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Vážení spoluobčania,
Začali sme s optimizmom ?
Skončil sa rok 2005, ktorý v našej obci môžeme považovať za
tvorivý a úspešný. Ako jediná samospráva v okrese sme
Už sme niekoľko týždňov v jednotvárnosti nového
dokázali nielen spracovať a zrealizovať úspešný europrojekt
občianskeho roku. Koľko šľachetných predsavzatí odznelo na
v rámci programu SAPARD na rekonštrukciu miestnych
jeho prelome! Čo však z nich ostalo ? Aj keď sme už možno v
komunikácií, ale sami sme ho dokázali aj implementovať
mnohých oblastiach rezignovali, že nebudeme lepší ako
a v tomto roku dostať finančné prostriedky priamo na náš
v predchádzajúcom období, určite nie je neskoro opäť
účet. Vo vlastnej réžii sme spracovali ďalší europrojekt
prehodnotiť naše predstavy o živote a jeho skutočných
v rámci výzvy „Renovácia a rozvoj obcí.“
hodnotách. Veď to je úloha na celý život, nie len na niekoľko
Predsavzatie – splatiť dlh obce z predchádzajúcich rokov do
dní alebo týždňov v novom roku.
konca volebného obdobia sa nám podarilo splniť už v tomto
Základným pravidlom nášho úspechu je, aby sme začínali
volebnom roku. Záväzky obce na celoobecnom vodovode
vždy s vierou, že naše predsavzatia budú korunované
a plynovode sú vyrovnané.
úspechom a nevzdávali sa ani v najťažších chvíľach života.
Zo získanej dotácie z MF na individuálne potreby obce sme
Možno poznáte príbeh o dvoch žabách, ktoré padli do veľkej
začali s rekonštrukciou obecného úradu. Dôsledne využívame
kade s mliekom. Jedna sa zahľadela s hrôzou na hladké steny
všetky získané finančné prostriedky len na nákup materiálu,
nádoby a povedala si : „Odtiaľto sa nikdy nedostaneme,“
všetky práce vykonávajú pracovníci aktivačnej činnosti. Takto
vzdala to utopila sa . Druhá bola tiež v ťažkej situácii.
sa nám podarilo zrealizavať aj novú strechu na Dome smútku
Nekapitulovala však. Dala sa do pohybu. Plávala sem a tam,
v Klátovej Novej Vsi, odvodňovací kanál v Janovej Vsi,
bez oddychu celú noc. A čo sa stalo ? Ráno sedela na hrude
pokračovať v rekonštrukcii sociálneho zariadenia OFK.
masla !
Vykosené
cintoríny
a verejné
priestranstvá,
odvoz
Keď človek pozerá na svoju životnú cestu, právom môže
komunálneho odpadu vlastnými pracovníkmi berieme v našej
pocítiť strach pred všetkým , čo by sa mohlo stať vrátane
obci ako samozrejmosť.
smrti. Môžu ho ťažiť obavy ako to pôjde ďalej na scéne sveta,
V základnej škole sme zrekonštruovali jednu vetvu kúrenia,
ale aj na malom javisku jeho každodenného života. „Život je
čím sme odstránili havarijný stav v triedach. Projektom
vždy životu nebezpečný, “ vtipne hovorieval istý spisovateľ.
Otvorená škola, ktorý podporilo finančným príspevkom aj
Ak Pán chce, aby sme žili, budeme žiť... na to mysleli naši
obecné zastupiteľstvo, sme sprístupnili internet pre našich
otcovia, ktorí do kameňa, dreva aj na papier nezabudli
občanov. Ďalší úspešný projekt „Digitálne štúrovstvo“
poznamenať pri každej významnej stavbe, či udalosti ich
zabezpečí nákup novej vyučovacej techniky pre našu školu.
života: Anno Domini - roku Pána. Nebola to akási rutina, ale
Bola zriadená jazyková učebňa. Práca s deťmi v materskej
vedomie, že je tu ten, od ktorého pochádza všetko dobré.
škole v oblasti environmentálnej výchovy a propagácii
Aj pápež dobrotivého úsmevu , Ján XXIII., ktorého viera
zdravého životného štýlu podľa projektu „Filipko“ sa stala
v Božiu lásku a múdrosť napĺňala celý jeho život často
vzorom aj pre ostatné materské školy.
hovorieval : „Kto verí, ten sa netrasie!“
Počas roka sa naši občania mohli stretnúť na vydarených
Kto chápe vo svojom živote Boha ako živú skutočnosť, aj on
podujatiach akým bola Cesta rozprávkovým lesom pri
nie je ďaleko od nikoho z nás, veď v ňom žijeme, hýbeme sa a
príležitosti osláv MDD, Deň svätého Huberta, Benefičný
sme ... / porov.SK 17,28/, tomu nehrozí konečný neúspech, či
koncert Návraty, stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia
zánik. Taký človek vždy začína s dôverou, ku ktorej ponúkne
obce, futbalový turnaj.
ochotu spolupracovať s Božou milosťou.
Veľkú pozornosť sme venovali životnému prostrediu. Hoci
Začnime teda aj tento čas, tento týždeň či dnešný deň, napriek
sme sa ako jedna z prvých obcí zapojili do separovaného
mnohým našim neúspechom a slabostiam, optimisticky.
zberu odpadu, ktorý už pravidelnými finančnými príspevkami
Optimizmus – to je spojenie viery, fantázie a schopnosti
dotuje aj Recyklačný fond SR, s poľutovaním musíme
oduševniť sa – nás udrží „nad hladinou“ a dá zmysel a silu
konštatovať, že niektorí naši spoluobčania nerešpektujú VZN
v našej práci.
o zbere odpadu a zakladajú alebo zväčšujú divoké skládky
Pamätajme, že nad všetkým stojí dobrý Boh. Tomuto uveriť,
v obci. V tomto roku prijmeme voči takýmto jedincom tvrdšie
milí priatelia, znamená už dnes polovicu úspechu. A práve
opatrenia. Vyzývam všetkých občanov, aby sme si sami
schopnosť takto sa naladiť vám úprimne želám.
chránili čistotu a životné prostredie v obci a jej okolí.
Verím, že aj v roku 2006 sa nám podarí vytvoriť pre našich
občanov podmienky pre zdravý a pokojný život, že v našich
ThDr. Štefan Vojtek, PhD
rodinách i v medziľudských vzťahoch bude prevládať
správca farnosti
tolerancia, dôvera, spoločné úsilie a vzájomná podpora.
Ing. Iveta Randziaková
starostka obce

