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Klátova Nová Ves –
Dedina ako klenotnica

Súťaží sa vo všeličom a o všeličo. Výsledky niektorých
potešia len zopár priamo zainteresovaných ľudí, z ďalších sa
tešia stovky, ba tisíce. Je tomu tak aj v prípade celoslovenskej
súťaže vyhlásenej Slovenskou agentúrou životného
prostredia DEDINA ROKA, v ktorej ide o prezentáciu krás,
jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia
občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a
národnej hrdosti, ale aj o zvyšovanie konkurencieschopnosti
a prestíže slovenských obcí.
Do súťaže, ktorá prebieha v spolupráci s Ministerstvom
životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a
Združením miest a obcí Slovenska, sa už po ôsmy raz mohla
zapojiť každá slovenská obec bez štatútu mesta.

Obr.: Klátovonovovešťania v sebe nezapreli pohostinnosť a ponúkli svojimi
špecialitami aj predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru.

No nielen to zlákalo na osobnú návštevu Klátovej Novej Vsi
ministra životného prostredia Petra Žigu a riaditeľa Slovenskej
agentúry životného prostredia Martina Vavřineka. Bola to
hlavne zvedavosť, vidieť na vlastné oči klenoty tejto obce.
Magdaléna Babčanová, redakcia Tempo

Vianoce

Obr.: Cenu Dedina ako klenotnica prevzala Iveta Randziaková, starostka
obce od ministra Životného prostredia SR Petra Žigu, generálneho riaditeľa
SAŽP SR – Martina Vavrineka, riaditeľky Spolku pre obnovu dediny Anny
Kršákovej, predsedu ZMOS Michala Sýkoru, generálnej riaditeľky Národného
osvetového centra Jany Kresákovej, predsedu predstavenstva COOP Jednota
Martina Katriaka.

Tento rok ich bolo 20 a celkové prvenstvo môžu oslavovať v
okrese Levoča, konkrétne v obci Spišský Hrhov, ktorá sa stala
Dedinou roka 2015. Z deviatich kategórii poputuje jedno
prvenstvo aj do okresu Partizánske, konkrétne do Klátovej
Novej Vsi. Získala titul Dedina ako klenotnica za príkladnú
starostlivosť o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich
využívanie v aktivitách obce a v rozvoji turizmu.
Smaltová tabuľka s názvom ocenenia bude prvenstvo v súťaži
pripomínať na verejnom priestore – na budove obecného
úradu. Na slávnosti 3. decembra v Spišskom Hrhove, ktorý sa
stal držiteľom titulu Dedina roka, prevzala cenu za Klátovu
Novú Ves vyslaná delegácia poslancov, členov komisií a
občanov na čele so starostkou Ivetou Randziakovou.
Prostredníctvom propagačných materiálov priblížili svoju
obec, ponúkli prítomných oškvarkovými pagáčmi, osúchmi,
domácou klobásou a ako správni hostitelia aj klátovskou
slivovicou a vychýreným štedrákom.

Vážení spoluobčania,
opäť nám klope na dvere čas
sviatočný, výnimočný
a zázračný. S nehou a v tichosti vstupuje k nám - do našich
domovov, príbytkov, do našich duší, pocitov, do našich rodín,
k našim deťom, príbuzným, priateľom a známym. Čas, keď sa
aspoň na chvíľu zastavujeme a vychutnávame si čaro ľudskej
spolupatričnosti a blízkosti. Vianočné očakávanie sa odrazu
prehupne do najkrajšieho dňa Vianoc, ktorým je Štedrý deň.
Ten nech vám prinesie pohodu a pokoj pri sviečkach
Betlehemského svetla v kruhu Vašich najbližších.
Vianoce sú okamihom, keď prosté veci vystúpia zo šedivého
úzadia svojej každodennosti a my sme schopní i chlieb na
stole i hrnček vedľa neho vnímať ako zázrak. Vianoce – to je
oslava domova. Každý človek hľadá na tento čas miesto, kde
by sa uchýlil.
Milí spoluobčania, želám nám všetkým bez rozdielu veku, aby
sme tieto Vianoce znovu vnímali ako zázrak. Želám Vám, aby
nikto počas tohto dňa nebol sám, ale aby si našiel svoje
miestečko v kruhu svojich najbližších.
Sviatky, ktoré práve prežívame a ktoré sú sviatkami celej
civilizácie, nám kážu myslieť na Boha a zároveň sa zaujímať
o osud ohrozeného človečenstva, o osud ľudskosti –
zraniteľného dieťaťa v jasliach, ktorého údel, nám tak dôverne
známy nikdy nás neprestane dojímať a vracať samých sebe
ako tichá hudba nášho bytia. Vojdime teda spoločne do
Vianoc a buďme spravodliví.
Pokojné a požehnané Vianoce Vám vinšujem, milí
spoluobčania.
Ing. Iveta Randziaková, starostka obce

