Kluknavský
Občasník obce Kluknava

MILÍ SPOLUOBČANIA,

Vážení spoluobčania,

prvý polrok roka 2019 je za nami.
Čas dovoleniek je v plnom prúde,
ľudia si vychutnávajú zaslúžený
oddych a načerpávajú nové sily
do ďalšieho obdobia. Je to obdobie, keď sa človek môže nachvíľu
zastaviť a obzrieť sa späť. Aj my sa
chceme na nasledujúcich stránkach Kluknavského hlasu obzrieť
za posledným polrokom a zanalyzovať, čím obec za ostatné mesiace
roka 2019 žila... Prajeme Vám príjemné čítanie!

prvý polrok ubehol veľmi rýchlo, nastal čas prázdnin a dovoleniek, a Vás
zaiste bude zaujímať, čo sa podarilo
zrealizovať v obci, a aké máme plány
na budúce obdobie.
Dokončil sa polyfunkčný objekt,
ktorý bude slúžiť ako denný stacionár pre dôchodcov (informácie o prihlásení potencionálnych záujemcov
sú zverejnené na inom mieste vydania Kluknavského hlasu) a lekáreň.
Denný stacionár bude slúžiť svojmu
účelu od 1.1.2020, pretože po kolaudácii je potrebné získať potrebné súhlasy. Lekáreň bude otvorená od 1.9.2019,
verím, že pomôže občanom obce
a nebudú musieť cestovať po lieky do
iných miest.
Do každej domácnosti bol doručený zdarma kompostér, na ktoré bola
obci poskytnutá dotácia z Operačného programu životného prostredia vo
výške 68 900 €. Správnym kompostovaním sa dá vyrobiť kvalitné hnojivo.
V súčasnosti obec monitoruje 14
kamier. Obci bola poskytnutá dotácia
na rozšírenie kamerového systému
vo výške 23 585 €, pribudne nám 8 kamier v obci, ako aj v Štefanskej Hute.
V krátkej dobe kamery budú prepojené na dispečing do Krompách, ktorý
bude monitorovať obec.
V obci na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR
pribudne zberný dvor v hodnote 390
tis. €, ktorý bude umiestnený v loka-

Starosta
informuje...
4. ROČNÍK KLUKNAVSKEJ
FAŠIANGOVEJ ZABÍJAČKY
Dňa 26. januára 2019 sa konal už 4.
ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky, ktorá sa pre našu obec stala
už tradičnou akciou. Tak, ako každý
rok, aj tento sa niesol v znamení chutných zabíjačkových špecialít, dobrej
zábavy a príjemnej nálady. V rámci
programu vystúpila v trošku mrazivom počasí aj miestna folklórna skupina Kluknavčanka s fašiangovým
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hlas
júl 2019

lite Pri Haci. Pred podpisom zmluvy
o poskytnutí dotácie prebieha kontrola verejného obstarávania.
V mesiaci august a september bude
zrekonštruovaná požiarna zbrojnica,
na ktorú sme dostali dotáciu vo výške
25 500 €.
V mesiaci júl sa uskutoční oprava
miestnych komunikácií.
Objednali sme nákladné úžitkové
vozidlo Peugeot v hodnote 21 600 €,
pretože súčasné dosluhuje.
Uvažuje sa s výstavbou bytovky pod
obecným úradom. Prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na 3. etapu vodovodu v dĺžke 811 m/Bereňovec, k ZŠ a k novej
bytovke/. Prebieha stavebné konanie
k povoleniu stavby.
Opravil sa plot na cintoríne v Štefanskej Hute a bola vykonaná výsadba zelene. Rozširuje sa verejné
osvetlenie v Štefanskej Hute smerom
k hlavnej ceste.
Z Úradu vlády sme dostali dotáciu
vo výške 30 000 € na opravu Múzea.
Opravia sa okná, dvere a časť interiéru.
Pevne verím, že sa naša obec bude
zveľaďovať aj naďalej, a že sa nám
spoločne podarí uskutočniť ešte veľa
dobrých vecí.
Keďže nastal čas dovoleniek a oddychu, chcem Vám popriať príjemné
prežitie letných chvíľ a načerpanie
nových síl do ďalšieho polroka.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť. — Steve Jobs
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športovcami regiónu Spiš v kategórii jednotlivec bol, aj na návrh obce,
ocenený Mgr. Marián Zimmermann,
úspešný bežec, ktorý má za sebou
niekoľko desiatok vzácnych ocenení. Obec Kluknava využila aj príležitosť oceniť športovca z obce, ktorý
dlhoročne reprezentoval Kluknavu
a prispel k rozvoju športu. Tento rok
sa takéhoto ocenenia dostalo Mariánovi Belejovi st., ktorý niekoľko rokov
pôsobil ako brankár miestneho futbalového klubu a priviedol k športu
aj svojich troch synov, ktorí sú dnes
úspešní futbalisti.

STAVANIE MÁJA SA STALO
PEKNOU TRADÍCIOU
pokračovanie z predchádzajúcej strany ►

Levoča a Gelnica. Svoje zastúpenie
na tomto odovzdávaní mala aj obec
Kluknava. Medzi najúspešnejšími

Stavanie mája na sviatok Turíc je
tradíciou aj v našej obci Kluknava.
Obec Kluknava, FSk Kluknavčanka

sprievodom. Tejto akcie sa zúčastnilo
približne 500 ľudí, ktorí si vychutnali nielen dobré jedlo, ale aj príjemné
posedenie pri ľudovej hudbe. Súčasťou zabíjačky bola aj tombola, ktorá
už tradične každý rok symbolizuje
koniec tejto, doposiaľ, vždy vydarenej
akcie.

