Kluknavský hlas
júl - december 2011
Vážení spoluobčania.
Posledný list v kalendári neodvratne svedčí o tom, že sme na konci roku 2011. Máme za sebou
sebou nie len ďalší
polrok,
polrok, ale celý rok 2011. Život v našej obci plynul s tým, že každý deň priniesol niečo nové, niečo dôležité, niečo pekné
alebo niečo smutnejšie. Chceme Vám aj na stránkach tohto vydania kluknavského hlasu
hlasu priblížiť
priblížiť dianie v Kluknave za
II. polrok 2011.

=====================================================================
JE TO O NÁS...
V tieto sväté adventné dni a v čase, kedy máme pocit že ho je (toho času) čím ďalej tým menej, chcem sa
na chvíľu spolu s vami zastaviť. Unavení a unaháňaní povinnosťami, starosťami, zhonom – spomaľme...
„Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme...“
Je pozoruhodné, ako slová napísané už prorokom Izaiášom asi 700 rokov pred narodením Ježiša Krista,
potvrdené a s novou naliehavosťou vyrieknuté Jánom Krstiteľom v Jeho čase, prešli do piesne, ktorú po tieto dni
s radosťou a nadšením spievame v našom vynovenom kostole.
Príde! Cestu mu pripravme!
Týchto pár slov vystihuje celú podstatu adventu, ale i poukazuje na pravý a jediný zmysel Vianoc.
Je zaujímavé sledovať, ako sa aj v dnešných časoch ku Kristovi „hlásia“ (skrz túžbu po daroch Vianoc – po
pokoji a po šťastí) i tí, ktorí príčinu a prameň oných darov – Krista – v človeku zrodeného Boha – odmietajú. Ale
tiež to, s akou povrchnosťou a bez vnútornej zúčastnenosti, už po mnohé generácie prechádzame okolo tohto
tajomstva my, čo sa ku Kristovi hlásime.
Syn Boha sa rodí pre všetkých ako Svetlo sveta,
ako večné Slovo Pravdy.
Však chcú sa podaktorí len v svetle tomto potešiť,
potechu požadujúc – mysliac, svoje právo – od Toho,
ktorý je sám Božím Darom,
ale darom Bohu chce mať mňa!
Je viac advent, ako zhon!
A Jeho príchod – narodenie
nezrovnajúc viacej je,
než naladenie sa na náladu,
akoby vianočnú!
Dôslednosť a hĺbka tajov,
blížiacich sa od Betlémskych krajov
k skutočnému zrodu Syna – Krista – žitia Kráľa
nech pohýna nás po tieto dni!
Zo srdca vám želám prežiť narodenie Krista v svojom srdci, vo vašej rodine, vo vašom dome, namiesto
zúfalých pokusov naháňať sa za mŕtvymi náladami, hoc i starodávnych zvykov či novodobých pseudokultúrnych
hitov!
Prajem vám z celej duše odvahu zmeniť svoj život na neustále očakávanie stretnutia s Kristom a
Spasiteľovi dovoliť narodiť sa vo vašich srdciach!
S láskou váš Paľo Ondrík, kluknavský farár
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
koncom decembra bude rok od zloženia sľubu novozvolených poslancov a starostu obce. O chvíľu je
koniec roka 2011 a je za nami obdobie, ktoré môžeme hodnotiť. Hovorí sa, že prvý rok vo volebnom období býva
najťažším, pretože je to obdobie, kedy je potrebné pripraviť veci, žiadať o dotácie a výsledky sa prejavia neskôr.
V minulom volebnom období bola schválená III. etapa Dolinského potoka, na ktorej sa stále pracuje podľa
harmonogramu. Problémom je pravá strana (z pohľadu v smere toku) je značne poškodená, na opravu sú aj
peniaze, ale zatiaľ stále chýba súhlas ministerstva na realizáciu. Vlastníkom toku je Slovenský vodohospodársky