Kocianovo kvarteto
vystúpilo v Klátovej Novej Vsi

Otvárací koncert hudobného festivalu Topoľčianska hudobná
jeseň 2005 sa konal v nedeľu 25. septembra v kaštieli
v Klátovej Novej Vsi. Vystúpilo na ňom svetoznáme
Kocianovo kvarteto, ktoré patrí k najlepším českým
komorným súborom. Doteraz súbor absolvoval viac ako 2 500
koncertov v tridsiatich štátoch sveta. Pre milovníkov hudby
z Klátovej Novej Vsi a blízkeho okolia bol koncert tohto
vynikajúceho súboru ozajstným sviatkom. Hlboký umelecký
zážitok bol umocnený prekrásnym prostredím a ojedinelosťou
akustiky zrkadlovej sály klátovského kaštieľa.

gazdinky a Ľubo Virág by zasa rád žil v našej obci, lebo
„ vraj tu má asi pánbožko chatu“, starostka obce to všetko
pripisuje skutočnosti, že v lone prekrásnej klátovskej prírody
sú dobrí a láskaví ľudia, ktorí tu žijú snáď odjakživa.

Výťažok z benefičného koncertu sa rozhodli manželia
Bangovci venovať deťom v Materskej škole Klátova Nová
Ves na zakúpenie hračiek.

Október – mesiac úcty k starším
„Pristavte
Benefičný koncert Návraty
Alexandra Bangová, rodená Strakošová spolu so svojím
manželom nevidiacim Mariánom Bangom, priateľmi
a hosťami vystúpili dňa 14. 11. 2005 v Kultúrnom dome
v Klátovej Novej Vsi už na jubilejnom piatom benefičnom
koncerte Návraty.

Koncert je pre našu obec výnimočnou kultúrnou udalosťou, na
ktorú sa každoročne dôkladne pripravuje. Dôsledná
propagácia zabezpečí, že sála kultúrneho domu je vždy
vypredaná. Okrem manželov Bangovcov na koncerte
vystupujú známe osobnosti z oblasti kultúry bez nároku na
honorár. Veď ktorá obec sa môže pochváliť, že na jednom
koncerte spolu vystúpi Jadranka, Ľubo Virág, skupina Profil
a hovoreným slovom všetkých pobaví Maja Velšicová
a Michal Slivka? Nuž a dozvedeli sme sa, prečo sa účinkujúci
radi vracajú do Klátovej. Nie je to len pre fantastické
publikum, vynikajúcu atmosféru a pohostinnosť, ale i fakt, že
ľudia v našej obci vnímajú umenie vraj voľajako inak, čo na
iných koncertoch nezažívajú. Hoci sa Marián Bango priznal,
že je to kvôli fantastickým koláčom, ktoré napečú klátovské

