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Kluknavský
Starosta informuje...
V 1. polroku 2017 obec podala tieto žiadosti o dotáciu:
 z Ministerstva ﬁnancií SR na opravu
a zateplenie strechy obecného úradu
vo výške 13 500 €,
 z Ministerstva kultúry SR na projekt
„Obnova kultúrnej pamiatky Dom kurialistov - múzeum“ – oprava strechy
vo výške 83 900 €,
 z Environmentálneho fondu na zateplenie pavilónu B základnej školy
vo výške 173 273 €,
 z Ministerstva vnútra SR - Prezídia
Hasičského a Záchranného zboru SR
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
vo výške 30 000 €,
 z Ministerstva vnútra SR, v rámci
prevencie kriminality na projekt „Realizáciou verejného osvetlenia k bezpečnému životu v našej obci“, od nového
cintorína k drevenému mostu v Štefanskej Hute vo výške 12 400 €,
 z Fondu na podporu umenia na Kluknavské folklórne slávnosti „A ot Kľuknavi šedzem miľ“ pridelená dotácia vo
výške 1 600 €
 z Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu do knižnici
vo výške 1 500 €,
 z Úradu vlády SR na projekt „Rozvoj športu v obci Kluknava“ vo výške 9 000 €.

júl 2017

DÔLEŽITÝ
ORGANIZAČNÝ OZNAM
K ODPUSTU PRI SV. ANNE

Milí spoluobčania,
prvý polrok roka 2017 je za nami.
Nadišiel čas dovoleniek a oddychu.
Školáci si užívajú očakávaný oddych od školských povinností a mnohí
z Vás už možno s veľkou netrpezlivosťou dokončujú posledné detaily
vytúženej dovolenky. Pre všetkých je
to ale čas relaxu a príležitosti načerpať nové sily. Veríme, že si okamihy
oddychu vychutnáte nielen mimo
hraníc Slovenska a Kluknavy, ale že
si nájdete aj priestor na relax v našej obci, ktorá ponúka niekoľko zaujímavých miest. Pre nás je mesiac
júl mesiacom polročného bilancovania, preto sa Vám v tomto vydaní Kluknavského hlasu pokúsime
priblížiť život v našej obci tak, ako
plynul za ostatný polrok.

Pripravované žiadosti na získanie ﬁnančných prostriedkov:
 z Integrovaného regionálneho operačného programu na rozšírenie
vodovodu – napojenie vodovodného
radu pri potravinách Milk Agro po
Záhumní s okruhovaním okolo materskej školy k navrhovanému stacionárnemu domu a naspäť k potravinám Milk Agro okolo štátnej cesty,
o celkovej dĺžke 3 112 m,
 z Operačného programu Kvalita
životného prostredia na nákup záhradných kompostérov do každej
domácnosti
 Okrem horeuvedených žiadostí
boli podané žiadosti na obnovu ZŠ
v Kluknave v spolupráci s vedením
ZŠ. V krátkej dobe budú na detských
ihriskách v Štefanskej Hute, vo Vierbinách namontované po 4 steppery
a pod Obecným úradom 4 steppery
a altánok, z dotácie prevencie kriminality, v celkovej výške 9 200 €.
V auguste až októbri budú vymenené svietidlá verejného osvetlenia

hlas

v Kluknave a Štefanskej Hute za LED-ky v celkovej výške cca 51 000 €, čím
bude zabezpečená úspora elektrickej
energie a lepšie osvetlenie v obci.
 Autori knihy „Kluknavské poviedky
a historické pohľady“ odovzdali rukopis, ktorý nadobudne knižnú podobu
v krátkej dobe. Táto kniha vznikla zo
zaujímavých spomienok obyvateľov obce, ktorí vyrozprávali príbehy
z mladosti. Súčasťou knihy bude aj
30 poviedok a 30 historických fotograﬁí s popisom zobrazených udalostí. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo,
že do každej domácnosti bude distribuovaná jedna kniha zdarma. Krst
knihy je naplánovaný na december
tohto roku.
 Je čas dovoleniek a prázdnin, obdobie na načerpanie nových síl. Prajem
Vám príjemné prežitie letných dní,
a ak sa chystáte na dovolenku, šťastný návrat domov.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Oznamujeme občanom a všetkým
pútnikom, že nastáva zmena pri
organizácii dopravy v rámci odpustovej slávnosti pri sv. Anne.
Počas púte bude zavedená jednosmerná prevádzka pre všetky
motorové vozidlá, a to nasledovne: vjazd ku kostolíku sv. Anny
bude zabezpečený po miestnej
komunikácii z Kluknavy a výjazd
bude vedený smerom cez Ovčie po
starej ceste. Na dodržiavanie tejto
jednosmernej prevádzky budú
dohliadať príslušníci Policajného
zboru SR. Touto cestou prosíme
o rešpektovanie tejto dôležitej dopravnej zmeny.

