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OOZZNNAAMMYY  
Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

Dňa 22.10.2017 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami. Všetkých dôchodcov v sále 

kultúrneho domu privítal zástupca starostky obce Matej Silvay. V príhovore im poďakoval za 

prípravu akcií, brigád a za vystúpenie na oslavách 700. výročia od prvej písomnej zmienky o obci.   

Súčasťou posedenia bolo vystúpenie detí materskej školy a žiakov umeleckej školy pod vedením 

ich učiteliek. Nasledovalo pozdravenie a odovzdanie darčekov jubilantom. V roku 2017 okrúhle 

životné jubileum oslávilo 25 obyvateľov našej obce. Jubilantom zástupca starostky poprial pevné 

zdravie, spokojnosť a pohodu v rodinnom kruhu. Na záver programu vystúpil folklórny súbor 

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

z Bidoviec. Týmto ďakujeme dôchodcom za účasť a organizátorom za prípravu posedenia. 
 

Klátovský Gulečník  
Dňa 19.11.2017 sa uskutočnil 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 Silvai. Z víťazstva sa tešil Peter Silvai. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na 

budúci rok.                                                                                           autor príspevku: Matej Silvay 
 

Deň zdravia 
Dňa 9.12.2017 sa uskutočnila akcia Deň zdravia. Podpora obce na uvedenú akciu bola vo výške 

193,84 €. Tridsaťsedem zúčastnených  mohlo využiť služby masérky, kozmetičky a ďalšie.   
 

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nižný Klátov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

Prisťahovaní obyvatelia:  30 občanov, odsťahovaní obyvatelia: 7 občanov, narodení: 13 detí, 

zomrelí: 8 občanov, vyradený z evidencie pobytu: 1 občan, počet sobášov uzavretých na matričnom 

úrade v Nižnom Klátove: 6. K 31.12.2017 počet obyvateľov v obci Nižný Klátov 828 občanov. 
 

Stretnutie ľudí dobrej vôle   
Ako tradične, aj tento rok sa konalo Stretnutie ľudí dobrej vôle 7.1.2018. Náš duchovný otec 

Eugen Jurkovič nás všetkých srdečne privítal a pozval prežiť príjemné chvíle spoločenstva. Celé 

vystúpenie sa konalo  v duchu 100. výročia zjavení vo Fatime. Salezián don Jozef  Žembera na konci 

nás všetkých povzbudil k takýmto stretnutiam. S pomocou Božou, aj všetkých účinkujúcich 

i prítomných, sa stretnutie nieslo v radostnom duchu a spoločne sme pre Saleziánov – Oheň Nádeje 

o.z. vyzbierali 861,50 €. Obec poskytla sálu kultúrneho domu a prispela sumou 102,38 € na 

občerstvenie, za čo úprimne ďakujeme. Chutné koláčiky s láskou upiekli účinkujúci. Naozaj všetkým 

patrí veľká vďaka, pretože veselého darcu miluje Boh. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia  vaši 

Rybári.                                                                                             autorka príspevku: Ing. Marta Miková 
 

ŠACHOVÝ TURNAJ NAPÍSAL ĎALŠÍ ROČNÍK  

Nižný Klátov, február 2018 – Obec Nižný Klátov začiatkom februára hostila už po tretí krát 

účastníkov šachového turnaja v rýchlom šachu. Do turnaja sa zapojili desiatky šachistov zo 

Slovenska a zmerali si sily v deviatich kolách. Medzi súťažiacimi boli aj hráči z obce. 

Šachový turnaj sa konal v priestoroch kultúrneho domu v sobotu 10. februára, zúčastnilo sa ho 

takmer 60 hráčov. Šachisti súťažili v takzvanom rapid šachu – hrali sa desať minútové partie a počas 

takmer celodňového podujatia zohrali vzájomne deväť kôl. 

Víťazom zápolenia sa stal Košičan Norbert Zambor, ktorý získal z deviatich možných až osem 

bodov. Na druhom mieste skončil Jakub Koval a tretí bol Robert Fiačan. Medzi seniormi bol najlepší 

Rudolf Bauer, medzi juniormi zas Martin Popovič. Medzi šachistami sa nestratili ani hráči z Nižného 

Klátova, najlepšie skončil Kamil Haraj na výbornom 13. mieste.  

