Kluknavský hlas

Kluknavský
Milí spoluobčania,
rok 2015 ubehol veľmi rýchlo a každý dobrý hospodár má vo zvyku na
konci roka hodnotiť svoje hospodárenie. Dovoľte, aby som Vám touto
cestou pripomenul niekoľko významných skutočností a aktivít, ktoré sa
v našej obci podarilo uskutočniť.
Najdôležitejšou investičnou akciou
roka bola regenerácie sídla, ktorá
významným spôsobom zmenila charakter obce. Preinvestovaných bolo
478 842 €, poskytnutá dotácia bola
430 445 €, spoluúčasť obce vo výške 48 397 €. V rámci regenerácie sa
zrealizoval nový chodník od kostola
k transformátoru, upravili sa miestne komunikácie a spevnené plochy,
vybudovalo sa detské ihrisko, verejné osvetlenie, autobusové zastávky,
osadili sa lavičky, informačné tabule,
urobil sa prechod od materskej školy
na Záhumnie.
Okrem regenerácie sídla bol obnovený drevený krytý most v Štefanskej
Hute a upravené okolie mosta a okolo
Riničky, zrealizovaný altánok, osadená
informačná tabuľa. Opravili sa: miestne komunikácie a výtlky, plot medzi
materskou školou a prechodom, spojovacie chodníky pri p. Hoppejovi
a medzi Vierbinami a hlavnou cestou
okolo p. Kipikašovej; zrekonštruovala
sa zasadačka obecného úradu, upravili
garáže hasičov pod obecným úradom,
vytvorili sa šatne pre hasičov, prebehla aj oprava komínov a priľahlých
priestorov v materskej škole, namontované bolo zábradlie pri riničke Za
rorami. V budove občianskeho výboru
v Štefanskej Hute sa vymenili gamatky, okná, dvere; vymaľovalo sa, osadil
sa altánok na detskom ihrisku v Štefanskej Hute. Potešila má iniciatíva
mladých v Štefanskej Hute, ktorí si vymenili podlahu a pec v posilňovni.
Prebieha výstavba altánku vo Vierbinách, ktorý bude hotový do konca
roka.
V roku 2015 sme dostali tieto dotácie na investičné akcie obce:
- dotáciu vo výške 10 000 € z Nadácie
SPP na projekt „Obnova kultúrnej
pamiatky Drevený krytý most“,
- dotácia vo výške 5 000 € z Programu
obnovy dediny (Enviromentálny
fond) na opravu dreveného krytého mosta a vytvorenie oddychovej
zóny v okolí mosta

- dotácia vo výške 8 000 €
z Ministerstva vnútra v rámci
programu Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality na projekt
„Podpora voľnočasových aktivít deti,
mládeže a seniorov obce Kluknava“,
- dotácia vo výške 1 000 €
z
Ministerstva
kultúry
na
Kluknavské folklórne slávnosti,
- Dotácia vo výške 9 120 €
z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionalného rozvoja na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Kluknava,
- dotácia vo výške 9 000 €
z Ministerstva vnútra - Prezídium
Policajného zboru na „Zlepšenie
dopravno – bezpečnostnej situácie
v obci Kluknava“ – merače rýchlosti, dopravné značky, spomaľovače
rýchlosti, realizácia do konca marca 2016,
- nenávratný ﬁnančný príspevok vo
výške 430 445 € z Ministerstva pôdohospodárstva a RR na „Regenerácia
sídla“,
- z Ministerstva vnútra Požiarny automobil Tatra 148 a protipovodňový
vozík.
Prebieha výstavba bytovky, obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s predĺžením výstavby „Bytový dom 12 BJ“ do
31.08.2016 z dôvodu, že pri výkopových prácach boli zistené závažne
skutočnosti v geológii podložia, ktoré
mali za následok zmenu spôsobu zakladania stavby. Kvôli týmto zmenám
bolo potrebné prepracovať projekt
v časti zakladania stavby, čo malo za
následok časové zdržanie.
V krátkej dobe bude budova č. 198,
v ktorej plánujeme zriadiť múzeum,
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Preto Vás chcem, milí spoluobčania, požiadať, aby Ste staré náradia, stroje, domáce zariadenia a kroje
nevyhadzovali a poskytli obci pre plánované múzeum.
Mám radosť z činnosti a účinkovania v obci a mimo nej ako aj na súťažiach a z veľmi dobrých výsledkov
FS Kluknavčanka pod vedením p.
Mgr. Kyseľovej, Detského folklórneho súboru Bradlanček ako aj aktívnej
činnosti členov Klubu Slovenských
turistov Bradlo, Slovenského červeného kríža, Únie žien, Dobrovoľného
hasičského zboru, Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Kluknave,
Poľovníckeho združenia a TJ Klukna-
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Milí spoluobčania,
príchod zimného ročného obdobia
nám signalizuje, že rok 2015 sa pomaly schyľuje ku koncu. Christian
Morgenstern, nemecký básnik, raz
povedal: „Snaž sa, aby podľa možnosti
všetko malo svoj koniec; nič neochudobňuje život tak, ako keď veľa vecí začneš,
a nič nedovedieš do konca.“ Na stránkach tohto vydania Kluknavského
hlasu Vám chceme aspoň v krátkosti
priblížiť to, čo sa nám v uplynulom
polroku podarilo dokončiť, aj to ostatné, čo sa udialo, a veríme, že ten
náš čas sme využili správne a plnohodnotne.

va, ako aj z aktivity niektorých rodičov pri prevádzkovaní klziska.
Netešia má časté susedské spory
a vytváranie čiernych skládok. Zvlášť
ďakujem všetkým občanom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k šíreniu dobrého mena obce a pomáhali
pri jej skrášľovaní.
Ďakujem vedeniu ZŠ a MŠ ako aj
učiteľom za spoluprácu a výchovu
mladej generácie, zamestnancom
OcÚ za odvedenú prácu v r. 2015
a pracovníkom na aktivačných prácach za pomoc pri zveľaďovaní obce
a udržiavaní poriadku.
Pri odpustovej slávnosti sv. Anny
(25.07.2015) došlo k zásahu blesku počas
svätej omše a následným zraneniam
pútnikov. Preto sa chcem touto cestou
poďakovať všetkým lekárom, sestričkám, záchranárom a ostatným známym
a neznámym ľudom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli postihnutým.
Všetkým Vám prajem požehnané
a milostiplné Vianoce, naplnené láskou, pokojom a radosťou. V novom
roku 2016 Vám prajem veľa zdravia,
šťastia a osobných úspechov.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Nič na svete nie je také ťažké, ak si to rozdelíte na malé práce. (HENRY FORD)
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JE ČAS! ...ZNEŽNIEŤ MILOSRDENSTVA OBRAZOM...