sa teraz, obzrite sa na malú chvíľu späť.
S pokojom, ktorý vám ponúka jeseň, zhodnoťte svoj život –
tešte sa z prítomnosti blízkych, pohlaďte zrakom svojich
životných partnerov, pretože krásu jesene
najlepšie
vychutnáte v dvojici, objímte svoje – dnes už dospelé deti,
pretože to od Vás vždy budú potrebovať, podajte ruku svojim
priateľom a odpustite svojim nepriateľom. A hlavne, nič
neľutujte. Všetko bolo tak, ako to byť malo“... týmito slovami
s a prihovárala starostka obce starším spoluobčanom, ktorí sa
zišli na jej pozvanie dňa 24. 10. 2005 v Kultúrnom dome
v Klátovej Novej Vsi na stretnutí pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. O príjemnú atmosféru a dobrú náladu plnej sály
kultúrneho domu sa postarala skupina Jeseň z Partizánskeho.
Čestné uznanie z rúk predsedu Jednoty dôchodcov Dr.
Grmana za dobrovoľnú prácu v prospech starších
spoluobčanov prevzal Karol Sivý.

V našej obci myslíme na svojich starších spoluobčanov nielen
jeden mesiac v roku. Vo vyhradenej miestnosti školskej
jedálne sa už tretí rok môžu dôchodcovia naobedovať,
nevládnym a chorým občanom obed prinesú domov
nezamestnaní v rámci aktivačných prác. Všetkým občanom,
ktorí to potrebujú, je poskytnutá opatrovateľská služba. Starší
občania sa pravidelne stretávajú v klube dôchodcov, jedenkrát
ročne pre nich obecný úrad zorganizuje výlet, najradšej si
chodia oddýchnuť a vykúpať sa do termálneho kúpaliska
v Podhájskej.

Sme radi, že aj na prvom ročníku Olympiády dôchodcov
v Partizánskom sme mali svoje zastúpenie. V stolnom tenise
nás reprezentoval František Bralušič, ktorý obsadil pekné 3.
miesto.

Školské okienko
Pohľad na list kalendára prezrádza, že sme vkročili do 2.
polroka školského roka 2005/06. Pýtate sa, čo sme prežili, čo
sa v škole zmenilo? V súčasnosti navštevuje školu 180 žiakov
1.-9. ročníka, ktorých vyučuje 14-členný pedagogický zbor.
162 žiakov si v septembri vybralo jeden z 12-tich záujmových
krúžkov, ktorý ich upútal svojou ponukou. Naša škola, ktorá
nesie v tomto školskom roku prívlastok „otvorená“, otvára
svoje brány nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Vďaka
úspešnému projektu Infovek - Otvorená škola a vyškoleniu
Mgr. M. Molčanovej sme sa stali Microsoft Académiou.
Získali sme licenciu MSITAcademy (školiaceho strediska
firmy Microsoft), ktorá nás oprávňuje organizovať bezplatné
kurzy Word a Excel pre širokú verejnosť.
V októbri až decembri sme verejnosti ponúkli internetový
klub. V januári prví odvážlivci ukončili i počítačový kurz
zameraný na Word. Vysoká odbornosť Mgr. M. Molčanovej
a Mgr. Ľ. Hnátovej prilákala ďalších záujemcov, preto sa
posledný januárový a prvý februárový týždeň otvárajú dva
nové počítačové kurzy pre 20 občanov z Klátovej Novej Vsi.

Úspešnosť v ďalšom projekte Digitálne štúrovstvo priniesla
pre našu školu finančnú podporu 100 000 Sk. Získané financie
investujeme do
techniky, ktorá skvalitní výchovno –
vzdelávací proces. Doposiaľ sme kúpili interaktívnu tabuľu e Beam systému, za ňou bude nasledovať datavideoprojektor
a ďalší počítač.
Výuka cudzích jazykov nabrala tento rok nové obrátky.
Aprobované učiteľky Mgr. Ľ. Hnátová a Mgr. R. Mattová
svoje hodiny vyučujú v novom jazykovom laboratóriu, ktoré
sme slávnostne otvorili v januári 2006. Moderný vyučovací
proces dáva žiakom nové možnosti vzdelania. To, že sa výuka
cudzích jazykov stala prioritou, svedčí i tá skutočnosť, že sa
s anglickým jazykom stretávajú už naši najmenší. V 1. – 2.
ročníku sa AJ učia tí, ktorí si zvolili krúžok anglického
jazyka. V 3. triede sa s anglickým jazykom popasujú všetci. Je
to ich povinný predmet. V nasledujúcich ročníkoch
vyučujeme anglický a nemecký jazyk súčasne.

