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Kluknavský
Milí spoluobčania,
adišiel čas dovoleniek. Pre väčšinu
z nás je toto obdobie príležitosťou na regeneráciu, psychický relax
a znovunadobudnutie síl
na ďalšie obdobie. Istý
staroveký ﬁlozof a historik raz povedal: „Oddych
je korením práce,“ preto
je nepochybne dôležité, aby sme si našli čas nielen na
prácu, ale aj na oddych a venovali
svoju pozornosť ľuďom, ktorých
sme, možno aj kvôli práci, takpovediac zanedbali. Ostatný polrok bol
v obci Kluknava pomerne aktívny.

N

STAROSTA OBCE INFORMUJE...
V prvom polroku 2016 boli obci
Kluknava poskytnuté tieto dotácie
na akcie:
- Z ministerstva vnútra bola poskytnutá dotácia vo výške 9 000 € na
„Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Kluknava“ – merače rýchlosti a dopravné značky
- Z ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova kultúrnej pamiatky
Drevený krytý most“ – výmena
komplet strechy šindľami sa zrealizuje do konca roka 2016
- Z programu obnovy dediny na projekt „Detské ihrisko pri materskej
škole“ – projekt sa zrealizuje do
konca októbra 2016
- Z ministerstva školstva na rekonštrukciu telocvične vo výške
30 000 € na kapitálové výdavky
a 1 900 € na nákup náradia do
telocvične so spoluúčasťou obce
10 000 € - zrealizuje sa do konca
októbra 2016
- Z Fondu na podporu umenia na
Kluknavské folklórne slávnosti vo
výške 1 600 €
- Z Košického samosprávneho kraja –
Terra Incognita na projekt „Náučný
chodník Osobnosti a história Kluknavy“ vo výške 4 320€ - zrealizuje
sa do konca novembra 2016
Pripravované investičné akcie v obci
- Rozšírenie vodovodu – pokračovať
vo výstavbe vodovodu od predajne
Milk Agro cez Dolinský potok na Zá-

Podarilo sa uskutočniť množstvo
akcií, dokončili sa niektoré projekty a vzápätí sa rozbehli ďalšie.
Na nasledujúcich stránkach Vám
priblížime život v obci tak, ako za
posledný polrok plynul...
humnie smerom k fare s okruhovaním okolo MŠ po hlavnej ceste späť
k potravinám Milk Agro. Je vypracovaná projektová dokumentácia
a stavebné povolenie. Výzva bude
vyhlásená v najbližšom období.
- Zberný dvor – bude umiestnený
za novým cintorínom pri „Haci“ na
ľavej strane cesty smerom na Štefanskú Hutu. Je vypracovaná projektová dokumentácia, pracuje sa
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na stavebnom povolení, o dotáciu
požiadame v jesenných mesiacoch.
- Rekonštrukcia materskej školy –
aktualizuje sa projektová dokumentácia v súlade s novou legislatívou
(tepelnotechnické posudky) pripravuje sa stavebné povolenie, výzva
bude vyhlásená v krátkej dobe, do
ktorej sa zapojíme. Oprávnení žiadatelia doteraz vo vyhlásených výzvach boli tí, ktorí mali vyšší počet
neumiestnených detí. V našej MŠ za
posledných 5 rokov podľa štatistických výkazov bolo neprijaté 1 dieťa.
- Denný stacionár a lekáreň – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu
pozemkov a objektov medzi obcou
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť
Kluknava. Objekt Vesny, ktorý patrí
cirkvi, vymeníme za kostol v Štefanskej Hute, ktorý je vo vlastníctve
obce. Je vypracovaná štúdia, ktorá
uvažuje po prechode vlastníckych
práv na obec (Vesna) a cirkev (kostol v Štefanskej Hute), zbúrať objekt
Vesny a na uvedenom pozemku postaviť denný stacionár a lekáreň.
- Múzeum – obec zakúpila „Dom od
Šustra“ č. d. 189, objekt je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

►s. 2

Rozlúčka s pánom farárom
Mgr. Pavlom Ondríkom

V mesiaci júl, po 13-tich rokoch, z poverenia spišského biskupa Mons. Štefana Sečku odovzdal našu farnosť Kluknava náš pán farár Mgr. Pavol Ondrík
do správy nového duchovného otca Mgr. Jozefa Palenčára. Za duchovnú
službu patrí Mgr. Pavlovi Ondríkovi veľká vďaka a úcta. Novému pánovi
farárovi želáme veľa milostí, trpezlivosti a odvahy a veríme, že vzájomnou
spoluprácou sa nám podarí uskutočniť v obci mnoho dobrých vecí.

Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími. (Steve Jobs)
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V tomto objekte plánujeme zriadiť múzeum ľudovej architektúry,
v ktorom budú prezentované tradičné ľudové kroje a remeslá. Pracuje sa na projektovej dokumentácii
v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom, ﬁnančné prostriedky
na túto investičnú akciu plánujeme získať z projektu Cezhraničnej
spolupráce, ktorá bude vyhlásená
v auguste 2016. Chcem poprosiť občanov, ktorí majú doma staré náradie a predmety vhodné do múzea,
aby ich nevyhadzovali a doniesli na
obecný úrad.
- Vodovod a kanalizácia – oprávneným žiadateľom na podanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok je obec, ktorá má viac ako
2 000 obyvateľov. Obec Kluknava
je oprávneným žiadateľom len

spoločne s obcou Richnava. Tohto
roku boli 2 stretnutia OZ Kluknava
a OZ Richnava, kde sa riešila problematika vodovodu a kanalizácie.
Na stretnutiach obecných zastupiteľstiev bol dohodnutý postup pri
príprave žiadosti. K dnešnému dňu
zo strany obce Richnava neboli splnené žiadne dohodnuté postupy.
Požiadal som o ďalšie spoločné rokovanie obecných zastupiteľstiev,
žiaľ zo strany obce Richnava bol dohodnutý termín na poslednú chvíľu
zrušený, navrhol som náhradný
termín na hociktorý deň v júli 2016,
z vedenia obce Richnava nie je žiadna odozva. Máme vypracovanú
projektovú dokumentáciu a žiadosť
o stavebné povolenie. Obec Richnava tieto dokumenty má len čiastočne urobené.

