Kluknavský hlas

Kluknavský
Milí spoluobčania,
prežívame adventné obdobie, ktoré
je prípravou na slávenie najkrajších
sviatkov v roku, ktorými sú Vianoce.
Je to čas nielen prípravy, ale aj radostného očakávania. Očakávame niečo
dobré a pekné; deti - darčeky, dospelí
- pokojnú vianočnú atmosféru v kruhu svojej rodiny a osamelí - návštevu
svojich najbližších, ktorí sú poväčšine
ďaleko od rodného domova. Aj my
sme v druhom polroku roka 2016
očakávali mnohé veci. Niektoré sme
chceli začať a niektoré takpovediac
„dotiahnuť do úspešného konca“.
Na nasledujúcich stranách Vám ponúkneme aspoň malú rekapituláciu
toho, čo sa v našej obci za ostatných 6
mesiacov udialo...

Vážení spoluobčania,
v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prichádza čas Vianoc.
Čas sviatočný, čas výnimočný, čas
priam zázračný. Príde do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame
najkrajšie sviatky roka. Prinesú nám
prívetivosť, toleranciu, láskavosť, potešenie, vzájomnú spolupatričnosť,
náklonnosť svojich najbližších, no
hlavne pocítime vôňu domova. To
nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde
sme doma.

K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci
vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce
tými pravými. Preto v príjemnom

teple domova budú isto znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako
prosba za zdravie a spokojnosť do
budúcnosti. Niekde i ako spomienka
na tých, po ktorých zostalo pri stole
prázdne miesto. Veľmi si želám, aby
naše srdcia naplnené atmosférou pohody vianočných sviatkov, boli počas
celého nadchádzajúceho roka otvorené pre porozumenie, odpúšťanie,
pomoc aj pochvalu.
Vianočné sviatky sú obdobím blížiaceho sa roka a očakávania toho
nového. Prajem Vám, aby Vás ten
nadchádzajúci rok 2017 sprevádzal
v pozitívnom duchu, ktorý prinesie
viac pevného zdravia, viac síl a šťastia
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v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia.
Zároveň chcem úprimne poďakovať
všetkým, ktorí svojou prácou a snahou prispeli k rozvoju a zveľadeniu
našej obce. Ďakujem všetkým jednotlivcom – obyvateľom našej obce,
poslancom obecného zastupiteľstva,
spoločenským organizáciám, podnikateľom, ﬁrmám, sponzorom, materskej a základnej škole, pracovníkom
obecného úradu a aktivačným pracovníkom, ktorí dennodenne svojou
prácou a aktivitami dokazujú, že im
život v našej obci nie je ľahostajný.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Podané žiadosti na získanie ﬁnančných
prostriedkov v roku 2016:
1. Žiadosť o dotáciu vo výške 9 250
€ z Ministerstva vnútra v rámci
programu Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality na projekt
„Vytvorením oddychovo športovej
zóny proti kriminalite a vandalizmu v obci“ – vonkajšie ﬁtnes cvičenie pri detskom ihrisku pod obecným úradom,
2. Žiadosť o dotáciu vo výške 13 500
€ z Ministerstva ﬁnancií SR na
opravu a zateplenie strechy obecného úradu,
3. Žiadosť o dotáciu vo výške 5 000
€ z Programu obnovy dediny
(Environmentálny fond) na projekt „Oddychová zóna v obci
Kluknava“ – altánok a sedenie
pri ceste pod cintorínom smerom
na Štefanskú Hutu a výsadba zelene pri drevenom moste,
4. Žiadosť o dotáciu vo výške 83 900
€ z Ministerstva kultúry SR na
projekt „Obnova kultúrnej pamiatky Dom kurialistov - múzeum“ – oprava strechy,
5. Žiadosť o dotáciu vo výške 4 500
€ z Fondu na podporu umenia na
Kluknavské folklórne slávnosti,
6. Žiadosť o poskytnutie ﬁnančných
prostriedkov na havarijnú situáciu ZŠ – výmena okien a vonkajších dverí v telocvični ZŠ vo výške 67 500 € z Okresného úradu
Košice, odboru školstva,
7. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
materskej školy vo výške 60 000 €

a na nákup autobusu pre potreby obce vo výške 20 000 € z MAS
HNILEC, o.z.,
8. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 194 184
€ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Cezhraničnej spolupráce
Slovensko – Maďarsko na projekt
„Oživme históriu kultúrnych pamiatok pre budúcnosť Kluknavy
a Abaújváru“ - múzeum – oprava
vnútorných priestorov
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 72 523 €
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Cezhraničnej spolupráce
Slovensko – Maďarsko s obcou
Dédestapolcsány na projekt „kultúrny a prírodný rozvoj pre mládež“ – amfiteáter pri klzisku pod
obecným úradom
10. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný
príspevok vo výške 294 907 €
z Environmentálneho fondu na
rozšírenie vodovodu – napojenie vodovodného radu pri potravinách Milk Agro po Záhumní
s okruhovaním okolo transformátora a naspäť k potravinám Milk
Agro okolo štátnej cesty
11. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný
príspevok vo výške 241 467 €
z Environmentálneho fondu na
zberný dvor.

Nezáleží na tom, čo máš pred menom a čo za menom, ale či to uprostred stojí skutočne za niečo. (P. Rosso)
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Poskytnuté dotácie obci Kluknava v roku 2016
1. Dotácia vo výške 10 000 €
z Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnova kultúrnej pamiatky
Drevený krytý most“,
2. Dotácia vo výške 5 000 € z Programu
obnovy dediny (Environmentálny
fond) na projekt „Detské ihrisko pri
materskej škole v Kluknave“,
3. Dotácia vo výške 1 600 € z Fondu na
podporu umenia na Kluknavské folklórne slávnosti,
4. Dotácia vo výške 1 500 €
z Košického samosprávneho kraja
na Kluknavské folklórne slávnosti
5. Dotácia vo výške 30 000 € - na kapitálové výdavky, 1 900 € - bežné výdavky z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kluknava
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych
sieti a vybavenie telocvične,
6. Dotácia vo výške 4 320 € z Košického
samosprávneho kraja – Terra
Incognita na projekt „Náučný chodník Osobnosti a história Kluknavy“
7. Dotácia vo výške 80 € z MAS
HNILEC, o.z. na Kluknavské folklórne slávnosti
8. „Bytový dom 12 BJ Kluknava – s.č.
730“ - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky poskytlo
nenávratnú ﬁnančnú dotáciu na
obstaranie nájomných bytov vo
výške 214.980 € a taktiež poskytlo

Tajomstvo Boha

D

nešný moderný svet má jediný
cieľ. Vo všetkom a zo všetkého
vytiahnuť ten najväčší ﬁnančný zisk. Spôsoby, postoje, jednania,
zmluvy, konania, zoskupenia, politické, ideologické a ekonomické prúdy,
i mnoho a mnoho ďalších skupín či
jednotlivcov je podriadených tomuto
cieľu. Ale aj peniaz je len prostriedok
na povzrast človeka.
Ako malý príklad si pred seba staviame malého škôlkara, ktorý potrebuje teplo, jedlo, oblečenie, vzdelanie
a starostlivosť; v tom všetkom mu
pomáhajú rodičia svojou starostlivosťou, no aj svojím ekonomickým
snažením. No dieťa má nesmrteľnú
dušu, v ktorej prežíva svoje radosti,
strasti, lásku i porozumenie. Vo svojej duši prežíva tajomstvá, v ktorých
sa zjavuje Boh. To všetko ekonomické
snaženie rodičov a sveta má smerovať
a napomôcť k vzrastu Božieho tajomstva v detskej duši.
Obdobne to isté môžeme povedať aj
dospievajúcemu, či mladému človeku.

nenávratnú ﬁnančnú dotáciu na
obstaranie technickej vybavenosti
vo výške 24.400 €. Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu formou zvýhodneného úveru vo výške
322.480,00 €.
V mesiacoch august – september
prebehla rekonštrukcia telocvične ZŠ Kluknava. Zrealizovala sa rekonštrukcia sociálneho zariadenia,
zdravotechniky a inžinierskych sietí.
Telocvičňa tak dostala novú - krajšiu
podobu.