Materská škola Kluknava
„... Začali sme maličkí, končíme už veľkí,
Vyletíme do leta ako z úľa včielky.
Z úľa v ktorom múdreli naše detské čielka.“

P

redprimárny stupeň vzdelávania
prezentuje všeľudské hodnoty,
kultúru príslušnej spoločnosti,
tradície a zabezpečuje dieťaťu plynulý prechod z rodinného prostredia do
sveta spoločnosti, prechod z hravého
detstva k systematickému vzdelávaniu.

Deň matiek v Materskej škole

Pedagogickí pracovníci sa počas šk.
roka 2016/2017 snažili vytvoriť také
prostredie, ktoré dieťa motivovalo
k aktivite, v ktorom malo možnosť
prejaviť svoju individualitu, rozvíjať
svoju osobnosť, pozorovať okolitý svet,
bádať v oblasti medziľudských vzťahov,
prinieslo radosť a obohatilo o nové poznatky a skúsenosti.

Nezáleží na tom, čo máš pred menom a čo za menom, ale či to uprostred stojí skutočne za niečo. (P. Rosso)
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Rozvíjali ich danosti nielen v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu, ale
aj nad jeho rámec, formou rôznych
projektov, mimoškolskej činnosti a aktivít organizovaných obcou, základnou
školou.
Zúčastnili sme sa okresných súťaží
organizovaných ŠÚ v Margecanoch:
 v prednese poézie a prózy nás reprezentovala Sabínka Ščerbáková, v speve ľudových piesní zaujal prítomných svojím hlasom Martin Segľa.
 Zúčastnili sme sa Detskej športovej
olympiády v Gelnici, kde Sabínka
Ššerbáková získala 1. miesto v hode
kriketovou loptičkou.
 Vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami
detí“ nás reprezentovali práce Agátky
Zimmermannovej a Miriamky Zimmermannovej.
Organizovali sme vlastné aktivity:
 prikrmovanie lesnej zveri v zime;
 karneval, na ktorom nás zabávali Elsa
a Olaf.
 Navštívili sme knižnicu v Krompachoch,
pripravili vystúpenie pre mamičky, zúčastnili sme sa exkurzie na Obecnom
úrade v Kluknave a Pošte v Kluknave.
Pripravili sme pri príležitosti MDD pre
deti „Čarovný týždeň“, kde deti čakalo:
 Pirátske, hľadanie pokladu, maľovanie
na tvár a prekvapenie Minnie a Mickey
Mouse v modrej farbe
 Turistická vychádzka – Detské ihrisko
v zelenej farbe
 Z rozprávky do rozprávky – zábavné
súťaže a jazda na koníkovi v žltej farbe
 Návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi

Rozlúčka s budúcimi prvákmi

 Spišské divadlo – s rozprávkou
„Palculienka“ v oranžovej farbe
 Krajina zázrakov – tvorivé dielne, premena na štrašidielka, súťaže v bielej
farbe
Pirátske hľadanie pokladu, maľovanie na tvár, Minnie a Mickey Mouse,
Elsa a Olaf, a taktiež tričká pre deti
a učiteľky v každej farbe s logom – žabky, lienky a s nápisom MŠ Kluknava,
ktoré nám zabezpečil p. Miroslav Maslík. Veľmi pekne ďakujeme.
Rozlúčka s MŠ: naši budúci školáčikovia sa rozlúčili s materskou školou,
v ktorej strávili veľa pekných dní. Spoločne sme prežívali krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti
a pohody. Triedna učiteľka Mgr. Ľubica
Slebodníková im odovzdala „Osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“, a 13 predškolákov v novom školskom roku už otvorí brány základnej
školy. Stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú
musieť plniť svoje školské povinnosti.

Úspešné pôsobenie FS Kluknavčanka

A

ko rýchlo sme si zvykli na internet a na mobilné telefóny. Pozrieme do kalendára a hľa, Zuzka
má zajtra meniny. Vytočíme Zuzkine
mobilné číslo a na klávesnici vyťukáme: „Zuzka, všetko naj...“ Zvyk bol zachovaný. Takto dnes vyzerá „svätenie“ zvykov a obyčajov našich dedov a otcov. Čo
sme to s tým svetom porobili. Kedysi
ľudia tak robili ako cítili. Vybehli rovno do lona matičky prírody a zo srdca
vyspievali a vytancovali zo seba všetky
radosti, priania, strach aj obavy, čo sa
v nich za obdobie roka nahromadili.
Poďakovali sa za hojnú úrodu – s pokorou Najvyššiemu – tiež za darovanú
silu a pomoc. Ľudia boli vzácni tým, že
mali v pamäti svoje skúsenosti, ktoré
odovzdávali mladej generácii. Básnik
Milan Rúfus napísal: „Stojí za to učiť sa
z múdrosti od obyčajných ľudí.“
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 rám-