P

avol Országh Hviezdoslav nám vo
svojich Krvavých sonetoch ako
naliehavú prosbu zveruje toto svoje
prorocké videnie:
— A keď sa toto peklo vyvzteká,
či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba?
Nenávisť ovládze-li sama seba,
z nástrahy zrodí-li sa bezpeka
a pravda sadne za stôl odveká?
Bude-li právo všetkých právom?
chleba hoj všetkým?
Nebude pút? zbraní treba? Česť bude
práci, tvári človeka?
Ten kúpeľ krvi splynie očistením?
Milosrdenstva znežnie obrazom
sebeckosť? pýcha skrotne pokorením?
trojica lásky svitne príkazom…?
Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá,
predsa sme priamymi svedkami historických, ba až epochálnych udalostí.
Žijeme časy, ktoré smelo môžeme nazvať obdobím striedania, resp. výmeny civilizácií. Civilizácia a „kultúra“
konzumu – hoci naberá na obrátkach,
predsa len – blíži sa ku svojmu zavŕšeniu. Dokonale naplnila svoje poslanie.
Svojou amorálnosťou a bezduchou impotenciou požiera sama seba... V Paríži prebieha Klimatická konferencia
OSN – „posledná možnosť zachrániť
našu planétu“ – ako ju ktosi nazval.
Do tohto zdanlivo bezútešného stavu civilizačnej kultúry, ktorú zvykneme nazývať „západnou“ prichádza
František – rímsky biskup, pápež
a vyhlasuje Svätý rok milosrdenstva.
Začali sme ho sláviť, lebo to je jediný
správny spôsob, ako nazvať jeho prežívanie, na Prvú adventnú nedeľu.
Pavol Strauss napísal: „Keď nezhoríme v atómových plameňoch, zhorme
v láske!“ (Za mostom času, 8.6.1983)
Túžba po milosrdenstve, po pokoji,
ktorý je položený na pevnom základe,
nepodliehajúcom zmenám, náladám
a chvíľkovým rozmarom, je jednou
z najprirodzenejších požiadaviek človeka vo svojej podstate. Hviezdoslav
to nádherne vyjadril vo svojej básni
s príslovečným názvom Advent:
Príď, doba spásy! Čakáme ťa zdávna,
jak otcovia ťa verne čakali,
ba praotcovia ešte žiadali
ťa, dúfajúci, že sa zjavíš slávna:
i rozptýliš noc, v svetle neúnavná,
noc rabskej skrýše, hrobnej povaly,
odvalíš kameň ťarchy nemalý,
i z pŕs im skydne mura preohavná;
no nedočkali sa ťa — navzdor tomu,
že kajali sa horko, postili
potili krvou, rvali šat si, vlasy:
zmučení skleslí… Ó, z ich strastí domu

vychádzajúcim na ich mohyly
lkať, aspoň tým už blesni, doba spásy!

A práve milosrdenstvo, túžba po
ňom, podopretá Kristovým prísľubom, má byť základnou mierou nás
samých, nášho konania, vzťahov,
postoja voči svojim blížnym! Pán Ježiš hovorí: „Buďte milosrdní, ako je
milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) Ale tiež
na inom mieste: „Akou mierou budete
merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Mt
7,2) Poznáme ešte notoricky známe:
„A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ (Mt 6,12)
Myslím, že som bol dosť zmätený informáciou o vlne odporu a odmietnutí
kresťanských utečencov zo Sýrie v niektorých našich „katolíckych“ obciach
v Nitrianskeho kraja. Ale tiež „vnútorným problémom“ nás veriacich prijať
na svoje plecia spoluzodpovednosť,
povedzme že za krst a ohlasovanie
evanjelia v našom veľmi blízkom okolí... To všetko zo strachu z toho, že by
to mohlo byť aj ináč, ako sme zvyknutí.
Zmeny nemáme radi, nechceme ich.
Bojíme sa „iného“, bojíme sa „iných“.
Preto žijeme tak, že tí „iní“ – ako by tu
ani neboli..! Pretriezvel som a porozumel, že sme spokojní s tým čo je, s našim, do vlastného kruhu uzavretým
svetom... Jednoducho, je nám dobre
tak, ako je... Len „nerušaj...“!
Ako chceme sláviť Vianoce?! Prosím vás, nechystajte voľnú stoličku
a prázdny tanier pri štedrovečernom
stole, lebo je to klamstvo! Zreflektuj
svoju reakciu...; Ak by ti niekto v tej
slávnostnej chvíli zaklopal na dvere
tvojho domu s prosbou o pomoc či
o prijatie...
Všetkým nám to vystavuje pravdivý
obraz našej viery a pripravenosti byť
„milosrdní, ako je milosrdný náš Otec,
ktorý je na nebesiach“... – Bez milosti
a priamo do očí!
Zjalovela, skostnatela naša viera...
„Jedným slovom – naše kresťanstvo –
uzákonené...
... ... ...
kresťanstvo
„zákonom chránené“...
... stuhlo