V auguste sa vybudovalo detské
ihrisko pri materskej škole v Kluknave. Zostavy detského ihriska boli
vyberané tak, aby deti boli čo najviac
v pohybe, a aby zaujali ich pozornosť.
V rámci projektu sa osadili prvky
detského ihriska, ktoré pozostávajú
z pružinovej hojdačky – zvieratko, visiacej dvojhojdačky, hracej zostavy so
šmýkačkou, veľkého kolotoča, osadili
sa 2 ks lavičiek na oddych, upravil sa
priestor a vysadili okrasné dreviny
a zeleň. Na realizáciu detského ihriska bola obci poskytnutá dotácia vo
výške 5 000 € z Enviromentálneho
fondu – Programu obnovy dediny.
Ing. Mária Gmucová
Všetky snaženia v školách, v zamestnaniach; všetky, naozaj všetky majú
poslúžiť vzrastu prežívania tajomstva
Boha v mladej duši. Nemá a nesmie
nič prevŕšiť toto tajomstvo v nesmrteľnej duši, žiaden zážitok, žiaden
šport či krúžky, žiadna nová skúsenosť, žiaden vzťah k človeku či zvieraťu, žiadna túžba či záľuba. Všetko, čo
nám mladosť ponúka, má byť silným
impulzom a má nás nasmerovať k tajomstvu Boha, objaveného a prežívaného v nás.
A my dospelí? My sme snáď najviac
zasiahnutí tempom a fungovaním novodobého sveta. Lenže v tomto svete
sa páči človeku bezhraničná sloboda,
neobmedzená voľnosť, arogancia sily,
rýchlosť a sila áut, nadupanosť internetu, tabletov či mobilov, pohodlie
gurmánov, bezbolestnosť liekov bez
následkov, štíhlosť a vypracovanosť
ľudských postáv, neviazanosť vzťahov... No ľudská duša sa už v novodobom svete masmédií nespomína. Niet
o ňu záujem! Či niet na ňu čas? Veď
nemať záujem o dušu, znamená nemať ten najhlbší záujem o seba.

Naša sila vyrastá z našej slabosti. (R. W. Emerson)

Je tu čas Vianoc, kedy viac ako inokedy hľadíme do Betlehema a svoj
zrak upierame k sv. rodine. Dané nám
je Dieťa. Jednoduché, maličké, trasúce sa od zimy, v chudobných jasliach.
A hoci je takto „nemohúce“, ﬁnančný,
moderný či novodobý svet naň nemá
dosah. V Dieťati v Betleheme prichádza Boh viditeľným spôsobom a presahuje všetko a všetkých. Hoci je pri
jeho narodení rozruch v Jeruzaleme
u Herodesa, či v meste; rozruch v Betleheme; rozruch medzi pastiermi; rozruch, ktorý prinášajú anjeli. V Dieťati
vstupuje do sveta viditeľným spôsobom tajomstvo Boha. Všetok rozruch
sveta, vtedy aj dnes, je len prázdne
ľudské snaženie, ak neuznáme, nepripustíme, ak nepridáme a neprežijeme
Tajomstvo Boha. Vianoce sú krásne
sviatky, no svoju hĺbku nájdu len
v Božom tajomstve narodenia Pána.
K Vianociam Vám všetkým prajem
hojnosť dobrodení a milostí, zdravia
i vnútorného pokoja pri znovu odhaľovaní Novonarodeného Tajomstva Boha.
Mgr. Jozef Palenčár
správca farnosti Kluknava
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Materská škola
Kluknava
...Dieťa môžeme prirovnať k semienku,
ktoré v úrodnej pôde môže zapúšťať korienky, ak sa naďalej staráme o dobrý
prísun výživy a vlahy, môže sa meniť,
zosilnieť a postupne vyrásť do plnej
krásy...

M

aterská škola v Kluknave poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 - 6 rokov. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje
v dvoch triedach pod vedením kvaliﬁkovaných pedagogických pracovníkov.
V školskom roku 2016/2017 MŠ navštevuje 42 detí.
V prvej triede 19 detí, v druhej triede
23 detí - z toho je 15 predškolákov, ktorí sa pripravujú na povinnú školskú
dochádzku.

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia prináša dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.
Deti sa príchodom do materskej
školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými vzťahmi, menia svoj spôsob života. Mení
sa denný poriadok detí, nadobúdajú
nové poznatky a príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ
neznámych oblastiach.
Pedagogickí pracovníci využívajú
a uprednostňujú metódy, ktoré podporujú aktivitu a iniciatívnosť dieťaťa, jeho socializáciu, sebarealizáciu
a učenie cez osobné zážitky.
Základnou metódou je hra, ktorá je
informačnou bránou do duše dieťaťa, dokáže mu sprostredkovať prísun
vnemov, pocitov, impulzov, ktoré dokáže transformovať do chápateľnej
podoby a pomôže ich pretvoriť na vedomosti.
Výchovu a vzdelávanie sa snažíme
obohatiť rôznymi zaujímavými aktivitami, pričom vychádzame z ľudových tradícií a zvykov našej obce.
Sme radi, ak sa našich aktivít priamo zúčastňujete a pomáhate nám
s ich realizáciou alebo si pozriete fotograﬁe na internetovej stránke obce
Kluknava alebo na našej facebookovej

Farský úrad
informuje...
stránke.
Školský rok sme otvorili účasťou na
Folklórnych slávnostiach obce Kluknava s pásmom Hry detí na lúke, - detské ľudové hry a riekanky.
V MESIACI SEPTEMBER:
Deň mlieka: prezentovali sme mliečne produkty a vyrábali nátierky v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi.
V mesiaci október sme si uctili starých rodičov pásmom Torta pre starkých, zahrali sme im divadielko Pampúšik, zaspievali pesničky a zatancovali.
V MESIACI NOVEMBER:
Tlačenie kapusty: pripomenuli sme
si jeden z ľudových zvykov.
Deti z veľkej triedy pod vedením
pani učiteľky Slebodníkovej a Kopkášovej si nacvičili ľudové pásmo piesní,
ktoré sa spievali pri tlačení kapusty
a za pomoci rodičov a starých rodičov
si vyskúšali natlačiť kapustu do suda.
MŠ navštívilo divadlo na Predmestí z Košíc s predstavením „Zabudnutý
čert.“
Návšteva prvého ročníka: Boli sme
sa pozrieť ako sa darí naším kamarátom prvákom v ZŠ Kluknava.
Rozvíjanie kresťanských tradícií
a kresťanské formovanie osobnosti im prinášajú pravidelné mesačné
stretnutia s duchovným otcom.
Adventný veniec a Mikuláš s bohatými balíčkami plných sladkosti
otvárajú dvere Vianociam najkrajším
sviatkom v roku.
Triedy sa premenia tvorivé dielne,
kde deti zhotovujú mikulášske a via-

