Kluknavský hlas

Kluknavský
Rok 2015 si pomaly, ale isto ukrajuje
zo svojich mesiacov. Je júl a my Vás
chceme v tomto vydaní Kluknavského hlasu oboznámiť so všetkým, čo sa
za I. polrok 2015 udialo v našej obci.

Vážení spoluobčania,
I. polrok 2015 ubehol veľmi rýchlo
a nám sa podarilo zrealizovať tieto investičné akcie v obci.
Najvýznamnejšou stavbou zrealizovanou v I. polroku 2015 bola Regenerácia obce Kluknava, na ktorú bola obci
poskytnutá dotácia z Regionálneho
operačného programu vo výške 435
000 €, spoluúčasť obce bola vo výške 5
% (21 750 €). V rámci stavby sa zrealizoval nový chodník od kostola k transformátoru, upravili sa miestne komunikácie, spevnené plochy, vybudovalo
sa detské ihrisko, verejné osvetlenie,
autobusové zastávky, osadili sa lavičky,
informačné tabule, urobil sa prechod
od materskej školy na Záhumnie.

stva vnútra, vo výške 8 000 € v rámci
prevencie kriminality. V súčasnosti
máme 12 kamier s nočným videním,
ktoré monitorujú obec na rizikových
miestach. Zrealizovalo sa oplotenie na
detskom ihrisku vo Vierbinách.
Výstavba bytovky: Pri započatí výkopových prác na stavbe sa zistilo,
že podložie je nestabilné. Je potrebné
zmeniť spôsob zakladania stavby z betónových pásov na piloty, čo značne
zdržalo započatie výstavby. Po vyriešení týchto konštrukčných problémov
sa bude pokračovať vo výstavbe.
Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu parkoviska pri futbalovom ihrisku s riešením
výjazdu na štátnu cestu, ktorý nespĺňa
podmienky bezpečnosti. Prebehli jednania s dopravným inšpektorátom.
V prvom polroku boli obci poskytnuté tieto dotácie. Z Programu obnovy dediny nám bola priznaná dotácia
vo výške 5 000 € na opravu dreveného
krytého mosta a vytvorenie oddychovej zóny v okolí mosta. Z Ministerstva
kultúry na Kluknavské folklórne
slávnosti nám bol poskytnutý príspe-
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Podali sme žiadosti na Ministerstvo
vnútra o dotácie na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v telocvični
Základnej školy vo výške 19 998 € a na
projekt „Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Kluknava“ vo
výške 17 100 €.
V najbližšom období plánujeme realizáciu týchto investičných akcii: oprava
miestnych komunikácii, oprava priestorov Obecného výboru v Štefanskej Hute –
výmena okien, dverí, gamatiek, zníženie
stropu, nové omietky, realizácia altánku
pri detskom ihrisku na Vierbinách, realizácia podlahy, výmena okna a dverí
v posilovni v Štefanskej Hute, spevnenie
chodníka k potravinám Milk Agro okolo
p. Hoppeja na Vyšnom konci obce, oprava
chodníka – prechodu na Vyšnom konci
okolo p. Kipikašovej, realizácia verejného
osvetlenia k vodojemu, tepelná izolácia
a náter strechy obecného úradu, vypracovanie projektu na verejné osvetlenie a podanie žiadosti o NFP. Podali sme žiadosť
na Krajský pamiatkový úrad o vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky na „Remeselnícky dom“ (dom č. 198), v ktorom
plánujeme v budúcnosti zriadiť múzeum.
Žiadam preto obyvateľov obce, aby prípadne staré náradia, stroje, domáce zariadenia, kroje nevyhadzovali a poskytli ich
obci pre plánované múzeum.
Milí spoluobčania, želám Vám krásne
a pohodové leto! Prežite ho podľa svojich predstáv, oddýchnite si a načerpajte nové sily. Hlavne sa však vždy v šťastí
a zdraví vráťte k svojim rodinám.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Zmena v zložení
obecného zastupiteľstva
obce Kluknava

Došlo k dobudovaniu kamerového
systému o 4 nové kamery, na inštaláciu
ktorých sme získali dotáciu z Minister-

vok v hodnote 1 000 €. Rozhodnutím
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sme získali dotáciu
v hodnote 9 120 € na spracovanie
územnoplánovacej
dokumentácie
obce Kluknava. Ministerstvo vnútra
nám darovalo vozidlo Iveco Daily vo
výške 17 431,32 €. Radou vlády SR pre
prevenciu kriminality bol schválený
projekt „Podpora voľnočasových aktivít detí, mládeže a seniorov“ a priznaná dotácia vo výške 8 000 €.

V súlade so zákonom č. 346/1990
Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov Peter Zimmermann
Kluknava č. d. 322, podľa § 51, ods.
2 citovaného zákona ako náhradník vo volebnom obvode č. 1, z dôvodu zániku poslaneckého mandátu Petra Gaboša, v súlade so
zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, dňa 9.2.2015 zložil
zákonom predpísaný sľub a stal
sa poslancom obecného zastupiteľstva v Kluknave. Poslanecký
obvod p. Zimmermanna je od č. d.
413 – 494 a č. d. 677,719, 720.

Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími. (Steve Jobs)

Kluknavský hlas

2

Základná škola informuje...

Len pred „chvíľou“ sme otvárali „brány školy“ v školskom roku 2014/2015
a už je tu jeho záver a s ním aj bilancovanie a hodnotenie všetkého, čo sme
chceli dosiahnuť, čo sme dosiahli a čo sme z rôznych príčin aj napriek
veľkej snahe nedosiahli.

P

očas roka sme toho stihli naozaj
dosť. Dôkazom je množstvo úspechov, ktoré pod vedením pedagógov
dosiahli naši žiaci na rôznych súťažiach – vedomostných, či športových,
ako aj množstvo zaujímavých akcií
a aktivít, ktorých sme sa zúčastnili
alebo sami zorganizovali, ale aj takých,
ktoré sme z rôznych príčin zrealizovať
nemohli. Taktiež je škola zapojená do
mnohých projektov, z ktorých sme
získali množstvo potrebnej didaktickej, interaktívnej, digitálnej techniky,
či športových potrieb a pomôcok, ako
aj možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov v rôznych edukačných oblastiach. Za všetky aktivity, akcie, úspechy, ale i snahu patrí všetkým zainteresovaným úprimné poďakovanie!

Štatistika:
Počet všetkých žiakov ZŠ: 586, počet
všetkých tried: 32 z toho v 0.-4. roč. 20 v 5.-9. roč. – 12
Počet špeciálnych tried: 2, Počet
tried nultého ročníka: 4, Počet oddelení ŠKD: 1, Počet integrovaných žiakov
v bežných triedach: 14, Počet žiakov zo
SZP: 400, Počet žiakov navštevujúcich
ZUŠ: 57, Počet učiteľov vrátane riaditeľa: 50, Počet asistentov učiteľa: 2 SZP, 2
MRK, Počet nepedagogických zamestnancov: 11, Prehľad o rozmiestnení
žiakov na stredné školy k 30.6.2014:,
Počet ž. 9.roč.: 34, prijatí na gymnáziá:
6, na SOŠ: 25, neumiestnení: 3, Počet
žiakov končiacich v nižších ročníkoch
pokračujúcich v štúdiu na SOŠ: 36, neumiestnení: 8, Počet krúžkov: MRK –
22, CVČ - 22

V školskom roku 2014/2015 svoju
umelecko-výchovnú činnosť vykonávala v priestoroch školy pre našich
žiakov ZUŠ Krompachy v umeleckých
odboroch – výtvarný, hudobný /hra
na klavír, akordeón, gitara/

Poďakovanie:
... patrí všetkým a za všetko. Všetkým
tým, ktorí sa podieľali na „fungovaní“ našej školy na všetkých úrovniach. Zriaďovateľovi školy – Obci
Kluknava, vedeniu školy a všetkým
pedagógom (v ZŠ Kluknava 43 i v elokovanom pracovisku v Richnave),
ktorí sa v každom ohľade snažia
napĺňať svoje poslanie učiteľa, nepedagogickým zamestnancom školy, Rade školy pri ZŠ Kluknava 43,
Rade rodičov pri ZŠ Kluknava 43, MŠ
z oboch obcí Kluknavy i Richnavy, p.
farárovi Mgr. Pavlovi Ondríkovi, ako
aj ďalším organizáciám, či dobrovoľníkom, ktorí v mnohých oblastiach
škole pomáhajú.
Taktiež ďakujeme p. Mgr. Stanislavovi Kovaľovi, ktorý zo zdravotných
dôvodov ukončil pracovný pomer na
poste riaditeľa školy a za všetkých zamestnancov školy mu prajem pokojné, bezstarostné a radostné chvíle do
ďalšieho života.
V priebehu prázdnin čaká školu
ešte jedna zmena – voľba riaditeľa
školy. Veríme, že v druhom kole bude
úspešná. Novému riaditeľovi, resp. vedeniu školy prajeme veľa pracovných
úspechov.

Cena riaditeľa ZŠ pre najlepšieho
žiaka: primárny stupeň vzdelávania:
Viktória Ringošová /IV.A/, Gregor
Zimmermann /IV.A/, nižšie stredné
vzdelanie: Marián Dobrovič /IX.B/.
Aj v tomto školskom roku naďalej
pokračovali aktivity pod vedením
školských koordinátorov pre jednotlivé oblasti výchovy a vzdelávania:
environmentálna výchova, výchova
k manželstvu a rodičovstvu dopravná
výchova, primárna prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, zdravie v školách.

Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť. (Čínske príslovie)

Niečo našim otcom...
Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ste bohmi?“...“ (Jn 10,34)
„I povedal som: Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho.“ (Ž 82,6)
Ak platí, že „Boh je Otec“, platí aj,
že otec je boh...! (Samozrejme, len ako
podobenstvo...) Lebo je pôvodca života, je pôvodca poriadku, odmeňujúci
i trestajúci, spravodlivý podľa svojej najvnútornejšej slobody. Robí čo
chce. Najmä však, život dáva tým,
ktorým dal život...
Keď je Boh Otec, tak aj otec je
boh... – v očiach tých, ktorí z neho
vzišli. Patrí mu nie len úcta, poklona a chvála... Patrí mu najmä naša
radosť, naša vďaka a láska!
Skoro celý život bolo treba, aby to
človek pochopil. Skoro celý život môj
a úplne celý život jeho. To je cena poznania pravdy (a aj jej podmienka)
– život.
To je zmysel života otca – byť obrazom Boha a svoj život zžiť, aby sa
v očiach detí zjavil ako pravdivý obraz Boha, aby sa v ňom zjavil Boh...
Lebo je naozaj pravdou, že Boh je
Otec! Ale aj, že Otec je Boh...!
Napísal som si to tu v Kluknave, večer 30. apríla 2015, keď som
uvažoval o svojom otcovi, ktorý
oslávil svoje sedemdesiate narodeniny a my ho ideme pozdraviť.
Pozdraviť a vzdať mu tú úctu, lásku a chválu, ktorá mu patrí, lebo
je to otec! Lebo je to môj otec...
Pavol Ondrík, farár
Záver školského roka má špeciﬁckú
príchuť hlavne pre našich deviatakov,
ktorí končia jednu etapu svojho života
a pred nimi sú ďalšie výzvy. Štúdium
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na strednej škole, výber správneho povolania, pokračovanie v celoživotnom
vzdelávaní atd... Je na ich zodpovednosti voči sebe, rodičom i škole, do akej
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miery sa im tieto predsavzatia podarí
naplniť. Držíme im vo všetkom palce.
Pre nás všetkých bol školský rok
bol plný zaujímavých projektov, vý-

ziev, súťaží, hier, zažívali sme školu hrou, tešili sa zo spoločenských
a športových podujatí, bol naozaj
pestrý, veselý, plný nových objavov, ale aj prekonávania prekážok.
Úprimne si želám, aby naša škola
fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia. Ostáva mi zaželať:
žiakom – prázdniny s nezabudnuteľnými zážitkami, rodičom - aby si
naplno užili svoje deti, pokiaľ možno
bez stresu a v rodinnej pohode, pedagógom – v príjemných nastávajúcich dňoch nabrať veľa energie, aby
mali z čoho o dva mesiace rozdávať
svojim žiakom. A snáď ešte jedno zázračný prameň, v ktorom všetci
vždy nájdeme dostatok odhodlania
a síl do našej práce!
Pekné prázdniny a dovolenky všetkým! Stretneme sa 2. septembra 2015.
Mgr. Marcel Hudák
poverený riadením školy

Materská škola Kluknava
Materskú školu v šk. roku 2014/2015 navštevovalo 44 detí. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v dvoch triedach pod vedením 4 kvaliﬁkovaných
pedagogických pracovníkov, ktorí sa starali o ich telesný rozvoj, osobnostnú
spokojnosť a pohodu. Učili ich samostatnosti a rozvíjali ich danosti v prostredí
im najbližšom v kolektíve rovesníkov tak, aby každý deň bol pre deti pestrofarebnou dúhou vyznačujúcou sa radosťou, zážitkami, užitočnými poznatkami
a pozitívnym prežívaním.
redprimárne vzdelávanie ukončilo 14 predškolákov, ktorí sa ako
smelí námorníci preplávali do prístavu, kde z rúk triednej učiteľky Bc. Ľudmily Magdovej si prevzali Osvedčenie
o úspešnom ukončení predprimárneho vzdelávania. V septembri sa stanú
žiakmi“ Veľkej školy“ a na ich miesta
príde 13 malých kamarátov, ktorých
sme privítali v rámci „Dňa otvorených
dverí“ na bábkovom predstavení „Snehová kráľovná“.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa
uskutočňovala podľa učených osnov
a bola obohatená pestrými aktivitami, súťažami. Materskú školu navštívilo bábkové divadlo Gašparko s predstavením Červená čiapočka.
Zúčastnili sme sa okresných súťaži,
ktoré organizoval Školský úrad Margecany : prednes poézie a prózy, súťaž
v speve, tangramiáda, zdravotnej súťaže pod názvom Evička nám ochorela, športovej Detskej olympiády . Pre
detí sme pripravili vlastný projekt
pod názvom „Farebný týždeň“, kde
každý deň na detí čakala zaujímavá
aktivita. Vyvrcholením bola Návšteva
Spišského divadla, Spišského salaša
a Detského sveta.
Zapojili sme sa do aktivít organizovaných obcou Deň matiek. Pri re-