na mohylu bronzovú,
stuhlo v srdciach ľudí na kameň...“
Svätý rok milosrdenstva je pre nás
pozvaním pravdivo hľadieť nie len na
svoju hriešnosť a následne na Milosrdného Otca, prosiac o odpustenie,
ale aj na svet a ľudí, najmä na tých,
ktorých máme okolo seba. Tiež však
na svoju neschopnosť a neochotu byť
ako ON... (porov. Lk 6,36)
Je to paradoxné! Veď tým najlepším
východiskom pre človeka je spoznať
svoju duchovnú rakovinu osobného
pohodlia a neochoty dať sa formovať
Ježišom Kristom... Tu treba začať.
Nebojme sa opustiť a ak treba tak aj
búrať predsudky a vysnívané, nereálne predstavy o našom živote a poriadku v ňom! Spomeňme si na Zacheja,
hlavného mýtnika, čo sa uňho dialo,
keď ho navštívil Ježiš: „Ale Zachej vstal
a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel
hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk
19,8-10) Takto Kristus reálne vchádza
do nášho života! Nie v jedličkách, darčekoch a vianočnej pohode. Bez opravdivého milosrdenstva je to fraška! Ale
ak ho prijímam, potom i vonkajší
obraz Vianoc, so všetkou svojou viditeľnou symbolikou bude skutočnou
radosťou, požehnaním a pravdivým
obrazom našich sŕdc, ktoré sa vlastne
pretvárajú už na obraz „tichého a pokorného Srdca Ježišovho“...
Jacques Maritain povedal: „Hľa, napĺňa sa veľký obrat, na základe ktorého
to už nebudú ľudské veci, ktoré si berú na
starosť ochranu božských vecí, ale božské
veci, ktoré sa ponúkajú ku ochrane vecí
ľudských (dokiaľ ľudia ponúknutú pomoc neodmietnu).“
Je šťastím pre nás, v duchu týchto
slov volať s Pavlom Országhom „Príď,
doba spásy! Čakáme ťa zdávna...“, alebo s prvými kresťanmi „Maranatha!
Príď Pane Ježišu“...
Je šťastím a radosťou čítať posledné slová Biblie a na ne upriamiť celý
svoj život: „Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď
Pane Ježišu!“ Milosť Pána Ježiša nech je
so všetkými.“ (Zjv 22,20-21)
Úprimne a s láskou si vás všetkých
objímam a prajem vám požehnaný
Svätý rok milosrdenstva a radostné
– „nepokojom lásky“ a zároveň Božím
pokojom naplnené – Vianočné sviatky!

Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu. (CICERO)

Váš farár Paľo Ondrík
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ieťa je obdivuhodná bytosť a nevyčerpateľný zdroj radosti, pozitívnej energie, sviežej múdrosti a originálnych nápadov. Dieťa nás takmer
každodenne prekvapuje svojou neúnavnou túžbou chcieť sa niečo dozvedieť a naučiť.
Pedagogickí pracovníci si to v plnej
miere uvedomujú a využívajú, uprednostňujú metódy, ktoré podporujú
aktivitu a iniciatívnosť dieťaťa, jeho
socializáciu, sebarealizáciu a učenie
cez osobné zážitky.
Dieťa sa stáva aktívnym subjektom
edukácie, podieľa sa na svojom osobnostnom raste vlastnou aktivitou,
skúsenosťou a vlastným prežívaním.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú
starostlivosť 43 deťom vo veku 3 až 6
rokov, ktoré sa realizuje v dvoch triedach. Výchovno-vzdelávací proces sa
snažíme obohatiť rôznymi aktivitami, vlastnými projektmi, exkurziami
a účasťou na súťažiach.
Veľmi nás teší, že do našich aktivít
sa zapája stále viac rodičov aj starých
rodičov. V rámci vlastného projektu
„Pani Jeseň“ sme realizovali:

ČINNOSŤ ZO SZZP
V 2. POLROKU 2015

Z

O SZZP Kluknava aktívne pracuje 18. rok, v súčasnosti má 103 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, Reštauráciou
Poľovník. Aktivity 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 11.júla
2015 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 33 účastníkov.
Vo štvrtok 8. októbra 2015 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,
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Deň jablka – deti sa predstavili divadielkom Zázračné jabĺčko a spolu
s rodičmi piekli jablkový koláč, odšťavovali, maľovali, zdobili jablká.
Jeseň v malej triede - deti spolu s rodičmi využili plody jesene a vyzdobili
si priestory triedy a šatne.
Starým rodičom sme poďakovali za
ich starostlivosť a lásku pásmom Babka varí obed, bude hostina - a ukázali
im aj život v našej MŠ.
Zúčastnili sme sa okresnej súťaže
Tangramiáda, kde svoju šikovnosť
v Novom Targu na trhovisku sme
boli o 7.15 hod. Do 13.30 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. Zájazdu sa zúčastnilo 41 účastníkov. Všetci
účastníci boli obohatení
o nezabudnuteľný zážitok.
Rekondičné
pobyty
v druhom polroku absolvovalo 19 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 – 5 členov).
Účasť na aktivitách iných ZO okresu Gelnica.
Mikulášske posedenie – v spolupráci s OR SZZP Gelnica sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2015 v reštaurácii
Poľovník so začiatkom o 13:00 hod.
Akcie sa zúčastnilo 82 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, ZŠ

a logické myslenie preukázali Filip
Zimmermann a Agátka Zimmermannová.
Exkurzia detskej knižnice Slniečko
a návšteva Planetária v Prešove im
priniesla tajomné napätie a objavovanie niečoho nového.
Kresťanské formovanie osobnosti im prinášajú pravidelné mesačné
stretnutia s pánom farárom.
Adventný veniec a Mikuláš s bohatými balíčkami plných sladkosti otvárajú dvere Vianociam – najkrajším
sviatkom v roku. Sviatočná nálada,
vianočne koledy, vôňa medovníkov,
rozsvietený stromček a pod ním prekvapenie – nové hračky stavebnice,
autá... Šťastné a radostné deti.
Na konci roka sa patrí poďakovať,
preto touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh prevádzky materskej školy.
Ďakujeme p. starostovi, pracovníkom OcÚ, rodičom, všetkým, s ktorými sme počas roka spolupracovali
a sponzorom za ich ﬁnančnú podporu.
Mgr. Alena Cifrová
riaditeľka MŠ

