Kluknavský
MILÍ SPOLUOBČANIA,
známy umelec Andy Warhol raz povedal: „Vždy sa hovorí, že čas všetko
zmení, ale v skutočnosti to musíte
zmeniť sami.“ V tejto dobe si ešte
čoraz viac uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas... Čoraz menej trávime
spoločné chvíle, stále menej sa rozprávame a jednoducho, všetko podporujeme argumentom, že „nemáme
čas“. Blíži sa koniec roka, metaforou
by sme mohli povedať, že čas sa napĺňa... Vyslovujeme prianie, aby si
počas nasledujúcich sviatkov radosti
a pokoja každý z Vás našiel čas nielen
pre seba, ale najmä pre svojich blíz-

ňa 3. septembra 2018 sa o 10.00
hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej školy, ktorá po 2 mesiacoch nadobudla
úplnú inú podobu. V rámci rekonštrukcie sa urobilo podkrovie s novými triedami a príslušenstvom, so sociálnymi
zariadeniami, spálňami, budova bola
zateplená, vymenili sa okná a upravilo prízemie. Investícia na rekonštrukciu materskej školy tvorila hodnotu
357 148, 58 €. Nové priestory v škôlke
si s radosťou užívajú nielen deti, ale aj

december 2018

Vážení spoluobčania,

10.

kych a aspoň nachvíľu zmenil zabehnutý spôsob života. V tomto vydaní
Kluknavského hlasu Vám chceme
priblížiť, čo všetko sa udialo za posledný polrok v našej obci. Prajeme
Vám príjemné čítanie!

Slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej materskej školy

D

hlas

dospelí – či už rodičia alebo aj pedagogický a nepedagogický zbor.

novembra 2018 sa konali
komunálne voľby, kedy sme
mali možnosť vybrať si starostu
a poslancov OZ.
Chcem sa Vám poďakovať za
účasť na hlasovaní a dôveru, ktorú
ste mi preukázali tým, že ste ma
zvolili za starostu obce Kluknava
na ďalšie funkčné obdobie. Je to
pre mňa výzva, aby som pokračoval v nastúpenej ceste a splnil predvolebné sľuby.
Blahoželám aj zvoleným poslancom a tým odchádzajúcim chcem
vyjadriť vďaku za pomoc a podporu v uplynulom funkčnom období.
Verím, že sa spoločne s poslancami
zvoleného zastupiteľstva zaslúžime
o ďalší rozvoj našej obce. Ďakujem
všetkým spoločenským organizáciám za spoluprácu v roku 2018, pracovníkom OcÚ za podporu, aktivačným pracovníkom za zveľaďovanie
obce. Vedeniu ZŠ a MŠ za pomoc pri
riešení dennodenných povinností.
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Krásne Vianoce Vám všetkým chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby nový rok
za to stál. Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2019 praje
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Milí spoluobčania,
v mene všetkých pracovníkov
obecného úradu, obecného
zastupiteľstva a starostu obce
Vám želáme, nech sú pre Vás
tohtoročné sviatky naplnené
pokojom, radosťou, láskou
a vzájomným porozumením
a nech je pre Vás rok 2019
príležitosťou vykonať dobré
veci.

„Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“ — Victor Hugo
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Oddychová zóna
„Pri Haci“ –
miesto oddychu
a spoločného
stretnutia

D

ňa 2. októbra 2018 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie oddychovej
zóny „Pri Haci“, ktorého sa zúčastnilo
niekoľko desiatok občanov. Po slávnostnom požehnaní kríža, ktorý vytvoril umelecký rezbár Štefan Grech
z Bušoviec, sa prítomní spolu so správ-

dychovej zóny bolo vybudovať priestor,
ktorý bude slúžiť na oddych, alebo príjemné posedenie, ale v neposlednom

rade to bolo prianie, aby sa toto miesto
stalo miestom vzájomného stretávania
sa a rozhovoru.

com farnosti Mgr. Jozefom Palenčárom
pomodlili októbrovú pobožnosť. Súčasnú podobu oddychovej zóny odborne
navrhli architekti Ing. arch. Zuzana
Medvecká-Heretiková a Ing. arch. Juraj
Medvecký-Heretik - ATELIÉR MEDIČI
a zrealizovala ju ﬁrma Jozefa Kurillu
z Richnavy. Zámerom vytvorenia od-

Telocvičňa pri základnej škole prešla
rekonštrukciou

S

lávnostné otvorenie telocvične pri
základnej škole po jej rekonštrukcii
sa konalo dňa 17. októbra 2018. Starosta
obce v rámci svojho príhovoru, okrem
iného, pripomenul, že telocvičňa bola

postavená v roku 1984 v akcii Z. V roku
2018 bola obci poskytnutá dotácia vo
výške 117 500 €, vďaka ktorej sa vymenila palubovka, okná, kotly a sklobetónky, opravil a zateplil sa strop a taktiež sa

vymenili aj svietidlá. Spoluúčasť obce
v rámci tejto rozsiahlej rekonštrukcie
bola vo výške 29 375 €, ZŠ Kluknava
z vlastného rozpočtu prispela sumou
35 072 €. Projekt vypracoval Ing. Ján
Sova zo spoločnosti A.I.P projekt Košice, stavbu realizovala ﬁrma Miroslav
Hrubý - Mirex zo Spišskej Novej Vsi zastúpená Miroslavom Hrubým a stavebný dozor vykonával Ing. Ivan Fejedelem.

„Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.“ — Anton Srholec

Kluknavský hlas

3

Materská škola Kluknava
Začiatok školského roka bol pre deti, rodičov ale aj pre nás
pedagogických aj nepedagogických pracovníkov o mnoho
radostnejší a veselší, spoločne sme sa tešili na novú – zrekonštruovanú materskú školu. Starosta obce Ing. Štefan Kováč
3. septembra 2018 slávnostne otvoril novú zrekonštruovanú
materskú školu a zahájil začiatok školského roka 2018/2019.