Na ich miesta však pribudnú noví
kamaráti, pre ktorých sa rovnako staneme oporou vo chvíľach odlúčenia sa
od rodičov. Prvýkrát sme ich privítali
v našej materskej škole na „Dni otvorených dverí“.
V spolupráci s CŠPP v Gelnici sme
organizovali projekt „Predškoláci v akcii“ zameraný na rozvoj kognitívnych,
emocionálnych a interpersonálnych
schopnosti detí.
V záujmovej činnosti sa deti hravou
formou oboznámili s anglickým jazykom a náboženskou výchovou.
Pri realizácií všetkých projektov
a aktivitách nás svojou účasťou a spoluorganizovaním podporili rodičia,
sponzori, starosta obce, zamestnanci
OcÚ, Rada školy, priatelia školy. Všetkým s ktorými sme počas roka spolupracovali ďakujeme a teší nás, že našu
snahu berú vážne a podporujú ju.
Mgr. Alena Cifrová,
riaditeľka MŠ Kluknava
ci Fašiangov sme 11.2.2017 s pásmom
„Chodenie s Heinom“ vystúpili na Pampuškových fašiangoch – PLEJSY – Krompachy. V predvečer Turíc – Rusadľov
– 3. júna – sme v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom, členmi Dobrovoľného

FS Kluknavčanka a DFS Bradlanček na stavaní mája 3. júna 2017

Naša sila vyrastá z našej slabosti. (R. W. Emerson)

Kluknavský hlas
hasičského zboru Kluknava, DFS Bradlanček postavili „máj“ pre všetky dievčatá v obci Kluknava. Dievčatá za doprovodu hudby, spevu a tanca ozdobili
máj farebnými stuhami, ktoré viali nad
obcou ako znak peknej tradície. V rámci
veľkonočných sviatkov a Turíc členovia
FS Kluknavčanka v slávnostných krojoch prinášali obetné dary.
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V dňoch 24. – 25. júna sme 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 popi-

sovali svoj kroj a zatancovali „Kluknavský čardáš“.
Pri našej činnosti sme spolupracovali
s obecným zastupiteľstvom, starostom
obce Ing. Štefanom Kováčom. Za ich
pomoc a pochopenie im ďakujeme.

ákladná organizácia SZZP (ZO nava, Božena Janošková, predsedníčka
SZZP) Kluknava v tomto roku OR SZZP Gelnica , Ing. Ján Kaľavský,
oslávi 20. výročie vzniku. K 31. predseda Urbariátu – pozemkové spodecembru 2016 tvorilo členskú zák- ločenstvo Kluknava. Vyhodnotili sme
ladňu 106 členov, v súčasnosti máme rok 2016 a schválili plán práce na rok
98 členov – zdravotne postihnutých 2017. Starosta obce Ing. Štefan Kováč
občanov i priateľských členov – obča- informoval účastníkov o vykonaných
nia ochotní pomáhať doba pripravovaných akcirovoľnou prácou zdravotách v obci. Predsedníčka
ne postihnutým občanom.
Okresnej rady SZZP GelČlenská základňa sa prinica p. Božena Janošková
rodzene obmieňa, niektorí
poďakovala za prácu predčlenovia zomreli, niektorí
sedníčke a výboru ZO SZZP
sa z organizácie odhlásili
Kluknava a informovala
a noví pribudli.
o možnostiach rekondičZákladná
Činnosť ZO sa riadi pláných pobytov pre rok 2017.
organizácia
nom práce, ktorý na nasleVlakový výlet „Vysoké
dujúci rok schvaľuje členTatry“ - 22.02.2017 – navštíKluknava
ská základňa na výročnej
vili sme ľadový kostol a ľačlenskej schôdzi. Spolupracujeme dové sochy na Hrebienku. Výlet sme
s Okresnou radou SZZP (OR SZZP) zorganizovali už po tretíkrát. Vedúcou
v Gelnici a so ZO ostatných obcí zájazdu bola p. Anna Schvarcová.
okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ
Divadelné predstavenie „Charlieho
Kluknava, MŠ Kluknava, Reštaurácia teta“ v Sp. Novej Vsi dňa - 28.03.2017
Poľovník, Urbariát, pozemkové spolo- – po skončení predstavenia účastníci
čenstvo Kluknava.
navštívili nákupné centrum Madaras.
Aktivity podľa plánu práce organiÚčasť na konferencii OR v Gelnici–
zuje 7 členný výbor, ktorý vedie pred- členovia výborov ZO sa každoročne
sedníčka Mária Papcunová.
stretávajú, aby zhodnotili prácu jedV 1. polroku 2017 sme uskutočnili notlivých ZO okresu a získali informátieto akcie:
cie o zámeroch OR pre budúce obdobie.
Výročná členská schôdza dňa
Aj tento rok sa na okresnej konferen28.02.2017 sa konala za účasti hostí: cii dňa 25.04.2017 zúčastnili 3 členovia
Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluk- ZO Kluknava.

„Zábavný trojboj“ - Margecany 27.05.2017 – súťaž v riešení krížoviek,
sudoku a osemsmeroviek, kde naši 8
členovia úspešne reprezentovali ZO
a získali 7 diplomov (1. – 3. cena).
Zorganizovali sme 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.
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.

