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Významné udalosti
- vo svete:
UKRAJINA: Koncom novembra 2013 ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmietol
podpísať pripravenú prístupovú dohodu s Európskou úniou. Tri dni nato, 29.11.2013 proti
tomu protestovali tisíce ľudí na Námestí nezávislosti „Majdan“ v Kyjeve. Polícia zakročila,
ale ľudí nevyhnala. „Okupácia“ námestia trvala tri mesiace, až do konca februára 2014, keď
sa vláda zrútila a Janukovyč utiekol pravdepodobne do Ruska.
20. februára 2014 sa konala protivládna demonštrácia, ktorú polícia krvavo potlačila. Bolo
zabitých vyše 110 demonštrantov a 20 policajtov. Mesiac po úteku Janukovyča Rusko násilne
anektovalo Krym. Následne proruskí separatisti s podporou Moskvy začali vo východo ukrajinských oblastiach Luhansk a Doneck organizovať protikyjevské protesty. Tie následne
prerástli do občianskej vojny. Podľa odhadov si vojna vyžiadala asi 4500 obetí. Na Kryme
bolo vyhlásené referendum, kde viac než 96 percent obyvateľov odhlasovalo, že chce opäť
patriť k Rusku. V máji 2014 bol za prezidenta Ukrajiny zvolený Petro Porošenko
(„čokoládový kráľ").
- v Slovenskej republike:
Zničená Vrátna: 22.júla 2014 zasiahla Malú Fatru pohroma. Za necelú hodinu padli na
okolité kopce tisícky litrov vody, tá zaútočila na Vrátnu dolinu plnou silou. Stanicu
sedačkovej lanovky zasypala kamenná lavína až po strechu, na neďalekom parkovisku
zošrotovala päťdesiat áut. Zúrivá voda, ktorá sa vyliala z potoka Varínka , brala asfalt, svahy,
mosty a zasiahla aj Terchovú. Iba zázrakom si nevyžiadala ľudské životy.

Samospráva obce
Starosta obce: Ing. Štefan Kováč
Zástupca starostu obce: Peter Zimmermann
Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Gizela Brutovská, Emil Borza, Mgr. Jozef Franko,
Peter Gaboš, Milan Kurilla, Bc. Eva Ondášová, Tomáš Rychnavský, Richard Saluga.
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: 4
Počet mimoriadnych zasadnutí: 4

Prvé riadne zasadnutie v roku 2014 sa konalo 21. februára. Obecné zastupiteľstvo
vyhodnotilo pripomienky z verejného prerokovania zadania pre Územný plán obce Kluknava,
prerokovalo a schválilo zmenu Štatútu obce Kluknava - Dodatok č. 1, Zmena Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava, schválilo Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kluknava za rok 2013, doplnenie člena Komisie školskej s kultúrnej
o Mgr. Emerenciu Lovásovú, Kluknava č. d. 142, EUROCLUB, s.r.o., Matušova 36A,
811 04 Bratislava - žiadosť o stanovenie poplatku za odvoz smetí , informácia o príprave
volieb prezidenta SR, o audite verejného osvetlenia, o projektoch na vodovod a kanalizáciu,
oprave lávky Dolinského potoka - podmyté pätky, vyčistení koryta Hornádu v Štefanskej
Hute, oprave podmytej cesty do Štefanskej Huty.
27.02.2014 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého jediným
bodom programu bolo prerokovanie Zmluvy o výstavbe nájomných bytov v obci Kluknava.
Dňa 10.04.2014 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prerokovaná
Žiadosť o dotáciu na výmenu okien v telocvični ZŠ Kluknava a spolufinancovanie obce vo
výške 5 % z rozpočtu projektu.
20.06.2014 obecné zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí schválilo: Zmenu rozpočtu Základnej
školy v Kluknave na rok 2014, Záverečný účet obce Kluknava a Správu audítora k záverečnému
účtu za rok 2013, Správu o výsledku následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra: Kontrola
účtovnej závierky k 31.12.2013 na Obecnom úrade v Kluknave, Zmena rozpočtu obce Kluknava
na rok 2014, Ročná účtovná závierka za rok 2013 spoločnosti Kábel - Kluknava s.r.o..Ďalej obecné
zastupiteľstvo schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014,
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kluknava 2014 - 2019, prerokovalo: návrh na zhotovenie
altánku pri „Riničke“ pri drevenom moste, Žiadosť RNDr. Jely Zimmermannovej, prechodne
bytom Kluknava 44 o predĺženie nájomnej zmluvy - Nájom bytu v priestoroch školskej telocvične,
vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Kluknava, informácie o dennom stacionári
a o rozpočtových opatreniach.
Ďalšie mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 8.08.2014.
Obsahom rokovania bola príprava komunálnych volieb vyhlásených na deň 11.novembra
2014 - Určenie volebných obvodov v obci Kluknava a počtu poslancov v nich na nové
volebné obdobie rokov 2014 -2018, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Kluknava na nové volebné obdobie rokov 2014 - 2018.
V súlade so zákonom o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo musí určiť počet volebných
obvodov v obci Kluknava a počet poslancov v nich na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018.
V obci Kluknava boli doposiaľ vždy 2 volebné obvody a to jeden v Kluknave a druhý
v miestnej časti Štefanská Huta. Aj pre nové volebné obdobie poslanci OcZ schválili 2
volebné obvody. Čo sa týka počtu poslancov vo volebných obvodoch, podľa počtu
obyvateľov v obci môže byť 7 až 9 poslancov. Obec Kluknava mala 9 poslancov, z toho 7
v Kluknave a 2 v Štefanskej Hute. Tento počet bol schválený aj pre ďalšie volebné obdobie.
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Kluknava bol doposiaľ vždy celý pracovný úväzok.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výkon funkcie starostu obce Kluknava v novom volebnom
období r. 2014 - 2018 v rozsahu 1, to znamená v plnom rozsahu. Obecné zastupiteľstvo
schválilo volebné miestnosti: v Kluknave - volebný okrsok č. 1 - sobášna miestnosť na
obecnom úrade, v Štefanskej Hute - volebný okrsok č. 2 - priestory obce, súpisné číslo 599.
17.10.2014 obecné zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí vzalo na vedomie: kontrolu
plnenia uznesení z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 20.06.2014
a mimoriadneho zasadnutia konaného 08.08.2014 /predložil starosta obce Ing. Štefan Kováč/,
Výročnú správu obce Kluknava za rok 2013, ktorú predložila p. Katarína Hanková.
Obecné zastupiteľstvo schválilo: Zmenu rozpočtu obce na rok 2014 - presun medzi
položkami, Monitorovaciu Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014, Zmenu rozpočtu

