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Samospráva obce
Starosta obce: Ing. Štefan Kováč
Zástupca starostu obce: Richard Saluga
Poslanci obecného zastupiteľstva: Marek Belej, Emil Borza, Mgr. Jozef Franko, Peter
Hvizdoš, Ing. Ján Kaľavský, Ing. Mária Magdová, Richard Saluga, Ivan Zahuranec, Peter
Zimmermann.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Vaščák
Zamestnanci: Gabriela Cenká, Ing. Mária Gmucová, Katarína Hanková, Oľga Kočíková,
Mgr. Lucia Kipikašová, Daniela Nehilová, Rastislav Richnavský, Ján Richnavský, Ľubomíra
Uličná (materská dovolenka)
Členovia komisií ako aj poslanci obecného zastupiteľstva zostali v porovnaní s rokom 2016
nezmenení.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli vykonávané podľa schváleného plánu práce.
Počet riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5
Počet mimoriadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva: 1
Podrobný program ako aj zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú archivované na Obecnom
úrade v Kluknave. Pre rozsiahlosť zápisníc a množstvo uznesení sú v kronike uvedené iba
najdôležitejšie uznesenia, ktoré obecné zastupiteľstvo obce prijalo.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2017 sa konalo 19. januára, bolo to v poradí
XII. zasadnutie za funkčné obdobie 2014-2018. Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo
prijalo nové všeobecné záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe, ktoré stanovilo
podmienky fungovania opatrovateľskej služby pre občanov obce – týmto nariadením začala
prispievať na opatrovanie aj obec. Schválila sa aj zmena rozpočtu základnej školy na rok 2017
a to z položky na položku vo výške 10.000 Eur a to len preto, aby sa mohli zaplatiť omeškané
úroky voči spoločnosti Alkon Košice, ktorá bola v súdnom spore so základnou školou. Na
tomto zasadnutí poslanci odsúhlasili aj spolufinancovanie obce pri osadení stepperov na
detských ihriskách.
XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 9. marca, na ktorom sa, okrem iného,
schvaľovalo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Kluknava – zníženie
energetickej náročnosti základnej školy“ z Environmentálneho fondu, vďaka ktorej by sa
vymenila elektroinštalácia a zateplila budova 1. stupňa – budova je v havarijnom stave. Na
tomto zasadnutí poslanci odsúhlasili aj vystúpenie populárnej hudobnej skupiny Kandráčovci
na 13. ročníku kluknavských folklórnych slávností a taktiež aj kompletnú výmenu
žiarovkových svietidiel na verejnom osvetlení za LED svietidlá.
XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 29. mája. Na tomto zasadnutí sa
prerokovávali prevažne finančné záležitosti, ako Správa o čerpaní finančných prostriedkov
základnej školy, Záverečný účet obce za rok 2016, ktorý tvoril prebytok 169 511,98 € zo ŠR,
Správa o výbere daní a poplatkov, Ročná účtovná závierka za rok 2016 spoločnosti Kábel –
Kluknava s.r.o. Schválená bola aj Zámenná zmluva medzi Obcou Kluknava, 053 51 Kluknava
177, IČO: 00329274

a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Kluknava – ňou sa vyriešila zámena kostola v Štefanskej
Hute, ktorý bol obecným majetkom a budovy „Vesny“ – tá patrila Cirkvi a zároveň sa
schválilo aj búranie budovy „Vesny“, na mieste ktorej je naplánovaná výstavba denného
stacionára a lekárne. Starosta obce na zasadnutí poslancov informoval aj o probléme
v rómskej osade Ružakovec, ktorého časť na nachádza v katastrálnom území obce Kluknava
a kde dochádza k zosuvu pôdy – hovoril aj o možnom vyhlásení krízovej situácie. Poslanci
schválili aj distribúciu kníh „Kluknavské poviedky a historické pohľady“ do každej
domácnosti, ktorej verejná prezentácia je naplánovaná na december 2017.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 27. júla a jeho predmetom
bolo prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nákup záhradných
kompostérov na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Obecné zastupiteľstvo
schválilo toto podanie žiadosti, ktoré počítalo so zabezpečením maximálneho celkového
spolufinancovania projektu vo výške 4 634,40 € z obecného rozpočtu, čo predstavuje 5 % z
oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 92 688,00 €. Na tomto zasadnutí sa
zastupiteľstvo schválilo aj vydanie knihy „Kluknavské poviedky a historické pohľady“
v celkovom náklade 1500 ks s predajnou cenou 7 €.
Predposledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 22. septembra. Jedným
z najdôležitejších bodov bolo: prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie zásobovania pitnou vodou – II. etapa rozšírenia vodovodu, ktorou obecné
zastupiteľstvo podporilo dobudovanie vodovodnej siete. Taktiež súhlasilo aj s podaním
žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu telocvične z prostriedkov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 147 538, 96 € a spolufinancovaním obce
14 753,96 €. Na základe podnetu p. Martiny Čechovej, Kluknava 202, poslanci súhlasili
s poskytnutím vecnej odmeny z reprezentačného fondu starostu obce pre držiteľov Jánskeho
plakety a to: pre držiteľov Zlatej Jánskeho plakety – 100 €, pre držiteľov striebornej – 70 €
a pre držiteľov bronzovej plakety – 50 €. Starosta obce na tomto zasadnutí informoval, že 1.
októbra 2017 odvysiela Rádio Regina reláciu Zvony nad krajinou, ktorá bude o Kluknave.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci na folklórnych
slávnostiach v roku 2018. Na tomto zasadnutí prvýkrát starosta obce načrtol problém
s kapacitou v základnej škole – spomenul, že v škole je 664 žiakov, a ak bude treba, obec
v spolupráci so školou podniknú potrebné kroky, t.j. vypovedanie školského obvodu susednej
obci Richnava.
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava sa konalo 14. decembra. A ako
to býva na poslednom zastupiteľstve v roku, poslanci, okrem iného schvaľovali návrh
rozpočtu obce na nasledujúci rok, ktorý sa pohyboval na úrovni príjmov a výdavkov vo výške
2 173 128,00 €. Jedným z najdôležitejších uznesení obecného zastupiteľstvo, ktoré bolo
prijaté na tomto zasadnutí je uznesenie o zrušení spoločného školského obvodu s obcou
Richnava. Na základe informácie RNDr. Jely Zimmermannovej, riaditeľky ZŠ Kluknava, zo
dňa 07.12.2017 o nedostatočnej kapacite ZŠ v Kluknave obecné zastupiteľstvo súhlasilo s
výpoveďou Dohody o spoločnom školskom obvode základnej školy v Kluknave medzi obcou
Kluknava a obcou Richnava zo dňa 25.05.2004 v súlade s ustanovením § 582 ods. 1 Zákona
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v celom rozsahu ku dňu 31.03.2018. Dôvodom vypovedania
Dohody je dlhoročné ignorovanie zákonných povinností Obce Richnava vo vzťahu k
zabezpečovaniu plnenia školskej dochádzky, čo vyústilo do stavu, keď Obec Kluknava nie je
naďalej schopná z dôvodu nedostatočnej kapacity školy dodržiavať dikciu zákonov a iných

všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zriaďovateľov škôl v dôsledku
čoho je ohrozené riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.
OBYVATEĽSTVO
Počet obyvateľov sa už niekoľko rokov stále drží na hranici približne 1600, aj keď je potrebné
skonštatovať, že počet obyvateľov klesá, je to dôsledok prirodzenej mortality a nízkej natality. Mladé
rodiny odchádzajú za prácou a bývaním do vzdialených miest, alebo aj do zahraničia . K 31.12.2017
mala obec Kluknava 1580 obyvateľov. Počet prihlásených na trvalý pobyt: 29 občanov. Odhlásení z
trvalého pobytu: 21 občanov. Prechodný pobyt oznámilo 6 občanov.