- Bytovka – práce sú v plnom prúde,
do konca augusta 2016 by mala byť
bytovka ukončená a skolaudovaná.
Máme žiadateľov, ktorí si podali
žiadosť o byt, pokiaľ niekto má ešte
záujem o bývanie v novom bytovom
dome, môže sa prihlásiť na obecnom úrade, kde mu podáme bližšie
informácie.

teľstva, ktorí sa v priebehu celej zabíjačky nezastavili. Ľudia odchádzali
spokojní, ulahodení zabíjačkovými
dobrotami a poniektorí obohatení aj

pridanou hodnotou v podobe „mäsovej“ tomboly.
Mgr. Lucia Kipikašová,
prac. OcÚ Kluknava

Mám radosť z postupu futbalistov
do 5. ligy, netešia ma zlé susedské
vzťahy a vytváranie čiernych skládok
v katastrálnom území obce.
Je čas dovoleniek, čas oddychu
a prázdnin, prajem Vám príjemné
prežitie dovolenkových dní a ak sa
chystáte na dovolenku, šťastne sa
vráťte domov.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

1. ročník Kluknavskej
fašiangovej zabíjačky

Z

ačiatok tohto roka sa niesol nielen v znamení plesov, ale aj tradičných zabíjačkových špecialít.
V sobotu 23. januára 2016 sa v našej
obci podarilo usporiadať 1. ročník
Kluknavskej fašiangovej zabíjačky,
na ktorú sa prišlo pozrieť (ale si aj
pochutnať) približne 650 ľudí, prevažne domácich obyvateľov. Ošípaná
vážila cca 195 kilogramov, a mäso po
rozobratí putovalo do tomboly. Pre
prítomných boli pripravené zabíjačkové špeciality, ktoré tunajší poznajú
predovšetkým z domácich zabíjačiek.
Zábavnú a uvoľnenú atmosféru akcie
vytvárala folklórna skupina Kluknavčanka a detský folklórny súbor Bradlanček. Hlavným kuchárom bol p. Peter Papcun a pri výdaji jedál ochotne
pomáhali poslanci obecného zastupi-

darovania privítali nielen
zdravotní pracovníci Národnej transfúznej služby
v Košiciach, ale aj samotní
Kluknavčania. Ako väčšina
z darovaných povedala, motiváciou pre nich bola možnosť prispieť k záchrane
ľudského života. Zdravotnícky personál Národnej
transfúznej služby v Košiciach, ktorý pod vedením
doktorky Ľudmily Jeníkovej
organizoval tento mobilný
odber v Kluknave, vyjadril
vďaku všetkým darcom aj
obci za spoluprácu.

Darovať krv
prišlo 16 ľudí

O

bec Kluknava v spolupráci s Národnou
transfúznou
službou Košice zorganizovala
26. februára 2016 mobilný
odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 16 dobrovoľníkov,
ktorí týmto skutkom pomohli doplniť zásoby život
zachraňujúcej
červenej
tekutiny. Už po druhýkrát
sa obec Kluknava pripojila
k tomuto dôležitému a nenahraditeľnému humánnemu činu, akým darovanie

Mobilný odber krvi

krvi nepochybne je. Po minuloročnej úspešnej letnej
skúsenosti s touto akciou

sa obec rozhodla znova
zorganizovať mobilný odber. Možnosť opätovného

Mgr. Lucia Kipikašová,
prac. OcÚ Kluknava

Nič, čo by stálo za to, som nerobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca. (Thomas Alva Edison)
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Otvorenie Altánku vo Vierbinách

V

piatok 10. júna 2016
sa o 16.00 hod. v obci
Kluknava
konalo
slávnostné otvorenie „Altánku vo Vierbinách“, na
ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok obyvateľov.
Oﬁciálne uvedenie tohto
nového oddychového miesta sa konalo za prítomnosti

starostu obce Ing. Štefana
Kováča a Ing. Anny Hrabětovej, vedúcej organizačného odboru Okresného úradu v Košiciach. Netradičný altánok bol postavený
v rámci výzvy Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pod názvom projektu
„Podpora
voľnočasových

aktivít detí, mládeže a seniorov – predchádzame
kriminalite v obci“. Celková
suma, ktorá bola použitá
na výstavbu altánku, bola
10.100 Eur, z toho 8.000 Eur
tvorila dotácia zo spomína-

pre spolužitie v obci veľmi
dôležité. Na piatkové slávnostné otvorenie prišlo približne 130 obyvateľov, ktorí
si mohli pochutnať aj na
grilovanej klobáse a sladkom občerstvení. O dobrú
náladu sa postaral aj miestny detský folklórny súbor

Ocenení športovci z obce
Kluknava

V

najstaršej ankete v regióne Spiš „Najúspešnejší
športovci regiónu Spiš – 2015“, ktorej vyhodnocovanie sa konalo 16. marca 2016 v koncertnej
sále Reduty Spišská Nová Ves, boli nominovaní a aj
ocenení bývalí športovci a športoví funkcionári z Kluknavy p. Jozef Šmida (č. d. 423) a p. František Lovás (č. d.
142). Za ich reprezentáciu a snahu o budovanie športu
v obci Kluknava v minulom období im patrí vďaka.