ZŠ Kluknava - presun medzi položkami, Inventarizáciu majetku obce Kluknava v roku 2014
k 31.10.2014 s povinnosťou vykonať do 31.11.2014.
V bode rôzne Obecné zastupiteľstvo Kluknava schválilo: Žiadosť Mariany Majerníkovej,
REKOND s.r.o., Široké 347 o poskytnutie masérskych služieb v obci Kluknava - Dodatok č.2
k VZN obce Kluknava č. 4/2011 a určuje poplatok za prenájom ostatných priestorov
obecného úradu za každú aj začatú hodinu vo výške 3,- €, Prenájom garáže v Štefanskej Hute
na 20 dní v mesiaci žiadateľovi Patrikovi Soľákovi, bytom Kluknava 660.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí - s umiestnením obojstranného reklamného panelu
o rozmeroch 120 x 80 cm pod kostolom smerom ku mlynu pre Karmen , VOP s.r.o.,
Strojnícka 15, 080 01 Prešov, - s predĺžením Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom obcou
Kluknava a nájomcom RNDr. Jelou Zimmermannovou, Kluknava 44 na byt o podlahovej
ploche 81,325 m2, ktorý vznikol prestavbou pôvodnej telocvične ZS Kluknava na prízemí
telocvične do 15.02.2019.
Ďalej OcZ súhlasí: a/ s vytlačením 1000 kusov kníh „Dejiny Kluknavy“, b/ s distribúciou
kníh pre obyvateľov obce a to 1 výtlačok na jedno súpisné číslo domu, ktorý bude zdarma.
Ostatné knihy budú na voľný predaj v cene 13,- € za 1 kus, c/ s vytlačením 100 kusov
výtlačkov knihy „Dejiny Kluknavy“ pre starostu obce na reprezentačné účely obce
a s uskutočnením krstu knihy do 15.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo Kluknava nesúhlasí: - so znížením ani odpustením dane
z nehnuteľnosti pre EUROCLUB, s.r.o., Matušova 36 A, 811 04 Bratislava (kaštieľ),
- s výstavbou stavby „Malá vodná elektráreň Štefanská Huta - obnova“ pre žiadateľov Cyril
Filo Richnava 238, Ábel Filo Richnava 140 a Jozef Filo Richnava 193.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 5.11.2014. Bolo to
posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2010 -2014.
Program zasadnutia bol nasledovný: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
- bolo konštatované, že väčšina uznesení obecného zastupiteľstva bola splnená, niektoré sa
plnia priebežne. Správa o činnosti komisií OcZ za rok 2014 - jednotliví predsedovia komisií
predniesli Správu o činnosti za rok2014, Správa starostu obce Ing. Štefana Kováča
o realizovaných akciách za volebné obdobie 2010 -2014.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách do orgánov
samosprávy obcí sa konalo dňa 11. decembra 2014. Jednanie otvoril starosta obce Ing.
Štefan Kováč. Predseda miestnej volebnej komisie František Kožár, oboznámil prítomných
s výsledkami volieb, konaných 15. novembra 2014 a odovzdal osvedčenia o zvolení. Po
slávnostnom zložení sľubu starostu do rúk p. Petra Zimmermanna, zástupcu starostu obce
viedol zasadnutie novozvolený starosta obce Ing. Štefan Kováč. Novozvolení poslanci zložili
sľub do rúk Ing. Štefana Kováča, starostu obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo poradné
orgány – komisie, predsedov komisií, poslanecké obvody, poslancov obecného zastupiteľstva
pre činnosť spoločenských organizácií, ďalej schválili poslanci sobášiacich na roky 2014 –
2018 Ing. Štefana Kováča, Emila Borzu a Ing. Jána Kaľavského a poslanca Richarda Salugu,
Kluknava 62 ako poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Aj v roku 2014 obecný úrad vydával Kluknavský hlas. Boli to 2 vydania. Obyvateľom boli
do domácnosti doručené v mesiacoch júl a december 2014.

Voľby
Rok 2014 môžeme nazvať „rok volieb“

K volebným urnám sme prišli 4x :
15. marca 2014 sa uskutočnilo I. kolo volieb prezidenta SR,
29. marca 2014 bolo II. kolo volieb prezidenta SR,
24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu,
15. novembra 2014 voľby do samosprávy obcí.

Voľby prezidenta SR
15. marca 2014 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny sa uskutočnilo I. kolo volieb
prezidenta SR. V našej obci sa konali v dvoch volebných okrskoch.
O post prezidenta republiky sa uchádzalo 14 kandidátov:
Bárdos Gyula, Behýl Jozef Mgr., Čarnogurský Ján JUDr., Fico Robert doc., JUDr., CSc.,
Fischer Viliam prof., MUDr., CSc., FICS, Hrušovský Pavol JUDr., Jurišta Ján PhDr.,
Kiska Andrej Ing., Kňažko Milan, Martinčko Stanislav, Melník Milan prof., RNDr.,DrSc.,
Mezenská Helena Mgr., Procházka Radoslav doc., JUDr., PhD., Šimko Jozef JUDr..
Právo voliť prezidenta SR majú občania SR, ktorí v deň voľby dovŕšili 18. rok veku
a zdržiavajú sa v deň volieb na území SR /oprávnený volič/.
Výsledky hlasovania:
Vo volebnom okrsku číslo 1. Kluknava:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 146
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 509
Počet platných odovzdaných hlasov:
504.
Vo volebnom okrsku číslo 2 miestna časť Štefanská Huta:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 152
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
78
Počet platných odovzdaných hlasov:
75
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov za obidva volebné okrsky 579,
čo je 44,61 %.
Najvyšší počet hlasov v obci Kluknava získali: Róbert Fico 235, Radoslav Procházka 138,
Andrej Kiska 87, Hrušovský Pavol 63.
V celej SR získali najvyšší počet hlasov Róbert Fico a Andrej Kiska, ktorí zároveň
postúpili do II. kola volieb, ktoré sa konali 29.apríla 2014.
V II. kole volieb v obci Kluknava získal väčší počet hlasov Róbert Fico (371), pred
Adrejom Kiskom (270). V Slovenskej republike získal väčší počet hlasov Andrej Kiska, to
znamená, že za prezidenta SR bol zvolený Andrej Kiska, podnikateľ a filantrop z Popradu.