POZVÁNKA
Srdečne pozývame občanov obce na
5. ročník
VIANOČNÉHO
NOHEJBALOVÉHO TURNAJA
o putovný pohár
riaditeľky školy,

ktorý sa uskutoční

dňa 30.12.2015 o 12.00 hod.
v telocvični ZŠ Kluknava.
Na turnaji sa zúčastnia mužstvá:
Pilvit, Víťaz – Dolina; Ulip, Uličný Peter;
Andre Topic, s.r.o.; Zemné práce, Stašik
Ján; Obec Víťaz; Markotherm Víťaz; ZŠ
Kluknava A; Fešáci Margecany; Obec
Kluknava; TJ Kluknava; PZ Krompachy;
Bandži Krompachy.
O vianočnú kapustnicu a občerstvenie
pre účastníkov bude postarané.
Kluknava a sponzorom: p. Helena Palková, Obec Kluknava.
V Kluknave, december 2015.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová, predsedníčka ZO SZZP

Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy. (EINSTEIN)
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MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÝ
ČERVENÝ KRÍŽ V KLUKNAVE

iestny spolok Slovenského červeného kríža v Kluknave tvorí 57
členiek, ktoré svoju činnosť vykonávajú najmä v oblasti zdravotnej, sociálnej, kultúrnej a v práci s mládežou.
Ako každý rok, aj tento, sa členky aktívne zapojili spolu s Úniou žien do akcie
Deň narcisov, v rámci ktorého sa vyzbieralo 857 eur. Naši obyvatelia podporili
túto dobrú vec pomerne veľkou sumou
a výrazne tým pomohli onkologicky
chorým pacientom. V máji sa žiačky ZŠ
v Kluknave zúčastnili okresnej súťaže
„Hliadka mladých záchranárov“ pod vedením Mgr. Anny Rigdovej, je to jeden zo
spôsobov, ako motivovať mladých, aby
sa aj oni stali súčasťou spolku Slovenského červeného kríža. V júli sa, ako každo-

ročne, naše členky zapojili aj do brigády
pri kostolíku sv. Anny. V spolupráci so
starostom obce a s ÚS SČK v Spišskej
Novej Vsi sme pomohli niektorým rodinám v hmotnej núdzi. Na zhromaždení
členiek nášho spolku, ktorý sa konal
13.06.2015 boli prevedené ukážky prvej
pomoci s odbornou prednáškou Bc. M.
Tomášovej a naše členky boli Mgr. J. Kipikašovou oboznámené s činnosťami
SČK v Spišskej Novej Vsi.
Všetkým členkám ďakujem za ich
aktívny prístup v členstve, za ich čas
a ochotu obetovať sa a verím, že ich záujem o činnosť Slovenského červeného
kríža bude naďalej taká, ako doteraz.
Mgr. Anna Rigdová,
predsedníčka Ms SČK

Z ČINNOSTI ÚNIE
ŽIEN SLOVENSKA
V KLUKNAVE

P

rišla chvíľa, keď sa aj rok 2015 chýli k svojmu koncu. Ako je to teraz
počuť z mnohých médií, blíži sa čas,
keď ľudia hodnotia tento rok, ako ho
prežili, čo nové sa naučili, získali, alebo čo stratili. Je to čas bilancovania.
Preto sme sa aj my pozreli na celý náš
rok, ktorý bol pomerne bohatý na
podujatia a najmä na pekné a nezabudnuteľné zážitky. Únia žien začala
pôsobiť v Kluknave v roku 1997. Tvorí
ju 30 členiek, ktoré svojou aktívnou
prácou v organizácií pomáhajú zveľaďovať a reprezentovať našu obec. Každoročne sa podieľajú na plnení plánu
práce, ktorý spoločne navrhujeme na
výročnej členskej schôdzi. V tomto
roku sme plnili nasledujúci plán:
Začiatkom roka nás na 48. ročníku umeleckého prednesu „ Vansovej
Lomnička“ reprezentovala Mgr. Mária Šmidová. Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky Deň narcisov, ktorý
organizuje Liga proti rakovine. Poďakovanie patrí dobrovoľníčkam, ktoré ochotne a s myšlienkou podporiť
dobrú vec, túto zbierku aj tento rok
vykonali. Veľkonočné obdobie bolo
aktívne účasťou na veľkonočnej výstavke ručných prác v Redute v Spišskej Novej Vsi pod názvom „Veľká noc
prichodzi“. Krásne práce prezentovali
Mgr. Gabriela Kyseľová, p. Marta Jurčáková, Mgr. Marta Hvizdošová a p.
Marta Hamráková. V máji sme zorganizovali pútnický zájazd do Ružencovej záhrady do mestečka Ludźmiercz,
ktoré je strediskom katolíckej kultúry.

Toto mesto je známym poľským pútnickým miestom. K neodmysliteľnej
súčasti našej činnosti patrí aj účasť na
púti Mariánskej hory v Levoči, ktorá
sa konala aj tento rok. Každoročná púť
ku kostolíku sv. Anny je sprevádzaná
vitím vencov, pri ktorých sa zídu ženy
a spoločne pripravujú túto výzdobu
na dvore u p. Anny Ringošovej. Tiež
sa podieľajú na brigáde pri kostolíku.
Tohtoročnú etapu pútí zavŕšila púť do
Lutiny, ktorá sa konala v auguste tohto roku. Jessenná časť roka sa začala
akčne a to účasťou na podujatí „Ženy
v akcii“. Táto akcia plná zábavy, ale aj
námahy sa konala v septembri v obci
Harichovce, kde sa naše ženy umiestnili na peknom -treťom mieste.
Bodku za všetkými
aktivitami sme dali
na krásnej vianočnej
výstavke pod názvom
„Čaro Vianoc“. Tá sa
konala v koncertnej
sále divadla Reduta
v Spišskej Novej Vsi.
Ručne vyrobené vianočné ozdoby a pripravené výstavky, ktoré zdobili miestnosť,
spolu s vianočným
programom, nám vytvorili pravú predvianočnú atmosféru.
Máme za sebou rok,
ktorý bol opäť bohatý