OCEŇOVANIE
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH
ŠPORTOVCOV REGIÓNU SPIŠ
ZA ROK 2018
Dňa 7. marca 2019 sa v Kultúrnom
dome v Smižanoch konalo 46. slávnostné udeľovanie ocenení „Najúspešnejší športovci regiónu Spiš za
rok 2018“ z okresov Spišská Nová Ves,
a Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava sa rok čo rok snažia udržiavať
tento hodnotný kultúrny zvyk. Tento rok stavanie májov pripadlo na
sobotu 8. júna 2019. Aj vďaka peknému slnečnému a teplému počasiu
sa tejto akcie zúčastnilo niekoľko
desiatok občanov. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti
a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ
bol už len krôčik k významu, ktorý
sa najčastejšie skloňuje v dnešnej
dobe. Staval sa pred domy, v ktorých
bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom
bol hanbou pre dievča aj pre darcu.
Mládenci s muzikou šli do každého
domu, pred ktorým stal máj a v tanci
vykrútili dievča i všetky ženy v dome.
(Zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/stavanie-majov/)

Človek, ktorý cestuje s túžbou dozvedieť sa, smeruje cez všetky diaľky hlavne k sebe samému. — Jan Werich
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Poľovnícka spoločnosť vlastníkov
lesa a pôdy Kluknava
História poľovníctva v našej obci siaha až do 50. rokov, kedy vznikla Ľudová poľovnícka spoločnosť Kluknava. História poľovníctva si pamätá veľa. Lov zveri je
taký starý, ako samotné ľudstvo. Poľovnícka spoločnosť
Vlastníkov lesa a pôdy Kluknava vznikla pred piatimi rokmi. Vlastníci pôdy a lesov dali šancu mladým poľovníkom,
aby zveľaďovali a rozvíjali poľovníctvo ďalej. Touto cestou sa chceme všetkým vlastníkom poďakovať za prejavenú dôveru.

P
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Na treťom mieste sa umiestnili a získali bronzovú medailu: Vladimír Balčák a Martin Lipták s počtom 4 ks. Na
druhom mieste sa umiestnili a striebornú medailu získal Ing. Marek Balčák s počtom 6 ks.
Prvenstvo a zlatú medailu si už po
tretíkrát obhájil Ľubomír Lovas s počtom 13 ks ulovených líšok. Výhercom
srdečne blahoželáme.
Jún je tradične mesiacom, v ktorom
máme najviac priestoru a času na prezentáciu poľovníctva, ale najmä jeho
ochranárskeho poslania pred nepoľov-

SVLaP Kluknava v tomto roku oslávila piate výročie a môžem povedať,
že výsledky, ktoré dosahuje sú výborné.
Doterajšie roky tvrdej práce sa odzrkadľujú na úrovni zveri, ktorá sa nachádza
v našom revíri. Ďalšie výsledky môžeme
vidieť na súťažiach a reprezentácií poľovníckej spoločnosti. Každoročne vyhrávame súťaž vo varení poľovníckeho
guľášu v Bijacovciach, alebo tiež súťaž
v malokalibrovom štvorboji M-400.
Pri príležitosti piateho výročia sme
usporiadali poľovnícke slávnosti, prostredníctvom ktorých sme verejnosti ukázali našu činnosť a poľovnícke trofeje. Poľovnícke slávnosti sa začali slávnostným
sprievodom a pokračovali svätou omšou.
Následne bolo návštevníkom ukázané
pasovanie za lovca zveri, vystúpenie lesničiarov a ukážka sokoliarstva. Počas
celého dňa boli k dispozícií aj sprievodné
atrakcie ako jazda na koni, skákací hrad
pre deti, kolotoč, cukrová vata alebo stánok s balónmi a hračkami. Všetkým, ktorí ste prišli a podporili nás, ďakujeme.
Aj v tomto roku sa konala súťaž o najlepšieho líškara. V poradí už štvrtá súťaž sa konala v zimných mesiacoch od
decembra do februára. Celkovo bolo
ulovených 32 kusov líščej zveri. Všetkým lovcom ďakujem za účasť.
níckou verejnosťou. Mesiace máj a jún
sú pre prírodu zrodom nového života –
živočíchov a rastlín. Zver v tomto období,
keď kladie mláďatá, potrebuje náležitú
ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu
môžu poskytnúť len poľovníci. Veľké poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom poľovníckej spoločnosti Kluknava,
priateľom poľovníctva, ktorí sa svedomito starajú o zveľadenie a ochranu nášho
genofondu, Obci Kluknava, Urbárskym
spoločnostiam, Poľnohospodárskemu
družstvu Kluknava a dobrovoľníkom za
zveľaďovanie a ochranu prírody. Rovnaký diel úcty patrí aj rodinným príslušníkom, ktorí chápu a podporujú túto záľubu všetkých členov.
LESU A LOVU ZDAR
Ing. Ľuboš Šuster
Predseda PSVLaP Kluknava

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. — Milan Rastislav Štefánik
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THE RUN
SLOVAKIA 2019

D

ňa 14. júna 2019 sa Obec Kluknava už po tretíkrát stala súčasťou
celoslovenskej športovej akcie s názvom THE RUN SLOVAKIA 2019. Išlo

o najdlhší štafetový beh na Slovensku,
ktorého trasa viedla z Košíc do Bratislavy. Trasa bola dlhá 524 km a zúčastnili sa jej bežci nielen zo Slovenska
a Česka, ale aj z Poľska, Maďarska,
Nemecka a Francúzska. Medzi nimi