Ako sme u Čili Nemcov
a Francúzov piec Ť osúchy

Posilnení obedom na vychýrenom Salaši Kostrín strávili
hostia aj popoludnie originálne – učili sa piecť osúchy,

Priateľstvo – to je niekedy viac ako láska. Je to viera v to, že
ruka zviera pevne inú dlaň... Slová staršej známej piesne
platia doteraz. Aj v prípade obyvateľov Klátovej Novej
Vsi, ktorí pred piatimi rokmi prijali ponuku svojej
rodáčky pani Marty, žijúcej v krajine šansónu. Nask očili
do rozbehnutého vlaku družobných vzťahov dvoch
mestečiek vo Francúzsku a Nemecku, a na trase Vignols –
Saint Solve – Lascaux – Kaltenwestheim – Mittelsdorf
pribudla nová zastávka.
Doteraz Klátovčania absolvovali dvakrát návštevy oboch
partnerov a v strede tohtoročných prázdnin ich po druhý raz
zasa hostili oni. Ruky si srdečne zovreli 24. júla pri zvítaní sa
v klátovskom kultúrnom dome i v rodinách, v ktorých našli
svoj druhý domov. Ruka v ruke kráčali medzinárodné rodiny
po zaujímavých výletoch, držali sa v tanci a speve, poznávaní
nášho regiónu..., pri vrelom rozlúčkovom objatí a „zababrali“
si ich cestom pri pečení tradičných slovenských osúchov.
Učiteľov mali tých najlepších – skúsené klátovské gazdinky.
„Je to taký malý zázrak, že sme uprostred Európy utvorili
niekoľko ostrovov, ktoré sú pre nás čoraz dôvernejšie známe.
Žijú tam naši blízki priatelia a máme k nim naozaj vrelý
citový vzťah. Rok, ktorý je za nami, bol určite pre každého
z nás plný zážitkov a skúsenosti. Ak sa s nim vzájomne
podelíme, môžeme byť trojnásobne múdrejší a skúsenejší...“
vyznala sa z pocitov starostka hosťujúcej obce Iveta
Randziaková. Pre takmer päťdesiatku priateľov zo zahraničia
pripravili program, ktorý nielen veľa sľuboval, ale aj naplnil
vrchovatou mierou zážitkov. Hneď prvým výletom do Bojníc
boli očarení – prehliadkou zámku, zoologickej záhrady,
obedom pod zámkom, i návštevou sklárskej dielne vo
Valašskej Belej. Tu si mohli vyskúšať nielen fúkanie skla, ale
aj tkanie na krosnách, na ďalšej zastávke sa vykúpať v bazéne,
či vydať sa na prechádzku. Tá ich po príprave nedeľného
obeda v rodinách čakala aj v Klátovej Novej Vsi spolu s
ďalším prekvapením. Pred obecným úradom odhalili plastiku
priateľstva, dielo umeleckého kováča Jozefa Pašku a jeho
manželky keramikárky.

Obce troch štátov charakterizujú tri motýle s krídlami vo
farbách štátnych vlajok Slovenska, Nemecka a Francúzska.
Ukotvené sú na troch stonkách, symbolizujúcich
Svätoplukove prúty. Takýto okamih si zaslúžil slávnostný
prípitok.
Na spoločnom večere v kultúrnom dome s hudbou a tancom
odzneli oficiálne prejavy predstaviteľov všetkých troch obcí a
nechýbala ani tradičná výmena darčekov. Pred utorkovou
rozlúčkou vytiahli Klátovčania ešte jedno eso z rukáva –
návštevu
románsko-gotického
kostolíka
na Sádku.
Reštaurované fresky zožali zaslúžený obdiv.

vozili sa na koči, autoveteráne, až k novovybudovanému
poldru. Vďaka jazykovo zdatnej mladej generácii sa ani v
rodinách necítili cudzo. Priateľstvo utužovali pri spoločnom
stole, pri grilovačke na záhrade. Rozlúčka sa veru neobišla bez
sĺz. Niesla však v sebe prísľub, že o rok sa stretnú znova, v
inom kúte jednotnej Európy!
(bab)

Výstup na Javorový Vrch
Aj tento rok pri príležitosti výročia SNP sa konal dňa 22.
augusta 2015 už 37. ročník výstupu na Javorový Vrch. Zraz
účastníkov v Janovej Vsi. Cestou sme na Cibajkach
k pomníku položili kyticu kvetov. Po krátkom príhovore
starostky obce si účastníci výstupu uctili pamiatku mjr. Jozefa
Szabu a všetkých padlých v oslobodzovacích bojoch. Po ceste
sme ďalej pokračovali na Podskalie. Medzi domácimi
nechýbal p. Sivý, kameraman, dlhoročný a najstarší účastník,
z ďalekého Karibiku Danka a Karlos, z Topoľčian a najmladší
účastník výstupu Samko Grach. Po krátkej prestávke
a občerstvení sa v altánku, sme vystúpili cez Dieťa, Onžiar až
do cieľa nášho výstupu.