Z

Mgr. Gabriela Kyseľová,
vedúca FS Kluknavčanka

Vypracovala:
RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová,
predsedníčka ZO SZZP

ZO Únia žien
Slovenska v Kluknave

Z

ákladná organizácia Únie žien
v Kluknave začala pôsobiť v roku
1997 a jej aktívna činnosť trvá
dodnes. Tvoria ju členky, ktoré sa podieľajú a spoločne vytvárajú plán činností na celý rok. Na výročnej členskej
schôdzi sa snažíme do nášho plánu zakomponovať podujatia, ktoré sú vhodné a čo možno najviac prístupné všetkým občanom našej obce. A zároveň
sa týmito podujatiami a aktivitami
chceme dostať do povedomia a diania

v obci. Aj tento rok sme si stanovili a vytvorili činnosti, ktoré postupne plníme
a vykonávame. Niektoré podujatia sú
už tradičné a neodmysliteľné. Medzi

prvé krásne a kultúrne hodnotné podujatie na začiatku roka patrí „Vansovej
Lomnička“ – festival umeleckého pred-

Šťastie pochádza zo schopnosti hlboko cítiť, jednoducho sa tešiť a slobodne uvažovať. (S. Jameson)
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►s. 1
nesu v poézii a próze žien. Aj tento rok
sa jej zúčastnila Anna Zimmermannová s prózou od Terézie Vansovej. Za jej
snahu a chuť ísť reprezentovať našu organizáciu jej vyslovujeme našu vďaku.
V marci sme zorganizovali podujatie
s názvom „Kurz ručných prác“, ktorý
bol prístupný pre všetkých obyvateľov
obce. Niesol sa v duchu prípravy na
veľkú noc. Tento kurz sa konal v Kultúrnom dome v Kluknave a prítomní
účastníci mali možnosť vyrobiť si rôz-

ne výrobky a naučiť sa zaujímavé techniky na výrobu košíkov a rozmanitých
predmetov a doplnkov na veľkú noc
z točeného papiera. Predvedená bola aj
výroba vázičiek a svietnikov. Názornú
výrobu predmetov realizovali Marta
Jurčáková a Janka Cenká. Vyrobené výrobky sme potom prezentovali na ďalšom - každoročne plánovanom - podujatí výstavky ručných prác pod názvom
„Veľká noc prichodzí“, ktoré sa konalo
v koncertnej sále v Redute v Spiššskej
Novej Vsi. Výstavka bola, ako každý
rok, bohatá na výrobky a šikovnú prá-

2. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

P

o 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.

Oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu Spiš
za rok 2016

D

ňa 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 tradič-

Najúspešnejší športovci regiónu Spiš 2016

cu našich žien. Je vidieť, že sa tomu
venujú s láskou, a čas strávený pri
premýšľaní a vytváraní výrobkov stojí
zato, keď sa človek neskôr na ne pozrie.
Nedávnym, pre nás veľkým podujatím,
bola ženská kultúrno- športová olympiáda „Ženy v akcii“, organizovaná
v našej obci. Keďže sme sa minulý rok
umiestnili na prvom mieste, preto sme
tento rok, ako víťazné družstvo – museli zorganizovať olympiádu u nás. Spolu
s podporou Obecného úradu a vedenia
Základnej školy v Kluknave sa nám
podarilo zorganizovať pekné podujatie, ktorého sa zúčastnilo 8 súťažných
družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo
na piatom mieste. Touto cestou chcem
poďakovať vedeniu Obecného úradu
v Kluknave za spoluprácu a podporu
a taktiež vedeniu Základnej školy za
poskytnutie priestorov a pomoc pri
organizovaní. Tiež veľká vďaka patrí
členkám a aj nečlenkám organizácie,
ktoré ochotne pomáhali a snažili sa
vytvoriť čo najlepšiu atmosféru, a starali sa o to, aby nič nechýbalo. K našej
nedávnej poslednej akcii, ktorá patrí
tiež neodmysliteľne k našej činnosti,
bola púť na Mariánsku horu v Levoči.
Chcem poďakovať pani Anne Ringošovej, že sa ochotne podujala a zabezpečila autobusovú dopravu, ako aj za zapisovanie pútnikov a za organizáciu celej
tejto duchovnej púte. Máme za sebou
prvý polrok práce našej organizácie.
Ako v každej oblasti, tak aj nám sa niektoré naplánované podujatia nepodarilo naplniť, ale veríme, že aktivity, ktoré nás čakajú, sa nám podaria a účasť
našich obyvateľov bude na nich hojná.
Všetkým obyvateľom obce prajeme
pekné leto a tešíme sa na stretnutia pri
verejných akciách organizovaných našou organizáciou.
Mgr. Emerencia Lovásová, predsedníčka
Únie žien Kluknava
nom 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. Všetkým oceneným športovcom srdečne
blahoželáme a vyjadrujeme
poďakovanie za reprezentáciu a šírenie dobrého mena
obce Kluknava.