Správa o činnosti Únie žien
Slovenska v Kluknave

V

ážení spoluobčania, nadišiel čas
dovoleniek a vonku máme príjemné teplo, a to znamená, že prvý
polrok máme úspešne za sebou. Tou-

to cestou vás chcem oboznámiť s našimi aktivitami a činnosťami, ktoré
sme spolu s členkami Únie žien organizovali, zúčastňovali sa, spoznávali
a pomáhali.
Začiatok roka sme začali výročnou
členskou schôdzou, ktorá bola spojená s fašiangovým posedením, kde
sme členky informovali o činnostiach a hospodárení za rok 2018, a zároveň sa schválil plán činnosti a člen-

bol aj tento rok dlhoročný kluknavský maratónec Emil Hudák. Za reprezentáciu našej obce mu touto cestou
vyjadrujeme obdiv a vďaku a zároveň
mu želáme ešte veľa osobných bežeckých úspechov.
ský príspevok na rok 2019. Privítali
sme 11 nových členiek a v súčasnosti
je nás 67.
Pri príležitosti MDŽ naša organizácia
umožnila členkám aj nečlenkám organizácie, zúčastniť sa divadelného predstavenia „Šialené nožničky“ v Krompachoch, na ktorom sme sa veselo pobavili.
V dňoch 02. – 05.04.2019 sme organizovali zbierku obnoseného šatstva.
Spolupracovali sme s Teologickým inštitútom v Spišskom Podhradí a Spišskou katolíckou charitou. Zároveň ďakujeme pánovi starostovi za poskytnutie priestorov, kluknavským hasičom
za naloženie a vyloženie vriec a Amálke Mikulovej z Krompách za odvoz
vecí do Spišského Podhradia. Takúto
zbierku plánujeme organizovať každý
rok, prosíme, aby ste obnosené šatstvo
nevyhadzovali
Dňa 11.03.2019 sa uskutočnil 52.
ročník okresného kola Vansovej Lomnička, kde nás úspešne reprezentovala Anna Zimmermannová v prednese
prózy od autorky Danici Líškovej –
Sladké Tajomstvo. Umiestnila sa na
1. mieste a odtiaľ postúpila na krajské
kolo, kde získala 3. miesto. Víťazke
srdečne blahoželáme a veľmi pekne
ďakujeme za reprezentáciu našej organizácie.
Pred Veľkou nocou dňa 01.04.2019
sa v koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi konalo predveľkonočné
stretnutie rodín „Veľká noc prichopokračovanie na strane 5 »

Aké nádherné je nájsť srdce, ktoré ťa miluje, nežiadajúc od teba nič, len aby si bol sebou. — Chalíl Džibrán

Kluknavský hlas

5

pokračovanie zo strany 4 »

dzi...“, ktoré organizovala Únia žien
Slovenska. Všetko sa nieslo v duchu
prichádzajúcej jari, spevu, Veľkej noci,
jedla, tradícií a dobrej nálady. Aj naša
organizácia prispela svojou výstavkou
ručných prác žien z Kluknavy a prezentovala rôzne veľkonočné dekorácie
a ozdoby, ktoré poskytli Marta Jurčáková, Katarína Regrútová, Daniela
Šlebodová, Mgr. Marta Vendráková,
Iveta Vyšňovská, Mgr. Mária Pongó, či
zdobené kraslice, ktoré poskytla Anna
Hvizdošová. Sladké a voňavé perníky
upiekla Anna Berthotyová.
Príchodom jari sa naše členky rozhodli upratať altánok Pri Haci, kríže
v Kluknave a v doline smerom do Víťaza. Členka Mária Peklanská na svoje
vlastné náklady vymaľovala kríž, ktorý
je pred jej domom. Všetkým členkám,
ktoré si našli čas a prišli na brigádu,
patrí naša veľká vďaka.
Na Bielu sobotu členky vytvorili
modlitbový reťazec pri Božom hrobe
a to od vyloženia sviatosti oltárnej až
po večernú svätú omšu.
Pri príležitosti Dňa zeme sme sa s ostatnými organizáciami v našej obci
a Slovenským rybárskym zväzom
v Krompachoch s podporou obce Kluknava a Víťaz zúčastnili upratovania
Dolinského potoka a vypratali sme sedemdesiat vriec odpadu a dvadsať prívesných vozíkov, ktoré autami vyviezli
členovia Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy v Kluknave na jednu
kopu, ktorú na druhý deň obec Kluknava vyviezla v spolupráci s obcou Víťaz.
Týmto upratovaním vo svojom revíre
sa zapojili do projektu „Čistá príroda=čistý revír“, ktorý vyhlásila slovenská
poľovnícka komora.

Pri príležitosti Dňa Matiek sme
v priestoroch školy zorganizovali výstavu ručných prác kluknavských žien,
kde si deti mohli vyskúšať aj zdobenie
medovníčkov pod dohľadom Anny
Berthótyovej.
V mesiaci jún sme boli oslovené
Charitou Spišské Vlachy o darovanie
kobercov. Ani v tomto smere sme nezaháľali a pomohli sme, za čo bola charita
veľmi vďačná.
V sobotu 15.06.2019 sme organizovali púť do Vysokej nad Uhom, kde
žila a zomrela Božia služobníčka Anna
Kolesárová, ktorá bola vyhlásená za
blahoslavenú. Navštívili sme jej hrob
a domček, ktorý slúži ako pastoračné
centrum pre mladých. Pozvali sme aj
nášho pána farára Mgr. Jozefa Palenčára, ktorý celú púť sprevádzal a pri kostolíku odslúžil svätú omšu. Zároveň sa
chcem poďakovať členke Anne Ringošovej za zorganizovanie tejto púte a tiež za
vybavenie autobusov na púť do Levoče.
V sobotu 22.06.2019 sa naše členky
zúčastnili 7. ročníka kultúrno-športo-

