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Zápis 2017 

Svet v roku 2017 

20. január - Donald Trump bol inaugurovaný za 45. prezidenta Spojených štátov amerických. 

Trumpovu slávnostnú prísahu si z tribúny vybudovanej na tento účel pozrelo viac než 1500 hostí 

vrátane politikov, vojenských predstaviteľov, bývalých prezidentov či iných osobností. 

26. január - americký prezident Donald Trump vydal exekutívny príkaz na výstavbu múru na hra-

nici s Mexikom. 

15. február - Európsky parlament pomerom hlasov 408 : 254 schválil obchodnú dohodu CE-

TA  medzi   EÚ a Kanadou. 

29. marec - Británia oficiálne oznámila aktivovanie článku 50 Lisabonskej zmluvy, čím sa spustil 

proces jej odchodu z Európskej únie. 

3. apríl - teroristický útok sa odohral v Petrohradskom metre. Výbuch otriasol vagónom medzi 

stanicami Sennaja ploščaď a Technologičeskij institut. Pri výbuchu zomrelo 16 ľudí a približne 55 

bolo zranených. Na stanici Ploščad Vosstanija našli bezpečnostné zložky ďalšiu bombu, ktorú 

zneškodnili. Podľa ruských vyšetrovateľov bol incident samovražedným útokom. Pravdepodobným 

páchateľom útoku bol Kirgiz Akbarzhon Jalilov, ktorý predtým dostal ruské občianstvo. 

11. apríl – ukončila sa rozšírená podpora operačného systému Microsoft Windows Vista. 

1. jún - Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty odstupujú od parížskej 

klimatickej dohody o ochrane klímy z roku 2015. Dohoda je podľa Trumpa pre Američanov 

neúnosne drahá, preto chce vyjednávať o novej zmluve. 

23. jún - odštartovala prvá slovenská družica skCube s nosnou raketou Polar Satellite Launch Ve-

hicle. 

30. júl - Kremeľ reagoval na sankcie voči Moskve, schválené americkým Kongresom za údajné 

ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb Ruskom. Ruský prezident Vladimir Putin 

oznámil, že jeho krajinu musí do 1. septembra opustiť 755 amerických diplomatov. 

5. august - Bezpečnostná rada OSN schválila doposiaľ najtvrdšie obchodné a investičné sankcie 

voči Severnej Kórei za dve júlové skúšky medzikontinentálnych balistických striel. 

13. september - Medzinárodný olympijský výbor prvýkrát v histórii rozhodol o usporiadateľoch 

dvoch olympijských hier naraz, LOH 2024 usporiada Paríž a LOH 2028 Los Angeles. 

12. október - Spojené štáty oznámili rozhodnutie vystúpiť z Organizácie Spojených národov pre 

vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Hneď po nich pristúpil k podobnému rozhodnutiu aj Izrael. 

27. október - Katalánsko vyhlásilo nezávislosť od Španielska. Katalánsku republiku však neuznalo 

Španielsko ani žiadna iná suverénna krajina na svete. 

6. december - český prezident Miloš Zeman menoval Andreja Babiša premiérom. 
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Slovensko v roku 2017 

1. január – Podľa novely zákona o cestnej premávke cyklisti majú povolené minimálne množstvo 

alkoholu do úrovne 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom 

vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou, alebo 0,24 miligramu etanolu na liter vydých-

nutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom, avšak len v zastavanom území obce a 

na cestičkách pre cyklistov.  

6. január -Trojkráľovým behom sa Košice symbolicky rozlúčili s titulom Európske mesto športu 

2016. V ten istý deň prevzalo titul Európske mesto športu 2017 mesto Banská Bystrica. 

25. január -V zozname tých, ktorí získali izraelské štátne vyznamenanie Spravodlivý medzi 

národmi, pribudli ďalší siedmi Slováci. Do zoznamu sú zapísané mená Filip Martišek a Anna 

Martišková, Ondrej Hažer a Helena Hažerová, František Svrbický a Gizela Svrbická a Katarína 

Pastorková. 

1. február - Premiér Robert Fico predstavil verejnosti skupinu policajtov, ktorí budú pracovať na 

problematike extrémizmu a terorizmu v takzvanej Národnej jednotke boja proti terorizmu a extré-

mizmu, ktorá patrí pod Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). 

2. marec - Tylová  paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny a Vajnorský ornament boli slávnostne 

zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

27. marec - Košice získali pri príležitosti 500. výročia reformácie ako jedno z desiatich miest na 

Slovensku ocenenie Európske mesto reformácie. 