Sviatosťou pomazania chorých
KKC 1499 „...Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ....“
1514 Pomazanie chorých „nie je
sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú
v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto
už vtedy, keď veriaci začína byť
pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.“
1515 Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie,
môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť.
Počas tej istej choroby možno túto
sviatosť zopakovať, ak sa choroba
zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje.
Teda sviatosť pomazania chorých
je pomoc na tele i na duši chorému a nie posledným pomazaním.
Ponúkam vám tel. číslo na zaopatrovanie – 0915 536 685. Vždy je
lepšie zavolať ku chorému domov
ako do nemocnice. Prosím, volajte iba za týmto účelom.
nočné ozdoby, vyskúšajú si aj ozajstné
pečenie a zdobenie perníkov tešia sa
na darčeky od Ježiška.
Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký
priebeh prevádzky Materskej školy
v Kluknave.
Ďakujeme p. starostovi, pracovníkom OcÚ, Rade školy, rodičom za pomoc pri organizovaní aktivít, všetkým
s ktorými sme počas roka spolupracovali a sponzorom.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ

Šťastie pochádza zo schopnosti hlboko cítiť, jednoducho sa tešiť a slobodne uvažovať. (S. Jameson)
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Ľudové zvyky a činnosť FS Kluknavčanka
Polia a stráne spustli, končiare hôr pokryl prvý sneh, studený vietor píska
svoje piesne na tenkých konárikoch. Nakoniec biela perina pokryla celý kraj
a z komínov začal rozvoniavať dym. Do našich krajov prichádzajú dlhé zimné večery. Gazda poopravuje všetko, čo sa počas leta a jesene pokazilo. Ženy
a dievky sa tešia na priadky a páračky, no najväčšiu radosť všetkým prináša
čas Vianoc.

V

závere kalendárneho roka
každá rodina hodnotí svoje
hospodárenie; úspechy a neúspechy členov rodiny. Podobne to
vykonáva aj FS Kluknavčanka. V 2.
polroku 2016 v spolupráci s obecným
úradom, obecným zastupiteľstvom a starostom obce
Ing. Štefanom Kováčom
sme zorganizovali 12. ročník
folklórnych slávností „A ot
Kľuknavi śedzem mil’“. Na
slávnostiach vystúpili deti
z Materskej školy v Kluknave s pásmom: „Slunko śveci,
poce dzeci na lúku“ – pod
vedením učiteľského kolektívu materskej školy. Detský
folklórny súbor Bradlanček
zaspieval piesne z Kluknavy a okolia, ktoré nacvičila ich vedúca M.
Šmidová. Koniec žatevných prác sa
v minulosti oslavoval slávnostným
príchodom žencov a žničiek s dožinkovým vencom pred dom svojho
gazdu. Gazdiná s gazdom s veľkou radosťou veniec prijali a na slávnostnú
hostinu pri muzike ich pozvali. Všetci
členovia FS Kluknavčanka si chlebík
aj koláče pochvaľovali a s gazdom
a gazdinou veselo tancovali. V druhej
časti programu vystúpili naši hostia
z Pálházy (Madarsko) – FSk Kvety
Hút. Jej členovia mali svojich rodičov
zo Slovenska, preto spievali maďarské aj slovenské piesne pod názvom
„Od maľučka ja vandrujem po śvece“. Naším ďalším hosťom bola FSk
Kicora z Lendaku, ktorá vystúpila
s pásmom „Milý s milou na ľudovej
zábave“ – sprevádzané tradičnými
piesňami a tancami z Lendaku. V tretej časti programu vystúpil profesionálny Folklórny súbor Borievka z Košíc. Program bol venovaný tancom,
spevom a hudobnému spracovaniu

oblasti Spiša, Šariša a Zemplína.
V závere slávnosti bola vyžrebovaná
tombola.
Po veselých folklórnych slávnostiach sme sa dozvedeli, že náš dlhoročný člen Pavol Šustter – 86 ročný

- 24. septembra 2016 ukončil svoju
životnú púť. Čestnou strážou pri jeho
rakve sme vzdali hold jeho pamiatke.
Nech odpočíva v pokoji.
V každodennom živote sa človek
podriaďuje reálnemu počiatku zimy,

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava

D

ruhý polrok roku 2016 bol pre
našich dobrovoľných hasičov
trocha netradičný. Dňa 10. septembra 2016 organizoval Dobrovoľný
hasičský zbor obce Veľký Folkmár
nočnú hasičskú súťaž, na ktorej náš
dobrovoľný hasičský zbor skončil na
4. mieste. To však ale v ten deň nebol

najväčší úspech. Ten prišiel až na ceste smerom domov. Keď sa naši dobrovoľní hasiči vracali späť do Kluknavy,
zbadali, že blízko Obecného úradu
(pri spoločenskej sále) vo Víťazi horí
pôjd na prístavbe domu, ktorý bol
plný sena. Neváhali, a ako prví začali
požiar hasiť vedrami a hadicou pripo-

ktorý sa nezhoduje vždy s termínom,
aký určuje kalendár. Kým v oblastiach
severného Slovenska sa hovorievalo,
že Martin (11. november) prichádza na
bielom koni, pre južnejšie oblasti skôr
platilo, že ak na Katarínu (25. novembra) stojí hus na ľade, budú Vianoce na
blate. V predvianočnom čase sa uskutočňovalo veľa ľudových zvykov. Na Ondreja (30. novembra) dievčatá zohrievali
olovo, ktoré liali cez kľúč do lavóra s vodou. Výtvor, ktorý vznikol vo vode, mal
predstavovať, čím bude jej budúci muž.
Tento zvyk si vyskúšali aj dievčatá v našom folklórnom súbore. Na Barboru
(4. decembra) odrežú dievčatá
prútik z čerešne, ktorý dajú do
vody. Ak rozkvitne do štedrého dňa, dievča sa do roka vydá.
Na Luciu (13. decembra) začali
ľudia písať počasie každý deň
od rána do večera. Zápis trval
12 dní. Aké počasie bolo cez
1 deň, taký bol celý mesiac v
roku. Zápis robili väčšinou
gazdovia, aby vedeli, kedy kosiť, žať - podľa počasia
Ľudové zvyky, obyčaje, obrady a piesne vznikali náhodou. Boli
potrebou obyčajného človeka vyjadriť
svoje pocity a toto všetko mu spríjemňovalo jeho neľahký život.
Mgr. Gabriela Kyseľová,
vedúca FS Kluknavčanka

jenou pri dome, potom zalarmovali
aj miestnych hasičov, ako aj ostatné
profesionálne hasičské jednotky. Predovšetkým vďaka pohotovosti našich
dobrovoľných hasičov sa tento požiar
podarilo v počiatočnom štádiu uhasiť
a zabrániť tým veľkým škodám. Patrí
im za to veľká vďaka!
Štefan Hvizdoš,
predseda DHZ Kluknava

Kto pozná svoj cieľ je pútnik. Kto ho nepozná, je tulák. (Ľubomír Stanček)

