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Kluknavský

hlas
december 2017

Milí spoluobčania,
nielen chladné počasie, ale aj spoločenská atmosféra predznamenávajú
skutočnosť, že sa blížia Vianoce a s nimi aj koniec roka 2017. V tomto období sa mnohí z nás v spomienkach, ale i číslach, vracajú za ostatným rokom
a bilancujú jeho priebeh. Aj pre nás je tento čas časom hodnotenia a rekapitulácie. Obzeráme sa za tým, čo sa nám podarilo uskutočniť, ale i s nádejou
očakávame nové veci, ktoré by pomohli rozvinúť našu obce a skvalitniť život v
nej. Na nasledujúcich stránkach Kluknavského hlasu sa dozviete nielen to, čo
sa za posledný polrok v obci udialo, ale informovať budeme aj o živote našich
spoločenských organizácií a chýbať nebudú ani pozvánky, či úspechy našich
občanov. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Starosta obce informuje...
Podané žiadosti na získanie ﬁnančných prostriedkov v 2. polroku 2017
1. Žiadosť o dotáciu vo výške 13 500 €
z Ministerstva ﬁnancií SR na opravu
a zateplenie strechy obecného úradu /zatiaľ nerozhodnuté/
2. Žiadosť o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športu formou rekonštrukcie
telocvične ZŠ – výmena palubovky,
elektroinštalácie, osvetlenia a kotlov vo výške 132 785 € z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
(pridelená dotácia vo výške 117 500
€), realizácia v roku 2018
3. Žiadosť o dotáciu z prostriedkov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
vo výške 3 000 € na zabezpečenie
materiálno technického vybavenia
DHZ Kluknava (pridelená dotácia
vo výške 3 000 € - ochranné pracovné prostriedky pre DHZ a generálna
oprava motora do motorovej striekačky)
4. Žiadosť o dotáciu vo výške 167 351 €
z Ministerstva kultúry SR na projekt
„Obnova kultúrnej pamiatky Dom
služobníctva - múzeum“ – oprava
strechy, výmena krovu, oprava fasády, rekonštrukcia vykurovania
a elektrických rozvodov /nerozhodnuté/
5. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 502 149 €
z Integrovaného regionálneho operačného programu na rozšírenie vodovodu, II. etapa – 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 /nerozhodnuté/

6. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia vo výške 88 054 €
na nákup záhradných kompostérov do
každej domácnosti /nerozhodnuté/
7. Žiadosť o dotáciu vo výške 28 500 €
z Ministerstva vnútra SR - Prezídia
Hasičského a Záchranného zboru
SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, /nerozhodnuté/,
8. Žiadosť o dotáciu vo výške 12 400
€ 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 (pridelená
dotácia vo výške 5 000 €), realizácia
v 1. polroku 2018.
9. Žiadosť o dotáciu vo výške 4 750
€ z Fondu na podporu umenia na
Kluknavské folklórne slávnosti /nerozhodnuté/
10.Žiadosť o poskytnutie dotácie vo
výške 5 000 € z Programu obnovy
dediny na projekt „Oddychová zóna
v obci Kluknava – altánok a sedenie
pri ceste pod cintorínom smerom na
Štefanskú Hutu /nerozhodnuté/
11. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 173 273 €
z Environmentálneho fondu na zateplenie pavilónu B základnej školy
(nepodporené),
12. Žiadosť o dotáciu vo výške 9 000 €
z Úradu vlády SR na projekt „Rozvoj
športu v obci Kluknava“ – nákup
dresov pre futbalistov, futbalové
lopty, tréningové pomôcky, športová
obuv – kopačky, brankárske rukavice, štulpne, brankárske siete, sety
pre brankára /nerozhodnuté/
13. Žiadosť o dotáciu vo výške 1 500 €
z Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu do knižnice
/nepodporené/.

Pripravované žiadosti na získanie ﬁnančných prostriedkov:
1. Žiadosť o dotáciu vo výške 9 400 €
z Ministerstva vnútra SR, v rámci
prevencie kriminality na projekt
„Dobudovanie kamerového systému
v obci Kluknava“ – 4 kamery otočné
s nočným videním 100 m, s umiestnením kamier v časti Olšinky, bytovka
č. 336, detské ihrisko vo Vierbinách
a od Mlyna č. 564.
2. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia na zberný dvor pre menej rozvinuté okresy.
3. Žiadosť na SFZ pre vylepšenie infraštruktúry futbalových štadiónov.
V prípade ak budú vypísané ďalšie
výzvy obec sa do nich zapojí.
Zrealizované investičné akcie v 2. polroku 2017
1. „Vytvorenie oddychovo športovej
zóny proti kriminalite a vandalizmu
v obci“ – vonkajší ﬁtness – 4ks steppery na detskom ihrisku pod Obecným
úradom, 4 ks steppery na detskom
ihrisku vo Vierbinách a 4 ks steppery
na detskom ihrisku v Štefanskej Hute
a altánok pod Obecným úradom –
pridelená dotácia vo výške 9 200 €.
2. V mesiacoch august – október boli vymenené svietidlá verejného osvetlenia
v Kluknave za LED-ky v celkovej výške
51 000 €, čím sa zabezpečila úspora
elektrickej energie a lepšie osvetlenie
v obci. V Štefanskej Hute v súčasnosti
prebieha výmena stĺpov a káblov pracovníkmi VSE, ktorí namontujú nové
LED-ky v jarných mesiacoch.
Búranie VESNY
 V týchto dňoch sme dostali právoplatné búracie povolenie na zbúranie VESNY, ktorú zbúrame v krátkej
dobe. Na jej mieste bude vybudovaný
denný stacionár a lekáreň.

Iba ak daruješ seba samého, miluješ skutočne. (Chalíl Džibrán)
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Materská škola
Kluknava

 Navštívilo nás divadlo Crocus z Košíc
so zaujímavým a poučným divadelným predstavením Kúzelný Felix.
 Šarkan letí púšťanie šarkanov

V

V mesiaci október to boli tieto aktivity:
 Zdravá hostina – ochutnávka ovocia
a zeleniny
 Naše nátierky - ochutnávka nátierok,
ktoré pre detí a rodičov pripravili kuchárka a vedúca Šj
 Do sadu si košík ber - jesenné pásmo
piesní a básničiek pre rodičov
 Tekvičkovo v MŠ – tvorivé dielne , kde
deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi pretvárali tekvičky na
rozprávkové bytosti
 Jeseň života - v našej MŠ sme privítali
starých rodičov pesničkami, básničkami, tancom a poďakovali za ich
starostlivosť , láskavosť a trpezlivosť
V mesiaci november navštívili sme
prvákov v ZŠ Kluknava, ktorí sa nám
pochválili s tým, čo sa naučili.

