Zápis 2016
Svet v roku 2016
1. január - Holandsko sa ujalo predsedníctva Rady Európskej únie, ktoré trvalo do 30. júna 2016;
od 1.júla 2016

sa Slovensko po prvýkrát na 6 mesiacov stalo predsedníckou krajinou Rady

Európskej únie; Nemecko sa ujalo predsedníctva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe (OSCE); Donostia-San Sebastián v Španielsku a Vroclav v Poľsku sa stali Európskymi
hlavnými mestami kultúry na rok 2016; Košice sa stali hlavným Európskym mestom športu.
12. február - Historické stretnutie predstaviteľov katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi sa
uskutočnilo na Kube. Pápež František a moskovský patriarcha Kiril podpísali ekumenickú
deklaráciu.
22. marec – Teroristické útoky sa nevyhýbali svetu ani v roku 2016. Teroristické útoky sa stali na
letisku a v metre v Bruseli.
24. marec - Medzinárodný trestný tribunál pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii odsúdil
bývalého srbského prezidenta Radovana Karadžidža na 40 rokov väzenia. Tribunál ho uznal za
vinného z genocídy a zo zločinov proti ľudskosti spáchaných počas bosnianskej vojny, vrátane
srebrenického masakru z roku 1995, keď bolo zavraždených okolo osemtisíc bosnianskych mužov.
3. apríl - Obrovský únik 11,5 milióna dokladov z právnickej firmy Mossack Fonseca so sídlom v
Paname bol odhalený. Podľa nemeckých novín Süddeutsche Zeitung bohatí a mocní tohto sveta
ukrývajú svoje peniaze v daňových rajoch. Doklady prinášajú informácie o viac než 214-tisíc
utajených spoločnostiach.
23. jún - Vo Veľkej Británii sa uskutočnilo referendum, v ktorom Briti hlasovali o zotrvaní alebo
vystúpení z Európskej únie. Britskí občania si odhlasovali Brexit čiže vystúpenie z Európskej únie.
Premiér David Cameron podal demisiu, jeho nástupkyňou sa stala Theresa Mayova.
14. júl - Európou otriasol ďalší teroristický útok. Pri oslavách Dobytia Bastily zahynulo vo
francúzskom meste Nice 89 ľudí a okolo 434 ľudí utrpelo zranenie. Útočník, ktorý vošiel
nákladným autom do davu ľudí a polícia ho následne zastrelila, bol identifikovaný ako Tunisan
žijúci vo Francúzsku menom Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.
5. august - V Rio de Janerio začali XXXI. Letné olympijské hry. Na hrách sa zúčastnilo viac ako
11-tisíc športovcov z 207 krajín, vrátane prvýkrát zúčastneného Kosova, Južného Sudánu a tímu
utečencov. Súťažilo sa v 28 olympijských športových disciplínach, rozdalo sa 306 sad medailí.
Všetky športové súťaže sa odohrali na 33 miestach v hosťujúcom meste a ďalších piatich v São
Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brazília a Manaus.
8. november - Definitívnym víťazom prezidentských volieb v USA sa stal Donald Trump, bol v
poradí 45. prezidentom na severoamerickom kontinente.
21. november - Oblasť Fukušimy zasiahlo zemetrasenie o sile 7,3 stupňa a očakávala sa až trojmet1

rová vlna cunami. Úrady vyzvali obyvateľov pobrežia k evakuácii, havarovaná atómová elektráreň Fukušima-Daiči nezaznamenala žiadne známky zemetrasenia.
29. november -V Černobyľskej atómovej elektrárni bol zasunutý nad zničený reaktor nový sarkofág. Najväčšia pohyblivá kovová konštrukcia na svete tak nahradila súčasný černobyľský sarkofág.
30. november - Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu oznámila oficiálne názvy novoobjavených prvkov nihónia (113), moskóvia (115), tenésu (117) a oganesónu (118).
19. december - Pri berlínskych vianočných trhoch vrazil kamión do davu ľudí, zomrelo minimálne
12 osôb a okolo 50 bolo zranených.