5. apríl -  Poslanci Národnej rady SR zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3. marca a 7. júla 1998 a 

milosť exprezidenta SR Michala Kováča jeho synovi z 12. decembra 1997. 

29. máj - Slovensko získalo veľkú atrakciu otvorením chodníka, ktorého trasa vedie medzi koru-

nami stromov v Bachledovej doline s vyhliadkovou vežou vo výške 32 m s nádherným výhľadom 

na okolie. Celková dĺžka chodníka je 1234 m, najvyššia časť je vo výške  24 m nad zemou. 

31. máj - Plénum Ústavného súdu SR potvrdilo, že amnestie udelené expremiérom Vladimírom 

Mečiarom a milosť udelená exprezidentom Michalom Kováčom svojmu synovi neplatia. Na neve-

rejnom rokovaní bolo osem sudcov za, dvaja boli proti. 

2. jún - Rozhodnutie Ústavného súdu SR o tom, že zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara a milosti 

Michala Kováča svojmu synovi bolo v súlade s ústavou, vyšlo v Zbierke zákonov. Bola tak splnená 

posledná podmienka, aby verdikt ÚS SR začal platiť a príslušné orgány tak mohli začať konať.  

12. september - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa oficiálne ujal funkcie 

predsedu Valného zhromaždenia OSN. 

30. september - Slovensko malo ďalšieho blahoslaveného, je ním slovenský salezián, kňaz Titus 

Zeman. Obrad blahorečenia pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave vykonal legát pápeža Františka, 

kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.  
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21. november - Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, ktorej výstavba trvala takmer tri roky, 

otvorili v roku 2017. Išlo o prvú všeobecnú nemocnicu, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 

rokoch. 

 

Počasie 2017 

Rok 2017 sa zaradil nielen medzi tri najteplejšie roky v histórii meteorologických pozorovaní, ale 

súčasne aj medzi roky s množstvom poveternostných extrémov, zahŕňajúcich katastrofálne hurikány, 

povodne, závažné vlny tepla a sucha. Niektoré extrémy neobišli ani Slovensko. V lete 2017 bolo na 

území Slovenska pozorovaných päť vĺn horúčav pričom dve z nich trvali minimálne sedem dní (19. 

- 28. 6. 2017 a 30. 7. - 5. 8. 2017). V priebehu štvrtej vlny horúčav na prelome júla a augusta 2017 

bolo na Slovensku zaznamenané aj absolútne teplotné maximum  leta 2017: 38,8 °C (Senica; 3. 8. 

2017). Absolútne teplotné minimum, ak nepočítame vysoké horské polohy, bolo zaznamenané vo 

Vernári, dňa 14. 7. 2017 (0,5 °C). Bolo zaznamenaných až 62 tropických dní  a 29 tropických nocí. 

Dňa 29. októbra 2017 sa na našom území vyskytol extrémne silný vietor, ktorý spôsobil rozsiahle 

škody predovšetkým na západe a severe nášho územia. Nárazy vetra cez 100 km/h zaznamenali vo 

Veľkých Janíkovciach, v Bratislave na letisku a v Mlynskej Doline, v Telgárte a Hurbanove. Na 

horách bol najsilnejší náraz vetra v roku 2017 zaznamenaný na Chopku 162 km/h (s priemernou 

rýchlosťou silnej víchrice). Záver roka 2017 bol sprevádzaný výrazným oteplením aj silným 

vetrom, ktoré nasledovalo po chladnejších dňoch na začiatku decembra 2017. Najteplejšie bolo v 

dňoch 11. až 13.12., pričom išlo o najteplejšie obdobie v decembri 2017.  Maximálna denná 

teplota vzduchu dňa 12.12.2017 presiahla ojedinele 15 °C (Dudince 15,4 °C; Topoľčany 15,1 °C). 

 

Naša obec v roku 2017 

 

Štatistika obyvateľstva 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov k 31.12.2017 bolo 828 

Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 30 

Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 7 

Narodení obyvatelia  – trvalý pobyt: 13 

Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 8 

Počet sobášov uzavretých na matričnom úrade v Nižnom Klátove: 6 

 

Financovanie obce 

V roku 2017 Obec Nižný Klátov hospodárila prostriedkami, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 

14. februára 2017. Celkové príjmy boli schválené vo výške  789 570 €, výdavky vo výške 920 561 

€, schodok vo výške 130 991 € bol krytý z rezervného fondu a dočerpaním dotácie. 

http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBORNE_AKTUALITY/files/dudince_teplota_vzduchu.PNG
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Počet daňovníkov v roku 2017 bol 853 s výškou dane 29 650 €. Reálne do obecnej pokladne   prišlo 