V

druhej etape rekonštrukcie, ktorá sa uskutočnila od 16.
apríla od 31. augusta 2018 materská škola zmenila úplne svoje dispozičné riešenie a spĺňa tak hygienické normy
a predpisy na prevádzku pre deti a mládež.
V školskom roku 2018/2019 Materská škola poskytuje
predprimárne vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom
vo veku 2 – 6 rokov. Deti majú možnosť všestranne rozvíjať svoju osobnosť v aktivitách a činnostiach pod vedením
kvaliﬁkovaných učiteliek, rozdelení sú do troch tried podľa
vekových kategórii - malej, strednej a veľkej, kde je spolu zapísaných 55 detí z toho 13 predškolákov.
Každá trieda má svoju samostatnú herňu, umývarku, samostatnú spálňu a šatňu. Interiér je vybavený novým moderným nábytkom, didaktickými pomôckami.
Naším cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej
a estetickej. Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie v škole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Výchovno-vzdelávací proces sa snažíme obohatiť mimoškolskými aktivitami, aktivitami organizovanými obcou,
základnou školou a inými organizáciami.
Vystúpili sme na Kluknavských slávnostiach s pásmom
„Žartovné hašterenie deti na lúke“.
V mesiaci september sme organizovali:
 Turistickú vychádzku k Drevenému mostu v Štefanskej
hute, navštívili sme oddychové miesto „Pri Haci“
 Exkurziu na Obecný úrad v Kluknave
V mesiaci október to boli aktivity:
 Tvorivé dielne – tvorenie zo šišiek, tvorenie z tekvičiek –
veselé zvieratká

 Šarkaniáda - púšťanie šarkanov
 Jesenné dobroty – ochutnávka ovocia a zeleniny, vitamínové šaláty
 Jeseň života – Úcta k starším poďakovanie starým rodičom za starostlivosť
V mesiaci november:
 Navštívili sme Spišské divadlo – rozprávku „Tri vlasy deda
vševeda“
 Hrabanie lístia – školská záhrada
 V mesiaci december:
 „Mikulášske prekvapenie.“ do našej MŠ prišiel Mikuláš
s ktorým deti prežili krásne mikulášske dopoludnie vďaka
sponzorovi p. Maslíkovi, a Babysitting Košice a rodičom,
ktorí sa podieľali na príprave
 Tvorivé dielne deti si vyskúšali pečenie a zdobenie perníkov, vyrábali vianočné ozdoby
 Vianočná nálada - básničkami, pesničkami a scénkami,
ktoré si deti pripravili pod vedením svojich učiteliek obdarovali svojich blízkych a navodili tak atmosféru blížiacich
sa Vianoc.
Zúčastnili sme sa aktivít organizovaných Školským úradom Margecany ako Tangramiáda, kde svoje logické myslenie, rýchlosť a šikovnosť si vyskúšali a vzorne nás reprezentovali: Viktória Majerníková a Filip Papcun.
Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže o cenu primátora mesta Gelnica „Gelnická dúha“ téma „U pani doktorky“.
ÚSPECHY:
Viktória Majerníková patrila medzi ocenených primátorom
mesta Gelnica.
A úspech mal aj výkres Viktórie Richnavskej, ktorý bol vystavovaný na vernisáži.
Darilo sa nám aj v ďalšej výtvarnej súťaži, ktorej vyhlasovateľom bol Okresný úrad Gelnica
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany“.
UMIESTNENIE:
2. miesto: Paulína Kováčová.
Deti pripravovala p. učiteľka Mgr. Lucia Podracká.
Aj tieto úspechy a aktivity svedčia o tom, že chceme urobiť
všetko, aby boli deti v našej „novej“ materskej škole šťastné
a spokojné a odovzdať im čo najviac lásky, vedomosti a praktických zručnosti.
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, znova prichádzajú so
svojím tajomným čarom, s tichou radosťou.
Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa na procese rekonštrukcie Materskej školy v Kluknave podieľali – pánovi starostovi Ing. Štefanovi Kováčovi, poslancom a pracovníkom Obecného úradu,
tým, ktorí sa rozhodli podporiť takú rozsiahlu rekonštrukciu,
projektantovi, ﬁrme, ktorá stavbu realizovala, Rade školy,
ale aj pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí
priestory upratovali a pripravili k slávnostnému otvoreniu.
Ďakujeme rodičom za ich účasť a pomoc pri organizovaní
aktivít, sponzorom a všetkým, ktorí s nami spolupracovali
počas celého roka.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ

„Tajomstvom úspechu nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť záľubu v tom, čo robíme.“ — T. Alva Edison
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vždy sa tešíme na príchod najkrajších
sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej
úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod,
berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný
čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe
bližšie. Otvárame svoje srdcia viac, ako
inokedy. Čo spôsobuje to, že mäkneme,

poludnie v altánku na Vierbinách, kde
sme opekali. Bola veľmi pekná účasť.
Žienky boli nadmieru spokojné. Porozprávali sa, zasmiali sa, pospomínali si
a nechýbala dobrá nálada. Taktiež sme