VAnkare bol pri vernisáži výstavy útočníkom zastrele-

ný Andrej Karlov, veľvyslanec Ruska v Turecku.
20.december - V tureckom Istanbule bol slávnostne otvorený cestný Euroázijský tunel, ktorý spája
európsky a ázijský kontinent. Dvojpodlažný tunel pod Bosporským prielivom je dlhý 14,5 km, jeho
výstavba trvala necelých 5 rokov a náklady boli vo výške 1,2 miliardy dolárov.
25. december - Po štarte sa v Soči do Čierneho mora zrútilo ruské lietadlo Tu-154 s 93 ľuďmi na
palube, vrátane členov speváckeho súboru Alexandrovci a deviatich novinárov. Lietadlo letelo
do Sýrie.
Slovensko v roku 2016
1. január - Štatút mesta získalo Gabčíkovo a Turany.
7. január - Smrť katolíckeho kňaza, disidenta a charitatívneho pracovníka Antona Srholca zasiahla
širokú verejnosť. Posledné mesiace života sa liečil, no nakoniec podľahol onkologickému ochoreniu.
28. január - Modrotlač a horehronský viachlasný spev boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
5. marec – konali sa voľby do Národnej rady SR voliči si mohli vyberať z 23 zaregistrovaných
politických strán:
1.Strana TIP (TIP)
2.Strana moderného Slovenska (SMS)
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA)
4.Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník (DS – Ľudo Kaník)
5.ŠANCA
6.SME RODINA – Boris Kollár
7.Strana zelených Slovenska (SZS)
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9 .Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDAMKDSZ)
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10.VZDOR – strana práce (VZDOR)
11.MOST-HÍD
12.Slovenská národná strana (SNS)
13.Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
14.Komunistická strana Slovenska (KSS)
15.Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS)
16.SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)
17.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
18.Slovenská občianska koalícia (SKOK!)
19.Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)
20.#SIEŤ
21.Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)
22.PRIAMA DEMOKRACIA (PD)
23.Sloboda a Solidarita (SaS)
Volebná účasť dosiahla 59,82 %. Do parlamentu sa dostalo osem politických strán:
SMER-SD