Kto pozná svoj cieľ je pútnik. Kto ho nepozná, je tulák. (Ľubomír Stanček)
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THE RUN SLOVAKIA 2017

D

ňa 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. Organizátori,
ale aj bežci vyjadrili poďakovanie za
privítanie, podporu a pripravené občerstvenie.

Odovzdávka štafety
v Kluknave

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava

D

ňa 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/

30. ročník výstupu
na Roháčku

Gelnica a DHZ Kolinovce. Náš dobrovoľný hasičský zbor sa stretáva nielen
na súťažiach, ale aj pri oddychu. Dňa
13. mája 2017 sme v oddychovej zóne
„Pánova lúka“ zorganizovali „varenie
guľášu“, pri ktorom sme si nielen dobre
pochutili, ale aj zabavili. Náš dobrovoľný hasičský zbor sa aktívne zúčastnil
aj tradície „Stavania mája“ v našej obci.
Pevne veríme, že sa táto tradícia bude
uchovávať aj naďalej.

KST Kluknava –
30. ročník výstupu
na Roháčku

K

lub 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
nám tento rok 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 kla-

Darovanie krvi

D

ňa 09. mája 2017 sa na
Obecnom úrade v Kluknave už po niekoľkýkrát konal
mobilný odber krvi. Vzácnu – život
zachraňujúcu – tekutinu prišlo
darovať 8 našich občanov, ktorým
touto cestou, aj v mene pracovníkov Národnej transfúznej služby
v Košiciach, ďakujeme. Aj napriek
tomu, že po ostatné odbery prišlo darcov v hojnejšom počte, sme
radi, že sa tento mobilný odber
krvi u nás uskutočnil a zároveň
vyjadrujeme túžbu, aby sa k súčasným darcom pridali aj ďalší naši
občania.

dou na vzdialenosť
a hádzaní frisbee
na presnosť. Na záver výstupu bola
vyhlásená tombola,
najstarší a najmladší
účastník.
Členovia
KST
Kluknava ďakujú
všetkým zúčastneným za výbornú
atmosféru počas celého výstupu a tešia
sa na budúci ročník.
Poďakovanie patrí
taktiež partnerom podujatia, bez ktorých by organizovanie výstupu v takom rozsahu nebolo možné.
Ing. Radoslav Horšulák,
predseda KST Kluknava

Ak niečo nemáš rád, zmeň to. Ak to nemôžeš zmeniť, zmeň svoj postoj. (Maya Angelou)
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Stavanie mája

S

tavanie 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.

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

J

ún je tradične mesiacom, v ktorom Všetkým lovcom ďakujem
m
máme najviac priestoru a času na za účasť. Na treťom miestee sa
vú meprezentáciu poľovníctva, ale najmä umiestnil a získal bronzovú
jeho ochranárskeho poslania pred ne- dailu - Ing. Ľuboš Šuster - 5 líšok. Na
poľovníckou verejnosťou.
Mesiace máj a jún sú pre
prírodu zrodom nového
života. Zver v tomto období, keď kladie mláďatá,
potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom
rozsahu môžu poskytnúť
len poľovníci. Toto všetko
napĺňa dušu poľovníka
pocitom uspokojenia nad
tým, že jeho práca pre prírodu nebola zbytočná.
Veľké
poďakovanie
patrí všetkým aktívnym
členom poľovníckej spoDiplom za 1. miesto vo varení poľovníckeho guľášu
ločnosti Kluknava, priana dni sv. Huberta
teľom 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. Poďakovanie
patrí aj tým, ktorý sa zúčastnili na
„Dni svätého Huberta“ v Bijacovciach
a pomohli nám vyhrať prvé miesto vo
varení poľovníckeho gulášu a úspešne reprezentovali poľovnícku spoločnosť.
Aj keď líška do prírody určite patrí,
jej početné stavy negatívne vplývajú na
život malej zveri a taktiež predstavuje
riziko prenosu nebezpečných ochorení. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa
PSVLaP rozhodla aj pre ďalší, v poradí
druhý ročník súťaže o najlepšieho líškara. Súťaž sa konala v zimných mesiacoch od decembra do februára. Celkovo
bolo ulovených 40 kusov líščej zveri.

dru
druhom mieste sa umiestnil
a striebornú medailu získal Ing. Marek Balčák – 11
llíšok.
Prvé miesto a zlatá medaila právom patrí Ľubomírovi
Lov
Lovasovi za 17 ulovených líšok.
Výher
Výhercom srdečne blahoželáme.
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. Posedenie sa nieslo
v priateľskej a zábavnej atmosfére.
Guľášu sa zúčastnili členovia poľovníckej spoločnosti spolu s rodinami. Všetkým zúčastnením a aj
tým, čo sa podieľali na organizácií
akcie ďakujeme.
LESU A LOVU ZDAR
Ing. Ľuboš Šuster,
predseda PSVLaP Kluknava