Na Javorovom Vrchu sme sa zdržali len chvíľu – zápis do
knihy, partizánska pieseň, spoločná fotografia a zábery
kameramana. Vrátili sme sa pod Onžiar, kde nám tí, čo nešli
až hore, pripravili ohnisko. Začalo sa opekanie a posedenie
s občerstvením. Jesť nám veru chutilo, nechýbala ani dobrá
nálada a bolo nám tam dobre. Asi po dvoch hodinách sme
uhasili a zabezpečili ohnisko. Na ceste zostupu ešte krátka
zastávka na Podskalí a Cibajkách. Spokojní boli aj tí, čo
výstup zdolali po prvýkrát. Počasie dobré, nálada výborná
a veľmi dobrý pocit z príjemne prežitého dňa v našej
nádhernej prírode. „ O rok ideme zas !“
Eva Gašparíková, organizátorka výstupu

Hodové slávnosti

HASIČI s novou výbavou

Ani keby usporiadatelia účasť na klátovských hodoch
podmienili ovládaním textov Mládkových piesní, neprišli by o
svojich hostí. Veď hity legenárneho Banjo band Ivana Mládka
doslova zľudoveli. Keď sa kapela objavila naživo na pódiu na
Námestí pod Kostrínom, pridali sa k nej spevom všetci a
notovali spolu:
Jožin z bažin močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí...
A, samozrejme, aj ďalšie pesničky, ktoré mládkovci
vyťahovali zo svojho repertoáru pre pobavenie početných
hodovníkov v Klátovej Novej Vsi v sobotu 5. septembra.
Nerozohnali ich ani dažďové kvapky malej prehánky a plné
námestie si vytlieskalo nie jeden, ale postupne až tri prídavky.
A aby veselosti bolo ešte viac, Ivan Mládek s kolegami pridali
k pesničkám aj dávku svojského humoru.

Povodne na Slovensku patria k najväčším neduhom
prírody. Lepšiu výbavu v boji proti tejto prírodnej
katastrofe má už aj Klátova Nová Ves, ktorá dostala
k dispozícii
nový
prívesný vozík
s protipovodňovou
technikou. Osobne si ho bola prevziať 29. 10. 2015 od
ministra vnútra a podpredsedu vlády Róberta Kaliňáka
v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi.

Klátovčania a ich hostia sa od smiechu prehýbali v páse, do
očí sa im hrnuli slzy. Naplnili sa tak slová starostky obce Ivety
Randziakovej, ktorá na úvod sobotného popoludnia zaželala
spoluobčanom, rodákom a obyvateľom okolitých obcí radosť
zo stretnutí s priateľmi, rodinou, užiť si deň plnými dúškami.
Veď hody sú o tešení sa zo života, o bohatom nasýtení duše i
tela.

Program obohatila aj skupina Gypsy Čave z Nového Mesta
nad Váhom, nechýbal tradičný hodový jarmok, plný chutných
jedál a remeselných výrobkov.
Výborný guláš opäť pripravil domáci Poľovnícky spolok
Kostrín, odolať sa nedalo ani zabíjačkovým špecialitám
majstra Romana Vojtelu, živánskej, či palacinkám od hasičov.
Ženy z JDS napiekli vynikajúce kapustníky a koláče. Všetko
bolo aj čím zapiť a kto mal guráž, zavŕšil deň tancom na
diskotéke. Nuž, kto by si „nebrúsil zuby“ už na budúce hody?
Magdaléna Babčanová, redakcia Tempo

Kľúče od protipovodňového vozíka minister Róbert Kaliňák
odovzdal za prítomnosti starostky obce veliteľovi DHZ
Klátova
Nová Ves
Marošovi Dolníkovi a ďalším
dobrovoľným hasičom - Richardovi Tomovi, Dušanovi
Omelkovi a Tomášovi Špankovi.
V prívesnom protipovodňovom vozíku sa nachádza kalové
čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie
zariadenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo
s vybavením, plávajúce čerpadlo a rôzne ručné náradie.
„Výhodou vozíka je aj jeho nízka váha, takže ho môže bez
problémov ťahať aj osobné vozidlo. Keďže táto technika
bude umiestnená priamo v najohrozenejších obciach,
záchranné tímy dokážu v prípade krízovej situácie zasiahnuť
veľmi rýchlo“ povedal šéf rezortu Róbert Kaliňák.

