OBEC KLUKNAVA

KRONIKA OBCE
ROK

2011

Kronikár: RNDr. Mária Vasiľová

Obecné zastupiteľstvo v Kluknave na svojom zasadnutí dňa 08.júna, uznesením číslo 21-8/6-2012
schválilo p. RNDr. Máriu Vasiľovú, bytom Kluknava 72
za kronikárku obce Kluknava .
Doplnok k životopisu kronikárky
- na strane 188: Od 01.09.1993 do 30.11.1994 som bola zamestnaná na Ministerstve školstva a vedy Slovenskej republiky
v Bratislave v pracovnom zaradení Riaditeľka odboru stredných odborných škôl / vedúca oddelenia SOŠ/. Od 01.12.1994
do 14.05.2000 som pôsobila v SPoŠ
a OA / Stredná poľnohospodárska škola a Obchodná akadémia / v Spišskej Novej vsi ako riaditeľka školy a stredoškolská
profesorka. Posledných desať rokov mojej pedagogickej činnosti som pracovala v základných školách ako riaditeľka – od
15.05.2000 do 30.06.2005 v ZŠ Gelnica, od 01.07.2006 do 30.06.2011 v ZŠ Kluknava, odkiaľ som odišla do dôchodku.

Zápis do kroniky za rok 2011 bol spracovaný dodatočne z poznámok predchádzajúcej kronikárky , z
materiálov uverejnených na web stránke obce, z výročných správ organizácií a z archívnych materiálov obce.

Významné udalosti
- vo svete: 24.01.2011 teroristický útok na medzinárodné letisko Domodedovo v Moskve,
11.03.2011 zemetrasenie v Japonsku, ktoré vyvolalo obrovské vlny Tsunami – bola
poškodená jadrová elektráreň v meste Fukušima, niekoľkotisíc mŕtvych a nezvestných a obrovské materiálne
škody.
22.07.2011 v Nórsku na ostrove Utoya – národná tragédia – pravicový extrémista
Andreas Breivik postrieľal 72 mladých ľudí.
V Egypte, Tunisku a v Lýbii prepukli veľké politické nepokoje.
Pri páde lietadla v blízkosti ruského mesta Jaroslavľ,v ktorom leteli hokejisti KHL
Jaroslavľ /Kontinentálna hokejová liga/ zahynul aj známy slovenský hokejista Pavol Demitra.
- v Slovenskej republike: V januári došlo k zlúčeniu Slovenského rozhlasu
a Slovenskej televízie na RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska.
V apríli sa konali MS v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach.
21.05.2011 bolo vykonané sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Sčítacích komisárov určila obec.
Potravinová pomoc EÚ pre dôchodcov s nízkymi príjmami / 40 kg múky
a cestovín na osobu /- 11.10.2011 výdaj v reštaurácii Poľovník, odvoz si zabezpečil každý individuálne.
Pád vlády Ivety Radičovej – v noci z 11. na 12.10.2011 hlasovanie
v Parlamente o eurovale / dohoda o zárukách, že bude poskytnutá finančná pomoc členskému štátu EÚ/
a o dôvere vlády – po 461 dňoch.

Samospráva obce
Starosta obce: Ing. Štefan Kováč
Zástupca starostu obce: Mária Liptáková
Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Gizela Brutovská, Emil Borza, Mgr. Jozef Franko, Peter Gaboš, Milan Kurilla, Bc.
Eva Ondášová, Tomáš Rychnavský, Richard Saluga,
Peter Zimmermann /nastúpil ako náhradník namiesto Ing. Kováča/.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zamestnanci: Gabriela Cenká, Ing. Mária Gmucová, Katarína Hanková, Oľga Kočíková,
Milan Mačuga,, Ľubomíra Uličná.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vykonávané podľa schváleného plánu práce.
Počet riadnych zasadnutí: 5
Počet mimoriadnych zasadnutí: 1
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) prejednávalo na zasadnutiach plnenie volebného programu, námety a požiadavky občanov a kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní.

Prvé riadne zasadnutie v roku 2011 sa konalo 11. februára./ II. zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva/. Boli na
ňom prijaté 4 uznesenia.
Po schválení programu v úvode starosta obce Ing. Štefan Kováč oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva
s tým, že zastupovaním starostu obce poveril p. Máriu Liptákovú, poslankyňu OcZ od 26.01.2011. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo rozpočet obce na rok 2011.
K návrhu rozpočtu sa najprv vyjadril Ing. Štefan Kováč, starosta obce. Podal informáciu o podielových daniach, o ich
príjmoch v minulých rokoch, kde došlo k ich poklesu. Na porovnanie uviedol, že v roku 2009 to bolo 364 106,- €, v roku
2010 288 822,- €, čo je úbytok v roku 2010 oproti roku 2009 o 75 284,- €. Poznamenal, že rozpočet sa musí prispôsobiť
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príjmom, informoval o tom, koľko obec Kluknava dostala za škody na majetku obce spôsobené povodňou v minulom roku,
kde škody boli vyčíslené na 51 720,- €, obec dostala z tejto čiastky 30 %, t.j. 15 516,- €. Uvedené prostriedky sa môžu využiť
iba na daný účel.
Informoval poslancov, že právne služby pre obec bude poskytovať JUDr. Martin Puchala PhD, cca za 170,- € mesačne. /
Doposiaľ obec platila za právne služby Advokátskej kancelárii JUDr. Martina Okályho, SNV 305,5 € mesačne. Starosta obce
ďalej informoval poslancov, že obec postupne spláca úver na materskú školu vo výške 85 163,- €, kde v januári 2011 bola
splatená čiastka vo výške 5 300,- €, úver je potrebné splatiť do 14 rokov. Podrobnejší výklad k rozpočtu podala p. Katarína
Hanková, pracovníčka ekonomického úseku OcÚ Kluknava.
K návrhu rozpočtu obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Vaščák, ktorý dal k uvedenému návrhu rozpočtu
svoje stanovisko s tým, že odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.
Poslanci OcZ schválili príspevky z rozpočtu obce pre dobrovoľné spoločenské organizácie:
- na činnosť DHZ /Dobrovoľný hasičský zbor/ v Kluknave 1 000,- €,
- na činnosť pre KST /Klub Slovenských turistov/ 500,- €,
- na činnosť pre TJ FC Kluknava /futbalový klub/ 7 300,- €,
- na činnosť ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kluknava 70,- €,
- na činnosť Únie žien v Kluknave 100,- €.
Poslanci tiež schválili príspevok na opravu kostola vo výške 1 000,- €.
Novozvolené obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4 -11/ 2 – 2011 schválilo:

1. Zloženie jednotlivých komisií pri Obecnom zastupiteľstve Kluknava:
Finančná a správy obecného majetku

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predsedníčka: Bc. Eva Ondášová
Členky:
Mgr. Ivana Mihalíková
Magdaléna Šucová
Katarína Hanková

Predseda: Richard Saluga
Členovia: Emil Borza
Daniel Lovás

Komisia pre verejné obstarávanie

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda:
Členovia
a členky:

Predsedníčka: Mgr. Gizela Brutovská
Členovia:
Tomáš Rychnavský
Richard Saluga
Mgr. Jozef Franko

Emil Borza
Ing. Mária Gmucová
Katarína Hanková
Gabriela Cenká
Peter Zimmermann

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda:
Členovia
a členky:

Obecný výbor v Štefanskej Hute

Peter Gaboš
Ing. Mária Gmucová
František Lovás ml.

Predseda:
Členovia
a členky:

Milan Kurila
Mgr. Gizela Brutovská
Ing. Ján Ferenc
Ing. Mária Magdová

Komisia školská a kultúrna

Komisia sociálno – zdravotná

Predseda:
Členky:

Predsedníčka: Mgr. Gizela Brutovská
Členovia
Mgr. Ján Saluga
a členky:
Ľubomíra Uličná
Gabriela Cenká
Oľga Kočíková

Mgr. Jozef Franko
Mgr. Gabriela Kyseľová
Mgr. Marta Hvizdošová
Mgr. Ľubica Slebodníková
Monika Ferencová
Viera Mondryová
Jana Žecová

2. - Plány práce zasadnutí obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií na rok 2011,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011,
- zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Vaščáka z 9,47 % na 13%.
- pani Magdalénu Šucovú , Kluknava 681 za kronikárku obce od 01.01.2011,
- nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obec Kluknava a nájomcom RNDr. Jela Zimmermannová, Družstevná 2,
053 42 Krompachy s účinnosťou od 15.02.2011 na priestory, ktoré sa nachádzajú v prízemí telocvične pri ZŠ Kluknava č. 44 o podlahovej
ploche 81,325 m2 na dobu nájmu 4 roky, najdlhšie do skončenia pracovného pomeru v Základnej škole Kluknava.