Život je príliš krátky, aby sme si v ňom jeden druhému nerobili radosť. (Pavol Demitra)
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Jánom Čizmarikom. S aktívnou činnosťou sa rozlúčil
hráč Milan Lisý.
Vedenie klubu TJ FC Kluknava sa mu chce veľmi pekne poďakovať za jeho vzorné
účinkovanie a reprezentáciu. Mužstvo dorastu potvrdilo umiestnenie z jesene
a obhájilo druhé miesto,
hráčov aj naďalej viedol Milan Lisý. Žiacke mužstvo pod
taktovkou trénera Mária

Telovýchovná jednota

FC Kluknava

J

arnou časťou sme ukončili súťažný ročník a prichádza na rad bilancovanie ročníka 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

Kakalejčíka ukončilo jarnú
časť na siedmej priečke. Poďakovanie patrí trénerom
vo všetkých kategóriách aj
chlapcom, ktorý sa po celý
ročník zúčastňovali na tréningovom procese a odmenou im boli určite dosiahnuté veľmi pekné výsledky.
Veríme, že aj naďalej budeme pokračovať v úspešnom
reprezentovaní klubu a obce
Kluknava.

Tabuľka žiaci
Počet kôl Výhra Remíza Prehra Skóre Body

1

TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

18

18

0

0

165:5

54

2

TJ Slovan Nálepkovo

18

11

4

3

100:15

37

3

TJ Lokomotíva Margecany

18

11

3

4

69:18

36

4

ŠK Lesy Švedlár

18

10

3

5

74:44

33

5

FK Slovan Helcmanovce

18

8

2

8

77:64

26

6

FK Prakovce

18

7

2

9

62:64

23

7

TJ FC Kluknava

18

6

3

9

58:66

21

8

MFK Gelnica

18

6

0

12

41:78

18

9

FK Slovan Veľký Folkmár

18

2

1

15

21:128

7

10

AŠK Maria Huta Gelnica

18

1

0

17

7:198

3

Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava

Poradie Názov klubu

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

M. Bodnár

22

2.

F. Kurilla

11

3.

P. Macejko

7

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Daniel
Šuba

20

2.

Dávid
Jánošík

15

3.

Dominik
Bodnár

10

Tabuľka dorast
1.

Počet kôl Výhra Remíza Prehra Skóre Body

TJ Slovan Nálepkovo

18

15

3

0

99:27

48

2.

TJ FC Kluknava

18

12

3.

OFK Jaklovce

18

8

3

3

70:27

39

3

7

77:43

27

4.

MFK Gelnica

18

7

5

6

62:35

26

5.

FK Slovan Helcmanovce

18

6

4

8

63:59

22

6.

TJ Lokomotíva Margecany

18

3

1

14

26:94

10

7.

AŠK Maria Huta Gelnica

18

2

1

15

24:136

7

Strelci - dorast TJ FC Kluknava

Poradie Názov klubu

To najlepšie čo v sebe nosíš, vyhraď pre svojich priateľov. (Chalíl Džibrán)

Kluknavský hlas

8

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

Počet kôl Víťazstvo Remíza Prehra Skóre Body

FK Poprad B

24

22

1

1

109:21

67

2.

TJ Tatran Ľubica

24

17

3

4

75:28

54

3.

ŠK Harichovce

24

14

5

5

80:41

47

4.

Slavoj Spišská Belá

24

14

3

7

57:39

45

5.

FK 1931 Hranovnica

24

13

2

9

65:41

41

6.

TJ Slovan Nálepkovo

24

12

2

10

55:47

38

7.

TJ FC Kluknava

24

10

3

11

43:60

33

8.

FK 05 Levoča

24

8

3

13

48:66

27

9.

FK Prakovce

24

8

3

13

36:63

27

10.

FK Veľká Lomnica

24

8

2

14

55:63

26

11.

OFK Kravany

24

5

4

15

38:89

19

12.

Slovan Helcmanovce

24

3

5

16

27:58

14

13.

TJ Slovan Smižany

24

3

2

19

18:63

11

14.

MŠK Tatran Spišské
Vlachy - odstúpené

Strelci gólov TJ FC Kluknava – A-mužstvo

1.

Meno hráča

Počet gólov

1.

Marek Belej

22

2.

Marcel Varga

8

3.