Celkovo 621 vozíkov dostanú do konca roka obce a mestá po
celom Slovensku. Kľúčom pre výber samospráv, ktorým je
pomoc určená bola miera povodňového rizika ako aj podrobná
analýza databázy zásahov hasičov a záchranárov. Špeciálna
protipovodňová technika je súčasťou projektu Aktívne
protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho
fondu prostredníctvom operačného programu Životné
prostredie. Celková hodnota projektu je 63 miliónov eur a
okrem protipovodňových prívesných vozíkov do obcí bude
ďalšia špeciálna technika na boj proti záplavám distribuovaná
na regionálnej a národnej úrovni. Na porovnanie, za desať
rokov spôsobili povodne na Slovensku škody v hodnote 707
miliónov eur.
–ir-

Zo Života Základnej
školy...
OPÄŤ SME SA ZIŠLI
2.9. na školskom dvore, aby sme slávnostne
otvorili nový školský rok 2015/2016. Pani riaditeľka sa
všetkým prihovorila, osobitne privítala našich najnovších
školákov - žiakov 1. a 5. ročníka. Prváčikovia sa potom
odobrali v spoločnosti rodičov do svojej triedy, kde sa
zoznámili s pani učiteľkou.

ovocie, zeleninu, ochutnávku nátierok a pod. Ako to
vyzeralo tento rok? V pondelok ochutnávali "syr s korálkou"
- syrové jednohubky s bobuľkou hrozna, v utorok to boli
"zelené a modré guľôčky" - rôzne odrody hrozna, v stredu
ochutnali vynikajúcu tvarohovo-mrkvovú nátierku na
celozrnnej bagete, vo štvrtok mali "zajačikovu desiatu" samozrejme mrkvu, no a celý týždeň sme zakončili sladkou
dobrotou - ovsenými koláčikmi, ktoré si deti vlastnoručne
pripravili na krúžku šikovná gazdinka. Sponzorsky sme
dostali aj čerstvo naoberané jabĺčka. Všetky suroviny, ktoré
bolo potrebné nakúpiť k príprave jednotlivých pochúťok
finančne zabezpečilo rodičovské združenie. Mgr. Zemba
pripravil pre žiakov zaujímavú prednášku o mliečnych
výrobkoch.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
V tento deň sme dverami piatich tried
označenými
vlajkami vstupovali do rôznych krajín. Do Ruska nás
zaviedla naša pani učiteľka Čavojová a Českú republiku
žiaci prešli s pani učiteľkou Mattovou. Keďže v našej škole
nikto nehovorí po taliansky, španielsky či francúzsky,
pozvali sme hostí, ktorí sa v týchto jazykoch žiakom
prihovorili. V jednotlivých krajinách ich naučili predstaviť
sa, počítať do desať, poďakovať, poprosiť. Okrem
základných faktografických údajov o týchto krajinách, ktoré
pripravili formou prezentácií naši žiaci, sme pre deti
pripravili aj ochutnávku nejakého typického jedla, či nápoja.
V našom improvizovanom Taliansku to bola pizza, v
Španielsku pomaranče, v Rusku deti pili ruský čaj, vo
Francúzsku dostali hrozno a v Českej republike moravské
koláče, ktoré žiaci v rámci krúžkovej činnosti vlastnoručne
upiekli.

SÚŤAŽ K 200.VÝROČIU NARODENIA Ľ. ŠTÚRA
Dňa 20.10.2015 bolo 3D Kino Partizánske plné žiakov škôl
z celého okresu, aby podporili finalistov okresnej súťaže
k 200.výročiu narodenia Ľ. Štúra. Našu školu v súťaži
reprezentovali Ema Pešková a Alžbeta Hnátová, žiačky 8.
ročníka. Okrem vedomostnej súťaže o Ľ. Štúrovi,
absolvovali ďalšie kolá v ktorých museli ukázať svoju
pohotovosť, bystrosť, spoluprácu a pamäťové schopnosti
v jazykových rébusoch a iných úlohách. Všetci finalisti
súťaže sa za odmenu zúčastnili výletu do Uhrovca, kde
24.10. prebehli národné slávnosti z príležitosti narodenia
nášho slávneho jazykovedca, básnika a politika.
FESTIVAL VEDY A TECHNIKY
Naše
žiačky
- Henrieta
Vargová a Alexandra
Streicherová (9.roč.) sa pod vedením Mgr. Mikulášovej
zúčastnili 23.10. Festivalu vedy a techniky pre Trenčiansky
kraj v Partizánskom. Celé podujatie zastrešoval AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
V jesennom období sme zorganizovali a zúčastnili sa na
nasledovných športových súťažiach: Deň mieru, Cezpoľný
beh, Bedminton, Florbal, Basketbal, Futbal, CocaCola Cup,
Pohni kostrou.
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
od 12. do 16.10.2015 sme sa opäť celý týždeň venovali
zdravému stravovaniu. Naši žiaci si už zvykli, že v tomto
týždni im cez veľkú prestávku ponúkame čosi zdravé -

Žiaci našej ZŠ sa aj v tomto školskom roku úspešne zapájajú
pod vedením svojich vyučujúcich
do predmetových
olympiád. Doteraz sa konali okresné kolá z technickej
olympiády – M. Gašparík (7. ročník) – 2. miesto
a z olympiády v slovenskom jazyku – A. Hnátová (8.
ročník) – 3. miesto.
NAŠI ŽIACI V "MILUJ EM SLOVENSKO"
Účasť na natáčaní nám umožnila Slovenská agentúra
životného prostredia - ako darček za najnižšiu "ekologickú
stopu". 26.10. sa 40 vybraných žiakov 2. stupňa spolu s p.