Športového klubu Harichovce. Hlavným organizátorom bola Okresná organizácia Únia žien Slovenska Spišská
Nová Ves a Základná organizácia ÚŽS
Harichovce. Olympiáda sa niesla v duchu olympijských tradícií, s cieľom
rozvíjať pohybové aktivity žien každého veku a podporiť ich osobitný rozvoj,
zdravý životný štýl, posilniť zmysel pre
spolupatričnosť a upevniť kultúrno-spoločenské vzťahy členiek. Súťažili
sme v dvoch družstvách a aj napriek
zlému počasiu sme sa umiestnili na 7.
a 9. mieste.
Mesiac november bol veľmi bohatý na aktivity. Dňa 17. novembra, keď
bol štátny sviatok, sme zorganizovali

cítime? Aj keď to mnohí nepripúšťame,
naše podvedomie to cíti – očisťuje nás
očakávanie príchodu najdrahšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si rok
čo rok pripomíname. Doprajme pokoj
našej duši a srdcu, objavme sami seba
a vtedy objavíme v našom okolí aj
iných ľudí. Možno sa ten kúsok sveta,
v ktorom žijeme, stane lepším kúskom
sveta. Vianoce sú najľudskejším a najláskavejším obdobím v roku a aj ten
už pomaly končí. Z toho dôvodu vás
chcem i ja oboznámiť s našimi aktivitami a zároveň poďakovať za krásny
rok, ktorý naša Základná organizácia
Únia žien Kluknava mala. V krátkosti
by som Vás chcela oboznámiť s druhou
polovicou roka, nakoľko prvú polovicu
som avizovala v Kluknavskom hlase
v júli tohto roku.
Bolo horúce slnečné leto a tak sme
si 16. augusta 2018 urobili krásne po-

zablahoželali našim dvom jubilantkám.
Dňa 20. augusta 2018 sme organizovali výlet autobusom do Starej Ľubovne na Ľubovniansky hrad, kde sme sa
mohli zúčastniť vystúpenia sokoliarov a pozrieť si skanzen pod hradom.
V obci Hniezdne sme navštívili zaujímavú prehliadku v Nestville whisky
parku, kde sa vyrába prvá slovenská
whisky. Videli sme tam tradičné ľudové
remeslá, ktoré súviseli s liehovarníctvom. Súčasťou areálu je aj novootvorená čokolátéria - Nestville Chokolate.
Cestou späť sme sa zastavili v meste
Sabinov, na prehliadku mesta a osviežujúcu zmrzlinu po teplom dni. Bol to
veľmi pekný výlet s deťmi, z ktorého
sme si priniesli pekné zážitky.
Dňa 22. septembra 2018 sme sa zúčastnili 6. ročníka kultúrno – športovej olympiády „Ženy v akcii,“ v areáli

spoločnú brigádu pri Kaplnke sv. Jána
Nepomuckého. Pohrabali sme lístie,
pozbierali odpadky, ostrihali živý plot
a pozametali okolie. Odpad bol vyvezený obecným úradom
21.novembra 2018 sa naše dve členky
zúčastnili IV. konferencie KO ÚŽS v Košiciach „Odkaz Terézie Vansovej a skupiny spisovateliek pre súčasnú ženu“.
23. novembra 2018 sa konala prednáška na obecnom úrade o kriminalite, kde sa za našu organizáciu zúčastnilo päť členiek.
26. novembra 2018 sme organizovali
„Predmikulášske posedenie“ v priestoroch jedálne Základnej školy v Kluknave. Súčasťou posedenia bola výmena
receptov na sladké zákusky, ukážka
výroby adventných vencov, vianočných ozdôb a výroba mydla. Posedenie
sa nieslo v duchu tvorivých rúk našich
šikovných žien. Mali sme príležitosť ob-

Správa činností Únie žien Slovenska
Základná organizácia Kluknava
Vážení spoluobčania,

„Cítiť, milovať, trpieť, obetovať sa, bude vždy obsahom života ženy.“ — Pierre Teilhard De Chardin
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divovať ich talent a pozrieť sa, čo všetko
sa vďaka svojej šikovnosti, kreatívnosti
a trpezlivosti naučili.
29. novembra 2018, približujúci čas
adventu, nám priniesol ďalšiu činnosť
vitia a zdobenia venca pri Kaplnke sv.
Jána Nepomuckého.
8. decembra 2018 sme sa zúčastnili
divadelného predstavenia brilantnej
komédie Reštavrácia, v divadle Spišskej Novej Vsi. Urobili sme si aj priestor
na vianočné nákupy a prechádzku
mestom. Bol to veľmi pekný predvianočný zážitok.
10. decembra 2018 sa konal ako každý rok dobrovoľný projekt Čaro Vianoc
v Spišskej Novej Vsi. Bol to jubilejný
30. ročník predvianočného stretnutia
rodín, ktoré je dobrovoľníckou aktivitou. Patrí ku tradíciám ľudovej kultúry
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a tradícií našich predkov, ktoré sú súčasťou národnej kultúry s premostením na aktuálne moderné tradície v rodinách. Nemohli sme odmietnuť pozvanie a zúčastnili sme sa tohto projektu
aj zapojením do výstavky ručných prác
a tradícií regiónu Spiša. To všetko bolo
prezentované vinšmi, koledami, zvykmi MŠ, ZŠ, ZUŠ, FS.
16. decembra 2018 v Kaštieli Biela
dáma a Čierny rytier v Kluknave, sme
sa zapojili do spoluorganizovania akcie
Tradície a zvyky v Kluknave pred Vianocami a počas nich. Bolo to venované
najmä deťom, aby nezabudli na dedičstvo našich otcov a starých otcov, mám
a starých mám.
A máme tu koniec roka.
Všetkým členkám únie žien chcem
touto cestou poďakovať za ich celo-

ročnú prácu, ktorú venujú organizácii
a taktiež všetkým občanom Kluknavy.
Zvlášť sa chcem poďakovať pánovi starostovi a celému obecnému úradu za
ich pomoc a pochopenie.
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia
všetky zvony sveta a oznámia príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudnime na
všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske a svornosti. Prajem vám
všetkým vážení spoluobčania krásne
prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku 2019. Všetko
dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Anna Rabatinová
predsedníčka Únie Žien Slovenska
Základná organizácia Kluknava

Ľudové zvyky a činnost FS Kluknavčanka
Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý.
Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava. Piesne, hudba a tanec sa prenášajú z generácie na generáciu.