Nie náhodou sa vraví, že každý deň má svoje neopakovateľné
čaro. V škole to platí dvojnásobne. Svedčia o tom rozličné
akcie a súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastnili. Posúďte sami:
exkurzia do Žiliny, návšteva divadelného predstavenia
Maľované na skle, Otvorená hodina 2. a 3. ročníka, návšteva
Hornonitrianskej hvezdárne v Partizánskom, účasť žiakov 9.
ročníka na Burze stredných škôl, Otvorená hodina 1. ročníka,
Mikulášske popoludnie, návšteva divadelného predstavenia
Pán prsteňov, vianočná výstava ručných prác, vianočný
koncert v kostole a spevácka súťaž SuperStar.
Naši žiaci reprezentujú školu i v rôznych súťažiach
a v žiackych projektoch. Azda najpríjemnejšie nás prekvapila
výsledková listina 4. kola celoslovenského projektu „Poznávaj
svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch“. Päť projektov,
ktoré reprezentovali našu školu sa umiestnilo nasledovne:
K. Bencelová – 1. miesto
V. Peťovská – 3. miesto
L. Gálisová, L. Dušová – 4. miesto
V. Gašparíková – 5. miesto
Veľmi cenný výsledok dosiahli v celoslovenskej matematickej
súťaži SEZAM i Ján Jakubík, žiak 8. triedy, ktorý obsadil 6.
miesto zo 66 súťažiacich a M. Franková, žiačka 5. ročníka,
ktorá sa umiestnila na peknom 8. mieste.
Svoje vedomosti i zábavné vlohy uplatnili v súťaži Šikovnejší
vyhráva R. Paško a D. Jakubíková, ktoré ich posunuli na 2.
miesto.
Estetické cítenie a výtvarný talent priniesol úspech Dávidovi
Kňaze vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Matematické
myslenie a výbornú predstavivosť zúročili na matematickej
olympiáde žiaci M.Franková a Juraj Jakubík, obaja boli
úspešní riešitelia. Pozadu nezostávajú ani naši športovci.
Starší žiaci obsadili tri druhé miesta – v minifutbale, vo
futbale a basketbale. Darilo sa i starším žiačkam. Tie
v minifutbale obsadili 2. miesto a v basketbale 3.miesto.
Vymenované súťaže a projekty predstavujú iba zlomok z toho,
čo našich žiakov ešte len čaká. Prihlásili sa do nových
teleprojektov, ako sú :
 Korešpondenčná škola ekológie, ktorá je venovaná
národným parkom v SR. Do tohto projektu sa
zapojili žiaci 7.ročníka -J. Ondrušová, M. Jakubík
a R. Hormuzacheová.
 Baltík / programovanie pre deti/- je počítačový
program, ktorý rozvíja logické myslenie a tvorivosť.
Zúčastňujú sa ho žiaci 5. a 6. ročníka.
 5. ročník súťaže Pátranie po predkoch
 Trinásta komnata
Žiaci sa pripravujú aj na olympiádu z biológie, nemeckého
jazyka a geografie, na literárne súťaže Rozprávkové

vretienko, Literárne Topoľčany, Beniakove Chynorany
a Európa v škole, ktorá obsahuje i výtvarnú časť.
Všetkým žiakom, ktorí sa rozhodli reprezentovať našu školu
a šíriť jej dobré meno, prajeme veľa vytrvalosti a tvorivých
síl.
O tom, že deti sú budúcnosť, do ktorej sa vždy oplatí
investovať, sa presviedčame najmä vtedy, keď vidíme ich
pekné vyučovacie výsledky. Tie však dosiahli, vážení rodičia
a priatelia školy, i vďaka Vám, keď ste škole darovali 2% zo
zaplatených daní, ktoré sme premenili na učebné pomôcky,
a tak sme zabezpečili kvalitnejší vyučovací proces.
Preto Vás i teraz touto cestou prosíme, aby ste nám opäť
darovali svoje 2% z vypočítanej a zaplatenej dane.
Za všetkých žiakov vopred ďakujeme.
Mgr. Jarmila Bencelová
zástupkyňa riaditeľky

Poľovnícky ples
Plesová sezóna v mrazivom počasí nenechala nečinných ani
poľovníkov PS Kostrín Klátova Nová
Ves. Už tradičný
poľovnícky ples v poradí VII. sa konal v soboru 28.1.2006
v miestnom kultúrnom dome. Do dobre vykúrenej
a vyzdobenej sály sa prišlo zabaviť 160 ľudí, nielen
z okolitých obcí, ale i z Topoľčian, Partizánskeho, či
Bánoviec.