učiteľkami vybrali do Bratislavy. Zážitok to bol úžasný, veď
stretnúť naživo napr. Adelu Banášovú a odfotiť sa s ňou
...no kto by nechcel ! :-).

telesných parametrov - mali možnosť odvážiť sa na
špeciálnej váhe, ktorá určuje BMI index, množstvo svalov,
ale aj množstvo medziorgánového tuku v tele, samozrejme
aj s
odbornou
interpretáciou
výsledkov
(Mgr.
Zemba). Vedecká noc opäť vyšla na jednotku! :-)
Najvzácnejšou návštevou, ktorú sme mohli tento rok privítať
bola Mgr. Helena Vicenová - autorka aktuálnych učebníc
chémie, predsedníčka Združenia učiteľov chémie na
Slovensku, autorka úloh pre Chemickú olympiádu kategórie
D a jej priateľka Mgr. Dušana Bieleszová - redaktorka
časopisu celoslovenského pôsobenia Manažment školy v
praxi, obe pricestovali kvôli našej Vedeckej noci z
Bratislavy. Odchádzali nadšené celou atmosférou, našimi
žiakmi, školou a celou organizáciou podujatia.

"ZÁLOŽKY DO KNIHY SPÁJAJÚ ŠKOLY"
Opäť sme sa zapojili do česko-slovenského projektu,
ktorého podstatou je vyrobiť záložky do knihy a vymeniť si
ich s inou školou. Tentokrát sme do "spojenectva" dostali
školu v Zelenči. Z našej školy "odišlo" 170 ks záložiek,
ktoré žiaci vyrobili svojpomocne alebo s pomocou pani
učiteliek, samozrejme v závislosti od veku žiakov.
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Na konci októbra si žiaci z ŠKD pozvali medzi seba svoje
starké a starkých, aby im v rámci Mesiaca úcty k starším
odovzdali darček v podobe svojho vystúpenia a malého
občerstvenia. Deti spievali, recitovali, tancovali a zahrali aj
malú scénku o Červenej čiapočke. Hostia ich zasa odmenili
veľkým potleskom. Takmer pravidelne sa snažíme v rámci
Mesiaca úcty k starším zorganizovať aj stretnutie s bývalými
pedagógmi našej školy, ktorí už odišli na zaslúžený
dôchodok. Aj tento rok sme privítali v školskej knižnici
niektorých z nich - tých, ktorým to zdravotné dôvody či iné
prekážky dovolili a prišli medzi nás.
TÝŽDEŇ VZDELÁVANIA...

MIKULÁŠ A VIANOČNÉ TRHY
Mikuláš prišiel do našej školy už 4.decembra aj s
anjelom, čertom a s košom plným balíčkov sladkostí.
Postupne obdaroval všetky naše deti, tie menej poslušné si
to ale museli zaslúžiť – pesničkou alebo básničkou. Bolo
veselo a všade vládla pravá mikulášska nálada... 12.
decembra sme už tradične v rámci vianočných trhov
v stánku na "Námestí pod Kostrínom" ponúkali naše
vlastnoručné výrobky a zabezpečovali živý betlehem. Snažil
sa každý - žiaci, pedagógovia, dokonca aj nepedagogickí
zamestnanci.

...ako si my nazývame po svojom "Týždeň vedy a techniky
na Slovensku" sa v tomto roku konal od 9.do 13. novembra
2015. V rámci tohto týždňa sme ponúkli žiakom, ale aj
širokej verejnosti viacero akcií - odborné prednášky,
mineralogická exkurzia, návšteva študentskej konferencie v
Partizánskom, Deň otvorených dverí, exkurzia detí z ŠKD
do záhradníctva Sakura a 4. ročníkVedeckej noci.
VEDECKÁ NOC
13.novembra 2015 sme organizovali už 4. ročník našej
školskej akcie Vedecká noc. Z chémie sme predstavili
výrobu kyslíka, zrážacie reakcie spolu s výrobou syra,
ukázali sme, ako sa dá pripraviť recyklovaný papier, odhalili
sme záhadu "tajného písma"(na základe farebných zmien
indikátorov v závislosti od ph) a vysvetlili povrchové
napätie vody. V biológii sa návštevníci bližšie zoznámili s
výtrusnými rastlinami, s mikroorganizmami zo senného
nálevu, so stavbou a funkciou obličiek, pochopili tajomstvo
farbenia kvetov prostredníctvom cievnych zväzkov a zistili,
že rastliny dýchajú podľa rovnakého princípu ako ľudia. Vo
fyzike pritiahli pozornosť Herónové objavy, newtonovská
kvapalina,
princíp
vznášadla,
praktické
ukážky
Archimedovho zákona a veľmi pútavé boli aj
naprogramované roboty pohybujúce sa po triede. Ako bonus
sme návštevníkom ponúkli stanovište zamerané na zmeranie