podnik, š.p. Taktiež v minulom volebnom období bola podaná žiadosť o dotáciu na „Obnovu parku pri kaplnke sv.
Jána“, ktorá bola podporená sumou 3 400 €. V roku 2010 na oprave materskej školy bolo preinvestovaných
168 307,47 €, z tejto sumy boli použité vlastné zdroje vo výške 86 144, €, úver z Dexie banky bol poskytnutý vo
výške 85 163 €, z ktorého tohto roku bolo uhradené 30 600 €. Celkový rozpočet na rekonštrukciu materskej školy
je v hodnote 457 944 €. Úroková sadzba v októbri 2010 bola vo výške 3,05 %, dnes je vo výške 3,629 %. Na
dokončenie nemáme vlastné zdroje, zobrať ďalší úver je drahý špás a výzvy na materské školy zatiaľ neboli
zverejnené.
V mesiacoch marec – október 2011 bol úspešne realizovaný projekt Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR v hodnote 92 698 €. Cieľom tohto projektu bolo znížiť povodňové riziká
a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. Boli zrealizované vodozádržné
opatrenia, ktoré zachytia 34 030 m kubických vody. V rámci projektu bolo zamestnaných 10 občanov evidovaných
na ÚPSVaR. Celkove bolo urobených 378 hrádzok, 175 odrážok a 25 bandžúr.
Z ministerstva financií na zateplenie fasády obecného úradu bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 €, od
nadácie Slovenskej sporiteľne na opravu šatní na ihrisku sme dostali dotáciu vo výške 3 000 €. Zatiaľ v roku 2011
sme dostali dotácie vo výške 109 098 €. Od začiatku roka 2011 bolo podaných 22 žiadostí.
Z väčších akcií boli zrealizované: parkovisko pri novom cintoríne, oprava oplotenia a šatní na ihrisku,
výmena okien a zateplenie obecného úradu, pri bytovkách odvodnenie cesty, obnova parku pri kaplnke sv. Jána,
oprava oplotenia cintorína v Štefanskej Hute, v materskej škole oprava kuchyne, odizolovanie stien v triedach,
montáž protisnehových zábran a oprava autobusovej zastávky nad Štefanskou Hutou s prispením Slovenskej správy
ciest a Urbárskej spoločnosti Kluknava, ktorým patrí poďakovanie za pomoc.
Bola podaná žiadosť o dotáciu na zberný dvor, ktorý mal byť pôvodne na vyšnom konci pod bytovkami. Po
prehodnotení bude umiestnený pri ceste do Štefanskej Huty na ľavej strane „nad Hacou“. Poďakovanie patrí
Urbárskej spoločnosti za ústretovosť pri poskytnutí dlhodobého prenájmu pozemku, na ktorom bude prevedená
realizácia stavby.
Najväčším problémom obce je vodovod a kanalizácia. Podtatranská vodárenská spoločnosť (po viacerých
jednaniach a urgenciách zo strany obce) na rok 2012 nemá v pláne realizáciu v našej obci.
V minulých rokoch boli stretnutia dôchodcov s finančným príspevkom z rozpočtu obce vo výške 33 € pre
dôchodcu „z dôvodu zvýšených nákladov z titulu odkázanosti na opatrovateľskú službu.“ Ak chceme aby sa obec
