Kluknavský hlas
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Milí spoluobčania
V týchto dňoch sa do Vašich domácností dostáva prvé vydanie „Kluknavského hlasu“ po voľbách do samosprávy obcí konaných v novembri 2010.
Je to vydanie za celý I. polrok 2011 a my Vás chceme aspoň v krátkosti informovať o tom, čo sa za uplynulé obdobie v obci udialo a čo nás ešte čaká.
Veríme, že aj touto cestou Vám priblížime život v Kluknave.
Vážení spoluobčania,
úvodom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas na funkciu starostu v novembrových komunálnych voľbách 2010. Ďakujem
všetkým ktorí ma podporili. Je pre mňa cťou riadiť túto obec.
Jedinec toho veľa nedokáže, ale som presvedčený, že spoločným úsilím budeme napredovať. Vieme všetci aká je v štáte ekonomická situácia, od toho sa
odvíja aj komunálna politika.
Obec získava hlavné príjmy z podielových daní. Za prvé štyri mesiace 2011 sme dostali od štátu 136 979 €, je to síce viac o 20 713 € oproti roku
2010, ale menej o 24 416 € ako v roku 2009. Kritické mesiace z hľadiska príjmov do rozpočtu obce z dlhodobého hľadiska sú mesiace máj a jún.
Hlavnými mojimi prioritami sú: vodovod a kanalizácia, zberný dvor, regenerácia sídla, protipovodňové opatrenia, dokončenie parkoviska pri novom
cintoríne, oprava šatní a oplotenie ihriska, III. etapa regulácie Dolinského potoka.
Podtatranská vodárenská spoločnosť listom z 29.3.2011 oznámila obci, že vzhľadom k prioritám stanoveným MŽP SR neuvažuje s realizáciou
výstavby kanalizácie a vodovodu v našej obci do roku 2015. Prednostne musia zabezpečiť čistenie odpadových vôd pre aglomerácie nad 10 000
obyvateľov. Z tohto dôvodu musíme ísť vlastnou cestou. V súčasnosti sa pripravujú projekty a výpočty pre kanalizáciu a čističku odpadových vôd pre našu
obec.
Spracovávajú sa projekty pre zberný dvor, ktorý by mal byť umiestnený nad skládkou dreva na Vyšnom konci. Podmienkou je, že musí stáť na
obecnom pozemku /400 m2/. Vzhľadom k skutočnosti, že obec nemá iný vhodný pozemok, so zberným dvorom sa uvažuje práve v tejto lokalite.
V zbernom dvore sa budú zbierať a zhodnocovať tieto materiály – stavebné odpady, šatstvo, jedlé oleje a tuky, plasty, papier, sklo, obaly, textílie,
pneumatiky a biologicky rozložiteľný odpad. Pre tento účel zberného dvora budú tam umiestnené veľkoobjemové kontajnery, štiepkovač, kompostéry.
Protipovodňové opatrenia
V rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 bola naša obec vybratá medzi
200 obcami z celkového počtu prihlásených obcí 833.
Cieľom tohto projektu je znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cieľom sa od
mája do októbra tohto roku budú realizovať v našom katastrálnom území vodozádržné opatrenia, prioritne v lesnej a poľnohospodárskej krajine.
Práce budú realizované dodávateľsky, do výberového konania boli prihlásené 3 firmy, zvíťazila firma Kaping Prešov. Zrealizujú sa vodozádržné opatrenia,
ktoré zachytia 34 030 m kubických vody, obec požiadala úrad práce o príspevok podľa par. 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti pre 10
dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú realizovať revitalizačné a preventívne opatrenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 90 000 EUR včítane DPH.
Po podpísaní zmluvy s Úradom vlády SR sa začne s realizáciou projektu.
Regenerácia sídla – pripravovaný projekt uvažuje s uzatvoreným okruhom, v ktorom sa ráta so skultúrnením a zmenou priestorov pri kostole a parku
pri Sv. Jane, ulice smerom k ZŠ, ulice cez Záhumnie po prechod, úprava prechodu k Materskej škole, okolie Materskej školy /parkovisko/, okolie starého
cintorína až po obecný úrad.
V mesiaci jún sa dokončí parkovisko pri novom cintoríne, opravia sa miestne komunikácie a vyasfaltuje sa chodník k lávke cez Hornád z Rinku
smerom za Rory.
Za povodeň v roku 2010 obec obdržala z MŽP SR 30 % zo škody na obecnom majetku, čo činilo 51 720 €. Z tejto čiastky bola opravená cesta do
Štefanskej Huty vo výške 42 680,39 €, zostatok bol použitý na opravu šatní na futbalovom ihrisku a poškodený inventár požiarnikom pri odstraňovaní
následkov povodní.
V roku 2010 obec Kluknava požiadala Dexia banku o úver vo výške 85 163 € na opravu Materskej školy. Mesačný úrok, ktorý obec spláca z tohto
úveru predstavuje mesačne cca 210 €. K 1.5.2011 je z úveru splatených 10 600 €. Je tu však potrebné poznamenať, že úroková sadzba v októbri 2010
bola vo výške 3,05 %, v apríli 2011 činila 3,388 %, je viazaná na zmenu euriboru, ktorý v rámci EÚ rastie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj trafostanice pri Dome smútku Východoslovenskej distribučnej spoločnosti Košice vo výške 14 396,50 €.
V mesiaci apríl pre Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava bol zakúpený inventár vrátane uniforiem a vybavenie do nového hasičského vozidla Iveco
v hodnote 3 154,47 €. Základnú výbavu bolo nevyhnutné zakúpiť, pretože hrozilo odobratie hasičského vozidla prenajímateľom a to Ministerstvom vnútra
SR.
Obec sa zapája aj do menších projektov – do 10. mája 2011 bolo podaných 10 žiadostí na zverejnené výzvy na poskytnutie dotácií.
Verím, že aj z týchto projektov obci budú pridelené finančné prostriedky na žiadaný účel.
Z obecného rozpočtu a z príspevku na likvidáciu následkov škôd po povodni na futbalovom ihrisku sme preinvestovali 13 874,69 €. Je potrebné
zrealizovať stavebné úpravy aj na budove B – šatňa pre hostí a oplotiť futbalové ihrisko. Boli a budú podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Mám radosť z výsledkov futbalistov - A mužstva dospelých, zo záujmu mladých nacvičovať ľudové tance, z hojnej účasti na oslavách Dňa matiek,
netešia ma susedské spory a neustále vytváranie čiernych skládok v intraviláne obce.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce
Po komunálnych voľbách v roku 2010 novozvolené obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí 11. februára 2011 uznesením č. 4-11/2-2011, bod B/2
schválilo :
1. zloženie jednotlivých komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Kluknava.
Finančná a správy obecného majetku
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Predsedníčka:
Bc. Eva Ondášová
Predseda:
Richard Saluga
Členky:
Mgr. Ivana Mihalíková
Členovia:
Emil Borza
Magdaléna Šucová
Daniel Lovás
Katarína Hanková

Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predsedníčka:
Mgr. Gizela Brutovská
Členovia:
Tomáš Rychnavský
Richard Saluga
Mgr. Jozef Franko

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda:
Peter Gaboš
Členovia a členky: Ing. Mária Gmucová
František Lovás ml.

Komisia školská a kultúrna
Predseda:
Mgr. Jozef Franko
Členky:
Mgr. Ľubica Slebodníková
Mgr. Gabriela Kyseľová
Mondryová Viera
Ferencová Monika
Mgr. Marta Hvizdošová
Jana Žecová

Komisia sociálno zdravotná
Predsedníčka:
Mgr. Gizela Brutovská
Členovia a členky: Mgr. Ján Saluga
Ľubomíra Uličná
Gabriela Cenká
Oľga Kočíková

Komisia pre verejné obstarávanie
Predseda:
Emil Borza
Členovia a členky : Ing. Mária Gmucová
Katarína Hanková
Gabriela Cenká
Peter Zimmermann
Obecný výbor v Štefanskej Hute
Predseda:
Milan Kurilla
Členovia a členky: Mgr. Gizela Brutovská
Ing. Ján Ferenc
Ing. Mária Magdová

2. poslanecké obvody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 – 83
84 – 166
167 – 248
249 – 330
331 – 412
413 – 494
495 – 578
579 – 618
619 – 717

Tomáš Rychnavský
Richard Saluga
Mária Liptáková
Bc. Eva Ondášová
Emil Borza
Peter Gaboš
Mgr. Jozef Franko
Milan Kurilla
Mgr. Gizela Brutovská

3. poslancov obecného zastupiteľstva pre kontrolu a činnosť
spoločenských organizácií v obci Kluknava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Telovýchovná jednota Kluknava - Richard Saluga, Tomáš Rychnavský
Slovenský červený kríž ZO Kluknava - Milan Kurilla
Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava - Peter Gaboš, Emil Borza
Dedinský folklórny súbor Kluknavčanka - Mária Liptáková, Mgr. Jozef Franko
Únia žien, ZO Kluknava - Bc. Eva Ondášová
Poľovnícke združenie Kluknava - Mgr. Gizela Brutovská
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Mgr. Gizela Brutovská

4. plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kluknava na rok 2011
11. február 2011
o 16,30 hod.
15. apríl 2011
o 16,30 hod.
10. jún 2011
o 16,30 hod.
9. september 2011 o 16,30 hod.
11. november 2011 o 16,30 hod.

v kultúrnom dome obce
v kultúrnom dome obce
v kultúrnom dome obce
v kultúrnom dome obce
v kultúrnom dome obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)
2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa
na celom území Slovenskej republiky k 21. máju
2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie
poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové
údaje o počte obyvateľov žijúcich na území
Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej,

Zoznam sčítacích komisárov a sčítacích obvodov v obci Kluknava
Obec Meno a priezvisko
Sčítací obvod číslo
číslo domu
1. Kluknava Miroslav Šuca, Kluknava č.d. 681
Matej Kandrik, Kluknava 84
2. Kluknava Gabriela Lovásová, Kluknava 381

