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Nepredajné

POĎAKOVANIE
Pánovi Alfrédovi Jendálovi a Michaele Proksovej ďakujeme za fotodokumentáciu Juniálesu 2018.
Nášmu futbalovú družstvu pod vedením jeho kapitána Petra Müllera ďakujeme za reprezentáciu našej
obce na futbalovom turnaji v Hýľove dňa 26.8.2018.
Hlavnému kuchárovi Jozefovi Hužvárovi a jeho pomocníkom ďakujeme za varenie guľášu na súťaži
kotlíkových jedál počas Dňa obce Baška, 2.9.2018.

Oznamy

Leto v materskej škole
Prevádzka v materskej škole tento rok pokračovala aj v letnom mesiaci júl. V tomto mesiaci ju denne
navštevovalo v priemere 18 detí. Prevádzku našej škôlky využili aj deti z materskej školy v Hýľove.
Veríme, že sa im u nás páčilo. Ani počas letného obdobia sme nezaháľali a deťom sme pripravili
program aj za bránou škôlky. Dňa 10.07.2018 sme privítali deti zo Súkromnej športovej materskej školy,
Alejová 2 v Košiciach a pripravili sme pre nich netradičný program. Spoločne sme najprv navštívili
Minimúzeum vo Vyšnom Klátove. Pán starosta obce deťom nezabudol ukázať aj kúsok z meteoritu,
ktorý do blízkosti Klátova pred niekoľkými rokmi padol. Potom sme sa premiestnili do
poľnohospodárskeho družstva v Nižnom Klátove. Teta Marta veľmi podrobne ukázala a vysvetlila
spôsoby starostlivosti o domáce zvieratá. Najväčší úspech u detí mali však teliatka. Ďalším miestom,
ktoré sme spoločne navštívili bol miestny kostolík, kde nás čakala pani kostolníčka. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli ku kvalitnej exkurzii detí z materskej školy v Nižnom Klátove i detí z Košíc.
Výmenná návšteva so Súkromnou športovou materskou školou pokračovala aj 11.07.2018. Tentoraz
sme my odcestovali do Košíc. Súkromná športová škôlka pre naše deti pripravila program plný pohybu.
Najprv nás očarilo dopravné ihrisko, potom sme si chvíľu spoločne zašportovali na školskom dvore.
Veľmi nás potešila možnosť zaplávať si pod vedením trénerky v bazéne a dokonca vyskúšať škôlkarskú
saunu.
Touto cestou by sme radi poďakovali starostovi obce Vyšný Klátov Ondrejovi Juskovi, predsedovi
PD Klatov, a.s. Ing. Ondrejovi Hudákovi a duchovnému otcovi Mgr. Eugenovi Jurkovičovi za možnosť
navštíviť Minimúzeum, areál poľnohospodárskeho družstva a priestory kostola sv. Michala archanjela,
národnej kultúrnej pamiatky postavenej za necelý rok! (5.10.1930 posviacka základného kameňa
a 4.10.1931 slávnostná posviacka nového kostola). Ďakujeme aj súkromnej škôlke Alejová za super
strávený deň a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
autorka príspevku: PaedDr. Eva Sobinkovičová
Opravy rozhlasu, osvetlenia, ozvučenia, kamerového systému
V priebehu mesiaca júla a augusta bolo opravené vedenie obecného rozhlasu, na uliciach Čaksová
a Tichá. Vymenilo sa spolu 825 m vedenia a boli osadené nové reproduktory. V mesiacoch august a
september bolo vymenené vedenie verejného osvetlenia v časti Mlynky a Gruby. Spolu bolo
vymenených 520 m vedenia verejného osvetlenia a taktiež boli osadené nové lampy. V budove Domu
smútku v auguste doslúžilo ozvučenie. Výmenu ozvučenia zabezpečil Martin Zlaczki-PAZL.
Nevyhnutná bola aj oprava kamerového systému jednak v budove obecného úradu ako aj v budove
základnej školy.
Úpravy v budove MŠ a ŠJ
V mesiaci júl a august boli v budove materskej školy vykonané viaceré opravy. Opravené boli zvody
dažďovej vody a v kúpeľni boli doplnené tri detské toalety. V detskej umývarke boli doplnené police,
v priestoroch skladu bol umiestnený ďalší regál a v šatni ďalšie skrinky. Šatňa, trieda a spálňa boli
upravené pre potreby aktuálneho počtu detí v materskej škole.
V priestoroch školskej jedálne bol vymenený dres a taktiež bolo dokúpené potrebné vybavenie.

