
zóna veľmi vkusne dotvára priestor pod kosto-
lom. Všetkým, ktorí sa na tomto projekte podie-
ľali, veľmi pekne ďakujem.

Multifunkčné ihrisko

Projekt viacúčelového ihriska vznikal od 22. 
12. 2018 podávaním prvej žiadosti o dotáciu 
cez Karpatskú nadáciu U. S. Steel Košice. Dňa 
8. 3. 2019 na slávnostnom stretnutí v U. S. Steel  
Košice nám odovzdal prezident U. S. Steel Ko-
šice James E. Bruno symbolický šek v hodnote 
2500 eur na nákup pletiva a vybavenie ihris-
ka. Úrad vlády podpora rozvoja športu na rok 
2019 vypísal v marci výzvu na rekonštrukciu 
multifunkčných ihrísk. Požiadala som o do-
táciu a v júni Úrad vlády potvrdil, že obec Niž-
ný Klátov dotáciu získal vo výške 10 000 eur.  
V súčinnosti s obecným zastupiteľstvom sme 
sa rozhodli dofinancovať rekonštrukciu ihris-
ka z vlastných zdrojov. Tento projekt Rekon-
štrukcia multifunkčného ihriska sa uskutočnil 
aj vďaka podpore z programu Spoločne pre re-
gión Karpatskej nadácie a U.S. Steel Košice, s.r.o.  
www.karpatskanadacia.sk https://karpatskana-
dacia.sk/
Prvú etapu rekonštrukcie sme riešili svojpomoc-
ne. Martin Krůček, Radoslav Kollár, Ing. Robert 
Balog odfrézovali polia oplotenia, Juraj Čonka 
ml. si dal tú námahu a všetky mantinely  nama-

ľoval bielou farbou, ktorú zabezpečil sponzorsky 
pre obec, Peter Muller a Patrik Kolesár naložili 
polia oplotenia do dodávky a odniesli do šrotu. 
Dňa 16. 10. 2019 bol do Nižného Klátova priveze-
ný materiál v dvoch kamiónoch na 33 paletách, 
ktorého vykládku zabezpečil Patrik Kolesár, Ľubo 
Kolesár ml. a prebytočný materiál na 13 paletách 
naložil Michal Sceranka. VEĽKÉ ĎAKUJEM VŠET-
KÝM! Na multifunkčnom ihrisku je nová certifiko-
vaná EPDM podlaha s čiarovaním, sú vymaľované 
stĺpy oplotenia a mantinely, nechýba nové oplo-
tenie, basketbalové siete s obručami, volejbalová 
sieť, nohejbalová sieť, florbalové brány so sieťou. 
Dňa 30. 10. 2019 boli práce na multifunkčnom 
ihrisku ukončené. 
Prajem všetkým veľa športových zážitkov.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na  
obecnom úrade

Na obecnom úrade sme začali s rekonštrukciou 
sociálnych zariadení z prostriedkov  ktoré sme pre 
obec získali z Ministerstva financií. Celý priestor zá-
chodov sme vybúrali, následne sa zrekonštruovala 
elektroinštalácia, realizovať sa bude výmena okien, 
nové geberity záchody, nové umývadlá, obklad aj 
dlažba. Financovanie z dotácie. Z dotácie sme zakú-
pili nové stoly, stoličky a vybavenie kuchyne. 

Cesta Čaksová

Cesta  na ulici Čaksová bola vo veľmi zlom sta-
ve, vďaka sponzoringu vo výške 1400 eur sa nám 
podarilo zakúpiť  8 ton asfaltu a cestu ako tak vy-
spraviť po pani Sedmákovú.

Informačný leták 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: starostka obce 

POĎAKOVANIE
Ďakujem poslancom Obecného zastupiteľ-
stva, pracovníkom obecného úradu, MŠ, ZŠ, 
všetkým občanom, štedrým sponzorom, ktorí 
sa podieľali svojou pomocou v prospech obce 
a na príprave akcií i brigád v obci.

Vianočný vinš: Prichádza sviatočný čas, na kto-
rý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa 
rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. 
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buď-
me k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas 
Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní 
túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si 
spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu. 
Veselé sviatky Vianočné, pekné cesty polnočné, pod 
stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tan-
ček, zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový 
rok Vám praje starostka obce.

