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Významné udalosti
- vo svete:
Pápež František: Najprv prišlo rozhodnutie , ktoré ohromilo svet, a onedlho sa objavil muž,
ktorý sa stal vzpruhou pre Vatikán. 11.februára 2013 pápež Benedikt XVI. oznámil svoju
abdikáciu. Jeho odstúpenie sa zapísalo do dejín, pretože bol prvým pápežom od roku 1294,
ktorý dobrovoľne odišiel zo svätopeterského stolca. Za jeho nástupcu bol 13. marca 2013
zvolený argentínsky kardinál Jorge Maria Bergoglio, ktorý prijal meno FRANTIŠEK /
podľa skromného svätca sv. Františka z Asissi/.
Povodne v strednej Európe v roku 2013 nasledovali po výdatných zrážkach na konci mája
a začiatku júna 2013. Zasiahli oblasti Nemecka, Českej republiky, Poľska, Rakúska,
Švajčiarska, Slovenska a Maďarska. V Nemecku povodne zasiahli najmä juh a východ spolkové krajiny Durínsko, Sasko, Sasko - Anhaltsko, Bavorsko. Hladina Dunaja
kulminovala v Passau v Nemecku v noci na stredu 5.júna na úrovni 12,5 m. V Česku išlo
najmä o toky na juhozápade a severovýchode Čiech, v nadväznosti na postup vody po Vltave
Najviac postihnuté záplavami boli mestá Ústi n /Labem, Praha, Mělník, Litoměřice, Kralupy
n/Vltavou, tiež došlo k záplavám v stredných a severných Čechách. Rieka Labe v Ústi
n/Labem dosiahla úroveň hladiny 10,71 m. V Rakúsku sa hovorilo o storočnej vode
v oblastiach Tirolsko, Horné Rakúsko a Dolné Rakúsko.
Vo štvrtok, 6.júna o 12,00 hod. Dunaj pod Devínom mal výšku hladiny 9,72 m,
v Bratislave kulminoval na úrovni 10,34 m. Najviac
V súvislosti s týmito živelnými pohromami dochádzalo k veľkým stratám na majetku
a niekde aj na životoch.
- v obci:
Snehová kalamita 7. februára 2013 /štvrtok/: Večer 6.2. začalo snežiť- drobný hustý sneh,
do rána napadlo cca 25 cm, snežilo celý deň, v noci boli výpadky el. prúdu, od 8,00 do 18,05
celý deň trvale nebola v Kluknave elektrina. Celkom napadlo cca pol metra mokrého
uľahnutého snehu. Deti išli zo školy po 2. hodine, v piatok mali voľno. Snežilo od juhozápadu
od Nitry , smerom na severovýchod - najviac na Orave, Kysuciach , Liptove, Spiši a Šariši.
Mesto Prešov požiadalo o pomoc armádu. Meškali vlaky, autobusy, na cesty popadali stromy,
železnice upozorňovali aby ľudia ak nemusia necestovali, zafúkalo výhybky, prešmykovali
kolesá, bola znížená rýchlosť vlakov /meškanie 200 až 300 min./. Na cestách bolo veľa
dopravných nehôd. Celkovo bolo bez el. prúdu vyše 140 tisíc odberných miest - popadané
stromy a ťažký sneh popretŕhali el. vedenie. V piatok 8.2. ešte cca 2300 odberných miest bolo
bez elektriny.
V sobotu, 9.2 znova začal padať drobný sneh, padal celý deň aj v nedeľu /napadlo cca 15 cm
nového snehu. V Bratislave, Trebišove, Michalovciach nesnežilo.
V polovici marca /14.a 15./ bola snehová kalamita horšia ako tá februárová - sneženie
s fujavicou, strhnuté strechy, poprevracané a uviaznuté autá, zrušené a meškajúce vlaky,
uzavreté cesty, na východe pomáhala armáda.
Medzinárodné veterán rallye 17. ročník 500 km Slovenských sa konalo v dňoch 29.5. 2.6.2013, súčasťou ktorej sa stala aj obec Kluknava.. Dňa 31. mája 2013 v čase od 14,30
do 16,30 našu obec navštívilo cca 100 autoveteránov, ktoré parkovali na miestnej
komunikácii od reštaurácie Poľovník smerom k starému cintorínu. Pred reštauráciou Poľovník
ich privítal starosta obce Ing. Štefan Kováč, FSk Kluknavčanka a občania obce.

Záštitu nad podujatím prevzali Ivan Gašparovič - prezident SR, Ján Počiatek - minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zdenko Trebuľa - predseda KSK, Richard Raši
- primátor mesta Košice. V čestnom prezídiu mali zastúpenie aj Václav Fabrici - predseda
OOD Kluknava a Štefan Kováč - starosta obce Kluknava.