Ostatní členovia si zodpovedne plnili určené úlohy vo výčape,
príprave a výdaji stravy, predaja lístkov do tomboly, vítania
hostí a pod. tak, aby sa návštevníci plesu čo najlepšie cítili.
Okrem uvedenej spoločenskej akcie, sa poľovníci príkladne
starajú o raticovú a drobnú zver, keď pravidelne týždenne
dopĺňajú kŕmelce hlavne senom, jadrovým a dužinatým
krmivom. Túto činnosť podnecuje hlavne člen PS pre
brigádnickú činnosť Pavol Ondruš. Zver má neľútostne
sťažené podmienky pri hľadaní potravy, lebo hlboká vrstva
snehu a nízke teploty im zamedzujú prístup k prirodzenej
potrave. Práve toto je hlavné poslanie klátovských
poľovníkov. V letnom období zabezpečiť dostatok krmiva,
vyrobiť a opraviť poľovnícke zariadenia, a byť nápomocní aj
v brigádnickej pomoci pre obec.
Ing. Jozef Frkáň

Vyhodnotenie futbalovej sezóny

Hudba Musik 3, ktorá hrala do tanca a pre počúvanie, pri
chutnej večeri „a la Roman Vojtela“ z jeleniny, ako aj
poľovnícky guláš z diviaka a srnčieho, pokračovala zábava
v plnom prúde až do rána. Biele, či červené víno umocnilo
vzrušenie pri žrebovaní bohatej tomboly, ktorú osobne riadil
predseda poľovníckeho spolku Kostrín pán Marián Kerek.

OFK má za sebou jednu z úspešných sezón. V minulom roku
sme sa zúčastnili troch turnajov.
Umiestnenie bolo nasledovné.
Klát. N.Ves 9.7. Veľký Klíž 17.7. Skýcov 24.7.
1. Klátova N.Ves
Veľký Klíž
Veľký Klíž
2. Veľký Klíž
Klátova N.Ves
Skýcov
3. Mošovce
Kolačno
Klátova N. Ves
4. Skýcov
Skýcov
T. Nemnice
Keďže góly sú korením futbalu pripomeňme si našich
strelcov: Podolák - 14, Kopček – 4, Domček – 3, Janček – 1,
Sporina – 1, Dragula – 1, Mataše – 1
Súťažný ročník 2005-2006
1. trieda muži –PE/BN jeseň 2005
z v r p skóre B
1. Dolné Naštice
15 12 2 1 39:18 38 17
2. Veľký Klíž
15 11 1 3 51:13 34 13
3. Brodzany
15 11 0 4 36:18 33
9
4. Skačany
15 9 2 4 40:22 29
5
5. Klát. Nová Ves
15 8 2 5 25:18 26
2
6. Nadlice
15 8 1 6 26:22 25
4
7. Malá Hradná
15 7 2 6 30:35 23
2
8. Dežerice
15 6 2 7 28:23 20 -4
9. Šišov
15 6 2 7 19:24 20 -4

10. Zlatníky
11. Krásna Ves
12. Podlužany
13. Uhrovec
14. Malé Uherce

15
15
15
15
15

6
6
3
2
0

1 8 33:39 19
0 9 35:40 18
1 11 22:50 10
1 12 22:45 7
3 12 9:48 3

-2
-6
-14
-11
-21

Radosť našich futbalistov po vyhratom zápase v Skačanoch.
Už sa stalo tradíciou , že po skončení súťaže sa stretne
A mužstvo, dorast a funkcionári OFK na slávnostnom
ukončení sezóny.
Detailne sa rozobral každý zápas,
vyhodnotili sa žlté i červené karty, strelci gólov, účasť na
zápasoch, ale i tréningoch. To bolo možné vďaka dôslednej
štatistike, ktorú vedie pán Anton Petiáš, predseda OFK. Celá
akcia bola spestrená premietaním fotografických záberov,
ktoré „ulovil“ Ing Kišac a Ing. Randziak.
Po úspešnej jarnej súťaži sme vstúpili do jesene so slabšími
výkonmi, čo sa ukázalo aj v Malej Hradnej. Po tomto súboji sa
chlapci dali dokopy a mali sme veľmi dobré a kvalitné
výsledky (Zlatníky, Skačany, D. Naštice, V.Klíž), čo sa
odzrkadlilo aj v tabuľke. Po tomto znova prišiel pokles hlavne
na zápasoch doma s Podlužanmi a v Malých Uherciach. Na
týchto výsledkoch má zásluhu aj bývalý tréner Július Čikas.
Došlo k výmene trénerov a mužstvo prebrali domáci tréneri
Hlaváč Vladimír a Maťaše Miroslav. Jarnú súťaž chceme
odohrať zodpovedne a hlavne pre radosť klátovských
fanúšikov.
Ing. Roman Randziak, Anton Petiáš