vej olympiády „Ženy v akcii“, ktorá sa
tento rok konala v Spišskej Novej Vsi.
Družstvo tvorilo päť členiek a to Elena
Hadryová, Bc. Eva Ondášová, Mgr. Mária Pongó, Katarína Regrutová a Iveta
Vyšňovská. Umiestnili sa na 7. mieste
za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Všetkým členkám Únie žien Kluknava chcem touto cestou poďakovať za
ich prácu a čas, ktorú venujú organizácii. Zvlášť patrí poďakovanie pánovi
starostovi a obecnému zastupiteľstvu,
ktoré nám schválilo ﬁnančný príspevok, ktorý nám slúži pri vykonávaní
aktivít a zviditeľňovaní našej obce.
Prajem všetkým krásne slnečné leto,
veľa oddychu a letných zážitkov z dovolenky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu
v druhom polroku, kde máme v pláne
výlet rodín s deťmi do Betliara a Demänovskej jaskyne na ktorý pozývame aj
nečlenov našej organizácie.
Predsedníčka Únie Žien Slovenska
- Základná organizácia Kluknava,
Anna Rabatinová

Keď chceš robiť život lepším, buď pripravený svoj obetovať. — Lev Nikolajevič Tolstoj
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Materská škola v Kluknave

Detstvo je čas rozvoja osobnosti dieťaťa. Materská škola je inštitúciou formálneho vzdelávania, ktorá poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

P

rioritou našej Materskej školy je
rozvíjať dieťa všestranne s ohľadom na jeho individuálne schopnosti
a zručnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese
uprednostňujeme metódy, ktoré podporujú aktivitu a iniciatívnosť dieťaťa,
jeho socializáciu, sebarealizáciu a učenie cez osobné zážitky.
Dieťa sa stáva aktívnym subjektom
edukácie, podieľa sa na svojom osobnostnom raste vlastnou aktivitou, skúsenosťou a vlastným prežívaním.
Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré
majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej
a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole.
V školskom roku 2018/2019 ukončilo
predprimárne vzdelávanie 14 predškolákov, ktorí slávnostne prevzali „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania“ a darček z rúk riaditeľky
MŠ, po prázdninách už vkročia do „veľkej školy“, kde si budú plniť už školské
povinnosti.
Výchovno-vzdelávací proces sme sa
snažili obohatiť mimoškolskými aktivitami, ktoré boli organizované obcou,
základnou školou a inými organizáciami.
ZÚČASTNILI SME SA OKRESNÝCH
SÚŤAŽI ORGANIZOVANÝCH ŠÚ
V MARGECANOCH:
V prednese poézie a prózy nás reprezentoval Filip Papcun.
V speve ľudových piesní Veronika
Bogačevičová a Kristínka Čarnoká.
Na Detskej športovej olympiáde nás
reprezentovali šikovní športovci, ktorým sa podarilo získať krásne umiestnenia:

1. miesto Viktória Majerníková
beh na 30 m
3. miesto Dávid Vaľuš
beh na 30 m
2. miesto Kristínka Čarnoká
skok z miesta
3. miesto Mário Ferenc
skok z miesta
Paulínka Kováčová a Damián Baloga
hod kriketovou loptičkou
Celkové umiestnenie: 2. Miesto Materská škola Kluknava v umiestnení
družstiev MŠ okresu Gelnica

Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami
detí 2019 sme získali:
v 1. kategórii čestné uznanie Anna
Mária Makkaiová „Výlet raketou“ a výkres bol zapojený do celoslovenského
kola súťaže.
Materskú školu navštívilo Sferické
kino – Vesmír, Bábkové divadlo PrešovŠkaredé kačiatko, Sokoliari z Košíc.
Na návštevu k nám prišli prváci zo
Základnej školy v Kluknave.
VLASTNÉ AKTIVITY:
Organizovali sme vlastné aktivity, ktoré dopĺňali učebné osnovy školského
vzdelávacieho programu „Poďte deti
medzi nás“:
Zimné radovánky,
Fašiangový bál, na ktorom nás zabávali Minnie a Mickey Mouse,
Lesným chodníkom – prikrmovanie
lesnej zveri,
Veľkonočné zvyky spojené s tvorivou
dielňou s rodičmi.
Deň matiek nezabudli sme ani na
mamičky básničkami, pesničkami
a tančekmi sme ich privítali v MŠ

PRI PRÍLEŽITOSTI MDD SME PRE
DETÍ PRIPRAVILI TÝŽDEŇ PLNÝ
PREKVAPENÍ
„Šťastné deti“
 Maľovanie na asfalt
 Malí kuchári - sladučká nepečená torta
 Cyklistické súťaže
 Malí indiáni
 Športová olympiáda
 Jednorožec a dinosaurus zabávali
nás animátorky
 Prírodný ateliér maľovanie na fóliu
 Školský výlet Markušovce rozprávka
Šípová Ruženka, ZOO Sp. Nová Ves
Pre novoprijaté deti sme pripravili:
 Deň otvorených dverí, ktorých srdečne privítali vo svojej triede žabky
s pekným programom.

Prijali sme pozvanie na:
 Poľovnícku výstavu , ktorú sme obohatili vlastnými výtvarnými prácami.
Rodičia predškolákov zorganizovali:
 Rozlúčkovú grilovaciu záhradnú párty, pripravili zábavné súťaže, maľovanie na tvár a rôzne dobroty,
 Dovidenia kamaráti rozlúčka s kamarátmi, učiteľmi, personálom MŠ.