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.
Zmena poslaneckého mandátu
V mesiaci apríl 2013 úmrtím p. Márie Liptákovej, poslankyne a zároveň zástupkyne starostu
obce došlo v obci Kluknava k uvoľneniu poslaneckého mandátu. Podľa § 51, ods. 2 zákona
SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
ako náhradník vo volebnom obvode č. 1 sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva
v Kluknave p. Peter Zimmermann, Kluknava č. d. 322.
Zároveň v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení podľa § 13b, ods. 1 bol
p. Peter Zimmermann starostom obce Ing. Štefanom Kováčom poverený zastupovaním
starostu obce Kluknava s účinnosťou od 03.05.2013. Poslanecký obvod p. Petra
Zimmermanna je č. d.167 - č. d.248.
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:3
Obecné zastupiteľstvo (OZ) prejednávalo na zasadnutiach plnenie volebného
programu, námety a požiadavky občanov a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
rokovaní.
Prvé riadne zasadnutie v roku 2013 sa konalo 15. februára. Hlavnými bodmi
programu boli: rozpočet obce Kluknava na rok 2013, rozpočet ZŠ Kluknava na rok 2013,
rozpočet spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o. na rok 2013,Správa o činnosti TJ FC Kluknava
za rok 2012, voľba hlavného kontrolóra obce Kluknava - hlavným kontrolórom obce
Kluknava na nové funkčné obdobie sa stal Ing. Vladimír Vaščák , ktorý túto funkciu
vykonával aj doposiaľ.
3. mája 2013 sa konalo ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde nový
poslanec obecného zastupiteľstva obce Kluknava Peter Zimmermann zložil sľub poslanca,
bola schválená ročná závierka za rok 2012 spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o., Správa
o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Kluknave za rok 2012, Všeobecne záväzné
nariadenie obce č 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kluknava, Správa o výsledku následnej kontroly hlavného kontrolóra
- kontrola účtovnej závierky k 31.12.2012 na obecnom úrade v Kluknave, Správa o výsledku
následnej kontroly hlavného kontrolóra - kontrola evidencie a riešenia sťažností k 31.12.2012
v podmienkach obce, výstavba nájomných bytov, určenie a schválenie volebného obvodu pre
poslanca Petra Zimmermanna a taktiež schválenie p. Zimmermanna ako člena komisie pre

výstavbu a územné plánovanie, prerokovanie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Kluknava
Ing. Vladimíra Vaščáka.
Dňa 21.júna 2013 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - hlavné
body rokovania: Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ Kluknava za rok 2012, zmena rozpočtu ZŠ
Kluknava na rok 2013, záverečný účet obce Kluknava za rok 2012 a správa audítora
k účtovnej závierke za rok 2012, zmena rozpočtu obce Kluknava na rok 2013, Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kluknava na II. polrok, Správa o výsledku následnej
kontroly hlavného kontrolóra - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Kluknava za rok 2012, informácia o výstavbe nájomných bytov, informácia o dotácii na
kamerový systém, informácia o dobudovaní multifunkčného ihriska pri ZŠ, informácia
o konaní IX. ročníka Kluknavských folklórnych slávností 25. augusta, žiadosť TJ FC
Kluknava o navýšenie rozpočtu na rok 2013, prerokovanie platu starostu obce.
9. júla 2013 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva s jedným
bodom rokovania : Výber dodávateľa na výstavbu nájomných bytov v Kluknave.
4.septembra 2013 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo
hlavným bodom rokovania: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava.
20.septembra 2013 obecné zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí schválilo: Správu
o plnení rozpočtu obce Kluknava za obdobie január až jún 2013, Správu o plnení rozpočtu
spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o. za obdobie január až jún 2013, Správu o výsledku kontroly
v ZŠ Kluknava, Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie. V bode rôzne boli prerokované zmeny v zložení členov niektorých
komisií obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing. Štefan Kováč podal informácie o voľbách do
samosprávnych krajov v roku 2013, žiadosti občanov obce Kluknava o zmenu katastrálnych hraníc
medzi obcami Kluknava a Richnava, pozvánke na spoločné stretnutie obcí Kluknava, Richnava
a Hrišovce týkajúce sa vodovodu a kanalizácie, kamerovom systéme v obci, Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava.
Ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 22.novembra 2013
- hlavné body rokovania: návrh úpravy rozpočtu ZŠ Kluknava na rok 2013 a Programový
rozpočet ZŠ na roky 2014 - 2016, Zmena rozpočtu obce Kluknava na rok 2013 a rozpočet
obce na roky 2014 - 2016, Rozpočet spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o. na rok 2013,
prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, Harmonogram
zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014, Plány práce jednotlivých komisií pri OcZ
v Kluknave na rok 2014, Zmeny v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
Správy o činnosti jednotlivých komisií pri OcZ za rok 2013.
12. decembra 2013 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva prerokovalo havarijný stav vykurovania v reštaurácii Poľovník.
V tomto roku obecné zastupiteľstvo nezmenilo výšku miestnych daní a poplatkov.
Pre lepší prístup k informáciám o dianí v obci aj v tomto roku obecný úrad vydával
Kluknavský hlas. V roku 2013 to boli 2 vydania. Obyvateľom do domácnosti boli doručené v
mesiaci júl a december 2013.
Vývoz komunálneho odpadu v tomto roku zabezpečovala firma EKOVER
Krompachy, s.r.o. Občania podľa spracovaného kalendára zvozu triedili komunálny
odpad, plasty, sklo, papier a iný odpad.

Voľby
V sobotu 9.novembra 2013 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny sa konali voľby do
samosprávnych krajov SR. Občania v I. kole volili poslancov do KSK (Košický
samosprávny kraj) a dvoch kandidátov na predsedu, ktorí postúpili do II. kola volieb.