27 243 €, nedoplatok bol vo výške 2 407 €. Komunálny odpad malo zaplatiť 838 poplatníkov vo 

výške 20 601 €. Reálne sa vyzbieralo 19 519 €, nedoplatok bol 1 082 €. Príspevok z recyklačného 

fondu bol 0 €. Výdavky spojené s likvidáciou odpadov predstavovali sumu 24 425 €. Dohromady 

bolo vyprodukovaného 255 ton odpadu, z toho: komunálneho odpadu – 175 ton, skla – 18 ton, 

plastov – 12 ton, objemového odpadu – 38 ton. 

Obci boli v roku 2017 poskytnuté dotácie v celkovej výške 233 148,91 €. Na matričnú činnosť bola 

poskytnutá dotácia vo výške 3 068,31 €, evidenciu obyvateľstva 256,74 €, na Register adries 56,40 

€, na stravu, školské pomôcky a stravu pre deti v hmotnej núdzi 1 680,56 €.  Na výdavky spojené 

s voľbami do samosprávnych krajov bola poskytnutá dotácia vo výške 566,57 €.  Prostriedky  pre 

Základnú školu v Nižnom Klátove na mzdy a prevádzku boli   prijaté vo  výške 223 200 €, na 

výchovné prostriedky pre predškolákov 872 €. Z úradu práce sociálnych vecí bol poskytnutý 

príspevok v sume 2 762,15 € na rozvoj zamestnanosti (na úhradu celkovej ceny práce pomocnej sily 

v kuchyni) a 186,18 € na dobrovoľnú činnosť. Z rozpočtu obce bol poskytnutý príspevok vo výške 

10 000 € 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 3 486,80 

€. Obec poskytuje príspevok na stravu dôchodcom, v roku 2017 to bolo vo výške 3 094,20 €. 

Rozpočtová organizácia, Základná škola v Nižnom Klátove hospodárila s rozpočtom vo výške 

238 259,48 €, na mzdy a prevádzku bolo poskytnutých spolu 227 580,20 €. 

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.júna 2017 (uznesenie č. 179/2017) schválilo celoročné hospodárenie 

obce za rok 2016 bez výhrad. Obec rok 2016 ukončila s prebytkom 75 901,81 €, ktorý bol v roku 

2017 prevedený spolu s finančnými prostriedkami z minulých rokov vo výške 12 610,17 € do re-

zervného fondu obce.  

 

Investície obce 

Obec v roku 2017 dobudovala elektrickú prípojku pre čerpaciu stanicu, ktorá tvorí súčasť 

kanalizačnej prípojky pre budovu Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov, 8bytovej jednotky 

a dvoch rodinných domov. Vykonali sa údržby verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, stanovišťa 

kontajnerov, oprava výtlkov miestnej komunikácie – ulice Hlavná v náklade 14.398,56 €, oprava 

rigolu, zimná údržba a čistenie ciest po zimnej údržbe. V budove OcÚ boli vykonané úpravy 

v kuchyni a v sále kultúrneho domu. V budove materskej školy so školskou jedálňou bola zriadená 

minitelocvičňa, vymenené poklopy studní. V školskej jedálni bola vykonaná údržba 

vzduchotechniky, plynových zariadení a bolo opravené nefunkčné osvetlenie jedálne. Budova 
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obecného úradu, materskej školy a základnej školy bola napojená na verejný vodovod. Obec 

a predovšetkým základná škola má od roku 2017 k dispozícii pitnú vodu. V škole nie je potrebný 

nákup vody a v budove materskej školy a obecného úradu úprava vody zo studní. Voda zo studne 

pri obecnom parku od roku 2017 slúži iba na polievanie kvetov a stromov v okolí obecného úradu.  

Dňa 24. októbra 2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice prevzala do správy 

kanalizačnú prípojku pre MŠ, majetok obce v hodnote 83. 120,47 €.   

 

Samospráva obce 

Za rok 2017 na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (spolu 7) bolo prijatých 84 uznesení, 6 

všeobecne záväzných nariadení obce. Prvýkrát obec prijala VZN o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb a o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM – Integrovaného obslužného 

miesta. Prvé zasadnutie OZ sa uskutočnilo 9. februára 2017. V tomto roku  došlo k zmene v 

obecnom zastupiteľstve. Dňa 9. augusta 2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vzdal 

mandátu poslanca Bc. Metod Korpesio. Jeho nástupcom sa stal Lukáš Štefan, ktorý si uplatnil 

svoj mandát dňa 13. septembra 2017.  

