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Milí spoluobčania,
posledný list v kalendári je neklamným znamením, že uplynul nie len
II. polrok 2014, ale je pred nami aj koniec celého kalendárneho roka.
Rímsky ﬁlozof Seneca raz povedal, že nie je pravda, že máme príliš málo
času, ale že máme príliš mnoho času, ktorý sa nám nepodarí využiť.
Na stránkach tohto vydania Kluknavského hlasu Vám chceme aspoň
v krátkosti priblížiť čo sa v uplynulom polroku dialo v našej obci a veríme, že ten náš čas sme využili správne.

Vážení spoluobčania,

úvodom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas na funkrových
ciu starostu v novembrových
014.
komunálnych voľbách 2014.
Ďakujem všetkým, ktorí ma
podporili. Je pre mňa cťou
riadiť túto obec.
Jedinec toho veľa nedokáže, ale som presvedm
čený, že spoločným úsilím
budeme napredovať.
távajú
Je tu čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní, známi, keď ssii
olu, aby
sadáme k spoločnému stolu,
sme sa tešili z jedinečnej sily,
uto.
ktorej hovoríme rodinné puto.
ú obdoVianoce a Nový rok sú
bím, keď sa každý snažíí byť
s blízkymi, keď si viac uvetva,
domujeme silu priateľstva,
lásky, úcty a obetavosti. To
všetko sú hodnoty, ktoré znaľkú romenajú veľa aj pre našu veľkú
dinu Kluknavčanov. Sú symbolické
pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k niektorej
z ľudských rás. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, dosahovaním
vytýčených cieľov.

Dúfame, že onedlho naše ulice, či
stráne zasype biela perinka machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca čis
čistotu duše vždy priťahovala
pre
predstavivosť
človeka a s ňou
sp
spoločne
aj svetlo, lúče z blika
kajúcej
sviečky - symbol blíž
žiacich
sa Vianoc, ktoré urč
čite
rozžiari a plápolavým
p
plameňom
osvieti naše srdci naše vnútro. Veď každý
cia,
z nás s vďakou prijíma teplé
ľudsk slovo, pohladenie, či poľudské
hľa a svet sa stáva zrazu krajhľad
ším Človek sa musí vedieť
ším.
teš i zo šťastia toho druhétešiť
ho
ho, svojím postojom a činmi
vyja
vyjadriť svoj úprimný vzťah
k životu
životu, k ľuďom a tak dokázať, že
je naoza
naozaj človekom.
Opäť n
nám nežne klopú na dvere
vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a p
prianí. Pripravme sa teda
l
na ne spoločne
a vychutnajme si ich
so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte
- prídu ticho, nenápadne, vyšívané
striebornými stehmi na obruse starej
mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia
kapor, či iné dobroty a Štedrý večer
nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.

V mene obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu, ale aj
osobne - za seba - želám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní,
nech sú naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia,
životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Želám Vám úspešný vstup do nového
roka a v ňom, aby sa Vám splnili Vaše
priania a predsavzatia.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

O NAJVÄČŠEJ TÚŽBE...

M

edzi najväčšie túžby, ktoré nosíme v sebe patria:
túžba po radosti, túžba po pokoji
a túžba po šťastí. Sú medzi sebou poprepájané, navzájom sa
podmieňujú, jedna z druhej vy-

chádzajú... Počas sviatkov Narodenia Pána si najčastejšie šťastie
a radosť navzájom prajeme. Veď
kto z nás nikdy nepovedal: „šťastné a veselé“...?
Srdce človeka nepozná nik
lepšie, ako Boh. Nik ho nepozná
►s. 2

„Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“ Martin Luther King
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pokračovanie zo s. 2 ►
lepšie ako Kristus. „Kristus vie, čo sa
nachádza vo vnútri človeka, iba On to
vie...!“ povedal svätý pápež Ján Pavol II
v kázni 22. 10. 1978.
A nebol by to Boh, keby nám náš jediný zmysel a dôvod našej existencie
– byť šťastný – ukrýval, prípadne podmieňoval iba našou poﬁdernou „zásluhovosťou“. Treba tu ale pripomenúť
Pánove slová o tom, že pokoj, radosť
a šťastie, ktoré nám On DÁVA, sú iné,
ako nám vie ponúknuť niekoľko neistých rokov života na tejto zemi. Hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako
svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje
a nestrachuje.“ (Jn 14,27) A Potvrdzuje to
konštatovaním, že prišiel na svet, „aby
mali život...“ (život – rozumej ako naplnený, zmysluplný a teda šťastný...) „...Ja
som prišiel, aby mali život a aby ho mali
hojnejšie.“ (Jn 10,10)
Už v starom zákone prorok Izaiáš
ohlasuje, že hlavnú aktivitu v tomto
naplnení a napĺňaní života berie Boh
sám na seba. Lebo čítame „Radosťou
jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom
spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako
nevestu okrášlenú šperkami.“ (Iz 61,10)
Neúnavný apoštol Pavol, ktorý je celým svoji bytím zameraný na Krista,
k Nemu orientuje všetko to, čo myslí,
čo rozpráva, po čom túži a čo miluje,
nás dôrazne povzbudzuje „Ustavične
sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri
všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia
vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha
neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho
sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1Sol 5,16-22)