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú
- občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR
trvalý pobyt,
- občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na
území SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie , ak sa v deň volieb
zdržiavajú na území SR,

- občania iných členských štátov Európskej únie , ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18
rokov veku a majú povolený na území SR trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli
zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť
obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní pred dňom volieb (t.j. najneskôr
14.4.2014).
Volebná účasť na týchto voľbách bola veľmi nízka, len vyše desať percent. V Kluknave
dokonca len 8,71 %. Kandidátne listiny podalo 29 politických strán, politických hnutí
a koalícií politických strán a politických hnutí.
V obci Kluknava sa celkom zúčastnilo volieb 118 /z 1319/ voličov, platných hlasov bolo
odovzdaných 115.
Najviac hlasov získalo Kresťanskodemokratické hnutie 47, SMER - sociálna demokracia 31,
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska demokratická strana 6, ostatní získali
zanedbateľný počet 1 -2 hlasy.

Voľby do samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na sobotu 15. novembra 2014
voľby do orgánov samosprávy obcí. Konali sa v čase od 7,00 hodiny do 20,00 hodiny,
v dvoch volebných okrskoch: v kultúrnom dome obce a v priestoroch obecného výboru
v miestnej časti Štefanská Huta.
Miestna volebná komisia vedená predsedom Františkom Kožárom po preskúmaní
kandidátnych listín zaregistrovala 3 kandidátov na funkciu starostu a 24 kandidátov pre
voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
Voľby starostu obce Kluknava:
Kandidáti na starostu: Ján Kaľavský, Ing.,52 r., vojnový veterán, Kluknava 383 nezávislý kandidát, Štefan Kováč, Ing., 61 r., starosta, Kluknava 194 - politická strana SDKÚ
– DS, KDH, SIEŤ, Ján Majerník,67 r., dôchodca, Kluknava 108 - SMER – SD.
Výsledky hlasovania:
Za starostu obce bol s najvyšším počtom platných hlasov: 528, zvolený
Ing. Štefan Kováč, Kluknava 194.
Výsledky volieb ostatných kandidátov: Ján Majerník 168 hlasov, Ing. Ján Kaľavský
143 hlasov.
Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidáti, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva:
volebný obvod č.1: Richard Saluga,43 r., zdravotnícky záchranár SMER – SD 326 hlasov,
Štefan Kováč, Ing., 61 r., starosta, SDKÚ -DS 315 hlasov, Ján Kaľavský, Ing., 52 r., vojnový
veterán, nezávislý kandidát 300 hlasov, Emil Borza, 57 r., samostatne zárobkovo činná
osoba, SMER – SD 294 hlasov, Peter Gaboš, 46 r., predavač SMER – SD 280 hlasov, Marek
Belej, 29 r., elektrotechnik, SMER - SD 274 hlasov, Jozef Franko Mgr., 41 r., zoraďovač,
KDH 271 hlasov.
volebný obvod č.2: Mária Magdová, Ing., 50 r., stavebná technička, SIEŤ 51 hlasov, Peter
Hvizdoš, 52 r., tlačiar, SMER - SD 46 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. volebný obvod: Ivan Zahuranec, 44r., zamestnanec KDH 270 hlasov,

Peter Zimmermann, 60 r., technik, KDH, 263 hlasov, Eva Ondášová, Bc., 49 r., pedagogička,
SDKÚ - DS 246 hlasov, Milan Šoltýs, MUDr., 57 r., lekár - stomatológ, nezávislý kandidát
230 hlasov, Emerencia Lovásová, Mgr., 27 r., učiteľka, SMER - SD 224 hlasov, Tomáš
Rychnavský, 28 r., automechanik, nezávislý kandidát 212 hlasov, Mária Vasiľová, RNDr.,
66 r., pedagogička, SDKÚ -DS 180 hlasov, Marián Vaľuš, 39 r., , nezamestnaný, KDH 152
hlasov, Adriana Mižigárová, Mgr., 44 r., pedagogička, SIEŤ 141 hlasov, Ján Majerník,
67 r., dôchodca, SMER SD 140 hlasov, Miloš Brutovský, Bc., 23 r., signalista ŽSR, SaS 90
hlasov, Zuzana Lenartová, PaedDr., 34 r., učiteľka, nezávislá kandidátka 81 hlasov, Damián
Ringoš, Ing., 37 r., technik výroby, SMER -SD 57 hlasov.
2. volebný obvod: Marta Vaščáková, 44 r., výpravkyňa, SMER - SD 37 hlasov, Milan
Kurilla, 41 r., školník KDH 37 hlasov
Vzhľadom k tomu, že Ing. Štefan Kováč, vyhral voľby na starostu obce, za poslanca
obecného zastupiteľstva postúpil náhradník Ivan Zahuranec, 44r., zamestnanec KDH 270
hlasov.
Dňa 11. decembra 2014 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva novozvolení
poslanci a starosta obce zložili sľub. Boli zvolení predsedovia komisií, poslanci OcZ pre
kontrolu a činnosť spoločenských organizácií v obci a určené poslanecké obvody.
Predsedovia komisií:
1. Ing. Ján Kaľavský - komisia finančná a správy obecného majetku
2. Ing. Mária Magdová - komisia pre výstavbu a územné plánovanie
3. Mgr. Jozef Franko - komisia školská a kultúrna
4. Richard Saluga - komisia pre ochranu verejného poriadku
5. Emil Borza - komisia pre verejné obstarávanie
6. Peter Hvizdoš - komisia pre rozvoj Štefanskej Huty
7. Marek Belej - komisia pre ochranu verejného záujmu.
Poslanecké obvody:
Čísla domov:
1 - 83 a 673,675,678,679,681,695,724
84 - 166 a 723
167 - 248 a 684
249 - 330 a 726
331 - 412 a 680,687,693,721
413 - 494 a 677,719,720
495 - 578 a 676,710,718
579 - 618 a 696,697,698,699,700
619 - 668 a 682,716,717

