Kluknavský

hlas

december 2019

Občasník obce Kluknava

KLUKNAVA POMÁHA

MILÍ SPOLUOBČANIA,
rok 2019 sa pomaly blíži k svojmu
koncu. Mnohí z nás sa obzerajú za
práve sa končiacim rokom a bilancujú, čo sa im v tomto roku podarilo urobiť, aký úspech, radosť, ale aj
bolesť či sklamanie v tomto roku
prežili. Aj my sa v tomto vydaní
Kluknavského hlasu chceme obzrieť za posledným polrokom a referovať o tom, čo sa v obci Kluknava
za ostatné mesiace uskutočnilo, ale

D

aj o tom, čo sa plánuje v nasledujúcom roku. Prajeme Vám príjemné
čítanie!

STAROSTA INFORMUJE...

Vážení spoluobčania,
rok 2019 o niekoľko dní bude minulosťou, nastáva čas na bilancovanie a informácie, čo sa pripravuje na budúce
obdobie.
Dokončená bola lekáreň a denný stacionár v centre obce. Lekáreň by mala
začať slúžiť občanom obce a okolia
pravdepodobne ešte v decembri 2019,
prevádzkovateľ lekárne usilovne vybavuje potrebné povolenia. O otvorení Vás
budeme informovať. Chcem Vás poprosiť, aby ste nakupovali lieky v „našej lekárni“, lebo ak lekáreň nebude zisková,
ťažko nájdeme iného prevádzkovateľa.
Denný stacionár bude slávnostne
otvorený v januári 2020, máme prihlásených 14 záujemcov, verím, že postupne pribudnú ďalší.
V jesenných mesiacoch bol rozšírený kamerový systém v obci /vrátane

ňa 6.12.2019 sa v meste Prešov odohrala veľká tragédia.
Niekoľko stoviek rodín prišlo kvôli výbuchu plynu o bývanie, ale aj
o osobné veci, a niektorí, bohužiaľ,
aj o to najvzácnejšie, o život. Celé
Slovensko v týchto dňoch prejavuje týmto rodinám solidaritu
pomocou, či už materiálnou alebo
duchovnou. Aj poslanci obecného zastupiteľstva obce Kluknava
sa na svojom VII. zasadnutí dňa
10.12.2019 uzniesli na pomoci pre
obyvateľov postihnutých týmto
nešťastím. Uznesením schválili
dotáciu vo výške 1. 000 €, ktorú
Obec Kluknava zašle na oﬁciálny
účet mesta Prešov. Aj touto cestou
chceme vyjadriť všetkým, ktorých
sa táto tragédia istým spôsobom
dotýka, spolupatričnosť a zaželať
im veľa sily a nádeje.

Štefanskej Huty/za 24 780 €, v súčasnosti je nainštalovaných 24 kamier,
ktoré budú prepojené na stálu službu
v Krompachoch.
V jarných mesiacoch sme dostali dotáciu vo výške 69 000 € na 614 kompostérov, ktoré boli rozdelené do každej
domácnosti. Verím, že správnym kompostovaním občania získajú kvalitný
kompost.

►s. 2

OBNOVENIE TRADÍCIE –
uvítanie detí do života obce

D

ňa 15. novembra 2019 sa o 15.00
hod. na Obecnom úrade v Kluknave uskutočnilo slávnostné uvítanie detí
do života. V obci sa v roku 2019 narodilo 9 detí – iba dievčat, z ktorých 7 sa zúčastnilo tejto slávnosti. V rámci privítania vystúpili aj žiaci z Materskej školy
v Kluknave. Rodičom narodených detí
bol starostom obce odovzdaný aj ﬁnančný príspevok, ktorý odsúhlasili
poslanci obecného zastupiteľstva vo
výške 200 € pre každé narodené dieťa.
Vyslovujeme prianie, aby sme na tejto slávnosti rok čo rok mohli privítať
o čosi viac nových občanov.

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. (Honoré De Balzac)
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Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bola obci poskytnutá dotácia vo
výške 28 500 €, z ktorej boli vymenené
okná a dvere, došlo k výmene elektroinštalácie, oprave kúrenia a priestory
boli zateplené a vymaľované. Zároveň
bolo vybudované pre požiarnikov WC
a umyvárka z obecných peňazí.

V

predškolskej výchove je každé dieťa rešpektované ako osobnosť, má
svoje individuálne potreby a záujmy,
a tie nás vedú k nachádzaniu metód
a aktivít, ktorými ich môžeme ďalej
rozširovať a pripravovať tak na ďalšie
vzdelávanie. Predprimárna edukácia dopĺňa výchovu o podnety, ktoré
výchova v rodine nemôže poskytnúť.
Odbornú edukáciu plánovitým a cieľavedomým postupom zabezpečujú kvaliﬁkovaní pedagógovia.
Výchovno-vzdelávací proces riadený predprimárnym pedagógom vnáša
kvalitatívne zmeny do vývoja osobnosti dieťaťa a je realizovaný podľa učebných osnov školského vzdelávacieho
programu „Poďte deti medzi nás“,
ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
V školskom roku 2019/2020 Materská škola poskytuje predprimárne
vzdelávanie a celodennú starostlivosť
deťom vo veku od 2 – 6 rokov. Rozdelení sú podľa vekových kategórii do troch
tried, kde je spolu zapísaných 51 detí
z toho 14 predškolákov.
Výchovno-vzdelávací proces ja každoročne obohatený o mimoškolské aktivity, aktivity organizované obcou, základnou školu a inými organizáciami. Pravidelne sa zúčastňujeme okresných súťaži
organizovaných ŠÚ v Margecanoch.