Samozrejme, že všetky úspechy a mimoškolské aktivity by neboli možné bez
obetavého prístupu pedagogických, ale
aj nepedagogických pracovníkov MŠ,
za podpory rodičov, sponzorov, starostu obce, zamestnancov OcÚ, Rady školy a priateľov školy za čo im patrí veľké
poďakovanie.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ

Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, pretože sa ešte nenaučili báť. — Robert Kiyosaki

Kluknavský hlas

Základná organizácia
Kluknava

Z

ákladná organizácia SZZP (ZO
SZZP) Kluknava vykazuje svoju
činnosť 22 rok.
K 31. decembru 2018 tvorilo členskú
základňu 105 členov, k 30.júnu 2019
112 členov – zdravotne postihnutých
občanov i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom.
Členská základňa sa prirodzene obmieňa, niektorí členovia zomreli, niektorí sa z organizácie odhlásili a noví
pribudli.
Činnosť ZO sa riadi plánom práce,
ktorý na nasledujúci rok schvaľuje
členská základňa na výročnej členskej
schôdzi. Spolupracujeme s Okresnou
radou SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so ZO
ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ
Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia
Poľovník, Urbariát, pozemkové spoločenstvo Kluknava.
Aktivity podľa plánu práce organizuje výbor ZO, ktorý vedie predsedníčka
Mária Papcunová.
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su Gelnica. Vyhodnotili sme rok 2018
a schválili plán práce na rok 2019.
Predsedníčka Okresnej rady SZZP Gelnica p. Božena Janošková poďakovala
za prácu výboru ZO SZZP Kluknava
a informovala o možnostiach rekondičných pobytov v roku 2019.
Vlakový výlet „Vysoké Tatry“ - 29.
januára 2019 – navštívili sme „ľadový
Dóm“ a ľadové sochy“ na Hrebienku.
Výlet sme zorganizovali už po piatykrát. Vedúcim zájazdu bol p. Anton
Čarnoký.
Divadelné predstavenie“ Lekárom
proti svojej vôli“ v Spišskej Novej Vsi
sme navštívili dňa 19. marca 2019 – po
skončení predstavenia účastníci navštívili nákupné centrum Madaras.
Účasť na konferencii OR v Gelnici
– členovia výborov ZO sa každoročne
stretávajú, aby zhodnotili prácu jednotlivých ZO okresu a získali informácie o zámeroch OR pre budúce obdobie.
Aj tento rok sa na okresnej konferencii dňa 24. apríla 2019 zúčastnili 3 členovia ZO Kluknava.
„Zábavný trojboj“ Margecany 1. júna
2019 – súťaž v riešení krížoviek, sudoku

3 - členných družstiev, kde naše družstvo v zložení Anton Čarnoký, Anna
Čarnoká a Katarína Šmidová obsadilo
3. miesto.
„Opekačka pri Haci“ v utorok, 18.
júna 2019 sme strávili príjemný čas na
novom odpočívadle opekaním klobásky, špekáčok a slaniny v družnej debate pri kávičke. Pozdraviť nás prišiel aj
starosta obce Ing. Štefan Kováč.

a osemsmeroviek, kde naši 4 členovia
úspešne reprezentovali ZO a p. Anna
Schvarcová obsadila 3. miesto v riešení osemsmeroviek zo 65 účastníkov.
Zájazd „Markušovce a Poprad“ ZO
zorganizovala v utorok, 28. mája 2019.
V Markušovciach sme si za pútavého
výkladu sprievodcu prezreli tunajší
kaštieľ a letohrádok Dardanely. Následne sme pokračovali do Popradu na termálne kúpalisko AquaCity Poprad, kde
sa účastníci zájazdu zrelaxovali.
“Poznaj svoje telo“ Smolnická Huta
6. júna 2019 - vedomostný kvíz - súťaž

Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto
roku je bohatá na aktivity, okrem členov sa na jednotlivých akciách zúčastňujú aj rodinní príslušníci aj nečlenovia.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi
obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p. Eve
Balogovej – reštaurácia Poľovník, ZŠ
Kluknava, sponzorom: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, p. Helena Palková a nemenovaným darcom.
Vypracovala:
RNDr. Mária Vasiľová,
predsedníčka ZO SZZP.

Okrem týchto aktivít sa 27 členov
zúčastnilo na rekondičných pobytoch
v Dudinciach a v Turčianskych Tepliciach.

V 1. polroku 2019 sme uskutočnili tieto akcie:
Výročná členská schôdza dňa
27.02.2019 sa konala za účasti predsedníčky OR SZZP Gelnica p. Boženy
Janoškovej a predsedov ZO SZZP okre-

Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha. — Viktor Frankl

Kluknavský hlas
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bojovnosťou. Posledný domáci zápas
s Hranovnicou bol ukážkou toho, že
naši chlapci futbal hrať vedia. Napriek
tomu, že v tabuľke sme skončili na
predposlednom mieste, tak aj naďalej budeme pôsobiť v V. Lige Podtatranskej. V jarnej časti sa k nám vrátil
staronový brankár Viktor Petruško
a tiež hráč zo Sloviniek Dávid Seman.
Mužstvo dorastu podobne ako A-mužstvo ukončilo sezónu na predposlednej priečke. Chlapcov prevzal tréner

Telovýchovná jednota

FC Kluknava

Z

ápasom vo Veľkej Lomnici sme
ukončili jarnú časť a tak teda prichádza na rad vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019.V jarnej časti sa A mužstvu nedarilo tak, ako by
sme si želali, ale aj napriek tomu sa
našli zápasy, kde sme súpera predčili
Tabuľka žiaci

Michal Ivančo. Pri kormidle žiackeho
mužstva zmena nenastala a aj v jarnej
časti ich trénoval Peter Rychnavský.
Žiaci skončili na ôsmej priečke. Sympatické od nich bolo, že v poslednom
zápase vo Švedlári vyhrali, a tak sa
posunuli na ôsme miesto. Vedenie TJ
FC Kluknava ďakuje hráčom, trénerom, funkcionárom, starostovi obce,
poslancom, sponzorom, fanúšikom,
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili
o rozvoj futbalu v obci.
Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava

Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra Remíza

Prehra

Skóre

Body

1

TJ Lokomotíva Margecany

18

17

1

0

142:4

52

2

FK Prakovce

18

15

2

1

93:22

47

3

MFK Gelnica

18

12

2

4

69:24

4

TJ Slovan Nálepkovo

18

9

3

6

Meno hráča

Počet gólov

1.