Úmrtia 2017: 19 – z toho 8 mužov a 11 žien
Narodenia 2017: 13 - 7 mužov a 6 žien
K najstarším občanom patria:
Ján Saluga – č.d. 245 – 91 rokov
Anna Bukovanová – č.d. 476 – 92 rokov
Mária Šmidová – č.d. 370 – 92 rokov
Anna Zimmermannová – č.d. 532 – 92 rokov
Margita Glovová – č.d. 521 – 93 rokov
Verona Papcunová – č.d. 329 – 94 rokov
Margita Hamráková – č.d. 227 – 94 rokov
Anna Ondášová – č.d. 13 – 95 rokov
Mária Čarnoká – č.d. 68 – 97 rokov
V tomto roku oslávili výročie manželstva:
Zlatá svadba: Pavol Ferenc a Monika Ferencová, rod. Glovová – č.d. 8, Štefan pribičko
a Žofia Pribičková, rod. Hojstričová – č.d. 571, Jozef Ščurka a Anna Ščurková, rod.
Šimoňáková – č.e. 572
Diamantová svadba: Jozef Gaboš a Anna Gabošová, rod. Kollárová – č.d. 518, Emil Podracký
a Mária Podracká, rod. Šustrová – č.d. 292
S pribúdajúcim rokom a ubúdajúcimi staršími občanmi prirodzene klesá aj počet žien, ktoré
nosia tradičný kroj. V roku 2017 ich bolo už len 10: Mária Čarnoká (č.d. 68), Mária Šmidová
(č.d. 370), Mária Segiňová (č.d. 477), Žofia Cenká (č.d. 473), Margita Gomoľová (č.d. 338),
Verona Papcunová (č.d. 329), Barbora Medvecová (č.d. 73), Margita Hamráková (č.d. 227), ,
Margita Glovová (č.d. 521), Magdaléna Podracká (č.d. 403).

V rámci evidencie obyvateľstva je dôležité pripojiť aj štatistický prehľad matričnej činnosti za
rok 2017 obce Kluknava
Počet obyvateľov za celý matričný obvod spolu: 4904 (Kluknava, Richnava, Hrišovce)
Počet obyvateľov obce Kluknava k 31.12.2017: 1580
Celkový počet matričných zápisov /SPOLU: narodenia, sobáše, úmrtia/: 26
Počet narodených v obci Kluknava (prihlásených podľa pobytu matky): 13
Počet zamatrikovaných úmrtí spolu za celý matričný obvod: 14: Kluknava – 6
Richnava – 7

Hrišovce – 1
Celkový počet zomrelých v obci Kluknava: 19
Počet zamatrikovaných sobášov spolu: 12 - z toho 6 občianskych a 6 cirkevných
Počet sobášov uzavretých s cudzincami: 0
Počet sobášov uzavretých na základe delegácií z iného matričného obvodu: 1
Počet vydaných matričných dokladov /vrátane prvopisov/: 84
Zloženie obyvateľstva podľa jednotlivých kategórií
Veková kategória
spolu
muži
0-3
69
37
4-6
44
25
7-14
122
64
15-17
52
24
18-60
919
494
Nad 60
374
155

ženy
32
19
58
28
425
219

V obci Kluknava bolo k 31.12.2017 evidovaných 33 dlhodobo nezamestnaných. Nedostatok
pracovných miest v okolí obce a v obci má za následok, že mnohí občania musia cestovať za
prácou do Košíc, Prešova. Spišskej Novej Vsi, ale aj na západné Slovensko, či za hranice,
najmä do Čiech, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Veľkej Británie.
Najdôležitejšie udalosti roka 2017:
V rámci svetového diania bolo v roku 2017 bola nepochybne najväčšou politickou udalosťou
inaugurácia 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý svojím zvolení urobil
niekoľko významných rozhodnutí smerom k zahraničnej politike – napr. oznámil odstúpenie
Ameriky z Parížskej klimatickej dohody alebo nechal postaviť múr na hranici s Mexikom.
Ani v roku 2017 neutíchajú teroristické útoky po celom svete a stále narastajú samovražedné
útoky. Rozmáha sa svetový terorizmus, narastá napätie a strach. Taktiež narastá aj problém
utečenectva, Európa, predovšetkým tá Stredná, nezvláda príchod migrantov - Maďarsko
začalo stavať druhú líniu zábran na južných hraniciach so Srbskom. 29. marca - Spojené
kráľovstvo oficiálne oznámilo aktivovanie článku 50 Lisabonskej zmluvy, čím sa spustil
proces odchodu Británie z Európskej únie. 13. apríla - Najväčšiu nejadrovú bombu na svete (Massive Ordnance Air Blast bomb, MOAB) - zhodili USA na tunelový komplex v afganskej
provincii Nangarhár, patriaci miestnej odnoži Islamského štátu. 7. mája - Emmanuel Macron
sa stal najmladším francúzskym prezidentom v dejinách (40 rokov). Medzi dôležité udalosti
roka 2017 na Slovensku môžeme zaradiť aj rozhodnutie Pléna Ústavného súdu SR, ktoré
potvrdilo, že amnestie udelené expremiérom Vladimírom Mečiarom a milosť udelená
exprezidentom Michalom Kováčom svojmu synovi neplatia. No v neposlednom rade možno
k rozhodujúcim udalostiam zaradiť aj Voľby do orgánov samosprávnych krajov –
v Košickom samosprávnom kraji sa stal dňa 4. novembra županom Rastislav Trnka. Výsledky
volieb však po istých nezrovnalostiach napadol na Ústavnom súde SR Richard Raši. xy
Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v deň 4.11.2017 v obci
Kluknava

Okrsok č. 1 - Kluknava

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1137
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 268
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 268
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 261
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja:
260
Okrsok č. 2 – Štefanská Huta
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 160
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 39
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 39
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 39
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 36
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
Zoznam kandidátov
Okrsok č. 1
Okrsok č. 2
Celkovo
1. Antonín Cicoň
28
2
30
2. Radoslav Dlugoš
0
0
0
3. Ján Duch
7
3
10
4. Ivan Dunka
3
1
4
5. Mária Eperješiová 115
4
119
6. Roland Franko
11
1
12
7. Vladimír Hojstrič
31
3
34
8. Ján Kalafus
1
1
2
9. Marian Keruľ
32
9
41
10. Zuzana Kleinová 10
3
13
11. Bibiána
18
5
23
Krajníková
12. Jarmila
0
0
0
Michalovová
13. Kamil Münnich
12
0
12
14. Jozef Papcun
8
2
10
15. Igor Petrik
125
23
148
16. Milan Plachetka
6
2
8
17. Dušan Tomaško
72
12
84
Kandidáti na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

Zoznam kandidátov
1.Róbert Bačinský
2. Jozef Bobík
3.Rudolf Botka
4. Jozef Červeňák
5. Jaroslav Džunko
6. Karol Pataky
7. Oliver Petrík
8. Richard Raši
9. Lukáš Sisák