V múzeu /národná kultúrna pamiatka/ bolo preinvestovaných 19 000
€na rekonštrukciu okien a dverí, novú
elektroinštaláciu a statické práce na
záchranu popraskaných múrov. V budúcom roku v múzeu preinvestujeme
30 000 € na úpravu interiéru v 3 miestnostiach, chodby, gánku a vonkajšej
fasády.
Všetky práce sú vykonávané v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Košice, lebo ide o národnú kultúrnu pamiatku. Chcem poprosiť občanov,
ktorí majú doma vhodné staršie veci /
náradie, kroje, nábytok a pod./, aby ich
doručili na obecný úrad.
V roku 2020 bude vybudovaný Zberný dvor v časti Pri Haci. Pôjde o investíciu v hodnote 405 tis. €. Termín ukončenia 30.5.2020.
Úspešní sme boli s projektom vodozádržných opatrení na zachytávanie
vody. Na parkovisku pred futbalovým
ihriskom budú zrealizované tzv. zatrávňovače v hodnote 187 tis. €, ukončenie
projektu do 30.6.2020.
Čakáme na presun ﬁnancií na Ministerstvo životného prostredia SR, z ktorého by mala byť ﬁnancovaná II. etapa
vodovodu vo výške 542 tis. €. Požiadali
sme o ﬁnančné prostriedky z Envirofondu na III. Etapu vo výške 187 tis.€

smerom k ZŠ, Bereňovec k plánovanej
novej bytovke.
V roku 2020 plánujeme s rekonštrukciou Domu smútku /výmena okien,
oprava sociálnych zariadení, fasády,
schodov a odvodnenie budovy/.
Aktuálna je aj výstavba novej bytovky, najprv ale musíme k nej dostať vodovod, lebo bytovka s vodou zo studne
nemôže byť postavená.
Zaiste ste si všimli aj nové osvetlenie
v okolí kostola, kde doteraz bola tma.
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky
v roku. Ďakujem aktivačným pracovníkom za prácu pri skrášľovaní obce, pracovníkom OcÚ Kluknava za dennodennú pomoc pri riadení obce, poslancom
za podporu a návrhy pri riešení rozvoja
obce, spoločenským organizáciám za
činnosť a spoluprácu v priebehu roka,
vedeniu ZŠ a MŠ ako aj učiteľom za
spoluprácu a výchovu našej mladej generácie.
Vám všetkým spoluobčanom ďakujem za podporu a porozumenie v roku
2019 a prajem Vám požehnané a milostiplné Vianoce naplnené láskou,
pokojom a radosťou. V novom roku
2020 Vám prajem veľa zdravia, šťastia,
osobných úspechov a radosti v kruhu
najbližších.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Materská škola Kluknava
Gelnická dúha 2019

Materská škola je organizačná základňa predprimárneho vzdelávania a miesto prirodzeného rozvíjania je zároveň príkladom ľudského spoločenstva s otvoreným
priestorom pre stretávanie sa.
Umožňuje začleniť sa do sociálnej
skupiny a zvládnuť sociálne prijateľné pravidlá správania. V neposlednom rade znamená profesionálnu podporu v nadobúdaní
kľúčových kompetencií dieťaťa.
Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže o cenu primátora mesta Gelnica „Gelnická dúha“ téma „kvet“.
Z piatich ocenených za materské školy
dve ocenenia si prevzala Materská škola Kluknava. Ocenenia získali: Hana
Uličná pripravovala p. učiteľka Mgr.
Helena Tivadarová, Abigail Marlee
Maslík pripravovala p. učiteľka Mgr.
Ľubica Slebodníková.
Tak ako po iné roky aj tento rok sme
vystúpili na Kluknavských slávnostiach s pásmom piesní a hier pod názvom „Malé krajčírky“.
Pripravili sme pásmo básní a uspávaniek pre Uvítanie detí na Obecnom
úrade v Kluknave.

Navštívilo nás divadielko Slniečko
z Piešťan s vystúpením pod názvom
Malí huncúti.

Uvítanie detí 2019 Obecný úrad Kluknava

Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce. (Čínske príslovia)
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Úcta starším 2019 Malá trieda

Veľká trieda pripravila Jesenné fajnoty, kde spolu s rodičmi pripravovali
rôzne dobroty z jesenných plodov. Pesničkami a básnička si spríjemnili popoludnie v MŠ.
Jesenné tvorenie veľká trieda ukázala aké netradičné môže byť využitie
jesenných plodov a za pomoci svojich
učiteliek vytvorili rôzne motívy zvierat, kvetov.
Ovocná hostina bola v strednej triede, kde detí o ovocí a vitamínoch spievali recitovali pripravili si chutné dobroty.
Deň jablka si malá a stredná trieda
pripomenula rôznymi aktivitami, puzzle, súťaže, ochutnávka.
V mesiaci október sme nemohli zabudnúť ani na našich starých rodičov.
V pásme „Milí starkí“ vystúpila každá
trieda so svojim programom.
V mesiaci november budúci prváci prijali pozvanie na návštevu do Základnej
školy v Kluknave.
V mesiaci december zavítal k nám Mikuláš s nošou plnou sladkostí.

Dobrovoľný
hasičský zbor
Kluknava

Úcta starším stredná trieda 2019

Úcta starším veľká trieda 2019

V tvorivých dielňach v jednotlivých
triedach si deti vyskúšali pečenie
a zdobenie perníkov,
vyrábali s pomocou učiteliek vianočné ozdoby, zdobili triedy.
Pásmom „Vianočné šťastie“ básničkami, pesničkami scénkami, ktoré si
pripravili pod vedením svojich učiteliek navodili vianočnú atmosféru pre
svojich blízkych. Sviatočná nálada, vianočne koledy, vôňa medovníkov, rozsvietený stromček a pod ním prekvapenie – nové hračky stavebnice, autá...
Šťastné a radostné deti.