801059
260 - 386 a 680,687,721
801123
194 - 500 a 677,693,720
3. Kluknava Mgr. Ľubica Slebodníková, Kluknava 108 801084
Bc.Emerencia Lovásová, Kluknava 142
55 - 258 a 723
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej 4. Kluknava Iveta Vyšňovská, Kluknava 367
801081
štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
Gabriela Čarnoká, Kluknava 569
1 - 54, 167 - 187, 501 - 578
budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o
a 673,
úrovni bývania a štruktúre domového a
675,678,679,681,695,710,724
bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci
a 801077
s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby
555 - 566 a 676
príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia 5. Kluknava Dáša Kurillová, Kluknava 717
801048
bez rozdielu. Štandardné sčítanie v teréne
590 - 668 a 716, 717
zabezpečujú sčítací komisári.
a 801049
579 - 586
Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Čas
sčítania stanovila vláda SR nariadením vlády č. 1/2011 od 13. mája do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od
21. mája 2011 do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
Od 13. mája 2011 do 20. mája 2011 sčítací komisár navštívi domácnosti vo svojom sčítacom obvode, požiada o vyplnenie tlačív v listinnej
podobe lebo v elektronickej forme. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár navštívi domácnosti a zozbiera vyplnené sčítacie
formuláre v listinnej podobe od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky. Elektronická forma štatistických formulárov je identická so sčítacími
formulármi v listinnej podobe. Sčítacím tlačivom pre sčítanie obyvateľov je formulár A, údaje o obyvateľovi, pre sčítanie bytov formulár B, pre
sčítanie domov formulár C - údaje o dome.
- Sčítací formulár A. Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý člen domácnosti
- Sčítací formulár B. Údaje o byte vypĺňa jedna osoba za celý byt
- Sčítací formulár C. Údaje o dome vypĺňa vlastník alebo správca domu – jeden formulár za celý dom
Elektronické sčítanie bude možné vykonať prostredníctvom internetovej stránky - www.scitanie2011.sk
So zberom vyplnených sčítacích formulárov v listinnej podobe začne sčítací komisár najskôr 21. mája 2011. Elektronický zber údajov sa
vykoná od 21.5.2011 do 29.5.2011. Obyvateľov, ktorí sa napriek prísľubu elektronicky nesčítajú do 29.5.2011, sčítací komisár opätovne navštívi
a upozorní na povinnosť vyplniť sčítacie formuláre avšak už len listinnej podobe. Za maloleté dieťa alebo plnoletého obyvateľa, ktorí nemôžu
poskytnúť údaje o svojej osobe, vyplní formulár zákonný zástupca alebo blízka osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti. Deti, ktoré sa narodia
po rozhodujúcom okamihu sčítania, nebudú predmetom tohto sčítania. Sčítací komisár pri vyplňovaní tlačív môže byť nápomocný len ak bude
o to požiadaný.
P o d a n é ž i a d o s t i o b c e n a z í s k a n i e n e n á v r a t n yc h
f i n a n č n ýc h p r í s p e v k o v – p r í p r a v a i n v . a k c i í
V tomto vydaní Kluknavského hlasu by sme chceli informovať
občanov obce o podaných žiadostiach na získanie nenávratného
finančného príspevku na jednotlivé investičné akcie. Od začiatku roka
obec podala 10 žiadostí na získanie nenavrátnych finančných
prostriedkov na investičné akcie. V mesiaci február boli v zmysle
Výnosu Ministerstva financií obcou Kluknava podané žiadosti na
„Zateplenie fasády objektu Obecného úradu“ a „Rekonštrukcia budovy
MŠ – výmena okien a dverí“, kde požadujeme 13 500 € a 9 000 € na
realizáciu týchto akcii. Ďalej bola podaná žiadosť na výsadbu zelene a
osadenie lavičiek okolo ihriska pod OcÚ. V rámci grantovej výzvy
„Nech sa nám netúlajú“ Nadácie Jednota COOP a Nestlé Slovensko
bola podaná žiadosť na získania fin. príspevku v hodnote 1 480 € na
projekt „Vidiecki siláci (Dobudovanie Klubu detí a mládeže
v Štefanskej Hute). V marci boli podané žiadosti na Ministerstvo
financií na rekonštrukciu kostola sv. Kataríny – plynofikácia objektu,
oprava o obnova fasády kostola. Na obnovu kultúrnej pamiatky nášho
kostola bola podaná žiadosť aj na nadáciu VUB, kde žiadame 6 000 €
na obnovu vonkajšej fasády a náter strechy kostola sv. Kataríny. Cez
Karpatskú nadáciu – USS Steel v rámci programu „Spoločne pre
región“ bola podaná žiadosť o získanie nenávratného finančného
príspevku na sumu 3300 € na obnovu, nové kroje a krojové doplnky
pre FS Kluknavčanka. Zapojili sme sa aj do dotačného systému
v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a cez dotačný program Obnovme
si svoj dom, ktorý je zameraný na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva bola podaná žiadosť na „Obnova kultúrnej

pamiatky kostola sv. Kataríny“ – kamenárske práce, prestavba obetného
stola, výmena drevených stupňov schodišťa na chór a plynofikácia kostola“,
kde žiadame na realizáciu týchto prác sumu 29 400 €. Cez dotačný program
Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, v pôsobnosti
Ministerstva kultúry sme žiadali o nenávratný finančný príspevok na kultúrne
podujatie Kluknavské folklórne slávnosti, v sume 2 000 €.
Podanie týchto žiadostí obec nestálo takmer nič. Preto sa budeme aj naďalej
aktívne zapájať do jednotlivých dotačných programov a pokúšať sa získať
financie hlavne z týchto zdrojov. Čím viac podaných žiadostí, tým väčšia
pravdepodobnosť získania financií. Môžme len dúfať, že niektoré podané
žiadosti budú aj podporené.
Ing. Mária Gmucová, stavebný úrad