Okrsok č. 1
8
0
1
0
3
3
5
124
2

Okrsok č. 2
0
0
0
0
0
0
3
15
0

Celkovo
8
0
1
0
3
3
8
139
2

10. Vladislav Stanko
11. Ján Struk
12. Štefan Surmánek
13. Adam Šepetka
14. Jarmila Tkáčová
15. Rastislav Trnka

3
0
6
1
4
100

0
0
3
0
2
13

3
0
9
1
6
113

Celková účasť na voľbách do orgánov samosprávnych krajov v deň 4.11.2017:
Okrsok č. 1: 23,57 %
Okrsok č. 2: 24,37 %
Celková účasť za obidva okrsky: 23,67 %

Podniky v obci:
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Predajne potravín:
Milk-Agro spol. s r.o. , Kluknava 294
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o., Kluknava 176
Ramix Radoslav Hamrák (potraviny a rozličný tovar), Kluknava 3
Spiš Market, Kluknava 294
Tauris – predajňa mäsa a mäsových výrobkov, Kluknava 176 – zrušená 30.11.2017
Reštaurácie, pohostinstvá a občerstvenie:
Hostinec „U Mili“ - Daniel Lovás, Kluknava 200
Piváreň Bradlan - František Lovás, Kluknava 294
Reštaurácia Poľovník Eva Balogová, Kluknava 493
Bufet Horec Václav Klimeš, Kluknava 398
EUROCLUB s.r.o. - Penzión a reštaurácia Biela Dáma a Čierny Rytier, správca: Mgr. Daniela
Mikušová, Kluknava 178
 ostatné:
Poľnohospodárske družstvo Kluknava, Kluknava 440,
Včelárske potreby - Stolmaj.sk, VČELÁRSTVO – MAJERNÍK, Kluknava 232
Auto – ESK s.r.o., Peter Zimmermann, Kluknava 188
Autoservis RKO s.r.o., Peter Kováč, Kluknava 164
Ladislav Mihalik - Autoslužby – Kluknava 647
Pánske, dámske a detské kaderníctvo TINA, Kluknava 201 (Martina Čechová)
Slovenská pošta, pobočka Kluknava 205 (vedúca Papcunová, doručovatelia: Emil Bucko,
Milada Bekešová, Ľudmila Bežilová)
Kábel – Kluknava s.r.o. (televízny káblový rozvod), Ing. Štefan Kováč, konateľ spoločnosti
Mgr. Jozef Franko, konateľ spoločnosti
ELBO – Emil Borza (revízie a montáž elektrických zariadení), Kluknava 350

Ondrej Šimoňák (stavebná činnosť), Kluknava 535
M-stav – Martin Palko (stavebná činnosť) a MJM sadrokartón – Ján Palko (stavebná činnosť)
- Helena Palková – cukrárenská výroba – Kluknava 679
Ján Čižmarik – ČIŽO (inštruktor autoškoly), Kluknava 573
BB THERM s. r. o. (vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo), Branislav Brutovský, Kluknava105
Kalos-fam, spol. s r. o. (stavebná činnosť, doprava), Kluknava 660, Patrik Soľák
LRV Trading, s.r.o. (stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov), Róbert Vojčík,
Lenka Vojčíková, Kluknava 309
Najvýznamnejší priemysel v obci: Poľnohospodársky (rastlinná a živočíšna výroba) – PD
Kluknava, Kluknavská mliekáreň a Lesné hospodárstvo – Urbárska spoločnosť
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Poľnohospodárske družstvo Kluknava, Kluknavská mliekáreň (výroba tradičných
výrobkov z ovčieho a kravského mlieka – bryndza, syry, oštiepky, parenice, kolibky
a iné)
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Praktický lekár pre dospelých MUDr. Abdul Wares,
zdravotná sestra Mária Čigarská a Zubná ambulancia MUDr. Milan Šoltýs, zdravotná sestra
Renáta Lokšinská.
Obecná knižnica
Vedúcou obecnej knižnice bola aj v roku 2017 Adriana Martiníková a bolo prihlásených 50
používateľov, z toho bolo 30 používateľov do 15 rokov. Knižnica vo svojom fonde k
31.12.2017 evidovala 6 582 kn. jednotiek, z toho 1 419 kn. jednotiek odbornej literatúry pre
dospelých, 2 843 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 313 kn. jednotiek odbornej
literatúry pre deti a mládež a 2 007 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež. Knižnica
v roku 2017 uskutočnila 1 102 výpožičiek.
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava
Predsedom spoločnosti je Ing. Ján Kaľavský, lesníkom a odborným asistentom, lesným
hospodárom: Peter Vaščák z Margecian a ekonómkou: Magdaléna Šucová. Výbor bol zvolený
v roku 2014 a k personálnym zmenám nedošlo. Rok 2017 bol deviatym rokom hospodárenia
podľa programu starostlivosti o les. Jednou z najdôležitejších činností pri obnove lesa je
pestovná činnosť. Bola vykonaná umelá obnova lesa zalesňovaním, pri ktorom boli vysadené
sadenice lesných drevín – jedľa, smrekovec, dub, buk, smrek – v počte viac než 9 tisíc.
Zalesnených bolo 1,80 ha holín a 0,35 ha bolo opakované zalesňovanie, t.j. vylepšovanie.
Prevádzaná bola aj ochrana mladých porastov – proti burine vyžínaním na ploche 12,7 ha.
V roku 2017 bol vykonaný aj výrub nežiaducich drevín na ploche 2,5 ha a prerezávky na
ploche 11,10 ha. Dôležitú časť výrobných nákladov predstavuje aj ťažba dreva, približovanie
dreva a manipulácia – celková ťažba v tomto roku dosiahla množstvo 2.276 m3. Uskutočnila
sa aj oprava ciest v lokalite Banská smerom na Okrúhlu a ďalej Predňa dolina – Dol.
Zabezpečovalo sa aj čistenie odrážok podľa potreby, hlavne po búrkovej činnosti v lokalitách
Banská, Podlipie, Bačovo lúky, Čierna hora, Ludviq, Predňa, Jedlinky.

