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POĎAKOVANIE
III. Festival RUDOHORIA, Malá Ida
Dňa 16.6.2018 sa v Malej Ide konal 3. ročník festivalu RUDOHORIA. Za výrobu darčekov do
stánku obce, ďakujeme učiteľskému zboru MŠ a za prípravu koláčov pracovníčkam ŠJ. Obec vo
varení kotlíkových jedál reprezentovali poslanci Júlia Drábiková a Tomáš Hudák. Ich guľáš
rozhodcovia ocenili tretím miestom. Za reprezentáciu obce ďakujeme a k tretiemu miestu
gratulujeme! Za účinkovanie v programe festivalu ďakujeme „FS Klatovčan, ktorá vznikne vtedy
keď treba“. Pod vedením Janetty Furínovej vystúpili Katarína Karafová, Mária Mačingová,
Františka Kollárová, Ľudovít Kollár, Margita Hužvárová, Ľubomíra Kováčová, Jarmila Müllerová,
Monika Ondrejkovičová, Patrik Kollár, Matej Silvay a harmonikár Peter. Za reprezentáciu obce
všetkým veľmi pekne ďakujeme!
Juniáles 2018
Dňa 23.6.2018 sa uskutočnil tradičný Juniáles. Začal stolnotenisovým turnajom detí do 18 rokov.
Janette Furínová turnaj nielen organizovala, ale pre deti zabezpečila aj ceny. Program pokračoval
futbalovým turnajom na ihrisku a detskými hrami v areáli materskej školy. K dispozícii boli tvorivé
dielne a sledovanie oblohy, ktoré pripravili zamestnanci Hvezdárne a planetária Medzev. Vďaka
dobrovoľným hasičom z Malej Idy sa uskutočnila penová šou.
Oficiálny program Juniálesu otvorila na trávnatom ihrisku o 16:00 hod. jeho moderátorka
Martina Kollárová. Privítala prítomných a požiadala starostku obce o príhovor. Starostka obce po
príhovore na pódiu privítala prvých vystupujúcich a to deti materskej školy: Zarku Bakovú, Zunku
Benešovú, Paťka Bujňáka, Miška Hovanca, Nikolaska Hovanovca, Filipka Hudáka, Miška Kollára a
Marečka Spišáka. Na tohtoročný juniáles sa deti z materskej školy tešili z pre nich vážneho dôvodu a
tým bolo ich vystúpenie pred celou obcou. Pripravili s Martinkou Kolárovou zo škôlkarského krúžku
ľudový tanec a pod vedením svojich učiteliek sa premenili na rozkošné zvieratká v divadielku O
hubke, ktorá pomohla zvieratkám v daždi. Neodradilo ich ani zlé počasie a vystúpenie deti zvládli so
cťou a na vysokej úrovni.
Vzhľadom na nepriazeň počasia bol Juniáles presunutý do sály kultúrneho domu, kde program
o 18:00 hod. pokračoval. Do toho času bol pre obyvateľov, účinkujúcich a hostí rozdávaný tradičný
guľáš. O jeho výdaj sa na trávnatom ihrisku postarali Júlia Drábiková a Kamil Haraj. Ďakujeme!
Program v kultúrnom dome otvorila autogramiáda hokejistov HC Košice a to útočníkov
Gabriela Spilára, Tomáša Hričinu, Olivera Jokeľa a obrancu Patrika Kocha. Skupina Šafrán
z Hýľova sa podujala načrtnúť ako v minulosti vyzerali krstiny. Ako to niekedy vyzeralo na svadbe
nám priblížili členovia folklórneho súboru Abovčan z Čane. Ďakujeme za ich vystúpenia!
Nasledovalo vyhodnotenie súťaží. 3.miesto v stolnotenisovom turnaji obsadil Nikolas Jenčuš, 2.
miesto Kristián Ondrejkovič a 1. miesto Adrián Komarovský. Najdlhší zápas odohrali Maroš Furín
a Adrián Komarovský a najodvážnejší zápas odohral Marek Ondrejkovič. Najmladším účastníkom
turnaja bol Adam Kuzevič a naj rozhodcom Patrik Tirpák. Blahoželáme!
Vo futbale zvíťazilo futbalové družstvo z Lokomotívy Košice. Ako druhé skončilo družstvo
z Nižného Klátova a tretie miesto obsadilo družstvo zo Zlatej Idky. Blahoželáme!
Súťaž o najlepší doma upečený beľuš vyhrala a 50 € poukážku na nákup v miestnych potravinách
RAMAS získala pani Anna Hlaváčková. Na druhom mieste skončila Simona Jokeľová a získala
poukážku v hodnote 30 €. Tretí najlepší beľuš upiekla Milena Vajciková a bol ocenený poukážkou
v hodnote 10 €. Cenu útechy 90 kusov domácich vajec za štvrté miesto získala Margita Hužvárová.
Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým gazdinkám, ktoré sa do súťaže zapojili. Za prevzatie
beľušov ďakujeme pani Márii Silvayovej a za ich hodnotenie odbornej porote v zložení Gabriela
Köverová, vedúca školskej jedálne a kuchárky Jiřina Kolesárová a Darina Kováčová.

