie Zlatovláska v Nitre.
- 23.10.2006 ožili priestory školy výstavkou kníh zo žiackej
knižnice . Žiaci besedovali o knihe „ Do školy „.
- V mesiaci októbri naši žiaci sa zapojili do zberu papiera
a počínali si veľmi dobre. Nazbierali 6 180 kg. Najlepší
v zbere boli žiaci 5. ročníka.
- 24.10.2006 žiaci II. stupňa navštívili Tribečské múzeum, kde
si prezreli expozície: Kultúra pravekých ľudí, Príroda
a živočíšstvo regiónu Topoľčany a starší žiaci si vypočuli
prednášku na tému „ Pády lietadiel v II. svetovej vojne
v regióne“.
- 10.11.2006 okresné kolo v šachu jednotlivcov –
reprezentovali nás A. Beňačková, J. Jakubík, M. Smatanová,
L. Frank.
- 11.11.2006 učitelia cestovali za kultúrou do Nitry a prežili
pekné chvíle s muzikálom Divotvorný hrniec.
Mgr. Božena Čavojová, učiteľka ZŠ

Z činnosti Aktívu pre obrady a slávnosti
Najvzácnejší dar života – svoje dietky priniesli rodičia dňa
11. novembra do obradnej siene, aby sme ich spoločne
privítali na kúsku zeme, ktorý navždy zostane ich rodiskom.
Po úvodnom slove Evy Števlíkovej a predstavení rodičov
a detí matrikárkou obce Ľubicou Dolníkovou, našich nových
občanov Andreasa Maláka, Erika Ďuriša , Michala Gašparíka,
Tomáša Mrvu, Sofiu Hanovú , Bianku Stotkovú , Matúša
Gábriša, Martina Chovanca , Zuzanu Jaďuďovú, Adelu
Števlíkovú a Vanesu Ondráškovú uvítala do života Ing.
Iveta Randziaková, starostka obce. Počas uspávanky v podaní
Márie Gašparíkovej a jej nevesty Márie Gašparíkovej sa
vykonal zápis do pamätnej knihy obce a odovzdali malé
darčeky. Novým občanom a aj ich rodičom želáme pevné
zdravie a veľa spoločne prežitého šťastia a rodinnej pohody.

Obr. Rodičia Miroslava a Zdenko Malákovci priniesli syna Andreasa

Stretnutie spolužiakov

účastníkov z chaty Šianec. Aj tento rok 2. septembra 2006
sme organizovali už 28. ročník Výstupu na Javorov vrch.
Hoci sa v posledných rokoch nemôžeme chváliť bohatou
účasťou, za to sa môžeme pochváliť príjemne prežitým dňom
v našich prekrásnych horách. O rok sa tešíme aj na Vás!
Eva Gašparíková, organizátorka výstupu

Prvej stretávky 9. A triedy po 32 rokoch sa zúčastnili (dolný
rad zľava)Magdaléna Halmová - Stotková, Gabriela Trúchla –
Jakubíková, Katarína Magdolenová – Sporinová, Sidónia
Siváková – Kereková, Beáta Burianková - Halmová, triedna
učiteľka Eva Hlavačková, Božena Filová - Sabová, Erika
Rykalská - Peciarová, Anežka Sekerešová – Dobiášová, (horný
rad zľava)Ida Maťašeová – Novotná, Pavol Dolník, Peter Pauer,
Jozef Minárik, Jozef Bauer, Oľga Gálisová, Emília Dolejšová
– Jakubíková, Vladimír Baláž a Roman Randziak. Spomenuli
si aj na spolužiakov Ľubomíra Sekereša a Jozefa Šaraya, ktorí
bohužiaľ už nie sú medzi nami.
- rrKultúrny dom v Janovej Vsi sa postupne rekonštruuje.
Veľkou úpravou prešla aj kuchyňa, ktorá je vybavená novou
kuchynskou linkou, barovým pultom, šporákmi i plynovým
ohrevom teplej vody. Touto cestou chcem poďakovať
bývalému Zväzu žien v Janovej Vsi, ktorý daroval do
kultúrneho domu riad. Obecný úrad dokúpi i ostatné potrebné
vybavenie kuchynky, aby tak mohla slúžiť svojmu účelu.
Ing. Iveta Randziaková, starostka obce