Strieborná plaketa
za nenahraditeľné
darcovstvo

N

áš spoluobčan Branislav Papcun
(č.d. 42) prijal od Slovenského červeného kríža striebornú plaketu prof.
MUDr. Jana Janského za darovanie
krvi. Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi sa konalo 4.
decembra 2015 v historickej radnici
v Spišskej Novej Vsi. Striebornú plaketu
získal p. Papcun za úctyhodných 20 odberov krvi, za čo mu patrí veľká vďaka
a obdiv. Veríme, že aj tento jeho príklad
bude inšpirovať ďalších našich, najmä
mladších, spoluobčanov, aby sa pridali
k ostatným darcom a nebáli sa zapojiť
k tomuto naozaj dôležitému humánnemu činu, ktorý často pomáha zachrániť
nenahraditeľný ľudský život.
Mgr. Lucia Kipikašová
na podujatia aj na aktivity. Chcem poďakovať všetkým členkám Únie žien
za ich dobrovoľnícku činnosť v roku
2015. Taktiež poďakovanie patrí aj tým
ženám, ktoré sa zúčastnili či už na výstavkách, alebo na iných akciách. Želám im veľa zdravia a sily, pevnej vôle
a chuti do ďalších a nových dní, ktoré
nás v budúcom roku čakajú. Blížia sa
najkrajšie sviatky Vianoce a s ním aj
naše prianie. V mene ZO ÚŽS v Kluknave chcem Vám všetkým želať krásne a požehnané vianočné sviatky plné
zdravia. Prežite ich v kruhu najbližších
a úspešný štart do Nového roka.
Mgr. Emerencia Lovásová,
predsedníčka ZO ÚŽS

Veľký ľudia diskutujú o ídeách, priemerní o udalostich, a malí o iných ľuďoch. (CH. DE GAULLE)

Na súťaži v Harichovciach

M
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MOBILNÝ ODBER KRVI

O

bec Kluknava v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
- pracovisko Košice zorganizovala
dňa 17. júla 2015 v sobášnej miestnosti obecného úradu mobilný odber
krvi. Svojou početnou účasťou na
tejto humánnej akcii občania obce,
ale aj obyvatelia z okolia, preukáza-

li svoju ľudskosť a úprimný záujem
o záchranu života iných ľudí. Vzácnu
tekutinu darovalo celkovo 15 ľudí. Za
túto ochotu a obetu patrí každému
jednému darcovi, ale aj tomu, kto darovať chcel, ale nemohol, veľká vďaka a pevne veríme, že aj pri najbližšej
takejto akcii bude účasť podobná alebo možno aj vyššia.
Mgr. Lucia Kipikašová

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V KLUKNAVE
Dobrovoľnému hasičskému zboru
odovzdal minister vnútra hasičskú
techniku

D

Minister vnútra R. Kaliňák

obrovoľný
hasičský
zbor
v Kluknave si 25. septembra 2015
z rúk podpredsedu vlády a ministra
vnútra Róberta Kaliňáka prevzal
hasičské auto značky Tatra 148. Pred

i ostatní hostia a obyvatelia. Minister
vnútra si obzrel aj priestory Hasičskej
zbrojnice, miestnosť a funkčnosť
kamerového systému a svoju účasť
v obci Kluknava potvrdil aj zápisom
do pamätnej knihy obce.
Dobrovoľný hasičský zbor v Kluknave si 20. novembra 2015 pod Spišským hradom prevzal od minister-

stva vnútra protipovodňové vozíky,
ktoré dostalo ďalších 69 obcí. Hlavnými výhodami vozíkov sú užitočné
vybavenie, ľahká manipulácia a priama dostupnosť. Vozíky obsahujú špeciálnu techniku, ktorá dobrovoľným
hasičom pomôže v boji proti ničivým
povodniam. Kľúče od novej techniky
odovzdal prítomným primátorom
a starostom štátny tajomník ministerstva vnútra SR Marián Saloň. Tieto vozíky obec dostala vďaka projektu Aktívne protipovodňové opatrenia,
ktorý je ﬁnancovaný z Kohézneho
fondu prostredníctvom operačného
programu Životné prostredie. Jeho
celková hodnota je 63 miliónov eur
a vďaka nemu Slovensko získava aj
ďalšie špeciálne kusy techniky, ktoré
sú určené na boj proti rozsiahlym povodniam.
Štefan Hvizdoš,
predseda DHZ v Kluknave.

Členovia DHZ, starosta obce Ing. Štefan Kováč pri preberaní vozíkov

budovou obecného úradu ho privítal
starosta obce Ing. Štefan Kováč
a predseda dobrovoľného hasičského
zboru Štefan Hvizdoš s členmi DHZ

REKONŠTRUKCIA
A SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE DREVENÉHO
KRYTÉHO MOSTA
V ŠTEFANSKEJ HUTE

V

mesiaci november sa konala rozsiahla rekonštrukcia Dreveného
krytého mosta v Štefanskej Hute,
ktorý je jediným svojho druhu na
Slovensku a je zaradený k národným
kultúrnym pamiatkam. Postavený
bol v roku 1832 zo smrekovca a od tej
doby prešiel niekoľkými rekonštrukciami – najrozsiahlejšia bola v roku
1984, keď sa most rozobral a vymenili
sa stavebné prvky.
Most je dnes vďačným objektom
záujmu turistov a je zapojený do pro-

jektu Gotická cesta, preto sa aj obec
Kluknava snaží o túto vzácnu pamiatku zaujímať a udržiavať ju v čo najlepšom stave, nielen pre našu generáciu,
ale aj pre generácie, ktoré prídu po
nás.
Samotnej rekonštrukcii na jeseň
2015 predchádzala žiadosť Pamiatkovému úradu o vydanie stanoviska
k žiadosti o dotácie a neskôr o súhlas
k prácam na moste. Počas rekonštrukcie dohliadali na práce na moste pracovník Krajského pamiatkového úradu a statik, ktorí dbali najmä na dodržiavanie technologického postupu, ako
aj na použitý materiál a farby. Pristúpilo sa k oprave zdemolovanej fošňovej
podlahy a hnilobou poškodených pozdĺžnych nosníkov a prahov, ktoré boli
vyrobené z hĺbkovo impregnovaných
železničných podvalov. Poškodené
a vymenené nosníky boli zosilnené