Poslanec:
Marek Belej
Richard Saluga
Ing Ján Kaľavský
Emil Borza
Ivan Zahuranec
Peter Gaboš
Mgr. Jozef Franko
Ing. Mária Magdová
Peter Hvizdoš

Poslanci OcZ pre kontrolu a činnosť spoločenských organizácií v obci:
Telovýchovná jednota Kluknava
Slovenský červený kríž Kluknava
Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava
Dedinská folklórna skupina Kluknavčanka
Únia žien ZO Kluknava
Poľovnícka spoločnosť Kluknava
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kluknava

Emil Borza, Marek Belej
Peter Hvizdoš
Ivan Zahuranec
Peter Gaboš, Richard Saluga
Ing. Mária Magdová
Ing. Ján Kaľavský
Marek Belej

Obyvateľstvo
Na konci roku 2014 obec evidovala 1590 obyvateľov,
Narodené deti v roku 2014:15
K trvalému pobytu boli prihlásení 33 občania
Z trvalého pobytu sa z našej obce odhlásili 30 občania
K prechodnému pobytu sa prihlásili do našej obce 12 občania
Sobáš v tomto roku uzavrelo 5 snúbeneckých párov
Obec eviduje 17 občanov, ktorí zomreli v roku 2014.
.
Naši najstarší obyvatelia:
Mária Čarnoká, Kluknava 68, narodená v roku 1920
Žofia Čarnoká, Kluknava 424, narodená v roku 1920
Anna Ondášová, Kluknava 13, narodená v roku 1922
Anna Ferenčáková, Kluknava 465, narodená v roku 1923
Margita Hamráková, Kluknava 227, narodená v roku 1923
Margita Glovová, Kluknava 521, narodená v roku 1924
Verona Papcunová, Kluknava 329, narodená v roku 1924
Štefan Vojčík, Kluknava 136, narodený v roku 1924
Významné oslavy občanov:
Zlatú svadbu 50-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia :
Ján Papcun a Mária rod. Fillová, Kluknava 42
PaedDr. Ján Kyseľ a Mgr. Gabriela rod. Šimková, Kluknava 1
Mgr. Vladimír Kočík a Mária rod. Bucková, Kluknava 578
Diamantovú svadbu 60-te výročie uzavretia manželstva oslávili manželia:
František Kováč a Elena rod. Čarnoká, Kluknava 379

Podniky, podnikatelia v obci
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo má sídlo v rodinnom dome pod
súpisným číslom 485, ktorý je majetkom US.
V roku 2014 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia „ URBÁRSKY DOM“
Na valnom zhromaždení dňa 26.04.2014 prebehli tajné voľby do orgánov spoločnosti.
Výsledok volieb bol nasledovný:
Na funkciu predsedu US PS bol s najväčším počtom hlasov opätovne zvolený Ján Šuster
Kluknava 311. Za členov výboru US boli zvolení: Vladimír Balčák Kluknava 545, Štefan
Baloga, Ovčie 57, Štefan Hvizdoš Kluknava 288, Ján Hoppej Kluknava 297, Ing. Ján
Kaľavský Kluknava 383, Štefan Tobis Kluknava 475
Na funkciu predsedu dozornej rady bol zvolený Štefan Galdun Ovčie 57.
Členovia dozornej rady: František Laciňák Kluknava 263, Stanislav Tobis Kluknava 195.

Rok 2014 bol pre urbársku spoločnosť šiestym rokom hospodárenia podľa platného lesného
hospodárskeho plánu, ktorý je spracovaný na roky 2009-2018, schváleného Krajským lesným
úradom v Košiciach.
Spoločnosť v tomto 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 všetky prevádzky ako v predchádzajúcom roku.
Reštauračné a pohostinské služby
Reštaurácia POĽOVNÍK pod Hôru Kluknava. Na základe nájomnej zmluvy ju
prevádzkuje Eva Balogová, bytom Ovčie 136.
Budova reštaurácie je majetkom obce. V roku 2014 bola prevedená rekonštrukcia celého
objektu - generálna oprava kuchyne a chodby/dlažba, obklady, nerezové drezy, vodovodné
batérie, police/,rekonštrukcia kúrenia / výmena gamatiek za radiátory/, nové rozvody
elektroinštalácie, bleskozvod, vymaľovanie interiéru, oprava vonkajšej fasády objektu a náter
strechy.
Činnosť prevádzky ostala nezmenená ako v predchádzajúcom roku.
V ostatných pohostinných zariadeniach nenastali žiadne zmeny.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Investičné práce v obci
Realizácie:
Studňa a 2 lavičky na cintoríne v Štefanskej Hute,
Dopravné značenie obce Kluknava a čast Štefanská Huta,
Detské ihrisko v Štefanskej Hute - oplotenie, osadenie futbalových bránok a sietí, osadenie
2 lavičiek,
Detské ihrisko vo Vierbinách - oplotenie, osadenie futbalových bránok a sietí, osadenie 2
lavičiek,
Urnový háj na novom cintoríne v Kluknave,
Oprava miestnych komunikácií a námestia v Štefanskej Hute,
Spevnený breh Hornádu pri ceste do Štefanskej Huty v spolupráci s Vodohospodárskym
podnikom Košice,
Zhotovenie altánku pri drevenom moste v Štefanskej Hute,
Obecný úrad - prístrešok,
Upevnenie podmytej lavičky pod bytovkami vo Vierbinách,
Úprava riničky Za Rorami,
Rozšírenie kamerového systému v obci - bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR
vo výške 8 000 € - v obci pribudlo 5 kamier.
Ďalšie finančné dotácie a ich účel:

