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Kluknavský
Milí spoluobčania,
prvý polrok roka 2018 je za nami.
Je čas dovoleniek, oddychu a príležitosti nachvíľu sa zastaviť a popremýšľať o tom, čo tvorí náš život
a čím ho napĺňame. Aj pre nás je
tento júlový čas možnosťou obzrieť sa za posledným polrokom
a zhodnotiť to, čo sa podarilo alebo
aj to, čo sa udialo. Na nasledujúcich
stránkach Kluknavského hlasu sa
dozviete, čím obec žila za posledný

Starosta informuje...
Vážení spoluobčania,
prvý polrok 2018 ubehol veľmi rýchlo. Nadišla správna chvíľa informovať
o investičných akciách v obci.
 Verejné osvetlenie v obci Kluknava bolo vymenené v priebehu roka
2017, v Štefanskej Hute bolo dokončené k 26.6.2018. Osadených bolo 45
LED svietidiel, ktoré nahradili staré
výbojkové žiarovky. Touto výmenou
obec dosiahne značnú úsporu elektrickej energie. Prácu zrealizovali
pracovníci VSD a.s. v rámci preložky
NN vonkajšieho vedenia v Štefanskej
Hute.

 Miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou je osvetlená.
Osadených bolo 24 svietidiel, ktoré
pomôžu zvýšiť bezpečnosť občanov,
predovšetkým v nočných hodinách.
Celková investícia bola vo výške
11 000 €, z toho nám bolo 5 000 €
poskytnutých z Ministerstva vnútra
SR v rámci programu Prevencia kriminality v obci. Práce boli prevedené
svojpomocne – výkopové práce previedli pracovníci v rámci národných
projektov Praxou k zamestnaniu,
Šanca pre mladých a Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestna-

polrok, ale dočítate sa aj o pripravovaných akciách... Želáme príjemné
čítanie!

nosti. Elektromontáž zrealizoval Rastislav Richnavský, pracovník OcÚ.
 Dom kurialistov s hospodárstvom –/
Múzeum/ - zlikvidovaná bola azbestovocementová krytina /zabezpečila
ﬁrma Ronar Košice za 5 460 €/, ktorá
bola nahradená štiepaným šindľom
vyrobeným zo smrekovcového dreva,
ktorú zrealizoval Štefan Grech z Bušoviec v sume 105 067,06 €. Zároveň bol
namontovaný hromozvod, štablón
a osadené odtokové žľaby. V roku 2018
sa v mlátovisku vymení krov, strecha
a vstupná železná brána za drevenú.
 Oddychová zóna medzi Kluknavou

a Štefanskou Hutou Pri Haci – prebieha výber dodávateľa, urobí sa oporný
múr, jazierko, altánok, osadia sa lavičky. Termín ukončenia 15.8.2018.
 Telocvičňa ZŠ – obci bola poskytnutá
dotácia vo výške 117 500 €, spoluúčasť
obce 29 000 €. Práce začali 18.6.2018,
termín ukončenia 30.8.2018. Vymení
sa palubovka, okná, kotly sklobetónky, opraví a zateplí sa strop.
 Materská škola – investícia v hodnote 357 148,58 €. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje podkrovie, kde pribudnú nové triedy, spálne, sociálne
zariadenia s príslušenstvom, zateplí
sa budova, vymenia okná a upraví
prízemie. Investíciou sa zlepšia podmienky žiakov a personálu. Termín
ukončenia do 30.8.2018.

hlas
júl 2018

 Denný stacionár a lekáreň /Polyfunkčný objekt/ cez vestník prebieha výberové konanie na dodávateľa stavebných
prác /otváranie obálok 10.7.2018/. Na
danú stavbu bolo vydané stavebné povolenie. Po výbere a podpise zmluvy sa
začne s výstavbou.
 Stavebné úpravy objektu športového
areálu. Zo SFZ bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 €, spoluﬁnancovanie obce 3 500 €. V rámci stavebných úprav sa namontuje fotovoltaika, vymenia sa okná, dvere, sedadlá
na tribúne, opraví sa vstup do areálu,
natrie strecha a zabezpečí sa vnútorná maľba šatní a soc. zariadení.
 V júli 2018 bude prevedená výspravka miestnych komunikácii, oprava
prepadnutej cesty na Rinku a prístupová cesta pri novej bytovke.
 Rozhodnutím Ministerstva životného
prostredia SR, riadiacim orgánom pre
operačný program životného prostredia bola schválená žiadosť obce Kluknava o nenávratný ﬁnančný príspevok
na Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obci vo výške 85 579,80 €.
V rámci tohto projektu bude zabezpečených 620 kompostérov – 120 ks vo veľkosti 800 l a 500 ks vo veľkosti 1000 l. Kompostéry budú umiestnené v domácnostiach a na verejných priestranstvách.
Hlavným zámerom tohto projektu je
likvidácia biologicky rozložiteľných
odpadov a následne vytváranie kompostu, ktorý môže slúžiť ako hnojivo
pre pestovanie rastlín. Kompostéry sú
určené do každej domácnosti zadarmo
a o termíne a spôsobe dodania budeme
občanov obce informovať v priebehu
nasledujúceho obdobia prostredníctvom verejne dostupných prostriedkov.
Pred dodaním kompostérov do domácnosti bude prevedená praktická ukážka
manipulácie s kompostérom. O konkrétnom termíne praktickej ukážky
budeme občanov obce informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu
a taktiež aj na internetovej stránke.
Je čas dovoleniek a prázdnin, obdobie na načerpanie nových síl
a spoznávanie nových krajín. Prajem Vám, vážení spoluobčania,
príjemné prežitie letných dní,
a ak sa chystáte na cesty, šťastný
návrat domov.