rozvíjala a aby boli zabezpečené služby pre všetkých občanov obce, obecné zastupiteľstvo uznesením zo dňa
11.11.2011 rozhodlo, že sa od vyplácania finančného príspevku upustí a stretnutia dôchodcov budú pre tých, ktorí
v príslušnom roku budú mať okrúhle výročie 65, 70, 75 a ďalších 5 rokov. Tohto roku sa stretnutie uskutoční
28.12.2011 v reštaurácii Poľovník s občerstvením a kultúrnym programom.
Mám radosť z postupu futbalistov do 5. ligy (horšie to bolo so záverom jesennej časti), zo záujmu mladých
športovať, ako aj nacvičovať ľudové tance a zachovávať ľudové tradície, z účasti požiarnikov a folklórneho súboru
Kluknavčanka na spoločenských akciách v obci, v pokračovaní opravy kaštieľa. Netešia ma susedské spory
a vytváranie čiernych skládok v obci.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci za činnosť v priebehu roka, poslancom OZ za snahu
a úsilie pri spoluriadení obce, učiteľom základnej a materskej školy za výchovu mladej generácie, lekárom za
starostlivosť o zdravie občanov obce, pánovi farárovi a pánovi kaplánovi za duchovnú obnovu v obci
a starostlivosť pri obnove kostola, podnikateľom za finančnú pomoc pri akciách usporadúvaných v obci,
zamestnancom OcÚ za podporu pri riadení obce, pracovníkom zamestnaných na aktivačných prácach za
zveľadenie obce, zároveň ďakujem všetkým občanom obce, ktorí akoukoľvek formou prispeli k skrášleniu obce,
obohateniu jej kultúrneho a duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách každého z nás.
V novom roku 2012 želám a prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac
hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote a pokojné
požehnané vianočné sviatky.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V druhom polroku 2011 sa Obecné zastupiteľstvo obce Kluknava zišlo 9. septembra a 11. novembra.
Dňa 9.9.2011 na V. zasadnutí OZ poslanci obecného zastupiteľstva prerokovávali: Monitorovaciu správa o plnení
rozpočtu obce Kluknava za I. polrok 2011, Správu o činnosti komisie pre výstavbu a územné plánovanie za
obdobie január až júl 2011, Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011, Štatút obce Kluknava,
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kluknava, Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Kluknava, Požiarny poriadok obce Kluknava a Povodňový plán obce Kluknava. V bode
rôznom sa prejednávala - žiadosť o zmenu finančného pásma pre MŠ a ZŠ a úpravu výšky stravného, žiadosť
o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom prístrojov, žiadosť
o vyjadrenie k umiestneniu videohry, žiadosť o odpredaj pozemku v prospech obce Kluknava, žiadosť o zakúpenie
50 ks stoličiek pre reštauráciu Poľovník, žiadosť ZŠ Kluknava o súhlas na presun finančných prostriedkov medzi

jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením, žiadosť o navýšenie rozpočtu
TJ FC Kluknava na rok 2011, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kluknava na II. polrok 2011,
žiadosť o výmenu vchodových dverí v prevádzke pošty Kluknava č. 205 a ponuky pre poistenie obecného majetku
obce Kluknava.
Na VI. zasadnutí 11.11.2011 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo: kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva, prejednaním a schválením rozpočtu obce Kluknava na rok 2012
a programového rozpočtu na roky 2012 až 2014, prejednaním a schválením rozpočtu spoločnosti Kábel –
Kluknava s.r.o. na rok, prejednaním a schválením rozpočtu Základnej školy Kluknava na rok 2012, Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie, schválením
inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku obce Kluknava za rok, správami jednotlivých komisií
o činnosti za rok 2011, VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady VZN č. 4/2011 k určeniu náležitosti poplatkov za poskytované služby na území obce Kluknava,
Dodatkom k VZN č. 3/2006 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce, Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kluknava a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, Zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kluknava.
V bode rôznom okrem hlavných bodov obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Viery Mondryovej, Kluknava
č.138 o odstúpenie z funkcie členky komisie školskej a kultúrnej, žiadosť Základnej školy Kluknava o technické
zabezpečenie návrhu – zákaz vjazdu motorových vozidiel ku škole v čase od 7,30 hod. do 8,00 hod., návrh na
zrušenie Všeobecne záväzných nariadení obce Kluknava podľa predloženého zoznamu, žiadosť Petra Čabáka,
Kostická 41, Lanžhot, Márie Benckovej Slovinská 6, Krompachy a Anny Lischkovej, Rosná 3, Košice o odkúpenie
pozemku parcely č. 1427/66 vo vlastníctve obce v Štefanskej Hute, žiadosť Magdalény Šmidovej, Kluknava 614
o odkúpenie pozemku v katastri obce Kluknava – Štefanská Huta parc. č. 1427/62 a žiadosť obyvateľov obce
Kluknavy o prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o odstránení hazardných hier z miestnych pohostinstiev na
území obce Kluknava.
POZVÁNKA DO OBECNEJ KNIŽNICE OBCE KLUKNAVA
„Len s knihami môže človek spoznať celý svet.“
Srdečne pozývame všetkých, ktorí radi čítajú, vzdelávajú sa a hlavne oddychujú pri dobrej knihe do
Obecnej knižnice v Kluknave.
Našu knižnicu môžete navštevovať v dňoch pondelok až piatok od 14,00 hod. do 15,15 hod.
Tak ako v predchádzajúcom období aj teraz knižnica pokračuje vo svojich aktivitách. Chceme sa s Vami
podeliť o naše knižné novinky zakúpené v mesiaci november 2011 ako sú Deti púšte, Modrý zápisník, Júlia, Dva
životy a pod. Zakúpených bolo 50 nových kníh, čo je na našu knižnicu veľmi pekné a hlavne chvália si to čitatelia.
Mesiac kníh, marec si v tomto roku žiaci Základnej školy a deti Materskej školy pripomenuli priamo v priestoroch
knižnice čítaním úryvkov z kníh a rozprávaním sa o knihách. V tomto roku pod vedením Adriany Martiníkovej,
poverenej vedením Obecnej knižnice v Kluknave bol vypracovaný projekt o poskytnutie dotácie na podporu
knižnice. Ak by bol úspešný, finančné prostriedky by boli použité na kúpu nových kníh.
Nezabúdajme na to, že knihy sú nie len dobrým spoločníkom vo chvíľach oddychu, ale i kultúrnym
bohatstvom na ceste k vedomostiam.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Adriana Martiníková
OPÄŤ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Doteraz bola prax odchodu mnohých učiteľov zo Základnej školy v Kluknave občasná. Zo starších učiteľov
spomeniem p. Tajcnára s manželkou, p. Žarnaya /terajší spisovateľ/, potom p. Hertélyho, Kobera, Nemčíka atď.
Pred dvanástimi rokmi som tiež odišiel, keď som bol prepožičaný do funkcie starostu obce Víťaz. Počas celej doby
som bol učiteľom ZŠ v Kluknave. Viac ako dvanásť rokov o mojom pôsobení rozhodovali ľudia vo voľbách. Tri
krát v Kluknave a tri krát vo Víťaze. Bolo tomu tak v rokoch 1989-1990 a prvé voľby do funkcie riaditeľa školy
ktorú som prebral od 1.2.1990. Potom sa voľby zopakovali v roku 1994. Tak prišli voľby, ale do samosprávy, keď
v rokoch 1998, 2002 a 2006 rozhodli o mojom poste vo funkcii starostu obce Víťaz.
A opäť tretí krát voľby v Kluknave 17.5.2011 – výberovým konaním rozhodli o opätovnej funkcii riaditeľa
základnej školy.
V niektorej staršej literatúre sa uvádza, že dvakrát do tej istej vody „nevstúpiš“. Dúfam, že sa to presadí v tom
dobrom zmysle.
Škola a učenie ma stále ťahali späť do Kluknavy. Boli aj iné ponuky. A tak od 1.7.2011 som päť riaditeľom
ZŠ v Kluknave. Po určitom čase nastali niektoré zaujímavé zmeny a to hlavne zmeny v učiteľskom kolektíve, kde
skoro dve desiatky učiteľov a kolegov sú moji bývalí žiaci.
So starostom obce a zriaďovateľom školy máme niekoľko mesiacov spolupráce za sebou. Začínajú aj prvé
plody našej vzájomnej spolupráce. Sú vo výhľade aj ďalšie plány, ktoré by mali pomôcť škole aj tým aj obci. Prvá
spoločná aktivita vyšla aj s p. farárom 6.12.2011 /uvítanie reklivií sv. Cyrila/
Práce je na škole viac než dosť. Mám určité predstavy návratu k technickej výchove, ale aj pokračovať už
v schválenom projekte pre našu školu vo vzdelávaní počítačovým systémom.