 

Územný plán obce 

Dňa 9. augusta 2017 bolo schválené VZN o zmenách a doplnkoch č. 3 záväznej časti ÚPN obce 

Nižný Klátov – čistopis. Týmto bolo ukončené obstarávanie ďalších zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie obce. Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri 

roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či 

netreba obstarať nový územný plán.    

 

Materská škola 

V roku 2017 absolvovali naši škôlkari množstvo zaujímavých aktivít a hier. V januári si deti boli 

pozrieť klátovský kostol a betlehem, o ktorom im porozprávala pani kostolníč-

ka Ondrejkovičová. Zúčastnili sa aj športového podujatia vo Family Gym Oáza, kde si vyskúšali 

svoju fyzickú zdatnosť. Veľmi zaujímavým bol školský projekt Dedko a babka čítajú. Starí rodi-

čia sa zapojili do školského procesu čítaním rozprávok. V marci – mesiaci kníh deti navštívi-

li obecnú knižnicu a pani riaditeľka vytvorila vlastnú detskú knižnicu v materskej škole určenú pre 

všetky deti. Deti si v tejto knižnici požičiavajú knižky, berú si ich domov a spoločne s rodinou ich 

čítajú. Tento projekt mal podnietiť záujem detí o detskú literatúru a o aktívnu prácu s knihou pro-

stredníctvom rodiny.  Deväť detí sa zúčastnilo na predplaveckom kurze v spolupráci s Aqua s.r.o. 

Predplavecký kurz mal u detí veľký úspech, preto veríme, že Materská škola bude organizovať po-

dobné aktivity aj v budúcnosti. V apríli 2017 vo vedení Materskej školy došlo k zmene. 

Od 3.4.2017 do 30.9.2017 bola poverená riadením MŠ Marianna Gáfriková. Od mája 2017 bolo 
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poverenie k zastupovaniu riaditeľky materskej školy zrušené a túto funkciu opäť začala vykoná-

vať PaedDr. Eva Sobinkovičová. V mesiaci máji si deti pripomenuli Deň matiek, pri tejto príleži-

tosti bol nacvičený hudobno-literárno-dramatický program. Súčasťou programu bola aj ukážka ve-

domostí a zručností detí v anglickom jazyku pod vedením pani učiteľky Mgr. Richnavskej. Mesiac 

jún priniesol deťom množstvo prekvapení a zážitkov. Deti sa zúčastnili osláv Dňa detí, ktoré zorga-

nizovala základná škola so sponzorskou pomocou autoškoly Karima. Tá deťom vytvorila priestor 

vyskúšať si jazdu na autokárach, zároveň sa deti oboznámili s prácou polície a hasičského zboru. 

Materská škola ku Dňu detí pripravila pre deti a ich rodičov rôzne športové a vedomostné súťaže, 

maľovanie na tvár, jazdu na poníkovi. Najväčším prekvapením bol príchod maskota Mimoňa. Na 

oslavách sa deti rozlúčili s budúcimi prvákmi. V septembri 2017 do školských lavíc zasadnú Ethan 

Friedman, Michael Rešetár a Adam Kuzevič. V mesiaci jún sa konal aj poldenný výlet na Alpin-

ku. Najväčším zážitkom pre deti bola jazda v detskom vláčiku a vystúpenie šaša. 

September 2017 sa niesol v duchu privítania nových detí, ktorých bolo 9. Školský rok 2017/2018 

tak zahájilo spolu 24 detí, z toho 10 predškolákov. Na jeseň  mali deti okrem bežných výchovno-

vzdelávacích dní pripravené aj zaujímavé a podnetné aktivity: dvakrát sa zúčastnili divadelného 

predstavenia, navštívili mobilné planetárium, zúčastnili sa výstavy exotických plazov a pozorovania 

dravých vtákov. V novembri absolvovalo sedem detí 2-týždňový korčuliarsky kurz v Aréne sršňov 

v Košiciach. Materská škola sa aktívne zapájala aj do dostupných súťaží, v mesiaci november pos-

lala 4 výtvarné práce do výtvarnej súťaže Najkrajší sen. V jesennom čase sa začalo s rekonštrukciou 

školského dvora, bol postavený drevený prístrešok, ktorý deťom slúži k hrám na dvore a premaľo-

vaný celý plot. December je každý rok v materskej škole slávnostný mesiac. Deti sa zúčastnili diva-

delného predstavenia, boli zorganizované vianočné tvorivé dielničky pre rodičov aj pre žiakov 

miestnej ZŠ. Mikuláša deti oslávili vo veľkom štýle, pretože okrem Mikuláša s balíčkami ich nav-

štívil aj klaun so svojim programom. Koniec roka materská škola ukončila slávnostnou vianočnou 

besiedkou pre rodičov a všetkých blízkych.  