Šťastie máme na to, aby sme sa oň podelili. (Jean Racine)
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Materská škola Kluknava

Ž

ivot detí v predškolskom veku je
plný podnetov, zážitkov, získavania nových informácií, nadväzovania nových priateľstiev.
Dieťa si osvojuje poznatky, obohacuje skúsenosti, učí sa chápať
rôzne životné situácie a riešiť ich.
Práve materská škola je inštitúciou,
v ktorej učiteľky popri rodine a najbližšom sociálnom prostredí deťom
sprostredkovávajú nesmierne množstvo podnetov a tým ich stimulujú
k tvorivej aktivite.
U deti sa tak vytvárajú optimálne
predpoklady na zvládnutie vzdelávania v prostredí základnej školy.
Kompetencie, ktorými má disponovať dieťa, absolvent predprimárneho
vzdelávania v materskej škole, pred

Zúčastnili sme sa okresných
súťaži organizovaných ŠÚ
v Margecanoch:

V

prednese poézie a prózy nás reprezentovala Veronika Miženková,
v speve ľudových piesní Veronika Bogačevičová.
Na Detskej športovej olympiáde
v Gelnici nás reprezentovali športovci:
Peter Dančík, Damián Baloga, Dávid
Vaľuš, Dominika Mireková, Liliana
Brutovská, a, Miriamka Zimmermannová, ktorá získala 2. miesto v behu na
30 m.
Vo výtvarných súťažiach nás reprezentovali práce Veroniky Miženkovej,
Miriamky Zimmermannovej.
Materskú školu navštívil spevák detských pesničiek Ujo Ľubo ml. s rozprávkou Pampúšik. Divadlo Crocus z Košíc
s predstavením Kačky rapotačky. Prijali sme pozvanie SZUŠ v Margecanoch
na vystúpenie DFS Jadlovček.
V spolupráci s CŠPP v Gelnici sme
organizovali projekt „Predškoláci v akcii“ zameraný na rozvoj kognitívnych,
interpersonálnych a emocionálnych
schopnosti detí.

vstupom do školy vymedzuje Štátny
vzdelávací program ISCED 0. Dosiahnutie týchto kompetencií je predpokladom pre úspešný štart v základnej
škole. Materskú školu v školskom
roku 2017/2018 navštevovalo 45 detí.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v dvoch triedach pod vedením kvaliﬁkovaných pedagogických
pracovníkov, ktorí sa starali o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť, pohodu, rozvíjali ich zručnosti a schopnosti a spoločne prežívali s nimi detské radosti, ale aj starosti.
Výchovno-vzdelávací proces sme
sa snažili obohatiť mimoškolskými
aktivitami, aktivitami organizovanými obcou, základnou školou a inými
organizáciami.

Organizovali sme vlastné
aktivity:

M

ódna prehliadka, exkurzia do
potravín CBA, prikrmovanie vtáčikov v zime, stavanie snehuliakov,
karneval na ktorom nás zabávali tatko
Šmolko a Šmoulinka, pripravili sme
vystúpenie pre mamičky.

Pri príležitosti MDD sme pre detí pripravili „Farebný svet detí“ týždeň plný
aktivít a súťaži:

Športové súťaže

Jedinečný dar je kus samého seba. (R.W. Emerson)

 Slniečkový deň - včielky bzučalky v žltej farbe, kde nás pani Danka a pán
Stanislav Majerník oboznámili s včelárstvom
 Športový deň na futbalovom ihrisku
v oranžovej farbe a jazda na koníkoch
 Indiánsky deň s množstvom súťaži,
maľovaním na tvár s Tomom a Jerym
v modrej farbe
 Turistická vychádzka v zelenej farbe
Detské ihrisko Vierbiny
 Do rozprávky nás vtiahla vila
Zvonilka – tvorivé dielne, súťaže v bielej farbe
 Školský výlet Kaštieľ Markušovce
rozprávka Popoluška, Spišský Salaš,
Bijacovce Lesnícke Múzeum
Rozlúčka s MŠ - čas neuveriteľne
rýchlo plynie a je tu koniec jednej životnej etapy.
Prichádza čas , kedy naši budúci
školáci krok za krokom opúšťajú svoj
bezstarostný svet hier, odložia svoje
hračky a budú sa prispôsobovať dôležitým každodenným povinnostiam.
Predprimárne vzdelávanie ukončilo
v šk. roku 2017/2018 14 predškolákov,
ktorí si prevzali „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“
a darček z rúk triednej učiteľky Mgr.
Lucie Kopkášovej. Po prázdninách už
vkročia do „veľkej školy“.

Predškoláci

Na ich miesta však pribudnú noví kamaráti, ktorých privíta zrekonštruovaná MŠ a pre ktorých sa rovnako staneme oporou vo chvíľach odlúčenia sa od
rodičov, kedy sa naučia prvú básničku,
či vytvoria vlastnými rúčkami prvé srdiečko k mamičkinmu sviatku.
Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho
procesu, všetkých projektoch a aktivitách
nás svojou účasťou a spoluorganizovaním podporili rodičia, sponzori, starosta
obce, zamestnanci OcÚ, Rada školy a priatelia školy za čo im patrí poďakovanie.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ
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3. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

D

ňa 27. januára 2018 sa už po tretíkrát konala Kluknavská fašiangová zabíjačka. Táto, takmer už
tradičná, akcia sa tento rok konala
za priaznivého počasia. Vzhľadom na
ostatné dva ročníky, kedy ortuť teplo-

stúpol na viac ako 500. Kluknavskú
fašiangovú zabíjačku otvoril starosta
obce Ing. Štefan Kováč a o dobrú fašiangovú zábavu a náladu sa počas
celej akcie starala nielen FS Kluknavčanka, ale aj ľudová hudba pod vede-

3. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

mera klesala hlboko pod nulu, to tento rok vyzeralo úplne inak. Za teploty
+ 4 ˚C sa okolo 11.00 hod začali zhromažďovať prví hostia, až ich počet

ním p. Jaroslava Ondáša z Hrišoviec.
Ošípaná vážila 170 kg a rozobratá
putovala do tomboly, do ktorej za zapojilo niekoľko desiatok prítomných.

Oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu
Spiš za rok 2017

D

ňa 8. marca 2018 sa v Hrabušiciach pod záštitou Olympijského klubu SPIŠ, obce Hrabušice
a Okresného úradu v Spišskej Novej
Vsi, v budove Obecného úradu Hrabušice konal už 45. ročník vyhlásenia najúspešnejších športovcov
regiónu Spiš za rok 2017. Aj obec
Kluknava mala na tomto tradičnom
podujatí svoje zastúpenie. Ocenenie
z rúk starostu obce Ing. Štefana Kováča prijali bývalí úspešní športovci
obce: Emil Borza a Ondrej Rychnavský. Od Slovenského olympijského
výboru prijal na tomto podujatí čestné uznanie za aktívny prístup a príkladný vzťah k športu aj kluknavčan
Emil Hudák. Všetkým oceneným
športovcom srdečne blahoželáme
a vyjadrujeme poďakovanie za reprezentáciu a šírenie dobrého mena
obce Kluknava.

THE RUN SLOVAKIA 2018

D

ňa 1. júna 2018 sa Obec Kluknava už
po druhýkrát stala súčasťou celoslovenskej športovej akcie s názvom THE
RUN SLOVAKIA 2018. Išlo o najdlhší štafetový beh na Slovensku, ktorého trasa
viedla z Košíc do Bratislavy. Trasa bola
dlhá 521 km a vystriedalo sa na nej 350
bežcov, ktorí boli súčasťou konkrétneho
tímu. Víťazom sa stali Bánovskí behúni,
ale obdiv patrí, nepochybne, každému
bežcovi. Medzi nimi bol tento rok aj dlhoročný kluknavský maratónec Emil
Hudák, ktorý s bežcami odbehol viac ako
60 km. Za reprezentáciu našej obce mu
touto cestou vyjadrujeme obdiv a vďaku
a zároveň mu želáme ešte veľa osobných
bežeckých úspechov.
Za šírenie dobrého mena obce prostredníctvom individuálneho športu

Stavanie mája sa stalo
peknou tradíciou

S

tavanie mája na sviatok Turíc je tradíciou aj v našej obci Kluknava. Obec
Kluknava, FS Kluknavčanka a Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava sa rok
čo rok snažia udržiavať tento hodnotný
kultúrny zvyk. Tento rok stavanie májov pripadlo na sobotu 19. mája 2018. Aj
vďaka peknému slnečnému a teplému
počasiu sa tejto akcie zúčastnilo niekoľko desiatok občanov. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti
a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol
už len krôčik k významu, ktorý sa naj-

Najstarší účastník behu Emil Hudák v cieli (zdroj: http://m.topky.sk/
cl/1000991/1715627/hrdinske-vykony-nadherna-trasa-a-521-km-napriec-slovenskom)

patrí vďaka aj Mgr. Mariánovi Zimmermannovi, ktorý na maratóne v Bratislave, ako aj na Trojkráľovom behu v Košiciach obsadil úctyhodné 2. miesto.
Obidvom bežcom želáme ešte veľa šťastných a úspešných kilometrov v nohách!
častejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne
rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli

Ocenení športovci za obec Kluknava
so starostom obce

do každého domu, pred ktorým stal
máj a v tanci vykrútili dievča i všetky
ženy v dome. (zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/
stavanie-majov/)

Stavanie mája je v Kluknave
obľúbenou tradíciou

Na tomto svete neexistuje nič príjemnejšie ako pocit, že ste žiadaní. (Diana Dors)
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Správa o činnosti
Únie žien Slovenska
– Kluknava
Ani sme sa nenazdali a máme polrok
za sebou. Je tu čas dovoleniek, oddychu, leta, slnka, vody. Aj pre nás bol
tento polrok veľmi zaujímavý a veľmi
bohatý na kultúrne, spoločenské a organizačné aktivity, na ktorých sme sa
zúčastňovali, pripravovali, spoznávali, organizovali a pomáhali.

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava

D

obrovoľný
hasičský
zbor
v Kluknave sa dňa 17. júna 2018
zúčastnil obvodovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov vo
Vojkovciach. Náš hasičský zbor sa
umiestnil na 5. mieste v rámci svojho okrsku.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru boli súčasťou aj každoročnej turíčnej tradície s názvom
„Stavanie mája“, v rámci ktorej sme
máj ozdobený farebnými mašľami

dievčat z FSk Kluknavčanka symbolicky umiestnili na parkovisko pred
materskou školou.
Aj počas zimného obdobia, keď
napadlo nadpriemerné množstvo
snehových zrážok, naši členovia nezaháľali a na základe prosby starostu obce Ing. Štefana Kováča pomohli
pri odpratávaní snehu z miestnych
komunikácií a chodníkov.
Štefan Hvizdoš,
predseda DHZ Kluknava

H

neď na začiatku roka 05.01.2018
sme mali fašiangové posedenie
v reštaurácií Poľovník, na ktorom sa
žienky stretli, porozprávali sa, popriali
si šťastný Nový rok, zaspievali si....
O tri dni neskôr - 08.01.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorú bol pozvaný aj starosta obce, Ing. Štefan Kováč. Na schôdzi sme schválili plán
činnosti na rok 2018, volil sa nový výbor
a nová predsedníčka. Aj touto cestou sa
chceme poďakovať bývalej predsedníčke
Mgr. Emerencii Lovásovej za jej prácu
a činnosť v organizácii. Prijali sme medzi
seba nové členky, ktoré sa dobrovoľne
prihlásili k UŽS- Základnej organizácii
Kluknava, za čo im veľmi ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s nimi. K dnešnému dňu máme spolu 56 členiek, čo nás
veľmi teší.
Naša dlhoročná členka, Anna Zimmermanová, sa 05.03.2018 zúčastnila
a reprezentovala nás na 51.ročníku
okresnej súťaže Vansovej Lomnička
v Spišskej Novej Vsi v Galérii umelcov, s poéziou od Jána Smreka – Báseň
o krásnej matke, kde získala pekné 2.
miesto. Postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo 17. 03. 2018 v kultúrnom
dome v Košickej Belej. S tou istou poéziou získala 2. miesto, za čo jej veľmi
pekne ďakujeme.
Dňa 19.03. 2018 v koncertnej sále
Reduty v Spišskej novej Vsi sa konalo
predveľkonočné stretnutie rodín „Veľká noc prichodzi,“ ktoré organizovala
Únia žien Slovenska. Nezabudnuteľné
miesto svojou kreativitou sme mali aj
my, členky zo Základnej organizácie
Kluknava. Táto tematika bola zameraná na prípravu svätenia sviatkov Veľkej Noci, spojená so symbolom prichádzajúcej jari. Odporúčaná hlavná téma
bola „Náš veľkonočný stôl“, ktorý by
mal prezentovať tradície Veľkej noci.