Začínam porovnávať pracovné príležitosti medzi Prešovským a Košickým krajom. VO Vašom kraji je tých
pracovných príležitostí oveľa menej, čo vidím v množstve žiadosti pracovať v škole od školníka, cez upratovačky
a učiteľky až po asistentov učiteľov. Nedá sa všetkým vyhovieť hneď. V určitom časovom horizonte postupne budú
určité výmeny, ale chce to svoj čas.
V súčasnosti musíme so zriaďovateľom riešiť väčšie problémy napr. ako vyriešiť školskú jedáleň ale aj
ďalšie priestory na vyučovanie. Taktiež riešenie čističky, parkovacích priestorov pri škole a ďalšie aktivity.
Milí rodičia, mám jednu prosbu aj k Vám. Prichádzate až ku bráne školy v čase od 7,30 hod. do 8,00 hod.
Ceste ku škole je úzka, v tom čase prichádzajú autobusy so žiakmi z Hrišoviec a Richnavy, ako aj zo Štefanskej
Huty. Cesta je preplnená žiakmi aj autami. Pokiaľ sa nič nestane je to OK. Dúfam, že sa ani nestane. Na najhoršie
nemyslím. Poprosil by som Vás, zastavte svojim deťom pri budove fary a odtiaľ už Vaše deti určite trafia do školy.
Rodičovské združenie pod vedením Jozefa Hvizdoša má záujem o zorganizovanie Rodičovského plesu dňa
14.1.2012. Kto má záujem, príďte sa vzájomne podporiť a zabaviť. Určite by tam dobre zapadla aj dospelá mládež,
ako budúci rodičia a priatelia školy.
Keďže sme pred Vianocami a Novým rokom, prajem Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastné
vykročenie do nového roku 2012.
Mgr. Stanislav Kovaľ, riaditeľ ZŠ Kluknava
ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola kladie dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa. No tento rozvoj však vplývajú rôzne faktory ako stres,
prostredie životný štýl, preto je veľmi dôležité ponúknuť dieťaťu rôzne impulzy, ktoré by tieto faktory pozitívne
ovplyvňovali.
V našej MŠ sa snažíme deťom dni spestriť aj rôznymi aktivitami a ich rozvoj obohatiť o nové poznatky.
Prijali sme pozvanie Materskej školy vo Víťaze spoločne si pozreli prestavenie bábkového divadielka „Gašparko“
rozprávku „Šípková Ruženka“.
V rámci učebnej témy Slnko, mesiac, hviezdy deti pozorovali nočnú oblohu v Planetáriu v Prešove, rozšírili si tak
svoje vedomosti.
V našej materskej škole sme privítali svojich kamarátov prvákov zo ZŠ Kluknava, ktorí si zaspomínali na dni v MŠ
a ich p. učiteľky.
V mesiaci december navštívil našu MŠ „Mikuláš“ deti ho privítali pekným programom básničkami , pesničkami a
„Mikuláš“ ich obdaril balíčkom plným sladkostí.
Deti s učiteľkami MŠ pripravili „Vianočnú besiedku“ pre svojich rodičov , starých rodičov vianočným pásmom
takto chceli poďakovať za ich lásku a starostlivosť.
S vianočným pásmom sa predstavili aj svojim kamarátom prvákom v Základnej škole a strávili s nimi pekné
dopoludnie.
Čas vianočný navodila aj rozprávka „Vianočný anjelik“ deti sa stáli jej súčasťou a boli na chvíľu malými hercami.
Potešiteľné je, že pri uskutočňovaní našich zámerov škola nezostala sama, preto ďakujeme všetkým rodičom,
sponzorom, zamestnancom školy, obecnému úradu, starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, Rade školy, za to že
našu snahu berú vážne a podporujú ju.
Mgr. Cifrová Alena, riaditeľka MŠ
TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA V KLUKNAVE
26. septembra 2011 bol dňom, kedy nezisková organizácia Via Mirabilis, n.o. otvorila vo veži kaštieľa
v Kluknave Turistickú kanceláriu, kde môžu záujemcovia získať informácie o histórii nie len Kluknavy. Navštíviť
ju môžete v zimných mesiacoch v pracovných dňoch od 09,00 hod. do 13,00 hod.
Jej otvorenie bolo jednou z mnohých aktivít, ktoré vykonala nezisková organizácia Via Mirabilis, n.o.
počas roku 2011. Deň otvárania bol zároveň aj štartovacím dňom 4-dňového seminára venovaného histórii
a turistike v rámci projektu „Historické pamiatky a turistika bez hraníc“, ktorý bol financovaný z prostriedkov
EÚ rámci programu Cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko 2007-2013. Cieľom projektu bolo hlavne
rozhýbanie stagnujúceho cestovného ruchu na trase od Kluknavy po partnerskú obec Abaújvár na severe
Maďarska. V rámci projektu vydala turistického sprievodcu pod názvom „Na ceste za divmi východu“ v 4
jazykových verziách a pamiatkové pohľadnice. Zriadený bol aj informačný portál www.viamirabilis.eu, na
ktorom poskytuje informácie o podujatiach, spoločenských akciách, festivaloch a výstavách na trase projektu a
v neposlednom rade je iniciátorom rekonštrukcie Kluknavského kaštieľa zo 17. storočia. Bližšie informácie máte
možnosť získať, ak nás navštívite, alebo nám napíšete na info@viamirabilis.eu.
Za Via Mirabilis, n.o.
Mgr. Daniela Mikušová
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE V OBCI KLUKNAVA
Poľovnícke združenie Kluknava
Poľovnícke združenie je jednou z najstarších organizácii v obci Kluknava. O jej činnosti sa verejnosť už
pravidelne oboznamuje aj prostredníctvom Kluknavského hlasu.
Naše PZ Kluknava má prenajatých 3348 ha lesov a ostatnej pôdy, o ktoré sa stará 40 členov združenia. Nie je
to len o poľovačke, ale aj o príprave krmiva na zimné prikrmovanie zveri, starostlivosť o krmelce, udržiavanie