II. kolo volieb predsedov KSK sa uskutočnilo 23. novembra 2013 v čase od 7,00 do 22,00 h.
V našej obci sa konali v dvoch volebných okrskoch.
Do II. kola volieb predsedu KSK postúpili: RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
a JUDr. Zdenko Trebuľa, ktorý obhájil prvenstvo.
V I. kole získal:
Vo volebnom okrsku číslo 1 - 51 hlasov,
Vo volebnom okrsku číslo 2 miestna časť Štefanská Huta - 8 hlasov, spolu 59 hlasov.
V II. kole:
Vo volebnom okrsku číslo 1 - 55 hlasov,
Vo volebnom okrsku číslo 2 miestna časť Štefanská Huta - 4 hlasov, spolu 59 hlasov

Obyvateľstvo
Narodené deti v roku 2013: 13
Zomrelo 28 obyvateľov.
K trvalému pobytu bolo prihlásených 15 občanov,
Z trvalého pobytu z našej obce sa odhlásilo 23 občanov,
K prechodnému pobytu sa prihlásilo do našej obce 5 občanov.
Sobáš v tomto roku uzavrelo 6 snúbeneckých párov
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
Anna Ferenčáková, Kluknava 465, narodená v roku 1923
Margita Hamráková, Kluknava 227, narodená v roku 1923
Významné jubileá občanov:
Zlatú svadbu 50-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia :
Gedeon Bucko a Emília rod. Mihaliková Kluknava 551.
Diamantovú svadbu 60-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia:
Ondrej Lenárta a Magdaléna rod.Ringošová, Kluknava 54.

Zo života obce
10.januára 2013 o 16,00 hod. sa konala v reštaurácii v Kaštieli výročná schôdza včelárov,
ktorú usporiadala ZO Slovenského zväzu včelárov v Gelnici / pod ktorú patria aj včelári
z Kluknavy/.
19.januára 2013 o 19,00 hod. sa uskutočnil v priestoroch ZŠ Rodičovský ples. Do tanca
hrala hudobná skupina Gregovci zo Spišských Vlách.
26.januára 2013 o 19,00 hod sa konal v Penzióne „Biela dáma a Čierny rytier“

I. reprezentačný ples v kaštieli.
V ten istý deň, v sobotu 26.januára o 15,00 hod bol „Karneval na ľade“ na klzisku pod
obecným úradom. Boli pripravené hodnotné ceny, tombola a každá maska bola odmenená
sladkosťou.
22.03.2013 bolo zverejnené „Oznámenie o plánovanej výstavbe nájomných bytov“ 1,2,3
izbových. Záujemcovia majú vypísať dotazník a odovzdať na OcÚ. Dotazník je na
internetovej stránke obce, alebo na obecnom úrade.
Od 15.04.2013 je v potravinách Milk - Agro zriadená „Nová predajňa mäsa“.
V sobotu 15.júna 2013 o 14,00 hod na športovom ihrisku sa konal Juniáles, ktorý pripravilo
Rodičovské združenie a ZŠ Kluknava. Pripravený bol kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ,
zábavné a športové aktivity pre deti. Svoju prácu deťom prezentovali kynológ, hasiči,
záchranári a policajti. Tiež bola pripravená jazda na poníkovi, možnosť maľovania na tvár,
skákajúca žirafa a detská diskotéka.
V nedeľu 7. júla 2013 o 14,00 hod sa uskutočnili „Zámocké hry „ v kaštieli v Kluknave.
Súčasťou programu bolo prijímanie do Baníckeho cechu kráľovského mesta Gelnica, pochod
účastníkov obcou Kluknava, ukážka bojových umení v grófskej záhrade v podaní historických
bojovníkov z Maďarska, fotografovanie s bojovníkmi, lukostreľba, jazda na poníkovi,
prehliadka kaštieľa.
V piatok 26 júla 2013 bola v Hostinci U Mili „Ľudová zábava“ so začiatkom o 19,00 hod.
Do tanca hral DJ ROBO.
7. augusta 2013 o 17,00 hod sa konalo slávnostné otvorenie Detského ihriska v časti obce
Vierbiny, vo štvrtok 22.augusta o 19,00 hod v miestnej časti Štefanská Huta.
23. augusta 2013 od 14,00 hod na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Kluknava sa uskutočnilo
športovo - kultúrne podujatie - detské súťaže, športové hry, maľovanie na tvár, karneval
a diskotéka.
9. októbra 2013 - výkup starého papiera. Spoločnosť EKOVER, s.r.o. v pravidelných
intervaloch prevádza výkup starého papiera pri MŠ, na Oľšinkách a v Štefanskej Hute. Za
vyzbieraný papier dostanú občania hygienické potreby - hygienické vreckovky, toaletný
papier a kuchynské utierky.
V sobotu 23. novembra 2013 usporiadal Kaštieľ Biela dáma a Čierny rytier „Katarínsku
zábavu“. Do tanca hrala živá hudba.

Podniky, podnikatelia v obci
Poľnohospodárske družstvo patrí medzi významný poľnohospodársky podnik nielen
v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves, ale hlavne v našej obci. Družstvo hospodári na
chotároch obce Kluknava, Richnava, Hrišovce ,Slovinky, Slatvina a Kolinovce.
Dôležitou súčasťou PD Kluknava je Kluknavská mliekáreň obchodno - odbytové družstvo
so sídlom v Jaklovciach. Vyrába pravú /živú/ bryndzu z nepasterizovaného ovčieho mlieka,
ktorá má pozitívne probiotické vlastnosti a je veľmi žiadaná na trhu.
Celkove v PD Kluknava k podstatnejším zmenám v roku 2013 nedošlo.
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava.
Rok 2013 bol pre urbársku spoločnosť piatym rokom hospodárenia podľa platného
lesného hospodárskeho plánu, ktorý je spracovaný na roky 2009-2018, schváleného Krajským
lesným úradom v Košiciach.
Urbárska spoločnosť aj v roku 2013 roku dosiahla priaznivý hospodársky výsledok zisk,
ktorý valné zhromaždenie schválilo rozdeliť členom pozemkového spoločenstva.