Kluknavský hlas

Z

ačiatkom roka sme začali účasťou na každoročnej výstavke
ručných prác s námetom „Veľká
noc prichodzi“, v Redute v Spišskej
Novej Vsi. Krásne práce, šikovnosť, ale
najmä trpezlivosť prezentovali Mgr.
Gabriela Kyseľová, p. Marta Jurčáková.
Veľkou udalosťou pre naše združenie,
bola recitačná súťaž v prednese na 49.
ročníku Vansovej Lomničky - festivale
umeleckého prednesu v poézii a próze žien. Zúčastnila sa jej pani Anna
Zimmermannová dňa 16.03.2016. Interpretovala literárne dielo autora
Jozefa Cígera Hronského – Jozef Mak.
V 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 potešila nás aj jeho a s radosťou nás privítal v kostole v Starej
Ľubovni, kde nám spravil krátku historickú prehliadku. Na konci mesiaca
máj prechádzal našou obcou cyklistický pelotón hendikepovaných športovcov, ktorí
mali v našej obci zastávku,
aby pomohli 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. Každoročný odpust pri
sv. Anne je už tradičný tým, že sa vijú
vence u pani Anny Ringošovej. Ani
tento rok tomu nebolo inak a šikovné a ochotné ženy a aj nečlenky našej
organizácie sa opäť spojili a spoločne
vytvorili krásne vence. Vo Vierbinách
máme krásny altánok, ktorý sme využili v jedno augustové prázdninové
popoludnie na opekačku a príjemné
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Rekapitulácia
činností a aktivít
ZO ÚŽS v Kluknave

Je čas adventný, obdobie, ktoré má
neopísateľnú a zároveň tak magickú
moc. Toto obdobie je chvíľou, kedy
očakávame a pripravujeme seba,
svoje rodiny, domovy a všetko vôkol
nás na prichádzajúce Vianoce. A samozrejme, v neposlednom rade, kdesi vo svojom vnútri hodnotíme, aký
bol tento rok, čo nám priniesol, čím
nás obohatil, čo sme stihli a čo nie,
čo sme získali, čo stratili. Tak aj my
sme sa pozreli na celý náš rok, ktorý bol pomerne bohatý na podujatia
a najmä na pekné a nezabudnuteľné
zážitky. ZO ÚŽS v Kluknave so svojimi členkami sa počas roka venovala rôznym aktivitám a podujatiam
v obci aj mimo nej. Tieto podujatia sa
každoročne plánujú a schvaľujú na
Výročnej členskej schôdzi.
posedenie. I keď nám počasie v ten
deň neprialo, nestratili sme chuť sa
stretnúť. Sviatok patrónky Slovenska
Sedembolestnej Panny Márie sme si

boli uctiť v Krakove Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, kde nás sprevádzal
aj náš pán farár Jozef Palenčár, ktorý
nám na tomto svätom mieste odslúžil
svätú omšu. Neprešiel mesiac a my
sme sa začali pripravovať na ďalšiu
plánovanú akciu pod názvom „Ženy
v akcii“. Tento rok sa konala v Spišskej Novej Vsi, kde sme boli s jedným
súťažným družstvom zloženým taktiež z členiek a aj nečleniek ÚŽ v Kluknave. Súťažilo sedem družstiev. Toto
podujatie bolo pre nás tiež úspešné
a umiestnili sme sa na krásnom prvom mieste a budúci rok sa toto podujatie bude konať v našej obci. Predpo-

slednou akciou v kalendárnom roku
bol „Kurz ručných prác“, na ktorom
nám pani Marta Jurčaková ukázala
ako sa vyrábajú venčeky z papiera,
a slečna Janka Cenká nám ukázala výrobu venčekov na dvere z prírodnín
a rôzne iné dekorácie do domácnosti.
Sú to šikovné dámy a touto cestou im
chceme poďakovať za ich čas a chuť
nás niečo nové naučiť. V obci máme
mnoho šikovných ľudí a veríme, že
takéto podujatia sa budú konať častejšie. Posledným podujatím a zároveň
jedným z najkrajších je „Čaro Vianoc“,
ktoré sa koná v koncertnej sále divadla Reduta v Spišskej Novej Vsi. Téma
podujatia na tento rok bola: Vianoce
u nás doma. Atmosféra bola nádherná
vianočná a výstavky aj tento rok plné
nápadov. Rok 2016 a jeho podujatia sú
za nami. Bol to pre nás úspešný rok
a verím, že ten prichádzajúci bude pre
nás tiež úspešný a obohatený o ďalšie
podujatie. Zároveň touto cestou oznamujeme, že naša organizácia prijíma
do svojich radov nové členky. Kto by
mal záujem, môže sa k nám
pridať! Rady Vás privítame!
Chcem poďakovať všetky členkám Únie žien za
ich dobrovoľnícku činnosť v roku 2016. Taktiež
poďakovanie patrí aj tým
ženám, ktoré sa zúčastnili
či už na výstavkách, alebo
na iných akciách. Zaželám
im veľa zdravia a sily, pevnej vôle a chuti do ďalších
a nových dní, ktoré nás
v budúcom roku čakajú. V neposlednom rade chcem poďakovať vedeniu
obecného úradu za podporu našej organizácie a spoluprácu.
Blížia sa najkrajšie sviatky Vianoce
a s ním aj naše prianie v mene celej
ZO ÚŽS v Kluknave: Až zvony ohlásia
príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite
na všetky starosti a prežite ich v šťastí
a radosti. Na Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Na Vianoce vyber
lásku, každému daj trochu, nech nám
nikdy nezovšednie, ani v Novom roku.
Mgr. Emerencia Lovásová,
predsedníčka ZO ÚŽS v Kluknave

Ak niečo nemáš rád, zmeň to. Ak to nemôžeš zmeniť, zmeň svoj postoj. (Maya Angelou)
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Činnosť ZO SZZP v 2. polroku 2016
ZO SZZP Kluknava aktívne pracuje 19. rok, v súčasnosti má 106 členov – zdravotne postihnutých občanov i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom. Spolupracujeme
s Okresnou radou SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so ZO ostatných obcí okresu
Gelnica, s OcÚ Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia Poľovník, Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Kluknava.

A

ktivity podľa plánu práce organizuje 7 členný výbor ,ktorý
vedie predsedníčka Mária Papcunová.
V 2. polroku 2015 sme uskutočnili
tieto akcie:
Deň rodiny - Naša ZO každoročne
organizuje v mesiaci júl stretnutie
členov a ich rodinných príslušníkov.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 5.júla
2016 v budove ZŠ Kluknava so začiatkom o 14:00 hod. Účastníci strávili
príjemné popoludnie pri dobrom guláši a malom občerstvení, pobavili sa,
porozprávali, pospomínali. Akcie sa
zúčastnilo 42 účastníkov.
V sobotu, 10. septembra 2016 sme
zorganizovali autobusový zájazd na
Pieniny. Účastníci navštívili Múzeum
v Červenom Kláštore, Kúpele Červený
Kláštor - Smerdžonka, prešli cez rieku
Dunajec mostom pre peších a cyklistov
do poľskej obce Šromovce Nižne a niektorí splavili časť rieky Dunajec na plti.
Zájazdu sa zúčastnilo 35 členov, všetci
si odniesli hodnotné zážitky.
V sobotu, 8.októbra 2016 výbor ZO
organizačne zabezpečil Celodenný
výlet do Poľska.
Odchod účastníkov bol ráno o 5.30
hod., autobus zastavoval na každej
autobusovej zastávke. Cesta prebehla
bez problémov, v Novom Targu na
novom trhovisku sme boli o 7. 15 hod.
Do 13.00 hod. bol čas a priestor na nákupy a občerstvenie. Každý si nakúpil
podľa vlastného uváženia a výberu.
Prevažná väčšina účastníkov nakúpila kytice, vence a sviečky k pamiatke
zosnulých. O 13.00 hod. sme odchádzali z Nového Targu. Na spiatočnej
ceste sa účastníci zájazdu zastavili
v Spišskej Sobote, kde absolvovali
prehliadku kostola sv. Jakuba spojenú s odborným výkladom. Zájazdu sa
zúčastnilo 41 účastníkov. Všetci boli
obohatení o nezabudnuteľný zážitok.
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kluknave zabezpečil účasť
na 1. ročníku „Koncertu Integrácia
seniorov 2016“, ktorý sa uskutočnil
dňa 20.októbra 2016 /štvrtok/ o 16,00
v Aréne Poprad.
Organizátorom koncertu bolo OZ
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako.