Na konci roka patri sa poďakovať.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili
o hladký priebeh prevádzky materskej
školy.
Ďakujeme starostovi Ing. Štefanovi
Kováčovi, pracovníkom OcÚ, Rade školy, pedagogickým a nepedagogickým
pracovníkom. Rodičom za pomoc a pri
organizovaní spoločenských aktivít,
sponzorom a všetkým, s ktorými sme
počas roka spolupracovali.

tak úspešnému zvládnutiu podujatí
v našej obci.
Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava
touto cestou praje všetkým občanom

obce pokojné vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka.
Štefan Hvizdoš,
predseda DHZ Kluknava

Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ

Dňa 12. mája 2019 sa v rímskokatolíckom kostole v Kluknave konala sv.
omša za prítomnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru Kluknava.
Správca farnosti Mgr. Jozef Palenčár
posvätil sošku patróna hasičov sv.
Floriána, ktorá bola umiestnená v hasičskej zbrojnici. Bola to výnimočná
slávnosť nielen pre náš hasičský zbor,
ale aj pre všetkých prítomných na tejto sv. omši.

N

áš dobrovoľný hasičský zbor vypomáhal aj pri organizácii dopravy v rámci odpustu sv. Anny, ale aj pri
kluknavských folklórnych slávnostiach. Aj týmto chceme prispieť k bezpečnosti našich občanov a napomôcť

Život nie je o hľadaní samého seba. Je o tvorení samého seba. – George Bernard Shaw
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Správa o činnosti Únie žien
Slovenska – Kluknava

V

ážení spoluobčania, dovoľte mi
prihovoriť sa Vám v čase Vianoc,
najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia!
Vianočné sviatky sú obdobím, na
ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra

okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky
v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Práve preto vás chcem touto cestou oboznámiť s uskutočnenými
cieľmi Základnej organizácie Únie žien
Kluknava, ktoré sme zrealizovali od
júla 2019.
Hneď začiatkom júla sme zorganizovali púť na Mariánsku horu do Levoče,
o ktorú sa postarala naša členka Anna

mi pekne poďakovať. Ďalej sme v mesiaci júl u pani Ringošovej vili vence pri
príležitosti odpustovej slávnosti Svätej
Anny. Vence sme následne vyviezli
a vyzdobili tak kostolík na odpustovú
slávnosť.
Mesiaci august bol veľmi bohatý na
aktivity Únie žien. 5. augusta 2019 sme
si s našimi členkami urobili opekačku
v altánku vo Vierbinách na vyšnom
konci obce. Prevládala tam dobrá nálada, porozprávali sme sa, zaspievali a zasmiali, pochutnali sme si na voňavých
špekáčikoch a tiež sme zablahoželali
jubilujúcim členkám a odovzdali im
darčeky.
Dňa 16. augusta 2019 sme zorganizovali celodenný výlet na Betliar, ktorého
súčasťou bola prechádzka po záhrade pri kaštieli a prehliadka Mauzólea
grófa Dionýza a Františky AndrássyovVýlet v Betliari

týchto dní je plná spomienok, očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich

Opekačka v altánku
vo Vierbinách

Ringošová. Ako každý rok, aj teraz, zabezpečila autobusy pre občanov našej
obce, za čo jej chcem touto cestou veľ-

cov v Krásnohorskom Podhradí. Nasledoval chutný obed v penzióne Konský
dvor, vstup do bazéna a wellnesu. Navštívili sme aj Gombaseckú jaskyňu.
Domov sme si niesli pekné zážitky
a spomienky. Najväčšiu radosť asi mali
deti a vnúčatá, ktoré boli až z ďalekej
Prahy, na čo sme nesmierne hrdí a vážime si to.
Ďalej dňa 29. augusta 2019 Únia žien
zorganizovala výlet na kúpalisko do
Sárospataku v Maďarsku. Bol to prvý
výlet našej organizácie za hranicami
Slovenska. Výlet bol veľmi úspešný,
a preto chceme aj v blízkej budúcnosti
v tom pokračovať.
Začiatkom jesene sme si naplánovali
brigádu na deň 5. septembra 2019 – Je-

Nebojte sa rizika. Keď to vyjde, budete šťastnejší, keď to nevyjde, budete múdrejší.

pokračovanie na strane 5 »
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senné upratovanie a sadenie kvetov,
kríkov „Pri haci – Altánok“. Aj napriek
nepriaznivému počasiu sme pohrabali lístie, vyčistili jazierko, pozametali
okolie, pozberali odpadky, vyčistili altánok. Zohrial nás teplý čajík a chutná
pečená klobáska. Odpad bol vyvezený
obecným úradom.
Členkám, ktoré mali záujem a prihlásili sa, sme sprostredkovali jesenné
pobyty v Piešťanoch za veľmi výhodné
ceny – Lastminute ponuka 5 nocí + 1
noc zdarma – 119 eur na osobu. V cene
bolo zahrnuté – ubytovanie v dvojlôžkových izbách, plná penzia formou
švédskych stolov, 8 liečebných procedúr, uvítací prípitok, výlet so sprievodkyňou zadarmo, denne káva a koláč
zadarmo, doprava do 60 km pre skupiny zadarmo. Bola to naša prvá aktivita
takéhoto charakteru, ktorá mala tiež
veľmi veľký úspech a v ktorej by sme
chceli pokračovať.
V novembri, konkrétne 29.11.2019
v piatok o 13-tej hodine, sa stretli naše
šikovné členky pred kostolom, aby uvili veľký Adventný veniec v spolupráci
s obecným úradom. Adventný veniec
skrášľoval našu obec počas prípravy na
vianočné sviatky.
Dňa 2. decembra 2019 sme si urobili
Adventné posedenie v školskej jedálni. Uskutočnila sa tu výmena receptov
a užitočných rád, žienky sa postretávali,
porozprávali, pospomínali, podávala sa
kapustnica, škvarkové pagáče, vianočný anglický punč, káva, čaj. Vládla tam
pekná súdržná predvianočná nálada.
4. decembra 2019 sa v Štátnom divadle v Košiciach konal galavečer Únie
žien Slovenska pod záštitou predsedu vlády SR
a Ministerstva kultúry SR,
kde sa vyhodnocovali výrobky z výstavy Iniciatíva
Creativa, ktorú toto leto
organizovala Únia žien
Slovenska v Trenčíne. Súťaž bola zameraná a výrobu kreatívnej kabelky alebo tašky zo zvyškov látky,
priadze alebo iného ekologického materiálu. Do tejto súťaže sa zapojili naše
dve veľmi šikovné členky
pani Anna Berthótyová
a pani Daniela Šlebodová,
ktoré svojimi nádhernými dielami reprezentovali
seba i našu organizáciu, za
čo im patrí veľké poďakovanie. Zároveň chcem osobitne zablahoželať našej
členke Daniele Šlebodovej,
ktorá v tejto celosloven-