Od 2.9.2017 bolo deťom podávané ovocie a zelenina 2x týždenne zdarma vďaka dotácie 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 

Kultúra  v obci 

Stretnutie ľudí dobrej vôle 

Tradičné stretnutie veriacich, ktoré je spojené s dobrovoľnou zbierkou sa uskutočnilo 8. januára 

2017 v kultúrnom dome. Úvodné slovo patrilo nášmu duchovnému otcovi Eugenovi Jurkovičovi. 

Salezián don Štefan Urban v závere povzbudil prítomných k viacerým stretnutiam takéhoto 

charakteru a poďakoval za 1 089 €, ktoré sa vyzbierali pre saleziánov. Obec Nižný Klátov prispela 

na stretnutie sumou 102 €. 
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Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

Dňa 22. októbra 2017 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami v sále kultúrneho domu. 

Posedenie otvoril príhovorom a privítal dôchodcov zástupca starostky obce Matej Silvay, ktorý 

organizačne aj akciu  zabezpečil s pomocou členov kultúrnej komisie. V príhovore dôchocom 

poďakoval za prípravu akcií, brigád a za vystúpenie na oslavách 700. výročia od prvej písomnej 

zmienky o obci. Nasledovalo vystúpenie detí materskej školy a žiakov umeleckej školy pod 

vedením ich učiteliek. Jubilantom boli odovzdané darčeky. V roku 2017 okrúhle životné jubileum 

oslávilo 25 obyvateľov našej obce. Na záver programu vystúpil folklórny súbor Abovčan z Čane. 

Predstavil verbunk a čardáš z Nižného Klátova v pôvodných krojoch a pásmo z Bidoviec. 

 

Účasť Nižného Klátova na II. Festivale RUDOHORIA vo Vyšnom Medzeve 

Dňa 17. júna 2017 sa uskutočnil II. festival mesta a obcí RUDOHORIA vo Vyšnom Medzeve, na 

ktorom mala zastúpenie aj naša obec. Na festivale Nižný Klátov reprezentovali Janetta Furínová, 

Mária Ondrejkovičová, Michaela a Monika Ondrejkovičová a Matej Silvay, ktorí vystupovali v 

klátovskych krojoch. V súťaži vo varení guľášu sa zúčastnili členovia družstva HK Nižný Klátov. O 

výrobu darčekov do stánku obce sa postarali pracovníčky obce na úseku materskej školy a prípravu 

koláčov zabezpečili pracovníčky školskej jedálne. 

 

Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi 

Dňa 29. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie medaily a plakiet za bezpríspevkové 

darovanie krvi organizované Slovenským červeným krížom územný spolok Košice-okolie. V našej 

obci máme obyvateľov, ktorí darovali krv viackrát a sú držiteľmi týchto ocenení: Vladimír Silvay, 

ktorý daroval krv viac ako 100-krát (ocenený medailou MUDr. Kňazovického v roku 2017),  

Marián Para, ktorý daroval krv viac ako 80-krát (ocenený diamantovou Janského plaketou v roku 

2015), Martin Miko, ktorý daroval krv viac ako 80-krát (ocenený diamantovou Janského plaketou 

v roku 2017), Pavol Jokeľ, ktorý je držiteľom zlatého Janského plakety, Jaroslav Lacher, ktorý je 

držiteľom striebornej Janského plakety z roku 2017. 

 

Deň zdravia 

Predvianočnú atmosféru spríjemnila akcia dňa 9. decembra 2017, ktorá sa stretla so záujmom 

najmä klatovských žien. Deň oddychu a relaxu, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Nižnom 

Klátove, organizačne zabezpečili poslanci Júlia Drábiková, Tomáš Hudák, Jozefína Kolesárová 

a obyvatelia obce Ing. Gabriela Staníková a Roman Ferko. Podujatia sa zúčastnilo 37 žien, ktoré 

si prišli dopriať oddych a príjemný relax vo forme masáži chrbtice, kozmetickej masáži, strihania 

vlasov, manikúry, pedikúry a líčenia, teda všetkých procedúr, ktoré ženy pomáhajú robiť krajšími. 