Poškodené nosníky mosta

bočnými príložkami. Parapety boli vymenené na celom moste, debnenie
konštrukcie v polovici mosta. Celý
most bol ošetrený konzervačným prípravkom Bochemit QB proti škodcom,
na vrchný náter bol použitý konzervačný olej PNZ aussenol palisander,
distribútor ﬁrma FRIT s.r.o Liberec,
cena 1 litra bola 20 €. Práce realizovala
pokračovanie na nasledujúcej strane ►

Voľný čas je najdôležitejšia časť nášho života. (DIDERROT)
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pokračovanie z predchádzajúcej strany ►

ﬁrma pána Jozefa Kurillu z Richnavy,
ktorému patrí poďakovanie za kvalitne a odborne prevedenú prácu. Úcta,
obdiv a poďakovanie patrí taktiež tesárovi pánovi Františkovi Lorkovi, ktorý
riadil a zrealizoval práce na tomto
moste. Upravilo sa aj okolie mosta, zrekonštruovala sa Rinička, ktorá dotvára
krásu miesta pri altánku a moste. Most
bol po rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky 24.11.2015. Na tejto
slávnosti sa zúčastnili samotní občania obce, pedagógovia a žiaci zo Základnej školy v Kluknave, s krátkym
kultúrnym programom vystúpili aj
žiačky pod vedením p. Michaely Šmídovej, na otvorení bol prítomný aj
miestny správca farnosti Mgr. Pavol
Ondrík a prednosta Okresného úradu
zo Spišskej Novej Vsi Ing. Ondrej Majerník, ktorý vyjadril vďaku za to, že

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného
mosta – 24.11.2015

obec dbá aj o túto vzácnu kultúrnu pamiatku.
Na obnovu mosta sa nám podarilo
získať ﬁnančné prostriedky z Enviromentálneho fondu z Programu obnovy dediny vo výške 2 700 € a z Nadácie

POZNÁMKA

POĽOVNÍCKA
SPOLOČNOSŤ

P

oľovník je človek, ktorý je telom
i dušou spätý s prírodou. Stará sa
hlavne o zver, prikrmuje ju, pretože
zver bez našej pomoci len horko-ťažko
prežíva 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. Sú to tí, ktorí
sa o zver vrúcne a s láskou starajú,
aby mala všetko potrebné na prežitie
a svoj voľný čas venujú prírode a poľovníctvu. Tomu sa hovorí výkon práva poľovníctva a takému človeku sa
povie poľovník. Poľovníctvo je najmä
chov, ochrana a starostlivosť o zver
v revíri a vo zverniciach.
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 tretie
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

SPP vo výške 10 000 €, z prostriedkov
obce ako spoluúčasť bol poskytnutý
príspevok vo výške 1 160 €. Celkom na
moste bola preinvestovaná čiastka vo
výške 13 860 €.
Mgr. Lucia Kipikašová

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

POZVÁNKA
Vážení športoví priatelia, pozývame Vás na 4. ročník Futbalového vianočného turnaja Kluknavčanov o pohár
starostu obce Kluknava, ktorý sa bude konať 26.12.2015
o 10.00 hod. v telocvični ZŠ
Kluknava. Účastníkmi turnaja
budú Kluknavčania (narodení,
bývajúci, „priženení“), ktorí
vytvoria jednotlivé mužstvá
zložené z max. 10 hráčov. Tešíme sa na Vašu účasť.

Keby som vedel, čo je umenie, netajil by som to. (Picasso)

Toto cestou by sme Vás chceli upozorniť na chybné informácie v brožúre od
spoločnosti SEZO – Spiš s názvom „Integrovaný systém nakladanie s odpadmi“,
v ktorej by sme chceli upraviť nasledovné
informácie:
Vrecia s daným separovaným odpadom je potrebné vyložiť o 6:00 hod, nie
o 7:00 hod. a vrecia, ktoré nebudú pozbierané v deň plánovaného zberu (z rôznych
príčin - porucha auta, nevyložené vrecia
včas...) budú pozbierané pri nasledujúcom plánovanom zbere danej separovanej zložky, alebo po dohode s ﬁrmou Ekover s.r.o. a nie v nasledujúci deň.

ŠTATISTIKA ZA
II. POLROK 2015
Narodenia: Ella Ladislava Orosová
– 674, Soňa Tremková – 476, Soﬁa
Ciprusová – 586, Jaroslav Gordík
– 66, Patrik Rabatin – 487, Dávid
Vaščák – 353, Eliška Šubová – 128,
Martin Brutovský – 608, Marián
Oriňák – 15, Richard Kolčak – 9
Úmrtia: Ing. Milan Zimmmermann – 170, Jozef Maskaľ – 79, Mária Rychnavská – 210, Helena Brincková – 238, Margita Richnavská
– 125, Verona Ďakuličová – 221, Mária Januvová – 486, Anna Tobisová
– 408, Ján Rychnavský – 224, Mária
Jánošíková – 100, Jozef Pavan - 463
Pobyty: prihlásení na trvalý pobyt – 13, prihlásení na prechodný
pobyt – 1, odhlásení – 18, zrušený
prechodný pobyt – 1, zrušený trvalý pobyt - 1

Počet obyvateľov k 15.12.2015:
1574
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1.mieste. Novozloženému
mužstvu dorastu sa už
darilo menej a skončili
na predposlednom mieste, treba ale zdôrazniť, že
chlapci sa ešte zohrávajú
a veríme, že v ďalších sezónach to už
bude lepšie. Žiaci, podobne ako ich
starší rovesníci, tiež sezónu zakončili na predposlednom mieste, ale
trpezlivou prácou ich výkony určite
porastú. Vedenie TJ FC Kluknava sa
chce aj touto cestou poďakovať hráčom, trénerom, funkcionárom, starostovi obce, poslancom, sponzorom,
fanúšikom, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o napredovanie futbalu v obci.

