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Vážení spoluobčania.
Johann Wolfgang von Goethe raz povedal "Každý deň je nádoba, ktorú možno naplniť všeličím."
Blížiaci sa koniec roku 2012 nám určite napovie, čím sme si tie pomyselné nádoby za uplynulý nie len II.
polrok, ale i celý rok 2012 naplnili, veď naše každodenné starosti, práca, povinnosti ale i radosti sú v nich
určite uložené. Z ich obsahu vyberáme aj do vydania tohto Kluknavského hlasu.
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka 2012 a je tu čas bilancovať.
V priebehu roka boli urobené tieto práce: dokončila sa oprava kaplnky sv. Jána a okolitého parku,
vymenili sme okná a dvere a zateplili polovicu budovy MŠ, bola prevedená rekonštrukcia kuchyne v MŠ,
vyvŕtali sme studňu pri Dome smútku, na OcÚ sa upravili priestory na archív, zriadili sme novú detskú
ambulanciu na OcÚ, postavili viacúčelové ihrisko pri ZŠ, previedli sadové úpravy vedľa parkoviska pri
novom cintoríne, opravili sme chodník k ZŠ, boli vyčistené 2 priehradzky v Dolinskom potoku, opravili sme
výmole na miestnych komunikáciách, v spolupráci s PVS Poprad urobili sme vodovod v celkovej dĺžke
1 250 m, bola dokončená III. Etapa Dolinského potoka, okrem toho bolo zabezpečené kosenie a údržba
verejného priestranstva. Podrobnejšie o akciách sa dočítate v príspevku Ing. Gmucovej.
Najväčším problémom v obci je neexistujúca kanalizácia. Oprávnenými žiadateľmi v tomto
programovacom období môžu byť len obce nad 2 000 obyvateľov. Naša obec v súčasnosti má 1 620
obyvateľov, preto o dotáciu samotná obec nemôže žiadať. Aby sme splnili túto základnú podmienku
môžeme žiadať o dotáciu jedine so susednou obcou Richnava /spolu máme nad 2 000 obyvateľov/, tá žiaľ
doposiaľ nemá pripravenú projektovú dokumentáciu. Koncom januára 2013 bude spoločné stretnutie
poslancov z Kluknavy a Richnavy, kde sa bude táto problematika riešiť spoločne s projektantom.
Pokiaľ chceme žiadať o dotácie, musíme mať vypracované kvalitné projekty. V súčasnosti sa pracuje
na týchto projektoch: zateplenie ZŠ a telocvične /v telocvični aj výmena okien/, II. etapa zateplenia MŠ /z
dvora a okolo zdrav. strediska/, nadstavba MŠ /nové triedy a sociálne zariadenia/, nový pavilón pri ZŠ
/jedáleň, kuchyňa a triedy – z dôvodu vyššieho počtu žiakov hrozí smennosť/, plánuje sa zriadiť kamerový
systém v obci. Potrebné je odkúpiť pozemky na výstavbu nájomných bytov, o ktoré je v obci záujem.
Plánujeme rozšíriť vodovod o ďalších 2 020 m od predajne potravín Agro-Milk vo Vierbinách po pravej
strane hlavnej cesty k transformátoru a potom späť na Záhumnie, aby bol uzatvorený okruh. Na vodovod je
napojených 16 domácností, čo je dosť málo. Výstavba týchto akcií bude po schválení a pridelení finančných
zdrojov.
V minulom volebnom období /v roku 2010/ obci bol poskytnutý úver na rekonštrukciu MŠ vo výške
85 163 €. V roku 2011 bolo splatených 30 600 €, v roku 2011 bolo splatených 17 000 €, zostáva ešte splatiť
37 563 €.
Vieme že ekonomická situácia v štáte nie je dobrá, medzi vládou a ZMOS bolo podpísané
memorandum o šetrení. Od výšky prijatých podielových daní od štátu sa odvíja ekonomika obcí. Očakávam,
že rok 2013 nebude ľahký.