SÓLO POKOJA...
Spievam tichom
ódu krásy,
vykričím až do neba.
Som a budem
navždy bláznom –
tých na svete netreba.
Spievam tichom,
volám k domu..!
Pokoj srdca sólo má.
Žijem s ľuďmi
mierim k Tomu,
ktorý ma vždy počúva.
Počúva čo duša šepce,
pozná všetky záhyby;
všetky túžby,
moje šťastie,
po láske smäd tiež vidí...
Spievam radosť;
spievam pokoj;
spievam život a aj smrť...
Citom spievam,
spievam slovom;
všetkým činom,
snáď aj plačom...
Spievať budem
buď – čo buď..!
Preto spievajme srdcom, spievajme slovom, dobrotou, prácou, trpezlivosťou, námahou a aj obetou spievajme...
„Duša mi plesá (raduje sa) v mojom
Bohu!“, „lebo veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný...“ (Lk 1,49) Aké veľké
veci? ...„zaodial ma rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu
okrášlenú šperkami...“

„Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť,
hľadajte Pána, kým je na blízku...“ (Iz
55,6), lebo „Medzi vami stojí ten, ktorého
nepoznáte...“ (Jn 1,26)
Nájsť radosť, vnútorný pokoj a skutočné šťastie je spoznať Toho, ktorý
je ukrytý medzi nami. Nie že by sa
nám ukrýval, aby sme ho nenašli, ale
je ukrytý v pokore, chudobe, odkázanosti, v túžbe po porozumení, po vypočutí, v túžbe po troške pozornosti...
Je pozoruhodné, že vôbec nám to nevadí, keď je takto predstavovaný – ležiaci v betlehemských jasliach. A aký sme
– akoby až „neprekonateľne neschopní“
spoznať ho vo svojich blížnych i blízkych alebo v udalostiach nášho všedného dňa, každodenného života...
On, ktorý pozná naše srdcia, naše
trápenia, bolesti, starosti, námahy,
prichádza, aby nás „zaodial rúchom
spásy, zahalil plášťom spravodlivosti....“
Ale dovoľme mu to tým, že ho – doteraz často ako nepoznaného – prijmeme, lebo On je medzi nami, lebo On je
„Boh s nami – Emanuel...“ (Mt 1,23)
Požehnané, milostiplné a naozaj
šťastné a veselé Sviatky Narodenia
nášho Pána Ježiša Krista, vám zo srdca prajem a pokorne vyprosujem!
Paľo Ondrík, váš farár

KNIHA „DEJINY
KLUKNAVY“

D

ňa 7. decembra 2014 sa uskutočnilo predstavenie knihy Dejiny
Kluknavy – Monograﬁa o histórii
obce, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z našich dejín priamo od autorov knihy Doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, PhDr. Mariána Sojáka PhD.,
Mgr. Milana Barloga, Ing. Petra Cenkého, Doc. Ing. Mariána Jančuru PhD.,
HEDr. Ľuboslava Hromjaka PhD.;
osviežili sme sa ľudovými piesňami
v podaní dedinskej folklórnej skupiny
Kluknavčanka, detského folklórneho
súboru Bradlanček a vystúpením detí
z Kluknavy.

Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby. René Descartes
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Fotogaléria z krstu knihy

„Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“ Albert Einstein
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Výsledky komunálnych volieb
voľby starostu obce Kluknava
Kandidáti:
1. Štefan Kováč, Ing., 61 r., starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, SIEŤ
528

Volebný obvod číslo 2
Kandidáti:
1. Mária Magdová, Ing., 50 r., stavebná
technička, SIEŤ

51

2. Peter Hvizdoš, 52 r., tlačiar, SMER – SD

46

3. Marta Vaščáková, 44 r., výpravkyňa,
SMER – SD

37
37

2. Ján Majerník, 67 r., dôchodca,
SMER – sociálna demokracia

168

4. Milan Kurilla, 41 r., školník, KDH

3. Ján Kaľavský, Ing., 52 r., vojnový veterán,
nezávislý kandidát

143

Dňa 11.12.2014 na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva novozvolení poslanci a starosta obce zložili sľub. Boli zvolení predsedovia komisií, poslanci OZ pre
kontrolu a činnosť spoločenských organizácií v obci a určené poslanecké obvody.