Predajne
Predaj potravín, pekárenských a mäsových výrobkov, drogériového tovaru, zeleniny
a ovocia poskytovali v obci poskytovali všetky prevádzky rovnako ako v minulom roku.
Reštauračné a pohostinské služby poskytovali: Reštaurácia POĽOVNÍK,
Hostinec U MILI, RIO - BAR, Piváreň BRADLAN, Bufet HOREC, Bufet ZA RORAMI.
KVETINKA - novozriadená predajňa kvetov v Krompachoch, Stará cesta 7 /oproti
TESCO /, ktorú otvorila Martina Richnavská, Kluknava 723. Kupujúci môžu využiť
aj donášku do domu.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Investičné práce v obci
„Kamerový systém v obci“. Na realizáciu tejto investičnej akcie obec získala dotáciu
z Ministerstva vnútra v hodnote 7 000 €. Bolo nainštalovaných 8 kamier na rizikových
miestach obce. Obec je monitorovaná počas 24 hodín. Záznamy zo všetkých kamier sa
dlhodobo uschovávajú. Kamerový systém napomáha polícii pri odhaľovaní trestných činov.
„Chodník, schody a zábradlie na starom cintoríne v Kluknave“. Na starom cintoríne
bol zrealizovaný chodník vydláždený zámkovou dlažbou, na zmiernenie sklonu boli urobené
schody a v časti strmého svahu bolo osadené zábradlie.
„Oprava miestnych komunikácií“. V rámci údržby boli zrealizované opravy
poškodených častí miestnej komunikácie v Kluknave a Štefanskej Hute. Bol vybudovaný
asfaltový chodník od futbalového ihriska smerom Za Rory okolo Hornádu a asfaltová otočka
Za Rorami. Obci bola na tento účel poskytnutá dotácia vo výške 4 691 €. Tiež boli
zrealizované priepusty cez miestne komunikácie na Záhumní pri rod. dome č. 134
a v Štefanskej Hute pri detskom ihrisku.
„Dokončenie viacúčelového ihriska pri ZŠ“- bola nainštalovaná ochranná sieť
do výšky 4 m.
Boli zrealizované „Detské ihriská vo Vierbinách a v Štafanskej Hute.“
„Vodovod a kanalizácia v obci“ - uskutočnili sa rokovania s vlastníkmi pozemkov, ktorými
pôjde prívodné vodovodné a kanalizačné potrubie.

Školstvo
Materská škola (MŠ)
V školskom roku 2012/2013 bolo v dvoch triedach umiestnených 46 detí vo veku
od 2 do 6 rokov.
Predprimárne vzdelávanie ukončilo 19 predškolákov - prevzali si „Osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“ a darček z rúk triednej učiteľky
Mgr. Emerencie Lovásovej, ktorá zároveň ukončila svoje pôsobenie v MŠ Kluknava a odišla
na iné pracovisko.

Výchovnovzdelávaciu činnosť zabezpečovali v dvoch triedach 4 kvalifikované pracovníčky,
ktoré vštepovali deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starali sa
o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjali ich reč v kolektíve rovesníkov.
V spolupráci s rodičmi pripravili aktivity v mimoškolskej činnosti - MDD „záhradnú párty“
spojenú s diskotékou a opekaním, výlet do Spišskej Novej Vsi, kde navštívili ZOO, Madaras
a divadelné predstavenie Buratino.
Svoje schopnosti, zručnosť a talent v recitovaní, speve, tanci deti predviedli na oslavách Dňa
matiek i na Stretnutí dôchodcov.

Základná škola (ZŠ) sídli v 2 pavilónoch, má popisné číslo 43.
Škola v Kluknave tvorí školský obvod pre obce Kluknava, Richnava so segregovanou
rómskou osadou a Hrišovce.
Základné identifikačné údaje:
Názov školy: Základná škola, Kluknava 43
Adresa školy: Kluknava 43, 053 51 Kluknava
Telefón:
+421534473212
E-mail:
zs_kluknava@post.sk
rzskluknava@azet.sk
WWW stránka: www.zskluknava.edupage.sk
Zriaďovateľ: Obec Kluknava
Kluknava 177. 053 51 Kluknava
telefón: 053/4473232
internetová adresa: www.kluknava.sk
elektronická adresa: obec@kluknava.sk
IČO: 00329274
Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľ:
Mgr. Stanislav Kovaľ
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Adriana Mižigárová - zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne
vzdelávanie - alokované pracovisko Richnava,
Mgr. Marcel Hudák - zástupca riaditeľa školy pre primárne
vzdelávanie,
Ing. Peter Cenký - zástupca riaditeľa pre nižšie sekundárne
vzdelávanie.
Pedagogický zbor:
Triedni učitelia:
Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr. Lenka Kluknavská, Mgr. Edita Bátorová Mgr. Miriam
Marcineková, Mgr. Dana Papcunová, Mgr. Katarína Miženková, Mgr. Lenka Gengeľová,
Mgr. Jana Balčaková, Mgr. Adriana Fabinyová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Terézia
Gumanová, Mgr. Veronika Gumanová, Mgr. Viera Bednárová, Mgr. Zuzana Jakubišinová,
Mgr. Bibiána Kandráčová, Mgr. Miriam Dubravská, Mgr. Janka Čurillová, Mgr. Ladislav
Ondáš, Mgr. Viera Švarcová, Mgr. Miroslava Ferencová, Ing. Jozef Nalevanko, Mgr. Anna
Kovaľová, Mgr. Magdaléna Ferencová, Mgr. Štefan Novotný, Mgr. Monika Čechová, Ing.
Lýdia Ondášová, RNDr. Jela Zimmermannová, Mgr. Anna Gregová, Mgr. Marta Vendráková,
PaedDr. Zuzana Lenártová, Mgr. Erika Bačová.
Netriedni učitelia:
PaedDr. Magdaléna Fortunová, Mgr. Anna Rigdová, Ing. Erika Nalevanková, Mgr. Anna
Vlčeková, Ing. Viera Segiňová, Mgr. Zuzana Michalovová, Marta Vodová (vedúca ŠKD),
Mgr. Andrea Vaščáková (katechétka), Mgr. Pavol Ondrík (farár), Mgr. Valentín Kokoruďa
(kaplán).