Výstup na Javorov vrch
Myšlienka poriadať výstup na Javorov vrch sa zrodila v máji
1978. Vtedy sa výbor Základnej organizácie Zväzu požiarnej
ochrany v Janovej Vsi, v tom čase najaktívnejšej organizácie v
obci, rozhodol pri príležitosti 34. výročia SNP zorganizovať I.
ročník veľkej akcie pod názvom „Po stopách SNP.“ Hlavným
cieľom pochodu bolo uctiť si pamiatku partizánov, ktorí
bojovali a položili svoje životy v rozhodujúcich bojoch
v Slovenskom národnom povstaní a to pri pomníku majora
Jozefa Szabu na Cibajkach, ktorý zomrel v ťažkých bojoch
v našich horách. Potom nasledoval pochod po partizánskych
chodníčkoch až na Javorov vrch(730 m n.v.).Tu sa opekalo,
besedovalo, spomínalo, ale aj spievalo: “Tichá noc, tmavá
noc, krásna je, na horách partizán bojuje...“ Neskôr sa
zostúpilo na chatu Šianec, kde už rozvoniaval guláš,
občerstvenie a dobrá zábava.
Účasť bola okolo 50 ľudí. V ďalších rokoch nás bolo stále
viac a viac. V rokoch 1980-1984 bolo viac ako 100 účastníkov
s hosťami až 150 a zastúpené boli všetky vekové kategórie.
Trvalo to plných 10 rokov. Pri organizovaní výstupu sa
striedali ZO ZPO Janova Ves a ZO ZPO Klátova Nová Ves.
Po r. 1989 sa utlmila aj činnosť požiarnej ochrany a tým bolo
narušené aj organizovanie akcie „ Po stopách SNP.“ Až v roku
1994 sa výstupu zúčastnilo 24 ľudí. V roku 1998 sa
organizačný výbor znovu rozhodol obnoviť tradíciu a
organizovať akciu pri príležitosti osláv SNP, ale už pod
názvom „ 20. ročník výstupu na Javorov vrch.“ Podarilo sa.
Výstupu sa zúčastnilo 30 občanov.
Odvtedy každý rok, poslednú prázdninovú sobotu ,
organizujeme „Výstup na Javorov vrch“ v spolupráci
s obecným úradom , ktorý nám poskytne autobus na odvoz

Obr: Účastníci výstupu na vrchole Javorovho vrchu

Komunálne voľby 2006
2. decembra 2006 prebehnú v našej obci voľby starostu
a poslancov do obecného zastupiteľstva. Voliť budeme
v dvoch volebných obvodoch. Vo volebnom obvode č. 1
Klátova Nová Ves sa bude voliť 7 poslancov a vo volebnom
obvode č. 2 Janova Ves sa budú voliť 2 poslanci. Na
hlasovacom lístku zakrúžkuje volič poradové číslo
jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov,
aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu zakrúžkuje volič
poradové číslo len jedného kandidáta.
Volebné miestnosti v Kultúrnom dome Klátova Nová Ves
a Janova Ves budú otvorené 2. decembra 2006 ( v sobotu)
v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Deň svätého Huberta
Dňa 26.8.2006 sa konal v našej obci už XI.ročník Dňa
Svätého Huberta. Organizátormi tohto vydareného podujatia
boli PS-Kostrín, Farský úrad a Obecný úrad Klátova Nová
Ves.