Poľnohospodárstvo v Kluknave
Rok 2017 bol, čo sa týka poľnohospodárstva, na okraji záujmu. V štátnej pomoci
poľnohospodárskemu sektoru sa Slovensko nachádzalo až na 24. mieste z 28. Počet členov družstva
rok čo rok klesá. V roku 2017 ich bolo 102. Tvrdá zima, jarné mrazy a letné intenzívne sucho bolo pre
agropotravinárske odvetvie veľmi náročné. Darilo sa viac živočíšnej než rastlinnej výrobe.
Kluknavské družstvo pod vedením Ing. Václava Fabriciho dokázalo v roku 2017 predať 2 kamióny
pšenice, 2 kamióny raže a 1,5 kamióna špaldy. Poľnohospodárom sa podarilo pozberať 3421 balíkov
stelivovej slamy. So sejbou ozimovín začali 20. septembra, ale pre dážď a časté poruchy na strojoch
osev pšenice na výmere 148,38 ukončili v polovici októbra. Stav dojníc – 215 ks, dojčiacich kráv –
168 ks – na farme v Slatvine sa vytvorilo plnohodnotné stádo dojčiacich kráv a navýšili sa počty
zvierat aj v dojčiacom stáde v Richnave. Na farme v Kluknave sa po zvýšení stavu dojníc
poľnohospodári zamerali na zvýšenie úžitkovosti mlieka. V priebehu roka 2017 Poľnohospodárske
družstvo v Kluknave vyprodukovalo 1 110 697 litrov kravského mlieka, čo je oproti roku 2016
o 51 152 litrov viac. Predalo sa 963 706 litrov mlieka, ktoré sa v biokvalite prostredníctvom družstva
Bio Tatry distribuovalo do zahraničia – Talianska a Nemecka. Počas roka 2017 sa v Kluknave
narodilo 290 teliat – z toho sa 132 ks predalo a 163 sa preradili do vyšších kategórií. Čo sa týka chovu
oviec, priemerne sa chovalo 2012 oviec. Základné stádo v počte 1259 bahníc bolo rozdelené na tri
salaše: Klunava, Slatvina a Hrišovce. Narodilo sa 1323 jahniat – z nich sa predalo 1007 ks a 311 sa
nechalo na obnovu stád. Zaujímavosťou je, že pri predaji veľkonočných jahniat v roku 2O17
poľnohospodári zaznamenali výrazné problémy s odbytom. Od dojných stád vyprodukovali 14 054 kg
ovčieho hrudkovitého syra a 26 458 litrov ovčieho mlieka. Najlepšie výsledky v produkcii syra sa
v roku 2017 dosiahli na salaši v Kluknave, kde sa na priemerný stav bahníc vyprodukovalo 17,045 kg
syra. Poľnohospodári plánovali v roku 2018 zvýšiť výrobu a predaj kravského mlieka a zvýšiť
liahnutie a odstav teliat, navýšiť stavy kráv bez tržnej produkcie mlieka.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017 boli: vonkajšie fitnes cvičenie pri
detských ihriskách – Štefanská Huta, Vyšný koniec a pod Obecným úradom a altánok pod
Obecným úradom, vysprávky miestnych komunikácii, rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci – výmena starých lámp za LED svietidlá. Na rok 2018 obec naplánovala niekoľko
dôležitých investičných akcií, ktoré by mali výrazne ovplyvniť charakter obce: rekonštrukcia
materskej školy, obnova kultúrnej pamiatky Dom kurialistov s hospodárstvom (tzv. múzeum)
– výmena krytiny za novú drevenú šindľovú krytinu – štiepaný šindeľ, Dom kurialistov –
mlátovisko - výmena krytiny za novú drevenú šindľovú krytinu – štiepaný šindeľ, osadenie
novej drevenej brány, zvodový systém, obnova exteriérových omietok; vytvorenie
oddychovej zóny v obci Kluknava – altánok a sedenie pri ceste pod cintorínom smerom na
Štefanskú Hutu, nové verejné osvetlenie popri ceste z Kluknavy do Štefanskej Huty,
rekonštrukcia budovy šatní v areáli futbalového štadióna, Kluknava vodovod II. etapa rozšírenie vodovodu, Zberný dvor, novostavba polyfunkčného objektu – denný stacionár
a lekáreň, ZŠ – zateplenie pavilónu B, amfiteáter pri klzisku pod obecným úradom a
zateplenie strechy obecného úradu

Kultúra
2. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

Po úspešnom prvom ročníku kluknavskej fašiangovej zabíjačky sa už mnohí tešili na jej
„druhé pokračovanie“. Fašiangové stretnutie pri dobrom zabíjačkovom jedle a príjemnej
hudbe sa konalo 28. januára 2017 o 11.00 hod. pri -14 stupňoch. To však ale neodradilo
takmer 500 ľudí, ktorí si prišli nielen pochutnať na tradičných zabíjačkových špecialitách, ale
sa aj stretnúť a zabaviť sa. O kultúrny program v podobe fašiangového sprievodu sa postaral
FS Kluknavčanka spolu s hudobníkmi ľudovej hudby pod vedením PaedDr. Romana Ondáša.
Stavanie mája
Stavanie mája na sviatok Turíc je tradíciou aj v našej obci Kluknava. Obec Kluknava, FS
Kluknavčanka a Detský folklórny súbor Bradlanček sa rok čo rok snažia udržiavať tento
hodnotný kultúrny zvyk. Tento rok stavanie májov pripadlo na sobotu 3. júna 2017. Aj vďaka
peknému slnečnému a teplému počasiu sa tejto akcie, ktorá začala o 17.00 hod., zúčastnilo
niekoľko desiatok občanov. Vyjadrujeme túžbu, aby aj nasledujúce generácie, ktoré prídu po
nás, zachovávali túto jedinečnú tradíciu.
Literárna spoločnosť Pravé orechové oživila históriu Kluknavy
V nedeľu 3. decembra o 15.00 hod. v barokovom Čákiovskom kaštieli v Kluknave sa
uskutočnila 1. verejná prezentácia knihy Kluknavské poviedky a historické pohľady. Kniha
vyšla vo vydavateľstve Vienala a prezentuje Kluknavu prostredníctvom dvadsiatich poviedok
z rôznych dejinných období. Každá vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny,
ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali. Autormi sú
spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová,
Silvia Bolčová a Jiří Zaťovič. Okrem poviedok sa v knihe nachádza i tridsať kapitol o
miestnej histórii a etnografii, ktoré sú doplnené historickými fotografiami.
Kluknavské poviedky a historické pohľady zahŕňajú príbehy o dejinných zlomoch, ako bola
napríklad záchrana obce pred vypálením na konci II. svetovej vojny, ale približujú tiež rôzne
povery a magické rituály, ktoré sa v minulosti praktizovali na slovenskom vidieku. Časovo
najstarší príbeh je z roku 1527, keď prebiehali boje medzi kráľmi Jánom Zápoľským a
Ferdinandom I. Miestne osobitý význam má aj príbeh z roku 1632, ktorý sa viaže k vzniku
známeho pútneho miesta pri kostolíku a prameni Svätej Anny. Najmladší príbeh je z
päťdesiatych rokov 20. storočia, keď rodiny pre vznik roľníckeho družstva prichádzali o svoje
pozemky a manželky niekdajších gazdov museli začať pracovať ako robotníčky v lesoch.
Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori
tvoria beletriu na základe pamäte ľudu a archívnych materiálov. Spoločnosť vznikla v roku
2001.
Úcta k starším
Tak ako každý rok, aj v roku 2017, konkrétne 28. októbra, zorganizovala obec Kluknava
Úctu k starším, ktorou si uctila spoločným posedením nielen pri dobrom jedle, ale aj hudbe,
starších občanov – konkrétne jubilujúcich od 65 rokov a každý nasledujúcich 5 rokov. Táto
jedinečná akcia je vždy možnosťou poďakovať našim už starým rodičom za ich službu, nielen
vo svojich rodinách, ale aj v obci.