A

j FS Kluknavčanka má záujem na
tom, aby zvyky a tradície našej
obce neboli zabudnuté. Aj keď v druhej

polovici roka 2018 bolo vystúpení menej ako v minulosti, predsa sme dňa
25.8.2018 obohatili program folklór-

nych slávností v Žakarovciach, kde sa
každoročne usporadúvajú Dni Janky
Guzovej – ich známej rodáčky a speváčky ľudových piesní. Za sprievodu
našej ľudovej hudby sme sa predstavili
s pásmom „Dožinky“. Významnou udalosťou roka v našej obci sú kluknavské
folklórne slávnosti „A ot Kľuknavi śedzem miľ“, ktoré sa tento rok konali 2.
septembra 2018. Na nich sa naša folklórna skupina podieľala organizačne
aj programovo. Po úvodnej piesni „A
ot Kľuknavi śedzem miľ“ nasledoval
program, v rámci ktorého sme vystúpili s pásmom dožiniek. Tento zvyk je
zvýraznený dožinkovým vencom uvipokračovanie na strane 6 »

„Veľa ľudí starne len z pohodlnosti, že už nechcú nič robiť.“ — Tomáš Garrigue Masaryk
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pokračovanie zo strany 5 »

tým z obilných klasov, ozdobený poľnými kvetmi a mašľami nad hlavami
žencov, ktorý odovzdávajú gazdovi ako
znak ukončenia žatvy. Dievčatá zatan-

Z

O SZZP Kluknava vykonáva činnosť 21. rok. V súčasnosti máme
106 členov – zdravotne postihnutých
občanov i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom.
Spolupracujeme s Okresnou radou
SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so ZO ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník, Urbárska spoločnosť – pozemkové
spoločenstvo Kluknava.
Aktivity podľa plánu práce organizuje 7- členný výbor.
V 2. polroku 2018 sme uskutočnili
tieto akcie:
Deň rodiny – Ako každý rok, aj tohto roku ZO zorganizovala v mesiaci
júl stretnutie členov a ich rodinných
príslušníkov. Podujatie sa uskutočnilo
v stredu 5. júla 2018 v budove ZŠ Kluknava so začiatkom o 14:00 hod. Účastníci strávili príjemné popoludnie pri
dobrom guláši a malom občerstvení, pri
hudbe sa pobavili, porozprávali, pospomínali. Akcie sa zúčastnilo 61 účastníkov.
V mesiaci júl sa naše členky ako každý rok podieľali na prípravách odpustu
pri sv. Anne – upratovanie kostolíka
a okolia, zabezpečenie materiálu a vitie girlánd.
Vo štvrtok 13. septembra 2018 sme
zorganizovali autobusový výlet do
Levoče a Vrbova. Z Kluknavy sme
odchádzali o 7,15 hod, o 8,30 sme absolvovali s kvaliﬁkovaným sprievodcom prehliadku katedrály sv. Jakuba,
následne s inou sprievodkyňou sme si
prezreli aj historické námestie Levoče.
Z Levoče sme sa presunuli na termálne
kúpalisko do Vrbova, kde sme dokonale zrelaxovali. Počasie bolo slnečné,

covali rezké koleso a to všetko za sprievodu ľudovej hudby v zložení PaedDr.
Roman Ondáš – harmonika, Jozef
a Matej Tatranský – husle a Marek Tatranský – basa. Tieto slávnosti boli o to
významnejšie, že boli zároveň oslavou

60. výročia organizovaného folklóru
v našej obci. Veľmi si vážime a touto
cestou ďakujeme obecnému úradu za
ocenenie, ktoré dostala dlhoročná vedúca FS Kluknavčanka Mgr. Gabriela
Kyseľová a aj naša FSk.
Okresné osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi každoročne organizuje
program predvianočných a vianočných zvykov „Z daleka my idzeme“.
Dňa 15.12.2018 sme vo Veľkom Folkmári vystúpili s pásmom „S kudzeľu“
a „Na Ondreja“.
Nakoniec je treba pripomenúť účast
našich členov oblečených v krojoch na
odpustových slávnostiach pri sv. Anne
a na sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej.
Rok 2018 je za nami. Do nasledujúceho roka si prajeme hlavne zdravie,
aby elánu a chuti pripomínať tradície
folklóru bolo stále dosť.
Za FS Kluknavčanka
Marta Medvecová

Činnosť ZO SZZP
v 2. polroku 2018.

Mesiac úcty k starším – v októbri
sme navštívili našich 3 imobilných členov a odovzdali im drobné darčeky.
Pozornosť jubilantom – drobné darčeky boli odovzdané 11 jubilantom
nad 60 rokov.

takže z výletu sme si odniesli pekné
zážitky.
V soboru 13. októbra 2018 výbor ZO
organizačne zabezpečil celodenný výlet do Poľska - Krosno a na Duklu. Odchod účastníkov bol ráno o 6,00 hod,
autobus zastavoval na každej autobusovej zastávke. Cesta prebehla bez problémov, príchod na trhovisko v Krosne
bol cca o 8.30 hod. Do 14.00 hod. bol čas
a priestor na nákupy a občerstvenie.
Každý si nakúpil podľa vlastného uváženia a výberu. Prevažná väčšina účastníkov nakúpila kytice, vence a sviečky
k pamiatke zosnulých. O 14.00 hod sme
odchádzali z Krosna na Slovensko na
Duklu, kde sme si prezreli pamätník
padlým hrdinom v 2. svetovej vojne
a poklonili sa ich pamiatke. Po ceste
naspäť bola krátka zastávka v motoreste na občerstvenie.
Rekondičné pobyty v druhom polroku absolvovali členovia ich rodinní
príslušníci v týchto kúpeľných zariadeniach: Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Bardejovské Kúpele a Dudince.