Nasledovalo vystúpenie kapely Sokoly. Kapela Sokoly je skupina muzikantov, ktorí majú za
sebou dlhoročnú kariéru v rôznych zoskupeniach a projektoch. Cesty skvelých hudobníkov sa spojili
v relácii Všetko čo mám rád, kde svoje skúsenosti a majstrovstvo môžu zužitkovať ako sprievodná
kapela Ondreja Kandráča, ktorý o nich povedal „Mám možnosť s chalanmi hrať v relácii Všetko čo
mám rád a musím povedať, že im to fantasticky šlape a ladí“. K muzikantom z relácie sa pridal
známy primáš a spevák Andrej Zahorec, a tak sa na svet dostali Sokoly. Cit pre ľudovú tvorbu,
improvizáciu a invenčnosť je to, čo je pre zoskupenie Sokoly príznačné a tie potvrdili aj u nás.
Svojim viac ako hodinovým vystúpením zabávali a roztancovali divákov v sále. Na záver si
s kapelou na cimbale zahral najhranejšiu skladbu minulého roka Radko Para. Tomášovi Oravcovi,
Radoslavovi Dudovi, Andrejovi Zahorecovi, Jurajovi Kyselovi a Pavlovi Balčákovi ďakujeme za
skvelý umelecký zážitok!
Nasledovalo vystúpenie „FS Klatovčan, ktorá vznikne vtedy keď treba“. Klatovčan
v zložení spev a hovorené slovo Katarína Karaffová, Mária Mačingová, Františka Kollárová, Ľudovít
Kollár, Margita Hužvárová, Ľubomíra Kováčová, Vladimír Jerga, Jarmila Müllerová, Monika
Ondrejkovičová, Patrik Kollár, Janette Furínová a harmonikár František Sabol si pre divákov
pripravil Dožinky. Ďakujeme za skvelé vystúpenie!
Kapela Kontakt z Hýľova zložená zo speváčok a gitaristiek Sone a Lucie, perkusionistu Rada
a gitaristu Igora si svojim vystúpením tiež získala priazeň Nižnoklátovčanov. Nasledovala voľná
zábava a pre tých, ktorí nestihli guľáš na ihrisku bol k dispozícií v sále. O jeho výdaj sa postarala
Mária Silvayová. Ďakujeme!
Radi by sme poďakovali aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli na akciu finančne alebo materiálne
a to ANTIK Telecom Košice; Poľovnícke združenie Holica V.Klátov; Urbariát pozemkové
spoločenstvo N.Klátov; JUDr. Valéria Flachbartová primátorka mesta Medzev; PaedDr. Jana
Kallová starostka obce Malá Ida; Obec Nováčany; Kamil Haraj, N.Klátov; Marián Para, nákladná
doprava, N.Klátov; Vlasta Kupčíková, cvičiteľka Zumby; RAMAS, s.r.o., potraviny, N.Klátov; 101
Drogérie; Vlasta Matusaková, cvičenie na zdravý chrbát; KOSIT EAST s.r.o., Košice; Štefan
Tarhanič, zemné práce Bukovec; VVS, a.s. Košice; HERBA DRUG s.r.o. Ing. Ján Hlavačka
N.Klátov; MOLIP, s.r.o. Peter Lipták N.Klátov; Patrik Kolesár N.Klátov; Ing. Jozef Drábik,
N.Klátov; Kamenárstvo Šofránko; ručne tvarovaná a zdobená Boleslaviecka keramika Eshop:
www.homedecoke.sk; Pizza Hýľov; rodina Ondrejkovičová; HC Košice; Hvezdáreň a planetárium
Medzev; Dobrovoľný hasičský zbor Malá Ida; Klub dôchodcov; Ladislav Köszeghy; Milan
Michaľanský, Malá Ida; INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen.
V neposlednej rade ďakujeme členom kultúrno-športovej komisie, všetkým dobrovoľníkom, aj
nemenovaným sponzorom, vďaka ktorým sa tohoročný Juniáles mohol uskutočniť.

OZNAMY

OZ Rodičovské združenie Klatovčanik
Na účet OZ Rodičovské združenie Klatovčanik bolo poukázaných 541,13 € z daní fyzických
osôb. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na činnosť združenia!
autor príspevku: Patrik Bujňák
Rozlúčka s deviatakmi
Dňa 28.6.2018 sa uskutočnila rozlúčka s deviatakmi. So základnou školou sa lúčili traja žiaci,
z Hýľova, z Vyšného Klátova, z Nižného Klátova a jeden zo Zlatej Idky. Na rozlúčke sa okrem
riaditeľky školy Mgr. Anny Hudákovej žiakom prihovorili aj starostka obce Nižný Klátov a starosta
obce Hýľov. Deviatakom popriali senzačné prázdniny a veľa elánu do štúdia na nových školách.
Rozlúčka s predškolákmi
Tohto roku sme do školy pripravili až 10 detí: Zarka, Danko, Paťko, Miško H., Miško K.,
Barborka, Filipko, Martinko, Gabko a Mareček. Deti sa poďakovali básničkami, darčekmi a kvetmi
zriaďovateľke materskej školy za podporu a pochopenie potreby kvalitného výchovno-vzdelávacieho
procesu pre budúce učenie sa dieťaťa. Tiež sa poďakovali celému personálu, ktorý sa s láskou starali
o to, aby deťom nič nechýbalo. Ďakujeme tety v kuchyni, ďakujeme teta upratovačka, ďakujeme ujo
údržbár. Najviac vystískali svoje pani učiteľky Janku a Veroniku a pani riaditeľku Evku. Ďakujeme
deti, že ste obohatili svojou prítomnosťou náš dospelácky život. Ďakujeme deti, že ste nás každý deň
obdarovali svojou milotou. Prajeme Vám v škole len to najlepšie, veľa jednotiek, ešte viac
kamarátov a super pani učiteľky.
autorka príspevku: PaedDr. Eva Sobinkovičová
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