Telovýchovná jednota

FC Kluknava
J

esennou častou sme ukončili ročník 2015/2016. V letnej prestávke
sa A mužstvo doplnilo o nových hráčov. Z Margecian k nám prišli Marek
Belej a Michal Ivančo, a z Richnavy
hráči Peter Roman, Peter Labanc,
Mário Kakalejčík a Michal Kurilla.
V priebehu sezóny káder ešte doplnil
René Boržík. Mužstvo viedol tréner
Richard Borza a asistent Ján Richnavský. Mužstvu sa v jesennej časti
mimoriadne darilo a skončilo na

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016 - žiaci
1

TJ Lokomotíva Margecany

14 12

0

2

97:7

2

MFK Gelnica

14 11

2

1

59:18 35 14

3

TJ Baník Mníšek n/Hnilcom 14

9

1

4

40:19 28

7

4

FK Slovan Veľký Folkmár

14

8

1

5

70:21 25

4

5

FK Prakovce

14

7

1

6

62:28 22

1

6

TJ Slovan Nálepkovo

14

7

1

6

30:37 22

1

7

AŠK Maria Huta

14

5

1

8

29:53 16 -5

8

FK Slovan Helcmanovce

14

3

1

10 33:64 10 -11

9

TJ Nový Život Kluknava

14

3

0

11 20:96 9 -12

14

1

0

13 6:103

10 OFK Jaklovce

Strelci gólov - žiaci
TJ FC Kluknava

36 15

3 -18

Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Dominik
Bodnár

9

2.

Daniel
Nehila

3

3.

Jakub
Čarnoký

2

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016 - dorast
1

Slovan FO Markušovce

14 11

3

0

98:18 36 15

2

FK Veľký Folkmár

14 11

1

2

73:22 34 13

3

OTJ Jamník

14 10

2

2

67:15 32 14

4

FK Olcnava

14 10

2

2

67:31 32 11

5

OŠK Teplička

14

8

1

5

38:24 25

4

6

MFK Gelnica

14

7

1

6

56:39 22

1

7

TJ Slovan Nálepkovo

14

6

2

6

43:27 20 -1

8

FK Slovan Helcmanovce

14

4

2

8

36:44 14 -7

9

TJ SŠM Bystrany

14

4

1

9

27:51

14

4

1

9

48:73 13 -8

10 TJ Štart Hrabušice
11

AŠK Maria Huta Gelnica

13 -8

14

4

1

9

32:74 13 -8

12 OŠK Slovinky

14

3

4

7

31:74

13 -8

13 TJ Nový Život Kluknava

14

3

0

11 26:81

9 -15

14 TJ Družstevník Odorín

14

2

1

11

18:87

7 -14

Strelci dorast
TJ FC Kluknava
Meno
hráča

Počet
gólov

1.

Patrik Dudy

11

2.

Daniel Šuba

3

3.

Timotej
Kaľavský

3

4.

Marián
Dobrovič

2

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016
1.

TJ FC Kluknava

14 11

0

3

53:15 33 12

2.

TJ Družstevník Odorín

14

8

4

2

27:13 28

7

3.

FK Olcnava

14

9

1

4

35:22 28

7

4.

TJ Spartak Bystrany

14

8

2

4

34:24 26

5

Strelci gólov
TJ FC Kluknava – A-mužstvo
Meno
hráča

Počet
gólov

5.

OFK Jaklovce

14

7

1

6

29:20 22

1

1.

Marek Belej

17

6.

MFK Gelnica

14

6

4

4

25:23 22

1

1.

Patrik Belej

17

7.

TJ Chrasť n/Hornádom

14

6

3

5

45:19 21

0

2.

Ján Richnavský

8

8.

TJ Margecany

14

6

2

6

23:17 20 -1

3.

Michal Ivančo

8

9.

FK Spišská Nová Ves

Peter Roman

1

14

5

3

6

26:26 18 -3

4.