alizácii všetkých projektov a aktivít
nás svojou účasťou a spoluorganizovaním podporili rodičia, sponzori,
zamestnanci Obecného úradu, exterVážení občania,
na IV. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Kluknava
jedným z bodov rokovania bolo
prerokovanie
pozemkových
úprav v katastrálnom území
obce Kluknava, s ktorými obecné zastupiteľstvo oboznámili
pracovníci Okresného úradu, odboru lesného a pozemkového zo
Spišskej Novej Vsi. Medzi hlavné
kritéria prečo obec Kluknava bola
oslovená, je veľká rozdrobenosť
pozemkov. Hlavnými cieľmi pozemkových úprav je: zníženie počtu parciel právneho stavu, zníženie
počtu existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednému pozemku, komasácia – scelenie množstva
spoluvlastníckych podielov toho istého vlastníka v rôznych parcelách
právneho stavu a vytvorenie niekoľkých nových pozemkov pre vlastníka v celosti, v primeranej kvalite
a cene, ochrana životného prostre-

ní pracovníci, Rada školy a priatelia
školy za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ
dia, zlepšenie funkcií územného
systému ekologickej stability,
riešenie protieróznych, vodohospodárskych, komunikačných
a ekologických opatrení, vyriešenie prístupu vlastníkov k svojim
sceleným pozemkom, zjednodušenie užívacích pomerov na
poľnohospodárskych a lesných
pozemkoch, zvýšenie možnosti
trhu s nehnuteľnosťami. Obec
Kluknava v mesiaci august 2015
z dôvodu podania podrobnejších
informácií pracovníkmi pozemkového a lesného odboru Okresného
úradu v Spišskej Novej Vsi zorganizuje stretnutie s občanmi obce
v kultúrnom dome. Občanov, ktorí
sa tohto stretnutia nebudú môcť zúčastniť, osobne navštívia poslanci
vo svojich poslaneckých obvodoch.
Termín stretnutia bude včas oznámený obecným rozhlasom, na internetovej stránke obce Kluknava
a na oznamovacích tabuliach.

Pozemkové úpravy

P

Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov. (Dmitrij Ivanovič Mendelejev)

Kluknavský hlas

4

Činnosť ZO SZZP v 1. polroku 2015
Základná organizácia SZZP(ZO SZZP)
»
Kluknava aktívne pracuje 18. rok, v súčasnosti máme 101 členov – zdravotne postihnutých občanov i priateľských členov – občania
ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom.
»
innosť ZO sa riadi plánom práce, » Vlakový výlet „Vysoké Tatry“
ktorý na nasledujúci rok schva04.03.2015 – navštívili sme Smokov- »

Č

ľuje členská základňa na výročnej
členskej schôdzi. Spolupracujeme
s Okresnou radou SZZP (OR SZZP)
v Gelnici a so ZO ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník. Aktivity
podľa plánu práce organizuje 7 členný výbor, ktorý vedie predsedníčka
Mária Papcunová.
V 1. polroku 2015 sme uskutočnili
tieto akcie:
» Výročná členská schôdza dňa
11.02.2015 – vyhodnotili sme rok 2014
a schválili plán práce na rok 2015.
» Divadelné predstavenie“ Hájnikova
žena“ v Sp. Novej Vsi dňa 24.02.2015
– po skončení predstavenia účastníci
navštívili nákupné centrum Madaras.

»

»

»

ce, kde sme si pozreli nový kostol,
na Hrebienku sme obdivovali ľadový kostol a ľadové sochy, najzdatnejší účastníci vystúpili na Reinerovu
chatu.
Účasť na konferencii OR v Gelnici
16.04.2015 – členovia výboru ZO sa
každoročne stretávajú, aby zhodnotili prácu jednotlivých ZO okresu
a získali informácie o zámeroch OR
pre budúce obdobie.
Divadelné
predstavenie „Dobrodružstvo pri obžinkoch“ v Sp. Novej Vsi dňa 27.04.2015, po skončení
predstavenia sme navštívili nákupné centrum na sídlisku Mier.
Zábavný
trojboj“
Margecany
30.05.2015 – súťaž v riešení krížo-

»

viek, sudoku a osemsmeroviek, kde
naši členovia úspešne reprezentovali ZO a získali diplomy.
Celodenný autobusový zájazd „ Žehra, Hodkovce, Spišský hrad a Spišský salaš dňa 11.06.2015 – navštívili
sme kostol v Žehre, kaštieľ v Hodkovciach, Spišský hrad a ochutnali
sme špeciality Spišského salaša.
Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá nad 60 rokov).
Okrem týchto aktivít sa naši členovia zúčastnili na rekondičných pobytoch v Turčianských Tepliciach
a v Bardejovských kúpeľoch.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto
roku je bohatá na aktivity, okrem
členov sa na jednotlivých akciách
zúčastňujú aj rodinní príslušníci aj
nečlenovia. Organizujeme podujatia
o ktoré majú naši členovia záujem.

Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p.
Eve Balogovej – reštaurácia Poľovník,
sponzorom: p. Helena Palková a prispievateľom 2 % z daní.
Mária Papcunová
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
predsedníčka ZO SZZP

Z činnosti folklórnej skupiny Kluknavčanka
Činnosť Fsk Kluknavčanka bola a je zameraná na rozvíjanie a obohacovanie systému tradičnej folklórnej kultúry, na odovzdávanie tradícií folklóru
mladším generáciám. V januári v tomto roku sme oživili časť kluknavskej
svadby. 24. januára 2015 sme sa zúčastnili Regionálnej súťažnej prehliadky
folklórnych skupín „Nositelia tradícií“, ktorá bola v Smižanoch.