3. Poslanecké obvody:
1. čísla domov
2.
3.
4.
5.

1- 83 Tomáš Rychnavský
84 -166 Richard Saluga
167- 248 Mária Liptáková
249 - 330 Bc. Eva Ondášová
331 – 412 Emil Borza

6.
7.
8.
9.

413 - 494
495 - 578
579 - 618
619 - 717

Peter Gaboš
Mgr. Jozef Franko
Milan Kurilla
Mgr. Gizela Brutovská

4. Poslancov OcZ pre kontrolu a činnosť spoločenských organizácií v obci Kluknava:
1. Telovýchovná jednota Kluknava 2. Slovenský červený kríž ZO Kluknava -

Richard Saluga. Tomáš Rychnavský
Milan Kurilla
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3. Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava 4. Dedinský folklórny súbor Kluknavčanka 5. Únia žien, ZO Kluknava 6. Poľovnícke združenie Kluknava 7. Slovenský zväz zdravotne postihnutých -

Peter Gaboš, Emil Borza
Mária Liptáková, Mgr. Jozef Franko
Bc. Eva Ondášová
Mgr. Gizela Brutovská
Mgr. Gizela Brutovská

5. Krízový štáb obce Kluknava:
Predseda:
Podpredsedníčka:

Ing. Štefan Kováč, starosta obce,
Mária Liptáková,

Tajomníčka:

Gabriela Cenká

Členovia a členky:

Tomáš Rychnavský, Mgr. Jozef Franko, František Lovás ml., Katarína Hanková, Mgr. Gizela Brutovská,
RNDr. Mária Vasiľová.

Obecné zastupiteľstvo deleguje do Rady školy pri ZŠ Kluknava týchto poslancov : Mgr. Jozef Franko, Milan Kurilla, Bc. Eva Ondášová,
Tomáš Rychnavský,
do Rady školy pri MŠ Kluknava: Bc. Eva Ondášová.
Obecné zastupiteľstvo poveruje Mgr. Jozefa Franka zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

15. apríla 2011 sa konalo ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde
poslanci schválili správu auditora k účtovnej závierke za rok 2010, záverečný účet obce Kluknava za rok 2010, ďalej bol
schválený Programový rozpočet na roky 2011 až 2013, návrh zmeny rozpočtu obce a návrh zmeny rozpočtu základnej
školy. V ďalšom bode poslanci schválili obecnú komisiu a sčítacích komisárov pre „sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2011“, finančný príspevok na opravu kostola v obci Kluknava vo výške 3000 EUR, materiály civilnej ochrany obce
Kluknava: 1. Metodika činnosti krízového štábu obce Kluknava,
2. Dokumentácia obce Kluknava na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie,
3. Plán evakuácie obyvateľstva obce Kluknava.
Dňa 10.júna 2011 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V úvode starosta obce Ing. Štefan Kováč oboznámil OcZ so žiadosťou spoločnosti Uranpres zo Spišskej Novej Vsi
o stanovisko k predĺženiu lehoty platnosti prieskumného územia Kluknava, kde z uvedeného dôvodu boli na zasadnutie
OcZ prizvaní zástupcovia spoločnosti Uranpres Ing. Ján Jaško, generálny riaditeľ a Mgr. Mašlárová, ktorých zároveň
požiadal o bližšie informácie k predloženej žiadosti. Ing. Ján Jaško uviedol, že v súlade s novelizáciou geologického zákona
č. 569/2007 Z. z. spoločnosť musela požiadať o súhlasné stanovisko obec. Uviedol taktiež, že sa jedná len o povrchový
prieskum a vrty, radónový prieskum sa musí robiť. Tieto prieskumy sa vykonávajú pre austrálsku firmu. Uviedol tiež, že
podľa § 26 citovaného zákona obci plynú z uvedeného prieskumu aj určité poplatky. Starosta obce Ing. Štefan Kováč
poznamenal, že sa jedná len o prieskum, nie o ťažbu a taktiež je to určitý príjem pre obec. Otvoril k uvedenému bodu
diskusiu. Ing. Vladimír Vaščák , hlavný kontrolór obce sa pýtal prečo práve v tejto oblasti Čiernej hory sa robia tieto
prieskumy. Ing. Ján Jaško odpovedal, že tieto prieskumy naviazali na prieskum, ktorý bol vykonávaný už v 60- tych rokoch
minulého storočia a obec sa musí vyjadriť ku všetkým prieskumom. Mgr. Mašlárová dodala, že z prieskumov sa získavajú aj
iné údaje nie len na urán, ale meď, striebro, zlato, , vodu a pod. Údaje môžu byť pre obec tiež prínosom. Poslanec p. Emil
Borza sa pýtal, či sa jedná len o prieskum a p. Mária Liptáková sa pýtala, či aj vlastníci pozemkov sa musia k tomu
vyjadrovať. Ing. Ján Jaško odpovedal, že je to len povrchový prieskum, ale prístup na pozemky môže byť len so súhlasom
vlastníkov. Keďže zo strany poslancov a poslankýň už neboli žiadne otázky starosta obce dal hlasovať za predĺženie lehoty
platnosti prieskumného územia Kluknava spoločnosti Uranpres spol. s.r.o. Spišská Nová Ves. Predĺženie lehoty bolo
jednohlasne schválené.
Ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 9. septembra 2011.
Poslanci na ňom prerokovávali: Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011, Správu o činnosti komisie
pre výstavbu a územné plánovanie za obdobie január až júl 2011, Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.
polrok 2011, Štatút obce Kluknava, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kluknava, Zásady postupu pri
vybavovaní sťažností v podmienkach obce Kluknava, Požiarny poriadok obce Kluknava a Povodňový plán obce Kluknava.
V bode rôzne bolo prejednávané – Žiadosť o zmenu finančného pásma pre MŠ a ZŠ a úpravu výšky stravného , Žiadosť
o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom prístrojov, Žiadosť o vyjadrenie
k umiestneniu videohry, Žiadosť o odpredaj pozemku v prospech obce Kluknava, Žiadosť o zakúpenie 50 ks stoličiek pre
reštauráciu Poľovník, Žiadosť ZŠ Kluknava o súhlas na presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami
schváleného rozpočtu na rok 2011rozpočtovým opatrením, Žiadosť o navýšenie rozpočtu TJ FC Kluknava na rok 2011, Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kluknava na II. polrok 2011, Žiadosť o výmenu vchodových dverí v prevádzke
Pošta Kluknava, č. 205 a ponuky pre poistenie obecného majetku obce Kluknava.

11.novembra 2011 obecné zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí schválilo :
Rozpočet obce na rok 2012 a programový rozpočet na roky 2012 až 2014,
Rozpočet spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o. na rok 2012,
Rozpočet ZŠ Kluknava na rok 2012 a návrh zmeny rozpočtu ZŠ Kluknava na rok 2011 a rozpočtové opatrenia,
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kluknava,
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Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kluknava a s majetkom štátu, ktorý užíva obec,
VZN č. 2/2011 Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Kluknava,
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
VZN č. 4/2011k určeniu náležitostí poplatkov za poskytované služby na území obce Kluknava.
Dodatok k VZN č. 3/2006 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Kluknava,
- vianočné posedenie s dôchodcami v reštaurácii Poľovník v roku 2011 pre občanov, ktorí dovŕšili v danom kalendárnom roku
okrúhle jubileum 65, 70,75 a každých 5 rokov vyššie,
- žiadosť firmy Program, spol. s.r.o., Brnianska 10 Trenčín vo veci vydania individuálnej licencie pre výherné automaty pre
kalendárny rok 2012 v prevádzke Hostinec u Mili, Kluknava 200,
- vyplatenie odmien za rok 2011 pre poslancov OcZ vo výške 150,- €, hlavnému kontrolórovi obce vo výške 50,- € a zapisovateľke
vo výške 100,- €,
- zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 16 decembra 2011 so začiatkom o 16,30 hod. v priestoroch
Kultúrneho domu obce Kluknava.