skej súťaži získala 4. miesto a na galavečeri si prevzala krásne ceny.
Dňa 9. decembra 2019 sa konal ako
každý rok dobrovoľný projekt Čaro
Vianoc v Spišskej Novej Vsi. Bol to 31.
ročník predvianočného stretnutia rodín, ktoré je dobrovoľníckou aktivitou. Patrí ku tradíciám ľudovej kultúry a tradícii našich predkov, ktoré sú
súčasťou národnej kultúry s premostením na aktuálne moderné tradície
v rodinách. Nemohli sme odmietnuť
pozvanie a zúčastnili sme sa tohto
podujatia aj zapojením sa ukážkami
ručných prác a medovníkov našich
kreatívnych členiek.
12. decembra 2019 sme sa zúčastnili
divadelného predstavenia Eugen Onegin z pera ruského velikána A. S. Puškina v Prešove na Malej scéne. Urobili
sme si aj priestor na vianočné nákupy
a prechádzku krásnym vyzdobeným
vianočným mestom. December bol veľmi bohatý na naše aktivity a dúfam, že
aj rok 2020 bude veľmi bohatý na naše
činnosti.
A ani sme sa nenazdali a máme tu
koniec roka!
Všetkým členkám Únie žien chcem
touto cestou poďakovať za ich celoročnú prácu a čas, ktorý venujú organizácii a taktiež všetkým občanom Kluknavy. Zvlášť pánovi starostovi, poslancom
a všetkým pracovníkom obecnému
úradu za ich pomoc a pochopenie.
Dovoľte mi, aby som vo svojom
mene ako i v mene celej organizácie
Únie žien Kluknava popriala vám
všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho
Vianoc vás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním po celý rok. Požehnané sviatky a šťastný Nový rok
2020 všetkým želá
Predsedníčka Únie žien Slovenska
– Základnej organizácie
Kluknava Anna Rabatinová

Niekedy musíme spadnúť dolu, pretože na tom dne je niečo, čo sme tam mali nájsť.
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Základná organizácia Kluknava
ZO SZZP Kluknava vykonáva činnosť 22. rok. I. polrok 2019 sme ukončili s počtom členov 112 – zdravotne postihnutých občanov i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom. V II.
polroku naše rady opustil 1 člen (zomrel). Spolupracujeme s Okresnou radou
SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so ZO ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava,
ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník, Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Kluknava.

A

ktivity podľa plánu práce organizuje 7 členný výbor. Výbor zasadal
1 x mesačne, kde sme riešili aktuálne
aktivity a ďalšie úlohy podľa plánu
práce.

V 2. POLROKU 2019 SME
USKUTOČNILI TIETO AKCIE:
Deň rodiny. Ako každý rok, aj tohto roku ZO zorganizovala v mesiaci
júl stretnutie členov a ich rodinných
príslušníkov. Podujatie sa uskutočnilo v piatok, 5. júla 2019 v budove ZŠ
Kluknava so začiatkom o 14:00 hod.
Účastníci strávili príjemné popoludnie pri dobrom guláši a malom občerstvení, pobavili sa, porozprávali,
pospomínali. Akcie sa zúčastnilo 53
účastníkov.
Vo štvrtok, 10. októbra 2019 výbor
ZO organizačne zabezpečil celodenný poznávací a rehabilitačný zájazd
do Poľska – Nowy Targ a AQUACITY
Poprad. Odchod účastníkov bol ráno
o 5,30 hod, autobus zastavoval na každej autobusovej zastávke. Cesta prebehla bez problémov, príchod na trhovisko v Nowom Targu bol cca o 8.00
hod. Do 13.00 hod. bol čas a priestor
na nákupy a občerstvenie. Každý si

nakúpil podľa vlastného uváženia
a výberu. O 13.00 hod sme odchádzali do AQUACITY Poprad, kde sme do
19.00 hod relaxovali v termálnych bazénoch.
Rekondičné pobyty v druhom polroku absolvovali 16 členovia a ich rodinní príslušníci v týchto kúpeľných
zariadeniach: Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice a Piešťany.
Mesiac úcty k starším – v októbri
sme navštívili našich 3 seniorov a odovzdali im drobné darčeky.
Účasť na aktivitách iných ZO okresu
Gelnica: 6. júla 2019 sa 4 členovia zúčastnili v ZO Helcmanovce akcie, kde
nás p. Anna Zimmermannová reprezentovala v prednese prózy.
23.augusta 2019 /piatok/ – 3. ročník
športových hier okresu Gelnica „Nedeď doma, poď s nami“- zúčastnilo sa
6 členov našej ZO.
18. novembra 2019 sa naši členovia
výboru zúčastnili na akcii „Kráčame
vpred“ v Mníšku nad Hnilcom. Je to
pracovný seminár určený pre funkcionárov základných organizácií SZZP
okresu Gelnica. Jeho zámerom je zvýšiť
úroveň aktivít dobrovoľníkov v základných organizáciách.