Za starostu obce bol zvolený:

Ing. Štefan Kováč

voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kluknave
Volebný obvod číslo 1
Kandidáti:

Predsedovia komisií:
1. Ing. Ján Kaľavský – komisia ﬁnančná a správy obecného
majetku
2. Ing. Mária Magdová – komisia pre výstavbu a územné
plánovanie
3. Mgr. Jozef Franko – komisia školská a kultúrna
4. Richard Saluga – komisia pre ochranu verejného poriadku
5. Emil Borza – komisia pre verejné obstarávanie
6. Peter Hvizdoš – predseda komisie pre rozvoj Štefanskej
Huty
7. Marek Belej – komisia pre ochranu verejného záujmu

1. Richard Saluga, 43 r., zdravotnícky
záchranár, SMER – SD

326

2. Štefan Kováč, Ing., 61 r., starosta, SDKÚ - DS

315

3. Ján Kaľavský, Ing., 52 r., vojnový veterán,
nezávislý kandidát

300

4. Emil Borza, 57 r., samostatne zárobkovo
činná osoba, SMER – SD

294

5. Peter Gaboš, 46 r., predavač, SMER – SD

280

6. Marek Belej, 29 r., elektrotechnik,
SMER – SD

274

Čísla domov

7. Jozef Franko, Mgr., 41 r., zoraďovač, KDH

271

1 - 83

8. Ivan Zahuranec, 44 r., zamestnanec, KDH

270

9. Peter Zimmermann, 60 r., technik, KDH

263

10. Eva Ondášová, Bc., 49 r., pedagogička, SDKÚ
- DS

246

11. Milan Šoltýs, MUDr., 57 r., lekár – stomatológ,
nezávislý kandidát

230

12. Emerencia Lovásová, Mgr., 27 r., učiteľka,
SMER – SD

224

13. Tomáš Rychnavský, 28 r., automechanik,
nezávislý kandidát

212

Poslanci OZ pre kontrolu a činnosť spoločenských organizácií v obci:

14. Mária Vasiľová, RNDr., 66 r., pedagogička,
SDKÚ - DS

180

Telovýchovná jednota Kluknava

15. Marián Vaľuš, 39 r., nezamestnaný, KDH

152

Slovenský červený kríž Kluknava Peter Hvizdoš

16. Adriana Mižigárová, Mgr., 44 r., pedagogička,
SIEŤ

141

Dobrovoľný hasičský zbor
Kluknava

Ivan Zahuranec

17. Ján Majerník, 67 r., dôchodca, SMER – SD

140

Dedinská folklórna skupina
Kluknavčanka

Peter Gaboš, Richard
Saluga

Poslanecké obvody:

84
167
249
331
413
495
579
619

-

166
248
330
412
494
578
618
668

Poslanec

a 675, 673, 678, 679, 681,
695, 724

Marek Belej

a 723
a 684
a 726
a 680, 687, 693, 721
a 677, 719, 720
a 676, 710, 718
a 696, 697, 698, 699, 700
a 682, 716, 717

Richard Saluga
Ing. Ján Kaľavský
Emil Borza
Ivan Zahuranec
Peter Gaboš
Mgr. Jozef Franko
Ing. Mária Magdová
Peter Hvizdoš

Emil Borza, Marek Belej

18. Miloš Brutovský, Bc., 23 r., signalista ŽSR, SaS

90

Únia žien, ZO Kluknava

Ing. Mária Magdová

19. Zuzana Lenartová, PaedDr., 34 r., učiteľka,
nezávislá kandidátka

81

Poľovnícka spoločnosť Kluknava

Ing. Ján Kaľavský

20. Damián Ringoš, Ing., 37 r., technik výroby,
SMER SD

57

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Kluknava

Marek Belej

„O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.“ Aristoteles
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA INFORMUJE...
Blíži sa koniec kalendárneho roku a s ním aj bilancovanie všetkého, čo sa urobilo, ale aj to, čo sa z rôznych príčin zrealizovať nestihlo, či nemohlo. Úspechy,
výhry, ale aj prehry, či starosti.., to všetko sprevádzalo od začiatku školského
roka aj našu školu. V každom prípade sa nikomu, či už učiteľom alebo žiakom,
nemôže uprieť obrovská snaha vykonávať svoju činnosť a úlohy plnohodnotne
a so zanietením. Tak ako koniec predchádzajúceho školského roka, aj začiatok
tohto, na istý čas pribrzdila karanténa, kvôli ktorej sme nemohli zrealizovať
niektoré plánované akcie.