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 16. decembra 2011
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, Správu o výchovno –
vzdelávacích výsledkoch Základnej školy v Kluknave za školský rok 2010/2011. Žiadosť o finančný príspevok
na činnosť folklórneho súboru Kluknavčanka na rok 2012 s tým, že príspevky na činnosť organizácií v obci boli
schválené v rozpočte obce Kluknava na rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1/ Plány práce komisií pri obecnom zastupiteľstve na rok 2012
2/ Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kluknave na rok 2012 so zmenou:
a/ 20.januára 2012 – zvolať riadne zasadnutie OZ, kde hlavným bodom rokovania bude malá
vodná elektráreň pri Hati
b/ preložiť termín z 9.3.2012 na 23.3.2012
3/ Zmenu rozpočtu obce Kluknava v roku 2011
4/ Všeobecne záväzné nariasenie obce Kluknava č. 5/2011o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
5/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o umiestňovaní výherných prístrojov v katastrálnom území obce
Kluknava
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
7/ Štatút Základnej školy Kluknava
8/ Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy Kluknava na rok 2011
9/ Predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného zberu, prioritnej osi Odpadové hospodárstvo , operačný program Životné prostredie, kde
názov projektu je Zberný dvor. Výška celkových výdavkov na projekt: 646 260,00 €. Výška spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 32 313,00 €.
Pre lepší prístup k informáciám o dianí v obci aj v tomto roku obecný úrad vydával Kluknavský hlas.
V roku 2011 to boli 2 vydania. Obyvateľom do domácnosti boli doručené v mesiacoch jún a december 2011.
Vývoz komunálneho odpadu aj v tomto roku zabezpečovala firma BRANTNER Krompachy, s.r.o.
Občania podľa spracovaného kalendára zvozu triedili komunálny odpad, plasty, sklo, papier a iný odpad.

Obyvateľstvo
V roku 2011obec evidovala 1 604 obyvateľov.
Narodené deti v roku 2011- 12.
Zomreli v roku 2011- 20 občanov.

Naši najstarší obyvatelia:
Ján Ondáš, Kluknava 13, narodený v roku 1919
Mária Čarnoká, Kluknava 68, narodená v roku 1920
Žofia Čarnoká, Kluknava 424, narodená v roku 1920
Elena Bendíková, Kluknava 411, narodená v roku 1921
Anna Rychnavská, Kluknava 187, narodená v roku 1921.
Anna Ondášová, Kluknava 13, narodená v roku 1922

Významné jubileá občanov:
Zlatú svadbu 50-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia :
Emil Pavan a Anna rod. Uhrinová, Kluknava 461
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Ján Kaľavský a Mária rod. Kováčová, Kluknava 365
Ján Bátor a Anna rod. Kašperová, Kluknava 82
Peter Hodermarský a Anna r. Harmanová, Kluknava 576

Diamantovú svadbu 60-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia:
Jozef Bukovan a Anna rod. Tobisová, Kluknava 478
Vzhľadom na malý počet zamestnávateľov a nedostatok voľných pracovných miest v našej obci, väčšina občanov
za prácou dochádza do Krompách, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Košíc, Prešova, ale aj mimo regiónu nášho okresu a kraja.
Mnoho občanov cestuje za prácou do zahraničia: do Čiech, Rakúska, Veľkej Británie, Írska. Presné záznamy o tomto pobyte
obec neeviduje.

Podniky, podnikatelia v obci
Poľnohospodárske družstvo aj v tomto roku viedol predseda Ing. Václav Fabrici. Patrí medzi významné
poľnohospodárske podniky nielen v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves, ale hlavne v našej obci. Družstvo hospodári na
chotároch obce Kluknava, Richnava, Hrišovce , Krompachy, Slovinky, Slatvina , Kolinovce, Olšavka a časti Spišských
Vlách.
Každým rokom sa mení počet členov družstva, z dôvodu odchodu do dôchodku
V manažmente PD nastali oproti predchádzajúcemu roku zmeny, nakoľko Ing. Štefan Rychnayský odišiel do
dôchodku. Vedúcim úseku rastlinnej výroby sa stal Ing. Ivan Andaházy.
Rastlinná výroba:
V roku 2011 družstvo pokračovalo hospodáremím v ekologickom systéme, v ktorom sa produkcia plodín vyrába
bez použitia priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu plodín proti burinám a škodcom.
Na družstve je veľmi silná živočíšna výroba. Chov hovädzieho dobytka cca 420 kusov je zameraný v Kluknave na
chov dojníc, teliat, vysokoteľných jalovíc, mladého dobytka. Na farme v Richnave chovali cca 80 kráv bez tržnej produkcie
mlieka a ošípané. Chov oviec je sústredený na farme v Hrišovciach. Ďalšie dojné stádo oviec je na farme v obci Slatviná,
v Slovinkách je i mäsové stádo oviec. Priemerný stav oviec dosahovali nad 2 600 kusov, ošípaných cca 420 kusov. Zložitosť
výrobného procesu, náročnosť prác, pracovné nasadenie a dostupnosť techniky si veľa krát vyžaduje personálne zmeny na
tomto úseku.
Kluknavská mliekareň, má sídlo v Jaklovciach popisné číslo 640, lokalita za dedinou zvanou Bohova Dolina.
Podľa výšky tržieb predstavuje najväčší výrobný úsek družstva.
Od 01. 01. 2010 PD oddelilo KM do samostatného právneho subjektu s názvom „ OOD KM „ Obchodno odbytové
družstvo Kluknavská mliekáreň „ so sídlom v Jaklovciach, nakoľko v tomto období PD začalo ekologickú výrobu v rastlinnej
i živočíšnej výrobe. Na trhu ponúkala tieto komodity: bryndzu, parené syry, údené i neúdené parenice, korbáčiky (nite), ovčí
a kravský slaný syr, polooštiepky údené i neúdené, vákuovo balené. Tovarom zásobovala tuzemských i zahraničných
odberateľov. Približne 50 % produkcie tvoril vývoz, hlavne do Čiech a Maďarska.
Družstvo priebežne zabezpečuje nákup nových strojov, modernej technológie na každom úseku výroby.
Celkový hospodársky výsledok za podnik: bol dosiahnutý zisk.

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava
Rok 2011 bol pre urbársku spoločnosť tretím rokom hospodárenia podľa platného Lesného hospodárskeho plánu,
ktorý je spracovaný na roky 2009-2018, schváleného Krajským lesným úradom v Košiciach. Urbárska spoločnosť
vykonávala všetky aktivity vyplývajúce z tohto plánu / ťažba dreva obnovná, náhodná a výchovná, čistenie plôch po ťažbe,
prerezávky, zalesňovanie/.
Urbárska spoločnosť zaznamenala nárast vo výnosoch za odpredaj drevných sortimentov Spoločnosť aj v tomto
roku dosiahla priaznivý hospodársky výsledok zisk, ktorý valné zhromaždenie na zasadnutí dňa 21. 05. 2011 schválilo
rozdeliť členom pozemkového spoločenstva.
Orgány spoločnosti /výbor a dozorná rada/ pracovali v rovnakom zložení ako v predchádzajúcom období.

Sídlo spoločnosti: Slovenská pošta, akciová spoločnosť, Partizánska cesta
č. 9, Banská Bystrica. Pracovisko Pošty Kluknava je zaradené do Regionálneho poštového centra Košice.
Pošta sa nachádza v prenajatých priestoroch na prízemí Kultúrneho domu Kluknava, popisné číslo 205,
ktorý je majetkom obce. Pošta zabezpečovala všetky služby ako v predchádzajúcom roku.
Vedúca pošty: Mária Papcunová.
Pracovníčky v dvoch združených priehradkách zabezpečujú príjem a výplatu poštových poukážok
občanom i podnikom, poskytujú služby Poštovej banky, v rámci týchto služieb aj dostupné pôžičky, vedenie
účtov, nové produkty pre seniorov, poistenie bývania v rámci bankových služieb, poistenie pohrebných nákladov
so sporením, poistenie na pobyt v zahraničí. Klienti využívali Post terminál na výber hotovosti aj na priame
platby. Ďalej počas roka poskytujú služby na príjem platieb SIPO – úhrada elektriny, plynu, poplatok za rozhlas,
televíziu.
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Vo veľkej miere bola využívaná výplata dôchodkov a sociálnych dávok pre občanov z Kluknavy,
Richnavy a Hrišoviec. Poskytovali aj predaj tlače – novín, časopisov, CD, DVD s rozprávkami a filmami,
doplnkový a upomienkový tovar, predaj poštových schránok, známok, kolkov, lekárničiek do áut.
Doručovatelia občanom priamo do domácností doručovali listové a balíkové zásielky, vyplácali
poštové poukážky, dôchodky, odpredávali dennú tlač - noviny, pohľadnice, žreby stávkovej kancelárie Tipos,
ponúkali občanom produkty poštovej banky pre seniorov a iné produkty slovenskej pošty.
V budove obecného úradu naďalej má sídlo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves,
detašované pracovisko Gelnica, vysunuté pracovisko Kluknava. Na úrade poskytovali informačné a odborné
poradenské služby, viedli evidenciu uchádzačov o zamestnanie pre občanov z Kluknavy, Richnavy, Hrišoviec.
Zodpovedná pracovníčka: JUDr. Magdaléna Klingová, Kluknava 87.
Kadernícke služby v obci poskytovalo pánske, dámske a detské kaderníctvo :Tina“ Martina Čechová,
trvale bytom Široké, v prenajatých priestoroch rodinného domu v Kluknave č. d. 201.
Cukrárenskú výrobu poskytovala Helena Palková, Kluknava 679.