Asistenti učiteľa:
Mária Gabčová, Renáta Klempárová, Bc. Denisa Kudrnová, Ing. Andrej Kovaľ, Andrea
Zahurancová.
Nepedagogickí zamestnanci:
Michaela Šmidová (sekretárka), Andrea Franková (ekonómka), Monika Džadžanová (mzdová
účtovníčka), Silvia Kurillová (výdaj stravy), Milan Voda (školník), Žofia Kišková (vrátnička),
upratovačky - Mária Majerníková, Oľga Richnavská, Vlasta Mihňáková, Mária Baluchová,
Marta Kurillová.
Základnú školu v školskom roku 2013/2014 navštevovalo 574 žiakov, v 31 triedach.
Žiaci sa v priebehu školského roka zapájali do rôznych vedomostných, umeleckých,
športových súťaží a olympiád. Navštevovali rôzne záujmové krúžky.

Kultúra
ZO Únia žien Slovenska v spolupráci s OcÚ Kluknava usporiadali oslavu „Dňa matiek“ v nedeľu
19. mája 2013 o 14,30 hod. v Kultúrnom dome obce. Mamkám a babkám sa prihovoril starosta
obce Ing. Štefan Kováč. Bohatý kultúrny program pripravili deti z materskej i základnej školy aj
členovia FSk Kluknavčanka. Účasť na podujatí každoročne prevyšuje kapacitu miest na sedenie.
IX.. ročník folklórnych slávností „A ot Kľuknavi šedzem miľ“, sa konal v areáli
ihriska dňa 25. augusta 2013. V programe účinkovali: deti MŠ Kluknava s pásmom „Poce
dzeci slunko sveci,“ žiaci ZŠ Kluknava „Pri jarečku s husetami“, Fsk Tepličan z Tepličky pri
Sp. Novej Vsi „V kudzeľnej chyži“, Fsk Harihovčan z Harichoviec „Stavanie mája“, FSk
Kluknavčanka „ Moja žena krosna nema“, FS Raslavičan z Raslavíc „blok piesní a tancov zo
Šariša“. Program svojim vystúpením spestril známy umelec a zabávač Robert Kajzer.
Dňa 30.decembra 2013 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. Zúčastňujú sa ho jubilujúci občania, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahli vek
65, 70, 75, 80 a každých ďalších 5 rokov. Prítomných dôchodcov pozdravil a s príhovorom
vystúpil starosta obce Ing. Štefan Kováč. O príjemnú atmosféru sa postarala ľudová hudba
„Hvizdošovci“
Obecná knižnica má sídlo v priestoroch obecného úradu, ktoré vyhovujú na
prečítanie alebo štúdium kníh a časopisov.
Pracovníčka zodpovedná za vedenie knižnice je Adriana Martiníková.
Knižnica je otvorená pre verejnosť v poobedňajších hodinách v čase od 14,00 hodiny
do 15,15 hod. Knižný fond obecný úrad stále doplňuje. Obec získala v roku 2013 dotáciu na
zakúpenie kníh vo výške 500 € z Ministerstva kultúry.
Knižnica eviduje približne 200 čitateľov, ktorí sú pravidelnými návštevníkmi.

Cirkevný život
V roku 2013 pastoráciu vo farnosti zabezpečoval pán farár Mgr. Pavol Ondrík,
a kaplán Mgr. Valentín Kokoruďa.
Funkciu kostolníka vykonávali: Mgr. Jozef Franko a Jaroslav Lipták.

Nový rok podľa kalendára pripadol na utorok. Už tradične ho veriaci 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.
Veľkonočná nedeľa, toho roku pripadla na 31. marca.
Prvé sväté prijímanie sa konalo za celú farnosť 12. mája 2013, v kostole sv. Michala
archanjela v Richnave. Z celkového počtu detí 26, bolo z Kluknavy 16 detí.
Vo farnosti prijalo sviatosť krstu 21 detí, z toho z Kluknavy 12 detí.
Sviatosť manželstva prijalo 6 snúbeneckých párov.
Dňa 21. septembra 2013 bola vo farnosti Birmovka. Túto sviatosť prijalo spolu za farnosť
133 veriacich, z toho 67 z Kluknavy a 9 zo Štefanskej Huty.
Odpustová slávnosť sv. Anny sa konala v dňoch 26 až 28. júla 2013 /piatok až nedeľa/.
Úvodnú svätú omšu v piatok podvečer na Slávnosť sv. Joachima a Anny celebroval
Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Pred sv. omšou bola spoločná modlitba sv.
ruženca s úvahami nad tajomstvami viery. V sobotu podvečer bola sv. omša venovaná
spomienke na sv. Gorazda a spoločníkov, celebroval ju Mgr. Pavol Ondrík, kluknavský
farár. Predtým sa veriaci pomodlili Radostný ruženec - téma sv. Cyril a Metód - pramene
a korene našej viery. V nedeľu ráno už tradične svätú omšu celebroval farár vo Víťaze
Marek Hnat, nasledoval slávnostný ruženec a slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou
omšou, ktorú celebroval Mons. Cyril Vasiľ, S.J., arcibiskup a sekretár kongregácie pre
východné cirkvi.
Počas všetkých troch dní pútnici mali možnosť prijať sviatosť zmierenia. Pred každou sv.
omšou bolo zabezpečené autobusové spojenie ku Sv. Anne.
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 18. augusta 2013.
Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej bola 24. novembra 2013
Účasť členov Folklórneho súboru Kluknavčanka na slávnostných svätých omšiach,
potvrdzuje hlboké väzby na tradície v našej obci.
Na prvé piatky v mesiaci pán farár Mgr. Pavol Ondrík pravidelne navštevoval a
spovedal našich chorých a starých.