Obr.: Vysvätenie kríža v lokalite Joštová

Pri tejto príležitosti poľovníci obnovili už časom zničený kríž
v lokalite Joštová. Nový kríž aj s obnoveným korpusom Ježiša
Krista vyhotovili svojpomocne a terén v okolí kríža upravili
pracovníci podniku Agro-coop Klátova Nová Ves a.s.,
s ktorými majú poľovníci už tradične dobrú spoluprácu. Pred

Svätohubertskou omšou kríž vysvätil miestny pán farár ThDr.
Štefan Vojtek, PhD. za prítomnosti predsedu organizačného
výboru Doc. Ing. Gašparíka Jozefa, CSc. a ostatných členov
PS-Kostrín.
Musím vyzdvihnúť aj dobrú spoluprácu
s Farským úradom a Obecným úradom Klátova Nová Ves.
Dobrá atmosféra, stretnutia priateľov a pocit dobre vykonanej
práce zostanú v pamäti všetkých zúčastnených.
Text a foto: Emil Lauko, PS Kostrín

Olympiáda dôchodcov

miesto patrilo Skýcovu a štvrté Nadliciam. Najlepším hráčom
turnaja bol Michal Sporina z domácej Klátovej Novej Vsi,
najlepším brankárom Dalibor Križma z Krnče a titul
najlepšieho strelca vybojoval Peter Turčan zo Skýcova.
Anton Petiáš, predseda a hospodár OFK

Turnaj v minifutbale
Opäť sa raz v nedeľu vydarilo počasie a mohli sme si
vychutnať popoludnie pri futbale. Tentoraz minifutbale, v
ktorom sa stretlo dňa 2. júla 2006 až osem mužstiev
zostavených z chlapcov z Klátovej a okolia. Názvy niektorých
ako OLD BOYS, FC HOBLÍK, JOSO+4, ARTRA alebo
MENTOS vystihovali buď vek hráčov, zamestnanie,
obľúbeného kamoša, či firmu, pre ktorú pracujú. Ostatné BECOM, ALFA a DRÚZGAJ KREDENC mali určite tiež
nejakú históriu vzniku, ale nepodarilo sa mi zistiť akú. To ale
neovplyvnilo výkon ich členov a všetky mužstvá bojovali s
odhodlaním vyhrať! Vylosovali sa dve skupiny a na dvoch
ihriskách sa hralo o postup do semifinále. Z A-skupiny
postúpili MENTOS a ARTRA z Oslian, ktoré napokon hrali aj
vo finále, z B-skupiny JOSO+4 a BECOM, tí zase hrali zápas
o tretie miesto. V ňom o dva góly viac ( 5:3 ) dali chalani z
BECOMU a hlavne s pomocou Miša Sporinu, Andreja
Smatanu a Miloša Hatalu si odniesli brondz.

Na druhom ročníku Olympiády dôchodcov v Partizánskom,
ktorá sa konala dňa 16. júna 2006, nás reprezentovali (na
snímke horný rad zľava) Štefan Gergel, Ján Turček, Karol
Sivý, Anton Lacika, Marta Melušová, Michal Piga, Helena
Šútorová, Aladár Šprtka, Marta Turčeková, Antónia Novotná
(), Mária Mihálová, Štefan Pilát, Mária Pilátová a František
Bralušič. Olympionici sa najviac zabavili pri
ženskej
disciplíne hode váľkom.
–irZoznam zaregistrovaných kandidátov na voľbu starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa nachádzajú
v informačných tabuliach obce.

II.

ročník

futbalového

turnaja

V sobotu 8. 7. 2006 sa konal v našej obci II. ročník
futbalového turnaja O pohár starostky obce za účasti družstiev
Klátova Nová Ves, Krnča , Skýcov
a Nadlice .