V hľadisku bolo cca 2500 osôb z domovov dôchodcov, domovov sociálnych služieb a domovov seniorov z celého Slovenska.
Na koncerte vystúpili umelci zo
Slovenska a Česka – Marcela Laiferová, Peter Stašák,
Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto
Weiter, Robo Kajzer, Pavol Hammel,
Kysucký prameň, Otakar Klein a ďalší.

Moderátormi podujatia boli Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková-Hargašová.
Poplatok bol 3,- € - na autobus,
vstupné bolo zdarma.
Odchod autobusu bol o 12,30 hod.,
stál na každej zastávke. Koncertu sa
zúčastnilo 42 členov.
Po príchode do Popradu pred Arénu
pridelená hosteska nás usadila na vopred vyhradené miesta. Dostali sme
biele tričká s logom „Integrácia svieti
pre všetkých seniorov rovnako“, ktoré
sme mali oblečené počas celého koncertu, lízanky a pri odchode jabĺčko.
Koncert trval do 18.15 hod., domov
sme prišli cca o 20.00 hod.
Bolo to veľmi hodnotné podujatie
pre našich členov.
V spolupráci s Obecným úradom
Kluknava sme sa zúčastnili na besede s pracovníkom Ministerstva
vnútra SR Ing. Jozefom Halcinom na
tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a boj proti kriminalite“, ktorá
sa konala v stredu 26. októbra 2016

o 17.00hod. v Reštaurácii Poľovník. Na
besede sa zúčastnilo 21 občanov. Po
ukončení nám boli odovzdané letáky
s danou tematikou a reflexné pásky
pre bezpečný pohyb po komunikáciách pri zníženej viditeľnosti.
Rekondičné pobyty v druhom polroku absolvovalo 39 členov a ich rodinných príslušníkov v týchto kúpeľných zariadeniach: Turčianske Teplice /10/, Dudince /12/,Vyšné Ružbachy
/2/, Rajecké Teplice /6/, Trenčianske
Teplice /4/, Bardejovské Kúpele /5/.
Mesiac úcty k starším – v októbri
sme navštívili našich imobilných členov a odovzdali im drobné darčeky.
Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá nad 60 rokov – 7 členov),
Účasť na aktivitách iných ZO okresu Gelnica.

Mikulášske posedenie – v spolupráci s OR SZZP Gelnica sa uskutočnilo dňa 6. decembra
2016 v reštaurácii Poľovník so začiatkom o 13:00 hod. Akcie sa zúčastnilo 73 účastníkov.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto
roku bola bohatá na aktivity, okrem
členov sa na jednotlivých akciách zúčastnili aj rodinní príslušníci a nečlenovia. Organizujeme podujatia o ktoré majú naši členovia záujem.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, bez
ﬁnančného príspevku obce – 350,00
€ by nebolo možné uskutočniť všetky naše aktivity, p. Eve Balogovej –
reštaurácia Poľovník, ZŠ Kluknava
a sponzorom: p. Helena Palková, Obec
Kluknava, Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Kluknava.
V Kluknave, december 2016.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová
predsedníčka ZO SZZP

Život je príliš krátky, aby sme si v ňom jeden druhému nerobili radosť. (Pavol Demitra)
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Poľovnícke združenie Kluknava

Z

ima sa začína, keď drobné vločky
tancujú v povetrí, jemne cinkajú
do okien. Príroda sa s príchodom zimy stala tichou. Zvieratá, ktoré
šantili na lúkach a poliach sa uložili
na zimný spánok. Les má v zime svoj
typický výzor a atmosféru. Ako keby
sa v zimnom období v lese na chvíľu
zastavil čas. Lesná zver si v tomto období len veľmi ťažko nachádza potravu, trpí jej nedostatkom. Veľa lesných
živočíchov je vystavených boju o prežitie. Preto v tomto pre zver nepriaznivom období je veľmi dôležité sa
o ňu starať, prikrmovať ju a pomôcť
jej v boji. Na túto náročnú úlohu sa
lesníci a poľovníci pripravujú celý
rok. Snažia sa zveri pripraviť dostatok
potravy – kŕmne zmesi, kamennú soľ,
kosia a sušia seno, ktoré potom vozia

do krmelcov pre zver počas celého
zimného obdobia.
Vážení občania, touto cestou sa
chcem poďakovať za spoluprácu obci
Kluknava, Poľovníckej spoločnosti
vlastníkov lesa a pôdy 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 pomohli nám
vyhrať krásne prvé miesto vo varení
poľovníckeho gulášu a úspešne reprezentovali poľovnícku spoločnosť.
V neposlednom rade by som chcel
zaželať všetkým čitateľom a spoluobčanom Šťastné a veselé ukončenie
starého roku. Vianoce spájajú rodinu
a priateľov dokopy. Pomáhajú nám

to uctiť si lásku v našich životoch tak
často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia
a domov mnohými požehnaniami.
Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé
a radostné. Nech všetky vaše želania
a sny stanú sa skutočnosťou a nech vás
pocit radosti naplní počas celého roka.
S pozdravom ,,LESU a LOVU ZDAR“
Predseda PS, Ing. Ľuboš Šuster

Darovanie krvi sa už stalo
takmer tradíciou

D

ňa 29. júla 2016 sa v našej obci konal takmer už „tradičný“ odber
krvi, ktorý zorganizovala Obec
Kluknava v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Košiciach. Prísť darovať
krv sa rozhodlo 18 našich občanov, ktorí
týmto svojím činom pomohli doplniť zásoby vzácnej – život zachraňujúcej – tekutiny. Všetkým, ktorí prišli darovať krv touto
cestou ďakujeme a zároveň vyslovujeme
túžbu, aby sa počet darcov každý rok zvyšoval.

Beseda s riaditeľom Odboru prevencie
kriminality MV SR Ing. Jozefom Halcinom

O

bec Kluknava, ZO Slovenský
zväz zdravotne postihnutých
Kluknava a ZO Únia žien Kluknava zorganizovali dňa 26. októbra
2016 v reštaurácii Poľovník besedu
s riaditeľom Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky Ing. Jozefom Halcinom na
tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a boj proti kriminalite.“ Diskusie
sa zúčastnilo približne 30 občanov,
prevažne seniorov, ktorí sa do besedy
aktívne zapojili otázkami najmä ohľadom riešenia problematiky verejného
poriadku s neprispôsobivými občanmi. Ing. Jozef Halcin upozornil prítomných, aby boli obozretní voči podomovým predajcom a nedôverovali
každému, kto sa k nim milo prihovorí,
pretože často ide o podvodníkov, ktorí

sa slušným správaním a ochotou pomôcť snažia získať priazeň ľudí a využiť ich nepozornosť.