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava
Dňa 3. júna 2017 sa v obci Kolinovce uskutočnila Obvodová súťaž dobrovoľných hasičských
zborov pri príležitosti 115. výročia založenia DHZ Kolinovce. Tejto akcie sa zúčastnilo 21
dobrovoľných hasičských zborov, ktoré následne súťažili aj v rámci okrskov. Náš dobrovoľný
hasičský zbor sa umiestnil na 6. mieste. Túto súťaž organizovala obec Kolinovce v spolupráci
s UZV DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica a DHZ Kolinovce. Dobrovoľný hasičský zbor
Kluknava sa stretáva nielen na súťažiach, ale aj pri oddychu. Dňa 13. mája 2017
v oddychovej zóne „Pánova lúka“ zorganizovali „varenie guľášu“, pri ktorom si nielen dobre
pochutili, ale aj zabavili. Kluknavský dobrovoľný hasičský zbor sa aktívne zúčastnil aj
tradície „Stavania mája“ v našej obci.
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kluknave
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kluknave v roku 2017
oslávila 20. výročie vzniku. V roku 2017 tvorilo organizáciu 98 členov – zdravotne
postihnutých občanov i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou
zdravotne postihnutým občanom. Aktivity podľa plánu práce organizoval 7 členný výbor,
ktorý viedla predsedníčka Mária Papcunová. V roku 2017 organizácia uskutočnila
nasledovné akcie: výročnú členskú schôdza dňa 28.02.2017, ktorá sa konala za účasti hostí:
Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava, Božena Janošková, predsedníčka OR SZZP
Gelnica, Ing. Ján Kaľavský, predseda Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Kluknava,
vlakový výlet „Vysoké Tatry“ – členovia navštívili ľadový kostol a ľadové sochy na
Hrebienku, divadelné predstavenie „Charlieho teta“ v Sp. Novej Vsi, „Zábavný trojboj“ Margecany - 27.05.2017 – súťaž v riešení krížoviek, sudoku a osemsmeroviek, kde 8
členovia kluknavskej organizácie úspešne získali 7 diplomov /1. – 3. cena/, autobusový zájazd
na koncert „Ján Pavol II.- spomienka na prvého slovanského pápeža“, ktorý sa uskutočnil na
Zimnom štadióne v Poprade dňa 28.júna 2017 o 18,00 hod. Okrem členov ZO a rodinných
príslušníkov sa zájazdu zúčastnili aj ostatní občania obce. Okrem týchto aktivít sa členovia
zúčastnili na rekondičných pobytoch v Bardejove, Dudinciach, Trenčianskych Tepliciach a v
Turčianských Tepliciach, Deň rodiny - v mesiaci júl stretnutie členov a ich rodinných
príslušníkov, účasť na prípravách odpustu pri sv. Anne – upratovanie kostolíka a okolia,
zabezpečenie materiálu a vitie girlánd, výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Kluknave zabezpečil účasť na 2.ročníku „Koncertu Integrácia
seniorov 2017“, ktorý sa uskutočnil dňa 27.októbra 2017 v Aréne Poprad. Organizátorom
koncertu bolo OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako.V hľadisku bolo cca 3000 osôb z
domovov dôchodcov, domovov sociálnych služieb a domovov seniorov z celého Slovenska.
Na koncerte vystúpili umelci zo Slovenska a Česka. Podujatie moderovala Katarína
Brychtová.

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava
Predsedom Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava bol v roku 2017 Ing.
Ľuboš Šuster. Členovia Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava sa zúčastnili

podujatia „Dni svätého Huberta“ v Bijacovciach a vyhrali prvé miesto vo varení
poľovníckeho gulášu a úspešne reprezentovali poľovnícku spoločnosť. Poľovnícka
spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava sa rozhodla, že zorganizuje druhý ročník súťaže
o najlepšieho líškara. Súťaž sa konala v zimných mesiacoch od decembra do februára.
Celkovo bolo ulovených 40 kusov líščej zveri. Na treťom mieste sa umiestnil a získal
bronzovú medailu - Ing. Ľuboš Šuster - 5 líšok. Na druhom mieste sa umiestnil a striebornú
medailu získal Ing. Marek Balčák – 11 líšok Prvé miesto a zlatá medaila právom patrí
Ľubomírovi Lovasovi za 17 ulovených líšok. Pri príležitosti Jún – mesiac poľovníctva - sa
konal aj poľovnícky guľáš v reštaurácií Poľovník, kde boli výhercovia súťaže ocenení, konalo
sa pasovanie za lovca a bol odovzdaný diplom mladému priateľovi poľovníctva Stankovi
Majerníkovi za aktívnu účasť na brigádach. Počas roka 2017 Poľovnícka spoločnosť
vlastníkov lesa a pôdy Kluknava vyviezla do prírody pre zvieratá niekoľko ton krmiva,
naplnili sme všetky krmelce, soliska pravidelne napĺňame novou soľou a staráme sa o zver čo
najlepšie
Klub slovenských turistov Kluknava
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 3. 6. 2017 sa konal jubilejný 30. ročník výstupu na Roháčku. Počasie
tento rok účastníkom prialo, a tak za krásneho slnečného dňa sa výstupu zúčastnilo 207
zaregistrovaných účastníkov rôznych vekových kategórií. V rámci programu pre najmladších
účastníkov boli pripravené rôzne súťaže, z ktorej si každý súťažiaci odniesol malú pozornosť.
Starší účastníci súťažili v chôdzi na choduliach, v hode kladou na vzdialenosť a hádzaní
frisbee na presnosť. Na záver výstupu bola vyhlásená tombola, najstarší a najmladší účastník.
Základná organizácia Únia žien Slovenska v Kluknave
V roku 2017 našu organizáciu tvorilo 35 členiek, ktoré svojou aktívnou prácou v organizácií,
pomáhajú zveľaďovať a reprezentovať obec. Veľkou potechou pre nás je, že sa v priebehu
roka k nám prihlásili nové členky a tak sa pomaličky rozrastáme. Začiatkom roka
reprezentovala organizáciu na 50. ročníku umeleckého prednesu „Vansovej Lomnička“ Anna
Zimmermannová. Svoje nadanie predstavila aj domácemu publiku na Kluknavských
folklórnych slávnostiach s krátkym úryvkom. Prvé stretnutie „Kurz ručných prác“, bolo
organizované pre obyvateľov obce a konalo sa koncom marca v Kultúrnom dome v Kluknave.
Cieľom bolo, vyrobiť výrobky, ktoré potom môžeme použiť na výstavke ručných prác v
Redute. Boli prizvaná hostka - Janka Cenká, ktorá priniesla ukázať veľkonočné vence,
vázičky a iné výrobky z papiera. Veľkonočné obdobie začali členky účasťou na veľkonočnej
výstavke ručných prác v Redute v Spišskej Novej Vsi pod názvom „Veľká noc prichodzi“.
Krásne práce prezentovali Mgr. Gabriela Kyseľová, Marta Jurčáková a Janka Cenká. V máji
zorganizovali v spolupráci s farským úradom pútnický zájazd do Lichne, ale aj púť na
Mariánsku horu v Levoči. V roku 2016 sa členky organizácie umiestnili v športovej
olympiáde „Ženy v akcii“ na prvom mieste a tak sa tento rok stali organizátormi tejto