49 kresiel

28,28 %

SaS

21 kresiel

12,10 %

OĽaNO – NOVA

19 kresiel

11,02 %

SNS

15 kresiel

8,64 %

ĽS Naše Slovensko

14 kresiel

8,04 %

SME RODINA

11 kresiel

6,62 %

MOST-HÍD

11 kresiel

6,50 %

#SIEŤ

10 kresiel

5,60 %

Parlamentné voľby v roku 2016 priniesli pre KDH iba 4,9 % hlasov voličov a prvýkrát od roku
1990 jeho neúčasť v parlamente.
Zostavovaním vlády bol poverený predseda strany s najväčším počtom hlasov, a to SMER-SD,
Róbert Fico.
9. marec - Generálna prokuratúra zaevidovala desiatky elektronických podaní, ktoré vyzývajú generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára podať na Najvyšší súd podnet na rozpustenie strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko).
18. marec - Viac ako tisíc ľudí prišlo na bratislavské Námestie SNP odkázať vznikajúcej vláde, že
ju bude sledovať.
22.marec - Lídri politických strán SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, MostHíd a #Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR.
15. apríl - V Bratislave sa uskutočnilo medzinárodné bezpečnostné fórum CLOBSEC, ktorého sa
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počas troch dní zúčastnilo približne 1000 hostí zo 70 krajín sveta. Medzi hlavnými témami
bezpečnostného fóra bola otázka teroristických hrozieb v Európe a obrana proti nim.
18.-26. apríl - Predstavenie Programového vyhlásenia vlády (PVV) a žiadosť nového kabinetu o
vyslovenie dôvery bolo hlavným bodom druhej schôdze Národnej rady SR vo volebnom období
2016-2020. Vládny program predstavil poslancom podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini.
25. máj - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák bol jedenástym
kandidátom na generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN). Vláda schválila jeho
nomináciu na tento post a tak sa stal oficiálnym kandidátom Slovenska.
11. jún - Pápež František vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním Marek
Forgáč, prodekan Teologickej fakulty a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v
Košiciach.
15. jún – V centre Sabinova bola umiestnená socha inšpirovaná filmovou cenou Oscara, ktorú
získal pred 50 rokmi film Obchod na korze natočený v Sabinove.
16. jún - prvým letom z Turecka slávnostne otvorili leteckú linku Košice – Istanbul.
18. august - Traja horolezci vrátane jednej Slovenky zahynuli v lavíne, ktorá na nich spadla v
masíve Mont Blanc vo francúzskych Alpách.
7. september – Pri páde záchranárskeho vrtuľníka Air - Transport Europe (ATE) v katastri obce
Strelníky pri Banskej Bystrici zahynuli na palube štyria ľudia, traja členovia posádky a 38-ročný
pacient. Na palube vrtuľníka Bell 429 s poznávacou značkou OM-ATR sa nachádzala posádka v
zložení: pilot Ján Rušin, lekárka Patrícia Krajňáková a záchranár František Bartoš.
K nehode vrtuľníka došlo krátko po 22.30 hodine.
28. september - Majster sveta a Európy v cestnej cyklistike Peter Sagan sa stal prvým nositeľom
čestného titulu veľvyslanec značky Dobrý nápad Slovensko (Good Idea Slovakia). Prevzal si ho od
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v priestoroch Národnej
Banky Slovenska (NBS).
5. október - V Bratislave vo veku 86 rokov zomrel prvý prezident samostatnej Slovenskej
republiky Michal Kováč. Štátny pohreb prezidenta sa konal 13. októbra 2016.
11. november - Kúpele Smerdžonka v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok získali štatút
kúpeľného miesta s platnosťou od januára 2017.
1. december -Slovenské a české bábkarstvo zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
9. december – Rozsiahly požiar zničil budovu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika. Škody boli vyčíslené na tri milióny eur.
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Počasie v roku 2016
Rok 2016 začal pochmúrnym zahmleným počasím sprevádzaným občasným snežením a dažďom.
Januárové denné teploty sa niektoré dni pohybovali až +8 °C. Február ničím neprekvapil, počasie
bolo podobné ako v januári. Teploty dosahovali až +13 °C, v istých oblastiach až +16 °C. Rok 2016
bol na Slovensku ako celok odborníkmi vyhodnotený ako mimoriadne teplý a veľmi bohatý na
atmosférické zrážky. Aj napriek veľmi teplému letu sa vyskytli len dve výraznejšie vlny horúčav, a
to v druhej polovici júna a na začiatku septembra. Meteorologicky významné boli aj ďalšie
poveternostné anomálie, medzi ktorými bola vlna neskorých mrazov v poslednej aprílovej dekáde,
či relatívne skorý nástup snehovej pokrývky na severnom Slovensku na začiatku októbra 2016. Rok
2016 sa zaradil v historických tabuľkách ako siedmy najteplejší na Slovensku od roku 1931. V
celosvetovom meradle bol rok 2016 najteplejší za posledných 137 rokov.
Naša obec v roku 2016
Štatistika obyvateľstva
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov k 31.12.2016 bolo 801
Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30
Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 8
Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 10
Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8
Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 4
Financovanie obce
V roku 2016 obec hospodárila s prostriedkami, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 10. marca
2016. Celkové príjmy boli schválené vo výške 917 062 €, výdavky vo výške 934 322 €. Schodok
rozpočtu 17 216 € bol krytý prevodom z rezervného fondu. K 31.12.2016 boli skutočné príjmy obce
vo výške 632 076,22 €, výdavky vo výške 538 066,24 €. Zostatok na účte rezervného fondu k
31.12.2016 bol vo výške 108.103,85 €.
Počet daňovníkov v roku 2016 bol 839, s výškou dane 24 033 €. Reálne do obecnej pokladne prišlo
22 142 €, nedoplatok bol vo výške 1 891 €. Komunálny odpad malo zaplatiť 827 poplatníkov vo
výške 20 732 €. Reálne sa vyzbieralo 19 844 €, nedoplatok bol 888 €. Príspevok z recyklačného
fondu bol 697 €. Výdavky spojené s likvidáciou odpadov predstavovali sumu 21 475 €. Dohromady
bolo vyprodukovaného 257 ton odpadu, a to: komunálneho odpadu – 192 ton, skla – 13 ton, plastov
– 7 ton, objemového odpadu – 32 ton.
Obci boli v roku 2016 poskytnuté dotácie v celkovej výške 299 123,22 €. Na matričnú činnosť bola
poskytnutá dotácia vo výške 3 001 €, evidenciu obyvateľstva 257,40 €, na Register adries 25 €, na
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likvidáciu odpadu 697 €, na stravu, školské pomôcky a stravu pre deti v hmotnej núdzi 1 225,58 €.
Na výdavky spojené s parlamentnými voľbami bola poskytnutá dotácia vo výške 708,80 €.
Prostriedky pre Základnú školu v Nižnom Klátove na mzdy a prevádzku boli