posedov, sčítanie zveri, potrebné brigády ako je čistenie lesných chodníkov, prikrmovanie lesnej zveri v zimnom
období a pod. Poľovnícke združenie pravidelne organizuje výstavu trofejí, ktorá sa tohto roku taktiež konala
v priestoroch reštaurácie Poľovník. Poľovnícke združenie pri takýchto príležitostiach nezabúda ani na svojich
bývalých členov, rodinných príslušníkov a iných hostí, pre ktorých je vždy pripravené posedenie pri dobrom guláši.
Teší nás, že o poľovníctvo sa zaujíma čo raz viac mladých ľudí a svedčí o tom aj to, že naše združenie sa postupne
rozrastá o nových členov. Veríme, že poľovnícke združenie bude súčasťou obce aj v budúcnosti a bude ju
reprezentovať k spokojnosti nás všetkých.
V závere touto cestou chceme pozdraviť všetkých občanov obce a zaželať im príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko dobré v novom roku 2012.
Vladimír Balčák, predseda PZ Kluknava
Folklórny súbor Kluknavčanka
Činnosť folklórneho súboru Kluknavčanka pokračovala aj v druhom polroku 2011. Letné, ale aj pekné jesenné
mesiace sú už tradičným časom, kedy sa konajú rôzne folklórne slávnosti a regionálne súťaže. Členky súboru
reprezentovali náš kroj aj pri takých príležitostiach ako sú cirkevné sviatky – púť pri sv. Anne a slávnostné sv.
omše.
Folklórny súbor sa zúčastnil Horehronských slávností v Heľpe, VII. kluknavských folklórnych slávností,
Harichovských folklórnych slávností a Regionálnej súťaže okresov Gelnica a Spišská Nová Ves v Smižanoch, kde
umiestnenie nášho súboru bolo v striebornom pásme. Svojím programom súbor spestril oslavy 700-tého výročia
založenia obce Hrišovce. Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka Vianoce, členovia a členky súboru pripravili pre
občanov obce vianočné pásmo s koledami a vinšami. Mladší členovia súboru svojím programom prispejú aj
k dobrej atmosfére pri posedení s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 28. decembra 2011.
Zachovanie zvykov a tradícií je jednou z hlavných úloh súboru a veríme, že aj v budúcnosti Kluknavčanka
bude mať dostatok členov a snahy odovzdať ich ďalšej generácii.
TJ FC Kluknava
Skončila sa jesenná časť futbalových súťaží ročníka 2010/2011. Začína sa polčasová rekapitulácia aj výsledkov
mužstiev TJ FC Kluknava. Žiacke mužstvo, ktoré viedol nový tréner Ján Horváth, obsadilo 7. miesto v 1.B triede.
Nový tréner pritiahol aj nové mladé tváre a obohatil chlapcov aj svojimi dlhoročnými skúsenosťami.
Novozaložené mužstvo dorastu nás v jeseni veľmi dobre reprezentovalo v 2. triede, kde je predbežne na 4.
mieste. Dorastencov vedie Dávid Richnavský a Filip Rychnavský.
Úvodnými stretnutiami 5. ligy Podtatranskej, A mužstvo dospelých prekvapilo všetkých fanúšikov. No postupne
akoby hráčom ich postavenie v tabuľke zväzovalo nohy a prišli prehry. Najviac mrzia tie domáce s mužstvami
z dna tabuľky, no veríme, že mužstvo pod vedením Jaroslava Rychnavského v jarnej časti nadviaže na dobré
výkony a poteší fanúšikov.
Vedenie TJ FC Kluknava chce aj touto cestou poďakovať hráčom, trénerom, funkcionárom, starostovi obce,
poslancom, sponzorom, fanúšikom, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj futbalu v obci.
Zároveň prajem všetkým príjemné a požehnané sviatky a všetko len to najlepšie v novom roku.
Za výbor TJ FC Kluknava, Tomáš Rychnavský
OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom, že obecné zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí schválilo VZN k určeniu náležitostí
poplatkov za poskytované služby na území obce Kluknava, VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kluknava a Dodatok č. 1 k VZN – Prevádzkový
poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Kluknava – cenník služieb. Dane a poplatky sa upravili len
nepatrne z dôvodu zaokrúhľovania.
Zároveň pripomíname občanom, ktorí majú zosnulých príbuzných pochovaných na obecných cintorínoch, že je
potrebné prísť na obecný úrad uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta a uhradiť poplatky za nájom,
vrátane nedoplatkov za minulé obdobie. Poplatok sa platí v zmysle VZN na 10 rokov vopred.
Katarína Hanková
Správa o priebehu pripravovaných projektov na získanie finančných prostriedkov pre obec Kluknavu
Spracované žiadosti na získanie finančných prostriedkov pre obec Kluknavu v roku 2011
Operačný Grantový program