Vzácny hosť z Očovej medzi škôlkármi
Vychovávať k umeniu znamená :
Tka ť deťom plátno života niťami srdca
Deti z Materskej školy v Klátovej Novej Vsi – Školy
podporujúcej zdravý životný štýl, s kamarátom Filipkom /logo
školy/ sa nemohli dočkať vzácnej návštey z Očovej. Do
materskej školy zavítal 23.septembra vzácny hosť –
vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton
Budinský
z Podpoľania z Očovej- Holcov Majer,
spolupracovník STV a rozhlasu. Pripravil pre deti veľa
nezabudnuteľných chvíľ. Krásnou a zaujímavou formou
priblížil deťom čaro našej slovenskej piesne, slova a hlavne
predniesol originálne ukážky hry na archaické hudobné
nástroje – fujaru, píšťalu, dvojačku, handrársku píšťalu, gajdy,
drumbľu, okarínu, Panovu flautu, citaru, harmoniku –
heligónku, pastiersky bič a iné.

Deti so zatajeným dychom a rozžiarenými očkami sledovali
celé predstavenie. Vyludzovanie tónov z rúry vysávača, ktorá
mala podfarbenie fujary, vyvolalo u detí nielen prekvapenie,
ale aj smiech a radosť. Pestrosť očovského kroja uja Antona a
rôzny kúzla s hudobnými nástrojmi povzbudzovali deti
k tomu, aby tiež ukázali , čo sa v materskej škole naučili . To,
že detský spev a ľudový tanec má tradíciu aj v okrese
Partizánske, svedčí o tom, že nám nie je ľahostajná ľudová
slovesnosť, za čo patrí poďakovanie pani riaditeľke Alene
Dolníkovej, pani učiteľkám a celému kolektívu MŠ Klátova
Nová Ves.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18. októbra
2005 prerokovalo a schválilo:
- Správu o plnení rozpočtu obce k 30. 9. 2005
- Protipovodňový plán obce Klátova Nová Ves, miestnu
povodňovú komisiu a technický štáb obce.
- Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi obcou
Klátova Nová Ves a firmou Pulmed a.s. na prenájom Detskej
ozdravovne Janova Ves.
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. decembra
2005 prerokovalo a schválilo:
- Správu o plnení rozpočtu obce k 30. 11. 2005
- VZN o miestnych daniach, ktorých výška pre rok 2006 sa
nemení
- VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a miestnej dani za komunálny odpad, ktorá sa
nezvyšuje a bola schválená 180 Sk na osobu a rok.
Schválený poplatok je opäť najnižší v celom okrese.
- Požiarny poriadok obce
- Bezpečnostný projekt obce

Mikuláš
To, že ani v minulom roku nezabudol Mikuláš na deti v MŠ sa
potvrdilo dňa 5.decembra 2005 . Deti sa veľmi tešili na
darčeky, ktoré im každoročne prináša. Ako inak aj teraz
museli Mikuláša presvedčiť, že si ich zaslúžia. Deti sa však
nedali zahanbiť a milo prekvapili všetkých rodičov,
súrodencov, príbuzných ,ale i pani starostku, ktorá tiež naše
pozvanie prijala. Na začiatku krásne hovorili o advente,
neskôr s lektorkou angličtiny prezentovali
nadobudnuté
vedomosti z angličtiny, zahrali starú ľudovú vianočnú hru,
zatancovali a zaspievali krásne vianočné koledy. Z pekného
kultúrneho vystúpenia sa všetci tešili. Potom nastal moment
prekvapenia a Mikuláš rozdával balíčky s ovocím, drevené
ekologické hračky a lopaty na sneh.