Šport , spolky, združenia, organizácie
Telovýchovná jednota FC Kluknava
Predsedom TJ FC Kluknava v roku 2013 bol Tomáš Rychnavský.
Telovýchovná jednota FC Kluknava má dve futbalové družstvá - dospelých a žiakov. Obidve
družstvá trénoval Ján Cižmarik.
Družstvo dospelých hrá 7. ligu okresného majstrovstva, kde hralo so striedavými úspechmi.
Jesennú časť ukončilo na 8. mieste.
Výbor FC zveľadil futbalový štadión - vymaľovanie tribúny, kabín - šatní a vstupnej brány.
Hráčom boli vytvorené veľmi dobré podmienky na tréningy aj zápasy.
Slovenský červený kríž (SČK)

Územný spolok SČK v Spišskej Novej Vsi dňa 9. mája 2013 a 7. novembra 2013
organizoval oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Na uvedenej akcii 9. mája bola
ocenená aj občianka obce Kluknava, MUDr. Erika Zimmermannová, Kluknava č. d. 556,
ktorej bola udelená bronzová plaketa MUDr. Jána Janského. Dňa 7. novembra si prevzali
ocenenia - Jozef Nehyla ml., Kluknava č. d. 12 zlatú plaketu a Anna Kávová, Kluknava
č. d. 336 bronzovú plaketu MUDr. Jána Janského.
Členky SČK spolu s členkami ÚŽ sa organizačne podieľali na príprave osláv Dňa matiek.
Členovia SČK a ÚŽ sa ako dobrovoľníci Ligy proti rakovine každý rok
podieľajú na organizovaní finančnej zbierky a rozdávaní umelých žltých narcisov
v domácnostiach i podnikoch v našej obci. V tomto roku sa už po 17 krát v rámci Slovenska
konala táto zbierka. Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine verejnosti vo
forme programov a projektov na podporu onkologických pacientov.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) základná organizácia Kluknava aktívne
pracuje 16 rokov, v roku 2013 zabezpečovala aktivity pre 93 členov.
V roku 2013 výbor ZO zorganizoval tieto akcie: Výročná členská schôdza spojená
s posedením k MDŽ, Zájazd SNV - vystúpenie „Kandráčovci“/ hudobná skupina/, návšteva
divadelného predstavenia „ Ulej, ulej“ v Margecanoch / amatérske divadlo Kendice/, Deň
matiek (návšteva imobilných členiek), Deň rodiny - spoločenské stretnutie členov
s rodinnými príslušníkmi, Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá 60, 70, 80 rokov), Zájazd
Poľsko - Nowy Targ, Divadlo Spišská Nová Ves, Úcta k starším (návšteva imobilných
členov ), Mikulášske posedenie za účasti členov ZO okresu Gelnica.
V rámci záujmovej činnosti sa členovia zúčastnili na športových hrách v Gelnici, na
Okresnom športovo - zábavnom dni v Uhornej, na Stolnotenisovom turnaji v Jaklovciach ,
na seminári Kráčame vpred v Mníšku n/Hnilcom a na stretnutí dobrovoľníkov Náš deň
v Nálepkove. Okrem týchto aktivít sa členovia zúčastnili niekoľkých turnusov na
rekondičných pobytoch v Turčianskych Tepliciach a v Rajeckých Tepliciach.
Činnosť ZO SZZP sa uskutočňuje za spolupráce starostu obce, reštaurácie Poľovník,
základnej školy, Urbariátu - pozemkové spoločenstvo, cukrárenská výroba p. Helena Palková.

26. ročník výstupu na Roháčku
Klub slovenských turistov Kluknava usporadúva každoročne výstup na Roháčku, ktorý je
súčasťou kalendára podujatí regionálnej rady KST Spišská Nová Ves. Roháčka je so svojou
výškou 1 028,5 m n. m. najvyšším vrchom pohoria Čierna hora. Trasa o dĺžke cca 18 km
s prevýšením 670 m sa radí medzi menej náročné výstupy a preto je vhodná pre všetky
vekové kategórie. Dňa 1.júna 2013 sa konal v poradí už 26. ročník výstupu na Roháčku. Aj
napriek horšiemu počasiu sa výstupu zúčastnilo 164 zaregistrovaných turistov rôznych
vekových kategórií. V rámci programu pre najmladších účastníkov bola pripravená súťaž
v kreslení a riešení hlavolamov, z ktorej si každý odniesol malú výhru. Starší účastníci
súťažili v chôdzi na choduliach a v hode kladou na vzdialenosť. Na záver výstupu bola
vyhlásená tombola a najmladší a najstarší účastník. V tomto roku mali zdatnejší turisti
možnosť využiť obnovený turistický chodník „Cez skaly“ ktorý vedie z Koľveku na Chatu
u smelého srnca. Chodník vedie po hrebeni, na ktorom je množstvo pekných výhľadov do
širokého okolia.
Folklórna skupina (FSk) Kluknavčanka reprezentuje našu obec.
Činnosť FSk Kluknavčanka bola aj v roku 2013 veľmi pestrá.