Rekonštrukcia kaštieľa
Všetci ste si už všimli, ako pekne rastie strecha na kaštieli a v lete sa bude v
plnej kráse odrážať slniečko na novej škridle. Projekt rekonštrukcie získal
podporu MH SR v hodnote 500 000 EUR, ale celková hodnota investície je
trojnásobne vyššia. Na realizáciu projektu, ktorý sa oficiálne začal 12. apríla
2010, dohliada Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Do 12. apríla
2012 budú prebiehať stavebné práce a zariaďovanie interiéru. Pred letnou
sezónou 2012 budeme chystať otvorenie prevádzky penziónu a reštaurácie v
historickom štýle. Penzión bude mať na prízemí 7 dvojlôžkových izieb a jeden
apartmán so salónikom v juhovýchodnej veži. Reštaurácia bude mať aj 2
salóniky pre uzatvorenú spoločnosť a kaviareň. Spolu bude kapacita
reštaurácie maximálne 120 osôb, čo je pekný počet aj na svadbu. Ďakujeme
Vám za pozitívne ohlasy na rekonštrukciu kaštieľa. Veríme, že sa nám podarí
zrealizovať pekný projekt a oživiť centrum obce.
Mgr. Daniela Mikušová, EUROCLUB s.r.o

Daň z nehnuteľnosti

Nepovolené skládky komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že obec ako správca dane podľa § 20 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
začala s výberom daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov.
Pripomíname, že daň z nehnuteľností je splatná do konca mája daného
roka. Taktiež pripomíname občanom, že všetky zmeny, ktoré majú dopad
na výpočet tejto dane a uskutočnia sa v tomto roku, je daňovník povinný
nahlásiť do 30 dní a do konca januára budúceho roku podať nové daňové
priznanie, aby mohli byť uvedené skutočnosti zohľadnené v platobnom
výmere pre rok 2012.
Ľubomíra Uličná

Vytváranie nepovolených „čiernych“ skládok komunálneho odpadu
v katastri našej obce a upozorňovanie na zákaz ich vytvárania, bolo témou,
ktorej sme sa v Kluknavskom hlase už neraz venovali. Vieme aj to, že ich
likvidácia stojí obec nemalé finančné prostriedky. Tieto by obec mohla
určite využiť oveľa efektívnejšie, no napriek stálemu upozorňovaniu sú tieto
skládky každodenným problémom. Obecný úrad v týchto jarných
mesiacoch zabezpečil veľkoobjemové kontajnery a rozmiestnil ich na
prístupných miestach, aby občania mali možnosť využiť ich na vývoz
komunálneho odpadu.
Žiadame občanov, aby odpad ako je starý stavebný materiál a krytina zo
striech, ktorej niektoré druhy sú aj nebezpečným odpadom riešili vývozom
na legálne skládky odpadu. Poznamenávame, že spomínaný vývoz si
občania môžu objednať aj prostredníctvom firmy Brantner Krompachy
s.r.o, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu z našej obce. Chceme Vás, vážení
spoluobčania, znovu požiadať o dodržiavanie uvedeného zákazu
a Všeobecne záväzného nariadenia obce Kluknava o odpadoch.
V opačnom prípade bude obec nútená riešiť porušovanie Všeobecne
záväzného nariadenia o odpadoch prostredníctvom komisie pre ochranu
verejného poriadku s uložením pokuty.