Pre záujemkyne bolo pripravené aj fotenie. Obec Nižný Klátov podporila podujatie sumou 193, 84€. 
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Šport v obci 

Na ľade 

Dňa 14. januára  bola pripravená akcia, ktorá sa už niekoľko rokov teší obľube malých aj veľkých 

Klátovčanov. Na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnilo korčuľovanie pri hudbe, ktoré organizačne 

zabezpečil poslanec Tomáš Hudák. O ľad sa postarali tak ako aj po iné roky dobrovoľníci z obce. 

Pre prítomných bolo pripravené aj malé občerstvenie. 

 

Šachový turnaj – 2. ročník 

Po veľkom úspechu 1. ročníka šachového turnaja v Nižnom Klátove s medzinárodnou účasťou sa 

podarilo usporiadať druhý ročník v tzv. rapid šachu. Šachový turnaj sa uskutočnil 28. januára v 

sále kultúrneho domu. Odohralo sa 9 kôl, v ktorých súťažilo 40 šachistov. Na prvom mieste skončil 

Tomáš Henrich z Moldavy nad Bodvou. Medzi juniormi obsadila prvé miesto obyvateľka našej 

obce Karolína Harajová. Ceny pre víťazov odovzdala starostka obce PhDr. Ing. Marcela 

Jokeľová  a predseda 1. šachového klubu v Košiciach Mgr. Igor Holéczy. 

 

Stolnotenisový turnaj 

Turnaj, ktorý organizačne zabezpečil zástupca starostky obce Matej Silvay sa uskutočnil 7. apríla 

2017. Na turnaji súťažilo 20 nadšencov tohto športu, dokonca aj ženy. Vo finále spolu zápolili 

Ladislav Rik a Marián Mihaľov. Víťazom sa stal Ladislav Rik. Pred turnajom mali súťažiaci 

možnosť trénovať každý piatok a sobotu. 

 

Klatovský Gulečník 

Dňa 19. novembra 2017 sa uskutočnilo tradičné turnajové stretnutie a to 4.ročník Klátovského 

Gulečníka. Zúčastnilo sa ho 13 hráčov. Tretie miesto obsadil Vladimír Silvay, ktorý porazil Jozefa 

Tomčaniho. Finále si zahrali Oliver Jokeľ a Peter Silvay. Víťazom turnaja sa stal Peter Silvay. 

 

700. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Nižný Klátov 1317-2017 

V roku 2017 uplynulo 700 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. Obec Nižný Klátov 

pripravila oslavy dňa 12. augusta 2017 venované tejto udalosti s rozsiahlym programom. Na oslavy 

boli pozvaní hostia z verejného aj cirkevného prostredia. Príprava na oslavy si vyžiadala veľa času, 

ochotných a obetavých ľudí. Na organizácii a prípravách sa podieľali zamestnanci obce, poslanci 

obecného zastupiteľstva, členovia komisií, dobrovoľníci a sponzori. V súvislosti s pripomienkou 

700. výročia obce bola vydaná kniha o dejinách obce, zriadená tradičná izba v sále kultúrneho 

domu a výstava fotografii zo života obce. Na výstavu a na zriadenie tradičnej izby zapožičali 

dobové predmety, kroje a fotografie obyvatelia Nižného Klátova: pani Bernátová, Drábiková, 

Hrežová, Hudáková, Hužvárová, Jokeľová, Kollárová, Korlová, Kováčová, Kurčová, Lalić, 
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Lorincová, Miková, Mikulová, Ondrejkovičová, Ruščáková, Sobinkovičová,  pán Boldižár, 

Gorgos, Jokeľ, Kollár, Silvay. Na príprave násteniek a pódia sa podieľali pani Furínová, 

Hudáková, Kováčová, Silvayová, pán Balog, Bernát, Kollár a Silvay. 

Oslavy obce  začali o 9:45 hod sprievodom s insígniami do kostola sv. Michala archanjela, kde 

svätú omšu celebrovali jeho excelencia mons. Alojz Tkáč, duchovný otec ThLic. Tomáš Čáp, 

ktorý pôsobil v našej obci v rokoch 1988–1990 a dekan Dekanátu Košice – Západ ThLic. Michal 

Tkáč. V kostole sv. Michala archanjela ich privítal člen cirkevnej rady Bc. Metod Korpesio. O 

prípravu a priebeh svätej omše sa postaral duchovný otec Mgr. Eugen Jurkovič. Na výzdobe kostola 

a príprave darov sa podieľali pani Furínová, Hudáková, Miková, Ondrejkovičová, cirkevná rada, 

modlitbové spoločenstvo. Hudbu a spev zabezpečili pani Ballánová, Furínová, Hajduková, 

Hudáková, pán Kollár a Oravec, sprievod s insígniami Katka Kollárová, pani Hudáková, pán 

Kollár a Molnár. Prvé čítanie na omši prečítala starostka obce a druhé čítanie prečítal poslanec 

Novotný. Odovzdanie kytíc a kvety zabezpečili poslankyne Drábiková a Kolesárová a pani 

Furínová, Hudáková a Ondrejkovičová. Za obyvateľov obce ako aj veriacich za slúženie omše 

pri príležitosti 700. výročia emeritnému arcibiskupovi Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a 

všetkým duchovným otcom poďakovala starostka obce.  