stup do materskej školy je
prvým krokom do spoločnosti.
Prostredie materskej školy vytvára klímu, kde sa u dieťaťa, v súlade
s princípmi tvorivo humanistickej výchovy, rozvíja jeho celá osobnosť.
Dieťa v predškolskom období pociťuje potrebu byť stále činné, má rado
tajomnosť, napätie, objavovanie, experimentovanie a vytváranie niečoho nového, riešiť situácie a hrať sa.
V predprimárnom vzdelávaní je dôležité vytvorenie priaznivej výchovno-vzdelávacej klímy s dôrazom na rozvoj
tvorivosti pred pamäťovým učením,
v ktorej sa realizuje učenie hrou.
Hra je neoddeliteľnou súčasťou života dieťaťa, pomáha odhaľovať mnohé
jeho utajené schopnosti.
Pedagogickí pracovníci sa snažia pri
každej hrovej činnosti deťom vytvárať
také podmienky, aby sa s čo najväčším
zanietením zaujímali o svoje okolie
a mali možnosť spoznávať seba a svojich rovesníkov.
Našim cieľom je obohacovať výchovno-vzdelávací proces o zaujímavé aktivity, tvorivú prácu, tvorivé učenie a tak
priniesť deťom zážitok intenzívneho
šťastia a naplnenia.
Materskú školu v školskom roku
2017/18 navštevuje 44 detí
z toho 14 predškolákov sa
pripravuje na povinnú školskú dochádzku.
Počas roka uskutočňujeme aktivity podľa plánu výchovno- vzdelávacej činnosti, ale aj aktivity, ktoré sa už
stali tradíciou našej MŠ.
Už ako tradične sme školský rok otvorili účasťou na
Kluknavských slávnostiach s pásmom
Hry detí na lúke - Ja kuchárka malá.

V mesiaci september sme realizovali:
 Projekt Deň mlieka , ktorý bol zameraný na prezentáciu a ochutnávku
mliečnych výrobkov.

Divadielko Kúzelný Felix

V mesiaci december to bolo:
 „Mikulášske prekvapenie“ do našej MŠ prišiel Mikuláš s Mášou
a Medveďom, deti prežili krásne mikulášske dopoludnie vďaka sponzorovi p. Maslíkovi, Babysitting Košice
a rodičom, ktorí sa podieľali na príprave
 Tvorivé dielne deti si vyskúšali pečenie a zdobenie perníkov, vyrábali
vianočné ozdoby

Mikulášske prekvapenie

 Vianočné čaro - básničkami, pesničkami a scénkami, ktoré si deti pripravili
pod vedením svojich učiteliek poďakovali svojím blízkym a navodili tak
atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Sviatočná nálada, vianočne koledy, vôňa medovníkov, rozsvietený
stromček a pod ním prekvapenie – nové hračky
stavebnice, autá... Šťastné a radostné deti.
Kolektív
pracovníkov MŠ touto cestou
vyjadruje poďakovanie
všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh
prevádzky materskej školy.

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce. Sviatky, na ktoré
sa teší azda každý človek na zemi.
Ježiško sa narodil iba v skromnej
maštaľke a v chudobe. Pri jeho
mene sa zohne každé koleno kresťana. Či už bohatého, alebo chudobného. Preto by sme si mali viac
vážiť skutočné hodnoty a prejavy
ľudskosti ako je láska, pohladenie,
úsmev, ochota, trpezlivosť a pochopenie. Mali by sme si aj viac odpúšťať a menej sa hádať.
Prajem Vám veľa lásky, ktorá
hory prenáša; veľa šťastia, ktoré
dušu povznáša; veľa zdravia, ktoré
sa kúpiť nedá; veľa Božieho požehnania, a tiež istý úspech v práci,
ktorý chlieb prináša. Rozvaha nech
nedopustí urobiť Vám chybný krok,
s rodinou a láskou privítajme nový
rok. Nech ticho Vianoc nás všetkých
naplní pravým pokojom, hrdosťou,
láskou a Božím požehnaním.
Vianočné sviatky sú obdobím
blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového. Prajem Vám,
aby Vás ten nadchádzajúci rok
2018 sprevádzal len v pozitívnom
duchu, ktorý Vám prinesie viac
pevného zdravia, viac síl a šťastia
v každodennom živote, zlepšenie
medziľudských vzťahov, harmónie
a pochopenia. Nech Vám Vaše deti
prinášajú len radosť a prítomnosť
Vašich najbližších nech podporí
vzájomnú dôveru a porozumenie.
Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v roku 2017 prispeli
k rozvoju a zveľadeniu našej obce.
Ďakujem všetkým jednotlivcom – obyvateľom našej obce,
spoločenským organizáciám, podnikateľom, ﬁrmám, sponzorom,
základnej a materskej škole, spolupracovníkom na obecnom úrade,
aktivačným pracovníkom, ako aj
poslancom Obecného zastupiteľstvaa všetkým Vám, ktorí svojou
prácou a aktivitami dokazujete, že
Vám život v našej obci nie je ľahostajný.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce
Ďakujeme pánovi starostovi, pracovníkom OcÚ, Rade školy, rodičom za
pomoc a pri organizovaní a sponzorovaní spoločenských aktivít, všetkým,
s ktorými sme počas roka spolupracovali, sponzorom.

Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu. (Sigmund Freud)

Mgr. Alena Cifrová
riaditeľka MŠ
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Úspešné pôsobenie FS Kluknavčanka
Bolo to vraj veľmi dávno, keď prišli národy sveta pred Boží trón vypýtať si od
Stvoriteľa dary. Jedni chceli veľké zeme, iní moc a slávu. Na konci dlhého radu
stáli skromne Slováci. „Čože tak neskoro, deti moje“, povedal Stvoriteľ a pokračoval: „Všetko, čo som mal, som už rozdal.“ Slováci sa poklonili a pokorne preriekli: „Nežiadame veľké zeme, ani moc a slávu, ale len to, aby si nás - Slovákov,
navždy vo svojom srdci nosil“. Zapáčila sa Stvoriteľovi táto prosba, a keďže Jeho
štedrosť nepozná konca, daroval Slovákom takéto dary: vieru, nádej a lásku.
Krásnu reč, za priehrštie zvykov, obyčajov, ale aj utešené piesne. Tieto štedré
dary ľud dodnes nielen zachováva, ale veľa novej krásy si po stáročia aj vytvoril.
Veľkú zásluhu na zachovávaní ľudových zvykov majú folklórne skupiny a súbory, ktoré zozbierané piesne, tance a zvyky prezentujú v scénickej úprave na
rôznych folklórnych slávnostiach.