Zmena vo vedení ZŠ Kluknava
30. júna 2011 končí päťročné funkčné obdobie riaditeľky Základnej
školy Kluknava RNDr. Márie Vasiľovej.
Končí tým aj moje 37 ročné pedagogické pôsobenie v stredných školách
v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Krompachoch, na Ministerstve
školstva, mládeže a športu v Bratislave, v Základnej škole v Gelnici
a v Základnej škole v Kluknave. Pedagogické pôsobenie som začala
v Strednej priemyselnej škole geologicko – baníckej v SP. Novej Vsi ako
stredoškolská profesorka, kde som pôsobila 5 rokov. Po presťahovaní
do Prešova som 10 rokov pôsobila ako stredoškolská profesorka v
Strednom odbornom učilišti a Strednej škole pre pracujúcich, Strednom
odbornom učilišti dopravnom v Prešove. Po návrate do svojho rodiska –
do Kluknavy, kde sme si s manželom postavili rodinný dom, som 5 rokov
pôsobila v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom a Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Krompachoch. 1.septembra 1993
som nastúpila na Ministerstvo školstva, mládeže a športu v Bratislave,
kde som 2 mesiace pôsobila ako referentka na oddelení stredných
odborných učilíšť a následne 1 rok ako vedúca oddelenia a riaditeľka
odboru stredných odborných škôl. Na tomto poste som si overila
pedagogické majstrovstvo, získala som nové poznatky a skúsenosti,
dosiahla som vrchol svojej kariéry. Získané poznatky, skúsenosti, ale aj
kontakty som využila v mojej ďalšej práci vo funkcii riaditeľky Strednej
poľnohospodárskej školy a Obchodnej akadémie v Spišskej Novej Vsi
/5 rokov/, riaditeľky Základnej školy v Gelnici /5 rokov/, a nakoniec
v Základnej škole Kluknava, kde som od 9. januára do 30.júna 2006
pôsobila ako učiteľka prírodovedných predmetov v kurze pre
„Dokončenie základnej školy“ a 1.júla 2006 som nastúpila do funkcie ako
riaditeľka školy.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým skvelým ľuďom, ktorí mi
umožnili vykonávať povolanie, ktoré bolo zároveň mojím koníčkom.
Ďakujem predovšetkým mojim zosnulým rodičom, ktorí mi umožnili
vyštudovať vysokú školu, mojim súrodencom, ktorí ma v štúdiu
podporovali, mojej rodine, v ktorej som vždy mala oporu a pochopenie
pre moju prácu, mojim zamestnávateľom, kolegom, všetkým výborným
žiakom, ktorí sa chceli učiť a ktorých som ja mohla pozitívne ovplyvniť
a zároveň oni ovplyvnili mňa a môj život.
Za posledné päťročné obdobie ďakujem všetkým vedúcim organizácií,
s ktorými som ako riaditeľka Základnej školy v Kluknave spolupracovala
– zriaďovateľovi – predchádzajúcemu i súčasnému starostovi obce
a zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva,
Rade rodičov i Rade školy, Reštaurácii Poľovník, Pošte Kluknava,
Urbárskej spoločnosti, Poľno-hospodárskemu družstvu,
zubnému
i praktickému lekárovi, Telovýchovnej jednote Kluknava, Materskej škole
Kluknava a Materskej škole Richnava, farskému úradu, spoločenským
organizáciám pôsobiacim v obci, podnikateľom obce, Obecným úradom
Richnava a Hrišovce, Školskému úradu v Margecanoch, Krajskému
školskému úradu v Košiciach, základných školám okresu Gelnica, CVČ
Gelnica a CVČ Krompachy, stredným školám, ÚPSVaR Gelnica a SNV,
CPPP a CŠPP Gelnica a SNV, RÚVZ Sp. Nová Ves, AQUA Spiš SNV,
Plynoma Prešov.
Na záver ďakujem všetkým žiakom ZŠ Kluknava, rodičom žiakov,
pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Bolo mi cťou
viesť tento kolektív!
S úctou
RNDr. Mária Vasiľová, riaditeľka ZŠ Kluknava

Telovýchovná jednota FC Kluknava
Telovýchovná jednota FC Kluknava v jarnej časti súťaže napreduje
míľovými krokmi. Družstvo dospelých ešte neprehralo a žiaci podávajú
tiež dobre výkony. Po zmene výboru TJ FC sa začalo s rekonštrukciou
šatní a celého športového areálu. Hráči dospelých sú na prahu postupu
do V. ligy. Aj napriek zlej finančnej situácii, nový výbor TJ má pred sebou
veľké ciele, kde jedným z nich je postúpiť a hrať dôstojnú úlohu v
konkurencii mužstiev V. ligy.
Zároveň touto cestou ďakuje členom bývalého výboru TJ FC
Kluknava za doterajšiu prácu v prospech nášho futbalu.