O 11:00 hod začal futbalový turnaj a rovnako aj súťaž vo varení guľášov. Vo futbale a varení 

guľášov súťažili družstvá z okolitých obcí. Prípravu týchto akcií a nákup cien zabezpečil zástupca 

starostky obce Matej Silvay s členmi kultúrno-športovej komisie a dobrovoľníkmi. Obed pre hostí, 

občerstvenie pre účinkujúcich a ostatné technicko-organizačné zázemie na trávnatom ihrisku mala 

na starosti firma DIAMANT IRT, s.r.o. z Nižného Klátova.  

Program na trávnatom ihrisku, ktorý začal o 14:30 hod otvoril moderátor Miroslav Alexovič. 

Privítal pozvaných hostí PhDr. Denisu Lukáčovú Vargovú, prednostku Okresného úradu Košice–

okolie a vedúcich odborov JUDr. Máriu Sopkovú, Ing. Oľgu Kormošovú, Ing. Slavomíra 

Tomčka, riaditeľa ÚPSVaR PhDr. Pavla Mutafova, riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Veľká Ida 

mjr. JUDr. Rastislava Gergeľa, bývalého riaditeľa odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií OÚ Dr. Andreja Tomčka, primátorku mesta a starostov obcí RUDOHORIE, kňazov 

ThLic. Tomáša Čápa, Mgr. Marcela Puškáša, ThDr. Zdenka Andrášiho, PhD. Následne privítal 

a predstavil členov Klubu dôchodcov, ktorí zaspievali naše pôvodné ako aj veľmi staré pesničky. 

V príhovore, ktorý bol ďalším bodom programu, starostka obce spomenula najdôležitejšie udalosti 

v obci. Nasledoval krst knihy Nižný Klátov 1317-2017, ktorú pokrstili Rastislav Bernát, starosta 

obce v rokoch 1994-2006 a Marta Štefanová, starostka obce v rokoch 2006-2010. Na krstenie 

knihy sa symbolicky na návrh poslankyne Júlie Drábikovej použili kamienky amfibolitu. Pri 

príležitosti osláv bolo obecným zastupiteľstvom udelené čestné občianstvo in memoriam Anne 

Dilýovej za 30 ročnú pedagogickú prácu na Základnej škole v Nižnom Klátove a čestné občianstvo 
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Irene Andrusovej za dlhoročnú prácu riaditeľky materskej školy v Nižnom Klátove. Odovzdanie 

pamätného čestné občianstva bolo spojené s prečítaním charakteristiky ocenených pani Hudákovou. 

Za Annu Dilýovú prevzal ocenenie jej syn Ing. Daniel Dilý.  

Pre deti boli pripravené atrakcie a hry, o ktoré sa postaral Gabi. Nepochybne najzaujímavejšie pre 

najmenších Klatovčanov bola jazda na poníkovi a penová šou. Program spestrili deti aj kultúrnym 

vystúpením, ktoré s nimi nacvičili Janettte Furínová a Michaela Ondrejkovičová. Na pódiu 

vystúpili Miya Boldižar, Lea Bujňáková, Karolína Harajová, Katarína Kollárová, Alexandra 

Vajcíková, Patrik Bujňák, Martin Haraj, Michal Jenigár, Florián Jokeľ, Marek Ondrejkovič 

a Radoslav Para. 

Program pokračoval o 16:00 hod vyhodnotením súťaží. Vo futbale zvíťazilo futbalové družstvo zo 

Zlatej Idky, vo varení guľášov na základe rozhodnutia odbornej poroty v zložení Jiřina Kolesárová, 

Darina Kováčová, Mária Mačingová a Milena Vajcíková zvíťazil guľáš, ktorý uvarilo družstvo z 

Vyšného Klátova. Súťaž o najlepší doma upečený beľuš, ktorú organizačne zabezpečila Mária 

Silvayová vyhrala pani Veronika Hudáková. 