Slávnostné otvorenie altánku

ného projektu ministerstva
vnútra a spoluúčasť obce
vo výške 2.100 Eur. Starosta obce Ing. Štefan Kováč
vo svojom prejave vyjadril
túžbu, aby sa toto miesto
stalo spojivom všetkých
ľudí, ktorí sa tu v radosti
a vo vzájomnom porozumení budú často stretávať
a budovať tak dobré medziľudské vzťahy, ktoré sú

Oceňovanie
najúspešnejších
športovcov regiónu
Spiš 2015

Úspech dobrovoľných
hasičov z Kluknavy

N

ašim dobrovoľným hasičom
sa znova podarilo uspieť na
súťažiach, na ktorých predviedli svoju fyzickú, ale aj psychickú schopnosť. Na Obvodovej súťaži
dobrovoľných hasičských zborov IV.
okrsku vo Švedlári, ktorá sa konala
19. júna 2016 sa hasiči z Kluknavy,
po tesnom výsledku, umiestnili na
2. mieste. Svoje zručnosti naši hasiči
predviedli aj 25. júna 2016 v Gelnici,
kde v súťaži o Pohár primátora mesta
Gelnica získali 5. miesto. Pevne veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť
a že budeme obci Kluknava robiť
dobré meno.
Štefan Hvizdoš,
Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava

Tradičné stavanie
mája v Kluknave

Bradlanček, ktorý tradičnými ľudovými piesňami
dotváral slávnostnosť tejto
akcie. Altánok je výborný
doplnok k detskému ihrisku, ktoré je s ním spojené
a veríme, že sa stane aj obľúbeným centrom, v ktorom sa budú stretávať všetky generácie.
Mgr. Lucia Kipikašová,
prac. OcÚ Kluknava

A

ko sa to už stalo tradíciou,
dňa 14. mája 2016 sa v našej
obci konalo stavanie mája,
ktoré je spojené so sviatkom Turíc. Na niekoľko týždňov sa tento
máj v našej dedine stal pozoruhodnosťou, ktorej sa výška a symbolika stali niečím, čo nemohlo
zostať nepovšimnuté. Aj napriek
nepriazni počasia sa tejto udalosti
zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí,
ale najväčšia vďaka patrí pracovníkom, ktorí zaobstarali máj; poslancom OZ, nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru, detskému
folklórnemu súboru Bradlanček,
folklórnej skupine Kluknavčanka, hudobníkom z Víťaza a všetkým, ktorí boli prítomní na tejto
„tradičnej“ akcii.

Ak máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, svet vám bude nápomocný. (Loretta Staples)
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Činnosť ZO SZZP
v 1. polroku 2016

Z

ákladná organizácia SZZP(ZO
SZZP) Kluknava aktívne pracuje
19. rok, v súčasnosti máme 105 členov – zdravotne postihnutých občanov i priateľských členov – občania
ochotní
pomáhať
dobrovoľnou prácou
zdravotne postihnutým občanom.
Činnosť ZO sa riadi
plánom práce, ktorý
na nasledujúci rok
schvaľuje 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, Urbariát,
pozemkové spoločenstvo Kluknava.

Rodičovský ples 2016
Je sobota, 06. február 2016, krátko po
osemnástej hodine. Do školy smerujú kroky mnohých párov oblečených
do krásnych večerných rób. Hneď od
brány im navodí romanticko - valentínsku náladu fascinujúci, horiacimi
sviečkami lemovaný chodník a pri
vchode veľké srdce. Po vstupe sú
páry privítané organizátormi pohárom šampanského a dámy sú obdarované nádhernou ružou, následne sú
odprevadení k svojmu stolu.

T

akto sa začínal už štvrtý ročník
Rodičovského plesu na našej ZŠ
a len málokto si ešte uvedomoval, že
je v škole. Tentoraz organizátori - Rodičovské združenie - výzdobu ladili do

Aktivity podľa plánu práce organizuje 7 členný výbor, ktorý vedie predsedníčka Mária Papcunová.
V 1. polroku 2016 sme uskutočnili
tieto akcie:
■ Výročná členská schôdza dňa
08.02.2016 – vyhodnotili sme rok
2015 a schválili plán práce na rok
2016.
■ Vlakový výlet „Vysoké Tatry“
17.02.2016 – navštívili sme „ľadový kostol“ na Hrebienku.
■ Divadelné
predstavenie“
Zberné stredisko“ v Sp. Novej
Vsi dňa 14.03.2016 – po skončení predstavenia účastníci navštívili nákupné centrum Madaras.
■ Účasť na konferencii OR v Gelnici –
členovia výboru ZO sa každoročne
stretávajú, aby zhodnotili prácu jednotlivých ZO okresu a získali informácie o zámeroch OR pre budúce
obdobie.