Na diskusii odzneli podnetné názory nielen hlavného prednášajúce
Ing. Jozefa Halcina, ale aj občanov
Kluknavy, ktorí ponúkli svoj pohľad
na súčasnú problematiku boja proti
kriminalite v našej obci.

To najlepšie čo v sebe nosíš, vyhraď pre svojich priateľov. (Chalíl Džibrán)
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V Kluknave
sprístupnili nový
náučný chodník
Posledná
novembrová
sobota
(26.11.2016) sa pre Kluknavu stala
historicky prelomovou. Slávnostne
sa otváral náučný chodník „Osobnosti a história Kluknavy“, ktorý sa
nám podarilo vybudovať v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom – programom Terra Incognita.

Na národnej
kultúrnej pamiatke
v Kluknave vymenili
po tridsiatich dvoch
rokoch jedinečnú
šindľovú strechu
dňoch 15. – 25. júla 2016 sa
v obci Kluknava zrealizovala
rekonštrukcia strešnej krytiny národnej kultúrnej pamiatky
dreveného krytého „Mosta cestného v Kluknave“, ktorý bol postavený
v roku 1832 a je jedinečným mostom

11.960,40 €. Obec Kluknava získala na túto rekonštrukciu dotáciu
z Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky vo výške 10.000 € v rámci programu „Obnovme si svoj dom“
a spoluúčasť obce tvorila suma
1.960,40 €. Počas svojej existencie
prešiel most mnohými rekonštrukciami, pri ktorých bola vymenená aj
samotná šindľová strecha. V 80. rokoch, keď sa naposledy kompletne
menila drevená krytina, došlo k celkovej obnove mosta a v roku 2003
– 2004 sa doplnili chýbajúce časti
strechy. V októbri 2015 prešiel drevený most rozsiahlou rekonštrukciou,
počas ktorej bola opravená fošňová
podlaha, hnilobou poškodené po-

svojho druhu na Slovensku. Práce
ohľadom výmeny, či už demontáž
starej a montáž novej drevenej krytiny, vykonala ﬁrma umeleckého
rezbára Štefana Grecha z Bušoviec.
Bolo osadené nové latovanie a na
to bol namontovaný nový drevený
ručne štiepaný šindeľ zo smrekovca opadavého (červený smrek). Výmena drevenej strešnej krytiny na
národnej kultúrnej pamiatke stála

zdĺžne nosníky a prahy, vymenené
boli taktiež aj parapety a debnenie.
Celý most bol ošetrený konzervačným prípravkom Bochemit QB proti
škodcom a na vrchný náter bol použitý konzervačný olej PNZ aussenol
palisander. Drevený krytý most je
nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale slúži aj ako spojenie medzi
Kluknavou a jej miestnou časťou
Štefanská Huta.

V

S

lávnostné otvorenie sa konalo
v priestoroch zrekonštruovaného renesančno-barokového
Csákyovského kaštieľa. Po úvodnej
ceremónii pokračoval program prehliadkou Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, v ktorom sa nachádzajú
vzácne mozaiky a následne sa oﬁciálnym prestrihnutím pásky sprístupnil
samotný náučný chodník. Všetci zúčastnení, ktorých bolo približne 150
- v najpočetnejšom zastúpení to boli
členovia turistických klubov z Košíc
a Spiša, absolvovali celú jeho trasu.
Náučný chodník začína pri Kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej (a pokračuje spolu s modrou značkou hore dedinou) a končí pri kaštieli. Trasa vedie
prevažne v prírodnom prostredí a má
dĺžku približne 7,5 km. Prezentuje 6
informačných panelov približujúcich
aj také významné historické osobnosti pôsobiace v regióne, ako boli kráľ
Ján Zápoľský, arciknieža Friedrich
Habsburský, či kardinál Imrich Čáki
(Csáky).
Trasa prvýkrát sprístupnila aj skalu
so záhadným „runovým písmom“ pri
tzv. „Troch duboch“, ktorého vek podľa niektorých zdrojov siaha až do 1.
storočia nášho letopočtu. Prevýšenie
chodníka medzi najvyšším a najnižším bodom je približne 210 metrov
a je možné ho prejsť za 2,5 až 3 hodiny,
prevažne klesaním. Informačné panely sú napísané v slovenskom a v anglickom jazyku.
Náučný chodník „Osobnosti a história Kluknavy“ prechádza aj popri
významných národných kultúrnych

pamiatkach a je ďalším z cieľových
bodov záujmu turistov v rámci rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.
Tento projekt sa zrealizoval za ﬁnančnej podpory Košického samosprávneho kraja – programu Terra Incognita,
ktorý poskytol dotáciu vo výške 4 320
eur. Pridanou hodnotou je aj bohatá bi
odiverzita Hornádskej kotliny v blízkom okolí Kluknavy.
Za posledných 5 rokov Obec Kluknava v rámci turizmu zrealizovala 6
projektov v hodnote 25 tisíc eur. Známou pamätihodnosťou je i drevený
krytý most, ktorý je taktiež na trase
náučného chodníka. Ide o jedinú za
chovanú stavbu svojho druhu na Slovensku. Obec je vyhľadávaná aj vďaka

priamemu spojeniu turistickou značkou s vrcholom Roháčky, ktorý v nadmorskej výške 1029 metrov poskytuje
jeden z najkrajších výhľadov nielen
na východnom Slovensku.

Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. (Jorge Luis Borges)
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V Kluknave vyrástli nové nájomné byty
Obec Kluknava nadobudla dňa
31.10.2016 vlastnícke právo k bytom
postaveným v rámci stavby „Bytový
dom 12 BJ Kluknava“, ktorého výstavba začala na jar tohto roka. V bytovom
dome je k dispozícii celkom 12 štandardných nájomných bytov, z toho 4
byty sú trojizbové, 4 byty – dvojizbové
a 4 byty – jednoizbové. V súčasnosti
sú všetky byty obsadené, nachádza sa
v nich 29 nájomníkov a už niekoľko
týždňov sú obývané.

P

o počiatočných neočakávaných komplikáciách, najmä
s nestabilným zložením podložia, sa musel najprv spevniť povrch
a boli osadené betónové pilóty. Bytový

dom rástol takpovediac „pred očami“
a za necelý polrok bola stavba skolaudovaná a pripravená prijať nových nájomníkov.

Bytový dom v Kluknave bol vybudovaný najmä za ﬁnančnej pomoci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Úspechy našich občanov

Kluknavčan Peter PONGÓ - absolútny
víťaz Slovenského pohára v Downhille!