Materská škola Kluknava
Materská škola v Kluknave poskytuje predprimárne vzdelávanie 42
deťom. Cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíjať
schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie
v škole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí. Vzdelávanie v MŠ prebieha v súlade ŠKVP MŠ „Poďte
deti medzi nás“, ktorý akceptuje zásady postupnosti a primeranosti
s postupnou implementáciou nových poznatkov. V priebehu školského
roka 2010/2011 sa MŠ zapojila do projektov napr. Naturačíkové
dobrodružstvá, Slniečkové deti, Obríkov pracovný zošit. Materskú školu
navštívilo divadlo Alexandra Pallesitza s rozprávkami „Aladinová zázračná
lampa a Vítanie jari.“ V MŠ boli realizované projekty pod vedením p.
učiteliek Mgr. Slebodníkovej, Bc. Lovásovej : „Vianočné tradície“
v spolupráci so ZŠ 1. ročníkom, Fašiangový karneval, „Moja obľúbená
kniha“ v spolupráci s obecnou knižnicou „Bezpečne na ceste“ v spolupráci
s Policajným zborom Krompachy.
Zapojili sme sa do podujatí
organizovaných obcou – Úcta k starším, Deň matiek. V mesiaci februármarec sa uskutočnil zápis do Materskej školy na školský rok 2011/2012,
kde bolo vydaných 11 rozhodnutí pre novoprijaté deti od 02.09.2011.
Mgr. Alena Cifrová, riad. MŠ Kluknava

Pripravované akcie spoločensk ých organiz ácií
v našej obci
Obvodová súťaž dobrovoľných hasičských zborov – pozvánka
Dobrovoľný hasičský zbor v Kluknave usporiada dňa 29. mája 2011
„Obvodovú súťaž dobrovoľných hasičských zborov“ so začiatkom o 8,30
hod. na futbalovom ihrisku v Kluknave. Svoje schopnosti, rýchlosť
a zručnosti si prídu zmerať dobrovoľné hasičské zbory z blízkeho okolia.
Všetci občania a záujemcovia sú srdečne vítaní.

Výstup na Roháčku - 24. ročník
Klub Slovenských turistov BRADLO v Kluknave v tomto roku organizuje už
24.ročník výstupu na Roháčku, ktorý sa uskutoční 28. mája 2011 /sobota/.
Zraz a prezentácia je od 7,00 hod. do 9,00 hod. v Hostinci „U Mili“.
Štartovné je pre deti 1,50 € a pre dospelých 2,50 €. Pri chate na Čiernej
hore bude prichystané občerstvenie a taktiež zábavno-športový program
pre deti. Všetci milovníci prírody a turistiky sú srdečne vítaní.
Bližšie informácie : Daniel Lovás – 0905 543 459, Richard Saluga – 0918
531 542, František Lovás 0905 333 903

Kluknavské folklórne slávnosti
Folklórny súbor Kluknavčanka v spolupráci s komisiou školskou a kultúrnou
a Obecným úradom v Kluknave začali s prípravou VII. kluknavských
folklórnych slávností, ktoré sa tohto roku uskutočnia 21. augusta 2011. Už
tradične sa týchto slávností zúčastní nie len domáci folklórny súbor
Kluknavčanka ale aj pozvaní hostia, ktorí spestria toto nedeľné popoludnie
pekným tancom, spevom ale aj hovoreným slovom.

Výbor TJ FC Kluknava pracuje v tomto zložení:
Prezident:
Tajomník:
Pokladník:
Člen:
Člen:

Tomáš Rychnavský,
Patrik Podracký,
Ján Richnavský,
Patrik Belej,
Richard Borza

Tréner A-mužstva:
Jaroslav Rychnavský
Tréner žiackeho mužstva:
Ján Kipikaša,
Zdravotník: Ján Berthóty

Výsledky majstrovských futbalových zápasov jarnej časti 2010 A-mužstva :
OTJ Jamník - TJ FC Kluknava
0:5 (0:3)
TJ FC Kluknava - TJ ŽPSV Olcnava
2:0 (0:0)
TJ Družstevník Odorín - TJ FC Kluknava 0:4 (0:1)
TJ FC Kluknava - TJ Slovan Nálepkovo
1:0 (0:0)
FK 56 Iliašovce - TJ FC Kluknava
3:4 (2:1)
TJ FC Kluknava -TJ FK Spartak Bystrany 2:0 (0:0)

Belej 3, Baláži 1, Jurko 1,
Belej 1, Lisý 1
Belej 3, vlastný 1,
Jurko 1
Belej 2, Lisý 1, vlastný 1
Belej 2,