■ Zábavný
trojboj“
Margecany
04.06.2016 – súťaž v riešení krížoviek, sudoku a osemsmeroviek, kde
naši 5 členovia úspešne reprezentovali ZO a získali 4 diplomy.
■ V spolupráci s Obecným úradom
Kluknava sa naši členovia zúčastnili
na otvorení „Altánku vo Vierbinách.
Okrem týchto aktivít sa 23 členov
zúčastnilo na rekondičných pobytoch v Turčianských Tepliciach,Trenčianskych Tepliciach a v Bardejove.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto roku
je bohatá na aktivity, okrem členov sa na
jednotlivých akciách zúčastňujú aj rodinní príslušníci aj nečlenovia.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi
obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p. Eve
Balogovej – Reštaurácia Poľovník, ZŠ
Kluknava, sponzorom: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, p. Helena Palková a prispievateľom 2 % z daní.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová, predsedníčka ZO SZZP

valentínskych farieb a že sa
im skutočne vydarila, o tom
svedčili oči príchodiacich hostí, ktoré žiarili prekvapením.
Aby dobrá zábava vydržala
až do rána, starala sa o to Ľudová hudba folklórneho súboru Čačina a ich DJ.
O bufet, množstvo inventáru a teda celý catering sa postarala
reštaurácia ARMSTRONG´S - vrátane
chutnej večere, ktorú prišiel nachystať aj jej vedúci p. Jozef Ondria.
Tesne pred polnocou sa začalo losovanie výhercov veľkého množstva
nádherných cien, ktoré do tomboly
venovali sponzori Rodičovského združenia, ktorí výraznou mierou prispeli
k vysokej úrovni Rodičovského plesu.
Výťažok z tomboly bude použitý na

nákup športového vybavenia
a náradia do školskej telocvične. Všetkých našich sponzorov
nájdete na stránke ZŠ v sekcii
Rodičovské združenie, v podsekcii Sponzori RZ.
Posledné tóny hudby dozneli
v nedeľu, niečo po piatej hodine ráno a organizátorom bolo
príjemnou odmenou ďakovanie a spokojnosť odchádzajúcich hostí s prísľubom, že už sa tešia na ďalší ročník Rodičovského plesu.
Na záver chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii Rodičovského plesu a predovšetkým všetkým
hosťom, lebo bez nich by tam ,,čosi“
chýbalo.
Jozef Hvizdoš, predseda RR RZ

Z

námy maliar Leonardo
Da Vinci raz povedal,
že: „Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný,
aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.“ Kluknavčan Mgr.
Marián
Zimmermann,
ktorý v súčasnosti patrí
medzi najlepších bežcov,
minimálne na východnom Slovensku, si určite
prešiel obdobím, keď sa
mu terajšie úspechy zdali
takmer nemožné. Ale tvrdou prácou, vytrvalosťou,
a aj vďaka svojej rodine
a vnútornej motivácii, ktorá mu dáva silu, sa nemož-

Mgr. Marián Zimmermann na Tatry Prestige
Tour (zdroj: Podtatranské noviny)

Vytrvalý bežec z Kluknavy – Mgr. Marián Zimmermann
né stalo skutočnosťou. Od
roku 2015, keď začal s profesionálnym behom, pod
vedením svojho bývalého
profesora z gymnázia a terajšieho osobného trénera
Martina Holečka, odbehol
Marián 12 vynikajúcich
pretekov, na ktorých získal vysoké umiestnenie:
Košický trojkráľový beh
(6. miesto); Švošovská pätnástka (1. miesto); Bratislavský polmaratón - MS
v polmaratóne (8. miesto);
Gelnický beh (1. miesto);
City trail Nový Smokovec (1. miesto); Oravský
polmaratón – 10 km (1.

miesto); Forum Night Run Poprad (1.
miesto); Starostovská desiatka obce
Hôrka (1. miesto); Rajec Night Run (2.
miesto); Night Run Štrbské Pleso (2.
miesto), Beh Farmárskeho Dvora (1.
miesto - traťový rekord); Malý štrbský
maratón -10 km (1. miesto - traťový rekord). Svojou húževnatosťou, sebazaprením a obetou dosial Mgr. Marián
Zimmermann oveľa viac ako zlaté,
strieborné či bronzové umiestnenie,
dosiahol úspech, ktorý mu zakaždým
dodáva odhodlanie ísť ďalej, pracovať na sebe a zároveň si uvedomovať,
že za tým všetkým je niečo viac ako
len „osobný prospech“. Úspešnému
bežcovi a nášmu spoluobčanovi Mariánovi patrí náš veľký obdiv a úcta,
a prajeme mu, aby sa mu v jeho profesionálnej bežeckej kariére, ale aj
v osobnom živote, darilo.

Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva. (Erich Fromm)
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FOLKLÓRNA SKUPINA OŽIVUJE ĽUDOVÉ
ZVYKY Z OBCE KLUKNAVA
V malých domčekoch vo väčších i menších dedinách sa po dlhé stáročia rodili
piesne, zvyky, obyčaje a obrady. Ich tvorcom bol ľud. V piesňach rozmotávali
klbká svojich osudov. Zvyky, obyčaje a obrady im spríjemňovali život. Vznikli hodnoty, ktoré pretrvávali veky. Je teraz na nás, aby sme ich udržiavali pre
mladú generáciu – ústnym a písomným záznamom.
súčasnosti folklórne skupiV predvečer Turíc – Rusadľov - v spony spracovávajú tieto zvyky lupráci s obecným zastupiteľstvom,
a v scénickej úprave ich prezentujú členmi dobrovoľného hasičského zbona folklórnych slávnostiach. Fol- ru, DFS Bradlanček a DFS Kluknavklórna skupina Kluknavčanka takto čanka postavili máj pre všetky dievčatá
uchováva naše dedičstvo už 16. rok. v obci Kluknava. Dievčatá za doprovoV jej kronike je zaznamenaných du hudby, spevu a tanca ozdobili máj fa243 vystúpení. V prvom polroku rebnými stuhami, ktoré viali nad obcou
2016 v rámci Fašiangov oživila ľu- do skončenia veľkonočného obdobia.
dový zvyk - „Chodenie s Heinom.“
V máji sa uskutočnil IX. ročník FesSprievod tvorili členovia vo fašian- tivalu hudby, spevu a tanca v Kromgových kostýmoch (ciganka, baran, pachoch. V programe vystúpila FSk
kôň,...). Vyvrcholením bola účasť na s pásmom „Jarmark pri sv. Anne“. Žen1. obecnej zabíjačke. Všetci občania ská a dievčenská spevácka skupina sa
si pochutili na zabíjačkových špecia- 28. mája 2016 zúčastnila Regionálnej
litách.
prehliadky hudobného folklóru do-