N

aše vystúpenie sme začali svadobným sprievodom, ktorý sa
konal po večeri u bralty príchodom
do domu braldijana. Svokra privítala nevestu s chlebom, aby jej v živote nikdy nechýbal. Pred polnocou
dievčatá sa so spevom a klaňačkou
rozlúčili s kamarátkou. Nasledova-

lo snímanie party a tanec družbu
s kosou – na ktorej bola parta. Družba tancoval ponad fľašu. Družičky
odišli s družbami. Braltu zobrali
ženy, ktoré ju začepili a prijali medzi seba. Za predvedenie týchto svadobných obrázkov odborná hodnotiaca porota zaradila našu Fsk Kluk-

Tanec je skrytý jazyk duše. (Graham Martha)

navčanka do strieborného pásma.
Vo februári na posledné fašiangy
sme vystúpili na Plejsoch v Krompachoch s pásmom „Chodenie s Hejnom“. V jarných mesiacoch sme
vystupovali na životných jubileách
našim členkám: Anne Tobisovej –
90 rokov, Apolonii Cenkej – 80 rokov a Márii Hamrákovej – 70 rokov.
Dňa 20. júna sme reprezentovali
našu obec na Folklórnych slávnostiach v Myslave, okres Košice. Naše
vystúpenie trvalo 30 minút. 27.
a 28. júna 2015 sa v Spišskom Podhradí konal 43. ročník Spišských
folklórnych slávností. Kluknavčanka vystúpila v programe jubilujúcich folklórnych skupín v pásme
„Vitajce u nás“. Svojim vystúpením
sme zavŕšili 15 rokov svojej činnosti. Ďakujem všetkým členom za ich
vystúpenia, ktorých bolo 225 a za
reprezentáciu našej obce Kluknava.
Mgr. Gabriela Kyseľová

Kluknavský hlas
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ÚNIA ŽIEN
SLOVENSKA
V KLUKNAVE
Žena, jej dôstojnosť i hodnota je neoceniteľná, vnáša do spoločnosti ľudskosť,
krásu, cit, jemnosť. Svojou empatiou
zaujíma stanoviská hodné obdivu.
Strata úcty k žene otvára cestu násiliu,
speje k zániku vzťahov, k zániku ľudskosti ako takej a v neposlednom rade
k zániku spoločnosti.

Ú

cta k žene otvára cestu pokoja,
porozumenia a spravodlivosti.
Zamyslenie sa nad postavením ženy
v spoločnosti je v súčasnej dobe rovnako aktuálne ako bolo v minulosti.
Vznik organizácií, ktoré združovali
ženy bolo reakciou na postavenie žien
v spoločnosti .
Únia Žien Slovenska v Kluknave začala pôsobiť od roku 1997. Dnes má 30
členiek, ktoré sa aktívne podieľajú na
živote dediny a jej reprezentácií .
V uplynulom čase roku 2015 naša
Únia zorganizovala podujatia, ktoré
obohatili naše spolužitie.
Tradícia umeleckého prednesu poézie a prózy je pestovaním vzťahu žien
k umeleckému slovu. Na 48. ročníku
umeleckého prednesu „Vansovej Lomnička“, nás v januári reprezentovala
Mgr. Mária Šmidová.
Predveľkonočné obdobie je už tradične spojené s prezentáciou prác šikovných rúk v rámci podujatia „Veľká noc prichodzi“ v Redute v Spišskej Novej Vsi. Aktuálny kultúrny
programom piesní, obradov a zvykov spojených s príchodom Veľkej
noci sprítomnil tradície predošlých
generácií. Dňa 23.3.2015 na tomto podujatí predviedli svoje práce
Mgr. Gabriela Kyseľová, Mgr. Marta

Hvizdošová, p. Marta Jurčáková, p.
Marta Hamráková.
Deň narcisov 27.3.2015 organizovaný Ligou proti rakovine na pomoc
onkologicky chorým ste spoločne
podporili sumou 857 Eur, za čo Vám
patrí úprimná vďaka. Ďakujeme za
čas, ochotu a entuziazmus naším
dobrovoľníčkam, ktoré sa zapojili do
zbierky.
Na konci krásneho mariánskeho
mesiaca mája sme zorganizovali
pútnický zájazd do poľského mesta Ludźmiercz. Ludźmiercz je stredisko katolíckej kultúry a pútnické miesto známe v celom Poľsku,
Neveľká podhalianska obec Ludźmierz leží pod Tatrami, v Oravsko-novotargskej kotline, neďaleko
centra regiónu Podhale – Nového
Targu. Po stáročia tu ľud uctieva
milostivú sochu Matky Božej s Dieťatkom, nazvanú Ludźmierska Panna, Gazdiná a Kráľovná Podhalia
a tunajšie odpusty zhromažďujú
početné zástupy obyvateľov podtatranského regiónu.