Dotácia vo výške 2 000,- € z Ministerstva vnútra SR pre Dobrovoľný hasičský zbor na
výstroj, výzbroj a opravu hasičskej techniky,
Dotácia vo výške 500,- € z Ministerstva kultúry na nákup kníh,
Dotácia vo výške 500,- € z Ministerstva kultúry na Kluknavské folklórne slávnosti,
Dotácia vo výške 4 000,- € z Ministerstva vnútra na Dopravné ihrisko a nákup športových
potrieb a náradia pre ZŠ.

Školstvo
Materská škola (MŠ)
Predprimárny stupeň vzdelávania, ktorý realizuje MŠ zabezpečuje prechod z hravého
detstva k systematickému vzdelávaniu. Pedagogický proces v roku 2014 prebiehal v 2
triedach s počtom detí 44 /z toho 28 dievčat/.
V mesiaci jún ukončilo predprimárne vzdelávanie 12 predškolákov, ktorí si prevzali
Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a spomienkový darček.
Zmena nastala u pedagogických zamestnancov: Mgr. Emerencia Lovásová ukončila pracovný
pomer v MŠ, na jej miesto nastúpila od septembra Mgr. Lucia Kopkášová.

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.
Najväčší počet žiakov pochádza z obce Richnava. Školu navštevujú aj žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Vedenie školy:
Mgr. Stanislav Kovaľ, riaditeľ školy - dlhodobo práceneschopný /PN/,
Mgr. Marcel Hudák, zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie - poverený riadením
školy,
Mgr. Adriana Mižigárová, zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie - elokované
pracovisko Richnava,
Ing. Peter Cenký, zástupca riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie.
Základnú školu v školskom roku (šk. r.) 2013/2014 navštevovalo 574 žiakov, v 31 triedach.
Na 1. stupni bolo 20 tried, z toho v 0-tom ročníku boli 4 triedy a 2 triedy boli špeciálne.
Na 2. stupni ZŠ bolo 11 tried. Školu navštevovalo 382 rómskych žiakov.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 46 učiteľov/vrátane riaditeľa,
1 katechétka, 2 kňazi, 5 asistenti učiteľa a 1 vychovávateľka v školskom klube detí.
Personálne obsadenie pedagógov, Mgr. Ladislav Ondáš, Ing. Jozef Nalevanko, Mgr. Štefan
Novotný, Mgr. Edita Bátorová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr.
Veronika Gumanová, Mgr. Dana Papcunová, Mgr. Anna Gregová, Ing. Lýdia Ondášová, Ing.
Viera Segiňová, Mgr. Janka Čurillová, Mgr. Miriam Dubravská, Mgr. Tatiana Čarnoká, Mgr.
Bibiana Kandráčová, Mgr. Marta Vendráková, RNDr. Jela Zimmermannová, Mgr. Martina
Adamkovičová, Mgr. Adriana Fabínyová, Mgr. Viera Bednárová, Mgr. Miroslava Ferencová,
Mgr. Erika Bačová, Mgr. Lenka Kluknavská, Mgr. Miroslava Pavlíková, Mgr. Jana
Baluchová, Mgr. Viera Kleinová, Mgr. Denisa Kudrnová, Mgr. Katarína Miženková, Mgr.
Zuzana Jakubišinová, Mgr. Viera Švarcová, PaedDr. Magdaléna Fortunová, Mgr. Magdaléna
Ferencová, Mgr. Anna Rigdová, Mgr. Petronela Uličná, Mgr. Monika Čechová, PaedDr.
Zuzana Lenártová, Ing. Erika Nalevanková, Mgr. Anna Vlčeková, Mgr. Zuzana Michalovová,
Mgr. Lucia Zimmermannová.

Vyučujúci náboženstvo: katechétka Mgr. Andrea Vaščaková, kňazi: Mgr. Pavol Ondrík –
farár, Mgr. Valentín Kokoruďa – kaplán.
Výchovný proces v Školskom klube detí zabezpečovala vychovávateľka Marta Vodová.
V škole pracovali asistenti učiteľa: Bc. Lukáš Baluch, Ing. Andrej Kovaľ, Katarína
Regrútová, Mgr. Mária Urbanová.
Technicko-hospodársku činnosť školy zabezpečovali nepedagogickí zamestnanci:, školník
– kurič Milan Voda, sekretárka Michaela Šmidová, pracovníčka PAM Monika Džadžanová,
účtovníčka – hospodárka Andrea Franková, kuchárka pre výdaj stravy Silvia Kurillová,
vrátnička – informátorka Žofia Kiššková,
5 upratovačiek: Mária Baluchová, Mária Majerníková, Oľga Richnavská, Vlasta Mihňáková,
Terézia Pavolová.
Školský rok 2014/2015 začal v utorok 2. septembra 2014.