F

olklórna skupina Kluknavčanka vznikla v máji roku 2000
a k dnešnému dňu (27.11.2017) má
vo svojej kronike zaznamenaných 268
vystúpení. V roku 2017 sme vystúpili 18-krát. Aj druhý polrok bol bohatý
na rôzne podujatia. Po úspešnom vystúpení na 45. ročníku Spišských folklórnych slávností sme sa 13 júla 2017
zúčastnili 10. ročníka foklórnych slávností v Lendaku – boli to svadobné obrázky z Kluknavskej svadby – Klaňačka,
Snímanie party, Čepenie. V druhej časti
programu sme vystúpili s pásmom Pranie na potoku. V auguste FSk Kluknav-

Kandráčovci na Kluknavských folklórnych
slávnostiach 2017

čanka vystúpila na folklórnych slávnostiach „Bohatstvo ľudových tradícií“
v obci Kaľava. Pri príležitosti 100. výro-

čia narodenia ľudovej speváčky Janky
Guzovej - ktorá pôsobila ako učiteľka
v našej obci v školskom roku 1941/1942
– sa zorganizovali folklórne slávnosti
v jej rodnej obci Žakarovce. Interpretovali sme piesne, ktoré Janka Guzová
spievala v našej obci: Na kľuknavskym
poľu, Zavešila kydľu na plot, Hej čarny ši
jak cigan.
Dňa 4. septembra 2017 sa uskutočnil v našej obci 13. ročník folklórnych
slávností A ot Kľuknavi šedzem miľ.
Účinkovali: deti z Materskej školy
Kluknava – s pásmom Hry na kuchárky, DFS Bradlanček s pásmom
Jak Fonzo rukoval a Jubilejná karička –
Košice 2017 a DĽH KUFER. Folklórna
skupina Kaľavčan z Kaľavy vystúpila
s pásmom Ženy na tarhu, Folklórna skupina Borovničák z Vojkoviec
s pásmom Na šena, Folklórna skupina
Kluknavčanka vystúpila s pásmom
Pranie na potoku. V II. časti programu zabávala prítomných hudobná
skupina Kandráčovci. V októbri FSk
Kluknavčanka vystúpila v detskom
domove v Gelnici so spevom a Karičkovými tancami. 15. októbra 2017 FSk
účinkovala v Margecanoch v programe Veniec vekmi uvitý. V poslednú
októbrovú sobotu dievčatá zaspievali
a zatancovali jubilujúcim dôchodcom.

13. ročník Kluknavských folklórnych slávností bol mimoriadne úspešný

3. decembra 2017 FSk Kluknavčanka vystúpila s pásmom Na Ondreja
v kaštieli v Kluknave, kde sa konala 1.
verejná prezentácia knihy Kluknavské
poviedky a historické pohľady. V závere
roka vystúpime s vianočnými koledami
a vinšmi v obciach Slatvina a Kluknava.

Vystúpenie FS KLuknavčanka počas verejnej
prezentácie knihy Kluknavské poviedky
a historické pohľady.

Pri našej činnosti sme spolupracovali
s obecným zastupiteľstvom a so starostom obce Ing. Štefanom Kováčom. Za
ich pomoc a pochopenie im ďakujeme.
Už znova prichádza k nám ten známy pokoj čistý, ktorý nás nadchýňa radosťou, napĺňa nádejou a vierou v ľudské dobro, lebo tento čas sa zvyknú
urovňať hrboľaté chodníky a aj strmé
ľudské cesty sa neraz urobia schodnejšími. Menej sa bojíme o seba, menej na
seba myslíme, lebo máme starosť o to,
ako urobiť radosť druhým. Už to nás
robí lepšími. Také sú Vianoce.
A ja Vám vinšujem na tu svatu viliju,
žeby vám dal Pán Boh vo ščescu, vo zdraviu, hojnejšich a pokojnejšich ročkoch še
dožic, jak sce še dožili a prežili a po totym
čaše slávu nebesku, korunu anjelsku obšahnuc mohlo každo jedno.
Mgr. Gabriela Kyseľová,
vedúca FSk Kluknavčanka

Čím viac ľudia pokročia v pravej kultúre, tým väčšmi budú čítať Sväté písmo. (J. W. von Goethe)
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Základná organizácia Kluknava
Činnosť ZO SZZP v 2. polroku 2017.
problémov, v Novom Targu na novom
ZO SZZP Kluknava si v tomto roku trhovisku sme boli o 7. 30 hod. Do 14,
pripomína 20. výročie svojho vzni- 00 hod. bol čas a priestor na nákupy
ku. V súčasnosti máme 97
a občerstvenie. Každý si
členov – zdravotne postihnakúpil podľa vlastného
nutých občanov i priateľuváženia a výberu. Preských členov – občania
važná väčšina účastníkov
ochotní pomáhať dobronakúpila kytice, vence
voľnou prácou zdravotne
a sviečky k pamiatke zopostihnutým
občanom.
snulých. O 14.00 hod. sme
Spolupracujeme s Okresodchádzali z Nového TarZákladná
nou radou SZZP (OR SZZP)
gu. Na spiatočnej ceste sa
v Gelnici a so ZO ostatných
účastníci zájazdu zastavili
organizácia
obcí okresu Gelnica, s OcÚ
v Smižanoch na krátku
Kluknava
Kluknava, ZŠ Kluknava,
prestávku a občerstvenie.
Reštaurácia Poľovník, Urbárska spo- Zájazdu sa zúčastnilo 29 účastníkov.
ločnosť – pozemkové spoločenstvo Všetci boli obohatení o nezabudnuteľKluknava.
ný zážitok.
Aktivity podľa plánu práce organizuje
Výbor Základnej organizácie Sloven7 členný výbor ,ktorý vedie predsedníč- ského zväzu zdravotne postihnutých
ka Mária Papcunová.
v Kluknave zabezpečil účasť na 2.ročníku „Koncertu Integrácia seniorov
V 2. POLROKU 2017 SME
2017“, ktorý sa uskutočnil dňa 27.okUSKUTOČNILI TIETO AKCIE:
tóbra 2017 (štvrtok) o 17,00 v Aréne
Deň rodiny - Naša ZO každoročne or- Poprad.
ganizuje v mesiaci júl stretnutie členov
Organizátorom koncertu bolo OZ
a ich rodinných príslušníkov. Poduja- Integrácia svieti pre všetky deti rovtie sa uskutočnilo v stredu 5. júla 2017 nako.
v budove ZŠ Kluknava so začiatkom
V hľadisku bolo cca 3000 osôb z doo 14:00 hod. Účastníci strávili príjemné movov dôchodcov, domovov sociálnych
popoludnie pri dobrom guláši a malom služieb a domovov seniorov z celého
občerstvení, pobavili sa, porozprávali, Slovenska.
pospomínali. Akcie sa zúčastnilo 48
Na koncerte vystúpili umelci zo Sloúčastníkov.
venska a Česka. Podujatie moderovala
V mesiaci júl sa naše členky podie- Katarína Brychtová.
ľali na prípravách odpustu pri sv. Anne
Poplatok bol 4,- € - vstupné, autobus
– upratovanie kostolíka a okolia, zabez- bol zdarma.
pečenie materiálu a vitie girlánd.
Odchod autobusu bol o 14,30 hod.,
Vo štvrtok, 12.októbra 2017 výbor ZO stál na každej zastávke. Koncertu sa zúorganizačne zabezpečil Celodenný vý- častnilo 40 členov.
let do Poľska.
Po príchode do Popradu pred Arénu
Odchod účastníkov bol ráno o 5.30 pridelená hosteska nás usadila na vohod, autobus zastavoval na každej au- pred vyhradené miesta. Dostali sme
tobusovej zastávke. Cesta prebehla bez biele tričká s logom „Integrácia svieti