Urbárska spoločnosť, pozemkové
spoločenstvo Kluknava
Les je prírodné bohatstvo a základná zložka životného prostredia.Tak ako
všetko živé na zemi, tak aj lesy prekonávajú svoj vývin. Všade vo voľnej prírode, kde človek priamo nezasiahne svojou činnosťou, by napokon vznikol
les. Ľudstvo využívalo les a jeho dary už od nepamäti. Les však nie je len
zdrojom cennej suroviny - dreva. Lesy plnia mimoprodukčné a ekologické
funkcie ako napríklad pôdo ochranná, vodohospodárska.

S

ociálne funkcie sú zdravotná, kultúrna a rekreačná. Preto v Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Kluknava hospodárime v zmysle
Plánu starostlivosti o les, čo je zárukou
zabezpečenia všetkých funkcií lesa
a trvalo udržateľného hospodárenia
v lesoch. V maximálnej možnej miere
využívame to, čo je prírode najbližšie
a to vznik nového lesa prirodzenou
cestou- využitím prirodzeného zmla-

denia.. Niektoré miesta je však potrebné zalesniť. Tam vysádzame hlavne
ihličnany- jedľu, či smrekovca a tým
vytvárame takzvané zmiešane porasty.
Hospodárime tak, aby naše dedičstvozdravý les ostal do budúcnosti aj pre
ďalšie generácie. K zveľaďovaniu lesa
na USPS Kluknava nám v budúcnosti
pomôžu aj ﬁnančné prostriedky z PPA
Poľnohospodárska platobná agentúra.
Na základe výzvy – Dotácia na podpo-

10. decembra 2019 Nálepkovo – „Náš
deň“ – stretnutie členov výborov ZO
- poďakovanie za celoročnú prácu, zúčastnili sa ho 5 členovia.
Mikulášske posedenie – v spolupráci s OR SZZP Gelnica sa uskutočnilo
dňa 5. decembra 2019 v reštaurácii Poľovník so začiatkom o 13:00 hod. Akcie
sa zúčastnilo 84 účastníkov.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto roku bola bohatá na aktivity, kde
okrem členov sa na jednotlivých akciách zúčastnili aj rodinní príslušníci
a nečlenovia.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi
obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p. Eve
Balogovej – reštaurácia Poľovník, ZŠ
Kluknava a sponzorom: p. Helena
Palková, Obec Kluknava, Urbárska
spoločnosť – pozemkové spoločenstvo
Kluknava a nemenovaným sponzorom, a zároveň ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás podporili 2 % z dane.
Bez vašej pomoci by sme nemohli zabezpečovať takú bohatú činnosť.
V Kluknave, december 2019, vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová
predsedníčka ZO SZZP
ru mimo produkčných funkcií lesa sme
získali sumu 59 000.124 eur. Pred vianočným prianím chcem poďakovať za
dlhoročnú prácu v prospech urbárskej
spoločnosti pozemkového spoločenstva bývalej ekonómke pani Magdaléne Šucovej a všetkým členom starého
výboru pánom Štefanovi Hvizdošovi,
Jánovi Hopejovi, Štefanovi Balogovi, Jánovi Šusterovi, Vladimírovi Balčákovi,
Štefanovi Tobisovi.
Na záver Vám, všetkým Kluknavčanom chcem poďakovať za dôveru a spoluprácu a povinšovať: Veselé Vianoce
prichádzam priať, aby jeden druhého
mal rád. Aby jeden druhému prial, aby
ten Nový rok za to stál.
To Vám z celého srdca prajem.
Ing. Ján Kaľavský,
predseda spoločenstva
Viac informácií sa môžete dozvedieť
na web stránke Urbárskej spoločnosti,
pozemkového spoločenstva Kluknava:
www.urbarkluknava.sk.

Najväčším potešením života je urobiť to, o čom iní ľudia hovoria, že to nedokážete. – W. Bagehot
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Klub slovenských turistov
Kluknava
K

LUB SLOVENSKÝCH TU-RISTOV Kluknava usporiadal tento rok výstup na
Kráľovu hoľu a na Kremenec.
Kráľovu hoľu sme absolvovalii
adňa 10.8.2019. Autobus nás zaiaľ
viezol do obce Šumiac a odtiaľ
ybrali
sme sa po modrej značke vybrali
na vrchol. Počasie nám veľmi prialo, aj
keď úplne na vrchole bolo chladnejšie
a veterno. Naspäť sme sa ale vracali do
dediny Telgárt, kde nás už čakal auto-

b
bus.
Občerstvili sme
sa a vydali na cestu
domov.
Ďalší výlet sme
si naplánovali na
2
28.9.2019 a rozhodli
sm
sme sa preskúmať najvýcho
východnejší bod Slovenska- Kremenec v Národnom
parku Poloniny. Na tomto mieste sa
stretávajú tri krajiny a to Slovensko,
Poľsko a Ukrajina. Keďže cesta nám