Upozornenie na uskladňovanie odpadu
V súvislosti so zberom separovaného odpadu
a jeho uskladňovania pri kontajneroch upozorňujeme všetkých občanov, aby triedený odpad napr.
plasty, papier a sklo dávali do kontajnerov na to
určených a neuskladňovali ho pri kontajneroch
v rôznych vreciach a taškách. Takto uskladňovaný
odpad je nie len že terčom vytvárania neporiadku
pri kontajneroch, ale hlavne sťažuje prácu pracovníkom spoločnosti EKOVER.

Poďakovanie patrí nášmu vdp. Pavlovi Ondríkovi za duchovný doprovod, aj za povzbudzujúce slová sprevádzajúce jednotlivé tajomstvá sv.
ruženca. Bol to čas oddychu i načerpania nových síl.
Prajem Vám príjemné letné dni oddychu v kruhu Vašich blízkych a elán
do ďalšej spoločnej práce.
Mgr. Mária Šmidová, predsedníčka ZO ÚŽ

ŠTATISTIKA

za I. polrok 2015
Narodenia:
Zuzana Mireková č.d. 480
Richard Balčák, č.d. 543
Sebastián Huďa č.d. 433
Elena Palková č.d. 245
Úmrtia:
Štefan Horváth č.d. 497
Ján Medvec č.d 112
Jozef Medvec č.d. 206
František Humeňanský č.d. 326
Žoﬁa Kováčová č.d. 67
Anna Rabatinová č.d. 676
Štefan Saluga č.d. 62
Helena Hvizdošová Kluknava
Pobyty:
prihlásení na trvalý pobyt – 6
prihlásení na prechodný pobyt – 5
odhlásení - 13
Počet obyvateľov
k 30.06.2015:

Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi. (Ninon de Lenclos)

1576
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Telovýchovná jednota

FC Kluknava
S

končila sa jarná časť futbalových súťaží ročníka 2014/2015. Je tu súhrn
výsledkov mužstiev TJ FC Kluknava t.j.
mužstvo žiakov a A-mužstvo. Žiacke
mužstvo viedol tréner Peter Richnavský,
kde žiaci obsadili 7. miesto v U15 – B.

A-mužstvu dospelých, ktorý viedol Richard Borza sa darilo hlavne
v domácich zápasoch, v ktorých
získali potrebný počet bodov na záchranu v súťaži po nie veľmi vydarenej jesennej časti. Celkovo v ročníku

2014/2015 A-mužstvo sezónu zakončilo na 6 priečke. TJ FC Kluknava plánuje znova vytvoriť mužstvo dorastu
a veríme, že týmto krokom oslovíme
mladých hráčov, ktorí sú potrební
pre doplnenie A-mužstva. Novozvolené vedenie TJ FC Kluknava sa chce
aj touto cestou poďakovať hráčom,
trénerom, funkcionárom, starostovi
obce, poslancom, sponzorom, fanúšikom, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o rozvoj futbalu
v obci.
Za výbor TJ FC Kluknava,
Ján Richnavský

Tabuľka žiaci U15/B
1.

MFK Gelnica

27

23

2

2

126:19

71

Strelci gólov žiaci TJ FC Kluknava

2.

TJ Slovan Nálepkovo

27

23

1

3

112:21

70

Meno

3.

TJ Lokomotíva Margecany

27

21

2

4

106:22

65

Marián Dobrovič

20

4.

FK Slovan Helcmanovce

27

13

3

11

66:68

42

Dávid Jánošík

11

5.

AŠK Mária Huta Gelnica

27

11

7

9

72:63

40

Dominik Bodnár

11

6.

FK Prakovce

27

11

3

13

73:48

36

Dávid Čurilla

4

7.

TJ Nový život Kluknava

27

10

3

14

59:82

33

Jakub Ferenčák

2

8.

TJ Baník v Mníšku n/ Hnilcom

27

6

1

20

44:83

19

Daniel Nehila

2

9.

FK Slovan Veľký Folkmar

27

4

0

23

36:140

12

Thomas Guizzo

2

10.

OFK Jaklovce

27

1

2

24

21:169

5

Tabuľka po jesennej časti 2014/2015

Počet gólov

Tabuľka po jarnej časti 2014/2015

1.

Olcnava

14

10

2

2

38:13

32

Harichovce

26

21

1

4

83:29

64

2.

Margecany

14

10

1

3

30:13

31

Margecany

26

17

2

7

56:25

53

3.

Bystrany

14

9

1

4

43:31

28

Olcnava

26

15

3

8

61:31

48

4.

Harichovce

14

9

1

4

27:25

28

Mníšek n/H

26

13

6

7

54:39

45

5.

Gelnica

14

7

2

5

17:14

23

Bystrany

26

14

2

10

60:58

44

6.

Sp. N. Ves B

14

6

0

8

21:26

18

Kluknava

26

11

3

12

39:42

36

7.

Mníšek n/H

14

4

5

5

19:23

17

Gelnica

26

11

3

12

37:47

36

8.

Chrasť n/ H

14

4

5

5

14:24

17

Sp. N. Ves B

26

11

0

15

47:60

33

9.