U

ž v priebehu letných prázdnin
sme revitalizovali VŠJ /výdajná
školská jedáleň/ – preﬁnancovanie
- zriaďovateľ /originálna kompetencia/. Z vlastných rozpočtových zdrojov sme ﬁnancovali aj revitalizáciu
a technické dovybavenie interiéru
elokovaného pracoviska v Richnave
/internetové pokrytie, 3 ks interaktívnych tabúľ, školský nábytok - zborovňa, revízia elektrických obvodov/
a opravy interiéru pavilónových budov /I. a II. stupňa a telocvične/ ZŠ
v Kluknave. Množstvo IKT techniky
sme získali prostredníctvom projektov, do ktorých sme ako škola zapojení. V areáli školy sme dokončili
altánok, ktorý okrem relaxu, slúži
najmä v teplejších mesiacoch aj na
edukáciu, ktorá je u žiakov takýmto
spôsobom obľúbená. V spolupráci so
zriaďovateľom je areál školy monitorovaný kamerovým systémom. Vo
všetkých prípadoch sme skvalitnili
a zmodernizovali pracovné prostredie našich kolegýň, kolegov i žiakov.
Aj v ďalšom priebehu školského roka
máme v pláne pokračovať v revitalizácii a modernizácii školy.., spomeniem výmenu dverí a školských tabúľ v niektorých triedach, inštalácia
lavičiek v areáli školy, odpadkových košov...
Okrem materiálno-technickej
modernizácie bola škola, samozrejme, aktívna aj v edukačnom,
kultúrnom i športovom dianí. Edukácia prebieha štandardne podľa
ŠVP a ŠkVP súbežne s projektom
MRK. Výchovu mimo vyučovania
realizujeme prostredníctvom záujmových útvarov /CVČ Prima,
MRK/. Žiaci sa so svojimi učiteľmi
pravidelne zapájajú do školských
projektov a súťaží na obvodných,
okresných, či krajských úrovniach a samozrejme aj na samotnej
škole realizujeme spoločne s našimi
pedagógmi množstvo zaujímavých /
kultúrnych, športových a vzdelávacích/ akcií pre žiakov, zameraných na
protidrogové, environmentálne, ľudskoprávne, multikultúrne a iné aktivity, podporujúce zdravý mentálny
a fyzický rozvoj osobnosti dieťaťa.

Z úspechov v I. štvrťroku môžem
spomenúť: Okresné kolo v streľbe
zo vzduchovky: 1. miesto - družstvá
mladší žiaci, 2. miesto družstvá starší žiaci; jednotlivci: Filip Kurilla - 2.
miesto /mladší žiaci/; Natália Rabatinová - 3. miesto /mladší žiaci/; Adrián
Béreš - 3. miesto /starší žiaci/
V okresnom kole najmladších žiakov v minifutbale obsadili naši malí
futbalisti 2. miesto v zložení – Kristián Lisý, Gregor Zimmermann, Jakub
Čarnoký, Lukáš Hvizdoš, Anton Tulej, Daniel Klempár, Dominik Michlík,. V obidvoch prípadoch sa okresné kolá konali v telocvični našej ZŠ.
V okresnom kole Technickej olympiády v kategórii mladších žiakov obsadil Peter Pongó 1. miesto a Filip Kurilla

2. miesto. V októbri žiaci 9. ročníkov
so svojimi pedagógmi navštívili múzeum SNP v Banskej Bystrici a pripomenuli si tak 70. výročie vypuknutia
Slovenského národného povstania.
Žiaci IV. A a IV.B s triednymi učiteľkami boli na ﬁlmovom predstavení
v Košiciach, ktoré spojili s exkurziou
historickej časti mesta.