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov
lesa a pôdy Kluknava

O

päť sú tu vianočné sviatky, ktoré
často označujeme aj ako sviatky
pokoja, lásky, rodiny. Všetci si želáme,
aby sme ich takto aj prežili – pokojne
a uprostred svojich rodín či priateľov.
Poľovníci sa pritom usilujú o sviatočnú
atmosféru aj v revíroch, kde by mala
mať zver pokoj i dostatok potravy. Preto je v tomto období veľmi potrebná
ochrana prírody. V decembri už bývajú mrazy a vo vyšších polohách aj
sneh. No bez ohľadu nato, či napadol
sneh i v nižšie položených oblastiach,
musíme sa starať o to, aby mala zver
dostatok krmiva – je to predovšetkým
lúčne seno, ovos miešaný s ostatnými
obilninami, jablká a prípadne aj siláž.
Pokiaľ zveri predkladáme zvyšky suchého chleba a pečiva, tak len v menšom množstve, pretože po zvlhnutí veľmi rýchlo plesnivie. Takisto nesmieme
zabudnúť, že zver i v zime potrebuje
soľ. Našej pozornosti nesmú ujsť ani
ťažko dostupné miesta. Najmä po dlh-

šom snežení musíme
a,
zveri sprístupniť miesta,
vo
kde môže nájsť krmivo
rnúť
a treba k nemu prehrnúť
m touto
chodníčky. Preto chcem
cestou poďakovať všetkým aktívnym
členom poľovníckej spoločnosti, že do
prírody každoročne vyvážajú niekoľko ton krmiva a napĺňajú svoje soliská
pravidelne. Ktorí sa svedomito starajú
o zveľadenie a ochranu nášho genofon-

trvala dlhšie, z Kluknavy sme vyrazili
o 4.00 a v Novej Sedlici sme vystúpili.
Tento krát sme ale na počasie veľmi
šťastie nemali, pretože po celý čas bola
veľmi hustá hmla. Národný park Poloniny má veľmi bohatú prírodu a túto
turistiku sme si veľmi užili. Do budúcnosti plánujeme viac takýchto výletov
a budeme radi ak sa medzi nás pridajú
aj ďalší nadšenci pre turistiku.
Pred pár mesiacmi nás prišla navštíviť redaktorka z televízneho programu Televíkend, ktorá s členmi klubu urobila rozhovor o Čiernej Hore.
Táto reportáž bola odvysielaná dňa
19.10.2019.
Chceme sa poďakovať obci Kluknava
a všetkým, ktorí podporujú KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV Kluknava.
za KST Kluknava Henrieta Šmidová
du, obci Kluknava, Urbárskym spoločnostiam, Kaštieľu Biela dáma a Čierny
ryt
rytier,
Poľnohospodárskemu družstvu Kluknava a všetkým dobrovoľníkom a priateľom prírod
dy. V neposlednom rade chcem
p
poďakovať aj vám, milí spoluobča
čania za prejavenie dôvery a prenaja
najatie lesných pozemkov, aby sme
mohli aj naďalej zveľaďovať poľovný
revír Kluknava.
Verím, že tak ako naším aj vaším želaním sú Vianoce prežité v pokoji a príjemnom rodinnom ovzduší. V zdraví,
bez zbytočného zhonu a stresu. A rovnako spoločne si zaželajme aj úspešný
vstup do Nového roku, všetko dobré,
pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných aj pracovných
úspechov. By nám každému i chvíle
strávené v prírode vždy prinášali len
radosť.
Znova zbelel les
na snehu srna stopy nechala.
A čo nimi písala?
Odkaz, tak sa mi to marí:
nedlho sa zas stretneme. Zjari.
Ing. Ľuboš Šuster,
predseda PSVLaP Kluknava

Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami. – Andy Warhol
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Ľudové zvyky a činnosť
FSk Kluknavčanka
Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto,
dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór – kroje, hudbu,
piesne, zvyky a tance. Je to oslava umenia, tvorivosti, krásy a bohatých tradícií,
ktoré si ľudia v našej krajine dodnes zachovali. Aj naša folklórna skupina pracuje v tomto duchu.

D

ruhý polrok roku 2019 nám trošku
uberal na aktivite tým, že mesiace
júl a august sú prázdninové a dovolenkové. Nie vždy sa podarí, aby bol pohromade dostatočný počet členov na
predvedenie požadovaného programu,
a tak sme s poľutovaním museli niektoré ponuky na vystúpenie neprijať. O to
viac sme sa sústredili na zostavenie
nového scénického pásma s názvom
„U kovaľa“, ktorým sme chceli priblížiť
mladej generácii i toto remeslo – v minulosti v dedine veľmi potrebné.
KSk KLiperčan zo Žakaroviec nás pozvala na ich „Dni Janky Guzovej“ a tak
sme 24. augusta 2019 vystúpili s týmto
programom prvý raz. Aj na Kluknavských slávnostiach 01.09.2019 sme pred-

viedli, ako to bolo kedysi u kovaľa, keď
sa tam zišla mládež a dospelí. Okrem
toho sme zaspievali piesne, s ktorými
sa spolu ženská aj dievčenská spevácka
skupina umiestnila v Zlatom pásme na
Regionálnej súťažnej prehliadke v Smižanoch. Okrem našej folklórnej skupiny vystúpili aj deti z MŠ a ZŠ Kluknava, mužská spevácka skupina Brežina
z Bertotoviec, ĽH KuFer, Nebeská muzika z Terchovej a FS Šarišan z Prešova.
Dňa 26.11.2019 sa časť FSk Kluknavčanka v krojoch zúčastnila návštevy vdp.
Farára Pavla Ondríka v Likavke z príležitosti jeho jubilea – 50 tich rokov života.
Tradične sa naši členovia v krojoch zúčastnili aj cirkevných udalostí - púť ku
sv. Anne a odpust sv. Kataríny.