Markušovce

14

4

4

6

31:31

16

Chrasť n/H

26

8

7

11

33:47

31

10.

Jaklovce

14

5

0

9

28:30

15

Markušovce

26

8

5

13

47:52

29

11.

Jamník

14

4

2

8

23:28

14

Jaklovce

26

9

2

15

51:56

29

12.

Kluknava

14

4

2

8

18:23

14

Veľ. Folkmár B

26

8

4

14

44:59

28

13.

Veľ. Folkmár B

14

4

2

8

19:26

14

Jamník

26

8

3

15

41:54

27

14.

Richnava

14

3

3

8

10:31

12

Richnava

26

6

3

17

24:78

21

Strelci gólov TJ FC Kluknava - počet gólov
1.

Patrik Belej

8

5.

Jozef Bátor

2

2.

Matúš Klučár

7

6.

Ján Richnavský

2

3.

Ján Gožo

3

7.

Dávid Richnavský

2

4

Dávid Stajsko

3

8.

Richard Borza

2

Futbal ma naučil dívať sa triezvo na víťazstvá a bez zúfalstvá na prehry. (Lev Jašin)
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Aj po päťdesiatke sa dá
dosiahnuť veľa...
Týmito slovami začal rozprávať o svojich úspechoch
náš spoluobčan Emil Hudák,
ktorý sa po 50-tke, v roku
2000 začal venovať maratónskemu behu a do dnešného dňa ich odbehol úctyhodných päťdesiat.

ujatí, ktoré sa konalo v Margecanoch,
mu bolo odovzdané ocenenie aj za
obec Kluknavu, ktorú mu odovzdal
Ing. Štefan Kováč, starosta obce. Aj
keď mu dnes zdravotné problémy už
nedovoľujú venovať sa tomuto športu
tak ako kedysi, stále si svoju kondíciu
udržiava najmä bicyklovaním. Jeho
túžbou je ešte zúčastniť sa Košického
maratónu. V závere nášho rozhovoru
povedal: „Je na škodu veci, že tomuto
športu sa u nás venuje málo mladých

„Z

ačiatky boli ťažké. Človek to dokáže, ale musí
mať pevnú vôľu. Môj deň
vyzeral – do práce, tréning,
maratón a zase do práce, tréning a maratón. K tomu 3x
do týždňa plávanie, aj bicyklovanie. Všetko som to robil
za každých poveternostných
podmienok.“ Tvrdá práca
pomaly prinášala svoje výsledky. Zúčastnil sa maratónov vo Frankfurte
nad Mohanom, Berlíne (čo bolo jeho
snom), Prahe, Varšave, Budapešti,
Viedni a pre nás najznámejšom Košickom maratóne (tých odbehol 13). Najlepší čas aký na Košickom maratóne
vo svojej vekovej kategórii dosiahol
bol 3,34 hod. v roku 2002. Podľa jeho
slov najťažší - extrémny maratón,
ktorý zvládol bol Vyšehradský maratón, kde vo svojej kategórii získal 2.
miesto. Pekné umiestnenia vo svojej
kategórii získal na Furčianskom maratóne raz 1. miesto a raz 2. miesto.
Na svojom konte má ubehnuté aj polmaratóny – na Pieninskom obsadil
pekné 3. miesto. Svoju dobrú formu

Odber krvi – poďakovanie

N

a základe požiadania Národnej
transfúznej služby SR pracovisko Košice Obecný úrad v Kluknave

využil aj na Modrých dňoch – behu
v Margecanoch, kde tri krát stál na
stupni víťazov. „Najlepšiu kondíciu
som mal v rokoch 2010 až 2012. Za
mesiac som ubehol aj 400 km. V tom
období som sa venoval aj ľadovému
hokeju. Hrával som hokej v Košiciach,
Spišskej Novej Vsi. Odohral som 10
sezón.“ Na otázku, ktoré ocenenie si
najviac váži, ktoré mu urobilo najväčšiu radosť odpovedal: „Cenu FAIR
PLAY, ktorú som obdržal na oceňovaní najúspešnejších športovcov okresu
Spišská Nová Ves a Gelnica v roku
2015 udeľovanú Okresným úradom
a Olympijskym klubom Spiš v Spišskej Novej Vsi. Bola to odmena za moje
úsilie.“ V roku 2014 na tom istom podzorganizoval dňa 17. júla 2015 v budove Obecného úradu odber krvi,
ktorého sa zúčastnilo 15 občanov.
Za túto humánnu pomoc všetkým
darcom srdečne ďakujeme.