T

alentovaný Kluknavčan Peter Pongó má za sebou druhú
sezónu Slovenského pohára
v Downhille. V roku 2015 sa prihlásil
do klubu MŠK Krompachy Freeride.
Keďže bol najmladší, zaradili ho do
kategórie žiaci, v ktorej odjazdil svoju
prvú sezónu. No nie veľmi úspešnú.
To ho motivovalo na sebe viacej popracovať, aby v sezóne 2016 bol lepší.
Začal viacej trénovať a pracovať na

svojom úspechu, čo sa mu aj podarilo. Všetkých milo prekvapil. Vo svojej
kategórii odjazdil všetkých 6 kôl Slovenského pohára, kde sa umiestnil na
jednom z 3 najlepších miest. Budúci
rok ho však čaká iná kategória, keďže
prekročí vekovú hranicu, avšak dúfame, že bude mať také výsledky, ako
doteraz. Za celú sezónu mal podporu
svojich rodičov a tímu MŠK Krompachy Freeride.

a Štátneho fondu rozvoja bývania. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
poskytlo nenávratnú ﬁnančnú dotáciu na obstaranie nájomných bytov vo
výške 214.980 € a taktiež poskytlo nenávratnú ﬁnančnú dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti vo výške
24.400 €. Štátny fond rozvoja bývania
poskytol podporu formou zvýhodneného úveru vo výške 322.480,00 €.
A čo to ten Downhill vlastne je?
Aby sme vám to troška upresnili, je
to adrenalínový šport podobný motokrosu až na pár detailov. V tomto
športe sa nepoužívajú motorky, a už
vôbec sa nejazdí do kopcov. Práve
naopak. V tomto športe sa jazdí dole
lesnou traťou plnou prekážok na bicykli. Nie však na takom obyčajnom,
ale sú to bicykle celoodpružené (full)
alebo hardtailové (odpružené len
vpredu). Jazdí sa za každých podmienok, či je blato alebo prší a fúka. Je to
o technike, vytrvalosti, odvahe a adrenalíne.
Aby sme to zhrnuli, Petrovi za celý
tím MŠK Krompachy Freeride gratulujeme a do budúcej sezóny 2017 prajeme veľa ďalších úspechov, a hlavne
bez vážnych zranení.
Petrove výsledky z SPDH 2016:
1. Kolo – Lyžiarske stredisko
Mraznica: 2. miesto
2. Kolo – Lyžiarske stredisko Mala
Lučivná: 2. miesto
3. Kolo – Lyžiarske stredisko Jasná
(Majstrovstva Slovenska v DH):
3. miesto
4. Kolo – Bike park Kubínska hoľa:
2. miesto
5. Kolo – Bike park Bachledka:
1. miesto
6. Kolo – Bike park Malinô – Brdo:
1. miesto
Celkové poradie v kategórii žiaci
a počtom bodov za celu sezónu: 1.
miesto (absolútny víťaz Slovenského
pohára v Downhille 2016 za kategóriu
žiaci)
Tím MŠK Krompachy Freeride

Chváľ priateľa verejne, ale karhaj ho medzi štyrmi očami. (Leonardo Da Vinci)

Kluknavský hlas

10

Kluknavským bežcom sa darilo aj
v druhom polroku!

J

esenný čas je pre bežcov istým
„sviatkom“, pretože každoročne
sa v tomto období organizuje košický Medzinárodný maratón mieru.
Tento rok to bol už 93. ročník a po
dlhom čase sa k niekoľkonásobnému
účastníkovi tohto podujatia p. Emilovi Hudákovi, pridal aj jeho bežecký
súputník Mgr. Marián Zimmermann,
ktorý v konečnom poradí obsadil úctyhodné 16. miesto a bol tretím najrýchlejším Slovákom. Obaja kluknavskí pretekári svojou účasťou na tejto
celosvetovo známej športovej akcii
urobili dobré meno nielen sebe, ale aj
našej obci, za čo im patrí veľká vďaka
a uznanie. Veríme, že sa obom pretekárom bude dariť aj v novej sezóne
a že každý jeden pretek bude pre nich
nielen inšpiráciou a hnacím motorom, ale aj zadosťučinením za všetku
námahu a snahu.
Mgr. Marián Zimmermann okrem
výborného výsledku na Medzinárodnom maratóne mieru dosiahol

vynikajúce výsledky aj v iných súťažiach, na ktorých si zaslúžil umiestnenia na tých najvyšších priečkach.
Je nielen akousi „ikonou amatérskeho kluknavského bežectva“, ktorý
sa postupne, predovšetkým tvrdým
tréningom, posúva na profesionálnu
úroveň, ale je aj istým motivátorom
pre mladých ľudí, ktorí sa túžia športovo rozvíjať.
Umiestnenia bežca Mgr. Mariána
Zimmermanna na súťažiach:
1. miesto – „Horský beh Smolník“ (11
km) – 12.11.2016
1. miesto – (10 km) 11. ročníku Behu
ulicami obce Smižany. (10.10.2016)
1. miesto - Tatry Prestige Tour 2016 Jednotlivé preteky a umiestnenia:
City Trail (8 km): 32:44 min., 1. miesto
– 500 bodov
Night Run Štrbské Pleso (4,5 km): 15:25
min., 2. miesto – 470 bodov
Malý štrbský maratón (10 km): 35:25
min., 1. miesto – 400 bodov

Memoriál Jána Stilla (9,5 km): 41:06
min., 4. miesto – 445 bodov
Podtatranský polmaratón (21 km):
1:14:48 hod., 1. miesto – 500 bodov
(Zdroj: http://tatryvpohybe.tatry.sk/sk/
prestige-tour)
1. miesto - 11. ročník Beh Novoveskou
Hutou (15 km - 14.09.2016)
1. miesto (10 km) - štvrtým ročníkom
behu Harhovská desiatka, ktorý sa
konal 20. augusta.
1. miesto Lesný beh priateľov Šemše –
(11 km) 27.11.2016

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Vážení športoví priatelia,
pozývame Vás
na

5. ROČNÍK FUTBALOVÉHO
VIANOČNÉHO TURNAJA
KLUKNAVČANOV

Srdečne pozývame
občanov obce na

6. ročník
Vianočného
nohejbalového
turnaja

o pohár starostu obce
Kluknava,
ktorý sa bude konať

Srdečne pozývame občanov
obce, ako aj všetkých milovníkov zabíjačkových špecialít,
na

2. ročník
kluknavskej fašiangovej
zabíjačky,

14.01.2017 v telocvični
ZŠ Kluknava.
O PUTOVNÝ POHÁR
RIADITEĽKY ŠKOLY,
ktorý sa uskutoční

dňa 27.12.2016
v telocvični ZŠ
Kluknava.

ktorá sa bude konať dňa

28.01.2017 v priestoroch
reštaurácie Poľovník.

Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade. (Albert Einstein)
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Telovýchovná jednota

FC Kluknava

S

končila sa jesenná časť a prichádza na rad vyhodnotenie
futbalového ročníka. Naše
A mužstvo sa prebojovalo z okresnej
súťaže do krajskej a ako nováčik si
v V. Lige podtatranskej nepočínalo
najhoršie a skončili sme na 10. mieste. Trénerom naďalej zostal Richard

Borza, mužstvo sa ešte
doplnilo o nových hráčov
z Krompách a to Varga,
Hrobák, Dávid Richnavský, z Margecian sa vrátili Peter Roman a Ján
Hoppej. Inak káder ostal z jarnej časti ten istý. Mládežníčke mužstvá TJ
FC Kluknava si počínali veľmi dobre,
keď naši žiaci skončili na peknom 5.
mieste a radosť nám spravili hlavne
dorastenci, ktorí jesennú časť ukončili na 2. mieste. Žiakov trénoval
Mário Kakalejčík, dorastencov v je-

seni viedol nový tréner Milan Lisý.
Na záver sa chce celé vedenie TJ FC
Kluknava poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na práci okolo futbalu, v prvom rade
hráčom, členom výboru, hospodárovi, sponzorom, starostovi obce a poslancom, tiež fanúšikom! Zároveň
prajeme všetkým príjemné a požehnané sviatky a všetko len to najlepšie
v novom roku!
Za výbor TJ FC Kluknava
Ján Richnavský

Tabuľka žiaci
Názov klubu
1

TJ Mníšek nad Hnilcom

Počet kôl

Výhra

Remíza Prehra

Skóre

Body

+/-

9

9

0

0

86:2

27

12

2 TJ Margecany

9

6

2

1

37:7

20

5

3

ŠK Lesy Švedlár

9

5

3

1

46:23

18

3

4 TJ Slovan Nálepkovo

9

4

4

1

45:8

16

4

5 TJ Nový Život Kluknava

9

3

2

4

29:31

11

-4

6 FK Prakovce

9

3

2

4

28:32

11

2

Strelci gólov TJ FC Kluknava
– žiaci
Meno
hráča

Počet
gólov

M. Bodnár

16

2

F. Kurilla

6

3.