Úpravy v budove OcU
V budove obecného úradu boli vymaľované kuchyňa a sobášna miestnosť.
Začiatok školského roka 2018/2019 v základnej škole
Dňa 3.9.2018 sme v sále kultúrneho domu v prvý školský deň privítali prvákov a ostatných žiakov
školy. Žiakom ako aj rodičom sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna Hudáková. V školskom roku
2018/2019 navštevuje našu základnú školu v siedmych triedach a deviatich ročníkoch 89 žiakov. Do
prvého ročníka nastupujú 8 žiaci, štyria z Nižného Klátova, dvaja z Košíc a po jednom z Hýľova a Zlatej
Idky. Žiakom ako aj ich učiteľom prajeme veľa úspechov a rodičom veľa trpezlivosti.
Začiatok nového školského roka v materskej škole
V školskom roku 2018/2019 bude našu materskú školu navštevovať 25 detí. Deti sa budú opäť deliť
na dve skupiny: staršie a mladšie deti. Tým bude zabezpečená výchova a vzdelávanie na základe potrieb
každého dieťaťa a zaručí sa efektivita individualizovanej výučby. Pedagogický kolektív pod vedením
riaditeľky PaedDr. Evy Sobinkovičovej má pripravené nové projekty, naplánované množstvo školských
a mimoškolských aktivít. Pokračovať chcú v častom využívaní prírodného prostredia pre bádanie a
skúmanie, tiež v zapájaní rodiny do vzdelávacích činností a v prezentovaní sa na verejnosti. V pláne je
atraktívna spolupráca so Súkromnou materskou školou športová na Alejovej v Košiciach, tiež
pokračovanie spolupráce s miestnou základnou školou. Materská škola je inkluzívne zameraná a
podporuje začleňovanie detí so špeciálnymi potrebami. Materskú školu sledujte na
https://msniznyklatov.edupage.org/ a tiež na Facebooku pod názvom Materská škola Nižný Klátov.
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Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov
Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov v školskom roku 2018/2019 poskytuje stravu pre 25 detí
materskej školy, obed pre 55 žiakov základnej školy a obed pre 48 dospelých stravníkov (dôchodcovia,
zamestnanci obce a základnej školy). Pre 17 stravníkov sa rozváža strava do ich domácnosti.
autorka príspevku: Gabriela Köverová

Pošta Nižný Klátov
Od 3.9.2018 došlo k zmene otváracích hodín. Hodiny pre verejnosť:
Pondelok
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
Utorok
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
Streda
08.00 – 9.00 hod.; 15.00 – 17.00 hod.
Štvrtok
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
Piatok
08.00 – 9.00 hod.; 13.00 – 15.00 hod.
Projekt MŠ Nižný Klátov
Pani riaditeľka materskej školy PaedDr. Eva Sobinkovičová poslala do súťaže projekt Rovnováhou k
zdraviu tela i mysle na zlepšenie svojho okolia, ktorý sa dostal do užšieho výberu. Potrebujeme hlasy,
aby bol projekt pre Materskú školu úspešný. Za tento projekt, na ktorý Raiffeisen banka v prípade
úspechu prispeje sumou 1 000 € môžete hlasovať do 30.9.2018 na adrese:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosicky-kraj/2711
Cvičenia v sále kultúrneho domu
Každý utorok a štvrtok sa od 19:25 do 20:25 hod v kultúrnom dome cvičí zumba. Cvičiteľkou je
Vlasta Kupčíková, kontakt na cvičiteľku 0911 875 899.
Od 5.9.2018 do 5.12.2018 sa každú stredu od 16:50 do 17:50 hod koná cvičenie zamerané na zdravý
chrbát a uvoľnenie stiahnutých svalov. Cvičenia sú vhodné pre každého, nakoľko sú pomalšieho tempa.
Cvičiť sa bude hodinu, potrebné je na cvičenie doniesť vlastné podložky. Cvičiteľkou je Vlasta
Matusaková, certifikovaná cvičiteľka. Kontakt na cvičiteľku 0904 060 005.
Oznam pre pacientov MUDr. Aleny Golianovej
MUDr. Alena Golianová oznamuje svojim pacientom, že od 17.09.2018 do 26.09.2018 bude čerpať
dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Straková, Smetanova 2, Košice.
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