ľudí“. Verí však, že niekto bude kráčať
v jeho šľapajách.
K dosiahnutým úspechom p. Hudákovi srdečne blahoželáme, ďakujeme
za reprezentáciu našej obce Kluknava, za možnosť uverejniť tento článok
v Kluknavskom hlase a prajeme mu
ešte veľa úspechov, zdravia a aby sa
jeho túžby splnili.
Za spolupráce s p. Emilom Hudákom
spracovala Gabriela Cenká

 POZVÁNKA 
Kluknavské folklórne
slávnosti – 30.8.2015

O

becný úrad v Kluknave v spolupráci s folklórnou skupinou
Kluknavčanka organizujú XI. ročník
Kluknavských folklórnych slávností
„A ot Kľuknavi śedzem miľ“. V programe vystúpia FS Železiar z Košíc, FSk
Hrabina z Myslavy, FSk Kicora z Lendaku, DFS Bradlanček z Kluknavy
a FSk Kluknavčanka. Slávnosti sa
uskutočnia dňa 30. augusta 2015 na
futbalovom ihrisku so začiatkom
o 14,00 hod.
VŠETKÝCH VÁS NA TIETO SLÁVNOSTI SRDEČNE POZÝVAME.

Čo urobí bežec, keď zistí, že vonku prší? To isté, čo vždy. Oblečie sa a ide behať. (Anonym)
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Odpustová slávnosť pri sv. Anne
POZVÁNKA

24.7- 26.7.2015
ský kaplán, kázeň Pavol Ondrík,
kluknavský farár

24.7.2015 – piatok:
» 17,30 hod. Spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
s úvahami
» 18,00 hod. sv. omša, celebruje Pavol Gajdošík, novokňaz, kluknav-

25.7.2015 – sobota, sviatok sv.
Jakuba, apoštola:
» 17,00 hod. spoločná modlitba sv.
ruženca s úvahami o rodine
» 18,00 hod. sv. omša zo sviatku
sv. Jakuba, celebruje Roland Ferenc, farár v Malatinej, kázeň:
Jozef Vaľko, správca farnosti Podbiel
26.7.2015 – nedeľa, slávnosť sv.
Joachima a Anny, rodičov Panny
Márie

» 7,30 hod. Svätá omša, celebruje
Ján Biroš, výpomocný duchovný
vo Víťaze
» 9,15 hod. slávnostný ruženec,
» 10,30 hod. Slávnostná sv. omša,
celebruje Mons. Ján Duda, súdny
vikár Spišskej diecézy
Sviatosť zmierenia: piatok – od
16,30 hod, sobota – od 16,00 hod.,
nedeľa od 6,30 hod.
Odchod autobusov:
24.7.2015, piatok – jeden autobus od č.d. 564 (p. Čarnokého )
o 16,30 hod., 25.7.2015 sobota – dva
autobusy od č.d. 564 (p. Čarnokého)
a jeden zo Štefanskej Huty o 16,30
hod. 26.07.2015 nedeľa – dva autobusy, jeden zo Štefanskej Huty
a jeden od č.d. 564 (p. Čarnokého)
o 9,00 hod.



JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č.d.

Meno a priezvisko

č.d.

Anna Buchláková

443

24

Elena Glovová

497

Helena Šucová

102

Pavol Rigda

28

Božena Zimmermannová

556

Pavol Hvizdoš

147

Janka Glovová

58

Ján Kaprál

648

Mária Richnavská

210

50 rokov
Mária Richnavská

65 rokov

Hana Magdová

260

Ján Kipikaša

272

Elena Majerníková

Jozef Cenký

433

Jozef Čarnoký
55 rokov

621

Anna Rigdová

24

Ján Mižigár
Vladimír Šuca
Štefan Hvizdoš

Meno a priezvisko

č.d.

80 rokov

Jozef Šuster

268

108

Apolónia Cenká

433

Anna Ringošová

118
119

Štefan Gmuca
85 rokov

495

Katarína Vojčíková
Mária Čarnoká

124

Alžbeta Richnavská

282

Jozef Vlček

290

Margita Gomoľová

338

127

Anna Schvarcová

308

Mária Januvová

486

271

Anna Dzurendová

408

641

288

Žoﬁa Soľáková

548

Margita Turčíková
90 rokov

Miloš Vernarský

315

Anna Tobisová
95 rokov

407

326

Mária Brutovská
70 rokov

610

Ladislav Ondáš
Valéria Maskaľová

336

Marta Richnavská

4

Mária Čarnoká

68

Stanislav Vojčík

369

Andrej Hamrák

53

Mária Rychnavská

392

Lýdia Hudáková

143

Božena Kopkášová
60 rokov

480

Marta Kováčová

254

Elena Šucová

264

Jarmila Vyšňovská

48

Mária Hamráková

270

Margita Tomašová

93

Magdaléna Šmidová

614

Marta Hoppejová

99

662

Viera Lovásová

141

Katarína Hojstričová
75 rokov

Bernadeta Richnavská

183

Alojz Rychnavský

26

Jozef Richnavský

183

Ján Krokus

81

Mária Vaščáková

212

Anna Pavanová

461

Peter Rychnavský

375

Elena Vojčíková

656

ZLATÁ SVADBA
Ing. Milan Zimmermann
a Eva Zimmermannová rod. Šustrová,
Kluknava č.d. 170

DIAMANTOVÁ SVADBA
Ján Janega
a Mária Janegová, rod Ringošová
Kluknava č.d. 568
VŠETKÝM JUBILANTOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

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