športovej akcie. S pomocou obecného úradu a vedenia základnej školy, ktorá poskytla
priestory na organizovanie a šikovnému tímu ľudí, členky toto podujatie úspešne zvládli.
Zúčastnilo sa ho osem družstiev z okolitých dedín a miest. Súčasť činnosti organizácie je aj
príprava na každoročnú púť ku kostolíku sv. Anny sprevádzaná vitím vencov ku kostolíku
Sv. Anny. V auguste si členky zorganizovali opekačku v altánku vo Vierbinách a o pár
týždňov zájazd do Bardejova. RTVS (verejnoprávny rozhlas a televízia) navštívil Úniu žien
v Kluknave a poprosil ich o rozhovor do relácie Zvony nad krajinou (Rádio Regina). V závere
roka navštívili divadelné predvianočné predstavenie v Prešove pod názvom „50. Vianoce so
Šarišanom“. Vianočnú atmosféru, ktorú si účastníci zájazdu odniesli ďalej pretvárali v
predposlednej akcii a to „Kurz ručných prác“, ktorý sa niesol vo vianočnej tematike v
Kultúrnom dome v Kluknave. Pripravovali výrobky na posledné a zároveň najkrajšie
podujatie „Čaro Vianoc“. Je to krásna vianočná výstavka ručných prác. Tá sa konala v
koncertnej sále divadla Reduta v Spišskej Novej Vsi.
Folklórny súbor Kluknavčanka
V roku 2017 folklorny subor vystúpil 18-krát. Činnosť FS Kluknavčanka v prvom polroku
2017 začala prípravou na Fašiangy a II. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky, ktorá sa
konala 28.1.2017. Ľudová hudba pod vedením PaedDr. Romana Ondáša a spev FS
Kluknavčanka rozveselili všetkých prítomných. V rámci Fašiangov vystúpili folkloristi dňa
11.2.2017 s pásmom „Chodenie s Heinom“ na Pampuškových fašiangoch – PLEJSY –
Krompachy. V predvečer Turíc – Rusadľov – 3. júna – členovia folklorneho súbostu
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, členmi Dobrovoľného hasičského zboru Kluknava,
DFS Bradlanček postavili „máj“ pre všetky dievčatá v obci Kluknava. V dňoch 24. – 25. júna
folkloristi účinkovali na 45. Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí
v programoch „Naši najlepší“ – s pásmom „Pranie na potoku“ – 27 členov. Ukážky
tradičných účesov – „Čepenie dievky do polky“ – 6 žien. „Tichá krása“ – prehliadka
slávnostných a sviatočných krojov zo Spiša – zúčastnili sa 3 páry, ktoré popisovali svoj kroj
a zatancovali „Kluknavský čardáš“. Aj druhý polrok bol bohatý na rôzne podujatia. Po
úspešnom vystúpení na 45. ročníku Spišských folklórnych slávností sa FSk 13. júla 2017
zúčastnila X-teho ročníka foklórnych slávností v Lendaku – boli to svadobné obrázky
z Kluknavskej svadby – Klaňačka, Snímanie party, Čepenie. V druhej časti programu
vystúpili kluknavskí folkloristi s pásmom Pranie na potoku. V auguste FSk Kluknavčanka
vystúpila na folklórnych slávnostiach „Bohatstvo ľudových tradícií“ v obci Kaľava. Pri
príležitosti 100. výročia narodenia ľudovej speváčky Janky Guzovej - ktorá pôsobila ako
učiteľka v našej obci v školskom roku 1941/1942 – sa zorganizovali folklórne slávnosti v jej
rodnej obci Žakarovce. Interpretovali piesne, ktoré Janka Guzová spievala v našej obci: Na
kľuknavskym poľu, Zavešila kydľu na plot, Hej čarny ši jak cigan. Dňa 4. septembra 2017 sa
uskutočnil v našej obci 13. ročník folklórnych slávností A ot Kľuknavi šedzem miľ.
Účinkovali: deti z Materskej školy Kluknava – s pásmom Hry na kuchárky, DFS Bradlanček
s pásmom Jak Fonzo rukoval a Jubilejná karička – Košice 2017 a DĽH KUFER. Folklórna
skupina Kaľavčan z Kaľavy vystúpili s pásmom Ženy na tarhu, Folklórna skupina
Borovničák z Vojkoviec s pásmom Na šena, Folklórna skupina Kluknavčanka vystúpila
s pásmom Pranie na potoku. V II. časti programu zabávala prítomných hudobná skupina
Kandráčovci. V októbri FSk Kluknavčanka vystúpila v detskom domove v Gelnici so spevom
a Karičkovými tancami. 15. októbra 2017 FSk účinkovala v Margecanoch v programe Veniec

vekmi uvitý. V poslednú októbrovú sobotu dievčatá zaspievali a zatancovali jubilujúcim
dôchodcom. 3. decembra 2017 FSk Kluknavčanka vystúpila s pásmom Na Ondreja v kaštieli
v Kluknave, kde sa konala 1. verejná prezentácia knihy Kluknavské poviedky a historické
pohľady.

Školstvo
Materská škola

Materskú školu v Kluknave aj v roku 2017 viedla Mgr. Alena Cifrová. Pedagogický zbor
tvorili učiteľky z miestnej obce: Mgr. Ľubica Slebodníková, Dagmar Ringošová, Mgr.Lucia
Kopkášová, Danuša Ujházyová, Daniela Vaščurová (zástup RD). Kuchárkou bola Alena
Hvizdošová, vedúca školskej jedálne Adriana Martiníková a upratovačka Daniela Nehilová.
Na začiatku školského roka 2017/2018 navštevovalo materskú školu 45 detí. Na učiteľky sú
rok čo rok kladené náročnejšie podmienky na rozvíjanie zručností detí. Vzhľadom na to, že
súčasná generácia žije modernými technológiami a pozornosť a sústredenosť detí klesá, je
potrebné, aby sa učitelia vysporiadali s touto skutočnosťou a neustále pripravovali program
pre deti, ktorý podporí ich kreativitu. Pedagogický zbor materskej školy v školskom roku
2017/2018 usporiadal pre deti rôzne aktivity: Karneval s Elssou a Annou, prikrmovanie lesnej
zveri, hosťovanie Bábkového divadla z Prešova – BABADLO s rozprávkou „Hrnček var“,
organizovanie tvorivých dielní „Veľkonočné vajíčko“, Deň matiek - vystúpenie pre mamičky, farebný

týždeň MDD, vystúpenie na Kluknavských folklórnych slávnostiach s pásmom Hry detí na
lúke/Ja kuchárka malá, projekt Deň mlieka - zameraný na prezentáciu a ochutnávku
mliečnych výrobkov, hosťovanie divadla Crocus z Košíc s divadelným predstavením Kúzelný
Felix, Šarkan letí - púšťanie šarkanov, Zdravá hostina – ochutnávka ovocia a zeleniny, Naše
nátierky – ochutnávka nátierok, ktoré pre deti a rodičov pripravili kuchárka a vedúca ŠJ, Do
sadu si košík ber - jesenné pásmo piesní a básničiek pre rodičov, Tekvičkovo v MŠ – tvorivé
dielne , kde deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi pretvárali tekvičky na rozprávkové
bytosti, Jeseň života - Úcta starším - uctenie starých rodičov pesničkami, básničkami, tancom
a poďakovanie za ich starostlivosť, láskavosť a trpezlivosť, Mikulášske prekvapenie návšteva Mikuláša s Mášou a Medveďom, Tvorivé dielne - deti si vyskúšali pečenie a
zdobenie perníkov, výrobu vianočných ozdôb, Vianočné čaro - poďakovanie blízkym a
navodenie atmosféry blížiacich sa Vianoc, účasť na okresných súťažiach organizovaných ŠÚ
v Margecanoch: - Prednes poézie a prózy - Spev ľudových piesní - Detská športová
olympiáda v Gelnici - Výtvarná súťaž, v spolupráci s CŠPP v Gelnici organizovanie projektu
„Predškoláci v akcii“ zameraného na rozvoj kognitívnych, interpersonálnych a
emocionálnych schopností detí. Vyučovacím jazykom bola slovenčina.