Účasť na aktivitách iných ZO okresu
Gelnica: 23. augusta 2018 (štvrtok) – 2.
ročník športových hier okresu Gelnica
„Neseď doma, poď s nami“ – zúčastnilo
sa 6 členov našej ZO. 15. novembra 2018
sa naši členovia výboru zúčastnili na
akcii „Kráčame vpred“ v Mníšku nad
Hnilcom. Je to pracovný seminár určený pre funkcionárov základných organizácií SZZP okresu Gelnica. Jeho zámerom je zvýšiť úroveň aktivít dobrovoľníkov v základných organizáciách.
12. decembra 2018 Nálepkovo – „Náš
deň“ – stretnutie členov výborov ZO poďakovanie za celoročnú prácu.
Mikulášske posedenie – v spolupráci s OR SZZP Gelnica sa uskutočnilo
dňa 6. decembra 2018 v reštaurácii Poľovník so začiatkom o 13:00 hod. Akcie
sa zúčastnilo 91 účastníkov.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto roku bola bohatá na aktivity, kde
okrem členov sa na jednotlivých akciách zúčastnili aj rodinní príslušníci
a nečlenovia.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi
obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p. Eve
Balogovej – reštaurácia Poľovník, ZŠ
Kluknava a sponzorom: p. Helena Palková, Obec Kluknava, Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Kluknava a nemenovaným sponzorom.
V Kluknave, december 2018.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová
predsedníčka ZO SZZP

„Či je už srdce šťastné alebo trpiace, vždy potrebuje ešte jedno k sebe.“ — Božena Němcová
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Michal Tajcnár
oslavoval – 90 rokov

O

slávenec sa narodil 8.12.1928
v Budmericiach, býval v Košolnej
pri Trnave, kde prežil svoju mladosť.
Meštiansku školu navštevoval v Bojnej,
okr. Topoľčany, potom študoval na rim.
kat. ústave v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, kde v roku 1950 zmaturoval. Po maturite dostal umiestenku
do Malej Idy, potom 3 roky pôsobil na
bývalej meštianke v Krompachoch.
Po ukončení základnej vojenskej
služby dostal umiestnenku na osemročnú školu do Kluknavy, kde pôsobil do roku 1975. Škola najprv bola
v kaštieli, v roku 1960 sa presťahovala
do terajších priestorov. Učil biológiu,
chémiu, práce na školskom pozemku,
kde zriadil veľkú záhradu, ktorá sa volala Mičurinské pole. Uprostred bolo
pokusné políčko, okolo ktorého boli
školské lavice. Na políčku pán učiteľ
Tajcnár učil žiakov sadiť zeleninu, pestovať kvety, ale hlavne ovocné stromy.
Vypestoval divé stromčeky a na nich
učil žiakov štepiť. Veľkú radosť mali tí
žiaci, ktorým sa to podarilo. Stromček
si zobrali domov, kde ho zasadili a sledovali ako rastie a prináša úrodu. Žiaci
na Mičurinskom poli sa toho veľa nau-

čili a neskôr uplatnili aj v praxi doma.
Mičurinské pole bolo pýchou školy
a obce.
Oslávenec na Kluknavu má tie najkrajšie spomienky, so žiakmi nemal
žiadne problémy, s niektorými je v kontakte, vzťahy v učiteľskom kolektíve
boli veľmi dobré. Najradšej spomína na
veľké futbalové derby zápasy Kluknava
– Richnava, Kluknava – Štefanská Huta.
Nezabudnuteľné sú úsmevné historky s pánom učiteľom, na ktoré sa
spomína na každom stretnutí absolventov ZŠ...

Poľovnícka spoločnosť
vlastníkov lesa a pôdy Kluknava
Rok 2018 je za nami. Do nasledujúceho roka si prajme hlavne zdravie, aby
elánu a chuti pripomenúť tradície
folklóru bolo stále dosť.

Z

ima je čas odpočinku, zastavenia
a kľudu. Začína v dobe zimného slnovratu, kedy je najviac tmy v celom
roku. December je mesiacom dlhých
večerov, krátkych dní s prvým snehom. Niektoré zvieratá spia zimným
spánkom, stromy majú obdobie vegetačného kľudu. Zvieratá, ktoré v zime
hrániť
nespia sa musia dobre chrániť
pred chladom pohybom
a uživiť sa. Keď zem pokryje ľad a sneh, zver sa
len ťažko dokáže prehrabaťť
vi
k potrave. Zver si tak do krvi
tliporaní svoje nohy na najcitlivejších miestach. Avšak aj sneh
dokáže zver potrápiť. Po dlhšej
dobe chôdze je veľmi vyčerpaná.
Preto je v tomto období veľmi potrebná ochrana prírody. Je to pre zver stav
núdze a pre nás, poľovníkov je prioritou
zimné prikrmovanie lesnej zveri. Počas

celého roka Poľovnícka
s
spoločnosť
vlastníkov lesa
a pôdy Kluknava vyviezla
do prírody pre zvieratá niekoľk ton krmiva, naplnili sa
koľko
všetky krmelce, soliska pravidelne napĺňame novou soľou a staráme sa
o zver čo najlepšie. Týmto spôsobom sa
chcem poďakovať všetkým aktívnym
členom Poľovníckej spoločnosti Kluknava, priateľom poľovníctva, ktorí sa