Členky FSk vystúpili 10. februára na „Pampuškových fašiangoch“ na Plejsoch
v Krompachoch. Dievčatá pod vedením Michaely Šmidovej a Moniky Hudákovej spievali
kluknavské piesne a zatancovali koleso. Dňa 24.februára sa konala Regionálna súťaž
v párových tancoch v Spišských Vlachoch. Súťažné páry Michaela Šmidová so Štefanom
Hvizdošom a Veronika Cenká s Pavlom Cenkým sa umiestnili v striebornom pásme.
Hudobný doprovod PaedDr. Roman Ondáš. V dňoch 28. a 31. marca časť členov
odovzdávala obetné dary na cirkevných slávnostiach. Dňa 1. mája 2013 závod SEZ
Krompachy oslavoval 65. výročie svojho vzniku. FSk vystúpila so spevom, s pásmom
„Jarmark pri sv. Anne“ a tancom „A ket ja som pri muraroch robila „. 31. mája sa konala
Medzinárodná veterán Rallye, 17. ročník - 500 km slovenských, ktorá mala zastávku aj
v našej obci. FSk vystúpila pre jej účastníkov s kluknavskými piesňami a tancami.
Dňa 23. júna v Tepličke pri Sp. Novej Vsi sa konal Tepličský juniáles, na ktorom FSk
vystúpila s Dožinkami, kluknavskými tancami a piesňami.
V dňoch 29. a 30. júna sa konali Spišské folklórne slávnosti na Spišskom salaši. 29. júna
FSk vystúpila v programe „Pane bože pomáhaj nám“ s pásmami Spracovanie ľanu, Išla žena
do mlyna a Dožinky. V programe „Ej spievam sebe spievam“ spievali pracovné piesne muži
so ženami a zvlášť dievčenská skupina. 30. júna v programe „Čary a mágia“ vystúpili
dievčatá s pásmom Na Luciu. V gala programe „To najlepše co máme“ spievala ženská
spevácka skupina - víťazi krajskej súťaže v speve s postupom na celoslovenskú súťaž
kluknavské piesne za doprovodu PaedDr. Romana Ondáša.
26. - 28. júla sa konala Odpustová slávnosť pri sv. Anne, kde členovia svojou účasťou
v krásnych kluknavských krojoch prispeli k dôstojnej oslave sprievodom a prinášaním
obetných darov. 10.augusta sa konal Festival ľudových hudieb v Spišskej Novej Vsi. FSk
vystúpila s 30 minútovým blokom - piesne, tance, pásmo Jarmark pri sv Anne a vystúpila aj
Ľudová hudba v zložení PaedDr. Roman Ondáš, Matej Tatranský, Marek Tatranský, Tomáš
Kurilla. 18. augusta FSk sa zúčastnila na Folklórnych slávnostiach v Harichovciach, kde
vystúpili so spevom žien, spevom dievčat a pásmom Spracovanie ľanu.
V rámci projektu zo zdrojov EÚ - „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ sa
7. augusta v Kultúrnom dome uskutočnila ukážka starých tancov z Kluknavy a výroba loga
pre Detský folklórny súbor Bradlanček. Autorkou projektu bola Michaela Šmidová.
22.augusta v Reštaurácii Poľovník bola ukážka krojov, pôvodných nástrojov a obrábacích
strojov, ochutnávka tradičných jedál z obce v rámci projektu „Čriepky z minulosti“, ktorého
autorkou bola Monika Hudáková.
12. a 13. októbra v kultúrnom dome v Habovke sa konal 23. ročník Celoslovenskej
postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb , speváckych skupín, sólistov, spevákov
a inštrumentalistov - „Vidiečanova Habovka 2013“ Garantom tejto súťaže bolo Ministerstvo
kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
a Obecný úrad v Habovke. Ženská spevácka skupina FSk Kluknavčanka v zložení Anna
Tobisová, Apolónia Cenká, Mária Hamráková, Anna Ringošová, Katarína Vojčíková, Viera
Mondryová, Marta Medvecová a Mgr. Emerencia Lovásová za hudobného doprovodu
PaedDr. Romana Ondáša sa umiestnila v striebornom pásme v rámci Slovenska.
15. decembra 2013 sa konala Regionálna prehliadka vianočných zvykov a obyčajov
v Smižanoch. Členovia FSk reprezentovali našu obec najstaršími vinšami a piesňami koledami.