Základná škola
Riaditeľkou bola aj naďalej RNDr. Jela Zimmermannová, zástupcovia: Mgr. Cyril Krinický
a Ing. Peter Cenký. Základná škola mala k 31.12.2017 660 detí, počet tried: 36. Čo sa týka
kapacity žiakov, základná škola v niekoľkých triedach zmenuje. Žiakov je veľa, priestoru na
vyučovanie málo. Keďže obec Kluknava má spoločný školský obvod s obcou Richnava, je
povinná prijať na absolvovanie povinnej školskej dochádzky aj deti z vedľajšej obce, ku
ktorej patrí aj rómska osada s rapídne zvyšujúcim sa počtom obyvateľov. Zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa zúčastnilo spolu 84 detí (stav k 15.09.2017). V trvalom
pracovnom pomere bolo 50 zamestnancov – z toho 47 boli učitelia. Okrem toho boli 5

zamestnankýň na materskej dovolenke. Žiaci sa so svojimi učiteľmi pravidelne zapájali do
školských projektov a súťaží na okresných, krajských, či celoslovenských úrovniach
a samozrejme aj na samotnej škole realizovali množstvo zaujímavých kultúrnych, športových
a vzdelávacích akcií pre žiakov, zameraných na protidrogové, environmentálne,
ľudskoprávne, multikultúrne a iné aktivity, podporujúce zdravý mentálny a fyzický rozvoj
osobnosti dieťaťa – spomenieme iba niektoré z nich: Fašiangy 2017 sa do histórie školy
zapíšu ako tie, počas ktorých sa uskutočnil 1. ročník žiackeho fašiangového plesu, 22. marca
2017 opäť do školy zavítali členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS),
24. marca 2017 sa uskutočnila beseda s moderátorom Televízie Markíza Patrikom
Hermanom, 13. júna 2017 sa vrámci kampane Do školy na bicykli uskutočnila
v popoludňajších hodinách cyklotúra Kluknava – Ovčie – Víťaz – Hrabkov, 20. decembra
2017 vystúpil v rámci vianočného koncertu finalista speváckej súťaže Slovensko hľadá
Superstar 2. - Martin Krausz, 28. decembra 2017 sa v telocvični Základnej školy Kluknava
43 konal 7. ročník nohejbalového turnaja o pohár riaditeľky školy – do turnaja sa prihlásilo 9
družstiev. Tretie miesto získalo družstvo TJ Kluknava. Finále zaobstarali ZŠ Kluknava A a
Obec Víťaz.. Po druhýkrát za sebou sme sa učitelia tešili, že pohár riaditeľky školy zostáva
"doma" v Základnej škole, Kluknava 43.

Cirkevný život
Správcom farnosti bol v roku 2016 aj naďalej pán farár Mgr. Jozef Palenčár, ktorý
pôsobil ako správca farnosti v Chmeľnici. Úrad kaplána vykonával Mgr. Pavol Gajdošík.
Funkciu organistky zastávali: Mgr. Helena Tivadarová rod. Kováčová, Nikola Rabatinová, Mária
Lovásová, Nikola Čarnoká . Funkciu kostolníka vykonávali: Mgr. Jozef Franko a Jaroslav
Lipták. O kvetinovú výzdobu kostolov sa starali: Bc. Eva Ondášová, Alžbeta Pioková,
Katarína Regrútová. Na pravidelné upratovanie kostola sa v sobotu týždenne striedali ženy
a muži farnosti, podľa vyhláseného harmonogramu.
Púť k svätej Anne v Kluknave 2017 sa niesla v duchu stého výročia zjavení Panny
Márie vo Fatime a v Jubilejnom roku sv. Martina. V roku 2017 sa odpust sv. Anny konal
v dňoch 22.7. – sobotňajšiu odpustovú svätú omšu celebroval doc. ThDr. Juraj Spuchľák,
PhD., generálny riaditeľ rádia Lumen; 23.07. – hlavnú odpustovú sv. omšu celebroval prof.
ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku; v utorok 25.07.2017 na
sviatok sv. Jakuba, apoštola, celebroval sv. omšu ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., riaditeľ DKÚ
Spišskej diecézy a v stredu 26.07.2017 na slávnosť sv. Joachima a Anny celebroval sv. omšu
Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Je treba podotknúť, že
všetky sv. omše sa konali iba dopoludnia.
V septembri 2017 začala aj príprava na sviatosť birmovania. Boli určení animátori z farnosti,
ktorí sa starali o birmovancov vo svojich skupinkách, počet birmovancov: 98. Náuky sa
striedali s aktivitami v skupinkách. Jasličková pobožnosť (25.12.2018) do ktorej boli zapojení
aj birmovanci. Aj v roku 2017 stále pokračuje tradícia Fatimských sobôt, ktoré sa v letných
mesiacoch uskutočňujú v kostolíku sv. Anny a v zimnom čase vo farskom kostole. Zloženie
farskej a hospodárskej rady je v roku 2017 nezmenené. Vo farskej matrike Kluknava bolo
zaznamenaných 16 krstov + v Štefanskej Hute 1krst; cirkevných sobášov bolo v Kluknave 5 a
pohrebov 16+1 uloženie urny a v Štefanskej Hute boli 3 pohreby.

Počasie
Údaje o počasí do obecnej kroniky poskytol Jozef Glova, č.d. 7, ktorý sa zaoberá sledovaním
počasia a zaznamenávaním meteorologických odchýlok a zaujímavostí. Januárové počasie

bolo podpriemerne chladné – teploty sa počas dňa pohybovali na úrovni -12 º C až 1 º C so
súvislou 9 cm vrstvou snehu. Bol to najchladnejší január minimálne za posledných 26 rokov
a patrí medzi 10 najchladnejších januárov od roku 1931. Február bol už teplotne úplne iný.
Spadlo veľmi málo zrážok, iba 6 cm snehu a teplota sa v priemere pohybovala okolo 4 º C,
v tretej dekáde mesiace teplota dosahovala až 13 º C. Teplé a suché počasie pokračovalo aj
v marci, kedy sa teplota pohybovala počas dní v priemere okolo 15 º C. Ani apríl teplotne za
marcom nezaostával. 2. apríla bol prvý letný deň na Slovensku a 3. apríla bola zaznamenaná
prvá búrka v Kluknave. Bolo však mokro – v apríli spadlo 75 mm zrážok. V máji zavládlo
chladné počasie, 10. mája bol na Slovensku mráz a v tomto období to boli najchladnejšie
májové dni za posledných 26 rokov. Júnové počasie sa znova vrátilo k vysokým teplotám,
podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bol jún roka 2017 druhý najteplejší aspoň
od roku 1951. Prvý tropický deň v Kluknave bol 24. júna. Takéto letné počasie
s nadpriemernými teplotami pokračuje aj v júli a auguste. 4. augusta bol najteplejší deň roka
2017 a 5. augusta bola prvá tropická noc od augusta roku 1992. August bol nadpriemerne
teplý a suchý. 27. augusta bola posledná búrka v roku 2017. Mesiac september bol zrážkovo
vysoko nadnormálny – napršalo 119,5 mm zrážok, ale teplotne bol ešte stále veľmi príjemný.
Prvý mrazový deň sa objavil 10. októbra 2017. Aj napriek tomu, bol október teplotne
priemerný s 2 mrazovými dňami a 1 dňom so snehovou pokrývkou. November sa teplotne ani
zrážkovo nevymykal z priemeru. Posledný mesiac v roku v počasí prekvapil, priemerne sa
denná teplota pohybovala približne okolo 3 stupňov, dokonca 28.12.2017 bolo ráno o 6.00
nameraných +5 º C – čo je najteplejšie ráno za posledných 27 rokov. Rok 2017 ako celok
teplotne nadpriemerný a zrážkovo priemerný 691,7 mm.