Pán Tajcnár žije v Trnave, kde si užíva dôchodok, zaujíma ho šport, hlavne
futbal a hokej, je verným fanúšikom
Slovana Bratislava, má 2 synov, teší sa
zo 6 vnukov a 2 pravnukov, ktorých má
veľmi rád.
Oslávencovi ku krásnemu životnému
jubileu v mene kluknavčanov prajem
veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej
pohody, nech Vás úsmev a optimizmus
sprevádzajú na každom kroku.
S prispením Pavla Tajcnára
spracoval Ing. Štefan Kováč
svedomito starajú o lesnú zver, obci
Kluknava, Urbárskym spoločnostiam,
Poľnohospodárskemu družstvu Kluknava a dobrovoľníkom za zveľaďovanie, ochranu prírody a pravidelné prikrmovanie.
Nový rok pre každého z
nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli
uskutočniť v súkromnom
i pracovnom živote. Je to
však aj čas obzretia sa
späť a zhodnotenia toho,
čo sme uplynulý rok zažili
a hlavne vykonali.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok chceme vám
priať, aby človek človeka
vždy mal rád, aby jeden druhému vždy
viac šťastia prial, aby nový rok za to
stál.
Prajem vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového
roku, pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa osobných ako aj pracovných
úspechov.
Ing. Ľuboš Šuster
Predseda PSVLaP Kluknava

„Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia.“ — Jan Werich
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Telovýchovná jednota

FC Kluknava

J

esennou častou sme ukončili ročník
2018/2019. Priblížme si teda jednotlivo, ako sa darilo našim mužstvám vo
futbalových sútažiach. Začneme mužstvom dospelých. Z kádra odišli po jarnej časti: Borza -Veľký Šariš, Jurík-Ťahanovce, Seman-Slovinky, Šefčík-Smižany.

Mužstvo dospelých prevzal Milan Lisý
s asistentom Mariánom Belejom. Jeseň
nám veľa radosti nepriniesla, káder bol
celú jesennú časť v značne oklieštenej
zostave. V tabuľke sa nachádzame na
12.tej priečke. Dorastencov viedol tréner
Mário Kakalejčík. Chlapcom, podobne
ako A mužstvu, jesenná časť nevyšla
podľa predstáv a v tabuľke sa umiestnili
na poslednej priečke. Posledné zápasy
ale priniesli zlepšenie a dvoma výhrami
potešili našich fanúšikov. Žiacke muž-

stvo pod taktovkou trénera Petra Rychnavského sa umiestnilo na solídnej 7.
priečke. Žiaci boli doplnení o nových
hráčov, a čo nás najviac teší, že počas
celej jesene sa aktívne zapájali do tréningového procesu v hojnom počte. Na
záver sa chce vedenie TJ poďakovať starostovi obce, hospodárom, hráčom, trénerom a fanúšikom klubu za ich podporu. Prajeme Vám ešte všetkým príjemné
a požehnané sviatky a všetko najlepšie
v novom roku!

Tabuľka žiaci
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

1

TJ Lokomotíva Margecany

9

9

0

0

66:2

27

2

FK Prakovce

9

7

1

1

58:11

22

3

MFK Gelnica

9

7

1

1

24:7

22

4

TJ Slovan Nálepkovo

9

4

2

3

31:30

14

5

TJ Mníšek nad Hnilcom

9

4

0

5

49:36

12

6

FK Slovan Veľký Folkmár

9

3

1

5

28:25

10

7

TJ FC Kluknava

9

2

2

5

8:36

8

8

AŠK Maria Huta Gelnica

9

2

1

6

10:28

7

9

ŠK Lesy Švedlár

9

2

0

7

12:55

6

10

FK Slovan Helcmanovce

9

1

0

8

3:59

4

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava
Meno hráča

Počet gólov

1.

Dominik Michlík

4

2

Nemčík Marián

1

3.

Fodor Marko

1

4.

Alex Sebastian Papcun

1

Tabuľka dorast
Poradie Názov klubu
1.

TJ Margecany

10

9

1

0

68:8

28

2.

MFK Gelnica

10

7

1

2

39:15

22

3.

FK Prakovce

10

5

1

4

18:20

16

4.

AŠK Maria Huta Gelnica

10

4

1

5

22:24

13

5.

TJ Slovan Nálepkovo

10

4

1

5

28:36

13

6.

TJ Mníšek nad Hnilcom

10

3

1

6

24:34

10

7.

FK Slovan Helcmanovce

10

3

0

7

22:44

9

8.

TJ FC Kluknava

10

2

0

8

14:54

6

Strelci - dorast TJ FC Kluknava
Meno hráča

Počet gólov

1

Bodnár Dominik

6

2

Tomáš Chibeľ

2

3

Dávid Jánošík

1

„Kto je dobrý, verí v dobro, lebo ho vie tvoriť v iných.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj
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Tabuľka A-mužstvo – V- liga Podtatranská
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Víťazstvo

Remíza

Prehra

Skóre

Body

1.

ŠK Harichovce

14

10

2

2

46:17

32

2.

FK 1931 Hranovnica

14

8

3

3

32:16

27

3.

FK 05 Levoča

14

8

2

4

21:15

26

4.

TJ Štart Hrabušice

14

7

3

4

38:27

24

5.

Dunajec Spišská Stará Ves

14

6

5

3

38:22

23

6.

MŠK Slavoj Spišská Belá

14

7

2

5

37:25

23

7.

1. MFK Kežmarok

14

7

2

5

31:23

23

8.

TJ Slovan Nálepkovo

14

7

1

6

38:30

22

9.

FK Veľká Lomnica

14

7

0

7

30:28

21

10.

FK Vysoké Tatry

14

5

3

6

24:23

18

11.

TJ Tatran Ľubica

14

4

5

5

29:37

17

12.

TJ FC Kluknava

14

3

1

10

15:41

10

13.

FK Olcnava

14

2

1

11

11:40

7

14.

TJ Družstevník Odorín

14

2

0

12

11:57

6

Strelci gólov TJ FC Kluknava – A-mužstvo
Meno hráča

Počet gólov

1.

Mário Kakalejčík

6

2.

Marián Belej

3

3.