25. výročie „nežnej“ revolúcie /17. 11.
1989/ si naša škola pripomenula výstavkou a prezentáciami, ktoré nám
priblížili hektické obdobie novembrových udalostí v roku 1989.
Vystúpenie profesionálneho folklórneho súboru PUĽS /Poddukelský ľudový umelecký súbor/ potešilo nielen zamestnancov a žiakov
našej školy, ale pozvanie prijali aj
naši seniori, ktorým sme toto vystúpenie venovali v rámci „Mesiaca
úcty k starším.“
November sa niesol aj v znamení
„Európskeho týždňa boja proti drogám,“ v rámci ktorého pre žiakov pripravili naši pedagógovia množstvo
zaujímavých aktivít: V zdravom tele
zdravý duch /športové popoludnie/,
Medzinárodný deň bez fajčenia /medzitriedny kvíz/, Škola hľadá talent,
Schengen a EÚ /beseda/, Medzinárodný deň týrania detí /beseda/, Výtvarné
a literárne varovanie /súťaž/, Nenič
svoje múdre telo, Alkohol- skrytý nepriateľ, Fajčenie- vraždiaci návyk,
Ako poznám sám seba atď... Na
odbúravanie stresu z testovania
pripravujeme žiakov aj pomocou
prípravných foriem testov /Komparo, e-testovanie.../
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji školy. Zriaďovateľovi
školy – obci Kluknava, starostovi
obce, rodičom a ďalším inštitúciám
za spoluprácu, vedeniu školy, všetkým pedagógom i zamestnancom
školy za kvalitne odvedenú prácu
a prajem pokojné a šťastné prežitie
Vianoc a v Novom roku bohatú úrodu radosti a úspechov našej školy.
Poznámka:
Základná škola, Kluknava 43 sa
dištancuje od predvolebného letáku,
ktorý bol pred komunálnymi voľbami
v mene základnej školy rozposlaný
občanom obce.
Mgr. Marcel Hudák,
zástupca riaditeľa školy

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“ Richard Rohr
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ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho
prostredia s rozmanitými vzťahmi
a menia svoj spôsobom života. Mení
sa denný poriadok detí, nadobúdajú
nové poznatky a príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych doposiaľ
neznámych oblastiach.

M

aterská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú
starostlivosť deťom vo veku 3 - 6 rokov.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v dvoch triedach, pod vedením
kvaliﬁkovaných učiteliek.
Našim cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálne a estetickej. Rozvíjať
schopnosti a zručnosti detí, utvárať
predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie .

Pedagogickí pracovníci si uvedomujú, že výchovno-vzdelávacie výsledky
detí sa nedosahujú iba tým, že sa deťom
sprostredkováva obsah výchovy a vzdelávania, ale aj rôznymi aktivitami.
V MŠ sme realizovali vlastný projekt „ Jeseň pani bohatá“ súčasťou ktorého boli aktivity:
Rastiem zdravo
Ochutnávkou zeleniny a ovocia
Deň jablka
Tvorivé dielne - deti spolu so svojimi
rodičmi sa pustili do práce a menili
tekvičky, a tekvice na čarovné a zaujímavé veci, ktoré nám počas jesenných
dní zdobili našu materskú školu
Dedko repu zasadil – nacvičili sme
krátke divadielko
Šarkan letí Púšťanie šarkanov
V mesiaci október – Úcty k starším,
deti si pozvali svojich starých rodičov
do MŠ a prekvapili ich pekným vystúpením pod názvom Tancovala babka
s dedkom.
V novembri sme sa zúčastnili súťaže
Tangram v MŠ Helcmanovce, ktorú
organizoval ŠÚ Margecany.

Našu MŠ reprezentovali Filip Zimmermann a Martin Magda, kde prejavili svoju rýchlosť, šikovnosť a logické
myslenie.
V decembri k nám zavítal Mikuláš
s čertom a priniesol pre deti balíčky
plné sladkosti. Mikulášovi sa poďakovali pesničkami, tancom, básničkami
a spevom.
Tvorivé dielne, kde deti zhotovovali mikulášske a vianočné ozdoby,
adventný veniec, vyskúšali si pečenie
a zdobenie medovníkov.
Tajomné čaro a tichú radosť prichádzajúcich Vianoc navodila Vianočná besiedka s rodičmi. Sviatočná nálada, vianočne koledy, vôňa
medovníkov, rozsvietený stromček
a pod ním prekvapenie – nové hračky stavebnice, autá... Šťastné a radostné deti.
Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký
priebeh prevádzky Materskej školy
v Kluknave.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ

ČINNOSŤ FOLKLÓRNEJ SKUPINY KLUKNAVČANKA V II. POLROKU 2014

Ľ

udová tvorba je súčasťou našej
duše, pretože je spojená s minulosťou tejto Zeme, s jej prírodou, s prácou
a šťastím tých, ktorí v nej žijú. Piesne
a tance sa zachovávajú z pokolenia na
pokolenie prostredníctvom folklórnej
skupiny Kluknavčanka. Vek členov je
v rozpätí 12 – 89 rokov.
V II. polroku 2014 členovia Fsk
Kluknavčanka sa zúčastnili sa na
odpustovej slávnosti pri sv. Anne, kde
prinášali obetné dary. Dňa 20. júla
obec Žakarovce usporiadala 19. ročník folklórnych slávností na počesť
Janky Guzovej. Fsk Kluknavčanka
vystúpila so spevom a pásmom „Jormark pri sv. Anne“. Hudobný doprovod PaedDr. Roman Ondáš, Matej
a Marek Tatranský, Tomáš Kurilla.
16. augusta sme boli účastníkmi XXI.
ročníka Hornošarišského festivalu
v Krivanoch. Vystúpili sme s kluknavskými piesňami a tancami v sobotu od 23,30 hod. do 24,00 hod. Zároveň sme tam navštívili Národopisné
múzeum a skanzen. V tomto roku
sme 31. augusta v spolupráci s Obecným úradom v Kluknave oslávili X.
ročník Kluknavských folklórnych
slávností na ihrisku TJ V Kluknave.
Účinkovali: deti z Materskej školy
s pásmom „Hrame śe hrame“, vedúca
Mgr. Alena Cifrová, Mgr. Ľubica Slabodníková a Ľudmila Magdová. Základná škola - Detský folklórny súbor
Bradlanček s pásmom „Na Dzura a na
Gala“. Dedinská folk. skupina Kriva-

ny – pásmo „Sluhovstvo“, vedúca M.
Gernatová, DFsk Iľašovian z Iliašoviec – pásmo “Odobierka regrutov“
– ved. V. Kračková. Hosťom bol folklórny súbor Šarišan z Prešova. Veľká vďaka patrí pánovi starostovi Ing.
Štefanovi Kováčovi za organizovanie
celých slávností. Dňa 18. októbra naše
členky sa predstavili v Margecanoch
ako výborné kuchárky a pekárky na
akcii „Fajnoty Dolného Spiša“. Našu
obec sme reprezentovali: bryndzovými haluškami – ved. Mgr. Marta
Hvizdošová, Š. Hvizdoš, F. Štofaňák,
treśenina – varila A. Ringošová, beľuše – tvarohové, griskové, bryndzové – piekla A. Cenká, kysnuté koláče
s posypku – s borovnicami, slivkami

a jahodami – piekla M. Hamráková,
škvarkový mrežovník s lekvárom
– piekla V- Mondryová. Do regionálnej súťaže sa zapojilo 10 folkórnych
skupín. Organizátorom bol FS Jadlovec – Margecany. V dňoch 23. a 25.
novembra členky Fsk na odpustovej
slávnosti prinášali obetné dary. 7.12.
Fsk Kluknavčanka vystúpila so spevom na predstavení knihy „Dejiny
Kluknavy“. Dňa 20.12. na regionálnej
prehliadke vianočných zvykov, obyčajov a kolied „Z ďaleka my ideme“
Fsk Kluknavčanka vystúpila s vianočnými koledami a vinšami. V kronike Fsk Kluknavčanka je zaznamenaných 217 vystúpení.
Mgr. Gabriela Kyseľová

„Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.“ Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Kluknavský hlas

7

Z ČINNOSTI ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA V KLUKNAVE
Únia Žien Slovenska v Kluknave začala pôsobiť od roku 1997. Dnes má 33 členiek, ktoré sa aktívne podieľajú pri plnení každoročného plánu práce, ktoré navrhnú na výročnej členskej schôdzi.

R

ok 2014 bol plný zaujímavej činnosti:
Dňa 10. marca sa zúčastnila p. Zimmermannová Anna, „Vansovej Lomničky“ v prednese poézie a prózy ,ktorá úspešne prezentovala našu členskú
organizáciu.
10. marca sa členky zúčastnili v Prešove na vystúpení súboru Šarišanu.
Veľká Noc prichodzi: 7. apríla šikovné ruky našich žien, predstavili ručné
práce s motívom k Veľkej noci. Mgr.
Hvizdošová, Mgr. Kyseľová, p. Jurčaková, p. Ringošová, p. Petríková.
Každoročne sa zúčastňujeme pri
zbierke ,,DEŇ NARCISOV“ toho roku
dňa 11. apríla sme vyzberali 910,- €,
za čo poďakovanie patrí ochotným
dobrovoľníčkam, ako aj darcom, ktorí prispeli ﬁnančnou sumou na Ligu
proti rakovine.
21. mája sa organizoval zájazd na
Staré hory.
21. júna sa naše členky zúčastnili
športovo vedomostnej akcie „ŽENY
V AKCII„ a úspešne reprezentovali