Šport:
V Kluknave sa darilo a darí prevažne futbalu. Jarnou časťou futbalisti ukončili súťažný ročník
2016/2017. Mužstvo dospelých si ako nováčik v krajskej súťaži počínalo veľmi dobre
a sezónu ukončilo na vynikajúcej siedmej priečke, keď v jarnej časti získali 21 bodov. A mužstvo viedol tréner Richard Borza s asistentom Jánom Čižmarikom. Mužstvo dorastu
potvrdilo umiestnenie z jesene a obhájilo druhé miesto, hráčov aj naďalej viedol Milan Lisý.
Žiacke mužstvo pod taktovkou trénera Mária Kakalejčíka ukončilo jarnú časť na siedmej
priečke. V jesennej časti si žiaci počínali celkom úspešne, keď v tabuľke skončili na 6. mieste,
dorastenci na vynikajúcom 2. mieste, keď mužstvo 6-krát vyhralo a len 2 krát prehralo.
Mužstvo dospelých ukončilo sezónu na 12. priečke s počtom bodov 18. Je treba podotknúť, že
záujem o aktívny futbal majú nielen muži, ale aj žiačky základnej školy, ktoré obec
reprezentovali za mužstvo žiakov.
Okrem futbalu sa v obci uskutočnilo niekoľko akcií spojené s podporou športu: The Run
Slovakia 2017 - Dňa 2. júna 2017 sa Obec Kluknava stala súčasťou celoslovenskej športovej
akcie s názvom THE RUN SLOVAKIA 2017. Išlo o najdlhší štafetový beh na Slovensku,
ktorého trasa viedla z Košíc do Bratislavy. Obec Kluknava bola jednou zo zastávok
odovzdania štafety ďalšiemu bežcovi z tímu, ktorý do obce dobehol z Margecian. Cez našu
obec prebehlo a štafetu odovzdalo 16 bežcov, ktorí boli súčasťou konkrétneho tímu.
Úspechy našich občanov

Nielen šikovné deti v materskej a základnej škole, ale aj aktívni obyvatelia obce šíria
prostredníctvom osobných úspechov dobré meno o Kluknave. Medzi najúspešnejších patria
sólo bežci Emil Hudák a Mgr. Marián Zimmermann. Dňa 9. apríla 2017 sa náš dlhoročný
vytrvalostný bežec a predovšetkým maratónec p. Emil Hudák zúčastnil maratónu vo
švajčiarskom Zürichu („Zurich Marathon“), kde vo svojej kategórii M70 obsadil konečné
siedme miesto. P. Hudák sa bol účastný aj „Malého štrbského maratónu“ dňa 9. júla 2017, na
ktorom vo svojej kategórii nad 70 rokov na 31 km obsadil 3. miesto. Emilovi Hudákovi sa
podarilo získať aj úspech na STOP SHOP maratóne, ktorý sa konal 14. októbra 2017
v Liptovskom Mikuláši, kde v kategórii: Veteráni nad 70 rokov obsadil 2. miesto. Darilo aj
Mgr. Mariánovi Zimmermanovi – jednému z najúspešnejších bežcov, a to nielen v regióne
Spiš. Svojou vytrvalosťou, trpezlivosťou, odhodlaním a každodenným tréningom sa zaslúžil
nielen o výborné osobné športové výsledky, ale o šírenie dobrého mena o obci Kluknava.
Uplynulý polrok absolvoval niekoľko významných športových podujatí: Košický trojkráľový
beh (7.1.2017) – 2. miesto, Sunrise Run – Veľká Lomnica – 14.1.2017 – 1. miesto, Beh
Slánskym pohorím 2017 – 21.1.2017 , 11.2.2017 – Grand Finále 4. ročníka Zimnej bežeckej
série – celkovo 1. miesto, Laborecká desiatka – 11.3.2017 – 2. miesto, 2.4.2017- Renault
polmaratón 2017 – Bratislava- 5 . miesto – 2. najrýchlejší Slovák, Beh na Roháčku 2017 – 3.
miesto – 23.4.2017, Košice Wizz Air Run 207 – 3. miesto – 29.4.2017, 3.6.2017 - Starostovská
desiatka v Hôrke – 1. miesto, 16.6.2017 - Tatry Running Tour 2017 – Night Run – 2. miesto,
2. ročník Ness City Triathlonu – Košice – 1.7.2017 - súťaž štafiet – v tíme PRO –BODY – 2.
miesto, 9.7.2017 – Malý štrbský maratón - 1.miesto, 10 km, vlastný traťový rekord zlepšený o
4 sekundy, 1. miesto – 3. ročník HBS 2017 (Horský beh Smolník), 1. miesto - Beh
Novoveskou Hutou, 1. Miesto - Podtatranský polmaratón, 1. miesto - XV. Beh Margecian, 1.
miesto - 2. ročník Chminiansko novoveský beh, 1. miesto: Harhovská desiatka, ale aj 3.
miesto - 52. Beh ulicami mesta Krompách, 3. miesto - 18. ročník Memoriálu Jána Stilla a 7.
miesto -XI. ročník -Majstrovstvá SR v polmaratóne – RAJEC.. Obidvaja bežci sa stretli
1.októbra 2017 na trati Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, v ktorom dlhoročný
pretekár Emil Hudák obsadil vo svojej kategórii M70 11. miesto. Mimoriadny úspech
dosiahol v Košiciach Marián Zimmermann, ktorý skončil celkovo na 11. mieste a bol tretím
najrýchlejším Slovákom.
Medzi úspešných športovcov Kluknavčanov patrí aj boxer Dominik Kaľavský
Dominikove skúsenosti s týmto športom začali už v jeho 15.tich rokoch, kedy trénoval počas
strednej školy v Košiciach pod vedením Jána Ondu st. Ako mladý talent vo svojich 16.tich
rokoch zvíťazil na majstrovstvách SR staršieho dorastu v Slovenskom Novom Meste. Práve
na spomínaných majstrovstvách si Dominika všimol reprezentačný tréner Marian Smolák st.,
pod ktorého vedením Kluknavčan boxoval v reprezentačnom drese. Vďaka tomu Dominik
navštívil mnoho krajín ako napríklad Dánsko, Litvu, Nemecko, Maďarsko, kde zápasil so
špičkovými boxermi, ale bol tiež aj v Poľsku na majstrovstvách Európy alebo v Ústí nad
Labem, kde sa v zápase olympijských nádejí umiestnil na druhej priečke. Počas svojej kariéry
sa na majstrovstvách Slovenskej republiky umiestnil 3x ako vicemajster a 2x ako majster
Slovenska a jedenkrát získal bronzovú medailu. Dominik istú dobu trénoval pod vedením
úspešného profesionálneho pästiara a prezidenta Slovenskej boxerskej federácie, Tomiho
Kida v Galante. Tu nabral mladý boxer svoje najcennejšie skúsenosti a ešte viac rozbehol
svoju profesionálnu kariéru. Medzi Dominikove momentálne najväčšie úspechy patrí titul

šampióna organizácie East pro Fight a taktiež titul Fusion FN, za ktoré sa zaslúžili tréneri
Robo Mikes a Marcel Zóna. Pod týmto vedením Dominik naďalej trénuje a pripravuje sa na
ďalšie zápasy. Dominátor, ako ho nazýva jeho celý fanklub, počas svojej doterajšej kariéry
naboxoval vyše 100 zápasov a s jeho vytrvalosťou a vášňou k tomuto športu ho množstvo
víťazstiev čaká.

Oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 2016
Dňa 16. marca 2017 sa v Spišských Vlachoch pod záštitou Olympijského klubu SPIŠ, mesta
Spišské Vlachy a Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, v spoločenskej sále Kultúrneho
domu v Spišských Vlachoch konal už 44. ročník vyhlásenia najúspešnejších športovcov
regiónu Spiš za rok 2016. Aj obec Kluknava mala na tomto tradičnom podujatí svoje
zastúpenie. Ocenenie z rúk starostu obce Ing. Štefana Kováča prijali bývalí a súčasní úspešní
športovci obce Kluknava: Jozef Ringoš, Andrej Hamrák a Ján Horváth (pre chorobu sa
oceňovania nezúčastnil). Cenu Fair Play si prevzal maratónec Emil Hudák. Medzi
najúspešnejšími športovcami v regióne Spiš bol ocenený aj kluknavský bežec Mgr. Marián
Zimmermann.