pre všetkých seniorov rovnako“, ktoré
sme mali oblečené počas celého koncertu. Účastníkom bolo podané malé
občerstvenie – čaj, krém integráčik, lízanka a jablko. Koncert trval do 19.30
hod, domov sme prišli cca o 21.00 hod.
Bolo to veľmi hodnotné podujatie pre
našich členov.
Rekondičné pobyty v druhom polroku absolvovali členovia ich rodinní
príslušníci v týchto kúpeľných zariadeniach: Rajecké Teplice, Trenčianske
Teplice a Bardejovské Kúpele .
Mesiac úcty k starším – v októbri
sme navštívili našich 3 imobilných členov a odovzdali im drobné darčeky.
Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá
nad 60 rokov – 6 členov),
Účasť na aktivitách iných ZO okresu
Gelnica: 22. augusta 2017 – 1. ročník
športových hier okresu Gelnica „Nedeď doma, poď s nami“, 6. septembra
2017 – Úhorná - „Strelecký deň“, 15.
decembra 2017 Nálepkovo – „Náš deň“.
Mikulášske posedenie – v spolupráci s OR SZZP Gelnica sa uskutočnilo
dňa 6. decembra 2017 v reštaurácii Poľovník so začiatkom o 13:00 hod. Akcie
sa zúčastnilo 90 účastníkov. Pri tejto
príležitosti sme si pripomenuli 20.výročie založenia našej ZO. Zhodnotili
sme činnosť za toto uplynulé obdobie,
poďakovali sme za spoluprácu organizáciám, ktoré nás podporujú v našej
činnosti a 10 zaslúžilým členom (členovia ZO nad 15 rokov) sme odovzdali
drobné darčeky.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto roku
bola bohatá na aktivity, okrem členov
sa na jednotlivých akciách zúčastnili aj
rodinní príslušníci a nečlenovia. Organizujeme podujatia o ktoré majú naši
členovia záujem.
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 2017.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová
predsedníčka ZO SZZP

Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. (Ivan Sergejevič Turgenev)
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Literárna spoločnosť Pravé orechové
oživila históriu Kluknavy

V

nedeľu 3. decembra o 15.00
hod. v barokovom Čákiovskom
kaštieli v Kluknave sa uskutočnila 1. verejná prezentácia knihy Kluknavské poviedky a historické pohľady.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Vienala
a prezentuje Kluknavu prostredníctvom dvadsiatich poviedok z rôznych
dejinných období. Každá vykresľuje

vznik roľníckeho družstva prichádzali
o svoje pozemky a manželky niekdajších gazdov museli začať pracovať ako
robotníčky v lesoch.
„Najstarších obyvateľov a rodákov
z Kluknavy sme navštevovali dva roky.
Z ich rozprávaní sme vybrali dvadsať
najzaujímavejších. Mnohé detaily sme
museli konzultovať s historikmi a etno-

grafmi. Beletria dokáže na konkrétnych
príkladoch poukázať na spôsob myslenia,

hierarchiu hodnôt, či odraz dejinotvorných zlomov vo vnútornom svete ľudí,
ktorí tu žili pred nami. Dobrý príbeh vie
čitateľa zaujať bez ohľadu na to, či sa odohral v Kluknave alebo trebárs v Londýne.
Kniha teda nie je určená len Kluknavčanom, ale všetkým, ktorí sa okrem čítania
poviedok radi dozvedia niečo nové, tentoraz z oblasti dolného Spiša,“ uviedol
predseda Literárnej spoločnosti Pravé
orechové Slavomír Szabó.
osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili
dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali. Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia
Bolčová a Jiří Zaťovič. Okrem poviedok
sa v knihe nachádza i tridsať kapitol
o miestnej histórii a etnograﬁi, ktoré sú
doplnené historickými fotograﬁami.
Kluknavské poviedky a historické
pohľady zahŕňajú príbehy o dejinných zlomoch, ako bola napríklad
záchrana obce pred vypálením na
konci II. svetovej vojny, ale približujú
tiež rôzne povery a magické rituály,
ktoré sa v minulosti praktizovali na
slovenskom vidieku. Časovo najstarší
príbeh je z roku 1527, keď prebiehali
boje medzi kráľmi Jánom Zápoľským
a Ferdinandom I. Miestne osobitý význam má aj príbeh z roku 1632, ktorý
sa viaže k vzniku známeho pútneho
miesta pri kostolíku a prameni Svätej
Anny. Najmladší príbeh je z päťdesiatych rokov 20. storočia, keď rodiny pre

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori tvoria
beletriu na základe pamäte ľudu
a archívnych materiálov. Spoločnosť vznikla v roku 2001.
Slavomír Szabó, člen literárnej
spoločnosti Pravé orechové
(článok upravený)

Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe. (Maxim Gorkij)
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ZO Únia žien Slovenska v Kluknave
Činnosť a práca ZO UŽS v Kluknave počas roka 2017
Prišiel December. Posledný mesiac v roku. Čas, kedy sa vnútorne stíšime a pripravujeme na narodenie dieťatka v chudobnej maštaľke, čas vianočný, chvíle
pokoja, radosti a spokojnosti. Aj rok 2017 sa chýli k svojmu koncu. Obdobie,
kedy ľudia hodnotia rok, ako ho prežili, čo nové sa naučili, získali, alebo čo stratili. Nastane chvíľa, kedy asi viac premýšľame a hodnotíme čo sa nám podarilo
naplniť, čo by sa dalo doplniť, alebo vylepšiť. Ani naša organizácia nie je iná a
tiež sme sa pozreli na uplynulý rok, ktorý bol pestrý na podujatia a najmä na
pekné a nezabudnuteľné zážitky.

V

tomto roku našu organizáciu
tvorilo 35 členiek, ktoré svojou
aktívnou prácou v organizácií,
pomáhajú zveľaďovať a reprezentovať
našu obec. Veľkou potechou pre nás je,
že sa v priebehu roka k nám prihlásili
nové členky a tak sa pomaličky rozrastáme. Rok sme otvorili stretnutím na
Výročnej členskej schôdzi, kde navrhujeme plán aktivít na prichádzajúci rok
a na tento rok, sme plnili nasledovné
aktivity.
Začiatkom roka nás na 50. ročníku umeleckého prednesu „Vansovej
Lomnička“ reprezentovala pani Anna
Zimmermannová. Svoje nadanie predstavila aj domácemu publiku na Kluknavských folklórnych slávnostiach
s krátkym úryvkom. Prvé stretnutie
„Kurz ručných prác“, bolo organizované pre obyvateľov obce a konalo sa
koncom marca v Kultúrnom dome
v Kluknave. Cieľom bolo vyrobiť výrobky, ktoré potom môžeme použiť na
výstavke ručných prác v Redute. Mali
sme prizvaných hostí a to slečnu Janku Cenkú, ktorá nám opäť ukázala, čo
všetko sa dá vytvoriť na prichádzajúce
sviatky. Svoje výrobky nám priniesla
ukázať a priamo s prítomnými návštevníkmi vyrábala veľkonočné vence, vázičky a iné výrobky z papiera. Jej práca
je veľmi pekná a hodnotná. Tešíme sa,
že občania obce prejavili záujem o toto
podujatie. Veľkonočné obdobie sme začali účasťou na veľkonočnej výstavke
ručných prác v Redute v Spišskej Novej
Vsi pod názvom „Veľká noc prichodzi“.
Krásne práce prezentovali Mgr. Gabrie-