Dominik Bodnár

3

Za výbor TJ FC Kluknava
predseda Ján Richnavský

Obnova budovy
šatní a tribúny
TJ Kluknava

V

mesiacoch júl a august sa zrealizovala obnova budovy šatní a tribúny TJ Kluknava, ktorá sa zrekonštruovala v sume 13 010,53 €, z toho obce
dostala na túto rekonštrukciu dotáciu
zo Slovenského futbalového zväzu vo
výške 10 000 €. V rámci tejto obnovy

sa vymenili okná, opravili sa omietky,
vymaľovalo sa, vymenili sa lavičky na
sedenie na tribúne, namontovali sa
solárne fotovoltaické panely na ohrev

vody, oplechovali sa strechy na vstupných budovách pri bráne. Rekonštrukciu zrealizovala ﬁrma Alkon SV s.r.o. zo
Spišskej Novej Vsi.

„Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba.“ — Fjodor Michajlovič Dostojevskij
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Úspechy našich občanov

Kluknavský bežec Emil Hudák zdoláva
jeden maratón za druhým
V ostatnom vydaní Kluknavského
hlasu sme nesprávne uviedli skutočnosť, že dlhoročný maratónec Emil
Hudák bol ocenený v Hrabušiciach
na podujatí Najúspešnejší športovci
regiónu Spiš za rok 2017.

V

skutočnosti bol osobne pozvaný
prezidentom Slovenského olympijského výboru Antonom Siekelom dňa
28.marca 2018 do Bratislavy, kde si aj za
účasti svojej manželky prevzal čestné
uznanie za aktívny prístup a príkladný
vzťah k športu. Taktiež mu bola udelená aj zlatá medaila pri príležitosti 25.
výročia založenia Slovenského olympijského výboru. Dňa 20. októbra 2018
sa zúčastnil aj STOP SHOP polmaratónu v Liptovskom Mikuláši, kde získal 1.
miesto vo svojej kategórii Veteráni nad
60 a bol mu odovzdaný darčekový kôš.
V roku 2014 absolvoval Emil Hudák
náročnú operáciu kolena, a to výmenu
svojho kĺbu za ľudovo povedané umelý,
železný, takzvanú totálnu endoprotézu
kolena. Aj napriek tejto náročnej operácii sa kluknavský maratónec svojej
záľuby v behu nevzdal a s titánovým
kolenom odbehol 10 maratónov, ten-

to rok stál až 4-krát na stupni víťazov.
V júni 2018 sa zúčastnil aj najväčšej
slovenskej štafetovej udalosti The Run
Slovakia 2018, ktorá sa konala v dňoch
1.-3. júna 2018. Išlo o najdlhší štafetový
beh na Slovensku, ktorého trasa viedla
z Košíc do Bratislavy. Trasa bola dlhá
521 km a vystriedalo sa na nej 350 bežcov, ktorí boli súčasťou konkrétneho
tímu. Súčasťou tohto podujatia bol aj
dlhoročný kluknavský maratónec Emil
Hudák, ktorý odbehol tzv. ultramaratón
– trasu z Košíc (čas štartu 09:00:00) do
Kluknavy (čas dobehu 16:47:04) o dĺžke

54 953 m. Dňa 3.6.2018 bol pozvaný organizátormi The Run Slovakia 2018 do
Bratislavy, kde odbehol trasu necelých
10 km z Ivanky pri Dunaji (čas štartu
12:42:17) na Hviezdoslavovo námestie
v Bratislave (čas v cieli: 13:21:46), kde ho
ako najstaršieho účastníka privítali nielen hlavní organizátori, ale aj všetci bežci, netrpezliví diváci a novinárska obec.
Kluknavský bežec sa 7. októbra 2018
zúčastnil aj Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, kde vo svojej kategórii M70 obsadil disciplíne Maratón
(42, 195 km) vynikajúce 10. miesto. Za
reprezentáciu našej obce mu touto cestou vyjadrujeme obdiv a vďaku a zároveň mu želáme ešte veľa osobných bežeckých úspechov.

Emil Hudák s manželkou
a prezidentom SOV
v Bratislave
pri preberaní ocenenia

Boxér Dominik Kaľavský medzi
boxérskou špičkou na Slovensku
Približne pred rokom sme vás informovali o boxerských úspechoch Dominika Kaľavského. Niektorí z vás ho už poznali aj predtým, iní ho spoznali práve
vďaka článku v Kluknavskom hlase. Takmer presne po roku vás chceme znovu
informovať o jeho úspechoch.

K

oncom mája Dominik absolvoval
zápas na prestížnom podujatí East
Pro Fight v Košiciach, kde so srbským
súperom vyhral jednoznačne 3:0 na
body. Na zápas sa Dominik pripravoval svedomito, napriek tomu, že popri
tréningoch externe študoval a zároveň
viedol svoj vlastný boxerský klub. Ako
hovorí, bol v jednom kolotoči a z výsledku zápasu sa tešil o to viac. Súper
mal mnoho odohraných zápasov a bol
„veľký ako hora“, čo je vidno aj na fotkách.
Dominik doteraz podľa jeho slov
odohral viac než 120 zápasov a väčšinu vyhral. Podujatie East Pro Fight má
pre neho špeciálny význam, keďže ho
na tento zápas prichádza podporiť rodina a mnoho priateľov, Kluknavčanov.
Vyzdvihuje atmosféru tohto podujatia,

nemohol zúčastniť, a tak si na chvíľu
dáva pauzu, avšak ako hovorí, stále sa
udržuje vo forme a čaká na ďalšiu príležitosť, kedy vám bude môcť ukázať,
čo je v ňom. Aj preto vám všetkým fanúšikom aj priateľom športu ďakuje za
podporu, ktorá ho posúva ďalej.

ktorá mu dáva tú správnu energiu a vytrvalosť v príprave na ďalšie zápasy. Jesenného galavečera sa kvôli zraneniu

„Pri úspechu buďte skromní.“ — Benjamin Franklin

Štatistika obce za celý rok 2018
Počet obyvateľov (6.12.2018): 1583
Prihlásení na trvalý pobyt: 19
Odhlásení z trvalého pobytu: 18
Prihlásení na prechodný pobyt: 1
Počet zomrelých: 16
Počet narodených: 18
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v deň 10.11.2018 v obci Kluknava
Počet volebných obvodov – 2
Počet volebných okrskov – 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku - 2
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov - 1 296
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 836
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku - 836
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva - 818
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť - 9
Počet zvolených poslancov - 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 830

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:
Por.
Meno a priezvisko kandidáta
číslo

Politická strana/
nezávislý kandidát

Počet
platných hlasov

1

Gizela Brutovská, Mgr., PhD.