To, čo zaberá vašu myseľ, ovláda váš život

Pri našej činnosti sme spolupracovali s obecným úradom na čele so starostom obce Ing. Štefanom Kováčom.
Za pomoc a pochopenie srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prichodí sa mi poďakovať tiež
všetkým členom folklórnej skupiny.
Veľké poďakovanie za to, že nehľadiac
na vek, zdravotné problémy, rodinné,
pracovné, aj školské povinnosti, si nachádzajú čas a prichádzajú v piatky do
kultúrneho domu nie z povinnosti, ale
z úcty k tradíciám. Ďakujem našej ĽH
v zložení: Roman Ondáš a bratia Marek, Matej, Jozef Tatranskí, ktorí obohacujú naše vystúpenia nielen hrou,
ale aj spevom. Najväčšie poďakovanie
pani Mgr. Gabriele Kyseľovej, ktorá aj
naďalej svojimi nápadmi a pomocou
skvalitňuje našu prácu. Prajem jej ešte
veľa zdravia a sily, aby ešte dlho mohla
odovzdávať svoje rady a skúsenosti.
Ďalší rok je za nami. Nech ten nasledujúci nám prinesie hlavne zdravie,
porozumenie a chcelosť rozvíjať aj naďalej folklórne dedičstvo pre ďalšie generácie.
za FSk Kluknavčanka
– Marta Medvecová
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Dominik Kaľavský ako víťaz
Boja o Bratislavu
Úspechy našich občanov

P

odujatie Fight Night: Boj o Bratislavu, ktoré sa uskutočnilo dňa
28.09.2019 pozná svojich víťazov. Vo výbornej atmosfére bratislavského DoubleStar Šport Baru na Trnavskom mýte
mohli v hlavnej časti programu fanúšikovia boxu a K1 vidieť sedem atraktívnych súbojov.
V hlavnom zápase večera sa skvelým
výkonom predviedol Dominik Kalav-

Vianočné
prianie...

ský, ktorý sa do zápasového kolotoča
vrátil po zranení. Prostějovského boxera Pavla Jána k ničomu nepustil a duel
ukončil pred limitom knokautom v 3.
kole.
Spokojnosť s turnajom vyjadril aj
organizátor Tomáš Drábik (Thaibox
klub Ružinov 821), ktorý poďakoval
partnerom podujatia. „Vďaka podpore Doublestar Bet a Doublestar Šport
Baru mohli diváci vidieť 7 nadupaných
zápasov,“ hovorí a pokračuje: „víťazom
cennej trofeje od umelca Františka

Štatistika (k 10.12.2019)
Počet obyvateľov: 1570
Prihlásení na trvalý pobyt – 13
Odhlásení z trvalého pobytu – 24
Prihlásení na prechodný pobyt: 6
Narodenia: 9
Úmrtia: 20
Bohunického sa stal Dominik Kalavský,“ ozrejmuje zisk trofeje za najlepší
výkon večera, ktorou zástupcu BC Aircraft ocenil rozhodca a bývalý thaiboxer Tomáš Kohout.
(prevzaté z webu: http://svetmma.sk/
clanok/2788)

Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy.
Pomáhajú nám to uctiť si lásku v našich životoch tak
často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc
naplní Vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami.
Pokojné a radostné vianočné sviatky a úspešný
vstup do nového roka
Vám želajú pracovníci obecného úradu, poslanci
obecného zastupiteľstva a starosta obce.

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.

Skutočnou skúškou slobody je láska, nikto nemôže vlastniť iného človeka.
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Telovýchovná jednota

FC Kluknava

P

osledným zápasom s Harichovcami sme ukončili jesennú časť
futbalového ročníka a tak si teda zrekapitulujme naše pôsobenie v jednotlivých súťažiach. Začneme mužstvom
dospelých. Novým trénerom sa stal
Ľuboš Ontko. Z celkového pohľadu jesenná časť dopadla veľmi zle. Záver súťaže sme nezvládli a po domácich prehrách sme sa ocitli na predposlednom
mieste. Nezostáva nič iné len v zimnej

prestávke tvrdo trénovať a veriť, že
výsledky sa dostavia. Mužstvo sa ešte
doplnilo o nových hráčov z Krompách
a to Vojčík, Peták, Rybár, Šmida. Dorastenci so striedavými výsledkami
ukončili jeseň na piatom mieste. Treba
však pripomenúť, že chlapci veľakrát
nastupovali deviati respektíve desiati.
Toto mužstvo ma určite na viac, káder
treba doplniť. Naši najmladší futbalisti uzatvárajú tabuľku na poslednom
mieste. Je tu rovnaký problém ako
u dorastencov, keď chlapci na začiatku súťaže nastupovali o dvoch - troch
chlapcov menej, a to sa ťažko hrá. Postupom času sa to zlepšilo a posledné

zápasy sme už nastupovali v kompletnom zložení aj s náhradníkmi. Chceme aj týmto článkom vyzvať mládež,
ktorá má záujem o futbal, že ich veľmi
radi privítame v našom kolektíve. Na
záver prichádza poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na práci okolo
futbalu - hráčom, členom výboru, hospodárovi, sponzorom, starostovi obce
a poslancom a tiež aj fanúšikom! Zároveň Vám prajeme všetkým príjemné
a požehnané sviatky a všetko len to
najlepšie v novom roku!
Za výbor TJ FC Kluknava
predseda Ján Richnavský

Tabuľka žiaci

Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava

Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra Remíza Prehra

Skóre

Body

Meno hráča

Počet gólov

1

MFK Gelnica

11

9

0

2

95:13

27

1.

Alex Sebastián Papcun

2

2

TJ Lokomotíva Margecany

11

8

3

0

62:2

27

2.