Stavebné práce poskytovali živnostníci: Ján Palko Kluknava 679, Ondrej Šimoňák Kluknava 535,
Ján Bogačevič, Kluknava 222.
Opravy automobilov vykonávali:
AUTO- ESK, spoločnosť s ručením obmedzeným Kluknava 188, ktorej konateľmi a majiteľmi sú: Ing.
Milan Zimmermann a Peter Zimmermann. Predmetom ich činnosti bol kompletný servis motorových vozidiel,
emisná kontrola.
AUTO - servis RKO, Kluknava 164, Vedúci: Peter Kováč, predmetom činnosti bola oprava a servis
osobných automobilov, montáž ťažných zariadení.
AUTO – služby Kluknava 647, v miestnej časti Štefanská Huta.
Vedúci: Ladislav Mihalik. Predmetom činnosti oprava osobných, nákladných áut, motocyklov.
Elektroinštalačné práce, montáž hromozvodov, revízie poskytoval v obci i mimo nej, Emil Borza,
ELBO, Kluknava 350.
Kábel – Kluknava s.r.o
poskytuje do domácností 17 televíznych programov prostredníctvom káblových rozvodov.

Predajne
Predaj potravín, pekárenských a mäsových výrobkov, drogériového tovaru, zeleniny a ovocia
poskytovali v obci tieto prevádzky:
RAMIX, Kluknava 3, vedúci a predavač: Radoslav Hamrák.
KARMEN – veľkoobchod potravín, spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), Strojnícka 15, Prešov
je sídlo spoločnosti, ktorá mala prevádzku v Kluknave č. 176.
V budove, pod popisným číslom 294, predajňa potravín, patriaca spoločnosti MILK-AGRO, s.r.o.,
Čapajevova 36, Prešov.
Potraviny ESO, Kluknava 398, Václav Klimeš.
Predaj textilu, obuvi, hračiek, papiernického tovaru, darčekových predmetov, a iného materiálu naďalej
ponúkala na predaj vedúca a predavačka Edita Magdová, Kluknava 566 v predajni M-Tex, Kluknava 171, ktorá
je umiestnená v prenajatých priestoroch patriacich cirkvi.
Výrobu a predaj včelárskych potrieb ponúkal na predaj Stanislav Majerník , stolárstvo,
predajňa Kluknava 232.
Vedúci: Stanislav Majerník, Kluknava 106, predavačka: Daniela Majerníková.

Reštauračné a pohostinské služby
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Reštauráciu POĽOVNÍK pod -ôru Kluknava naďalej prevádzkuje Eva Balogová, bytom Ovčie 136.
Rozvoz stravy zabezpečuje manžel Jozef Baloga, v čase jeho neprítomnosti vypomáhajú pp. František Laciňák
a Emil Mondry.
Stále zamestnankyne sú – kuchárka Adriana Šimoňáková z Kluknavy a
obsluhujúca Lenka Pribičková z Margecian. Na dohodu pracujú Jarmila Laskovská a Anna Ringošová. Na prax
dochádzajú študenti 5. ročníka Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Denne priemerne pripravovali vyše
100 obedov, pre dôchodcov v obci, ktoré denne rozvážali do domácností, ďalej pre pracovníkov
Poľnohospodárskeho družstva Kluknava, firma Zlatá studňa, a.s.(Šofranko) Široké, pre pedagogických
pracovníkov Základnej školy v Kluknave, Richnave, Špeciálnej školy v Richnave. Počas školského roka
pripravovali denne desiaty pre žiakov základnej školy, pochádzajúcich zo sociálne slabšej skupiny obyvateľstva.
Okrem týchto aktivít sa v priestoroch reštaurácie Poľovník konajú rôzne jubilejné oslavy, krstiny, výročné
schôdze spoločenských organizácií a smútočné kary.
Aj v tomto roku sa v týchto priestoroch konalo stretnutie s dôchodcami, ktoré organizuje obec. V strednej
miestnosti je denná prevádzka poskytujúca občerstvenie pre zákazníkov, je v nej umiestnený televízor, stolný
futbal.
V priestoroch dvora, kde sú umiestnené drevené stoly a lavice, kozub, sa tiež organizujú posedenia
a oslavy.
Začiatkom roku 2011 Obecný úrad Kluknava ako majiteľ budovy zakúpil 50 nových čalúnených
stoličiek.
V roku 2011 poskytovali pohostinstvo naďalej aj tieto zariadenia:
HOSTINEC „U Mili“, Kluknava 200, majiteľ a vedúci: Daniel Lovás, Kluknava 142.
RIO-BAR, Kluknava 483, Peter Slezák.
Piváreň „Bradlan“, Kluknava 294.
Bufet HOREC a.s., Kluknava 398.
Bufet „Za Rorami“, Kluknava 676.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Zrealizované akcie a poskytnuté dotácie obci v roku 2011:
V rámci projektu „ Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“ – protipovodňové opatrenia
bolo obci pridelených 92 698,- €. Cieľom projektu bolo znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prívalových
dažďov. Bolo zrealizovaných 378 hrádzok, 175 odrážok a 25 bandžúr. Týmto boli zrealizované vodozadržné opatrenia, ktoré
zachytia 34 030 m3 vody.
„ Výmena okien, dverí a zateplenie obecného úradu“ – na túto investičnú akciu bola z Ministerstva financií SR
poskytnutá účelová dotácia vo výške 10 000,- €.
Projekt „ Obnova parku pri kaplnke sv. Jána „ bol podporený sumou 3 400,- € z Programu obnovy dediny.
Ďalšie zrealizované akcie:
Parkovisko pri novom cintoríne – zaasfaltovanie, odvodnenie parkoviska, osadenie nových schodov, sadové úpravy
parkoviska a jeho okolia.
Odvodnenie cesty pri bytovkách – bol urobený priepust cez cestu.
Oprava autobusovej zastávky nad Štefanskou Hutou v spolupráci s KSK/ Košickým samosprávnym krajom/ Košice
a Urbárskou spoločnosťou Kluknava.
Oprava oplotenia cintorína v Štefanskej Hute.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na podkrovné priestory MŠ, zateplenie ZŠ, opravy telocvične a školskej
jedálne.

Školstvo
Materská škola (MŠ) sídli v budove, s popisným číslom 190. Zriaďovateľom školy je obec.
Riaditeľka: Mgr. Alena Cifrová.
Pedagogickí pracovníci: Emerencia Lovásová, Mgr. Ľubica Slebodníková, Ľudmila Magdová
/ od septembra 2011/.

Nepedagogickí pracovníci: Adriana Martiníková - vedúca školskej jedálne, Alena Hvizdošová - kuchárka,
Daniela Nehilová - upratovačka.
Školský rok 2011/2012 sa začal v pondelok 5. septembra 2011.
Počet umiestnených detí v dvoch triedach bol 43.
Poradným orgánom riaditeľky materskej školy sú: - Pedagogická rada /členovia pedagogického kolektívu/,
- Rada školy /6 členov – 2 zamestnanci MŠ, 3 rodičia,
1 delegovaný za zriaďovateľa./,
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- Metodické združenie.
Materská škola poskytuje vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku
od 2 do 6 rokov. Pedagogickí pracovníci vo svojej práci s deťmi plnia učebné osnovy stanovené Ministerstvom školstva SR
prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
Učiteľky v spolupráci s rodičmi pripravili viacero akcií pre deti. Mikuláš v MŠ, Vianočná besiedka, fašiangový karneval,
školský výlet Markušovce a Spišský salaš.
Svoje schopnosti, zručnosť a talent v recitovaní, speve, tanci deti predviedli na oslavách Dňa matiek i na Stretnutí
dôchodcov.
Medzi ďalšie edukačné aktivity patrili krúžok cudzieho jazyka/ANJ/, krúžok náboženskej výchovy a tanečno –pohybová
aktivita/mažoretky/.
Predprimárne vzdelávanie v roku 2011 ukončilo 11 detí, ktoré 30.06.2011 získali Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
Počas letných prázdnin bola prevedená rekonštrukcia MŠ: výmena okien, rozšírenie priestorov ŠJ, vymaľovanie
všetkých priestorov, dokúpenie nového inventáru.