DHZ Kluknava pri upratovaní snehovej nádielky

Anna Zimmermannová
na súťaži Vansovej Lomnička

Pečené, nepečené jedlá, koláče, rôzne
dekorácie, ozdoby, kraslice a pod. Ani
tu sme nesklamali, vďaka našim šikovným žienkam, ktoré ukázali svoje nádherné ručné práce. Poďakovanie patrí

Marte Jurčákovej, Mgr. Gabriele Kyseľovej, Daniele Šlebodovej, Mgr. Márii
Pongó, Katke Regrutovej, Anne Rabatinovej, Mgr. Eve Ondášovej a Anne Ringošovej.
V mesiaci apríl sa pod vedením Mgr.
Evy Ondášovej vyčistila plocha od Gomoľovej smer Dolina, až ku cigánskemu krížu, kde bol pozberaný odpad,
papiere, plastové fľaše, a iné. Všetko sa
zozberalo do plastových vriec a tie boli
odvezené na skládku odpadu ﬁrmou
Brantner, za čo aj patrí vďaka tým,
čo sa podieľali na tom, aby prostredie
a príroda okolo nás boli krajšie.
Chcem sa poďakovať aj za výzdobu
kostola a prípravu Božieho hrobu, sv.
Anny, kvetinovej výzdoby, ktorú tiež
pravidelne pripravujú naše členky Martina Richnavská, Katarína Regrutová, Alžbeta Pioková, pod vedením
Mgr. Evy Ondášovej.
16. 5. 2018 sme si v základnej škole
pripomenuli deň venovaný všetkým
matkám - Deň matiek. V tento sviatok
Únia žien zorganizovala nádhernú výstavku ručných prác, v spolupráci s riaditeľkou školy, RNDr. Jelou Zimmermanovou, ktorá nám poskytla priestory
v budove školy, kde si mohli občania

Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom. (Warren Buffett)
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Kluknavy pozrieť a pokochať sa krásou
a nádherou šikovných rúk kluknavských šikovných žien.
Nezabudli sme ani na duchovnú činnosť a 26.5.2018 sme zorganizovali púť
do Gaboltova, kde je zasvätený kostol
Panne Márii Škapuliarskej. Tam sme
mali sv. omšu, ktorú celebroval pán
kaplán Mgr. Pavol Gajdošík. Po nej sme
sa išli naobedovať a potom sme sa presunuli do Vyšnej Šebestovej do Ružencovej záhrady, kde nás čakali milí ľudia, ktorí nám odovzdali krásny výklad
a histórii tohto miesta.
Pri príležitosti Národného týždňa
Charity od 10.6. - 16.6.2018 sme zorganizovali dobrovoľnú zbierku šatstva, obuvi a hračiek. Táto zbierka sa uskutočnila
v dňoch 12.6. - 14.6.2018 v priestoroch
Obecného úradu Kluknava. Zbierky sa
zúčastnili občania Kluknavy a Richnavy. Táto zbierka bola následne odovzdaná Spišskej Katolíckej Charite. Všetkým
občanom, ktorí sa zbierky zúčastnili,
patrí veľká vďaka. Aj týmto pekným gestom sme prejavili, že ľudskosť a ochota
pomôcť iným ľuďom, ktorí sú v núdzi,
Kluknavčanom nie je cudzia.
03.07. 2018 ako každý rok, sa naša
členka, Anna Ringošová, postarala

Púť do Gaboltova a Nižnej Šebastovej

o tradičnú púť do Levoče, na ktorú sa
rok čo rok hlási čoraz viac ľudí.
Všetkým členkám Únie žien chcem
touto cestou poďakovať za ich prácu a čas, ktorý venujú organizácii,
a taktiež všetkým občanom Kluknavy. Zvlášť poďakovanie patrí starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi za
finančnú a morálnu podporu, ako

aj celému Obecnému úradu, za ich
pomoc a pochopenie. Prajem všetkým krásne leto, plné slnka a oddychu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu
v druhom polroku.
Predsedníčka Únie Žien Slovenska –
Základná organizácia Kluknava,
Anna Rabatinová

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava
Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody už tradične patrí prezentácii úspechov poľovníctva. Je to obdobie, v ktorom si viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody, životného prostredia všetkého živého
i neživého v nej najmä preto, že práve v tomto období kladenia mláďat, je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. Starať sa o prírodu, zveľaďovať a chrániť
ju nemožno len určité obdobie v roku, je to sústavná, každodenná povinnosť
člena každej spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledujú
a hodnotia nielen zainteresované kruhy odborníkov či nepoľovnícka verejnosť
navštevujúca prírodu, no najmä naše deti, ktorým chceme ísť príkladom.

V

ážení priatelia, my poľovníci patríme do
spoločnosti, sme jej súčasťou, spoločnosť nás vníma,
reaguje na našu činnosť.
Všetci si musíme uvedomiť,
že úlohou každej vyspelej
spoločnosti je ochrana prírody
a ekologickej rovnováhy, ktorá je
základnou podmienkou zachovania
života na tejto planéte. O to sa pričíňame aj my poľovníci svojou každodennou obetavou prácou. Nepoľavme,
nedopusťme, aby to bolo ináč. Pýtam
sa či robíme všetko pre to, aby sme zachovali veľkú populáciu zveri v našich
lesoch. Moja odpoveď je ÁNO. Príkladne sa staráme o zver počas celého roka
a zveľaďujeme našu prírodu. Preto
veľké poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom poľovníckej spoločnosti Kluknava, priateľom poľovníctva,
ktorí sa svedomito starajú o zveľadenie a ochranu nášho genofondu, obci

Kluknava, Urbárskym spoločnostiam, Poľnohospodárskemu družstvu Kluknava a dobrovoľníkom za
zveľaďovanie a ochranu
prírody.
Aj keď líška do prírody určite patrí, jej početné stavy negatívne vplývajú na život malej zveri
a taktiež predstavuje riziko prenosu
nebezpečných ochorení. Vzhľadom na
tieto skutočnosti sa PSVLaP rozhodla
aj pre ďalší, v poradí už tretí ročník
súťaže o najlepšieho líškara. Súťaž sa
konala v zimných mesiacoch od decembra do februára. Celkovo bolo ulovených 33 kusov líščej zveri. Všetkým
lovcom ďakujem za účasť.
Na treťom mieste sa umiestnili a získali bronzovú medailu: Vladimír Balčák a Lukáš Richnavský s počtom 3 ks.
Na druhom mieste sa umiestnili
a striebornú medailu získali Ing. Marek
Balčák a Martin Lipták s počtom 4 ks.