Marián Nemčík

2

3

TJ Kojšov

11

8

1

2

54:15

25

4

FK Slovan Helcmanovce

11

5

0

6

51:39

15

5

FK Prakovce

11

5

0

6

47:39

15

6

TJ Mníšek nad Hnilcom

11

3

2

6

24:36

11

7

TJ Slovan Nálepkovo

11

3

0

8

18:90

9

8

TJ FC Kluknava

11

0

0

11

4:121

0

Tabuľka dorast

Strelci - dorast TJ FC Kluknava

Poradie Názov klubu

Počet kôl

1.

TJ Margecany

2.

TJ Mníšek nad Hnilcom

3.

FK Prakovce

4.

MFK Gelnica

5.

TJ FC Kluknava

6.

TJ Slovan Nálepkovo

7.

FK Slovan Helcmanovce

Výhra Remíza Prehra

9

Skóre

Body

40:10

25

1.

1

34:9

20

3

22:16

19

4

22:14

15

5

18:30

8

2

7

26:31

5

2

8

17:69

2

8

1

9

6

2

10

6

1

9

5

0

9

2

2

10

1

10

0

0

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

Počet kôl

Meno hráča

Počet gólov

Bodnár Dominik

10

2.

Dávid Jánošík

4

3.

Tomáš Chibeľ

2

Strelci gólov TJ FC Kluknava - A-mužstvo

Víťazstvo Remíza Prehra Skóre Body

Meno hráča

Počet gólov

1.

FK 05 Levoča

14

9

4

1

37:17

31

1.

Marián Belej

10

2.

ŠK Harichovce

14

10

1

3

44:25

31

2.

Patrik Belej

4

3.

1. MFK Kežmarok

14

9

2

3

43:14

29

3.

Dávid Jánošík

2

4.

FK 1931 Hranovnica

14

9

2

3

32:15

29

5.

TJ Slovan Nálepkovo

14

7

5

2

33:18

26

6.

FK Olcnava

14

6

4

4

23:18

22

7.

MFK Gelnica

14

6

3

5

37:24

21

8.

TJ Štart Hrabušice

14

6

1

7

31:30

19

9.

FK Vysoké Tatry

14

5

4

5

20:19

19

10.

FK Veľká Lomnica

14

5

2

7

35:33

17

11.

TJ Tatran Ľubica

14

4

1

9

24:51

13

12.

Dunajec Spišská Stará Ves

14

3

0

11

13:51

9

13.

TJ FC Kluknava

14

2

1

11

20:50

7

14.

OFK Vikartovce

14

2

0

12

28:55

6

Čím ťažšia výhra, tým väčšia radosť z víťazstva. Pelé - futbalista

Kluknavský hlas
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Vážení športoví priatelia,
pozývame Vás na

8. ročník
FUTBALOVÉHO
VIANOČNÉHO TURNAJA
Kluknavčanov

O POHÁR
STAROSTU
OBCE KLUKNAVA
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín: 28. decembra 2019 (sobota) od 10.00 hod.
Miesto: telocvičňa ZŠ Kluknava.
Účastníci turnaja: Kluknavčania (narodení, bývajúci, „priženení“), mužstvo max
10 hráčov, veková hranica neobmedzená.
Povolená účasť maximálne 2 „legionárov“ z toho 1 môže byť
aktívny hráč futbalu.
1
maximálne 12 družstie, podelených do 2 skupín, semiﬁnále, ﬁnále.
Systém turnaja :
Hrací čas:
hracia doba 2 x 12 + 1 min (zápasy v skupinách),
2 x 15 + 1 min. (semiﬁnále), 2 x 20 + 5 min. (ﬁnále).
Štartovné:
40 EUR/ mužstvo. V cene je zahrnuté občerstvenie a ceny.
2
len e-mailom na adresu lubos.pribicko@gmail.com,
Prihlasovanie :
uzávierka 22. 12. 2018 do 24 00 hod.
Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel malého futbalu.
Niektoré základné pravidlá:
počet aktívnych hráčov 4 + 1 / striedanie hokejovým spôsobom / auty sa kopú z čiary
do 4 sekúnd / po dotyku lopty so strechou sa zahráva priamy kop zo stredu ihriska
/ brankár nesmie malú domov chytiť rukami / povolená je len halová obuv / hráči
hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Pri rovnosti bodov rozhoduje: a) skóre, b) vzájomný zápas, c) počet strelených gólov.
Technické zabezpečenie: občerstvenie zabezpečuje organizátor turnaja.
1. V prípade menšieho počtu účastníkov bude systém turnaja upravený.
2. Prihlasovanie účastníkov bude podľa poradia prichádzajúcich mailov, prihlásenie je záväzné úhradou štartovného.
Otázky smerujte na: lubos.pribicko@gmail.com

Môžeš prehrať, nesmieš sa vzdať. M. Kuffa - kňaz

Kluknavský hlas
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Nohejbalový
turnaj

Obecná zabíjačka
Obec Kluknava
Vás týmto všetkých srdečne pozýva
na 5. ročník

Kluknavskej fašiangovej
zabíjačky,
Srdečne pozývame občanov
obce na 9. ročník
Vianočného nohejbalového
a stolnotenisového turnaja

O PUTOVNÝ POHÁR
RIADITEĽKY ŠKOLY,

ktorá sa bude konať

dňa 01.02.2020
v priestoroch reštaurácie Poľovník,
so začiatkom o 11.00 hod.

ktorý sa uskutoční dňa
30.12.2019 o 10,00 hod.
v telocvični ZŠ Kluknava.

Súčasťou zabíjačky budú nielen tradičné
zabíjačkové špeciality, ale aj tombola.
Vstupné je dobrovoľné.
Príďte si posedieť pri dobrom jedle
a príjemnej hudbe!
Kluknavský hlas vydáva Obecný úrad v Kluknave, zodpovední za vydanie Ing. Štefan Kováč, starosta obce,
Mgr. Lucia Kipikašová, počet výtlačkov 500.