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F3.ro


Na organizácii turnaja sa podieľala obec v spolupráci s 1. Šachovým klubom Košice. Klub patrí k 

najstarším v Košiciach, jeho hráči pravidelne súťažia v II., III. a IV. slovenskej šachovej lige 

a v tomto ročníku dokonca postúpil do 1. slovenskej šachovej ligy. Klub poskytuje priestor aj na 

trénovanie, voľné hranie a je otvorený pre všetkých záujemcov o kráľovskú hru. 

Tretí ročník šachového turnaja máme úspešne za sebou a už teraz sa tešíme na pokračovanie 

turnaja v budúcom roku.         autor príspevku: Mgr. Igor Holéczy 
 

Stolnotenisový turnaj  
Dňa 17.3.2018 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 24 súťažiacich. 

Súťažilo sa v 4 skupinách, okrem dospelých súťažiacich, z toho troch žien, sa turnaja zúčastnili aj 

piati žiaci základných škôl. Vo finále sa stretli Patrik Tirpák a Ladislav Rik. Zvíťazil Patrik Tirpák, 

ktorý porazil Ladislava 3:1. Tretí skončil Lukáš Bernát, ktorý porazil Františka Tirpáka. Úroveň 

zápasov bola veľmi vysoká, aj vďaka  tréningom, ktoré boli každý piatok a sobotu. Všetkým 

zúčastnením ďakujeme za účasť a tešíme sa o rok.                                          autor príspevku: Matej Silvay 

 

Zmena organizácie separovaného zberu 
Od 1.4.2018 sa mení organizácia separovaného zberu v obci. Každá domácnosť bude mať 

k dispozícii farebne odlíšené vrecia. A to modré vrecia pre zložku papier,  zelené vrecia pre zložku 

sklo a žlté vrecia pre zložku plast, kov (plechovky, konzervy a pod.) a viacvrstvový kombinovaný 

materiál (neznečistené nápojové kartóny). Cieľom zmeny organizácie separovaného zberu je zvýšiť 

množstvo vyseparovaných odpadov a hlavne ich čistotu. Do domácnosti sa okrem vriec rozdajú 

zvozový kalendár a leták k triedeniu odpadu. Prvý vývoz prostredníctvom vrecového systému sa 

uskutoční 7.4.2018 plast, 14.4.2018 sklo a 21.4.2018 papier. Vrecia je potrebné vyložiť o 6:00 hod. 
    

Štatistika odpadov v obci                                                                                                          Zdroj: zberová spoločnosť 
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Program bohoslužieb v kostole sv. Michala, archanjela 

Kvetná nedeľa 25.3.2018 – Pašie, 9.00 hod 
Zelený Štvrtok Pánovej večere 29.3.2018, 18.00 hod  

Veľký Piatok  30.3.2018 Slávnosť utrpenia a smrti Pána, 15.00 hod krížová cesta, 15.30  hod 

obrady, po obradoch začína poklona pri Božom hrobe do 16.45 hod Bielej soboty  

Biela Sobota 31.3.2018, 17.00 hod požehnanie jedál, 19.00 hod Veľkonočná vigília, prineste si 

sviečky 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 1.4.2018, 9.00 hod 

Veľkonočný pondelok 2.4.2018, 9.00 hod                      autorka  príspevku: Ing. Marta Miková 
 

OZ Rodičovské združenie Klatovčanik 
Do 30.4.2018 môžete podporiť  OZ Rodičovské združenie Klatovčanik 2 % z daní. Tlačivá 

vyhlásenia sú k dispozícii na webovom sídle obce a v budove OcU, MŠ a ZŠ.  

Ďakujeme.                                                                                             autor  príspevku: Patrik Bujňák 
 

Zápis do Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov 
Riaditeľstvo Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov oznamuje zákonným zástupcom, že 

zápis do materskej školy prebieha v dňoch 2.5.2018 od 8.00 do 13.00 hod, 3.5.2018 od 12.00 do 

17.00 hod.                                                                          autorka  príspevku: PaedDr. Eva Sobinkovičová 
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Informačné noviny vydáva: Obec Nižný Klátov, 044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1,  

Tel., fax: 055/729 60 33,  mobil: 0903 957 142, e-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk,  web: www.niznyklatov.sk 

zodpovedná za obsah vydania: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce  

Veselú Veľkú noc  
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na veľkú noc veľa vody,           

 spokojnosti a pohody. Krásne veľkonočné sviatky Vám želá starostka obce. 

 

http://www.niznyklatov.sk/