10. TJ SŠM Bystrany

14

5

2

7

22:31 17 -4

5. Mário Kakalejčík

11. Slovan FO Markušovce

14

5

2

7

23:40 17 -4

12. TJ Mníšek nad Hnilcom

14

4

2

8

17:22 14 -7

13. OTJ Jamník

14

3

2

9

21:31

11 -10

14. FK Veľký Folkmár

14

1

0

13 13:90

3 -18

1

FOLKLÓRNA SKUPINA
KLUKNAVČANKA
REPREZENTOVALA NAŠU
OBEC AJ ZA HRANICAMI
SLOVENSKA

K

eď sa starý rok končí a nový začína, každý dobrý hospodár hodnotí úspechy a neúspechy odchádzajúceho roku a dáva si predsavzatia do
toho nového.
Folkórna skupina Kluknavčanka pri
hodnotení svojej činnosti v II. polroku
2015 zaznamenala niekoľko úspechov.
Dňa 19. júla sme reprezentovali našu
obec na Folklórnych slávnostiach v Lendaku. Slávnosti začínali slávnostnou sv.
omšou za účasti folklórnych skupín. Po
nej nasledovala živá pozvánka na tieto
slávnosti, ktorých súčasťou bol aj sprievod vytvorený z desiatich párov koní,
ktoré viezli na kočoch samotných účinkujúcich hostí. Obyvatelia Lendaku vítali členov folklórnych skupín dobrými
koláčmi a občerstvením. S takýmito
pohostinnými ľuďmi bola radosť sa
stretnúť. Naša folklórna skupina vystúpila v programe s 30-tym blokom.
V auguste navštívili našu obec členovia Folklórnej skupiny „Huti Kveti“
z mesta Pálháza z Maďarska. Za doprovodu dvoch citaristov nám v kultúrnom dome urobili krátky kultúrny program, ktorý tvoril deväť piesní.
Náš folklórny súbor pripojil k tomuto
zahraničnému vystúpeniu aj naše
kluknavské piesne a zatancoval kluknavské koleso a čardáš. Po výmene
adries nasledovala pozvánka na Deň
slovenskej kultúry – 7. novembra 2015
v Pálháze. Svoje účinkovanie na tomto
podujatí sme spojili s návštevou Múzea J. Rakocziho zo 16. stor. v meste
Sárospatak. Na večernom vystúpení
sa naša folklórna skupina predstavila
spevom a tancom v pásme „Jarmark
pri sv. Anne“. Na tomto podujatí nás
sprevádzal aj starosta našej obce Ing.
Štefan Kováč a poslanci nášho obecného zastupiteľstva. Pánovi starostovi aj
touto cestou ďakujeme za spoluprácu
a pomoc pri organizovaní zájazdu.
Naším hlavným folklórnym podujatím, na ktoré sme sa, tak my, ako aj ostatní účinkujúci pripravovali veľmi dlho,
boli už tradičné kluknavské folklórne
slávnosti s názvom „A ot Kľuknavi śedzem miľ“, ktoré sa tento rok konali
30. augusta 2015 už po jedenástykrát.
V programe vystúpili: deti z Materskej
školy v Kluknave s pásmom „Paste sa
husičky, paste“, Detský folklórny súbor
Bradlanček zo Základnej školy v Klukpokračovanie na nasledujúcej strane ►

Moja sila a úspech spočíva v mojej tvrdohlavosti. (Pasteur)

Kluknavský hlas

8

pokračovanie zo strany 7 ►

nave s pásmom „Kersciny“. Ďalšími účinkujúcimi boli: Folklórna skupina Hrabina z Myslavy (okr. Košice) s obradom
„Nosenie svadobného koláča“, MSSk
Parobok, ktorá zaspievala piesne z Abova, Folklórna skupina Kicora z Lendaku,
ktorá zaspievala piesne a zatancovala
tance z Lendaku. Do programu sa svojím
humorom zapojila aj ľudová rozprávačka Erža z Myslavy. Hosťujúcim folklórnym súborom bol Železiar z Košíc, ktorý
vystúpil s pásmom „Vychodňarom na
dzeku, druhym na pocechu“. V záverečnom obraze každý kolektív utvoril koleso a spievali pieseň „Ves’ ty zajdu“. Účinkovala ľudová hudba v zložení:
PaeDr. R. Ondáš – akordeon, J. Richnavský - husle, M. Tatranský – basa.
Niekoľko členov nášho folklórneho súboru bolo zapojených aj do liturgických
úkonov a slávnostného sprievodu pri odpuste sv. Joachyma a sv. Anny a taktiež aj
na slávnosti sv. Kataríny Alexandrijskej.
Niet v roku veľa dní, ktoré by boli opradené toľkým množstvom obyčají, zvykov

Kluknavské folklórne slávnosti 2015

alebo magických úkonov ako práve na
Vianoce. Na Ondreja (30. októbra) dievky
triasli ploty, a z ktorej strany pes zabrechal, z tej prišiel milý. Na Luciu dievčatá
dávali konáriky z čerešne do vody. Keď
čerešňa vykvitla do Vianoc, dievka sa do
roka vydala. Od Lucie do Vianoc zhotovovali mládenci stolček bez použitia klincov, aby na ňom počas polnočnej omše
mohli spoznať strigy z dediny. V súčasnosti sa folklórne skupiny zameriavajú
na vianočné koledy a piesne. Naša Folklórna skupina Kluknavčanka vystúpila
s vianočnými piesňami a vinšami 7. decembra 2015 v Spišskej Novej Vsi.
Mgr. Gabriela Kyseľová

N

a Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát,
teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým
slovom, zdravia šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.
Radostné a pokojné prežitie sviatkov Vám želá
starosta obce a kolektív pracovníkov OcÚ Kluknava



JUBILEÁ 
Meno a priezvisko

č.d.

Meno a priezvisko

č.d.

Meno a priezvisko

č.d.

Štefan Gomoľa
Mária Tobisová
Mária Belejová
Michal Kava
Michal Ivančo
Marián Podracký
František Hamrák
55 rokov

61
195
220
336
360
403
405

Jozef Hvizdoš
Vlasta Mihalíková
Stanislav Zahuranec
Milan Mertinko
Darina Francová
Ondrej Ferenčák
Peter Krokus
65 rokov

298
348
352
430
451
465
590

Ružena Brutovská
Anna Hvizdošová
Mária Kaľavská
Mária Šmídová
80 rokov

157
306
365
421

Elena Podracká
Pavol Šmida
Ján Dzurov
Anna Fodorová
Stanislav Hvizdoš
Daniela Richnavská
Anna Borzová
Darina Segiňová
Jozef Gmuca
Alena Danajková
Pavol Rabatin
60 rokov

121
125
157
159
279
335
350
477
495
656
676

Barbora Majerníková
Anna Čarnoká
Anna Richnavská
Anna Hamráková
Anna Ringošová
Ján Ferenc
70 rokov

106
109
115
126
496
598

Anna Podracká
Elena Kováčová
Mária Rigdová
Štefan Podracký
Ján Janega
Mária Janegová
85 rokov

78
379
511
560
568
568
226
369
481
370
476
532

7
11
56
117

80
132
332
531
572
574
599

Mária Šmídová
Anna Bukovanová
Anna Zimmermannová
DIAMANTOVÁ SVADBA

Alžbeta Glovová
Marta Nehylová
Marta Jurčáková
Pavel Papcun

Anna Šimoňáková
Ivan Zahuranec
Jolana Endrizalová
Elena Ringošová
Jozef Ščurka
Margita Hanková
Mária Vietorisová
75 rokov

Štefan Hamrák
Helena Vojčíková
Koščová Elena
90 rokov

Anna Hvizdošová
Anna Richnavská

147
152

50 rokov

Jozef Rigda a Mária Rigdová,
rod. Hojstričová
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

511