Alex Sebastián
Papcun

6

38

2

Ľubomír Haľko

4

80:62

30

3.

Dominik Michlík

4

4.

Marián Nemčík

1

5

TJ Mníšek nad Hnilcom

18

9

0

9

87:53

27

6

FK Slovan Veľký Folkmár

18

8

1

9

56:47

25

7

FK Slovan Helcmanovce

18

5

0

13

25:95

15

8

TJ FC Kluknava

18

4

2

12

18:87

14

9

ŠK Lesy Švedlár

18

3

0

15

23:106

9

10

AŠK Maria Huta Gelnica

18

2

1

15

11:104

7

Strelci - dorast TJ FC Kluknava

Tabuľka dorast
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra Remíza

Prehra

Skóre

Body

Meno hráča

Počet gólov

1.

TJ Margecany

18

16

6

1

121:14

49

1

Bodnár Dominik

16

2.

MFK Gelnica

18

13

2

3

78:28

41

2

Tomáš Chibeľ

3

3

Dávid Jánošík

3

3.

TJ Mníšek nad Hnilcom

18

8

2

8

67:53

26

4.

FK Prakovce

18

7

4

7

49:45

25

5.

TJ Slovan Nálepkovo

18

6

1

11

55:71

19

6.

AŠK Maria Huta Gelnica

18

4

1

13

37:94

13

7.

TJ FC Kluknava

18

3

1

14

26:104

10

8.

FK Slovan Helcmanovce

18

0

0

0

24:48

0

Strelci gólov TJ FC Kluknava
– A-mužstvo

Tabuľka A-mužstvo – V- liga Podtatranská
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Víťazstvo

Remíza

Prehra Skóre Body

Meno hráča

Počet gólov

Marián Belej

14

1.

ŠK Harichovce

26

17

3

6

77:34

54

1.

2.

MŠK Slavoj Spišská Belá

26

15

3

8

65:38

48

2.

Mário Kakalejčík

5

3.

Patrik Belej

4

3.

FK Vysoké Tatry

26

14

4

8

51:31

46

4.

FK 1931 Hranovnica

26

13

6

7

57:35

45

5.

FK Veľká Lomnica

26

14

3

9

65:48

45

6.

TJ Slovan Nálepkovo

26

13

4

9

70:52

43

7.

1. MFK Kežmarok

26

13

4

9

56:39

43

8.

FK 05 Levoča

26

13

2

11

43:41

41

9.

TJ Štart Hrabušice

26

11

5

10

55:57

38

10.

TJ Tatran Ľubica

26

10

6

10

51:63

36

11.

Dunajec Spišská Stará
Ves

26

9

6

11

59:59

33

12.

FK Olcnava

26

7

2

17

29:66

23

13.

TJ FC Kluknava

26

5

3

18

28:72

18

14.

TJ Družstevník Odorín

26

2

1

23

26:97

7

za výbor TJ FC Kluknava predseda Ján Richnavský

Naše nedostatky sú to, čo nás robí dokonalými pre iných. — Jane Austen

Kluknavský hlas
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Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov v obci Kluknava
(V zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

O

d 1.1.2019 platia nové pravidlá pri
výpočte poplatkov za uloženie
odpadov, ktorých cieľom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je
posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.
Nové pravidlá majú viesť k vytvoreniu
motivačného faktora pre triedený zber
a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.
Tieto novinky prináša zákon o poplatkoch za uloženie odpadov (ďalej
ako „zákon“) a nariadenie vlády, ktorý
sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti
súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej
ako „nariadenie“).
Motivácia k triedeniu odpadu je daná
tým, že pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na
skládku odpadov sa príslušná sadzba
Položka

určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Čím je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za
uloženie odpadov na skládku.
Poplatok za uloženie odpadu na
skládku odpadov je povinný platiť posledný držiteľ odpadu, v prípade komunálnych odpadov je to obec.
Pre správne zaradenie zmesového
komunálneho a objemného odpadu

do príslušnej sadzby je potrebné poznať úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov. Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu
a nakladaní s ním za predchádzajúci
kalendárny rok, ktoré ohlásila v súlade
so zákonom o odpadoch.
Na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa môžu použiť
len vytriedené zložky komunálnych
odpadov.
Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov za rok 2018 v obci Kluknava
je 29,91%.
V ďalších rokoch sa uvedená sadzba
podstatne zvýši, preto prosíme občanov, aby pristupovali k triedeniu odpadov zodpovedne, aby sme mohli v tomto roku dosiahnuť lepšie výsledky,
a tým aj nižšie platby za odpad. V prípade, že nedôjde k zvýšeniu triedenia,
bude obec nútená opätovne zvyšovať
poplatky za komunálny odpad.
Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú sadzby
za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20
03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho
odpadu budú platiť niekoľkonásobne
viac ako obce s dostatočne vysokou

úrovňou triedenia odpadov. Predmetne zodpovedná hlavnému účelu tohto
zákona – motivovať k triedeniu komunálneho odpadu.