Pod záštitou starostky obce a poslancov obec-
ného zastupiteľstva Vás srdečne pozývame na 
Vianočný koncert muziky MILANA RENDOŠA 
(STARI ROK SCHODZI NOVI PRICHODZI)  v Kos-
tole sv. Michala archanjela dňa 21.12.2019 v so-
botu o 15:00 hod.

Ing. Gabriela Staníková
starostka obce

Deň otvorených dverí 
v Materskej škole
Dňa 13. 04. 2019 sa uskutočnil Deň otvorených 
dverí v Materskej škole, ktorý organizovala pani 
riaditeľka PaedDr. Eva Sobinkovičová. Detičky mali 
pripravený pestrý program. Nechýbali ani nafu-
kovacie hrady, ktoré však pre nepriaznivé počasie 
museli byť rozložené v priestoroch škôlky. Na DOD 
sa zúčastnilo 15 detí do troch rokov.
Do materskej školy bolo prijatých 33 detí a taktiež 
nová pani učiteľka na plný úväzok. Novinkou na 
školskom dvore je modrý autobus, ktorý sme za-
kúpili, a pod hojdačkami bola osadená nová dopa-
dová plocha.

Nepredajné   •   Počet výtlačkov 250 ks
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Deň matiek
Matky sú v našom živote tie najobetavejšie osoby. 
Vždy sme totiž pre ne tí najdôležitejší ľudia na svete 
a tešia sa z každého nášho úspechu. Preto by sme 
im mali ďakovať každý deň, no na Deň matiek sa 
spájame, aby poďakovanie bolo silnejšie, hlasnejšie 
a veselšie. Inak tomu nebolo ani 8. mája 2019, kedy 
v sále kultúrneho domu predviedli deti zo základ-
nej školy a Základnej umeleckej školy pod vedením 
učiteľov bohatý program. Obec pre všetkých hostí 
zabezpečila občerstvenie. 
Deň zdravia 
O pár dní neskôr 18. mája 2019 sa v sobášnej miest-
nosti uskutočnil Deň zdravia. Zúčastnilo sa na ňom 
35 žien a 3 muži. O zdravie sa postarali masérka 
a pedikérka, o krásu kaderníčka, kozmetička, ma-
nikérka a vizážistka. Aj tento rok sa akcia niesla 
vo výbornej atmosfére doplnenej občerstvením, 
o ktoré sa postarali pracovníčky obecného úradu.
Rozlúčka s deviatakmi
Dňa 27. 6. 2019 sa v sále kultúrneho domu uskutoč-
nila rozlúčka s deviatakmi. Spolu s pani riaditeľkou 
Mgr. Annou Hudákovou sme im popriali úspechy 
v ďalšom štúdiu. Lúčili sme sa s piatimi deviatakmi 
a jednou ôsmačkou. Všetci absolventi boli úspešne 
prijatí na stredné školy. 
Privítanie prváčikov 
Dňa 2. septembra 2019, v prvý školský deň, sme v 
sále kultúrneho domu privítali prvákov a ostatných 
žiakov školy. Nielen im, ale aj rodičom sa prihovo-
rila pani riaditeľka Mgr. Anna Hudáková. Do prvé-
ho ročníka nastúpilo 7 žiakov. Celkový počet detí, 
ktoré navštevujú základnú školu je 90. Žiakom a ich 
učiteľom prajem veľa úspechov a rodičom veľa tr-
pezlivosti.
Guľáš pre dôchodcov
Koncom augusta nechýbal v našej obci ani po-
vestný guľáš pre seniorov. Už tradične ho pripra-
voval Klub dôchodcov. Akcie sa zúčastnilo 27 čle-
nov a pozvanie prijala aj pani starostka. Hlavným 
kuchárom bol pán Hužvár a všetkým dôchodcom 
guľáš veľmi chutil. Nálada bola výborná, dopĺňali ju 
vtipy a piesne. 

Autorka príspevku: Margita Hužvárová.