V pôsobnosti
(Donor)

1. realizačný projekt
„Program
revitalizácie krajiny“

Úrad vlády SR

Názov projektu
Lokálne zadržanie povrchového odtoku v lesnej a poľnohosp. krajine vybudovaním
vodozadržných opatrení

Požadovaná suma

Predložená
žiadosť

92 698 € 02/2011

Stav
Podporené sumou
92 698 €

Program obnovy
dediny

Environmentálny
fond

Revitalizácia a obnovenie
parku pri kaplnke sv. Jána

3 400 € 4.11.2010

Výnos MF
o poskytovaní
dotácie

Ministerstvo
financii

Zateplenie fasády objektu
Obecného úradu

13 500 € 7.3.2011

Podporené sumou
10 000 €

Výnos MF
o poskytovaní
dotácie

Ministerstvo
financii

Rekonštrukcia budovy
Materskej školy – výmena
okien a dverí

9 000 € 4.3.2011

nepodporené

Think Big

Nadácia
Ekopolis/Nadácia
deti Slovenska

Výsadba zelene a osadenie
lavičiek okolo ihriska pod
OcÚ

Podporené sumou
3 400 €

500 € 14.3.2011

nepodporené

Nech sa nám netúlajú Nadácia Jednota
COOP a Nestlé
Slovensko

Vidiecki siláci –
(Dobudovanie Klubu detí
a mládeže v Štefanskej Hute)

1 480 € 14.2.2011

nepodporené

Spoločne pre región

U.S.Steel Karpátska nadácia

Zachovanie a posilnenie
kultúrnych hodnôt – obnova,
nové kroje a krojové doplnky

3 300 € 25.3.2011

nepodporené

Výnos MF
o poskytovaní
dotácie

Ministerstvo
financii

Rekonštrukcia kostola sv.
Kataríny – plynofikácia
objektu, oprava a obnova
fasády kostola

13 500 € 31.3.2011

nepodporené

6 000 € 1.4.2011

nepodporené

29 400 € 2.5.2011

nepodporené

Poklady môjho srdca Nadácia VÚB

Obnova vonk. fasády a náter
strechy na kostole sv.
Kataríny Alexandrijskej

Obnovme si svoj
dom

Ministerstvo
kultúry SR

Obnova kult. pamiatky
kostola – kamen. práce,
prestavba obetného stola,
ambóny a obetného stolíka

Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno
osvetová činnosť

Ministerstvo
kultúry SR

Kluknavské folklórne
slávnosti

3 800 € 13.5.2011

nepodporené

Futbal to je hra

Nadácia
Slovenskej
sporiteľne

Oprava šatní TJ Kluknava

6 000 € 30.6.2011

Podporené sumou
3 000 €

Program obnovy
dediny

Environmentálny
fond

Detské ihrisko pri MŠ v
Kluknave

3 500 € 31.10.2011

Výsledky máj
2012

Výzva V. PPZ Činnosti súvisiace
s bezpečnosťou
cestnej premávky

Ministerstvo
vnútra SR,
Prezídium PZ

Zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v obci
(dopr. Značky, zrkadlá,
detské dopr. Ihrisko)