Druh a množstvo vytriedeného odpadu v jednotlivých rokoch v obci Kluknava:

Druh odpadu

Množstvo odpadu v kg rok
2016

Množstvo odpadu v kg
rok 2017

Množstvo odpadu v kg
rok 2018

Papier a lepenka

10 467

10 488

12 701

Sklo

29 284

21 662

22 528

Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
800
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

495

182

Plasty

17 482

21 197

22 909

Kovy

325

1260

1 352

Zmesový komunálny odpad

135 310

145 100

140 860

Objemný odpad

14 940

19 690

20 680

Miera triedenia
– 30,36 %

Miera triedenia
– 27,80%

Miera triedenia –
29,91 %

Spracovala: Katarína Hanková

Naše nedostatky sú to, čo nás robí dokonalými pre iných. — Jane Austen
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Ľudové zvyky a činnosť FSk Kluknavčanka
Slovensko má bohaté kultúrne tradície, ľudová tvorba je súčasťou našej duše,
pretože je spojená s minulosťou tejto zeme. Jej bohatstvo a krásu približuje aj
naša folklórna skupina.
olklórna skupina Kluknavčanka za- tej Tatranský (husle), Viktória Ringošočala rok 2019 účasťou na 4. obecnej vá (husle) - zaspievali piesne: „Na most,
zabíjačke v našej obci. Predstavili sme rybky na most“, „Prelecili štyri straky“,
sa s tradičným fašiangovým zvykom „Žaľ mi je, ta cože“, „Vyľala vodzička“
„Chodenie s hejnom“ a spevom ľudo- s umiestnením v Zlatom pásme.
vých piesní za doprovodu ľudovej hudPrijali sme pozvanie FSk Borovničák
by pod vedením PaedDr. Romana On- z Vojkoviec a 08.06.2019 sme obohatidáša. Dňa 22.02.2019 sme na výročnej li ich folklórne slávnosti pod názvom
členskej schôdzi bilancovali a hodnoti- „Vojkovské Rusadle“ svadobnými obli našu prácu v roku 2018. Hodnotným
príspevkom bola prednáška o ľudových tancoch a hudbách na Spiši, ktorú
predniesol náš hosť Mgr. Peter Horváth
– odborný pracovník kultúry Spišského osvetového strediska v Spišskej
Novej Vsi. Účinkovali sme v programe regionálnej prehliadky predveľkonočných a veľkonočných zvykov
zvykov s názvom „Ty vodičko čistá“.
Táto prehliadka sa uskutočnila dňa
02.03.2019 v Slatvine a predstavili sme
sa s programom „Vynašane šmertky“.
Spišské osvetové stredisko organizovalo dňa 19.05.2019 regionálnu súťažnú
prehliadku hudobného folklóru dospelých pod názvom „A ja mojo pješne“. Na
tejto súťaži sme za doprovodu ľudovej
hudby – PaedDr. Roman Ondáš (harmonika), Marek Tatranský (basa), Ma-

F

Klub slovenských turistov Kluknava
– 32. ročník Výstupu na Roháčku

A

ko po iné roky, aj tento rok usporiadal KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KLUKNAVA už 32. ročník
Výstupu na Roháčku (1028 m.n.m.).
Sme veľmi radi, že počasie nám vyšlo
a bolo slnečno. Výstup sa konal 1. júna

2019 a zúčastnilo sa na ňom okolo 200
účastníkov z blízkeho i širokého okolia.
Zraz a zápis účastníkov bol v Hostinci
u Mili. Na chate na Čiernej hore bolo
pripravené občerstvenie a program pre
najmenších i pre dospelých. V rámci

rázkami – Vitie pierok, Snímanie party
a Čepenie. V ten istý deň naše dievčatá
vyzdobili farebnými stužkami „máj“
v našej obci. Spevom a tancom sme potešili a rozveselili prítomných spoluobčanov.
Polovicu roka 2019 máme za sebou.
Verím, že tá druhá bude pre našu FSk
o niečo bohatšia na vystúpenia a naše
účinkovanie posunieme aj tam, kde
sme ešte neboli.
Za FSk Kluknavčanka
- Marta Medvecová

dňa detí boli najmladší účastníci odmenení sladkou odmenou. Taktiež nechýbala tombola. Poďakovať sa chceme
obci Kluknava a partnerom podujatia,
ktorý túto akciu podporili. Ďakujeme
všetkým účastníkom za skvelú atmosféru a dúfame, že o rok sa opäť zídeme
na ďalšom, už v poradí 33. ročníku Výstupu na Roháčku.
za KST Kluknava - Henrieta Šmidová

Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly. — A. Sládkovič
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Denný stacionár
v Kluknave

N

a základe požiadaviek občanov
obce bol vybudovaný denný sta-
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cionár v obci Kluknava, ktorý bude
sprevádzkovaný od 01. januára 2020.
Ak potrebujete počas dňa pomoc inej
osoby a príbuzní sú v práci, alebo pociťujete samotu a potrebujete zmysluplne využiť svoj čas či nevládzete si každý deň pripraviť čerstvé teplé jedlo, to

všetko Vám poskytne denný stacionár
pre seniorov v Kluknave!
Zabezpečíme Vám:
 starostlivosť v čase od 7.30 do 15.30
hod.
 desiatu, teplý obed a pitný režim
 sociálne poradenstvo
 individuálny prístup ku každému
klientovi
 animačný program počas dňa podľa
záujmu klientov
 kolektív rovesníkov
Záujemcovia o využívanie služby
denného stacionára sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Kluknave
najneskôr do 30. JÚLA 2019. Všetky
potrebné informácie získate na Obecnom úrade v Kluknave osobne alebo
telefonicky na t. č.:
0903 637 796, 053 447 32 32.