prijaté vo výške

220 836 €, na výchovné prostriedky pre predškolákov 488 €. Z úradu práce sociálnych vecí bol
poskytnutý príspevok v sume 5 438,16 € na rozvoj zamestnanosti (na úhradu celkovej ceny práce
údržbára) a 136,28 € na dobrovoľnú činnosť. Obci bola v roku 2016 poskytnutá podpora z
Environmentálneho fondu formou dotácie v celkovej výške 66 310,00 €. Z rozpočtu obce bol
poskytnutý príspevok vo výške 9 392 € na činnosť Školského klubu detí pri Základnej škole v
Nižnom Klátove a dotácie pre centrá voľného času v Košiciach, ktoré navštevujú deti s trvalým
pobytom v obci Nižný Klátov, dotácia pre OZ Rodičovské združenie Klatovčanik, dotácia na
opravu kostola sv. Michala archanjela (národnej kultúrnej pamiatky). Spolu boli poskytnuté
dotácie v celkovej výške 2 765,90 €. Obec poskytuje príspevok na stravu dôchodcom, v roku 2016
to bolo vo výške 2 395,80 €. Rozpočtová organizácia, Základná škola v Nižnom Klátove
hospodárila s rozpočtom vo výške 238 395,47 €, na mzdy a prevádzku bolo poskytnutých spolu 228
461,76 €.
Obecné zastupiteľstvo dňa 30.mája 2016 schválilo celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez
výhrad. Obec rok 2015 ukončila s prebytkom 65 720,91 €, ktorý bol v roku 2016 prevedený do rezervného fondu obce.
Investície obce
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice ukončila výstavbu vodovodu a požiadala
o jeho kolaudáciu, ktorá sa uskutočnila 1. júla 2016. Stavba bola daná do užívania rozhodnutím zo
dňa 1. decembra 2016, ktoré sa stalo právoplatným 4. januára 2017. Od februára 2017 začala jeho
skúšobná prevádzka.
Obec vybudovala kanalizačnú prípojku pre budovu materskej školy, 8bytovú jednotku a dva
rodinné domy vďaka dotácie z environmentálneho fondu vo výške 66 310 € a vlastným
prostriedkom. Boli vypracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku,
odvodňovacích kanálov a miestnych komunikácií. Opravili sa verejné osvetlenie a obecný
rozhlas. Koncom mesiaca august bol v sále kultúrneho domu vymenený sklobetón, vymaľované
pódium, sála a vstupná chodba, vymenené závesy.
Samospráva obce
Za rok 2016 bolo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (spolu 5) prijatých 57 uznesení, 3
všeobecne záväzné nariadenia obce. Prvýkrát obec prijala VZN o miestnom poplatku za rozvoj.
Prvé zasadnutie OZ sa uskutočnilo 10. marca 2016. Obec v zmysle zákona o odpadoch zmenila
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systém financovania separovaného odpadu prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.
V roku 2016 obec umožnila prax študentke strednej školy a študentom UPJŚ v Košiciach, fakulty
verejnej správy. Obec začala s prípravou osláv a sprievodných akcií pri príležitosti 700. výročia od
prvej písomnej zmienky o obci v roku 2017. Dňa 14. apríla 2016 v súťaži: „Pripojme sa!“,
organizovanou Asociáciou vodárenských spoločností, vyhrala obec krovinorez Honda, ktorý obec
využívala na kosenie verejných priestranstiev.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky 2016-2022.
Dňa 30. mája 2016 obecné zastupiteľstvo uznesením č. 122/2016 schválilo program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nižný Klátov na roky 2016-2022.
Ťažba amfibolitu v obci
Dňa 25. júla 2016 firma Ricorso písomne vyzvala Obec Nižný Klátov na uzavretie dohody o
úprave miestnej komunikácie a odstránenie jej poškodení v úseku Hlavná ulica v dĺžke 570 m tak,
aby stav vozovky bol vyhovujúci pre vozidla do 27 ton. Obecné zastupiteľstvo 24. augusta 2016 na
obecnom zasadnutí odmietlo uzavretie navrhovanej dohody (uznesenie č. 135/2016).
Šport v obci
Už tradičný stolnotenisový turnaj sa uskutočnil 30. januára 2016 v sále kultúrneho domu. Turnaja