Prvenstvo a zlatú medailu si obhájil
Ľubomír Lovas s počtom 13 ks. ulovených líšok. Výhercom srdečne blahoželáme.
Pri príležitosti Jún – mesiac poľovníctva sa konal aj poľovnícky guľáš
v kaštieli Biela Dáma a Čierny Rytier,
kde boli výhercovia súťaže ocenení.
Nezabudlo sa ani na jubilantov a slávnostne sa im zablahoželalo a odovzdal
sa dar. Pán Majerník Stanislav a pán
Majerník Štefan oslávili krásnych 70
rokov a Pekľanský Peter mal 50 rokov. Jubilantom ešte raz blahoželáme.
Posedenie sa nieslo v priateľskej a zábavnej atmosfére. Guľášu sa zúčastnili
členovia poľovníckej spoločnosti spolu
s rodinami. Všetkým zúčastnením a aj
tým, čo sa podieľali na organizácií akcie ďakujeme.
LESU A LOVU ZDAR
Ing. Ľuboš Šuster
Predseda PSVLaP Kluknava

Život nie je o hľadaní samého seba. Je o tvorení samého seba. (G.B. Shaw)
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SZZP(ZO SZZP) KLUKNAVA
VYKAZUJE SVOJU ČINNOSŤ
21. ROK.

Činnosť ZO SZZP
v 1. polroku 2018

K

31. decembru 2017 tvorilo členskú základňu 97 členov, k 30.
júnu 2018 - 105 členov – zdravotne
postihnutých občanov i priateľských
členov – občania ochotní pomáhať
dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom. Členská základňa sa
prirodzene obmieňa, niektorí členovia
zomreli, niektorí sa z organizácie odhlásili a noví pribudli.
Činnosť ZO sa riadi plánom práce,
ktorý na nasledujúci rok schvaľuje
členská základňa na výročnej členskej
schôdzi. Spolupracujeme s Okresnou
radou SZZP (OR SZZP) v Gelnici a so ZO
ostatných obcí okresu Gelnica, s OcÚ
Kluknava, ZŠ Kluknava, Reštaurácia
Poľovník, Urbariát, pozemkové spoločenstvo Kluknava.
Aktivity podľa plánu práce organizuje výbor ZO, ktorý vedie predsedníčka Mária Papcunová.
V 1. POLROKU 2018 SME
USKUTOČNILI TIETO AKCIE:
ýročná členská schôdza dňa
27.02.2018 sa konala za účasti
hostí: Božena Janošková, predsedníčka OR SZZP Gelnica a Ing. Ján Kaľavský, predseda Urbariátu – pozemkové
spoločenstvo Kluknava. Vyhodnotili
sme rok 2017 a schválili plán práce na

V

rok 2018. Predsedníčka Okresnej rady
SZZP Gelnica Božena Janošková poďakovala za prácu predsedníčke a výboru ZO SZZP Kluknava a informovala
o možnostiach rekondičných pobytov
pre rok 2018. Predseda Urbariátu Ing.
Ján Kaľavský poďakoval výboru ZO
za aktivity, ktoré organizuje občanov
obce Kluknava.
Vlakový výlet „Vysoké Tatry“
15.01.2018 – navštívili sme „ľadový
kostol a ľadové sochy“ na Hrebienku.
Výlet sme zorganizovali už po štvrtýkrát. Vedúcou zájazdu bola Anna
Rychnavská.
Divadelné predstavenie“ Až tri
v taňcu na Vidermaňcu“ v Sp. Novej
Vsi sme navštívili dňa 16.04.2018 – po
skončení predstavenia účastníci navštívili nákupné centrum Madaras.
Účasť na konferencii OR v Gelnici–
členovia výborov ZO sa každoročne
stretávajú, aby zhodnotili prácu jed-

Ľudové zvyky a činnosť FSk Kluknavčanka
Ľudová tvorba je súčasťou našej duše, pretože je spojená s minulosťou tejto
Zeme, s jej prírodou, s prácou a šťastím tých, ktorí v nej žijú. K zachovaniu piesní a ľudových zvykov v našej obci prispieva aj FSk Kluknavčanka.

N

aša FSk začala rok bilancovaním
a zhodnotením aktivít za uplynulý rok na výročnej členskej schôdzi
dňa 19.01.2018. Prvým verejným vystúpením v tomto roku bola účasť na 3.
obecnej zabíjačke. V rámci fašiangov
sme oživili zvyk „Chodenie s Heinom“,
dievčatá - za sprievodu muziky v zložení: PaedDr. Roman Ondáš, Marek, Matej a Jozef Tatranský, zatancovali koleso
a veselým spevom rozohriali prítomných v chladnom januárovom dni.
Únia žien Slovenska, okresná organizácia Sp.N.Ves, každoročne organizuje výstavu ručných prác s kultúrnym
programom zameraným na blížiacu sa
Veľkú noc. Na tejto akcii dňa 19.03.2018
sa FSk Kluknavčanka predstavila
fašiangovými zvykmi. Naša vedúca
Mgr. Gabriela Kyseľová ukázala svoju
šikovnosť na veľkonočných vajíčkach
zhotovených z nití a adventnom venci
z vaječných škrupín. Jej práce vzbudili
veľkú pozornosť a obdiv mnohých náv-