la Kyseľová, p. Marta Jurčáková, slečna
Janka Cenká.
V máji sme zorganizovali v spolupráci spolu s Farským úradom pútnický
zájazd do Lichne. K súčasti našej únie
patrí aj púť na Mariánsku horu v Levoči,
ktorá sa konala aj tento rok. Minulý rok
sme sa v športovej olympiáde „Ženy v akcii“ umiestnili na prvom mieste a tak
sme tento rok boli organizátormi tejto
športovej akcie my. S pomocou Obecného úradu, vedenia Základnej školy, ktorá nám poskytla priestory na organizovanie a šikovnému tímu ľudí, sme toto
podujatie úspešne zvládli. Zúčastnilo
sa ho osem družstiev z okolitých dedín
a miest. Bolo to zábavné a milé stretnutie. Súčasť našej činnosti je príprava na
každoročnú púť ku kostolíku sv. Anny
sprevádzaná vitím vencov ku kostolíku Sv. Anny. Pri vití sa stretnú ženy a
spoločne pripravujú túto výzdobu na
dvore u p. Anny Ringošovej. Spoločne
ideme potom ozdobiť kostolík týmito
vencami a vencami ozdobíme kostolík.
Na tomto mieste sa jej chcem poďakovať
za aktívnu prácu a ochotu, vždy spoluorganizovať podujatie pre našu organizáciu. Ani počas letných mesiacov sme
neoddychovali a pracovali sme. V auguste sme mali Opekačku v altánku vo
Vierbinách, ktorá sa nám pekne vydarila. Opäť sa stretli členky a aj nečlenky

a spoločne sme sa porozprávali, strávili
príjemné popoludnie a naplánovali ďalšiu akciu, ktorá sa konala o pár týždňov
a to zájazd do Bardejova. Navštívili sme
mesto Bardejov, Bardejovské kúpele a aj
skanzen v Bardejovských kúpeľoch. Nečakané pre našu organizáciu bolo pozvanie urobiť rozhovor a krátky príspevok pre RTVS – Rádio Regina do relácie
Zvony nad krajinou. V závere roka sme
ﬁnišovali s naším plánom aktivít a tak
sme na začiatku decembra navštívili
divadelné predvianočné predstavenie
v Prešove pod názvom „50. Vianoce so
Šarišanom“. Vianočnú atmosféru, ktorú si účastníci zájazdu odniesli ďalej
pretvárali v predposlednej akcii a to
„Kurz ručných prác“, ktorý sa niesol vo
vianočnej tematike v Kultúrnom dome
v Kluknave. Pripravovali sme výrobky
na posledné a zároveň najkrajšie podujatie „Čaro Vianoc“. Je to krásna vianočná výstavka ručných prác. Tá sa konala
v koncertnej sále divadla Reduta v Spišskej Novej Vsi. Ručne vyrobené vianočné ozdoby a pripravené výstavky, ktoré
zdobili miestnosť spolu s vianočným
programom nám vytvorili pravú predvianočnú atmosféru.
Máme za sebou rok, ktorý bol opäť
bohatý na podujatia aj na aktivity.
Chcem poďakovať všetkým členkám
Únie žien za ich dobrovoľnícku činnosť v roku 2017. Poďakovanie patrí aj
vedeniu Obecného úradu v Kluknave
za podporu. Taktiež poďakovanie patrí
ženám, ktoré sa zúčastnili či už na výstavkách, alebo na iných akciách. Zaželáme im veľa zdravia a sily, pevnej vôle
a chuti do ďalších a nových dní, ktoré
nás v budúcom roku čakajú.
Mgr. Emerencia Lovásová,
predsedníčka ZO ÚŽS

Blížia sa najkrajšie sviatky
Vianoce a s ním aj naše prianie.
V mene ZO ÚŽS v Kluknave
chcem Vám všetkým želať krásne
a požehnané vianočné sviatky
plné zdravia.
Nech sa všetka starosť zruší, nech
zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo,
nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.
Ženy v akcii – športová olympiáda sa tento rok konala v našej obci

Žena netúži ani tak po kráse, ale po tom, aby se páčila. (René Descartes)
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Poľovnícka spoločnosť vlastníkov
lesa a pôdy Kluknava
Rok sa chýli k svojmu koncu. Človek sa ani nenazdal a už je tu december. V noci
klesá teplota do mínusových teplôt. Počas dňa prevláda sychravé počasie sprevádzané dažďom a nezriedka i snežením. Život v lese sa aj napriek tomu nezastaví.

K

eď sa povie ochrana
na
prírody,
jednou
z
najčastejších
aktivít, ktoré sa človeku
ovynoria v mysli, je bezponie
chyby zimné prikrmovanie
veri.
vtákov alebo lesnej zveri.
si máV dnešnej dobe už u nás asi
ý polokto pochybuje o tom, že tým
máhame prírode. Ak sa pozrieme na
u nás žijúce divé zvieratá – cicavce, časť
z nich rieši prežitie nepriaznivých zimných podmienok tzv. zimným spánkom, ostatné si musia aj v zime nejakým spôsobom získať potravu.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale 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 zzhodnotenia toho, čo sme
u
uplynulý rok zažili, vykonali. Počas roka 2017 Poľľovnícka spoločnosť vlastn
níkov lesa a pôdy Kluknava
vy
vyviezla do prírody pre zvieratá niekoľko ton krmiva,
napln
p
naplnili
sme všetky krmelce,
li k pravidelne napĺňame novou
soliska
soľou a staráme sa o zver čo najlepšie.

te nastala zmena
- prišiel Martin
Jurík, obranca Tomáš Šefčík a útočník Marián Belej.
Odišiel brankár
Viktor Petruško,
ktorému sa skončilo hosťovanie. Mužstvo dospelých ukončilo sezónu na 12.
priečke s počtom bodov 18. Naše mužstvo má určite na lepšie umiestnenie

Telovýchovná jednota

FC Kluknava

T

Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového
roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania a veľa osobných
ako aj pracovných úspechov.
Nech večná sláva tomu je,
kto zvyky poľovníctva rozširuje.
Nech ho Svätý Hubert sprevádza,
a všetko zlé ho obchádza.
Nech mu srdce zaplesá,
keď uvidí čaro lesa.
Nech poctu poslednú zvery vždy dá,
a na zlé chodníčky sa nedá.
Nech si dary prírody stále váži,
a chrániť ju sa stále snaží.
Nech berie krásu poľovníctva ako dar,
za to, že prevoláva ,,Lovu zdar!“