Okrem spomínaných aktivít sa v našej škole konalo aj
množstvo ďalších, nemenej zaujímavých podujatí, ktoré
z kapacitných dôvodov
„Spravodaja“
nemôžeme
publikovať (kultúrne a športové podujatia, aktivity ŠKD,
rôzne besedy,...) Všetky aktuality z našej ZŠ sú
zdokumentované, a mnohé aj fotograficky, na webovej
stránke školy www.zsknv.edupage.org
Mgr. Martina Molčanová, riaditeľka ZŠ

Uvítanie detí do Života
Aktív pre obrady slávností pri OZ uskutočnil slávnostné
uvítanie našich nových občanov obce Klátova Nová Ves do
života. Uvítania detí sa zúčastnili rodičia : Martin Šarina a
Zuzana Šarinová so synom Martinom, Richard Toma a
Slávka Húdoková so synom Richardom, Radovan Polonyi a
Miroslava Bartová so synom Sebastiánom, Tomáš Bielich a
Darina Bielichová so synom Oliverom, Martin Benca a
Barbora Kršková s dcérou Barborou, Miroslav Stanko a
Monika Stanková s dcérou Zojou, Martin Kosáč a Gabriela
Kosáčová s dcérou Timeou.

Rodičom sa prihovorila
starostka obce Ing. Iveta
Randziaková, ktorá im zablahoželala k narodeniu dieťaťa
a vyslovila želanie, aby ich dieťa po celý život vnímalo, že je
milované, nech vzájomná dôvera a pochopenie v rodine
pomôžu vytvoriť domov , ktorý bude vždy dýchať ist otou a
oporou. V závere im želala, aby sa rodičom v obci dobre žilo,
aby deti prežili v Klátovej Novej Vsi najkrajšie detstvo , aké
sa len prežiť dá.
Ľubica Dolníková, matrikárka

Naše jubilaNtky
Keď tvoja ruka ustatá pohľadí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, ale má v sebe veľa lásky...
Aktív pre obrady v Klátovej Novej Vsi navštívil naše
jubilantky, ktoré sa dožili krásneho životného jubilea 90
rokov .
Pani Mária Jančeková, žena plná energie a zvyčajne
s úsmevom na tvári , ktorá vždy všetko zdolala a aktívne žila
svojim životom, má už 9 krížikov , oslávila životné jubileum
90 rokov. Kým však prešla túto dlhú cestu, život ako každému
priniesol jej tiež veľa životných skúšok a prekážok, ale
dokázala sa s nimi vždy vyrovnať.

Popri výchove svojich detí sa zapájala do spoločenského
života v obci . Prajeme jej veľa zdravia, lásky, veľa radosti zo
svojich blízkych, nech sa úsmev z jej tváre nikdy nevytratí.

V časti Janova Ves aktív pre obrady a slávnosti navštívil
jubilantku pani Máriu Pauleovú, ktorá oslávila taktiež so
svojimi najbližšími krásne jubileum 90 rokov. Žena, matka,
v jej knihe života by ste určite našli slová ako o pracovitej
žene, ktorá sa vždy vzorne starala sa o výchovu svojich
detí.

V jej rodinnom domčeku , v ktorom žije sama, bol prestretý
obrus na stole v kuchyni, obrus ktorý je vždy krásne
vyžehlený, pripravený nielen pre hostí, ale hlavne pre svojich
najdrahších. Jubilantke želáme pevné zdravie, nech prežíva
krásne slnečné dni, plné lásky, pohody v kruhu svojich
blízkych.
Ľubica Dolníková, matrikárka

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

Mikuláš,
Kiky, Miny a Miky so škôlkárMi
Tak ako po minulé roky sa deti i tento rok tešili na príchod
Mikuláša. Plní očakávania a s rozžiarenými očkami čakali pri
vyzdobenom stromčeku. Čakalo ich veľké prekvapenie, keď
okrem Mikuláša prišli aj noví kamaráti - Kiki, Miny a Miky.

Tí si nachystali pre deti pesničkovotanečný program plný
zábavy. Po mikulášskej diskotéke deti Mikulášovi zaspievali
pesničky, zarecitovali básničky a dostali sladkú odmenu.
-mšRodičovské združenie pri Základnej škole Klátova Nová
Ves Vás srdečne pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční dňa 26. 12. 2015 o 20.00 hodine v Kultúrnom
dome v Klátovej Novej Vsi. Do tanca hrá DJ Vojto a Jaro.