števíkov. Dňa 05.05.2018 sa dievčenská
zložka našej FSk zúčastnila regionálnej
súťažnej prehliadky „Nositelia tradícií“
v Smižanoch. Predstavili sa svadobným zvykom „Vitie pierok“ a umiestnili sa v bronzovom pásme.

notlivých ZO okresu a získali informácie o zámeroch OR pre budúce obdobie.
Aj tento rok sa na okresnej konferencii dňa 26.04.2018 zúčastnili 3 členovia
ZO Kluknava.
Zábavný
trojboj“
Margecany
26.05.2018 – súťaž v riešení krížoviek,
sudoku a osemsmeroviek, kde naši 4
členovia úspešne reprezentovali ZO
a získali 2 diplomy - Anna Schvarcová,
2. miesto v kategórii ženy nad 65 rokov a Ján Papcun, 2. miesto v kategórii
muži nad 65 rokov.
Zájazd na termálne kúpalisko Vrbov ZO zorganizovala v utorok, 5.júna
2018, na ktorom sa zúčastnili okrem
členov ZO SZZP aj nečlenovia.
Okrem týchto aktivít sa členovia
zúčastnili na rekondičných pobytoch
v Bardejovských Kúpeľoch, Trenčianskych Tepliciach a v Turčianských
Tepliciach.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto
roku je bohatá na aktivity, okrem členov sa na jednotlivých akciách zúčastňujú aj rodinní príslušníci aj nečlenovia.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, Eve
Balogovej – reštaurácia Poľovník, ZŠ
Kluknava, sponzorom: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Helena Palková
a nemenovaným darcom.
V Kluknave, jún 2018.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová,
predsedníčka ZO SZZP
V predvečer Turíc – Rusadľoch19.05.2018- naše dievčatá farebnými
stužkami ozdobili pripravený máj
a DHZ Kluknava za sprievodu spevu
dievčat postavili máj pre všetky dievčatá z Kluknavy.
Prijali sme pozvanie Karpatskonemeckého spolku a obce Chmeľnica,
okr. Stará Ľubovňa, na 26. ročník „Dne
nemeckej kultúry“ a 03.06.2018 sme vystúpili s pásmom „Pranie na potoku“.
FSk na Stavaní mája 19.05.2018

Ako často sú to až ruiny, ktoré otvoria výhľad na nebo. (V.Frankl)
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Rádio Regina Košice nás pozvala na
verejnú nahrávku relácie „Zahrajte mi
túto“ – na rozhraní dvoch regiónov:
Spiša a Šariša. Toto nahrávanie sa
uskutočnilo dňa 04.06.2018 v susednej šarišskej obci Víťaz, kde vystúpila
domáca FSk Pridaň a naša FSk Kluknavčanka za doprovodu ľudovej ľudovej hudby Romana Ondáša. Predstavili
sme sa pôvodnými piesňami z Kluknavy – A ot Kľuknavi šedzem miľ, Vyľala

vodzička..., dievčenská skupina zaspievala piesne, ktoré sa spievali na svadbe
pri snímaní party.
Mária Hamráková, členka našej
FSk, rozprávala o histórii FSk Kluknavčanka od jej vzniku v roku 2000,
Apolónia Cenká, taktiež členka našej FSk, spomínala na svoju učiteľku
– speváčku Janku Guzovú a RNDr.
Mária Vasiľová oboznámila prítomných aj širokú poslucháčsku verej-

Telovýchovná jednota FC Kluknava
Telovýchovná jednota

FC Kluknava

S

úťažný ročník 2017/2018 sa skončil a tak nastáva čas zrekapitulovať výsledky jednotlivých mužstiev.
V jarnej časti sme do A mužstva zapracovali hlavne mladých hráčov a na
hosťovanie tiež prišiel Dávid Seman zo
Sloviniek. Mužstvo dospelých po náročnej jarnej časti si postrážilo pozíciu
z jesene a obhájilo 12. miesto. Pre naše
mužstvo to znamená, že aj budúci ročník budeme hrať v V. lige skupine podtatranskej. Po sezóne sa s mužstvom
rozlúčil náš tréner a hráč Richard Borza, ktorý odchádza do Veľkého Šariša.
Vedenie klubu TJ FC Kluknava sa mu
chce veľmi pekne poďakovať za jeho
štvorročné pôsobenie u nás a želáme
mu veľa úspechov v novom klube
.Mužstvo dorastu nás potešilo najviac,
keď po výborne odohratej jarnej časti
skončilo na prvej priečke. Zápas o po-

stup do 3.ligy už nevyšiel podľa ich
predstáv, keď neuspeli proti mužstvu
z Jamníka, a tak aj naďalej ostávame
v okresnej suťaži. Dorastencov viedol
tréner Milan Lisý. Žiacke mužstvo prevzal od jarnej časti staronový tréner
Peter Rychnavský. Našim najmenším
chlapcom sa v jarnej časti darilo strie-

nosť s dejinami a pozoruhodnosťami
Kluknavy. Relácia bola odvysielaná
dňa 11.06.2018.
Naša FSk chce aj naďalej pripomínať
staré zvyky, tradície a piesne a uchovávať ich pre ďalšie generácie. Vyslovujem prianie, aby sa naše rady rozrástli
hlavne o chlapcov, ale aj ženy.
za FSk Kluknavčanka,
Marta Medvecová
davo, napokon jarnú časť ukončili
výhrou v Helcmanovciach. Na záver
sa chce vedenie TJ FC Kluknava poďakovať hlavne našim fanúšikom za ich
podporu, poslancom a starostovi obce,
hospodárom, funkcionárom klubu
a všetkým ktorí sa pričinili o napredovanie futbalu a športu v obci.
Za výbor TJ FC Kluknava,
predseda Ján Richnavský

Dorastenci - ukončenie sezóny

Hráči A-mužstva v súťažnom ročníku 2017/2018

Prvých 90 minút zápasu je najdôležitejších. (Bobby Robson)
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Tabuľka žiaci
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

1

TJ Slovan Nálepkovo

18

16

1

1

178:20

49

2

TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

18

16

0

2

84:24

48

3

FK Prakovce

18

15

0

3

124:31

45

4

ŠK Lesy Švedlár

18

10

2

6

73:53

32

5

MFK Gelnica

18

6

2

10

27:60

20

6

FK Slovan Veľký Folkmár

18

6

2

10

34:56

20

7

AŠK Maria Huta Gelnica

18

6

0

12

41:86

18

8

TJ FC Kluknava

18

4

2

12

41:78

14

9

TJ Lokomotíva Margecany

18

3

4

11

14:77

13

10

FK Slovan Helcmanovce

18

1

1

16

10:128

4

Počet kôl

Výhra

Remíza

Prehra

Skóre

Body

Strelci gólov - žiaci TJ FC Kluknava
Poradie Meno hráča

Počet gólov

1.