V

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO ÚŽS V KLUKNAVE

Ú

nia žien začala pôsobiť v Kluknave v roku 1997. Tvorí ju 30 členiek, ktoré svojou aktívnou prácou
v organizácii pomáhajú zveľaďovať
a reprezentovať našu obec. Každoročne sa podieľajú na plnení plánu
práce, ktorý spoločne navrhujeme
na výročnej členskej schôdzi. Aj
tento rok sme si do plánu práce zahrnuli rôzne aktivity a akcie, ktoré
postupne realizujeme. V uplynulom
čase naša Únia zorganizovala podujatia, ktoré obohatili naše spolužitie
a spestrili všedné dni.
Začiatkom roka sme sa zúčastnili
každoročnej výstavky ručných prác
s námetom „Veľká noc prichodzi“,
v Redute v Spišskej Novej Vsi. Krásne práce, šikovnosť, ale najmä trpezlivosť prezentovali Mgr. GabrieZájazd do
Litmanovej

la Kyseľová, p. Marta Jurčáková.
Pani Anna Zimmermannová sa dňa
16.03.2016 zúčastnila na 49. ročníku
Vansovej Lomničky – festivale umeleckého prednesu v poézii a próze
žien. Prednášala literárne dielo od
autora Jozefa Cígera Hronského – Jo-

spelých. Ich spev doprevádzala ľudová
hudba pod vedením PaeDr. Romana Ondáša. V rámci okresov Gelnica a Spišská
Nová Ves sa umiestnila v striebornom
pásme. Naša FSk Kluknavčanka nechýbala ani na 19. ročníku súťaže vo varení
bryndzových halušiek v Krompachoch
(Plejsy). Družstvo v zložení Petra Šmidu, Anny Rabatinovej, Veroniky Cenkej
a Palka Cenkého sa zo 16. tich družstiev
umiestnilo na 9. mieste. V kultúrnom
programe vystúpila FSk Kluknavčanka
s pásmom „Spracovanie ľanu“.
Prvý polrok 2016 sme zavŕšili vystúpením na 44. ročníku Spišských
folklórnych slávností v Spišskom Podhradí 26. júna 2016. Úspešné vystúpenie malo názov „Bielenie plátna“.
Pri našej činnosti sme spolupracovali aj s obecným zastupiteľstvom
a so starostom obce Ing. Štefanom Kováčom. Za ich pomoc a pochopenie im
ďakujeme.
Mgr. Gabriela Kyseľová,
vedúca FS Kluknavčanka
malým darom tým, ktorí to potrebujú. Počas tejto zastávky dobrovoľníčky z našej organizácie ochotne
pomohli s organizačnými vecami za
čo im patrí poďakovanie. Neodmysliteľnou súčasťou našich každoročných akcií je účasť na púti v Levoči,
na Mariánskej hore. Organizačne
sa o to postarala naša členka pani
Anna Ringošová, vďaka ktorej sa na
tejto akcii zúčastnilo 120 ľudí z obce
a okolia. Za jej trpezlivosť, ochotu
a zodpovedný prístup k celej akcii
jej patrí veľké poďakovanie. V neposlednom rade chcem poďakovať
vedeniu obecného úradu za podporu našej organizácie a veľmi dobrú
spoluprácu.
Krátky prehľad podujatí uskutočnených v prvom polroku máme za sebou. Mnohé ďalšie akcie sa pripravujú
a my sa na ne už tešíme. Budeme rady,

zef Mak. V tomto okresnom kole sa
umiestnila na prvom mieste a odtiaľ
postúpila na krajské kolo do Rožňavy, ktoré sa konalo dňa 04.04.2016,
kde sa taktiež umiestnila na prvom
mieste a postúpila na celoslovenskú
súťaž v prednese do Banskej Bystrice, kde sa jej krásny prednes a talent
umiestnil v Zlatom pásme. Na jej
úspech sme veľmi hrdí, že prostredníctvom ZO Únie žien reprezentovala zároveň našu obec na okresnom,
krajskom a celoslovenskom kole.
Mariánsky
mesiac
máj sme oslávili a uctili si ho pútnickým
zájazdom do Litmanovej. Cestou späť
sme sa zastavili na
krátku návštevu pri
našom bývalom pánovi kaplánovi Ing.
Petrovi Lešňovskému.
Táto milá návšteva
Parasport 24 v Kluknave
potešila nás aj jeho
a s radosťou nás privítal v kostole ak sa k nám postupne pripojí viac
v Starej Ľubovni, kde nám spravil členiek z obce, aby sme spolu mohli
krátku historickú prehliadku. Na pracovať na zveľaďovaní či reprezenkonci mesiaca máj prechádzal na- tovaní obce.
šou obcou cyklistický pelotón hendikepovaných športovcov, ktorí mali
Mgr. Emerencia Lovásová,
v našej obci zastávku, aby pomohli
predsedníčka ZO ÚŽS

Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“. (Richard Rohr)
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MATERSKÁ ŠKOLA Kluknava
„Milá škôlka máme pre teba zvesť,
Už nie sme malé deti, už máme šesť.
Kto má šesť, to tak musí byť,
so škôlkou sa musí rozlúčiť.
Kamaráti naši milí stojíme tu v tejto chvíli,
aby sme sa s vami rozlúčili.....
Slzy v očiach detí aj učiteliek, keď
nastalo lúčenie s milovanou škôlkou,
kde trávili svoje prvé dni bez mamy,
otca. Prvé inštitucionálne prostredie
im prinieslo nových kamarátov, nové
poznatky, príležitosti ako aj sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach.