našu organizáciu. p.Kaľavská, p. Ringošová, p. Rabatinová, Mgr Šmidová,
p. Kipikašová.
1. júla: púť do Levoče, 19. júla brigáda
pri sv. Anne, 23. júla vitie vencov.
13. septembra sa naše členky zúčastnili zájazdu „Ružencová záhrada“
Poľsko.
Záver roka sme si spríjemnili dňa
8. decembra v divadle Reduta v Sp.
Novej Vsi „ČARO VIANOC“ výstavkou
ručných prác, ručne práce očarili nie
jeden zrak návštevníka. Mgr. Kyseľová, Mgr. Hvizdošová, p. Petríková,
p. Ringošová, p. Jurčaková a ostatné
členky p. Kipikašová, p. Zimmermmanová, Mgr. Šmídová, p.Rabatinová
odmenou bol pekný Vianočný programom.
Chcem sa poďakovať všetkým členkám Únie žien za ich dobrovoľnícku
činnosť v r.2014. Popriať im, ako aj
Vám všetkým požehnané Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2015.
Predsedníčka Únie žien v Kluknave
Mgr. Marta Hvizdošová

ČINNOSŤ ZO SZZP V 2. POLROKU 2014
ZO SZZP Kluknava aktívne pracuje 17. rok, v súčasnosti má 98 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.

A

ktivity podľa plánu
práce organizuje 7
členný výbor ,ktorý vedie
predsedníčka Mária Papcunová.
V 2. polroku 2014 sme
uskutočnili tieto akcie:
Deň rodiny - naša ZO každoročne
organizuje v mesiaci júl stretnutie
členov a ich rodinných príslušníkov.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 12.júla
2014 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 36 účastníkov.
V sobotu, 4.októbra 2014 výbor ZO
organizačne zabezpečil celodenný
výlet do Poľska. Zájazdu sa zúčastnilo
41 účastníkov. Odchod účastníkov bol
ráno o 5.30 hod. autobus zastavoval
na každej autobusovej zastávke. Cesta prebehla bez problémov. V Novom
Targu na trhovisku sme boli o 7. 15
hod. Do 12.30 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 12:30
hod. sme odchádzali z Nového Targu
do Ludzmierzu, kde sme navštívili
„Sanktuarium Matki Božej, Królowej Podhala.“ Ide o pútnicke miesto,
kde sa nachádza Bazilika s Krížovou
cestou, Ružencová záhrada s kaplnkami jednotlivých tajomstiev ruženca
z bieleho mramoru a bronzová socha
modliaceho sa Jána Pavla II.
Všetci účastnici boli obohatení o nezabudnuteľný duchovný zážitok. Rekondičné pobyty v druhom polroku
absolvovalo 20 členov a ich rodinných
príslušníkov. Mesiac úcty k starším –
v októbri sme navštívili našich imobilných členov a odovzdali im drobné
darčeky. Návšteva jubilantov (okrúhle
jubileá nad 60 rokov). Účasť na aktivitách iných ZO okresu Gelnica. Miku-

POĽOVNÍCKA
SPOLOČNOSŤ

P

ríroda nepotrebuje módnych
návrhárov ani vizážistov, je
sama o sebe krásna v každom
období. Na jeseň sfarbená do pestrých farieb, v zime do biela, nepotrebuje kožuch, sneh ju oblieka,
na jar ako dieťa raz tichá inokedy
plačlivá a niekedy uletená a leto
ju farbí do zlatista lúčmi slniečka.
A človek v jej objatí je krásny tiež,
keď ju miluje a chráni.
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 Svätom
Antone a pomohli nám vyhrať
druhé 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. Nový
nech začne plynúť ako čistá voda
zo studničky, plná zdravia, lásky,
pokoja a nech jej prameň nikdy
nevyschne. V novom roku žiadne
nehody, iba veselé príhody, doma
veľa pohody, nepoznať žiadne nezhody a peňazí dostatok na hody.
S pozdravom
,,LESU a LOVU ZDAR“
Predseda PS, Ing. Ľuboš Šuster

lášske posedenie – v spolupráci s OR
SZZP Gelnica sa uskutočnilo dňa 5.
decembra 2014 v reštaurácii Poľovník
so začiatkom o 13:00 hod. Akcie sa zúčastnilo 78 účastníkov.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto
roku je bohatá na aktivity, okrem členov sa na jednotlivých akciách zúčastnili aj rodinní príslušníci aj nečlenovia. Organizujeme podujatia o ktoré
majú naši členovia záujem.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p.
Eve Balogovej – reštaurácia Poľovník,
sponzorom: p. Helena Palková.
V Kluknave, december 2014.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová,
predsedníčka ZO SZZP

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť. Jiří Mahen
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DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR

A

ktivita Dobrovoľného hasičského
zboru v Kluknave v II. polroku
2014 bola skôr o udržiavaní a doplňovaní hasičskej techniky a taktiež
o prispôsobení sa potrebám našej
obce. DHZ v Kluknave v tomto roku
obdržal dotáciu z Ministerstva vnútra