Šimon Kubalec

9

2

Patrik Čech

8

3.

P. Macejko

2

4.

L. Fodor

2

Tabuľka dorast
Poradie Názov klubu
1.

TJ FC Kluknava

16

13

1

2

67:16

40

2.

MFK Gelnica

16

11

3

2

73:12

36

3.

FK Prakovce

16

10

2

4

62:21

32

4.

TJ Lokomotíva Margecany

16

7

4

5

40:36

25

5.

TJ v Mníšku nad Hnilcom

16

8

1

7

74:45

25

6.

TJ Slovan Nálepkovo

16

7

0

9

49:63

21

7.

ŠK Lesy Švedlár

16

3

2

11

24:60

11

8.

FK Slovan Helcmanovce

16

3

2

11

36:68

11

9.

AŠK Maria Huta Gelnica

16

2

1

13

21:125

7

Strelci - dorast TJ FC Kluknava
Poradie Meno hráča

Počet gólov

1

Daniel Šuba

18

2

Tomáš Chibeľ

15

3

Dávid Jánošík

12

Ak robiš čokoľvek, nerob to na polovicu. Iba tak zvíťazíš a to je celé tajomstvo úspechu. (Zinedine Zidane)
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Tabuľka A-mužstvo – V- liga Podtatranská
Poradie Názov klubu

Počet kôl

Víťazstvo

Remíza

Prehra

Skóre

Body

1.

FK 1931 Hranovnica

30

20

7

3

113:36

67

2.

FK Veľká Lomnica

30

19

4

7

83:40

61

3.

1. MFK Kežmarok

30

18

5

7

66:39

59

4.

Slavoj Spišská Belá

30

16

8

6

74:43

56

5.

FK Olcnava

30

15

9

6

75:42

54

6.

ŠK Harichovce

30

14

8

8

92:39

50

7.

FK Vysoké Tatry

30

15

3

12

57:28

48

8.

TJ Štart Hrabušice

30

15

3

12

80:67

48

9.

TJ Tatran Ľubica

30

13

7

10

64:52

46

10.

FK 05 Levoča

30

13

6

11

57:41

45

11.

TJ Slovan Nálepkovo

30

13

5

12

78:44

44

12.

TJ FC Kluknava

30

12

5

13

73:52

41

13.

FK Prakovce

30

11

2

17

55:53

35

14.

ŠK Štrba

30

6

3

21

49:71

21

15.

FK Slovan Helcmanovce

30

2

1

27

20:177

7

14.

FK Slovan Veľký Folkmar

30

0

0

30

19:231

0

Strelci gólov TJ FC Kluknava – A-mužstvo
Poradie Meno hráča

Počet gólov

1.

Marián Belej

30

2.

Marek Belej

12

3.

Marcel Varga

10

Vyžrebovanie jesennej súťaže – dospelí – V. liga Podtatranská
Dátum

Mužstvá

Čas zápasu

05.08.2018

Kežmarok – Kluknava

16.30 hod.

12.08.2018

Kluknava – Spišská Belá

16.30 hod.

19.08.2018

Olcnava – Kluknava

16.00 hod.

26.08.2018

Kluknava – Harichovce

16.00 hod.

02.09.2018

Vysoké Tatry – Kluknava

15.30 hod.

09.09.2018

Kluknava – Hrabušice

15.30 hod.

16.09.2018

Ľubica – Kluknava

15.00 hod.

23.09.2018

Kluknava – Levoča

15.00 hod.

30.9.2018

Nálepkovo – Kluknava

15.00 hod.

07.10.2018

Odorín – Kluknava

14.30 hod.

14.10.2018

Kluknava – Sp. Stará Ves

14.30 hod.

21.10.2018

Hranovnica – Kluknava

14.00 hod.

28.10.2018

Kluknava – Veľká Lomnica

14.00 hod.

Neverím na šťastie. Verím, v tvrdu prácu, presvedčenie, tvrdohlavosť a schopnosti. (Diego Simeone)
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Obec Kluknava v spolupráci
s FS Kluknavčanka

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

XIV. ročník Kluknavských
folklórnych slávností

„A ot Kľuknavi

śedzem miľ“,
ktoré sa uskutočnia

02.09.2018 (nedeľa)

Mú zeum v Kluknave
Vážení občania,
obec Kluknava začala s rekonštrukciou strechy na
národnej kultúrnej pamiatke vedenej ako Dom služobníctva so s.č. 189. Zámerom obce je zachovať túto
pamiatku a vytvoriť v nej múzeum tradičných remesiel. Vzhľadom na túto skutočnosť Vás prosíme, aby
Ste nevyhadzovali staré veci, ktoré majú historickú
hodnotu. Prosíme Vás, aby Ste staré predmety, predovšetkým nástroje, náradia, dekorácie, kroje, ale aj
veci dennej spotreby zo staršieho obdobia priniesli
na obecný úrad a prispeli tak k vytvoreniu múzea
tradičných remesiel v Kluknave. Zároveň touto cestou ďakujeme tým občanom obce, ktorí už prispeli
historickými predmetmi a stali sa tak spolutvorcami
prvého múzea v Kluknave.

vo všešportovom areáli TJ Kluknava.
Tento rok je výnimočný aj tým, že obec
slávi 60. výročie organizovaného folkóru
v Kluknave. Hlavným hosťom tohtoročných slávností bude populárna hudobná
skupina Kollárovci Okrem nich vystúpi na slávnostiach aj: DFS Viganček, FS
z Chmeľnice, FS zo Žakaroviec, deti z Materskej školy v Kluknave, žiaci ZŠ Kluknava a domáca FSk Kluknavčanka.

UZÁVIERKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE MEDZI
KLUKNAVOU A ŠTEFANSKOU HUTOU

O

znamujeme občanom obce, že v zmysle uznesenia č.
346-17/5-2018 obecného zastupiteľstva obce Kluknava zo dňa 17. mája 2018 a na základe požiadaviek občanov
obce je v termíne od 2. júla do 31. augusta 2018 uzatvorená
miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou pre všetky motorové vozidlá okrem dopravnej obsluhy.
Cesta bude v letných mesiacoch využívaná na rekreačné
účely, predovšetkým pre cyklistov, peších a korčuliarov.
Touto cestou prosíme o rešpektovanie príslušného dopravného značenia.

ŠTATISTIKA (k 30.06.2018)
Počet obyvateľov (30.06.2018): 1569
Prihlásení na trvalý pobyt – 4

Všetkých Vás na toto jedinečné folklórne
podujatie

SRDEČNE POZÝVAME.

Odhlásení z trvalého pobytu – 11
Prihlásení na prechodný pobyt: 1
Narodenia: 6
Úmrtia: 13

Neboj sa neúspechov. Obávaj sa šancí, ktoré si zmeškal, keď si sa o ne nepokúsili. (Jack Canﬁeld)
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Oznam o zabezpečení

autobusovej dopravy

počas odpustovej slávnosti sv. Anny

O

znamujeme občanom obce, že v súvislosti s odpustovou slávnosťou Sv. Anny, ktorá
rá sa
sové
bude tento rok konať v dňoh 21., 22., 25. a 26. júla 2018, sú zabezpečené 2 autobusové
spojenia, jeden autobus pôjde zo Štefanskej Huty a druhý z Hrišoviec, obidva budú mať
rovnaký čas odchodu a obidva budú stáť na každej autobusovej zastávke v Kluknave.

JEDNOTLIVÉ SPOJENIA SÚ NASLEDOVNÉ:
 V SOBOTU 21. JÚLA 2018
» budú autobusy odchádzať zo Štefanskej Huty aj z Hrišoviec o 09,00 hod.
 V NEDEĽU 22. JÚLA 2018
» budú autobusy odchádzať zo Štefanskej Huty aj z Hrišoviec o 08,30 hod.
 V STREDU 25. JÚLA 2018
» budú autobusy odchádzať zo Štefanskej Huty aj z Hrišoviec o 09,00 hod.
 VO ŠTVRTOK 26. JÚLA 2018
» budú autobusy odchádzať zo Štefanskej Huty aj z Hrišoviec o 09,00 hod.
Autobusy budú stáť na každej autobusovej zastávke. Po skončení sv. omše pôjdu autobusy späť.
Zároveň upozorňujeme, že počas celého trvania púte bude zavedená jednosmerná premávka pre všetky motorové vozidlá,
a to nasledovne: vjazd ku kostolíku sv. Anny bude zabezpečený po miestnej komunikácii z Kluknavy – ako to bolo doteraz
a výjazd bude vedený smerom cez Ovčie po starej ceste.
Zvlášť upozorňujeme na rešpektovanie zákazu vjazdu v obci Ovčie smerom ku kostolíku sv. Anny. Na dodržiavanie tejto
jednosmernej prevádzky budú dohliadať organizátori a príslušníci Policajného zboru SR.

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec
Kluknava vynechala rubriku Jubileá a výročia, ako aj mená narodených a zomrelých.

Vy máte 4 hriechy za 4 roky? Pani, ja mám viac za 4 hodiny! (Maroš Kuffa)
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Program púte k sv. Anne 2018
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ KLUKNAVA
VÁS POZÝVA NA

PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2018
V ROKU 160. VÝROČIA ZJAVENÍ SA PANNY MÁRIE V LURDOCH
a
100. VÝROČIA NARODENIA SV. PÁTRA PIA

21. 07. 2018 – sobota
09.30 hod.

Slávnostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod.

Sv. omša
Celebruje: P. Pavol Kruták SVD,
provinciál SVD na Slovensku

12.00 hod.

Po sv. omši spomienka na
p. Jozefa Hanzélyho SVD, správcu
farnosti v Kluknave v rokoch 1982-1990

20.30 hod.

Fatimská pobožnosť
živý ruženec svetla hraný birmovancami
a sviečková procesia so sochou Fatimskej
Panny Márie

25. 07. 2018 – streda
Sviatok sv. Jakuba, apoštola
09.45 hod.

Adorácia
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
s modlitbou zasvätenia detí
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

10.30 hod.

Sv. omša
Celebruje: Vdp. Jozef Palenčár,
farár v Kluknave

26. 07. 2018 – štvrtok
Slávnosť sv. Joachima a Anny

22. 07. 2018 – nedeľa

09.30 hod.

Radostný ruženec – birmovanci
a modlitba Korunky k Božiemu
milosrdenstvu

10.30 hod.

Sv. omša
Celebruje: Vdp. MARIÁN KUFFA,
správca farnosti Žakovce, predstavený
a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza
v Žakovciach

Slávnosť sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
08.00 hod.

Sv. omša
Celebruje: Vdp. Ján Kundrík,
administrátor farnosti Michalová

09.30 hod.

Slávnostný ruženec a modlitba
Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod.

Slávnostná sv. omša
Celebruje: J. E. Mons. FRANTIŠEK RÁBEK,
vojenský ordinár

SVIATOSŤ ZMIERENIA:
Sobota od 08.00 hod.
Nedeľa od 06.30 hod.
Streda od 09.00 hod.
Štvrtok
od 08.30 hod.
Štvrr

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

V prípade nepriaznivého počasia budú
sv. omše a sobotný večerný program
v pútnickom kostole sv. Anny.

V čase sv. omší bude cestnú premávku
riadiť polícia.

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