T

riedna učiteľka Mgr. Ľubica Slebodníková im odovzdala „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“, 14 predškolákov v novom
školskom roku už otvorí brány „veľkej
školy“.

Pedagogickí pracovníci rozvíjali
ich danosti nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj nad
jeho rámec, formou rôznych projektov, mimoškolskej činnosti a aktivít
organizovaných obcou, ZŠ, ŠÚ v Margecanoch.
Zapojili sme sa do projektu vyhlasovateľom ktorého je SČK „Evička nám
ochorela“, kde nás úspešne reprezenVážení občania,
jún je tradične mesiacom, v ktorom
máme najviac priestoru a času na
prezentáciu poľovníctva, ale najmä
jeho ochranárskeho poslania pred
nepoľovníckou verejnosťou. Mesiace
máj a jún sú pre prírodu zrodom nového života – živočíchov a rastlín. Zver
v tomto období, keď kladie mláďatá,
potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej
v potrebnom rozsahu môžu poskytnúť
len poľovníci. Toto všetko napĺňa dušu
poľovníka. Poľovník je človek, ktorý je
telom i dušou spätý s prírodou. Stará
sa o zver, prikrmuje ju v zimnom období a v poslednom rade reguluje aj jej
stavy odstrelom slabších a chorých jedincov, aby sa zachovala silná a zdravá
populácia zveri v našich lesoch. Preto
bola v zimných mesiacoch vyhlásená
súťaž o najlepšieho líškara, aby sa reguloval stav škodnej zveri. Zlatú me-

tovala hliadka v zložení Tatiana Ferenčáková, Laura Šmidová.
V okresnej výtvarnej súťaži Agátka
Zimmermannová získala 3 miesto.
Zúčastnili sme sa okresnej prehliadky v prednese a speve, kde nás úspešne reprezentovali: Emka Kováčová,
Michaela Mireková a Jakub Tomašov.
Na športovej olympiáde MŠ okresu Gelnica sa nám podarilo získať:
1. miesto v behu: Laura Šmidová
2. miesto v hode kriketovou loptičkou: Alexandra Lisá
2. miesto v hode kriketovou loptičkou:
Jakub Tomašov
3. miesto v celkovom umiestnení
družstiev MŠ okresu Gelnica (Jakub
Tomašov, Filip Zimmermann, Matej
Kožár, Laura Šmidová, Alexandra
Lisá, Tatiana Ferenčáková).
Realizovali sme vlastný projekt Farebný týždeň v rámci, ktorého sme pre
deti usporiadali zaujímavé aktivity:
 Rozprávkový deň – hľadanie pokladu, jazda na koni,
 Maľovanie v prírode, maľovanie na tvár,
 Školský výlet súčasťou ktorého
bola exkurzia do závodu Fintex
v Spišskej Novej Vsi,
 Návšteva ZOO, rozprávka O udatnom
rytierovi v Kaštieli Markušovce.

Poľovnícke združenie
Kluknava

dailu za lov líšok získal pán Vladimír
Balčák, ktorému sa podarilo uloviť 5
kusov líščej zveri. Druhé miesto získal
pán Ľubomír Lovas a na treťom mieste
sa umiestnili traja výhercovia – Vladimír Bogačevič, Martin Lipták a Pavol
Šimko. Výhercom srdečne blahoželáme.

 Indiánsky deň v MŠ, Turistická vychádzka do Štefanskej Huty.
 V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa 14 deti zúčastnilo plaveckého výcviku na krytej Plavárni
v Krompachoch.
Exkurzia a návšteva Planetária
v Prešove im priniesla tajomné napätie a objavovanie niečoho nového.
Kresťanské formovanie osobnosti im
priniesli pravidelné mesačné stretnutia s kňazom Kluknavskej farnosti.
Podieľali sme sa pri zabezpečovaní
aktivít organizovaných obcou Deň
matiek, kde sa detí predstavili so zaujímavým programom a taktiež Juniáles obohatili svojím vystúpením.
Potešiteľné je, že pri uskutočňovaní našich zámerov škola nezostala
sama, preto ďakujeme všetkým rodičom, sponzorom, zamestnancom
školy, Obecnému úradu, starostovi
obce, Rade školy, všetkým s ktorými
sme počas roka spolupracovali za to,
že našu snahu berú vážne a podporujú ju.

Štatistika (k 08.07.2016)
Prihlásení na trvalý pobyt –
12
Odhlásení z trvalého pobytu – 15
Narodenia:
Samuel Richnavský - č.d. 346
Úmrtia:
Jozef Papcun - č.d. 386,
Ladislav Richnavský – č. d. 116,
Anna Ringošová – č.d. 496,
Elena Gabošová – č.d. 491,
Dušan Dlugoš – č.d. 76,
Elena Družbacká – č.d. 107
Počet obyvateľov k 8.7.2016 – 1568

Nech teda tohtoročný mesiac poľovníctva a ochrany prírody je pre
všetkých povzbudením, aby sme k našej prírode pristupovali svedomito
a s veľkou zodpovednosťou.
Preto veľké poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom poľovníckej spoločnosti Kluknava, priateľom poľovníctva, ktorí sa svedomito starajú o zveľadenie a ochranu nášho genofondu, obci
Kluknava, Urbárskym spoločnostiam,
Poľnohospodárskemu družstvu Kluknava a dobrovoľníkom za zveľaďovanie
a ochranu prírody. Poďakovanie patrí aj
tým, ktorý sa zúčastnili na Dni svätého
Huberta v Bijacovciach a Svätom Antone
a pomohli nám vyhrať druhé miesto vo
varení poľovníckeho gulášu a úspešne
reprezentovali poľovnícku spoločnosť.
LESU A LOVU ZDAR
Ing. Ľuboš Šuster,
Predseda PS Kluknava

Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá. (Leonardo Da Vinci)
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Telovýchovná jednota

FC Kluknava

Výsledná tabuľka žiaci U15/B – 2015/2016
1

TJ Lokomotíva Margecany

27

24

1

2

234:9

2

MFK Gelnica

27

21

3

3

138:28 66

73

3

TJ Baník Mníšek n/Hnilcom 27

19

2

3

118:38 59

4

FK Slovan Veľký Folkmár

27

15

2

10 146:56 47

Strelci gólov - žiaci
TJ FC Kluknava
Meno
hráča

Počet
gólov

5

TJ Slovan Nálepkovo

27

14

2

11

83:75

44

1. Dominik Bodnár

32

6

FK Prakovce

27

12

2

13

96:75

38

2.

Šimon Šuba

6

7

TJ Nový Život Kluknava

27

8

0

19 57:456 24

3.

Tomáš Porada

5

8

FK Slovan Helcmanovce

27

6

3

18 78:146 21

4.

Filip Kurilla

4

9

AŠK Mária Huta Gelnica

27

6

1

20 37:194 19

27

2

0

25 17:227

10 OFK Jaklovce

6

Výsledná tabuľka 2015/2016 - dorast
1.

Slovan FO Markušovce

26

19

6

1

150:31 63

2.

OTJ Jamník

26

19

4

3

102:28 61

3.

Slovan Veľký Folkmár

26

19

3

4

125:47 60

4.

FK Olcnava

26

16

4

6

105:56 52

Strelci - dorast
TJ FC Kluknava
Meno hráča

Počet
gólov

5.

TJ Slovan Nálepkovo

26

14

3

9

82:50

45

1.

Patrik Dudy

14

6.

OŠK Teplička

26

14

3

9

86:42

45

2.

Daniel Šuba

7

7.

MFK Gelnica

26

13

5

8

95:55

44

3.

Jakub Chibeľ

3

8.

TJ Štart Hrabušice

26

12

2

12 115:95 38

9.

TJ SŠM Bystrany

26

7

2

17 51:105 23

26

7

1

18 62:124 22

10. AŠK Maria Huta Gelnica
11. TJ Družstevník Odorín

26

6

1

19 41:129 19

12. OŠK Slovinky

26

4

6

16 52:147 18

13. FK Slovan Helcmanovce

26

7

4

15

55:88

16

14. TJ Nový Život Kluknava

26

3

0

23 36:160

9

Výsledná tabuľka A-mužstva 2015/2016
1.

TJ FC Kluknava

26

19

1

6

80:28 58

2.

FK Olcnava

26

18

2

6

80:39

3.

MFK Gelnica

26

12

6

8

48:40 42

4.

OFK Jaklovce

26

12

3

11

60:46 39

Strelci gólov TJ FC
Kluknava – A-mužstvo

56

Meno
hráča

Počet
gólov

5.

TJ Družstevník Odorín

26

11

5

10

42:37

38

1.

Marek Belej

28

6.

TJ Chrasť n/Hornádom

26

11

5

10

64:39

38

2.

Patrik Belej

19

7.

TJ Margecany

26

11

4

11

45:38

37

3.

Michal Ivančo

16

8.

TJ SŠM Bystrany

26

10

5

11

46:51

35

4.

Ján Richnavský

9

9.

FK Spišská Nová Ves B

34

26

10

4

12

42:55

10. TJ Spartak Bystrany

26

10

3

13

47:50 33

11. TJ Mníšek nad Hnilcom

26

9

6

11

36:37

33

12. Slovan FO Markušovce

26

8

4

14

38:70

28

47:63

26

13. OTJ Jamník

26

8

2

16

14. FK Veľký Folkmár

26

8

0

18 41:123 24

arnou časťou sme ukončili futbalový ročník 2015/2016. V súťaži naše
A mužstvo skončilo na 1.mieste a po
piatich rokoch budeme znova hrať
krajskú súťaž. Je to obrovský úspech
pre našu obec a poďakovanie patrí
všetkým, ktorí zviditeľnili meno
Kluknavy na futbalovej mape.
Dorastencom sa už darilo menej
a skončili na poslednom mieste v tabuľke. Veríme, že trpezlivou prácou aj
tu budeme dosahovať lepšie výsledky.
Mužstvo žiakov skončilo na 7. priečke,
ale musíme poznamenať, že jarnú časť
chlapci hrali vynikajúco a postupne
sa v tabuľke posunuli smerom nahor.
Cieľom pre nový súťažný ročník je
naďalej hrať pekný futbal a potvrdiť,
že postup do vyššej súťaže nebolo dielom náhody. Vedenie TJ FC Kluknava
ďakuje hráčom, trénerom, funkcionárom, starostovi obce, poslancom,
sponzorom, fanúšikom, všetkým, ktorí sa pričinili o napredovanie futbalu
v obci a veríme že naďalej budeme
rozdávať radosť našim fanúšikom!
Za výbor TJ FC Kluknava, Ján Richnavský