Telovýchovná jednota FC Kluknava

ak ako sa blíži koniec roka 2017,
tak s ním prichádza na rad rekapitulácia futbalového ročníka
2017/2018. Začneme od najmenších.
Mužstvo žiakov naďalej viedol tréner
Mário Kakalejčík. Žiacke mužstvo sme
doplnili o piatich nových hráčov. Šoltés Samko z Krompách a domácich
Haľko Ľubomír, Papcun Sebastian,
Matej Kožár a Alexandra Lisá. Žiaci si
počínali celkom úspešne, keď v tabuľke skončili jesennú časť na 6. mieste.
Prejdeme k dorastencom. Pod taktovkou trénera Milana Lisého ukončilo
jesennú časť na vynikajúcom 2 mieste, keď mužstvo 6-krát vyhralo a len
2 krát prehralo. Veríme, že jarná časť
bude pokračovaním jesene a dorastenci zabojujú o prvú priečku, ktorá
by znamenala kvaliﬁkačný súboj o postup do 3. ligy. Na záver hodnotenia
nám ostalo A mužstvo. V našej skupine nastali zmeny - počet účastníkov
sa rozšíril na 16 mužstiev. Cez letnú
prestávku sme káder doplnili o troch
nových hráčov. Na brankárskom pos-

Týmto spôsobom sa chcem poďakovať 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,
ochranu prírody a pravidelné prikrmovanie.

a veríme, že jarnú časť zvládnu chlapci
lepšie a pobijeme sa o vyššie priečky.
Vedenie TJ FC Kluknava chce aj touto cestou poďakovať hráčom, trénerom, funkcionárom, starostovi obce,
poslancom, sponzorom, fanúšikom,
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj futbalu v obci.
Zároveň prajem všetkým príjemné
a požehnané sviatky a všetko len to
najlepšie v novom roku!
Ján Richnavský,
predseda TJ FC Kluknava

Futbal sústreďuje dva druhy mužov: tých, čo nemajú dievčatá a tých, ktorí majú ženy. (D. Radovič)
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Tabuľka žiaci
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

9

9

0

0

54:11

27

2

TJ Slovan Nálepkovo

9

7

1

1

99:12

22

3

FK Prakovce

9

7

0

2

74:16

21

4

ŠK Lesy Švedlár

9

6

1

2

45:24

19

5

MFK Gelnica

9

3

1

5

15:28

10

6

TJ FC Kluknava

9

3

1

5

21:49

10

7

TJ Lokomotíva Margecany

9

2

2

5

6:48

8

8

FK Slovan Veľký Folkmár

9

2

0

7

12:36

6

9

AŠK Maria Huta Gelnica

9

2

0

7

22:61

6

10

FK Slovan Helcmanovce

9

1

0

8

3:66

3

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava

1

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Šimon
Kubalec

8

2.

Patrik
Čech

6

3.

Patrik
Macejko

2

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Tomáš
Chibeľ

9

2.

Daniel
Šuba

8

3.

Dávid
Jánošík

4

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Marek
Belej

6

2.

Marcel
Varga

5

3.

Marián
Belej

5

4.

Richard
Borza

5

Tabuľka dorast
Poradie Názov klubu
FK Prakovce

8

6

1

1

35:8

19

2.

TJ FC Kluknava

8

6

0

2

31:10

18

3.

MFK Gelnica

8

5

2

1

28:7

17

4.

TJ Nálepkovo

8

4

0

4

23:13

12

5.

TJ Baník M/H

8

3

1

4

21:29

10

6.

ŠK Švedlár

8

3

1

4

15:25

10

7.

AŠK Gelnica

8

2

0

6

18:37

6

8.

TJ Margecany

8

1

3

4

4:26

6

9.

Slovan Helcmanovce

8

1

2

5

19:39

5

Strelci - dorast TJ FC Kluknava

1.

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

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

FK Veľká Lomnica

16

12

2

2

46:18

38

2.

FK 1931 Hranovnica

16

11

4

1

63:20

37

3.

MŠK Spišská Belá

16

11

2

3

39:20

35

4.

1. MFK Kežmarok

16

11

1

4

36:25

34

5.

FK Olcnava

16

9

4

3

39:22

31

6.

TJ Slovan Nálepkovo

16

9

0

7

47:24

27

7.

Tatran Ľubica

16

8

3

5

35:22

27

8.

ŠK Harichovce

16

7

2

7

50:24

23

9.

FK 05 Levoča

16

7

2

7

33:18

23

10.

FK Vysoké Tatry 16

16

7

1

8

31:19

22

11.

TJ Štart Hrabušice

16

7

1

8

42:42

22

12.

TJ FC Kluknava

16

5

3

8

31:27

18

13.

ŠK Štrba

16

5

2

9

38:37

17

14.

FK Prakovce

16

4

1

11

26:29

13

15.

Slovan Helcmanovce

16

1

0

15

5:101

3

16

FK Veľký Folkmár

16

0

0

16

11:124

0

Prehrali sme, lebo sme nevyhrali. (brazílsky futbalista Ronaldo)

Strelci gólov TJ FC Kluknava – A-mužstvo

1.
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Zápasy KC Kluknava v roku 2018
V. liga Podtatranská – 2017/2018 jarná časť
17. kolo

18.03.2018

15:00

TJ FC Kluknava - Slovan Helcmanovce

18. kolo

25.03.2018

15:00

FK Olcnava - TJ FC Kluknava

19. kolo

01.04.2018

15:30

TJ FC Kluknava - FK Vysoké Tatry

20. kolo

08.04.2018

15:30

1. MFK Kežmarok - TJ FC Kluknava

21. kolo

15.04.2018

15:30

TJ FC Kluknava - TJ Štart Hrabušice

22. kolo

22.04.2018

16:00

TJ FC Kluknava - ŠK Štrba

23. kolo

29.04.2018

16:00

TJ FC Kluknava - TJ Tatran Ľubica

24. kolo

06.05.2018

16:30

ŠK Harichovce - TJ FC Kluknava

25. kolo

13.05.2018

16:30

TJ FC Kluknava - MŠK Slavoj Spišská Belá

26. kolo

20.05.2018

17:00

FK 1931 Hranovnica - TJ FC Kluknava

27. kolo

27.05.2018

17:00

TJ FC Kluknava - TJ Slovan Nálepkovo

28. kolo

03.06.2018

17:00

FK Slovan Veľký Folkmar - TJ FC Kluknava

29. kolo

10.06.2018

17:00

FK 05 Levoča - TJ FC Kluknava

30. kolo

17.06.2018

17:00

TJ FC Kluknava - FK Prakovce

Našim bežcom
sa darilo aj tento
polrok

K

luknavskí bežci Marián Zimmerman a Emil Hudák nezaháľali ani ostatný polrok. Tvrdým
tréningom a sebazapieraním, ale určite aj vďaka osobnej motivácii, dosiahli
úctyhodné výsledky na rôznych súťažiach v rámci celého Slovenska. A ako
sa hovorí: „Úspech je súčet malých
snáh opakovaných deň čo deň“, tak bez
každodenného tréningu a určite aj bez
neustálej podpory najbližších, by sa im