V rámci kultúrneho programu ešte vystúpil bez nároku na odmenu country spevák, náš obyvateľ 

Patrik Kollár. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Čarnica. Jednou z účinkujúcich bola 

Martina Kollárová, obyvateľka našej obce. Prítomným divákom sa neskôr predstavil zabávač 

Jozef Varga alias Jožko Jožka. Zabavil nás jeho divadelný talent, ale aj pohotovosť s akou 

komentoval odovzdávanie tomboly. Najviac sme asi všetci tešili na vystúpenie populárnej ľudovej 

kapely Kollárovci. Bratia Kollárovci a ďalší členovia kapely si získali priazeň Nižnoklátovčanov 

svojím goralským temperamentom. Ľudové pesničky v ich podaní dostali nový šat, príjemný aj pre 

tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V závere programu bola ohňová šou a vystúpenie 

skupiny Family. 

Nasledovať mala voľná zábava, ale tak ako sa to stávalo po iné roky počasie nevydržalo. Spustil sa 

prudký lejak a po vyradení techniky na pódiu bolo vystúpenie skupiny Family prerušené. Po 

odstránení technických problémov a zabezpečení náhradného ozvučenia zábava pokračovala v stane 

do skorých ranných hodín. 

Na oslavy a tombolu finančne alebo materiálne prispeli: KAMICO s.r.o. Košice; Patrik Kolesár, 

Nižný Klátov; Miroslav Mikloda – ESOX, Košice; LESY Slovenskej republiky, š. p., Košice; 

Kamenárstvo ŠOFRANKO s.r.o. Košice; Marián Para, nákladná doprava, Nižný Klátov; ZELENÁ 

STAVBA, s.r.o. Nižný Klátov; DIAMANT IRT, s.r.o., Nižný Klátov; Vojtech Čech – CECHOTEX, 

Čaňa a Lukáš Bernát; RNDr. Jozef Molnár OPÁL, Košice; RAMAS, s.r.o., Nižný Klátov; KOSIT 

EAST s.r.o., Košice; Kamil Haraj, Nižný Klátov; Herba Drug s.r.o., Smižany; Záhradníctvo – 

ŠOLC, Košice; Simona Jokeľová, Nižný Klátov, NATUR – PACK, a.s., Bratislava, JES SK, s.r.o. 

Oslavy 700. výročia od prvej písomnej zmienky o obci boli ukončené 13.8.2017. V sále kultúrneho 
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domu, ktorú pripravil poslanec Kamil Haraj a dobrovoľníci bola prezentácia tradičnej izby 

a fotografií z histórie obce aj zo súčasnosti na desiatich nástenkách. Počas dvoch hodín si obyvatelia 

obce mohli prevziať vydanú knihu Nižný Klátov 1317-2017, pohľadnicu a pero s erbom obce. 

Odovzdávanie upomienkových predmetov mali na starosti zástupca starostky obce a zároveň 

predseda kultúrno-športovej komisie Matej Silvay a členka komisie Janetta Furínová. 

 

Spomienka na pani učiteľku Annu Dilýovú 

* 15. 12. 1940 

 † 26. 6. 1993 

Anna Dilýová sa narodila v Zubnom v okrese Humenné v roľníckej rodine. Vyštudovala 

pedagogickú školu v Prešove. V septembri 1963 nastúpila ako učiteľka prvého stupňa Základnej 

školy v Nižnom Klátove. Ako učiteľka pôsobila v našej obci 30 rokov. S láskou a porozumením 

odovzdávala vedomosti mnohým deťom z Nižného Klátova a okolia. Neváhala dať svojej práci silu 

a celý svoj um. Mala ju rada tak, ako len môže mať rád prácu ten, kto jej rozumie a vykonáva ju s 

láskou. Bola obľúbenou učiteľkou, kolegyňou, priateľkou aj preto, že bývala náročná k sebe, 

uznanlivá k iným. Jej život ukončila tragická nehoda pár dní pred letnými prázdninami. Pamiatka na 

skvelú učiteľku a výnimočnú osobnosť ostala v srdciach jej príbuzných, žiakov, kolegov a všetkých 

tých čo ju poznali. Za 30-ročnú  pedagogickú prácu na Základnej škole v Nižnom Klátove udelilo 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov  pani Anne Dilýovej pri príležitosti 700. výročia od prvej 

písomnej zmienky o obci čestné občianstvo in memoriam. 

 

 

Zápis za rok 2017 do obecnej kroniky zapísaný na základe uznesenia č. 288/2018 zo dňa 10.9.2018. 

 