Kultúra
Deň matiek sa v roku 2014 neuskutočnil, na koľko v ZŠ sa vyskytla infekčná hepatitída
a RÚVZ v Spišskej Novej Vsi nariadil zákaz zhromažďovania.
10.- jubilejný ročník folklórnych slávností „A ot Kľuknavi šedzem miľ“, sa konal
v areáli ihriska dňa 31. augusta 2014. Na slávnosti vystúpili deti z Materskej školy Kluknava
s pásmom „Hrame śe hrame“, Detský folklórny súbor Bradlanček ZS Kluknava s pásmom
„Na Dzura a na Gala“, Dedinská folklórna skupina Krivany - pásmo „Sluhovstvo“,
DFsk Iľašovian z Iľašoviec - pásmo „Odobierka regrutov“ a domáci Folklórny súbor
Kluknavčanka. Hosťom slávností bol Folklórny súbor Šarišan z Prešova.
25. októbra 2014 v priestoroch Reštaurácie Poľovník Kluknava, v rámci októbrového
„Mesiaca úcty k starším“, sa konalo slávnostné stretnutie - Posedenie s dôchodcami. Toto
stretnutie už tradične organizuje Obecný úrad a starosta obce Kluknava. Prítomných
jubilantov príhovorom pozdravil starosta obce Ing. Štefan Kováč. Na stretnutie boli pozvaní
dôchodcovia, ktorí sa v tomto roku dožili jubilea 65 rokov, 70, 75, 80, 85, 90, 95 rokov.
Spevom a tancom v programe účinkovali deti z materskej školy, žiaci základnej školy, deti
a mládež FS Kluknavčanka.
Deti z materskej školy si pozvali svojich starých rodičov do MŠ, kde im pripravili vystúpenie
s názvom „Tancovala babka s dedkom“
Obecná knižnica je umiestnená v upravených priestoroch obecného úradu, ktoré
vyhovujú na prečítanie alebo štúdium kníh a časopisov.
Knižnica je otvorená pre verejnosť v poobedňajších hodinách v čase od 14,00 hodiny
do 15,15 hod. Knižný fond obecný úrad stále doplňuje. V roku 2014 bola poskytnutá dotácia
na nákup kníh z Ministerstva kultúry SR vo výške 500,- €

Cirkevný život
Aj v roku 2014 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 stredu. Tradične ho niektorí občania 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.
Veľkonočná nedeľa toho roku pripadla na 20. apríla.
Prvé sväté prijímanie sa konalo za celú farnosť 11. mája 2014, v kostole sv. Michala
archanjela v Richnave. Z celkového počtu detí 26/ 17 chlapcov, 9 dievčat/, bolo z Kluknavy
17 detí.
Vo farnosti prijalo sviatosť krstu 43 detí / 22 chlapcov, 21 dievčat/, z toho bolo z
Kluknavy 12 detí.
Sviatosť manželstva prijalo celkove vo farnosti 14 snúbeneckých párov, z toho bolo
z Kluknavy 5 snúbeneckých párov.
Odpustová slávnosť sv. Anny
V dňoch 25. až 27. júla 2014 sa vo farnosti Kluknava už tradične konala odpustová slávnosť
pri kostolíku zasvätenom sv. Anne. Je to pútnické miesto s dlhoročnou tradíciou dobre známe
v celom regióne. Prichádzajú tu veriaci zo širokého okolia. Toto miesto si uchovávajú
v hlbokej úcte a láske , čo prejavujú svojou hojnou a nábožnou účasťou na púti ku sv. Anne.
25 júla 2014 v piatok o 17,00 hod - sviatok sv. Jakuba, apoštola začala odpustová slávnosť
Spoločnou modlitbou sv. ruženca s úvahami o odpúšťaní a zmierení.
Úvodnú svätú omšu o 18,00 hodine celebroval Mgr. Pavol Ondrík, kluknavský farár.
Bola obetovaná za pokoj a zmierenie v rodinách.
26.júla 2014 v sobotu - Sviatok sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
O 16,15 hod. sa pútnici modlili Ruženec ku sedembolestnej Panne Márii, o 17,00 hod. sa
konala sv. omša, ktorej predsedal Mons. Bartolomej Urbanec.
27.júla 2014 v nedeľu - Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie: o 7,30 hod.
bola sv. omša, ktorú celebroval Marek Hnát, farár vo Víťaze, o 9,15 hod. bola modlitba
Slávnostného ruženca, o 10,30 hod. bola vyvrcholením púte Slávnostná svätá omša, ktorej
hlavným celebrantom bol Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.
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
17. augusta 2014.
Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej bola v Kluknave 23. novembra 2014.
Účasť členov Folklórneho súboru Kluknavčanka na slávnostných svätých omšiach je peknou
tradíciou

Spolky, združenia, organizácie
Poľovnícke združenie (PZ)
Hlavnou činnosťou PZ je zveľaďovanie poľovného revíru. Členovia PZ počas roka
zabezpečovali prikrmovanie zveri, soľ pre zver, čistenie a dezinfekciu krmelcov,
obhospodárovanie políčok, opravu poľovného zariadenia.
Niektorí členovia PZ sa zúčastnili osláv „Dňa svätého Huberta“, v historických priestoroch
Kaštieľa Bijacovce a v Svätom Antone.
Slovenský červený kríž (SČK)
Činnosť miestneho spolku SČK sa prelína s činnosťou ÚŽ Slovenska, nakoľko väčšina
členiek ÚŽ sú zároveň členkami SČK.
Únia žien Slovenska (ÚŽ) v Kluknave