Emil Hudák získal 2. miesto na STOP SHOP
maratóne v Liptovskom Mikuláši (foto: Emil
Hudák na Malom Štrbskom maratóne)

nepodarilo nadobudnúť dosiahnuté
výsledky.
Obidvaja bežci sa stretli 1. októbra
2017 na trati Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, v ktorom dlhoročný pretekár Emil Hudák obsadil
vo svojej kategórii M70 11. miesto. Mimoriadny úspech dosiahol v Košiciach
Marián Zimmermann, ktorý skončil
celkovo na 11. mieste a bol tretím najrýchlejším Slovákom. K dosiahnutým
vynikajúcim výsledkom obidvom bežcom blahoželáme a vyslovujeme nielen
vďaku za reprezentáciu obce, ale aj obdiv za odhodlanie a vytrvalosť, s akými
v Košiciach, ale aj na iných pretekoch
súťažili.
Emilovi Hudákovi sa podarilo získať
aj úspech na STOP SHOP maratóne,
ktorý sa konal 14. októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši, kde v kategórii: Veteráni nad 70 rokov obsadil 2. miesto.
Marián Zimmermann dosiahol obrovský úspech nielen na Medzinárodnom maratóne mieru, ale aj v mnohých oblastných, najmä regionálnych
súťažiach, predviedol mimoriadny
bežecký výkon. Za mnohé je treba spomenúť: 1. miesto – 3. ročník HBS 2017
(Horský beh Smolník), 1. miesto - Beh
Novoveskou Hutou, 1. miesto - Podtatranský polmaratón, 1. miesto - XV.
Beh Margecian, 1. miesto - 2. ročník
Chminiansko novoveský beh, 1. miesto:
Harhovská desiatka, ale aj 3. miesto 52. Beh ulicami mesta Krompách, 3.
miesto - 18. ročník Memoriálu Jána Stilla a 7. miesto -XI. ročník - Majstrovstvá
SR v polmaratóne – RAJEC.

Marián Zimmermann bol tretím najrýchlejším Slovákom na MMM v Košiciach (zdroj:
https://www.facebook.com/kosicemarathon)

Našim bežcom touto cestou chceme
nielen poblahoželať k dosiahnutým
úspechom, ale aj zapriať veľa síl, odhodlania, trpezlivosti, motivácie a poďakovať im nielen za šírenie dobrého
mena o obci, ale aj za pozitívny príklad,
ktorý ukazujú predovšetkým mladým
ľuďom.

Víťazstvo je krásne, ale priateľstvo je zo všetkého najkrajšie. (Emil Zátopek)

Kluknavský hlas
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Boxerovi Dominikovi Kaľavskému

sa darí nielen na Slovensku

Nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko je plné vynikajúcich športovcov.
Výnimkou nie je ani naša obec. Jedným z najnadanejších športovcov a rodákom z Kluknavy je Dominik Kaľavský, ktorý sa venuje jednému z najstarších olympijských športov - boxu.

D

ominikove skúsenosti s týmto
športom začali už v jeho 15.tich
rokoch, kedy trénoval počas
strednej školy v Košiciach pod vedením Jána Ondu st. Vďaka usilovnosti
a tvrdým tréningom prvé úspechy na
seba nenechali dlho čakať a mladý talent vo svojich 16.tich rokoch zvíťazil
na majstrovstvách SR staršieho dorastu v Slovenskom Novom Meste. Práve na spomínaných majstrovstvách
si Dominika všimol reprezentačný
tréner Marian Smolák st., pod ktorého vedením Kluknavčan boxoval
v reprezentačnom drese. Vďaka tomu
Dominik navštívil mnoho krajín ako
napríklad Dánsko, Litvu, Nemecko,
Maďarsko, kde zápasil so špičkovými

boxermi, ale bol tiež aj v Poľsku na
majstrovstvách Európy alebo v Ústí
nad Labem, kde sa v zápase olympijských nádejí umiestnil na druhej
priečke. Počas svojej kariéry sa na
majstrovstvách Slovenskej republiky
umiestnil 3x ako vicemajster a 2x ako
majster Slovenska a jedenkrát získal
bronzovú medailu.
Dominik istú dobu trénoval pod vedením úspešného profesionálneho pästiara a prezidenta Slovenskej boxerskej
federácie, Tomiho Kida v Galante. Tu
nabral mladý boxer svoje najcennejšie
skúsenosti a ešte viac rozbehol svoju
profesionálnu kariéru. Medzi Dominikove momentálne najväčšie úspechy
patrí titul šampióna organizácie East

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

spolupráce našej ambulancie s vedením
základnej školy a materskej školy a ich
učiteľov, ktorí doteraz sprevádzali Vaše
deti na preventívne prehliadky do zubnej ambulancie v Kluknave. Tým vlastne
nahrádzali a zastupovali Vás, rodičov,
starých rodičov ako zodpovedných zástupcov za Vaše deti, za čo im patrí Vaše
a moje veľké poďakovanie. Tento spôsob
absolvovania prehliadok skončil a táto
nutnosť a povinnosť- postarať sa o svoje
deti - zostáva na Vás - rodičoch, ako ich
zákonných zástupcov. Preventívna prehliadka v zubnej ambulancii pre deti
a dospelých je nutná z dôvodu včasného
zistenia zubného ochorenia, rôznych ortodontických odchýlok, t. j. potreby zhotovenia ústnych strojčekov, zoznámením
sa detí s prostredím zubnej ambulancie,
ktorému sa takmer nikto nevyhne, teda
z psychologického hľadiska a iných

ochorení súvisiacich s vývojom, správnym prerezávaním a postavením zúbkov
v puse.
Absolvovanie preventívnej prehliadky
u deti a dospelých má však aj veľký ekonomický t. j. ﬁnančný význam spočívajúci v tom, že neabsolvovanie prehliadky znamená pre Vaše deti a Vás plnú
ﬁnančnú úhradu poskytnutej zubnej
starostlivosti. Absolvovanie preventívnej
prehliadky znamená, že pri poskytnutí
stomatologického ošetrenia je Vaša ﬁnančná spoluúčasť za deti a seba čiastočná - podľa druhu výkonov. Aj preto Vás
informujem a žiadam, aby Ste venovali
aj týmto veciam, ktoré sú možno Vám aj
známe, náležitú pozornosť a vážnosť.
Ďakujem Vám za pozornosť a teším
sa na Vás. Myslíte na svoje deti, vnúčatá, myslíte aj na seba.
MUDr. Milan Šoltýs, zubný lekár