Jese Ň je dar
Jeseň sa často spája so seniormi. Vždy po veselých
stretnutiach s nimi by to skôr mohlo byť leto. Vedia sa spolu
zabaviť, vedia, že človek by sa nemal brať až tak vážne
a neboja sa ani naozaj exotických kúskov. Žabokreky nad
Nitrou ožili seniorským zábavným programom po šiestykrát.
Takmer polovica regionálnych prehliadok voľnočasových
aktivít seniorov z okresu Partizánske sa konala práve v tejto
obci. Jeseň sa často spája so seniormi. Vždy po veselých
stretnutiach s nimi by to skôr mohlo byť leto. Vedia sa spolu
zabaviť, vedia, že človek by sa nemal brať až tak vážne
a neboja sa ani naozaj exotických kúskov. Žabokreky nad
Nitrou ožili seniorským zábavným programom po šiestykrát.
Takmer polovica regionálnych prehliadok voľnočasových
aktivít seniorov z okresu Partizánske sa konala práve v tejto
obci.

informátora“, Žabokreky nad Nitrou „Spomienku na mladé
školské roky“, Spevokol Brodzany piesne „Z našich
najmilších“ a Veľké Uherce ľudovky. Títo seniori sa rozhodli
nezostarnúť.
„Toto podujatie sa každoročne teší vysokej návštevnosti
klubov dôchodcov alebo teraz už po novom, denných centier
z okresu Partizánske. Každoročne sa tu predstavuje od 10 –
15 klubov dôchodcov s programami naozaj v širokej
tematickej aj druhovej skladbe od zborových piesní, vážnej
hudby, ale i ľudových piesní, cez scénky, tance až po malé
divadelné ukážky,“ povedala Ľudmila Húsková s tým, že
podujatie sa v posledných rokoch koná pod záštitou predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Bašku a aj
s finančnou podporou kraja. Ruku prikladá každoročne aj
usporadujúca obec prehliadky voľnočasových aktivít seniorov,
v tomto roku Žabokreky nad Nitrou a tamojší dôchodcovia. Tí
sa pekne starajú o svojich rovesníkov a zakaždým sú skvelými
hostiteľmi.
Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom Regionálneho
kultúrneho centra v Prievidzi, ktoré zriaďuje, opätovne
podporil 13. seniorskú prehliadku. Predseda TSK Jaroslav
Baška poďakoval všetkým organizátorom aj vystupujúcim
a ocenil aktívnu účasť seniorov.13. ročník prehliadky
voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je
dar za okres Partizánske zorganizovali spoločne Regionálne
kultúrne centrum v Prievidzi, Obec Žabokreky a Jednota
dôchodcov
Slovenska
s
podporou
Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
–tsk-

Novoro Čný oh Ňostroj
Obr.: Spoznali by ste aktívne Klátovské dôchodkyne?

Prehliadka voľnočasových aktivít seniorov – Jeseň je dar dostala svoje meno pred trinástimi rokmi a koluje po okrese.
Kultúrny dom sa zaplnil vystupujúcimi a starosta Žabokriek
nad Nitrou Otakár Sneženka krátkym príhovorom otvoril
takmer dvojhodinové vystúpenia. Medzi pozvanými bol aj
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav
Baška, poslankyňa TSK Iveta Randziaková, riaditeľka
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Ľudmila
Húsková, starostovia obcí, z ktorých seniori pricestovali a
zástupkyne Jednoty dôchodcov Slovenska. Dom kultúry
v Žabokrekoch nad Nitrou sa zaplnil takmer dvomi stovkami
vystupujúcich vo štvrtok 5. novembra 2015.Z Bošian prišli
„Japonky na prechádzke“, z Malých Kršteňan
Mária
Školková s „Baladou“, Kolačno s „Našou mladosťou a našou
krásou“, Veľký Klíž s mužským speváckym zborom Klížania,
Klátova Nova Ves s „Roztlieskavačkami“,

Obr.: Naše roztlieskavačky

Partizánske so speváckymi súbormi Jeseň a Nádej, Hradište
donieslo niečo „Z poľovníckej kapsy“, Chynorany zas divadlo
„Jánošík podľa nás, po roku“, Ostratice „Ostratického mini

Pozývame Vás na novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční
v prvých sekundách nového roka 2016 na Námestí pod
Kostrínom.

Mesiac úcty k staršíM
Slávnostné podujatie stretnutie dôchodcov sa ukutočnilo
v mesiaci október v Kultúrnom dome Klátova Nová Ves.

“Vy všetci ako tu sedíte si zaslúžite slnečnú jeseň – zaslúžite
si ju od života, od svojich rodín i od celej spoločnosti. Veď
ste dlhé roky dávali to najlepšie zo seba, budovali ste túto
krajinu, vychovali deti – dnes je teda čas, aby ste si užívali
nielen zaslúžený pokoj a odpočinok, ale aj úctu a vďaku za
vykonané dielo. Dovoľte mi vyjadriť nádej, že aj dnešné
popoludnie sa stanú vyjadrením našej úcty a vďaky voči
vám,“ týmito slovami sa dôchodcom prihovorila starostka
obce Ing. Iveta Randziaková. V kultúrnom programe vystúpila
hudobná skupina Kašubovci a nechýbalo ani tradičné
občerstvenie. Klátovskí dôchodci si tak spríjemnili jesenné
popoludnie.
–ld-