začala pôsobiť od roku 1997. V roku 2014 mala 33 členiek, ktoré sa aktívne podieľajú pri
plnení každoročného plánu práce, ktorý navrhnú na výročnej členskej schôdzi. Predsedníčkou
bola roku 2014 Mgr. Marta Hvizdošová.
Rok 2014 bol plný zaujímavej činnosti: Dňa 10.marca sa p. Anna Zimmermannová zúčastnila
„Vansovej Lomničky“ v prednese poézie a prózy, ktorá úspešne reprezentovala členskú
organizáciu. 10. marca sa ostatné členky zúčastnili v Prešove na vystúpení súboru Šarišan.
Veľká Noc prichodzi - ručné práce s motívom k Veľkej noci predstavili pp. Mgr. Marta
Hvizdošová, Mgr. Gabriela Kyseľová, Marta Jurčáková, Anna Ringošová, Valéria Petríková.
Každoročne sa členky ÚŽ zúčastňujú pri zbierke „Deň narcisov“, toho roku 11. apríla
vyzbierali 910 - €. Finančná zbierka je určená pre Ligu proti rakovine.
21. mája bol organizovaný zájazd na Staré Hory. 21.júna sa členky zúčastnili športovo
vedomostnej súťaže „Ženy v akcii“, kde úspešne reprezentovali pp. Kaľavská, Ringošová,
Rabatinová, Kipikašova, Mgr. Šmidová. 1.júla púť do Levoče, 19.júla brigáda pri sv. Anne,
23.júla vitie vencov na ozdobu kostolíka sv. Anny, 13.septembra zájazd „Ružencová záhrada“
Poľsko. 8.decembra „Čaro Vianoc“ v divadle Reduta v Spišskej novej Vsi - výstavka
ručných prác s motívom Vianoc a Vianočný program.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) základná organizácia - dobrovoľné
občianske združenie zdravotne postihnutých občanov a dobrovoľníkov.
ZO aktívne pracuje 17 rok, v r. 2014 mala 98 členov - zdravotne postihnutých občanov
i priateľských členov. Činnosť ZO sa riadi Plánom práce, ktorý schvaľuje členská základňa
na výročnej členskej schôdzi. ZO spolupracuje s Okresnou radou SZZP v Gelnici a so ZO
ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník,
Urbariát - pozemkové spoločenstvo Kluknava.
Aktivity v roku 2014: Výročná členská schôdza dňa 4.februára, Divadelné predstavenie
„Mastný hrniec“ v Spišskej Novej Vsi dňa 24. februára, Účasť na Konferencii OR
v Gelnici 24. apríla, Prednáška „Zdravie bez liekov, šanca tretieho tisícročia“ 15. júna,
„Deň rodiny“, stretnutie členov a ich rodinných príslušníkov pri dobrom guláši a občerstvení
sa konalo 12. júla, celodenný zájazd do Poľska - Nowy Targ sa uskutočnil 4. októbra.
Účastníci zájazdu po ceste späť navštívili „Sanktuárium matky božej „ v Ludzmierzu. Jedná
sa o pútnické miesto, kde sa nachádza Bazilika s Krížovou cestou, Ružencová záhrada
s kaplnkami jednotlivých tajomstiev ruženca z bieleho mramoru a bronzová socha modliaceho
sa Jána Pavla II. Rekondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach,
Trenčianskych Tepliciach a v Bardejove absolvovalo 36 členov ZO a rodinných príslušníkov.
Mesiac úcty k starším - v októbri návšteva imobilných členov, Návšteva jubilujúcich členov
/jubileá nad 60 rokov/, Účasť na akciách iných ZO okresu Gelnica, Mikulášske posedenie
dňa 5. decembra 2014.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ),
Členovia DHZ v Kluknave pokračovali vo svojej činnosti aj v roku 2014. V apríli boli
vykonané preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch v Kluknave aj v miestnej
časti Štefanská Huta.
Aktivity: 15.júna 2014 sa členovia DHZ zúčastnili v Bystranoch na obvodovej súťaži DHZ,
kde obsadili 4. miesto, 29.júna 2014 sa zúčastnili Pohárovej súťaže pri príležitosti 90. výročia
založenia DHZ vo Veľkom Folkmári, kde sa umiestnili na 3. mieste.
DHZ v Kluknave v roku 2014 obdržal dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 2000,- €,
ktorá bola využitá na doplnenie výzbroja a výstroja. Boli zakúpené nové zásahové obleky,
opravená hasičská striekačka, doplnené nové savice. V mesiaci december sa zástupcovia DHZ
Kluknava zúčastnili stretnutia s ministrom vnútra SR p. Róbertom Kaliňákom v Prešove.

Dňa 24.mája 2014 Klub slovenských turistov Kluknava usporiadal 27. ročník výstupu na
Roháčku (1 028,5 m n.m.).
Za krásneho slnečného dňa sa výstupu zúčastnilo 218 zaregistrovaných účastníkov rôznych
vekových kategórií. Počas celého výstupu panovala dobrá nálada. Pre mladších účastníkov
boli pri chate na Čiernej Hore pripravené rôzne súťaže, z ktorých si každý účastník odniesol
cenu. Súťažili aj dospelí v hode kládou a v chôdzi na choduliach. Na záver výstupu bola
žrebovaná tombola a vyhlásený najstarší a najmladší účastník.
Občianske združenie - Folklórna skupina (FS) Kluknavčanka
aj v roku 2014 prispievala svojou činnosťou k zachovaniu piesne a ľudových zvykov v obci
Kluknava. Vek členov je v rozpätí 12 - 89 rokov. V prvom polroku reprezentovala obec 15.
februára na „Plese v kroji“ v reštaurácii Melódia v Krompachoch, kde vystúpila s pásmom
„Chodenie s Heinom - na posledné fašiangy“. 9. marca sa členovia zúčastnili Regionálnej
súťaže „Šafova ostroha“, kde v B kategórii - do 35 rokov tanečný pár Veronika Cenká
a Pavol Cenký sa umiestnili v bronzovom pásme, v kategórii C - od 35 do 60 rokov sa pár
Marta Hvizdošová a Peter Šmida umiestnili v striebornom pásme. Hodnotiaca porota ich
odporučila na postup do krajskej súťaže. Dňa 23. marca na krajskej súťaži v Bidovciach sa
umiestnili v bronzovom pásme. Hudobný doprovod - PaedDr. Roman Ondáš. Dňa 7. júna
v predvečer Turičných sviatkov - Rusadľoch - v spolupráci s obecným úradom a pod
vedením Petra Šmidu a Mareka Kišku FS postavila „mája“ pre všetky dievčará z Kluknavy.
V obci tak vznikla nová tradícia stavania májov. 28. a 29. júna sa konal 42. ročník Spišských
folklórnych slávností v Spišskom Podhradí - na Spišskom salaši. FS Kluknavčanka
vystúpila v sobotu v programe „Rok na Spiši“ s pásmom Ovčiarstvo, s časťami Na Dzura
a na Gala. V nedeľu vystúpila v galaprograme „Jarmark v Levoči s pásmom - Jarmark pri sv.
Anne“. Réžiu obidvoch programov mala K. Babčáková z Národného Osvetového Centra
Bratislava. 20. júla obec Žakarovce usporiadala 19. ročník folklórnych slávností na počesť
Janky Guzovej. FS Kluknavčanka vystúpila so spevom a pásmom „Jormark pri sv. Anne“.
Hudobný doprovod poskytli PaedDr. Roman Ondáš, Matej Tatranský, Marek Tatranský,
Tomáš Kurilla. 16. augusta bola FS Kluknavčanka účastníkom XXI. ročníka
Hornošarišského festivalu v Krivanoch. Vystúpili s kluknavskými piesňami a tancami.
Najvýznamnejšou akciou FS v roku 2014 bol jubilejný X. ročník Kluknavských
folklórnych slávností „ A ot Kluknavy śedzem miľ“, ktorý sa uskutočnil v spolupráci
s obecným úradom 31. augusta na ihrisku TJ Kluknava. 18. októbra členky FS reprezentovali
obec Kluknava ako výborné kuchárky a pekárky na akcii „Fajnoty Dolného Spiša“ Margecanske fajnoty, ktorú organizoval FS Jadlovec Margecany. Bola to regionálna súťaž, do
ktorej sa zapojilo 10 folklórnych skupín. FS Kluknavčanka predstavila rozličné dobroty:
bryndzové halušky, treśenina, beľuše, kysnuté koláče s posýpkou, škvarkový mrežovník
s lekvárom.
7. decembra FS Kluknavčanka vystúpila so spevom pri prezentácii knihy „Dejiny
Kluknavy“
Záver roka tradične patrí Regionálnej prehliadke vianočných zvykov a kolied „Z ďaleka
my ideme“, ktorá sa konala 20. decembra v Redute v Spišskej Novej Vsi. FS Kluknavčanka
vystúpila s vianočnými koledami a vinšami.