Počasie

Január bol teplotne priemerný, keď sa striedali teplé dni s dažďom a chladné dni so
snežením. Celkove za 6 dní napršalo 34 mm vody a za 7 dní nasnežilo 22 cm snehu.
Od 7. januára až do konca mesiaca bola súvislá snehová pokrývka o priemere 6 cm. Bolo 6
slnečných dní. Február bol teplotne aj zrážkovo nadpriemerný, celkovo napadlo 26 mm
dažďa a 52 cm snehu. Celý február okrem 6.2. bol so snehovou pokrývkou o priemere 20 cm.
1. február s teplotou + 6,8° C bol najteplejším dňom minimálne za posledných 21 rokov.
6.február bol deň bez snehovej pokrývky, pršalo, večer už snežilo, v noci a ráno 7.2. husté
sneženie - napadlo 35 cm ťažkého, mokrého snehu, potrhalo elektrické vedenie a Kluknava
bola až do 18.30 hod. bez elektriny. Marec bol celkovo teplotne podpriemerný, zrážkovo
priemerný s 53 mm dažďa a 8 cm snehu, 14 dní bolo so snehovou pokrývkou o priemere
3,5 cm a 8 slnečných dní. Najmä rána boli veľmi chladné:14.3. - 5,6°C, 15.3. -14,1°C, 24.3.
-12,4°C, 25.3. -6,4 °C, boli to najchladnejšie rána za posledných 21 rokov. Apríl začal
teplotne hlboko podpriemer s rannými teplotami od -1,1°C do +2,4°C, cez deň od +2,4°C do
11,7°C. 3.apríla ráno napadlo 4 cm snehu, vznikla súvislá snehová pokrývka, ktorá sa udržala
do popoludnia, keď začalo pršať a sneh zmizol. 9.apríla ráno napadol sneh poslednýkrát
v zimnom období 2012/2013, vznikla súvislá snehová pokrývka, ktorá vydržala iba pár
hodín, keď o 15,00 hod. už bolo +10°C. 17. apríla ráno bolo -0,9°C, bol poslednýkrát mráz
tejto zimy. V druhej a tretej dekáde nastalo prudké oteplenie s teplotami cez deň +11,3°C až
+ 27,3°C. 13. apríla prileteli lastovičky, 25. apríl s teplotou + 25,8°C bol prvý letný deň.
Celkovo bol apríl aj napriek veľmi chladnej prvej dekáde nadpriemerne teplý, zrážkovo
podpriemerný /spadlo 25 mm dažďa a 5 cm snehu/, dva dni so snehovou pokrývkou a aj 5
letných dní. V jednom mesiaci bola zima aj leto. Máj bol teplý mesiac, ale daždivý. 7 dní
bolo s dažďom alebo búrkou. Celkovo bol máj teplotne aj zrážkovo nadpriemerný / 142 mm
zrážok /, bolo 10 slnečných dní, ale iba 3 letné dni. Jún začal priemernými teplotami, ale
celkovo bol nadpriemerne teplý, tretí najteplejší minimálne za 21 rokov. Zrážkovo bol tiež
nadpriemerný /napadlo 122 mm zrážok/, bolo 13 slnečných, 7 letných a 4 tropické dni. 18. jún
s teplotou + 31,7°C bol prvý tropický deň v roku. 24. júna večer bola silná búrka, za dve
hodiny napršalo 41 mm, čo je najvyšší denný úhrn v roku 2013. Júl bol teplotne aj zrážkovo
priemerný/ napršalo 88,5 mm/, bolo až 18 slnečných, 18 letných a 3 tropické dni. 28. júl
s teplotou + 32,1°C bol najteplejším dňom minimálne za 21 rokov. August ako celok bol
nadpriemerne teplý, zrážok veľmi málo, iba 9 mm. Bolo 17 slnečných, 8 letných a 7
tropických dní. 9. august s teplotou + 33,5°C bol posledným tropickým dňom a 20. august
s teplotou + 28°C posledný letný deň v roku 2013. Prvé zrážky prišli až 26.8. nadránom, t.j.
25 dní nepršalo. September bol teplotne priemerný a zrážkovo nadpriemerný. Bolo 12 dní
s dažďom, alebo búrkou, spolu napadlo 67 mm zrážok. 30. septembra ráno bol prvý mráz
v zimnom období 2013/2014 /- 0,9°C/. Bolo 12 slnečných dní a ani jeden letný oproti 10
dňom v roku 2012 a 9 dňom v roku 2011. Začiatok októbra boli ranné aj denné teploty
hlboko podpriemerné, v druhej a tretej dekáde boli naopak vysoko nadpriemerné. Október ako
celok bol nadpriemerne teplý, zrážkovo priemerný, 5 dní bolo s dažďom alebo búrkou,
pričom napadlo 40,5 mm zrážok. 30.októbra o 13,10 hod. bola posledná búrka v roku 2013.
Celkove bolo 13 slnečných dní, dni od 22. októbra do 28. októbra s teplotami od +17,4°C do
+20,7°C boli najteplejšie za posledných 22 rokov. Celý november boli nadpriemerné teploty,
9 dní s dažďom 107 mm, čo je vysoko nadpriemer. Bolo iba 6 slnečných dní, keď nepršalo tak
bola nízka oblačnosť a hmlisto. 9. november /s teplotou + 13,1°C/, 11. november /s teplotou
12,7°C/ a 22. november / s teplotou + 10,3°C/ boli najteplejšie minimálne za 22 rokov.
December bol vďaka tretej dekáde nadpriemerne teplý. Prvé dve dekády decembra boli
teplotne priemerné, ale tretia dekáda bola vysoko nadpriemerne teplá, najteplejšia 3. dekáda
za 22 rokov. Na Vianoce sa začalo výrazne otepľovať - 24. 12. bolo +4,8°C, 26.12. + 7,5°C,
27.12 + 8,8°C, 29.12. + 7,9°C. Čo sa týka zrážok, tie boli minimálne - 6. decembra v noci

nasnežilo 1cm, čo bol prvý deň so snehovou pokrývkou a zároveň posledný. 7.decembra sneh
zmizol, 10.decembra bol slabý dážď, keď spadlo 1 mm zrážok.

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.