sa zúčastnilo 18 súťažiacich. Víťazom turnaja sa stal Anton Stanický, na druhom mieste skončil
Ladislav Rik, a na treťom Denis Mika.
V sobotu 27. februára 2016 sa uskutočnil 1. ročník šachového turnaja, ktorý počtom 60 účastníkov,
prekonal aj turnaje v mestách. Súťažilo sa v tzv. Rapid šachu – hrali sa desať minútové partie,
vzájomne sa zohralo 9 kôl. Víťazom turnaja sa stal Ladislav Balázs z Moldavy nad Bodvou.
Medzi juniormi zažiaril Dmitry Nestorenko z Ukrajiny a medzi seniormi Ján Bakalár zo
Žilinského kraja. Za obec Nižný Klátov súťažilo 5 hráčov. Najlepšie umiestnenie dosiahol Kamil
Haraj, ktorý skončil na peknom 25. mieste a je členom Šachového klubu v Košiciach. Na
organizácii turnaja sa podieľala Obec Nižný Klátov v spolupráci s 1. Šachovým klubom Košice.
Klub patrí medzi najstaršie v Košiciach, jeho predsedom je Mgr. Igor Holéczy.
Už 3. ročník Klátovskeho Gulečníku sa uskutočnil 17. novembra 2016 v pohostinstve Ramas.
Víťazom sa stal Michal Čižmár, na druhom a treťom mieste skončili Matej Silvay a Peter Silvay.
Hokejový klub Nižný Klátov sa v sezóne 2016/2017 zúčastnil Open ligy v Čani. V prvej polovici
súťaže sa pohyboval v rebríčku na výbornom 3. mieste. Amatérska hokejová liga Čaňa je súťaž 10
amatérskych hokejových klubov. Delí sa na základnú časť a play off. Každé družstvo odohrá v
základnej časti 18 stretnutí v 18. kolách.
3.-11. decembra 2016 sa v Lotyšskom meste Riga začali Majstrovstvá sveta vo florbale. Slovensko
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a aj našu obec reprezentoval na svetovom turnaji Filip Čonka-Skyba. Aj jeho zásluhou sa zo 16-tich
mužstiev umiestnili na peknom 9.mieste.
Veľký úspech sme zaznamenali v novembri 2016 na Majstrovstvách sveta v Disco vo Švédsku.
Titul II. vicemajstra sveta v disciplíne disco duo mini kids získala Nižnoklátovčanka Karin
Karičková spolu s Tamarou Dzurčaninovou z Košíc.
Základná škola, materská škola, školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov
Dňa 30. júna 2016 sa uskutočnila rozlúčka s predškolákmi a deviatakmi. Brány školy v školskom
roku 2015/2016 opustilo 14 deviatakov a 3 predškoláci. Dňa 5. septembra 2016 sa znova otvorili
brány škôl. Slávnostne otvorenie prebehlo ako vždy v sále kultúrneho domu. V úvode vystúpila
riaditeľka školy Mgr. Anna Hudáková, starosta obce Hýľov Stanislav Bernát a starosta obce
Vyšný Klátov Ondrej Jusko. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu 81 žiakov,
z toho 9 prvákov.
V Materskej škole privítala deti nová riaditeľka pani PaedDr. Eva Sobinkovičová. V školskom
roku 2016/2017 navštevovalo Materskú školu 19 detí. Pre deti čakalo v tomto roku veľa nových
zaujímavých aktivít v novom školskom vzdelávacom procese Dúhový svet. Deti navštívili
chovateľa pána Nagy, ktorý im ukázal nádherné exotické vtáctvo a papagáje. Ďalšou návštevou
bolo Múzeum letectva v Košiciach. Osvetový projekt Dental Alarm-Zdravé ďasná ukázal deťom
ako sa správne starať o zúbky. V decembri sa deti mohli zabaviť na detskej párty a navštívili
výstavu Bricklandia (výstava z legokociek). V novembri 2016 sa začala výučba anglického
jazyka pod vedením učiteľky Mgr. Lenky Richnavskej.
Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov v školskom roku 2016/2017 poskytovala stravu pre 16 detí
materskej školy, obed pre 55 žiakov základnej školy a obed pre 39 dospelých stravníkov
(dôchodcovia, zamestnanci obce a školy). Pre 15 stravníkov sa rozvážala strava do ich domácnosti
Tvorivosť v Základnej škole Nižný Klátov
Zaujímavú akciu organizovala Základná škola v Nižnom Klátove pod názvom Vianočne tvorivé
dielne. Deti si spoločne s rodičmi mohli vyrobiť vianočné pozdravy a ozdoby. Vedúcimi
jednotlivých dielni boli pani učiteľky Richnavská, Hlavačková, Socháňova, Hudáková a pani