Z rokovaní obecného
zastupite ľstva
Obecné zastupiteľstvo dňa 25. 8. 2015 prerokovalo a schválilo
správu o plnení uznesenia, správu o realizácii investičných
akcií v roku 2015. Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia je v štádiu pred podaním žiadosti o nenávratný
finančný prostriedky na Ministerstvo hospodárstva SR, je
spracovaná svetelnotechnická štúdia a začaté verejné
obstarávanie. Pred ukončením je výmena kotlov v materskej
škole v Klátovej Novej Vsi a pripravuje sa nové oplotenie
hracej plochy ihriska v športovomn areáli obce. Ďalej bola
schválená príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu
kanalizácie v obci pre pripravovanú výzvu v rámci programu
IROP. Poslanci v ďalšom bode schválili na základe žiadosti
MUDr. Júliusa Grznára ukončenie nájomnej zmluvy v zubnej
ambulancii zdravotného strediska, nájomnú zmluvu s novým
zubným lekárom Oleksandrom Gumenchakom. Taktiež
schválili finančný príspevok vo výške 50 eur na záhradkársku
výstavu v Klátovej Novej Vsi.
Obecné zastupiteľstvo dňa 15. 12. 2015
prerokovalo
a schválilo správu o plnení uznesenia, správu o plnení
rozpočtu k 30. 9. 2015, zmenu rozpočtu obce, Koncept
územného plánu obce Klátova Nová Ves, Program rozvoja
obce na roky 2015 – 2023, Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klátova
Nová Ves, plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
V rôznom starostka informovala o získaní nenavrátneho
finančného príspevku z Ministerstva hospodárstva SR na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci vo výške 262 816 €.
Intenzívne prebiehajú aj práce na rekonštrukcii strechy
kaštieľa Janova Ves, kde sa pokrýva objekt veže. Podľa
harmonogramu sa realizujú aj práce na zeteplení telocvične
základnej školy a prístavbe klubu pre mimoškolskú činnosť
a prístrešku pre bicykle. Taktiež je zazmluvnená rekonštrukcia
hracej plochy ihriska, ktorú bude realizovať firma REMO
Handlová.

Cyklotúra so Županom
Trenčiansky župan Jaroslav Baška v rámci svojej cyklotúry
po samosprávnom kraji zavítal v mesiaci august aj do Klátovej
Novej Vsi. Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva
sa rozhodli ukázať mu Klátovu Novú Ves tiež zo sedla bicykla
a tak sa k cyklosprievodu pripojili.

Počas návštevy najviac zaujala Jaroslava Bašku citlivá
rekonštrukcia historickej budovy zdravotného strediska
v Klátovej Novej, na ktorú bola poskytnutá dotácia
z Ministerstva financií SR. V rámci projektu boli vybudované
nové
sociálne
zariadenia, zrekonštruované čakárne
a ambulancia všeobecnej lekárky.
- ir-

Turnaj o pohár starostky
Druhá júlová sobota patrí už 11 rokov futbalovému turnaju
o pohár starostky obce KNV. Tak tomu bolo aj tento rok.
V úvodnom zápase hrala Klátova s Práznovcami 0:1, druhý
zápas Žabokreky - Bošany skončil remízou.

Viano Čné trhy
Živý Betlehem, vianočná výstava, predaj remeselných
výrobkov i prác žiakov základnej školy, starostovský
vianočný punč, vynikajúca kapustnica, domáca zabíjačka,
osúchy i kapustníky a mnoho ďalších zaujímavostí prilákalo
na Námestie pod Kostrínom dňa 12. 12. 2015 stovky
návštevníkov na tradičné vianočné trhy.

Atmosféra bola vynikajúca, veď stretnúť sa a stráviť spoločne
popoludnie bolo účelom tohto podujatia. Veríme, že všetkých
zúčastnených naladilo na prichádzajúce vianočné sviatky. –ir-

Po sérii pokutových kopov (6:7) postúpili do finále Bošany,
ale v ňom podľahli Práznovciam 0:4. Klátova si už tretie
miesto nenechala ujsť a s prehľadom zvíťazila nad
Žabokrekmi 6:0. Celkové poradie bolo teda nasledovné: 1.
Práznovce 2. Bošany 3. Klátova Nová Ves 4. Žabokreky nad
Nitrou. Najlepším hráčom sa stal tak, ako minulý rok,
klátovský hráč Daniel Benca, najlepším strelcom tiež
klátovčan, Martin Španko a najlepším brankárom Juraj Bačik
z Bošian. Počas celého turnaja vládla príjemná atmosféra
doplnená vôňou gulášu, klobások, osúchov i cukrovej vaty, po
skončení oficiálnej časti sa návštevníci mohli tešiť
z hodnotných cien v tombole a stráviť pekný večer pri hudbe.
výbor OFK KNV

