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Nepredajné

POĎAKOVANIE
Ďakujeme členom Klubu dôchodcov a dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o vyčistenie areálu
cintorína. Dňa 19.10.2018 areál skrášľovali Margita Hužvárová, Ľubomíra Kováčová, Vladimír Jerga,
Ľudovít Kollár, Michal Legát, Štefan Papuga a Patrik Papuga.
Naše poďakovanie patrí sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o vysprávky miestnej
komunikácie na Čaksovej ulici bez akýchkoľvek nákladov pre obec.
Taktiež ďakujeme dobrovoľníkovi za vysprávky časti miestnej komunikácie na Hlavnej ulici. Na
náklady obce bol zakúpený materiál vo výške 119,40 €.

OZNAMY
HK Nižný Klátov
HK Nižný Klátov odohral v tejto sezóne už 3 zápasy, so skóre 13:3. Výsledky: 3.10.2018 s HKM
Skároš, 4:1, 12.10.2018 s HK Geča, 2:1, 27.10.2018 s Dragon Mokrance, 7:1.
Ďalšie zápasy sa uskutočnia v sobotu 3.11.2018 s Haniska Flyers, v sobotu 10.11.2018 s HTC Čaňa,
v stredu 21.11.2018 s Lakers Čaňa, v sobotu 1.12.2018 s HK Kokšov Bakša, v sobotu 8.12.2018 s HK
Vidiečania a v nedeľu 16.12.2018 s HC Gyňov. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Open liga
Čaňa 30+ https://myliga.cloud/open_liga_cana_30_plus/
autor príspevku: Matej Silvay
Gulečníkový turnaj
Dňa 18.11.2018 od 12:00 hod sa v pohostinstve RAMAS bude konať 5. ročník Klátovského
gulečníkového turnaja. Registrácia hráčov nad 18 rokov je v deň turnaja.
autor príspevku: Matej Silvay
Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.

Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Dňa 21.10.2018 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami. Všetkých dôchodcov v sále
kultúrneho domu privítala starostka obce. V príhovore im poďakovala za prácu, ktorú vykonali aj
v prospech obce a popriala pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov, len tie
najlepšie medziľudské vzťahy, vďačnosť a pomoc detí.
Súčasťou posedenia bolo vystúpenie detí materskej školy pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Evy
Sobinkovičovej a učiteľky Jany Raffaelis. Za rytmického sprievodu pána Mgr. Františka Beneša
vystúpili Zunka Benešová, Eliška Havašiová, Nikolasko Hovanec, Vikinka Krůčková, Vaneska
Sabolová, Mia Spilar a Danko Štefan. Vystúpili aj žiaci Základnej umeleckej školy, Jantárova 6
v Košiciach. Žiaci s pani učiteľkou Marcelu Šedivou a Máriou Takáčovou sa predstavili s programom
Legátko, autor: Miroslav Hošek (flauta a klavír) v podaní Simonky Škovranovej a Marcely Šedivej,
Phantom Rider, autor: William Gillock (klavír) v podaní Patrika Tirpáka. Ľudovú pieseň Majorán,
majorán na akordeóne zahral Radko Para.

Nasledovalo pozdravenie a odovzdanie darčekov jubilantom. V roku 2018 okrúhle životné jubileum
oslávilo 27 obyvateľov našej obce. Jubilantom odovzdali darčeky starostka obce a jej zástupca Matej
Silvay. Jubilantom popriali pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v rodinnom kruhu.
Dôchodcom boli odovzdané darčeky, ktoré pripravil kolektív materskej školy a o občerstvenie sa
postaral kolektív školskej jedálne. Za prípravu sály a obsluhu ďakujeme zamestnancom obce, poslancom,
členkám kultúrno-športovej komisie a dobrovoľníčkam.
Na záver programu vystúpila FS Klatovčan, ktorá vznikne vtedy keď treba s harmonikárom.
O spev, tanec a dobrú zábavu sa postarali Janette Furínová, Monika Ondrejkovičová a Matej Silvay.
Ďakujeme za krásne strávené popoludnie.
Oprava poradia kandidátov
V minulom hlásniku bol zverejnený zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018. Na základe upozornenia pána Ing. Júliusa Ruščáka
zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Nižnom Klátove vykonala opravu zverejneného zoznamu
kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove. V uverejnenom zozname
bolo uvedené zlé poradie kandidátov, v poradí 15. a 16. Správne: pod číslom 15. má byť zaregistrovaný
Valentín Pramuk, pod číslom 16. má byť zaregistrovaný Matej Silvay.
Ďakujeme za upozornenie a na základe uvedeného opätovne zverejňujeme zoznam kandidátov pre
voľby do samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.
Miestna volebná komisia v Nižnom Klátove pre voľby starostu obce Nižný Klátov 10. novembra
2018 zaregistrovala tieto kandidátky:
1. Marcela Jokeľová, PhDr. Ing., 46 r., doktorka filozofie, nezávislá kandidátka
2. Gabriela Staníková, Ing., 42 r., riaditeľka spoločnosti, nezávislá kandidátka
Miestna volebná komisia v Nižnom Klátove pre voľby do Obecného zastupiteľstva Obce Nižný
Klátov 10. novembra 2018 zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Róbert Balog, Ing., 31 r., IT architekt, nezávislý kandidát
2. Lukáš Bernát, Mgr., 30 r., manažér predaja, nezávislý kandidát
3. Marek Bernát, 45 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
4. Rastislav Bernát, 58 r., elektrotechnik, Šanca
5. Jozef Drábik, Ing., 60 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
6. Ján Hlavačka, Ing., 53 r., manažér, Šanca
7. Tomáš Hudák, 38 r., barman-zásobovač, nezávislý kandidát
8. Oliver Jokeľ, 27 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát
9. Eva Kelbelová, 31 r., vedúca pošty, nezávislá kandidátka
10. Jozefína Kolesárová, 52 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
11. Radoslav Kollár, 48 r., odborný pracovník pre SO, nezávislý kandidát
12. Dávid Korl, Ing., 33 r., procesný inžinier, Šanca
13. František Kováč, Ing., 64 r., dôchodca, nezávislý kandidát
14. Valér Kováč, Ing., 37 r., programátor, nezávislý kandidát
15. Valentín Pramuk, 29 r., technik MaRT, Šanca
16. Matej Silvay, 29 r., živnostník, nezávislý kandidát
17. Lukáš Štefan, 35 r., hasič, Slovenská národná strana
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