Richard Borza

3

Predbežné žrebovanie - V. liga Podtatranská 2017/2018
Kolo

Dátum zápasu

Mužstvá

1. kolo

30.07.2017

TJ FC Kluknava - FK Veľká Lomnica

2. kolo

02.08.2017

OFK Kravany - TJ FC Kluknava

3. kolo

06.08.2017

TJ FC Kluknava - FK Olcnava

4. kolo

13.08.2017

FK Vysoké Tatry - TJ FC Kluknava

5. kolo

20.08.2017

TJ FC Kluknava - 1. MFK Kežmarok

6. kolo

27.08.2017

TJ Štart Hrabušice - TJ FC Kluknava

7. kolo

03.09.2017

TJ FC Kluknava - ŠK Štrba 6.9.2017

8. kolo

10.09.2017

TJ Tatran Ľubica - TJ FC Kluknava

9. kolo

17.09.2017

TJ FC Kluknava - ŠK Harichovce

10. kolo

24.09.2017

Slavoj Spišská Belá - TJ FC Kluknava

11. kolo

01.10.2017

TJ FC Kluknava - FK 1931 Hranovnica

12. kolo

08.10.2017

TJ Slovan Nálepkovo - TJ FC Kluknava

13. kolo

15.10.2017

TJ FC Kluknava - FK Veľký Folkmar

14. kolo

22.10.2017

TJ FC Kluknava - FK 05 Levoča

15. kolo

29.10.2017

FK Prakovce - TJ FC Kluknava

16. kolo

05.11.2017

FK Veľká Lomnica - TJ FC Kluknava
Ján Richnavský, predseda TJ FC Kluknava

Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. (Jorge Luis Borges)

Kluknavský hlas

9

U19B – vyžrebovanie jesenných zápasov 2017/2018
19.08.2017 16:00

TJ FC Kluknava – FK Slovan Helcmanovce

26.08.2017 16:00

FK Prakovce – TJ FC Kluknava

02.09.2017 15:30

TJ FC Kluknava – TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

09.09.2017 15:30

Voľno

16.09.2017 15:00

TJ FC Kluknava – AŠK Maria Huta Gelnica

23.09.2017 15:00

TJ Lokomotíva Margecany – TJ FC Kluknava

30.09.2017 15:00

TJ FC Kluknava – ŠK Lesy Švedlár

07.10.2017 14:30

MFK Gelnica – TJ FC Kluknava

14.10.2017 14:30

TJ FC Kluknava – OFK Jaklovce

21.10.2017 14:00

TJ FC Kluknava – TJ Slovan Nálepkovo

28.10.2017 14:00

FK Slovan Veľký Folkmar – TJ FC Kluknava

U15-B SOFZ
02.09.2017 13:15 TJ FC Kluknava – MFK Gelnica
09.09.2017 13:15 TJ Slovan Nálepkovo – TJ FC Kluknava
16.09.2017 12:45 TJ FC Kluknava – FK Slovan Veľký Folkmar
23.09.2017 12:45 TJ Baník v Mníšku n/ Hnilcom – TJ FC Kluknava
30.09.2017 12:45 TJ FC Kluknava – AŠK Maria Huta Gelnica
07.10.2017 12:15

TJ Lokomotíva Margecany – TJ FC Kluknava

14.10.2017 12:15

TJ FC Kluknava – ŠK Lesy Švedlár

21.10.2017 11:45

FK Prakovce – TJ FC Kluknava

28.10.2017 11:45

TJ FC Kluknava – FK Slovan Helcmanovce

Chváľ priateľa verejne, ale karhaj ho medzi štyrmi očami. (Leonardo Da Vinci)
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Úspechy našich bežcov

D

ňa 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

Tento polrok sa 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 absol-

tón 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.
Touto cestou chceme vyjadriť úprimný obdiv za dosiahnuté umiestnenia.
A tak, ako aj p. Hudákovi, aj Mgr. Ma-

Pán Emil Hudák na maratóne v Zürichu

nad 70 rokov na 31 km obsadil 3. miesto.
K týmto vzácnym úspechom mu srdečne blahoželáme a vyjadrujeme podporu, obdiv a vďaku za príkladnú a úctyhodnú reprezentáciu obce Kluknava
nielen v rámci Slovenska, ale aj za jeho
hranicami. Zároveň p. Hudákovi želáme
pevné zdravie a veľa úspechov v jeho
osobnom a športovom živote.

voval 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 polmara-

riánovi Zimmermannovi želáme pevné zdravie a veľa osobných aj bežeckých úspechov.

Steppery pomôžu
rozhýbať Kluknavu

cvičenie, tzv. steppery. Tieto ﬁtness
zariadenia sme zakúpili na základe
úspešnej žiadosti, ktorú sme získali
z Ministerstva vnútra SR – Okresný
úrad Košice v rámci projektu: „Vytvorením oddychovo-športovej zóny proti
kriminalite a vandalizmu v obci“. Na
toto vonkajšie ﬁtness nám bola poskytnutá dotácia z MV SR vo výške

9 200 Eur s 20% - tnou spoluúčasťou
obce. Zloženie tohto malého „ﬁtness
parku“ tvoria nasledovné prvky: eliptický trenažér, trenažér na nohy, bicykel a prístroj na posilňovanie horných končatín. Pevne veríme, že tieto
steppery budú využívať nielen mladí
ľudia, ale aj občania všetkých vekových kategórií.