Zostávajúce stretnutia žiakov :

Zostávajúce stretnutia :
15.5.2011 o 10,30 hod. TJ Mníšek nad Hnilcom - TJ FC Kluknava, odchod o
9,00 hod.
22.5.2011 o 10,30 hod. TJ FC Kluknava - TJ FC Hnilčík
29.5.2011 o 17,00 hod. TJ Sokol Chrasť n/Hornádom – TJ FC Kluknava, odchod
o 15:30
5.6.2011 o 17,00 hod. TJ FC Kluknava - Spišský Hrušov
12.6.2011 o 10,30 hod. TJ Slovan Markušovce - TJ FC Kluknava, odchod o
9,00 hod.
19.6.2011 o 17,00 hod. TJ FC Kluknava - ŠK Domaňovce

Poradie strelcov
14.05.2011 o 14.30
21.05.2011 o 12.00
28.05.2011 o 15.00
05.06.2011 o 14.45
11.06.2011 o 15.00
18.06.2011 o 15.00

TJ FC Kluknava - TJ Lokomotíva Margecany
OŠK Jaklovce - TJ FC Kluknava, odchod o 10:30 hod.
TJ FC Kluknava - AŠK Maria Huta,
FK Prakovce - TJ FC Kluknava, odchod o 13,00 hod.
TJ FC Kluknava - TJ Baník Hnilčík,
TJ Slovan Nálepkovo - TJ FC Kluknava, odchod o 13,00

Belej Patrik 22, Bálaži 5, Čipkár 4, Jurko Lisý, Cifra, Sekáč po 2, Zahuranec,
Richnavský Dávid, Papcun, Hoppej po 1

Výsledky majstrovských futbalových zápasov žiakov
TJ Baník Mníšek nad Hnilcom - TJ FC Kluknava
4:1 (2:1)
TJ FC Kluknava - TJ Slovan Helcmanovce
1:4 (0:2)
FK Veľký Folkmar ,B, - TJ FC Kluknava
4:7
Za výbor TJ FC Kluknava, Tomáš Rychnavský

JUBILEÁ
Leto už prešlo, prišla jeseň, do srdca sa nám vkráda tieseň ...
Ale vy, nedajte sa !
V jeseni sú plody – krása. Nech vám aj v jeseni srdce plesá, jasá.

V I. polroku 2011 svoje životné jubileum oslávili ale aj oslávia :
50 rokov
Mária Berthotyová
Anna Hoppejová
Ján Rigda
Mária Krokusová

70 rokov
č.d.
63
297
459
590

č.d.
551
551
287
398
577

Gedeon Bucko
Emília Bucková
Mária Hromková
Anna Klimešová
Anna Vodová

55 rokov
75 rokov
Ján Baluch
Ondrej Richnavský
Jozef Kéri
Tibor Šumiaci
Marta Šumiaciová
Anna Zimmermannová
Kvetoslava Gildeinová
Žofia Tobisová
Mária Rychnavská
Elena Kandrová
Stanislav Oros
Milan Adamis
Ondrej Fabrici

91
114
257
289
289
322
335
368
372
638
667
668
678

60 rokov
Jozef Nehyla
Róbert Vyšňovský
Elena Kussová
Ján Kollár
Anna Verešová
Jozef Staržec

563
549

80 rokov
Elena Čupajová
Helena Dobajová
Štefan Hamrák
Mária Salugová
Irena Slavkovská

452
651
240
245
225

85 rokov
Anna Čechová
Jozef Zimmermann

11
48
215
337
620
632

65 rokov
Monika Ferencová
Marta Fremalová
Peter Richnavský
Valéria Borzová
Anna Čarnoká
Ján Ferenčák
Elena Šmidová
František Rigda
Ján Šimko

Anna Hvizdošová
Žofia Miková

471
522

90 rokov
Elena Bendíková

411

50. výročie sobáša - ZLATÁ SVADBA
8
24
39
49
123
465
503
514
565

Ján Bátor a Anna r. Kašperová
Peter Hodermarský a Anna r. Harmanová

82
576

Všetko najlepšie milí oslávenci

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