SPOLU – občianska demokracia

42

2

Miloš Brutovský, Bc.

Sloboda a Soliadrita

3

3

Pavol Hvizdoš

Slovenská národná strana

21

4

Ján Kaľavský, Ing.

Nezávislý kandidát

41

5

František Kováč

Nezávislý kandidát

14

6

Štefan Kováč, Ing.

Nezávislý kandidát

412

7

Ján Majerník

Smer – sociálna demokracia

50

8

Radovan Zimmermann

Nezávislý kandidát

247

Za starostu obce bol zvolený Ing. Štefan Kováč.

Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Kluknave:
Číslo
volebného
obvodu

Por.
Meno a priezvisko kandidáta
číslo

Politická strana/nezávislý
kandidát

Počet
platných hlasov

1

1

Richard Saluga

Smer – sociálna demokracia

367

1

2

Štefan Kováč, Ing.

Nezávislý kandidát

339

1

3

Ivan Zahuranec

Kresťanskodemokratické hnutie

328

1

4

Eva Ondášová, Bc.

Kresťanskodemokratické hnutie

293

1

5

Milan Lisý

Slovenská národná strana

271

1

6

Marek Balčák, Ing.

SME RODINA - Boris Kollár

260

1

7

Jozef Franko, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

254

2

8

Miroslav Brutovský

ŠANCA

56

2

9

Mária Magdová

Nezávislý kandidát

40

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec
Kluknava vynechala rubriku Jubileá a výročia, ako aj mená narodených a zomrelých.

„Pokiaľ chcete dosiahnuť veľký úspech, budete musieť niekedy prijať veľké riziko.“ — Bill Gates
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Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1

POSLANECKÉ OBVODY

Ján Kaľavský, Ing. nezávislý kandidát - 250
Jozef Magda, Ing. nezávislý kandidát - 244
Mária Eperješiová, Ing. Demokratická strana - 226
Benjamín Kožár, nezávislý kandidát - 226
Mária Pongó, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie - 211
Mária Vasiľová, RNDr. nezávislý kandidát - 166
Ján Majerník, SMER - sociálna demokracia - 114
Juraj Drál, SMER - sociálna demokracia - 106
Marek Kiška, SMER - sociálna demokracia - 101
Dávid Segiň, SMER - sociálna demokracia - 90
Miloš Brutovský, Bc. Sloboda a Solidarita - 85
Ján Čižmarik, SMER - sociálna demokracia – 78
František Kováč nezávislý kandidát- 64
Valéria Richnavská, PhDr. SMER - sociálna demokracia - 49

Volebný obvod č. 2
Gizela Brutovská, Mgr., PhD. SPOLU - občianska demokracia - 40
Branislav Oros, SMER - sociálna demokracia - 34
Peter Hvizdoš, SMER - sociálna demokracia - 25

Na I. zasadnutí Obecného zastupitelstva obce Kluknava
dňa 21.11.2018 boli poslancom pridelené aj poslanecké obvody, a to nasledovne:
1. obvod: 1 – 83 a č. d. 675, 673, 678, 679, 681, 695, 724
– Richard Saluga
2. obvod: 84 – 166 a č. d. 723
– Milan Lisý
3. obvod: 167 – 248 a č. d. 684
– Ing. Ján Kaľavský
4. obvod: 249 – 330 a č. d. 726 – 728, č. d. 730, č. d. 733
– Bc. Eva Ondášová
5. obvod: 331 – 412 a č. d. 680, 687, 693, 721
– Ivan Zahuranec
6. obvod: 413 – 494 a č. d. 677, 719, 720
– Ing. Marek Balčák
7. obvod: 495 – 578 a č. d. 676, 710, 718
– Mgr. Jozef Franko
8. obvod: 579 – 618 a č. d. 696 - 700
– Ing. Mária Magdová
9. obvod: 619 – 668 a č. d. 682, 716, 717, 731
– Miroslav Brutovský

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Vážení športoví priatelia,
pozývame Vás
na

7. ROČNÍK FUTBALOVÉHO
VIANOČNÉHO TURNAJA
KLUKNAVČANOV
o pohár starostu obce
Kluknava,
ktorý sa bude konať

29.12.2018 o 10,00 hod.
v telocvični ZŠ Kluknava.

Srdečne pozývame
občanov obce na

8. ročník
Vianočného
nohejbalového
turnaja

Srdečne pozývame občanov
obce, ako aj všetkých milovníkov zabíjačkových špecialít,
na

4. ročník

KLUKNAVSKEJ
FAŠIANGOVEJ ZABÍJAČKY,

O PUTOVNÝ POHÁR
RIADITEĽKY ŠKOLY,
ktorý sa uskutoční

dňa 27.12.2018
o 9,00 hod.
v telocvični
ZŠ Kluknava.

ktorá sa bude konať dňa

26.01.2019 v priestoroch
reštaurácie Poľovník.

Kluknavský hlas vydáva Obecný úrad v Kluknave, zodpovední za vydanie Ing. Štefan Kováč, starosta obce,
Mgr. Lucia Kipikašová, počet výtlačkov 500.