Základná škola (ZŠ)
História školy:
Po 2. svetovej vojne Rímsko – katolícka ľudová škola v Kluknave bola premenovaná na Štátnu ľudovú školu. V školskom
roku 1948/1949 vznikla Národná škola v Kluknave. Vyučovalo sa v starej školskej budove a v kaštieli. Od roku 1953
Národná a Stredná škola v Kluknave sa zlúčili pod názov Osemročná stredná škola. V období rokov 1953 – 1960 bola
vystavaná nová školská budova pozostávajúca z dvoch pavilónov. Slávnostné otvorenie školy bolo 1.septembra 1960. Od
školského roku 1961/1962 bola škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu, od školského roku 1979/1980 na
Základnú školu.
V rokoch 1978 -1984 bola postavená telocvičňa, ktorá patrí k najväčším v Košickom kraji. Slávnostné otvorenie telocvične
sa uskutočnilo 1. septembra 1984.
Od školského roku 1991/1992 sa vyučuje aj v alokovanom pracovisku v Richnave, kde sa vzdelávajú žiaci zo segregovanej
rómskej osady hlavne v 0. a 1. ročníkoch.

Charakteristika školy:
Hlavná budova školy sídli v obci Kluknava popisné číslo 43 a tvorí školský obvod pre obce Kluknava s osadou Štefanská
Huta , Richnava so segregovanou rómskou osadou a Hrišovce.
Najväčší počet žiakov pochádza z obce Richnava. Cieľová skupina žiakov školy má rôznorodé zloženie. Okrem majoritnej
populácie školu navštevujú aj žiaci zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorých je väčšina a integrovaní žiaci
s poruchami učenia a zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP/Individuálneho výchovno – vzdelávacieho
plánu/.
Základná škola je právnym subjektom od 1. júla 2002. Je plnoorganizovanou školou s triedami 0. – 9. ročníka.

Vedenie školy:
RNDr. Mária Vasiľová, riaditeľka školy – do 30.06.2011, od 01.07.2011 Mgr. Stanislav Kovaľ,
Mgr. Adriana Mižigárová, zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie,
Mgr. Anna Rigdová, zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie - do 30.06.2011, od 01.07.2011 Ing. Peter Cenký.
Poradné orgány: Rada školy, ktorá má 11 členov, predseda: Mgr. Bibiána Krajníková, od 1.1.2011 Mgr. Janka
Čurillová
Rodičovská rada pri ZŠ, predseda: Aleš Cakl.

Výchovno-vzdelávací proces na ZŠ Kluknava, ktorej zriaďovateľom je obec, prebiehal podľa platných
legislatívnych predpisov.
Základnú školu v školskom roku (šk. r.) 2010/2011 navštevovalo 554 žiakov, v 28 triedach.
Na 1. stupni bolo 16 tried, s počtom žiakov 290, z toho v 0-tom ročníku boli 3 triedy s počtom žiakov 43.
Na 2. stupni ZŠ bolo 12 tried s počtom žiakov 264.
Školu navštevovalo 356 rómskych žiakov, čo je 64,26 % všetkých žiakov.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 39 pedagogických zamestnancov,
1 katechétka, 2 kňazi, 3 asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka v školskom klube detí.
Pedagogický zbor:
triedni učitelia: Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr. Viera Bednárová /odišla na MD , od 1.11.2011 Bc. Denisa Kudrnová/,
Mgr. Edita Bátorová, Mgr. Miriam Marcineková, Mgr. Dana Papcunová, Mgr. Katarína Miženková, Mgr. Lenka Gengeľová,
Mgr. Jana Balčáková, Mgr. Adriana Fabinyová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Terézia Gumanová, Mgr. Veronika
Gumanová, Mgr. Miriam Dubravská, Mgr. Terézia Zahornacká, Mgr. Ladislav Ondáš, Mgr. Tatiana Čarnoká, Mgr. Anna
Kovaľová, Mgr. Petronela Uličná, Mgr. Štefan Novotný, Ing. Jozef Nalevanko, Mgr. Anna Hoppejová, Ing. Lýdia Ondášová,
RNDr. Jela Zimmermannová, Mgr. Janka Čurillová, Ing. Viera Segiňová, Mgr. Anna Gregová, Mgr. Marta Vendráková,
PaedDr. Zuzana Lenártová, Mgr. Erika Bačová,
netriedni učitelia: PaedDr. Magdaléna Fortunová, Mgr. Lenka Kluknavská, PaedDr. Stanislava Kolářová /počas roka odišla
na MD/, Ing. Erika Nalevanková, Mgr. Anna Rigdová, Mgr. Anna Vlčeková, Mgr. Magdaléna Ferencová.

9

Vyučujúci náboženstvo: katechétka Mgr. Andrea Vaščaková, kňazi: Mgr. Pavol Ondrík – farár, Mgr. Milan Kačaljak –
kaplán (od 01.09.2010).
Výchovný proces v Školskom klube detí zabezpečovala vychovávateľka Marta Vodová.
V škole pracovali 3 asistenti učiteľa: Jozef Gabčo ( v Kluknave), Mária Gabčová a Marcel Šariška ( v alokovanom
pracovisku v Richnave).
Technicko-hospodársku činnosť školy zabezpečovalo 12 nepedagogických zamestnancov, školník – kurič
František Kováč, sekretárka Andrea Franková, mzdová účtovníčka Monika Džadžanová, ekonómka Terézia Salugová,
kuchárka pre výdaj stravy Mária Medvecová ( 0,75 úväzku), vedúca ŠJ Adriana Martiníková(0,25 úväzku), vrátnička –
informátorka: Žofia Kiššková.
5 upratovačiek: Mária Baluchová, Mária Majerníková, Marta Grivalská, Jarmila Vyšňovská,
Marta Kurillová (v alokovanom pracovisku v Richnave).
Žiaci sa v priebehu školského roka zapájali do 35 rôznych vedomostných, umeleckých, športových súťaží
a olympiád. Najväčší záujem mali žiaci o počítačové a športové krúžky. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali základný plavecký
výcvik.
Z celkového počtu žiakov neprospelo 48 žiakov, 17 žiakov bolo neklasifikovaných. Riaditeľkou školy boli udelené
2 pochvaly, 24 žiakov 5. – 9. ročníka bolo klasifikovaných s čistými jednotkami.
V priemere na žiaka vymeškali 115,92 vyučovacích hodín.
Škola aj v tomto školskom roku realizovala rôzne projekty.
Školský rok 2011/2012 začal pondelok, 5. septembra 2011.

Kultúra
Oslava „Dňa matiek“ sa konala 8. mája 2011 v kultúrnom dome obce. S príhovorom vystúpil starosta obce.
Oslavu zorganizovala miestna únia žien v spolupráci s obecným úradom. Bohatý kultúrny program pre mamky a babky
pripravili ako zvyčajne deti z materskej i základnej školy aj členovia FS Kluknavčanka. Akcia mala bohatú účasť.

7. ročník folklórnych slávností „A ot Kľuknavi šedzem miľ“, sa konal v areáli ihriska dňa 21. augusta 2011. Na slávnosti
okrem domáceho Folklórneho súboru Kluknavčanka piesňami a tancami obohatili program folklórne súbory Viganček,
Borievka, ďalej speváčka Katka Koščová a ľudový rozprávač. Diváci mali možnosť zakúpiť si občerstvenie. Súčasťou
programu bola aj tombola, kde bolo možné vyhrať hodnotné ceny.
28. decembra 2011 v priestoroch Reštaurácie Poľovník Kluknava, v rámci októbrového „Mesiaca úcty k starším“,
sa konalo slávnostné posedenie - Stretnutie s dôchodcami. Toto stretnutie už pravidelne organizuje Obecný úrad a starosta
obce Kluknava. Prítomných dôchodcov pozdravil a s príhovorom vystúpil starosta obce Ing. Štefan Kováč. Na stretnutie boli
pozvaní jubilujúci dôchodcovia vo veku 65, 70, 75 rokov a starší v päťročnom odstupe.. S básňami, spevom a tancom
v programe účinkovali deti z materskej školy, žiaci základnej školy, deti a mládež FS Kluknavčanka.