P. Ferenčák

6

1.

7 FK Slovan Helcamnovce

9

3

2

4

32:37

11

-1

4.

P. Macejko

3

8 MFK Gelnica

9

2

0

7

18:49

6

-6

5.

J. Ferenčák

2

9 FK Slovan Veľký Folkmár

9

1

1

7

13:71

4

14

10 AŠK Maria Huta - Gelnica

9

1

0

8

7:81

3

-9

Počet kôl

Výhra

Skóre

Body

+/-

Tabuľka dorast
Názov klubu

Remíza Prehra

1. TJ Slovan Nálepkovo

9

8

1

0

50:13

25

13

2. TJ Nový Život Kluknava

10

7

1

2

45:15

22

7

3. MFK Gelnica

10

5

2

3

39:17

17

2

4. OFK Jaklovce

9

5

1

3

52:19

16

1

Strelci TJ FC Kluknava
– dorast
Meno
hráča

Počet
gólov

1.

D. Šuba

12

5. FK Helcmanovce

10

3

1

6

32:31

10

-8

2

D. Jánošík

10

6. TJ Margecany

9

1

0

8

9:47

3

-9

3.

D. Bodnár

6

7. AŠK Maria Huta

9

1

0

8

6:91

3

-9

Počet kôl

Výhra

Skóre

Body

+/-

Tabuľka A - mužstvo
Názov klubu

Remíza Prehra

1. FK Poprad B

14

12

1

1

57:15

37

16

2. TJ Tatran Ľubica

14

10

2

2

45:15

32

11

3. MŠK Spišská Belá

14

9

1

4

39:23

28

7

4. FK 1931 Hranovnica

14

9

0

5

39:25

27

6

Strelci gólov TJ FC Kluknava
– A-mužstvo
Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Marek Belej

15

5. ŠK Harichovce

14

7

4

3

42:29

25

4

2

Michal Ivančo

3

6. FK 05 Levoča

14

7

3

4

36:29

24

3

3.

Marcel Varga

3

7. TJ Slovan Nálepkovo

14

7

1

6

31:20

22

1

8. FK Prakovce

14

7

1

6

29:25

22

-2

9. FK Veľká Lomnica

14

6

1

7

43:37

19

-2

10. TJ Nový Život Kluknava

14

5

1

8

23:41

16

-2

11. OFK Kravany

14

3

3

8

24:48

12

-9

12. MŠK Spišské Vlachy

14

3

1

10

12:39

10

-11

13. TJ Slovan Smižany

14

2

0

12

14:46

6

-15

14. FK Helcmanovce

14

0

3

11

13:55

3

-18

Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie. Ale ten kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva. (Šalamún)
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JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č.d.

Meno a priezvisko

50 rokov

č.d.

70 rokov

Cenká Gabriela
Franko Štefan
Hvizdošová Eva
Kakošová Anna
Kupec František
Ringoš Pavol
Rychnavská Marcela
Šmida Peter
Švarc Jozef
Uličný Štefan
55 rokov

433
509
482
95
630
467
466
549
593
570

Glovová Anna
Hubinská Gabriela
Kováčová Helena
Medvec Peter
Mertinková Jarmila
Mihaliková Mária
Palko Ján
Papcunová Jarmila
60 rokov

666
567
417
73
430
647
679
117

Balčák Jozef
Brutovský Ján
Hvizdoš Štefan
Iľašová Mária
Kapralová Eva
Kavuličová Anna
Klinga Jozef
Klingová Magdaléna
Kováč František
Kováčová Mária
Kožárová Mária
Lisá Helena
Majerník Peter
Majerníková Mária
Maskaľ Ján
Novotná Helena
Segiň Peter
65 rokov

542
613
313
675
648
22
87
87
67
194
390
335
165
165
336
342
477

Balčáková Eva
Čarnoká Marcela
Grinvalský Ján
Kollárová Elena
Lovás Imrich
Rychnavský Štefan
Soľák Cyril
Strišová Mária
Šmida Milan

543
50
659
337
141
372
660
129
370

Černooká Valéria
Hamráková Margita
Kováč Ondrej
Ondášová Anastázia
Patzová Mária
Richnavský Peter
Vidová Verona
Zimmermannová Eva
75 rokov

16
227
418
40
607
115
391
170

Humeňanská Anna
Olšavská Marta
Papcun Ján
Papcunová Žoﬁa
Trojanová Mária
80 rokov

326
609
42
29
267

Hoppej Ján
Harman Pavol
Rigda Ján
Vaľková Simona
Voda Jozef
85 rokov

303
615
552
526
577

Čarnoká Anna
Rigda Jozef
Salugová Rozália
90 rokov

427
511
62

Saluga Ján

245
91 rokov

Bukovanová Anna
Šmídová Mária
Zimmermannová Anna
92 rokov

476
370
532

Glovová Margita
Papcunová Verona
93 rokov

521
329

Hamráková Margita
94 rokov

227

Ondášová Anna
96 rokov

13

Čarnoká Mária
ZLATÁ SVADBA

68

Ján Vietoris a Mária Vietorisová,
rod. Richnavská

Všetkým jubilantom
srdečne
blahoželáme

599

Nech je Váš svet naplnený dobrom
a láskou nielen počas prichádzajúcich vianočných sviatkov, ale aj
počas celého budúceho roka 2017.
Nech Vás láska, pokoj a zdravie
sprevádzajú po každý
jeden deň.
To Vám, milí spoluobčania, prajeme
v mene všetkých pracovníkov obecného
úradu, obecného zastupitelstva
a starostu obce.

ŠTATISTIKA (K 13.12.2016)
Prihlásení na trvalý pobyt – 16
(za celý rok 2016 – 28)
Odhlásení z trvalého pobytu – 9
(za celý rok 2016 – 24)
Narodenia: Niklas Hvizdoš – č.d. 250,
Simona Lutterová, č.d. 491, Matias
Marton – č.d. 257, Alexander Oros –
č.d. 728, Daniel Tomašov – č.d. 619, Elena Tremková – 476, Sabína Lovasová
– č.d. 334, Karolína Majerčáková – č.d.
545, Samuel Ondáš – č.d. 664, Timotej
Vaľuš – č.d. 300, Andrej Zahuranec –
č.d. 387, Barbora Palková - 245
Počet narodených detí v roku 2016
(k 13.12.2016) - 13
Úmrtia: Štefan Podracký – č.d. 560,
Anna Franková –č.d. 509, Terézia
Hvizdošová – č.d. 500, Ondrej Ferenčák –č.d. 465, Peter Podracký – č.d.
560, Anna Podracká – č.d. 78, Pavol
Peklanský – č.d. 341, Elena Čupajová
– č.d. 452
Počet úmrtí v roku 2016
(k 13.12.2016) - 14
Počet obyvateľov k 13.12.2016: 1580

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