D

ňa 12. júla 2017 boli v obci Kluknava, konkrétne na detskom
ihrisku: vo Vierbinách, pod
obecným úradom a v Štefanskej Hute,
namontované 4 exteriérové prvky na

Mgr. Marián Zimmermann na
Night Run-e – Štrbské Pleso
(Zdroj: podtattranske-noviny.sk)

MOBILNÝ ODBER
KRVI

O

znamujeme občanom, že
Obec Kluknava v spolupráci s Národnou transfúznou
službou – pracoviskom Košice zorganizovala ďalší mobilný odber
krvi, ktorý je naplánovaný na deň
8. septembra 2017 od 8.00 hod. do
11.00 hod. v priestoroch obecného
úradu. Všetci, ktorí môžete a chcete prispieť k záchrane ľudského života práve darovaním svojej krvi,
príďte na tento mobilný odber
krvi na obecný úrad a pomôžte
dobrej veci!

Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade. (Albert Einstein)

POZVÁNKA:

Kluknavský hlas
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Obec Kluknava
Kluk
v spolupráci s FS Kluknavčanka Vás srdečne pozývajú
na XIII.
XIII ročník Kluknavských folklórnych slávností „A ot Kľuknavi
śedzem miľ“, ktoré sa uskutočnia 03.09.2017 (nedeľa) vo všešportovom areáli
TJ Kluknava. Hlavným hosťom tohtoročných slávností
a
bude populárna hudobná skupina Kandráčovci. Okrem nich vystúpia na slávnostiach aj deti z Materskej školy v Kluknave, DFS
Bradlanček,
FS Kluknavčanka, FS z Kaľavy a FS z Vojkoviec.
Bradla

Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie. Ale ten kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva. (Šalamún)

Kluknavský hlas
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JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č. d.

50 rokov
Miroslav Šuca
Miroslav Richnavský
Gedeón Bucko

Meno a priezvisko

č. d.

65 rokov

č. d.

85 rokov

30

Mária Medvecová

101

Jozef Šuca

102

293
384

Elena Šubová
Anna Medvecová

128
144

Ján Kaľavský
Magdaléna Podracká

365
403

Elena Nehilová
František Hamrák

175
228

91 rokov

Jozef Zimmermann

556

Anna Čechová

Ján Čižmarik
Jozef Kandra

573
638

93 rokov

55 rokov
Peter Rychnavský

18

Mária Eperješiová
Anna Šucová

71
271

Eva Hvizdošová
Emil Podracký

279
292

70 rokov

Nataša Tomaščíková
Elena Šmidová

321
325

Veronika Richnavská
Ján Majerník

26
108

Božena Vadelová

352

Adela Berková

110

Janka Tobisová
Peter Hvizdoš

475
593

Štefan Vojčík
Emil Hudák

119
120

Jozef Turčík
Ladislav Mihalik

646
647

Mária Vaľušová
Pavel Koník

336
548

Žoﬁa Pribičková

571

36

471

Verona Papcunová

329

95 rokov
Anna Ondášová

13

97 rokov
Mária Čarnoká

68

Zlatá svadba
Pavol Ferenc a Monika Ferencová
rod. Glovová - č. d. 8

60 rokov
Ján Kiška

Meno a priezvisko

75 rokov

Bohumil Bizoň
Štefan Cifra

137
246

Anna Rychnavská
Jozefína Hvizdošová

224
231

Štefan Pribičko a Žoﬁa Pribičková,
rod. Hojstričová – č. d. 571

Pavol Cenký
Marek Šuster

302
333

Anna Schvarzová
Milan Majerník

286
506

Jozef Ščurka a Anna Šcurková,
rod. Šimoňáková – č. d. 572

Ján Richnavský
Miroslav Maras

335
336

Stanislav Čarnoký

564

Emil Borza

350

80 rokov

Štefan Rychnavský
Štefan Glova

392
666

Magdaléna Lovásová
Anna Hvizdošová

122
385

Ján Iľaš
Jozef Šuca

675
681

Štefan Hoppej
Margita Olšavská

553
647

Magdaléna Šucová
Helena Šoltýsová

681
719

Mária Bajusová

730

Narodenia:
Timea Magdová – č. d. 239,
Alex Haľko – č. d. 546,
Šimon Šmida – č. d. 620,
Allyson Mae Maslík – č. d. 335,
Gréta Godlová – č. d. 22,
Soﬁa Buchláková – č.d. 443

Úmrtia: Jozef Kielar – č. d. 600,
Anna Vodová - č. d. 577,
Regina Hamráková – č. d. 226,
Milan Kurilla – č. d. 583,
Mária Janegová – č. d. 568,
Ján Januv – č. d. 468,
PaedDr. Ján Kyseľ – č. d. 1,
Ján Šmida – č. d. 503,
Jozefína Medvecová – č. d. 206,
Anna Magdová – č. d. 557,
Žoﬁa Kišková – č. d. 36

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Štatistika (k 30.06.2017)
Počet obyvateľov (30.06.2017):
Prihlásení na trvalý pobyt
Odhlásení z trvalého pobytu
Prihlásení na prechodný pobyt

1583
16
8
3

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