Obecná knižnica umiestnená v priestoroch obecného úradu, umožňuje štúdium kníh a časopisov buď priamo
v knižnici, alebo ich zapožičiava na domáce čítanie. Marec, mesiac knihy si v tomto roku žiaci základnej školy
a deti materskej školy pripomenuli priamo v priestoroch knižnice čítaním úryvkov z kníh a besedou o knihách.
Knižný fond obecný úrad stále doplňuje a obnovuje. Sú to noviny a časopisy, romány, náučná literatúra, encyklopédie
a knihy pre deti. V tomto roku bolo zakúpených 50 nových kníh aj vďaka úspešnému projektu o poskytnutie dotácie na
podporu knižnice, ktorý vypracovala Adriana Martiníková, poverená vedením Obecnej knižnice v Kluknave.
Knižnica eviduje okolo 220 pravidelných čitateľov.

Cirkevný život
V roku 2011 pastoráciu vo farnosti zabezpečoval pán farár Mgr. Pavol Ondrík,
a kaplán Mgr. Milan Kačaljak/ do 30.06.2011/.
Od 01.07.2011začal pôsobiť nový kaplán Mgr. Valentín Kokoruďa, pochádzajúci z Popradu -Veľká.
Organistka: Mgr. Helena Kováčová. Zastupujúce: Mária Lovásová a Nikola Rabatinová.
Funkciu kostolníka vykonávali: Mgr. Jozef Franko a Jaroslav Lipták.
O kvetinovú výzdobu kostolov, o kostolné prádlo a prádlo pre miništrantov sa starali: Margita Hamráková, Mária
Liptáková, Mária Bednárová.
Na pravidelné upratovanie kostola sa v sobotu týždenne striedali ženy a muži farnosti, podľa vyhláseného
harmonogramu.
Farská hospodárska rada pracovala v zložení: Mgr. Jozef Franko, Margita Hamráková, Ing. Štefan Kováč,
Ondrej Krigovský, Mária Liptáková, Ján Rychnavský, Peter Zimmermann .
Členovia farskej pastoračnej rady: Mgr. Peter Ferenčák, Mgr. Jozef Franko, Ing. Ján Grinvalský, Ing. Štefan
Kováč, Mgr. Helena Kováčová, Daniela Kohlerová, Milan Kurilla, Bernadeta Richnavská, Mgr. Ján Saluga, Mgr. Mária
Šmidová, Magdaléna Šucová, Ivan Zahuranec.
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Nový rok podľa kalendára pripadol na sobotu. Prevažne mladí veriaci ho privítali o polnoci modlitbou v kostole, za
zvuku kostolných zvonov, ktoré oznámili príchod nového kalendárneho roka a potom priateľským stretnutím pred kostolom.
Ráno sa veriaci zišli na svätých omšiach.
Bohoslužby v našom rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sa obvykle konali každý deň od
pondelka do soboty v predvečerných hodinách a v nedeľu dve sväté omše v doobedňajších hodinách.
Najdôležitejšie duchovné udalosti v roku 2011 v našej farnosti:
Veľkonočné sviatky boli v dňoch 22. – 25. apríla. Na Veľký piatok 22.04.2011 bola slávnostná krížová cesta
od mosta na vyšnom konci ku fare. Pán Ivan Zahuranec ml. s ďalšími chlapmi a ich rodinami zrekonštruovali a obnovili
maľbu na detvianskom kríži, ktorý bol umiestnený v kostolnom dvore. Kríž viezli na voze po hlavnej ceste v sprievode kňaza
a veriacich. Posledná zastávka bola pred oplotením farského úradu, kde bol kríž osadený do betónového základu. V tom
čase pri Božom hrobe držali čestnú stráž členovia DHZ Kluknava.
Obnova misií vo farnosti Kluknava v dňoch 2. – 5. júna 2011/štvrtok až nedeľa/. Farnosť navštívili farár a misionári sv.
Vincenta de Paul.Vo štvrtok sa konala sv. omša s misijnou kázňou, po sv. omši bola katechéza dospelých.
V piatok bola sv. omša s udelením sviatosti pomazania chorých, v sobotu bola sv. omša zasvätená obnove krstných sľubov,
v nedeľu bola sv. omša s misijnou kázňou. Po sv. omši sa konala pobožnosť pri misijnom kríži v kostolnom dvore.
Prvé sväté prijímanie sa konalo za celú farnosť 15. mája 2011, v kostole sv. Michala archanjela v Richnave.
Z celkového počtu detí 21, bolo z Kluknavy 11 detí.
Vo farnosti prijalo sviatosť krstu 35 detí, z toho z Kluknavy 9 detí.
Sviatosť manželstva prijalo 10 snúbeneckých párov, z toho boli z Kluknavy 2 páry.

Vysviacka novokňaza:
Mgr. Pavol Krokus, Kluknava 81, syn Estery a Jána Krokusa dňa 18. júna 2011 prijal kňazskú vysviacku v katedrálnom
chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule z rúk diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.
Dňa 19.06.2011 v nedeľu celebroval primičnú sv. omšu vo farskom dvore za hojnej účasti rodiny, kňazov a spoluobčanov aj
napriek daždivému počasiu.
Odpustová slávnosť sv. Anny sa konala v dňoch 23. až 26. júla 2011/sobota – utorok/.
Púť sa začala v sobotu o 16,30 hod. slávnostným ružencom. Úvodnú svätú omšu o 17,00 hod. celebroval kluknavský farár
Mgr. Pavol Ondrík, kázeň o Duchu Svätom predniesol Jozef Voskár.
V nedeľu ráno o 8,00 hod. už tradične svätú omšu celebroval Mgr. Oliver Székely, farár vo Víťaze, nasledoval o 9,45 hod.
slávnostný ruženec a slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky
diecézny biskup. Bol prítomný aj Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.
V pondelok na slávnosť sv. Jakuba apoštola o16,15 bola Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorú viedol Mgr. Valentín
Kokoruďa, kaplán v Kluknave. Svätú omšu o 17,00 hod. celebroval Mons. Ján Duda, súdny vikár spišskej diecézy.
V utorok, 26.7.2011 na Slávnosť sv. Joachima a Anny sa pútnici modlili o 16,30 hod. Radostný ruženec a o 17,00 hod. sa
konala záverečná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita.
Pútnici počas všetkých štyroch dní mali možnosť prijať sviatosť zmierenia.
V kostole sv. Anny sa pravidelne od Veľkej noci do novembrového dušičkového týždňa každú druhú nedeľu v mesiaci konali
sväté omše za účasti veriacich našej obce i okolitých obcí.
Odpustová svätá omša sv. Štefana Uhorského, v miestnej časti Štefanská Huta bola dňa 14. augusta 2011.

Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej bola 27. novembra 2011.
Návšteva relikvií sv. Cyrila:
Dňa 6. decembra 2011boli do farnosti Kluknava privezené relikvie sv. Cyrila. Prevzatie relikviára bolo uskutočnené pri
Mlyne medzi obcami Kluknava a Richnava za účasti p. farára Mgr. Pavla Ondríka, kaplána Mgr. Valentína Kokoruďu,
miništrantov, žiakov základnej školy a veriacich farnosti. Relikvie boli dovezené delegátmi z farnosti Spišské Vlachy. Po
prevzatí p. farárom relikvie prevzali hasiči DPZ Kluknava a v sprievode všetkých zúčastnených ich preniesli do kostola
v Kluknave, kde sa im poklonili občania.
Potom v sprievode procesie boli relikvie prenesené do kostola sv. Michala v Richnave, kde sa im poklonili občania Richnavy
a Hrišoviec.
V prvé piatky v mesiaci pán farár Mgr. Pavol Ondrík pravidelne navštevoval a spovedal našich chorých a starých.
Vianočnú polnočnú svätú omšu celebroval pán farár Mgr. Pavol Ondrík.
Tradičná koleda - posviacka domácností a všetkých, ktorí v nich prebývajú, sa začiatkom roka 2011 nekonala.
Komplexná rekonštrukcia a renovácia kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pokračovala
aj v roku 2011 - II. etapa. Okrem výmeny okien, opravy fasády, maľby exteriéru, výmeny odkvapového systému bola
prevedená celková úprava interiéru.
Na obvodových stenách boli umiestnené mozaikové obrazy znázorňujúce ucelenú duchovnú koncepciu stvorenia, pádu
a záchrany človeka Bohom v rámci náuky katolíckej cirkvi. Koncepcia vychádza z východnej spirituality, ktorá kostol delí na
symbol neba - svätyňa – a zeme – loď. Svätyňa obsahuje zariadenie farebné, z ušľachtilého kovu, skla a kameňa / vitráže
a mozaika/, pričom kov a sklo predstavujú Boha Otca, drevo Syna a kameň Ducha svätého.
Projekt navrhol profesor Maciej Kauczynski z Krakova a zrealizovali ho väčšinou majstri z Poľska a potrebné stavebné
práce viedol miestny murársky majster Ján Palko.
Časti nového obetného stola a ambónu boli urobené z mramoru z pôvodného oltára. Bol nainštalovaný nový drevený
inventár kostola/ lavice, lavičky pre deti a miništrantov.
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Všetky práce boli vykonávané za výdatnej pomoci veriacich a ich milodarov.