9 700 € 27.10.2011

Výsledky marec
2012

Výzva VI. PHZZ –
Zlepšenie mater.
a techn. zabezp na
úseku ochrany pred
požiarmi

Ministerstvo
vnútra SR,
Prezídium HZZ

Výzbroj a výstroj pre DHZ

9 500 € 27.10.2011

Výsledky marec
2012

Zelená investičná
schéma

Environmentálny
fond

Zlepšenie energ.
hospodárnosti budovy MŠ –
výmena okien a dverí

20 000 € 27.10.2011

Výsledky
v závislosti od
predaja emisií

Rozvoj odpadového
hospodárstva –
Uzavretie a rekultivácia skládok

Environmentálny
fond

Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadov Kluknava

283 540 € 28.10.2011

Výsledky r. 2012

OP Životné
prostredie

Ministerstvo ŽP

Zberný dvor

248 000 € 10.11.2011

Voľnočasové zóny

VSE - Karpátska
nadácia

Viacúčelová športová plocha
na hornom konci v Kluknave

Spolu

Výsledky r. 2012

6 000 € 25.11.2011

Výsledky do
10.2.2012

762 818 €

109 098 €

Pripravované žiadosti na získanie finančných prostriedkov
Grantový program

V pôsobnosti (Donor)

Názov projektu

Požadovaná
suma

Termín podania
žiadosti

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry SR

Obnova kult. pamiatky

25 000 €

Do 30.12.2011

Nehmotné kultúrne dedičstvo Ministerstvo kultúry SR
a kultúrno osvetová činnosť

Kluknavské folklórne slávnosti

5 000 €

Do 30.12.2011

Akvizícia knižníc

Nákup knižničného fondu

1 000 €

Do 30.12.2011

Ministerstvo kultúry SR

Ing. Gmucová Mária, stavebný úrad Kluknava

JUBILEÁ
V druhom polrok 2011 svoj sviatok oslávili
50 rokov
Peter Medvec
Jarmila Papcunová
Helena Kováčová
Jarmila Mertinková
Gabriela Hubinská
Mária Mihalíková
Anna Glovová
Ján Palko

č.d.
73
117
417
430
567
647
666
679

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

22
67
87
87
165
165
194
313
335
336
342
390
403
477
542
613
648
675

60 rokov
Marcela Čarnoká
Mária Strižová
Imrich Lovás
Emerencia Lovásová
Elena Kollárová
Milan Šmida

50
129
141
142
337
370

Štefan Rychnavský
Jozef Papcun
Eva Balčáková
Ján Grinvalský
Cyril Soľák

372
386
543
659
660

65 rokov
Valéria Černooká
Anastázia Ondášová
Elena Družbacká
Peter Richnavský
Eva Zimmermannová
Ambróz Richnavský
Margita Hamráková
Verona Vidová
Ondrej Kováč
Mária Patzová

16
40
107
115
170
182
227
391
418
607

70 rokov
Žofia Papcunová
Ján Papcun
Mária Trojanová
Anna Humeňanská
Magdaléna Jendreková
Marta Olšavská

29
42
267
326
575
609

75 rokov
Ján Hoppej
Mária Hvizdošová
Simona Vaľková
Ján Rigda
Jozef Voda
Pavol Harman

303
374
526
552
577
615

80 rokov
Rozália Salugová
Štefan Podracký
Anna Čarnoká
Jozef Rigda

62
403
427
511

85 rokov
Elena Nehilová
Štefan Saluga
Žofia Kováčová
Ján Saluga

46
62
67
245

Zlatá svadba
Emil Pavan a Anna rod. Uhrinová
Ján Kaľavský a Mária rod. Kováčová

461
365

Diamantová svadba
Jozef Bukovan a Anna rod. Tobisová

478

„Nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vám zdravie praje,
nech na míle vzdialená je od Vás vždy
clivota v ďalších rokoch života.“
Milí oslávenci, všetko najlepšie...

Prišiel čas vianočný a rok s rokom sa stretá, z našich sŕdc láska a pokoj na vôkol preniká.
Bielučký sniežik prikrýva celú krajinu - prajeme Vám zdravie pre celú rodinu.
Trblietavá jedlička žiari na každom kroku - prajeme Vám zdravie, šťastie a pokoj v tomto
novom roku.
praje starosta obce a kolektív pracovníkov Obecného úradu v Kluknave

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