Zdravotníctvo
Zdravotnícke služby boli poskytované bez zmeny ako doposiaľ v neštátnych zdravotníckych
ambulanciách.

Mimoriadne udalosti

V nedeľu 7.decembra 2014 v Kaštieli Kluknava sa konala prezentácia knihy
„ Dejiny Kluknavy“ za účasti autorov, pozvaných hostí a obyvateľov obce . Program
moderoval miestny farár Mgr. Pavol Ondrík, kultúrny program pripravili – FS Kluknavčanka,
FS Bradlanček pri ZŠ, žiaci ZUŠ/základná umelecká škola/ Krompachy.
Autori knihy – doc. PhDr. Ivan Chalupecký, Mgr. Milan Barlog, PhDr. Marián Soják,
PhDr. František Žifčák, Ing. Peter Cenký, Ing. Marián Jančura, CSc, HEDr. Ľuboslav
Hromják, PhD, Mgr. Helena Kováčová, Mgr Peter Ferenčák, Mgr. Alena Cifrová, Mgr.
Marián Zimmermann, PhDr. Valéria Richnavská, Bc. Eva Ondášová, Peter Richnavský,
Mgr. Gabriela Kyseľová, PaedDr. Lenka Adzimová.
Pozvaní hostia – Ing. Ondrej Majerník, prednosta Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi /rodák
z Kluknavy/, Ing. Václav Fabrici, predseda PD Kluknava, PaedDr. Ján Kyseľ, dlhoročný riaditeľ
základnej školy Kluknava, RNDr. Mária Vasiľová, kronikárka a bývalá riaditeľka ZŠ Kluknava,
Mgr. Jozef Žarnay, bývalý učiteľ ZŠ Kluknava /autor knihy „Tajomstvo dračej steny“, ktorej dej sa
odohráva v Kluknave/.
Kniha vyšla ako reprezentatívna publikácia formátu A4, obsahuje vyše tisíc fotografií zo života
Kluknavčanov. Celkove obsahuje 351 strán, popisuje dejiny Kluknavy od stredoveku po dnešok.

Počasie
Odborníci z Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) predpokladajú, že rok 2014 sa
zapíše do histórie ako najteplejší, odkedy sa začali zaznamenávať teplotné údaje, čo je už
stotridsať rokov. Podľa NOAA najpozoruhodnejšie sú výsledky meraní v severnej a západnej
Európe, v niektorých častiach Ruska a Tichého oceánu. Najvyššia odchýlka od dlhodobého
priemeru bola zaznamenaná v októbri, ktorý bol o dva stupne teplejší než zvyčajne. Priemerne
býva v októbri 9,3 stupňa.
Začiatok roka bol pomerne teplý, cez deň boli teploty nad nulou/ +4 až +6 stupňov/ a v noci
boli mrazy. 19. januára bolo 10° C. Koncom mesiaca sa ochladilo, 25. januára bolo (-9°C),
večer začalo snežiť, do rána napadlo cca 10 cm snehu. Do konca mesiaca boli teploty aj cez
deň pod nulou/ (-3°C) ,( -4°C)/. Február bol pomerne chladný, bolo aj niekoľko dní
s mínusovými teplotami. Začiatkom marca sa ochladilo, v druhej polovici mesiaca sa
oteplilo, denné teploty dosahovali viac ako 10 stupňov C. Apríl a máj boli nadpriemerne teplé
mesiace, v júni už boli aj tropické dni s teplotou nad 30°C. Júl a august bol nadpriemerne
teplý, s občasnými búrkami. Nadpriemerne teplé počasie vládlo aj celú jeseň. Začiatkom
októbra boli denné teploty pomerne vysoké, v tretej dekáde sa mierne ochladilo. Prvý sneh
napadol v noci na 25. novembra /na Katarínu/, no do večera sa roztopil. 1. decembra
v Čechách kolabovala doprava - bola poľadovica, padal mrznúci dážď, cca 100 tisíc
domácností bolo bez elektriny, cestujúci uviazli vo vlakoch, električky a trolejbusy
nepremávali. V Kluknave napadol sneh do rána 2. decembra, cez deň sa však roztopil, bol to
zároveň posledný sneh tejto zimy. December aj celá zima bola extrémne teplá, celkove rok
2014 bol najteplejší v histórii meraní.
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.