Šport , spolky, združenia, organizácie
Výbor Telovýchovnej jednoty FC Kluknava pracoval v zložení:
Prezident: Tomáš Rychnavský, tajomník: Patrik Podracký, pokladník: Ján Richnavský, zdravotník: Ján Berthoty, členovia
výboru: Patrik Belej a Richard Borza.
Tréner A – mužstva: Jaroslav Rychnavský, tréner žiackeho mužstva: Ján Kipikaša.
Po zmene výboru sa začalo s rekonštrukciou šatní a celého športového areálu. Nový výbor TJ má pred sebou veľké ciele, kde
jedným z nich je postúpiť a hrať dôstojnú úlohu v konkurencii mužstiev V. ligy.
V zimnom období môžu deti a mládež využívať na korčuľovanie a hokej ľadovú plochu pri Dolinskom potoku
pod obecným úradom.
Klub Slovenských turistov BRADLO zorganizoval v sobotu 28.mája 2011 24. ročník výstupu na ROHÁČKU.
Zraz a prezentácia je tradične od 7,00 hod. do 9,00 hod. v Hostinci „ U Mili“. Štartovné je pre deti 1,50 € a pre dospelých
2,50 €. Pri chate na Čiernej hore je prichystané občerstvenie a zábavno – športový program pre deti. Pre účastníkov je to

hodnotné podujatie.
Poľovnícke združenie (PZ) je jednou z najstarších organizácií v obci Kluknava.
O zveľaďovanie poľovného revíru sa stará 40 členov združenia. Členovia PZ počas roka zabezpečovali prípravu
krmiva a prikrmovanie zveri, soľ pre zver, starostlivosť o krmelce, udržiavanie posedov, sčítanie zveri, čistenie lesných
chodníkov. Poľovnícke združenie pravidelne organizuje výstavu trofejí v priestoroch reštaurácie Poľovník. Pri tejto
príležitosti pripravuje posedenie pri dobrom guláši aj pre svojich bývalých členov, rodinných príslušníkov a iných hostí.

Členovia SČK a ÚŽ sa ako dobrovoľníci Ligy proti rakovine každý rok v apríli podieľajú na rozdávaní
umelých žltých narcisov v domácnostiach i podnikoch v našej obci.
V tomto roku sa už po 15. krát v rámci Slovenska konala táto zbierka. Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga
proti rakovine verejnosti vo forme programov a projektov na podporu onkologických pacientov. Každoročne sa v obci
Kluknava vyzbiera okolo 1000,- €.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) základná organizácia je dobrovoľné občianske združenie
zdravotne postihnutých občanov a dobrovoľníkov, ktoré aj v roku 2011 pracovalo pod vedením predsedníčky Márie
Papcunovej, Kluknava 42.
Počet členov: 78
Medzi významné akcie zväzu patrilo fašiangové posedenie, zabezpečenie osláv medzinárodného dňa žien,
zúčastnili zájazdu v Poľsku- Nový Targ a Dukla, celodenný zájazd Poľsko – Kalvária Zsebrydovská, Wadovice /rodisko
nebohého pápeža Jána Pavla II/ a Krakov. V júli tradične usporiadali deň rodiny – guláš, v októbri úcta k starším – návšteva
divadla v Prešove, v decembri pre všetky postihnuté deti z okresu už 12. krát organizovali Mikulášske posedenie v reštaurácii
Poľovník.. V rámci okresných aktivít sa členovia zúčastnili športových hier v Smolníku, streleckej súťaže v Uhornej, akcie
Sami sebe v Gelnici, Slnko svieti aj nám v Helcmanovciach, a ďalších akcií - Kráčame vpred v Mníšku n/Hnilcom, Náš deň
v Nálepkove.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), pracuje v tomto zložení:
Predseda: Štefan Hvizdoš
Veliteľ: Miroslav Bátor, pokladník: Jozef Cenký, strojník a vodič: Marián Striš.
Počet členov: 18
Predmetom činnosti DHZ je prevencia a ochrana majetku obce.
Aktivity: 29.mája 2011 sa na ihrisku v Kluknave konala obvodová súťaži DHZ 4. okrsku okresov Spišská Nová
Ves a Gelnica.
Občianske združenie - Folklórna skupina (FS) Kluknavčanka pôsobí v obci 11 rokov.
Súbor vedie Mgr. Gabriela Kyseľová a organizačné vedúce: Anna Ringošová, Mária Hamráková. Hospodárkou súboru je
Katarína Vojčíková. Počet členov v súbore: 22 dospelých a 21 detí.
FS aj v roku 2011 reprezentovala našu obec na rôznych vystúpeniach a súťažiach. Zúčastnil sa Horehronských
slávností v Heľpe, Harichovských folklórnych slávností, Regionálnej súťaže okresov Gelnica a Spišská Nová Ves
v Smižanoch, kde dosiahol umiestnenie v striebornom pásme. Svojim programom súbor spestril oslavy 700-tého výročia
založenia obce Hrišovce.
V spolupráci s Obecným úradom Kluknava 21. augusta zorganizovali 7. ročník Kluknavských folklórnych slávností na
ktorých aj účinkovali.
Atmosféru Vianočných sviatkov spríjemnili členovia FS vianočným pásmom s koledami a vinšmi. Mladší členovia súboru
svojim programom prispeli k dobrej atmosfére pri posedení s dôchodcami. Členky súboru reprezentovali kluknavský kroj aj
pri cirkevných sviatkoch – púť pri sv. Anne a slávnostné sv. omše.

Zdravotníctvo
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Neštátne zdravotnícke služby boli poskytované v prenajatých priestoroch, v budove
s popisným číslom 190, ktorá je majetkom cirkvi, a sídlo tam má i materská škola. Aj v tomto roku poskytoval ošetrenie
pacientov praktický lekár pre dospelých MUDr. Abdul Wares, z Krompách, ambulantná sestra Mária Čigarská.
Zdravotnícke služby vykonával aj pre občanov z Richnavy a Hrišoviec.
Ošetrenie pacientov v zubnej ambulancii poskytoval MUDr. Šoltýs Milan, z Kluknavy, ambulantná sestra Renáta
Lokšinská
Poradňu pre matky s deťmi v utorok popoludní naďalej poskytovala detská lekárka MUDr. Mária Kitková,
z Krompách, ambulantná sestra Anna Baštiová. Na bežné ošetrenie k detskej lekárke cestovali rodičia so svojimi deťmi do jej
ambulancie v Krompachoch.

Mimoriadne udalosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011( SODB) je akcia mimoriadneho významu.
Vykonaná bola na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytlo
opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich
demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre štatistický úrad Slovenskej republiky sú
rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na
spolupráci s každým obyvateľom. Ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.
Štandardné sčítanie v teréne zabezpečili sčítací komisári, rozdelení do 5 obvodov, ktorých schválilo obecné zastupiteľstvo.
Pre zdarný priebeh SODB obecné zastupiteľstvo schválilo obecnú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Štefan
podpredsedníčka: Mária Liptáková, členovia a členky: Tomáš Rychnavský, Gabriela Cenká, Katarína Hanková a sčítacích
komisárov: obvod 1 – Miroslav Šuca, Kluknava 681 a Matej Kandrík, Kluknava 84, obvod 2 – Margita Hamráková,
Kluknava 227 a Gabriela Lovásová, Kluknava 381, obvod 3 – Mgr. Ľubica Slebodníková, Kluknava 108 a Bc. Emerencia
Lovásová, Kluknava 142, obvod 4 – Iveta Vyšňovská, Kluknava 367 a Gabriela Čarnoká, Kluknava 569, obvod 5 – Dáša
Kurillová, Kluknava 569.