SR vo výške 2000,-€, ktorá bola využitá na doplnenie výzbroja a výstroja.
Boli zakúpené nové zásahové obleky,
hasičská technika a taktiež opravená
hasičská striekačka PS 16. V mesiaci
november 2014 sa zástupcovia nášho
DHZ zúčastnili stretnutia s ministrom vnútra SR p. Robertom Kaliňákom v Prešove.
Prostredníctvom Kluknavského hlasu na sklonku roka 2014 sa chcem po-

ďakovať všetkým členom hasičského
zboru za ich činnosť, prácu a hlavne
ochotu venovať tejto záslužnej práci
svoj voľný čas, poďakovať sa za spoluprácu a podporu vedeniu obce, starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.
V závere chcem popriať všetkým
príjemné Vianočné sviatky a veľa
úspechov v Novom roku 2015.
Štefan Hvizdoš,
predseda DHZ v Kluknave

Narodenia 7: Abigail Marlee Maslík
č.d. 335, Jakub Medvec č.d. 616, Natália Matonoková č.d. 443, Dominik
Buchlák č.d. 443, Štefan Grinvalský
č.d. 659, Vanesa Papcunová č.d. 329,
Erik Hanák č.d. 556

Hvizdoš č.d. 374, Helena Hamráková
č.d. 342, Žoﬁa Čarnoká č.d. 424

Úmrtia 7: Jozef Bukovan č.d. 476, Anna
Ferenčáková č.d. 465, Štefan Magda
č.d. 328, Helena Medvecová č.d. 25, Ján

Prihlásených: 13
Odhlásených: 21
Prechodný pobyt: 7

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

č.d.

Meno a priezvisko

Pavol Magda
Pavol Franc
Štefan Ferenčák
Pavol Čarnoký
Helena Kohlerová
65 rokov
Mária Medvecová
Jozef Hamrák
Oľga Šustrová
Milan Kočík
Jozef Bratru
70 rokov
Ondrej Krigovský
Jozef Čarnoký
Ing. Alojz Furda
Samuel Zachar
Pavol Ferenčák
Milan Kurilla
75 rokov
Monika Hvizdošová
Ján Kováč
František Humeňaský
Alžbeta Chovanová
Tomáš Sabol
Peter Hodermarský
80 rokov
Štefan Podracký

411
451
465
569
664

Margita Šimoňáková
103
Ján Šmida
421
Mária Hodulová
619
85 rokov
Robert Vyšňovský
47
Marta Bátorová
432
Ján Januv
486
90 rokov
Margita Glovová
521
Zlatú svadbu v II. polroku 2014 oslávili:

č.d.

50 rokov
Marián Belej
František Laciňák
Eva Ondášová
Mária Zimmermannová
Eva Čarnoká
Emil Zimmermann
Vlasta Mihňáková
Magdaléna Hodulová
55 rokov
Eva Lazurová
Igor Šimoňák
Emil Papcun
Alojz Hamrák
Štefan Tobis
Miroslav Brutovský
Peter Glova
Terézia Glovová
Marta Podracká
60 rokov
Helena Hvizdošová
Peter Glova
Ján Kočík
Pavol Jurčák
Vincent Jeník
Peter Zimmermann
Pavol Novysedlák

220
263
326
374
501
522
618
619
83
103
236
405
475
611
665
665
677

7
10
56
89
322
336

ŠTATISTIKA ZA II.
POLROK 2014

74
126
311
395
492
113
123
140
285
559
583
14
254
326
344
554
576

Počet obyvateľov k 12.2014: 1590
Ospravedlňujeme sa občanom našej
obce, ktorí neboli uvedení v I. polroku
2014 a taktiež oslávili svoje životné
jubileum: 85 rokov - Márii Segiňovej č.d. 477, Margite Cenkej č.d. 489,
Anne Glovovej, č.d. 498 a 90 rokov Verone Papcunovej, č.d. 329
č.d.

PaedDr. Ján Kyseľ a Mgr. Gabriela rod.
Šimková, Kluknava č.d. 1
a
Mgr. Vladimír Kočík a Mária rod.
Bucková, Kluknava č.d. 578
Diamantovú svadbu oslávili:
František Kováč a Elena rod. Čarnoká,
Kluknava č.d. 379
VŠETKÝM OSLÁVENCOM SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

78

N

ech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta. Nech
láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne
Vianoce Vám chceme priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac
šťastia prial, aby rok 2015 za to stál. Radostné a pokojné prežitie sviatkov
Vám želajú starosta obce a kolektív pracovníkov OcÚ Kluknava

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