Juniáles 2019
Dňa 08. 06. 2019 sa na viacúčelovom ihrisku ko-
nal tradičný Juniáles. Po niekoľkých upršaných 
rokoch nám konečne prialo počasie. Krásny sl-
nečný deň prilákal deti i dospelých v hojnom 
počte. Nechýbali sprievodné atrakcie pre deti 
- nafukovacie hrady, šmykľavky a obľúbené ma-
ľovanie na tvár, jazda na poníkovi či somárikovi. 
Deti sa najviac  potešili penovej nádielke, ktorú 
im pripravil Dobrovoľný hasičský zbor z Malej Idy. 
Súbežne prebiehal detský stolnotenisový turnaj 
v sále kultúrneho domu pod vedením Mateja Sil-
vaya a Janetty Furínovej. Zároveň bola vyhlásená 
súťaž o najlepšie doma upečený beľuš. V tomto 
roku ten najchutnejší pripravila Lucia Jokeľová. 
Juniálesom nás profesionálne sprevádzala Marti-
na Kollárová. O ďalší program sa svojím vystúpe-
ním postarali deti z materskej školy pod vedením 
riaditeľky MŠ PaedDr. Sobinkovičovej a Martinky 
Kollárovej, deti základnej školy pod taktovkou 
pani učiteľky Hlavačkovej a základnej umeleckej 
školy pod vedením Marcely Šedivej. Súbory Po-
ľačanka a Hýľovský Šafrán nám zaspievali ľudové 
piesne. 
Vďaka vystúpeniu našich dôchodcov som si za-
tancovala na pódiu s Patrikom Kolesárom v tra-
dičnom klátovskom kroji. O ďalší nezabudnu-
teľný zážitok sa postaral zabávač Jožko Jožka, 
ktorý rozosmial všetkých prítomných. V školskej 
jedálni naše ženy už tradične napiekli koláče, na-
varili chutný guľáš, ktorý naši poslanci ponúkali 
všetkým zúčastneným hosťom. Vďaka štedrým 
sponzorom a Obecnému úradu Nižný Klátov na 
našich občanov čakala bohatá tombola, ktorou 
nás sprevádzal Jožko Jožka. Špeciálnu cenu som 
si pripravila aj ja a som rada, že výhercu potešila. 
Nasledovala voľná zábava, ktorá trvala do sko-
rých ranných hodín.  

Posedenie s dôchodcami pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším
Dňa 20. 10. 2019 sa uskutočnilo posedenie s dô-
chodcami. Všetkých občanov v sále kultúrneho 
domu privítala starostka obce. Hlavným progra-
mom posedenia bolo vystúpenie speváckeho 
ľudového súboru Poľačanka, detí materskej ško-
ly pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Evy So-
binkovičovej a žiakov základnej umeleckej ško-
ly, Jantárova 6 v Košiciach. Pod vedením pani 
učiteliek Marcely Šedivej a Márie Takáčovej sa 
predstavili s pestrým programom - hra na kla-
víri, flaute a harmonike. Nasledoval slávnostný 
prípitok a gratulácie s odovzdaním darčekov 
pre jubilantov. V roku 2019 okrúhle životné ju-
bileum oslávilo 27 obyvateľov našej obce. Dar-
čeky odovzdávali starostka obce a jej zástupca 
Ing. Ján Hlavačka. Na dôchodcov však čakala aj 
ďalšia milá pozornosť. Seniori dostali sklenené 
dózy na cukríky, ktoré ozdobil kolektív mater-
skej školy. O občerstvenie sa postarali pracovníci 
školskej jedálne a obecného úradu. Za prípravu 
sály a obsluhu ďakujeme zamestnancom obce, 
poslancom obecného zastupiteľstva, členom 
kultúrno-športovej komisie a dobrovoľníčkam. 
Po slávnostnej večeri nasledovala voľná zábava 
v sprievode harmonikára. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa mohli zúčastniť a prežiť spolu s nami prí-
jemné popoludnie.                                                

OZNAMY
Brigády – CINTORÍN

Na miestnom novom cintoríne sa organizovalo 
počas polroka hneď niekoľko brigád. Prvá pre-
behla 13. 04. 2019 pod záštitou starostky obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva. Stretnutie 
spoluobčanov a dôchodcov sa uskutočnilo o de-
viatej hodine pred obecným úradom. Vytvorili sa 