Výsledky SODB:
Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku:
Obec Kluknava mala ku dňu sčítania 1604 obyvateľov, z toho 798 mužov a 806 žien.
Muži – 368 slobodní, 357 ženatí, 42 rozvedení, 22 ovdovení, 9 nezistení.
Ženy – 284 slobodné, 348 vydaté, 35 rozvedené 130 ovdovené, 9 nezistené.
Priemerný vek obyvateľov: 41,34 rokov, z toho muži 39,52 r., ženy 43,14r.
Produktívny vek: 1134 obyvateľov, čo je 70,7 %, z toho muži 600 = 75,2 %, ženy 534 = 66,3 %.
Poproduktívny vek: 252 obyvateľov, čo je 15,7 %, z toho muži 93 =11,7 %, ženy 159 = 19,7 %.
Produktívny vek sa počíta od 15 do 64 rokov, poproduktívny vek je nad 65 rokov.
Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych bol 754 = 66,4 %,
z toho muži 432 = 71,8 %, ženy 322 = 60,3 %.
Z obyvateľstva v poproduktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych bol 0,4 %.
Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti:
Národnosť slovenská: 1554, z toho muži 772, ženy 782.
Národnosť česká: 6, z toho muži 3, ženy 3.
Národnosť poľská: 1 žena.
Národnosť nezistená: 43, z toho muži 23, ženy 20.
Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho vzdelania:
Bez školského vzdelania/ deti a žiaci ZŠ/: 218, z toho muži 105, ženy 113.
Základné vzdelanie: 231, z toho muži 73, ženy 158.
Učňovské a stredné odborné / bez maturity/: 480, z toho muži 288, ženy 192.
Úplné stredné odborné a úplné stredné všeobecné /s maturitou/: 463, z toho muži 227, ženy 236.
Vyššie odborné vzdelanie: 22, z toho muži 10, ženy 12.
Vysokoškolské / bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorské, doktorandské/: 154, z toho muži 76, ženy 78.
Nezistené: 36, z toho muži 19, ženy 17.
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania:
Rímskokatolícka cirkev: 1434, z toho muži 703, ženy 731.
Gréckokatolícka cirkev: 14, z toho muži 6, ženy 8.
Pravoslávna cirkev: 7, z toho muži 3, ženy 4.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 8, z toho muži 4, ženy 4.
Reformovaná kresťanská cirkev: 1 muž.
Apoštolská cirkev: 2, z toho muži 1, ženy 1.
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 2 ženy.
Bahájske spoločenstvo: 1 muž.
Bez vyznania: 55, z toho muži 39, ženy 16.
Iné: 1 žena.
Nezistené: 79, z toho muži 41, ženy 38.
Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka:
Slovenský: 1550, z toho muži 773, ženy 777.
Rusínsky: 1 muž.
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Ukrajinský: 1 žena.
Český: 6, z toho muži 2, ženy 4.
Nemecký: 1 muž.
Poľský: 1 žena.
Nezistený: 44, z toho muži 21, ženy 23.

Začiatok rekonštrukcie kaštieľa Csákyovcov.
Projekt oficiálne začal 12.apríla 2010. Realizuje ho Firma EURUCLUB s.r.o , konateľka Mgr. Daniela Mikušová. Na jeho realizáciu
dohliada Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Projekt získal podporu Ministerstva hospodárstva SR v hodnote 500 000 EUR, ale
celková hodnota investície je trojnásobne vyššia. Nakoľko kaštieľ patrí do zoznamu kultúrnych pamiatok SR, pred začatím stavebných prác
bol vykonaný archeologický výskum. Po ukončení rekonštrukcie bude slúžiť ako penzión a reštaurácia v historickom štýle. Penzión bude
mať na prízemí 7 dvojlôžkových izieb s príslušenstvom a jeden apartmán so salónikom v juhovýchodnej veži. Reštaurácia bude mať aj 2
salóniky pre uzatvorenú spoločnosť a kaviareň. Spolu bude kapacita reštaurácie maximálne 120 osôb.
Turistická informačná kancelária v Kluknave (TIK)
bola otvorená dňa 26. septembra 2011 neziskovou organizáciou Via Mirabilis, n.o. vo veži kaštieľa v Kluknave. Záujemcovia v nej môžu
získať informácie o histórii nie len Kluknavy, ale celého regiónu. Zároveň v deň otvorenia TIK Via Mirabilis,n.o. otvárala 4 – dňový
seminár venovaný histórii a turistike v rámci projektu „Historické pamiatky a turistika bez hraníc“, ktorý bol financovaný z prostriedkov
EÚ v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013. Cieľom projektu bola hlavne podpora cestovného ruchu
na trase od Kluknavy po partnerskú obec Abaújvár na severe Maďarska . V rámci projektu vydala turistického sprievodcu pod názvom „Na
ceste za divmi východu“ v 4 jazykových verziách a pamiatkové pohľadnice. Zriadený bol aj informačný portál www.viamirabilis.eu, na
ktorom poskytuje informácie o podujatiach, spoločenských akciách, festivaloch a výstavách na trase projektu a tiež je iniciátorom
rekonštrukcie Kluknavského kaštieľa zo 17. storočia.

Počasie
Celkovo január bol teplotne nadpriemerný a zrážkovo podpriemerný. Napršalo 7mm dažďa a 2 cm snehu.
20 dní bolo so snehovou pokrývkou o priemere 1cm. Február bol teplotne priemerný a zrážkovo podpriemerný,
keď snežilo dvakrát spolu 3 cm a dvakrát pršalo 6mm. Bolo 7 dní so snehovou pokrývkou a 12 slnečných dní.
Začiatkom marca sa ochladilo, najchladnejšie ráno bolo 8. marca / -11,7 ° C/, v druhej polovici mesiaca sa oteplilo, denné
teploty dosahovali viac ako 15 stupňov C. Celkovo bol marec teplotne nadpriemerný, zrážkovo podpriemer – ný , 24 mm
dažďa a 1 cm snehu, 1 deň so snehovou pokrývkou a až 18 slnečných dní. Apríl bol teplotne nadpriemerný, najteplejší deň
bol 7.apríl, ráno bolo + 7,5 °C , cez deň + 22°C, večer + 15,8°C. Zrážkovo už štvrtý mesiac v roku podpriemerný, 25 mm
zrážok a 11 slnečných dní. 15.4. prileteli lastovičky. .Máj začal veľmi chladnými ránami, 7.5. bol poslednýkrát mráz /-0,5°C/
- omrazené všetky ovocné stromy, keďže už kvitli. 8.5. ráno v dažďovej prehánke padali ľadové krúpy o priemere 3 mm.
15.5. bola prvá búrka v tomto roku. Druhá polovica mesiaca bola teplotne i zrážkovo priemerná, počet slnečných dní /17/ bol
nadpriemerný. Jún začal nadpriemernými teplotami, ale celkovo bol teplotne priemerný a zrážkovo nadpriemerný, napršalo
142 mm zrážok. Bolo 9 letných dní / nad + 25°C/ , 1 tropický deň /nad + 30°C a iba 7 slnečných dní. Júl bol priemerný
teplotne, zrážkovo nadpriemerný – 144 mm, slnečných dní pod priemer, 9 letných a 3 tropické dni. August teplotne nad
priemer, zrážkovo podpriemerný /iba 31 mm/, 12 letných a 2 tropické dni a až 21 slnečných dní. September bol extrémne
teplý, najteplejší od roku 1994, 18 slnečných dní, 9 letných. 19.9. /+25,2°C/posledný letný deň v roku 2011. Zrážok napadlo
hlboko pod priemer, iba 16 mm. Október začal teplými dňami, keď 1.10. bola najvyššia nameraná teplota pripadajúca na
tento deň za posledných 19 rokov/ +22,8°C/. 10.10. bol prvýkrát mráz. Celkovo bol október teplotne aj zrážkovo priemerný,
napadlo 46 mm, bolo 13 slnečných dní. November teplotne slabo podpriemerný, najchladnejší od roku 1998, celý november
bol bez zrážok, keď bolo 11 slnečných dní a ostatné zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto – inverzia. V polovici
novembra boli veľmi chladné rána /od – 2,9°C až do -8,2°C/, najchladnejšie za posledných 20 rokov. Prvé sneženie prišlo
15.11., keď sa vytvoril slabý poprašok, ktorý do druhého dňa zmizol. Celý December boli nadpriemerné teploty, 4. a 5.12.
/ +7,1°C, +8,7°C/ najteplejšie za posledných 20 rokov. 7.12. do rána slabé sneženie , prvý deň so snehovou pokrývkou, ktorá
sa udržala 3 dni. Ďalší sneh napadol 20.12 a snehová pokrývka vydržala 5 dní, potom prišlo oteplenie, teploty nad nulou.
Celkovo bol december teplotne nadpriemerný a zrážkovo priemerný /35 mm tekutých zrážok , 3 mm vo forme snehu/, 7
slnečných dní a 8 dní so snehovou pokrývkou v priemere 1,5 cm.

Text zápisu do kroniky bol prejedaný na komisii pre školstvo a kultúru a schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Prepis do kroniky obce vykonala RNDr. Mária Vasiľová.
Správnosť textu potvrdzuje:
Ing. Štefan Kováč, starosta obce.
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