Obr. Víťazný Mentos

Kedže MENTOS nestratili ani jeden bod, zaslúžili si boj o
prvé miesto, kde ARTRE zasunuli pekné tri góly a inkasovali
iba dva. Preto sme našim MENTOSkám mohli odovzdať zlatú
trofej. Zásluhu na ich víťazstve má jednoznačne Miroslav
Maťaše, ktorý v celom turnaji dal 15 gólov, za čo si odniesol
titul najlepšieho strelca. K výhre pomohli aj Peťovia Chrenko, Kopček, Biháry, taktiež Maťo Meluš, Maroš Báleš a
legenda Ľuboš Lauko. Vyhrať môže síce iba jeden, ale
pobaviť sa môžu všetci, čo sa myslím podarilo, a to aj vďaka
organizátorom a sponzorom, ktorým ďakujeme a tešíme sa na
ďalší
ročník.
Ing. Eva Frkáňová

Športovať a nie ničiť!
Obr:

Organizátor

turnaja

Anton

Petiáš

vydáva

pokyny

mužstvám

Po zaslúženom výkone našich hráčov víťazný pohár
zostal opäť doma. Na druhom mieste skončila Krnča, tretie

13. septembra uplynuli presne 2 roky, čo Ľudovít Smatana ,
Jozef Zajíc a Anton Petiáš zamerali dostavbu sociálneho
zariadenia na futbalovom ihrisku. Po vykopaní prvých metrov
základu sa spolu s aktivačnými pracovníkmi pustili do práce
a vďaka podpore obecného zastupiteľstva, sponzorov

a dotácie z MŠ sa vybudoval pekný športový stánok. Popritom
sa urobili nové siete za bránami, vybudovalo sa detské ihrisko
a krytá tribúna, osadil sa basketbalový kôš a stolnotenisový
stôl. Škoda , že pár jednotlivcov toto zariadenie nevyužíva,
ale ničí. „Som rád, keď je veľa mládeže na športovisku, ako
by mali byť niekde inde, veď robíme to pre nich, pre ich
športový vzrast,“ teší sa z využívania športového areálu
predseda OFK Anton Petiáš, ktorý žije pre futbal.

Stolný tenis
Dňom 30. októbra 2006 sa rozohrali stolno - tenisové súťaže
3. ligy majstrovstvá okresu mužov a žiakov. Naše družstvá si
počínajú v súťažiach nasledovne:
3. LIGA
Handlová – Klátova Nová Ves
Lazany – Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves – KŠK Partizánske
Klátova Nová Ves – Herel Partizánske
Bošany – Klátova Nová Ves
Stará Turá – Klátova Nová Ves
Trenčín – Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves – Karpatia Prievidza
Klátova Nová Ves – STK Prievidza

5:13
9: 9
9:9
13:5
8:10
10:8
9:9
10:8
13:5

Družstvo je momentálne na 3. mieste tabuľky rozdiel od 2.
miesta je 1 bod a na 1. miesto stráca 3 body s tým , že 1.
družstvo má o zápas viac. V najbližšom kole privítame Oslany
a Bystričany.
MO Muži
Veľké Uherce – Klátova Nová Ves „B“
Partizánske „B“ – Klátova Nová Ves „B“
Klátova Nová Ves „B“ – Veľké Uherce „C“
Žabokreky – Klátova Nová Ves „B“
Klátova Nová Ves „B“ - Bošany

5:13
2:16
11:7
13:5
10:8

Družstvo mužov je zatiaľ v tabuľke na 2. mieste.
MO Žiaci - Naši najmladší v súťaži zatiaľ nevyhrali, sú
v tabuľke poslední.
KŠK Partizánske „A“ – Klátova Nová Ves
KŠK Partizánske „B“ – Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves – Bošany „A“
Klátova Nová Ves – Bošany

10:0
7:3
1:9
2:8

Zo žiakov najúspešnejší hráč je Benca Daniel, z mužov v MO
Benačka Ladislav a v tretej lige Bralušič Oliver.
Naši veteráni skončili dlhodobú turnajovú súťaž s tým, že o
majstra republiky vo svojej kategórii( 76 roční – 80 roční) si
miestenky vybojoval Bralušič František.
Touto cestou chceme poďakovať starostke obce a vedeniu
školy, že sa vyriešil jeden problém ohľadom tepla v telocvični
pri majstrovských zápasoch, ktoré sa hrávajú v sobotu.
Oliver Bralušič