KLUKNAVČAN EMIL
HUDÁK ZABEHOL
MARATÓN S UMELÝM
KĹBOM V KOLENE

N

a tohtoročnom 13. ročníku
Furčianskeho maratónu 9.
apríla 2016 sa udiala športová
kuriozita, ktorej hlavným aktérom bol rodák z Kluknavy p.
Emil Hudák, známy „kluknavský
maratónec“. Pred dvomi rokmi
absolvoval totálnu endoprotézu
kolena – teda výmenu kĺbu a už
tento rok s ním odbehol 42 km
maratón. Ortóped František Michalička, ktorý je nielen lekárom,
ale aj dobrým priateľom p. Hudáka zdôraznil, že absolvovanie
tohto maratónu je náročné už pre
zdravého človeka a nie to ešte pre
športovca s umelým kĺbom. Pánovi Emilovi Hudákovi patrí za
tento mimoriadny výkon veľký
obdiv a prajeme mu ešte veľa síl,
zdravia a športových úspechov.
Foto: Maratónec Emil Hudák
(zdroj: Korzar.sk)

Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme. (Antoine De Saint Exupéry)
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava Vás pozýva
va na

Pozvánky:

PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2016
6

V MIMORIADNOM SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA
A

23.07.2016 (SOBOTA)

17.00 hod.

Spoločná modlitba sv. ruženca s úvahou o rodine
e
a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
18.00 hod.
Sv. omša
Celebruje: HEDr. Ľuboslav Hromják,
PhD. 21.30 hod. Fatimska pobožnosť spojená s procesiou

24.07.2016 (NEDEĽA)

07.30 hod.
09.30 hod.

Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
ie
Sv. omša
Celebruje: ThDr. Pavol Čech - farár vo farnosti Hažlín
Spoločná modlitba slávnostného ruženca s modlitbou Korunky
k Božiemu milosrdenstvu 10.30 hod. - Slávnostná sv. omša
Celebruje: J.M. Martin Ambróz Štrbák, O. Praem, jasovský opát

25.07.2016

Pondelok Sviatok sv. Jakuba, apoštola

17.15.hod.
18.00 hod.

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
Sv. omša - celebruje Pavol Gajdošík, kaplán v Kluknave

26.07.2016

Utorok slávnosť sv. Joachima a Anny

Oznam:

16.30 hod.
Radostný ruženec
17.00 hod.
Sv. omša - celebruje: Jozef Palenčár, farár v Kluknave
SVIATOSŤ ZMIERENIA:
SOBOTA - od 15.00 hod.
PONDELOK -od 16.30 hod.
NEDEĽA - od 06.30 hod.
UTOROK - od 16.00 hod.

Dňa 29. júla 2016 sa v našej obci uskutoční mobilný odber krvi. Národná
transfúzna služba, pracovisko Košice,
uskutoční tento odber v priestoroch
Obecného úradu Kluknava od 08.00
hod. Prosíme tých občanov obce, ktorí
majú záujem o darovanie krvi, aby sa
prihlásili na Obecnom úrade v Kluknave.



JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č.d.

50 rokov
Anna Rigdová
Emil Pavan
Darina Kováčová
Anna Kišková
Ján Vaščák
Marek Kiška
55 rokov

511
461
164
541
609
541

Ján Rigda
Anna Hoppejová
Mária Berthotyová
Mária Krokusová
60 rokov

459
297
63
590

Kvetoslava Gildeinová
Milan Adamis
Marta Šumjaciová
Ján Baluch
Anna Zimmermannová
Elena Kandrová
Žoﬁa Tobisová
Tibor Šumjaci
Mária Rychnavská
Ondrej Fabrici

335
668
289
91
322
638
368
289
372
678

 Obec Kluknava a Folklórna skupina
Kluknavčanka Vás srdečne pozýva na
XII. ročník kluknavských folklórnych
slávností s názvom „A ot Kľuknavi śedzem miľ“, ktoré sa uskutočnia dňa 28.
augusta 2016 so začiatkom o 14.00
hod. V programe vystúpia: FS Borievka, FSk Kicora z Lednaku, DFS Bradlanček, FSk Kluknavčanka, deti z MŠ
Kluknava. Program slávností bude ešte
upresnený. Súčasťou tohoto tradičného
podujatia bude aj tombola.
 Srdečne pozývame všetkých občanov
obce, ale najmä priaznivcov futbalu,
na 1. kolo Slovnaft Cup-u, ktorý sa
uskutoční 24.07.2016 o 17.00 hod. na
futbalovom ihrisku v Kluknave. Zápas
odohrajú naši hráči A-mužstva TJ Nový
Život Kluknava s futbalovým klubom
Pokrok SEZ Krompachy.

Meno a priezvisko

č.d.

Jozef Kéri
Ondrej Richnavský
Stanislav Oros
65 rokov

257
114
667

Elena Kussová
Jozef Nehyla
Róbert Vyšňovský
Anna Verešová
70 rokov

215
11
48
620

Anna Čarnoká
František Rigda
Monika Ferencová
Ján Šimko
Valéria Borzová
Peter Richnavský
Helena Šmidová
Marta Fremalová
75 rokov

123
514
8
565
49
39
503
24

Anna Vodová
Anna Klimešová
Mária Hromková
Emília Bucková
Gedeón Bucko

577
398
287
551
551

Meno a priezvisko

č.d.

80 rokov
Žoﬁa Miková
Mária Hvizdošová
85 rokov

549
374

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

225
651
245
452
240

Anna Čechová
ZLATÁ SVADBA

471

Ladislav Richnavský a Žoﬁa Richnavská,
rod. Roľková, č. d. 116
DIAMANTOVÁ SVADBA
Štefan Podracký a Anna
Podracká, rod. Labancová

78

Jozef Šuca a Elena Šucová,
rod. Bendíková

102

VŠETKÝM
JUBILANTOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

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