Meno kandidáta

Nakoniec si s Mikulášom zatancovali a on im prisľúbil, že sa
o rok znovu vráti. Aj v tomto milom kultúrnom podujatí bolo
cítiť veľkú spolupatričnosť a radosť všetkých zúčastnených.
A o to predsa kolektívu MŠ išlo –spolu urobiť deťom radosť.
Alena Dolníková, riaditeľka MŠ

Stolný tenis
V mesiaci december 2005 sme sa zúčastnili turnaja
v Piešťanoch „Memoriál Emila Borovského“ za účasti
mužstiev Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
V súťaži jednotlivcov prvenstvo i pohár si odniesol náš hráč
Oliver Bralušič. V súťaži dvojčlených družstiev prvenstvo si
odniesla dvojica O. Bralušič – Š. Jakubík.
V januári 2006 sa konali v Bratislave Majstrovstvá Slovenska
veteránov. Po predhádzajúcich ôsmich turnajoch si účasť
vybojoval František Bralušič, ktorý vo svojej kategórii 75
rokov a viac získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme.
V dlhodobých súťažiach STK v 2. lige NR+TN vybojovala
v 13. a 14. kole remízu a výhru a odpútal sa z posled. miesta.
z v r p skóre
B
1. ŠG Nitra B
14 13 0 1 202:50 40
2. Nové M. n. Váhom 14 13 0 1 174:78 40
3. Lazany
14 10 1 3 145:107 35
4. STO Veľké Uherce 14 9 2 3 166:86 34
5. Bánov
14 6 2 6 133:119 28
6. Dubnica n.Váhom 14 6 2 6 125:127 28
7. Levice
14 4 4 6 115:137 26
8. Nová Dubnica
14 6 0 8 112:140 26
9. Drietoma
14 4 2 8 100:152 24
10. Stará Turá
14 3 0 11 84:168 20
11. STK Klát. N.V.
14 1 2 11 88:164 18
12. Pov. Bystrica
14 1 1 12 68:184 17
Ďalšie dvojkolo odohráme 11.2.2006- Zisk bodov by uľahčil
boj o záchranu, vypadá len posledný a to STK KNV by
nechcel dopustiť.
Oliver Bralušič

Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja
Dňa 26. 11. 2005 sa konali voľby poslancov a predsedu TSK.
Vo volebnom okrsku č. 1 Klátova Nová Ves z 1027
oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov sa volieb
zúčastnilo 279, pričom odovzdali 271 platných hlasovacích
lístkov pre voľby do zastupiteľstva a 272 platných hlasovacích
lístkov pre voľby predsedu. Vo volebnom okrsku č. 2 Janova
Ves sa z 273 oprávnených osôb zapísaných do zoznamu
voličov volieb zúčastnilo 81 občanov, ktorí odovzdali 75
platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva a 80
platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu.
Počet platných hlasov pre kandidátov:

Ing. Iveta Randziaková
Ing. Anton Stanko
Ing. Róber Krupica
Erich Dvonč
Mgr. Mária Janíková
PaedDr. Jozef Božik
MUDr. Lívia Brušková
Anna Horáčková
Mgr. Milan Ivanka
Mgr. Milan Krošlák
Jozef Foltán
Mgr. Mária Hazuchová
Slávka Súlovská
Erich Kadnár
Michal Valach
Ing. Vlad. Ladziansky
Ing. Viktor Bezák
Helena Šagátová
Ľudovít Košík
JUDr. Edita Balážiková
Jozef Bezák
Stanislav Husár
Monika Bauerová
Ing. Jozef Jarošinec
Ing. Jozef Tomáš

SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF
SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF
KSS
SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF
SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
SDKÚ,DS
KSS
SOS
KSS
KSS
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
SDKÚ,DS
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
SOS
SDKÚ,DS
ZRS
nezávislý
SOS
nezávislý
nezávislý
KĽS
SDKÚ,DS
SOS

Okr.č.1

Okr.č.2

219
141
71
66
63
43
36
26
24
23
17
17
16
14
14
13
11
11
9
8
8
8
6
3
3

51
44
28
24
21
13
8
3
3
1
2
11
6
10
8
3
2
5
1
1
4
4
3
7
1

Okr.č.1

Okr.č.2

Počet hlasov pre 1. kolo volieb predsedu TSK:
Meno kandidáta

126
49
66
18
SDKÚ,DS
24
3
KSS
19
6
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
19
nezávislý
8
1
Strana priateľov vína
3
nezávislý
2
1
nezávislý
2
1
KĹS
2
ZRS
1
1
Úsvit
Za poslancov VÚC boli za okres Partizánske zvolení
Ing. Iveta Randziaková, Ing. Anton Stanko, PaedDr. Jozef
Božik a Mgr. Mária Hazuchová.
Druhé kolo volieb predsedu TSK sa konalo dňa 10. 12. 2005,
pričom vo volebnom okrsku č. 1 z 1027 oprávnených voličov
prišlo k urnám 131 občanov, ktorí odovzdali 129 platných
hlasov a vo volebnom okrsku č. 2 z 274 oprávnených voličov
prišlo voliť 38 občanov, ktorí odovzdali 38 platných hlasov.
MUDr. M. Chovanec
Ing. S. Jančovič
PhDr. Jozef Hrdlička
MUDr. P. Sedláček
Mgr. Dominik Gahér
Milan Fogaš
Jozef Rea
Ing. Ján Marcinek
Ing. Jozef Rojko, CSc
Ján Margala
Dušan Saksa

SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF

Meno kandidáta

Okr.č.1

100
29
ĽS-HZDS,ANO,PSNS,ZSNS
Za predsedu TSK bol zvolený MUDr. Pavol Sedláček.
MUDr. M. Chovanec
MUDr. P. Sedláček

SMER-SD,KDH,SNS,HZD,SF

Okr.č.2

27
11

Úprimne chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi odovzdali
svoj hlas, ale aj všetkým ktorí sa zúčastnili volieb. Je pre mňa
veľmi potešiteľné, že ma podporili najmä občania z Klátovej
Novej Vsi, kde som starostkou, čo znamená, že pozitívne hodnotia
moju prácu. Verím, že ako poslankyňa TSK zlepším spoluprácu
so starostami obcí, že občania regiónu Partizánske začnú vnímať
konkrétne veci, ktoré pre nich VÚC bude robiť najmä v
regionálnom rozvoji, starostlivosti o chorých a nevládnych
občanov a v oblasti stredného školstva.

Ing.Iveta Randziaková, poslankyňa VÚC
Trenčín

V roku 2005 sa narodili
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

21.01.2005
26.02.2005
28.02.2005
13.03.2005
17.05.2005
25.05.2005
26.08.2005
26.08.2005
23.09.2005
23.09.2005
14.10.2005
16.10.2005
23.11.2005
28.11.2005
19.12.2005
27.12.2005

Matej Lenárt
Viktória Dušová
Tomáš Kerek
Bibiána Hlavačková
Tomáš Dufek
Simona Podoláková
Nina Kereková
Peter Matejov
Vanesa Brázdilová
Karolína Vojtelová
Timotej Jakubík
Filip Lauko
Jakub Chrkavý
Lukáš Bílek
Michaela Ňaňová
Matúš Oravec

Manželstvo uzatvorili
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

05.02.2005 Erik Bajner –Marcela Borchová
05.02.2005 Michal Vojtela – Katarína Vojtelová
12.02.2005 Anton Kerek- Slávka Bielichová
9.03.2005 Marián Stanko – Mária Chrenková
16.04.2005 Miroslav Vojtela- Lýdia Cibulková
23.04.2005 Ľuboš Lauko – Mária Žišková
07.05.2005 Štefan Peťkovský – Tímea Frajová
21.05.2005 Michal Stotka – Zuzana Smatanová
15.07.2005 Peter Maťašeje – Eva Maláková
10.09.2005 Jozef Novák – Marianna Biháryová
17.09.2005 Martin Sloboda – Katarína Kasalová

Deväťdesiatnici
Deväťdesiate narodeniny oslávili
Feješ a pán Štefan Hlavačka

pán Ladislav

Najstarší občan – občianka
 Najstarším občanom v našej obci je pán


Jakubík, ktorý sa dožil 94 rokov.
Najstaršou občiankou obce je
Korcová, ktorá sa dožila 95 rokov.

pani

Anton
Štefánia

Opustili nás
†

†
†
†
†

†
†
†
†
†

†
†
†
†

†

11.02.2005
15.02.2005
16.02.2005
2.03.2005
13.03.2005
4.04.2005
13.06.2005
10.07.2005
5.08.2005
7.08.2005
25.08.2005
9.09.2005
9.09.2005
rokov
24.10.2005
3.11.2005

Ľubomír Feranec
vo veku 52 rokov
Anton Hatala
vo veku 83 rokov
Mária Slabá
vo veku 84 rokov
Ladislav Dufek
vo veku 68 rokov
Jozef Slabý
vo veku 92 rokov
Katarína Michalidesová vo veku 87 r
Anton Mikuláš
vo veku 64 rokov
Jozef Jakubík
vo veku 72 rokov
Vincent Šarina
vo veku 85 rokov
Štefan Dolník
vo veku 81 rokov
Alžbeta Sivá
vo veku 67 rokov
Teodor Halmo
vo veku 71 rokov
Július Vlčko
vo veku 65
Emil Kanka
Helena Stotková

vo veku 64 rokov
vo veku 63 rokov