tri skupiny brigádnikov. Prvá partia vypratávala 
miestny cintorín a odviedla veľký kus práce nie-
len na celej ploche cintorína, ale aj okolo oplo-
tenia. Veľmi nápomocný bol štiepkovač, ktorým 
sa spracovali odrezky z kríkov a stromov. Druhá 
skupina pomocou ťažkej techniky čistila rigol 
od družstva smerom k Žofii Drábikovej. Na zá-
ver celú ulicu vyzametali čistiacou kefou. Tretia 
skupina varila guľáš a starala sa o zabezpečenie 
občerstvenia. Akcie sa zúčastnilo viac ako 40 do-
spelých brigádnikov a tri deti. Počasie nám síce 
neprialo, no elán do práce nikomu nechýbal. 
Všetkým patrí veľká vďaka za účasť!   
Dňa 15. 08. 2019 zásluhou poslancov Ing. Jána 
Hlavačku, Radoslava Kollára a pána Ing. Ivana Ti-
rpáka lesná fréza vyfrézovala a vyčistila (v šírke 
jeden a pol metra, časť po dĺžke 190 m) porast 
s krovinami okolo cintorína.
Ďalej sa naplánovalo demontovať pletivo, ošetriť 
stĺpiky náterom, natiahnuť nosné drôty, montáž 
oplotenia a nutné je opraviť dolnú aj hornú bránu. 
V sobotu 31. 08. 2019 od ôsmej rána sme or-
ganizovali ďalšiu brigádu na miestnom cintoríne. 
Lukáš Štefan a Blažej Štefan opravovali vstupné 
brány, ostatní zúčastnení občania sa zamerali 
na  demontáž pletiva, ošetrenie stĺpikov, natiah-
li nosné drôty, maľovali polia oplotenia, bagrom 
zrealizovali výkopové prípravné práce a zároveň 
uložili káble do zeme na osvetlenie cintorína. Sa-
mostatné brigády menšieho rozsahu organizo-
val poslanec Radoslav Kollár  s našimi občanmi 
- domaľovali polia pletiva a Lukáš Štefan zváral 
polia pletiva, ktoré boli poškodené. Ďalšie dve 
brigády prebehli 11. septembra 2019 a 12. ok-
tóbra 2019, počas ktorých sa zabetónovali oceľo-
vé stĺpy a dokončilo sa osadenie nového pletiva 
okolo celého cintorína.

Samostatnú brigádu si zorganizovali:

- pani Marta Sobinkovičová, ktorá sa už dvad-
sať rokov stará o zastávku a jej okolie Pri horár-
ni. Každý rok ju celú vyumýva, uprace, vyčistí 
a zveľadí,
- pán Metod Korpesio, ktorý upravil okolie prie-
hradzky potoka na Cintorínskej ulici po čistiacich 
prácach Správy Bodrogu a Hornádu,
- Ing. Jozef Drábik s manželkou sa na jar a na 
jeseň postarali o odbornú úpravu okrasných dre-
vín na cintoríne, úpravu kríkov pred obecným 
úradom a Základnou školou a daroval okrasné 
stromy, ktoré aj odborne vysadil pri oddychovej 
zóne pod kostolom,
 - pán Ľubo Kolesár na vlastné náklady poza-

metal svojím mechanizmom ulicu Tichú, Hlavnú 
a okolie parku po nánosoch kameňa a štrku po 
silnej búrke.

Schody na starom cintoríne 

Na podnet občianky Nižného Klátova Bože-
ny Hudákovej sme dali vyrobiť roštové scho-
dy, ktoré vyrobil a namontoval pán Róbert Ba-
log spolu s naším poslancom Ing. Róbertom  
Balogom.

Osvetlenie nového cintorína

Budovanie osvetlenia na novom cintoríne sa 
spustilo začiatkom septembra výkopovými prá-
cami, nasledovalo uloženie káblov, osadenie 
oceľových stĺpov, rozvodnej skrine a na záver 
osadenie tzv. žralokov. Celá realizácia trvala dva 
a pol týždňa. Dňa 14. 10. 2019 sa prvýkrát roz-
svietilo verejné osvetlenie na novom cintoríne. 
Cintorín bude osvetlený v zimných mesiacoch 
do 21:30 hod.

Dom smútku

Poslanci Ing. František Kováč a Radoslav Kollár 
preštudovali vypracovaný projekt na Dom smút-
ku a pripravili sumár najnutnejších opráv. Re-
konštrukcia Domu smútku I. etapa začala 17. 10. 
2019 a bude trvať do konca roka.

Oddychová zóna pod kostolom

Oddychovú zónu pod kostolom tvorili z vlast-
nej iniciatívy spoluobčania z Nižného Klátova 
od roku 2016. Začalo sa terénnymi úpravami, 
postupne boli dokúpené rastliny, riečny kameň, 
fólia, okrasné stromčeky a lavičky. Oddychová 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
     Do not scale pages (100% only)
     Registration colour: Black
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     1
            
       D:20121214100129
       1275.5906
       SRA3
       Blank
       907.0866
          

     Tall
     16
     Single
     765
     310
    
     Black
     1
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