Orviská. Do aktivít sa výrazne zapojili aj mamičky, najmä pani Kožurková, Staníková a
Sceranková. Deti si mohli vyrobiť textilné dekorácie, svietniky z prírodných materiálov, anjelov,
vianočné gule technikou falošného patchworku. Pán učiteľ Kacvinský si pripravil prezentáciu zo
života a činnosti základnej školy. Pani učiteľka Richnavská si spoločne zo žiakmi pripomenuli
starú tradíciu Lucie. A tak nás 13.decembra nečakane navštívili Lucie, ktoré svojimi krídlami
povymetali všetky kúty nielen školy, ale aj obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne.
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Žiaci v sprievodnom slove priblížili ostatným históriu a význam sviatku sv. Lucie. Na tvorivé
dielne sa prišli pozrieť aj deti z materských škôl z Nižného Klátova, Vyšného Klátova a Hýľova.
Stretnutie ľudí dobrej vôle
Stretnutie ľudí dobrej vôle sa konalo 10. januára 2016 v sále kultúrneho domu. Podujatie
slávnostne otvoril príhovorom duchovný otec Eugen Jurkovič a privítal dona Mariána Ondriáša
a sestru Annu Chrtavú, ktorí pôsobia v misijnom tíme na Luníku IX. Bola im odovzdaná suma
627 €, ktorá sa vyzbierala na podporu ich misijnej činnosti. V závere stretnutia don Marián
požehnal prítomným. Na občerstvenie pre účastníkov prispel finančne aj obecný úrad sumou 100 €.
Deň zdravia
Akcia Deň zdravia sa uskutočnila 14. apríla 2016 v sále kultúrneho domu. Pre dámy, ktoré akciu
navštívili boli k dispozícii služby kaderníčky, kozmetičky, pedikérky, ktoré sú neoceniteľné pri
skrášľovaní. Zaujímavosťou bolo najmä bankovanie, liečebná metóda známa už v stredoveku.
Zrelaxovať mohli aj pri masáži. Pre prítomných bolo k dispozícii občerstvenie vo forme ľahkých
šalátov. Deň zdravia organizačne pripravili poslankyne obecného zastupiteľstva Júlia Drábiková a
Jozefína Kolesárová s finančnou podporou obce.
Festival RUDOHORIA
Dňa 10. septembra 2016 sme sa zúčastnili prvého ročníka festivalu obcí RUDOHORIA, ktorý sa
konal v Poproči. Obec reprezentovali dobrovoľníci s kultúrnym programom a v stánku sa obec
prezentovala klátovským krojom, koláčmi, pre záujemcov boli k dispozícii pohľadnice obce a k
nahliadnutiu brožúra o obci Nižný Klátov.
Parlamentné voľby 2016 v obci
Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby. Obyvatelia obce mohli voliť zástupcov do
Národnej rady SR spomedzi 23 politických strán. Z počtu 645 oprávnených voličov prišlo k urnám
440 (68,21 %), z toho 4 voliči zaslali návratnú obálku z cudziny. Počet odovzdaných platných
hlasov bol 434. Najviac 121 hlasov (27,88 %) získal SMER-SD, 58 hlasov (13,36 %) získala SaS
a 56 hlasov (12,90 %) získali OĽaNO – NOVA.
Mobilná aplikácia Nižný Klátov
Vo svete moderných technológii je samozrejmosť mať internet v mobile. V snahe poskytnúť čo
najviac informácii o dianí v obci svojim obyvateľom využila Obec Nižný Klátov možnosť
poskytnutia bezplatnej aplikácie pre svojich občanov. Aplikáciu Nižný Klátov si mohli občania
stiahnuť z Google Play, pokiaľ mali mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple.
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Počasie v obci v roku 2016
V mesiaci júli obec zasiahla prudká búrka. Dňa 28. júla 2016 bol v čase od 13:30 do 15.00 hod
vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.
Citáty na každý deň
„Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil“
Mark Twain

„Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme“
Moliére
„Nesmieš stratiť vieru v ľudstvo. Ľudstvo je oceán; pár špinavých kvapiek v ňom ešte nezašpiní celý
oceán“
Máhatma Gándhí

Zápis za rok 2016 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 287/2018 zo dňa 10.9.2018.
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