Vážení spoluobčania,
rodičia, starí rodičia
a milé deti
Dovoľte mi, aby som sa Vás prostredníctvom Kluknavského hlasu
informoval o niektorých zmenách
týkajúcich sa poskytovania a potreby
liečebnej a preventívnej stomatologickej starostlivosti o Vaše deti, vnúčatá a Vás všetkých, ktorých sa to týka
a ktorá je Vám poskytovaná v zubnej
ambulancii v Kluknave.
chorenie zubov, dutiny ústnej
a s tým súvisiace ďalšie onemocnenia, ktorých je bohužiaľ
dosť, je najčastejším a nepríjemným
ochorením, ktoré sa dá zmierniť, ošetriť, spríjemniť, ktoré postihuje ľudstvo
na celom svete v značnej a zvýšenej
miere. Myslím, že existuje len málo
ľudí, ktorým je prostredie zubnej ambulancie neznáme. Takmer všetci ho
poznáme a potrebujeme. Týmto zubným ochoreniam môžeme pomôcť
a predísť rôznymi spôsobmi: liečbou,
profylaxiou a prevenciou - teda absolvovaním stomatologickej prehliadky.
Chcem Vás týmto upozorniť a požiadať, aby ste nezabúdali, že preventívne
prehliadky môžete a máte absolvovať
u deti 2- krát ročne v polročných intervaloch a u dospelých od 18 rokov jedenkrát
ročne. Táto potreba a možnosť preventívnych prehliadok u deti sa doposiaľ a to
už 32 rokov realizovala prostredníctvom

O

Sú to hranice bolesti a utrpenia, ktoré delia muža od chlapca. (Emil Zátopek)
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Srdečne pozývame
občanov obce, ako aj
všetkých milovníkov
zabíjačkových špecialít,
na

3. ročník
kluknavskej
fašiangovej zabíjačky,
ktorá sa bude konať
dňa

27.01.2018
v priestoroch
reštaurácie Poľovník.

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Vážení športoví priatelia,
pozývame Vás
na
6. ROČNÍK FUTBALOVÉHO
VIANOČNÉHO TURNAJA
KLUKNAVČANOV

Srdečne pozývame
občanov obce na

7. ročník
Vianočného
nohejbalového
turnaja

o pohár starostu obce Kluknava,
ktorý sa bude konať

30.12.2017 o 10.00 hod.
v telocvični ZŠ Kluknava.

OZNAMY:

O

znamujeme občanom obce,
že v súvislosti so zrušením
prevádzky Tauris s.r.o. – predajňa mäsa a mäsových výrobkov
v priestoroch obchodu KARMEN
vop, s.r.o v Kluknave na s.č. 176,
nám na základe komunikácie s generálnym riaditeľom spoločnosti
KARMEN vop s.r.o. bolo oznámené, že sa plánuje otvorenie novej
prevádzky mäsa a mäsových potravín v dlhodobo neobsadených
priestoroch predajne KARMEN
vop s.r.o. v Kluknave na s. č. 176 od
cca 1.2.2018.

O
O PUTOVNÝ POHÁR
RIADITEĽKY ŠKOLY,
ktorý sa uskutoční

dňa 28.12.2017
o 10.00 hod.
v telocvični ZŠ
Kluknava.

znamujeme občanom, že došlo
k úprave Všeobecného záväzného nariadenia č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, kde sa dodatkom
č.1 k VZN stanovuje:
1. Občan, ktorý je vlastníkom 110 l
odpadovej nádoby je povinný pri
odvoze odpadu umiestniť na odpadovú nádobu 1 ks žetónu
2. Občan, ktorý je vlastníkom 240 l
odpadovej nádoby je povinný pri
odvoze odpadu umiestniť na odpadovú nádobu 2 ks žetónov

Povedz mi, čo ješ a ja Ti poviem, kto si. (Brilat-Savarin)
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JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č. d.

50 rokov
Marta Šucová

Meno a priezvisko

č. d.

70 rokov
30

Vincent Hamrák

Marta Vodová

41

Edita Hamráková

Peter Vojčík

66

Jozef Čarnoký

Meno a priezvisko
92 rokov

3

Mária Šmidová

370

3

Anna Bukovanová

476

Anna Zimmermannová

532

50

Ján Chovančík

389

Marta Hamráková

53

Ing. Jaroslav Martiník

396

Elena Medvecová

73

93 rokov

Václav Klimeš

398

Martin Vantruba

98

Margita Glovová

Ján Vietoris

470

Alžbeta Rychnavská

Jozef Hvizdoš

482

Anna Zahurancová

132

94 rokov

Juraj Drál

498

Andrej Vrábeľ

139

Margita Hamráková

Eva Hvizdošová

593

Božena Furdová

140

Anna Čikovská

695

František Lovás

142
253

Darina Paterová

470

236

Anna Čarnoká

564

Peter Hadry

262

Anna Ščurková

572

Marta Hvizdošová

288

Ján Patz

607

Ing. Ján Kaľavský

383

Anna Šimoňáková

661

Michal Podracký

403

Mgr. Anna Franková

509

75 rokov

Jana Brosmannová

585

Mgr. Gabriela Kyseľová

Mária Rabatinová

676

Mikuláš Černooký

16

Anna Rigdová

24

Mária Papcunová

60 rokov

1

Emil Ringoš

118

Mária Baluchová

91

Vincent Gonda

127

Eva Horšuláková

136

Anna Kériová

555

Miroslav Fodor

159

Štefan Pribičko

571

Jozef Baloga

325

Anna Brutovská

613

80 rokov

Ján Segiň

652

Mária Podracká

Helena Adamisová

668

Emil Pavan

461

MUDr. Milan Šoltýs

719

Margita Pavanová

463

65 rokov
Ondrej Rychnavský

521

130

Mária Bednárová
55 rokov

č. d.

292

Anna Gabošová

518

Anna Zimmermannová

606

227

DIAMANTOVÁ SVADBA
 Jozef Gaboš a Anna Gabošová, rod.
Kollárovvá – č. d. 518
 Emil Podracký a Mária Podracká,
rod. Šustrová – č. d. 292
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!!!

NARODENIA:
Natália Kažimírová č. d. 101,
Simon Ferenc č. d. 277,
Tobiáš Zimmermann č. d. 322,
Štefan Hvizdoš č. d. 645,
Timea Nehylová č. d. 12

ÚMRTIA:
Elena Šucová č. d. 265,
Jolana Endrizalová č. d. 332,
Žofia Miková č. d. 549,
Elena Kováčová č. d. 379,
Veronika Vidová č. d. 391,
Stanislav Béreš č. d. 541,
Pavol Harman č. d. 615,
Ivan Zahuranec č. d. 132

38

Štatistika (k 12.12.2017)

Viera Mondryová

138

85 rokov

Ing. Štefan Kováč

194

Ján Bátor

Marek Hamrák

269

Katarína Šmidová

325

Štefan Pramuk

284

Anna Jakubišinová

585

Stanislav Šuca

373

Mária Kočíková

395

90 rokov

Milan Januv

424

Barbora Medvecová

Štefan Tarbaj

599

Mária Kamenická

621

91 rokov

Jozef Kohler

664

Ján Saluga

82

73

245

Počet obyvateľov (12.12.2017):
Prihlásení na trvalý pobyt
za 2. polrok 2017:
– za celý rok 2017:
Odhlásení z trvalého pobytu
za 2. polrok 2017:
– za celý rok 2017:
Prihlásení na prechodný
pobyt za 2. polrok 2017:
– za celý rok 2017:

1577
12
27
14
22
14
21

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