Štatistické zisťovanie o použití
spaľovacích zariadení a spotrebe palív
domácnostiach

Š

tatistický úrad Slovenskej
republiky uskutoční v období od 1. júla 2019 do 31. októbra
2019 vo vybraných domácnostiach aj v našej obci zisťovanie
o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať
informácie o individuálnom
vykurovaní rodinných domov.
Výsledky štatistického zisťova-

nia sa využijú pre účely emisnej
inventúry a pre zlepšenie energetickej bilancie. V uvedenom
období navštívi vybrané domácnosti pracovník Štatistického
úradu SR a preukáže sa služobným preukazom. Všetky informácie a názory budú chránené,
nebudú sa zverejňovať a budú
slúžiť výlučne pre Štatistický
úrad SR.

POZVÁNKA
O

bec Kluknava v spolupráci
s FS Kluknavčanka Vás srdečne pozývajú na XV. ročník Kluknavských folklórnych slávností
„A ot Kľuknavi śedzem miľ“, ktoré
sa uskutočnia dňa 01.09.2019 (nedeľa) vo všešportovom areáli TJ
Kluknava.
Okrem domácej FSk Kluknavčanka vystúpia: deti z Materskej
a Základnej školy v Kluknave, Ľudová hudba KuFer, FS Šarišan, FS
z Bertotoviec, Terchovská muzika.

Štatistika (k 30.06.2019)
Počet obyvateľov
(30.06.2018): 1578
Prihlásení na trvalý pobyt – 10
Odhlásení z trvalého pobytu: 18
Prihlásení na prechodný pobyt: 4
Narodenia: 5
Úmrtia: 9

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.

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti. — Marcus Tullius Cicero

Kluknavský hlas
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ KLUKNAVA
VÁS POZÝVA NA

PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2019
25.07.2019 - štvrtok

27.07.2019 - sobota

Sviatok sv. Jakuba, apoštola

Ľ. spomienka na Pannu Máriu v sobotu

09.45 hod.

10.30 hod.

Radostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu
s deťmi
Sv. omša: V závere poklona
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
s modlitbou zasvätenia detí
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie
Celebruje: Vdp. Jozef PALENČÁR,
farár v Kluknave

26.07.2019 - piatok

09.30 hod.
10.30 hod.

19.30 hod.

20.30 hod.

Slávnosť sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
09.30 hod.
10.30 hod.

Slávnostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu
Sv. omša
Celebruje: prof. ThDr. PaedDr. SSLic.
František TRSTENSKÝ PhD.
SVIATOSŤ ZMIERENIA:
Štvrtok
od 09.00 hod.
od 0830 hod.
Piatok
Sobota
od 08.00 hod.
od 0630 hod.
Nedeľa

Poznámka:

V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše
a sobotný večerný program v kostolíku sv. Anny.
V čase sv. omší bude cestnú premávku riadiť polícia.

Program púte k sv. Anne 2019

O

znamujeme občanom obce, že v súvislosti s odpustovou
slávnosťou Sv. Anny, ktorá sa bude tento rok konať v dňoch
25. až 28. júla 2019, sú zabezpečené dve autobusové spojenia.
Jeden autobus pôjde zo Štefanskej Huty a druhý z Hrišoviec,
obidva budú mať rovnaký čas odchodu a budú stáť na každej
autobusovej zastávke v Kluknave. Jednotlivé spojenia sú nasledovné:
- vo štvrtok 25. júla 2019 – budú autobusy odchádzať zo Štefanskej
Huty aj z Hrišoviec o 09,00 hod.
- v piatok 26. júla 2019 - budú autobusy odchádzať zo Štefanskej
Huty aj z Hrišoviec o 09.00 hod.

Slávnostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu
Sv. omša
Celebruje: o. Ján Dolný OSB,
mníšska komunita
benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore
„Spievajme s Máriou....”
Spoločný koncert zborov farnosti
Kluknava a Chmeľnica
Fatimská pobožnosť
Spoločný ruženec s doprovodom
zborov a sviečková procesia so sochou
Fatimskej Panny Márie

28.07.2019 - nedeľa
Slávnosť sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
08.00 hod.

09.30 hod.
10.30 hod.

Sv. omša
Celebruje: Vdp. Marek HNÁT,
farár vo Víťaze
Slávnostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu
Slávnostná sv. omša
Celebruje: J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam
JUDÁK, nitriansky diecézny biskup

- v sobotu 27. júla 2019 - budú autobusy odchádzať zo Štefanskej
Huty aj z Hrišoviec o 09,00 hod., v sobotu pôjde aj na večerný
program autobus a to o 18.30 hod.
- a v nedeľu 28. júla 2019 – budú autobusy odchádzať zo Štefanskej Huty aj z Hrišoviec o 08,30 hod.
Po skončení sv. omše pôjdu autobusy späť.
Zároveň upozorňujeme, že počas celého trvania púte bude zavedená jednosmerná premávka pre všetky motorové vozidlá, a to nasledovne: vjazd ku kostolíku sv. Anny bude zabezpečený po miestnej komunikácii z Kluknavy – ako to bolo doteraz a výjazd bude
vedený smerom cez Ovčie po starej ceste. Zvlášť upozorňujeme na
rešpektovanie zákazu vjazdu v obci Ovčie smerom ku kostolíku sv.
Anny. Na dodržiavanie tejto jednosmernej prevádzky budú dohliadať organizátori a príslušníci Policajného zboru SR.

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