Mám radosť z činnosti a účinkovania v obci a mimo nej, ako aj na súťažiach a veľmi dobrých
výsledkoch folklórnej skupiny Kluknavčanka pod vedením Mgr. Kyseľovej, ako aj pomoci členov
Poľovníckeho združenia pri obnove parku sv. Jána, ako aj aktívnej činnosti členov Klubu Slovenských
turistov Bradlo, Slovenského červeného kríža, Únie žien, Dobrovoľného hasičského zboru, Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Kluknave, ako aj z aktivity niektorých rodičov pri prevádzkovaní klziska.
Zarmútili nás futbalisti – vypadli z 5. ligy a nedarí sa im ani v okresnej súťaži. Očakávam že výbor
TJ na čele s predsedom Tomášom Rychnavským sa zmobilizuje a na ihrisku dokážu, že futbal hrať vedia,
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veď tento šport má v obci dlhoročnú tradíciu. Máme kvalitný športový areál, telocvičňu, nové viacúčelové
ihrisko, ideálne podmienky - žiaľ chýba elán, oduševnenie a hrdosť zabojovať za rodnú obec.
Nemáme radosť z častých susedských sporov a vytvárania čiernych skládok v obci, výtržníctva mladistvých
vo večerných hodinách.
Zvlášť ďakujem sponzorom, ktorí prispeli na výstavbu viacúčelového ihriska a hladký priebeh
Kluknavských folklórnych slávností, ako aj všetkým občanom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k šíreniu dobrého mena obce a pomáhali pri skrášľovaní svojho okolia. Dobré meno obce dlhoročne šíri na
Slovensku a v zahraničí – maratónec pán Emil Hudák, ktorému zvlášť ďakujem.
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nech v túto svetlú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech Vás vedie v každom kroku.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet...“ (Jn 1,9)
Pouličné lampy považujem za užitočnú vec. Kráčať ulicou vo svetle mi dodáva istotu v chôdzi
a zmierňuje strach z nebezpečenstva. Samozrejme len dovtedy, kým nevypnú prúd. Presne to sa mi stalo.
Nastala tma... Nič som nevidel... A predsa..! Až s odstupom času som si uvedomil, že aj taká tma dokáže na
čosi „posvietiť“. Idúc opatrne vo tme po ulici, som sa približoval k skupinke detí, ktoré si strach
kompenzovali hlasnou vravou. Netušiac kto sa k nim približuje, nepociťovali potrebu stíšiť či poprípade
zmeniť slovník... A tak do hlbokej tmy z úst detí padali nadávky a vulgarizmy vari toho najhrubšieho zrna.
Nebola to len zima, čo mnou poriadne striaslo. Prostredie a zlý príklad (možno i tých najbližších) sa tu
bezuzdne prejavili...
Slovo ako také nie je len zoskupenie niekoľkých hlások, ale nesie zo sebou aj určitú hodnotu, či už
pozitívnu alebo negatívnu. Áno, slovo má veľkú moc podľa toho, akú hodnotu vyjadruje. Slovom môžeme
nesmelých povzbudiť, smutných potešiť, snaživých pochváliť, bezradných usmerniť... Ale slovom môžeme
aj ublížiť, zraniť, pohoršiť. Záleží vždy len na tom ktorom človeku, ako si dokáže vážiť slová, ktoré vypúšťa
z úst. Či slová zvažuje, alebo ich „sype“ ľahkovážne.
Už prežívame vianočný čas. Pripomíname si udalosť, keď „Slovo sa telom stalo“ (Jn 1,14). Ježiš
Kristus prišiel na tento svet vydať svedectvo Pravde. Jeho slovo sa stalo radostnou zvesťou, stalo sa slovom
Božím. Nikdy neplytval slovom. Zakaždým, keď sa stretol s človekom, vždy jeho slovo malo vážnosť,
nieslo hodnotu. Vždy to bolo slovo pravdy, slovo života, slovo pokoja a lásky. A práve Ježišovo
vyjadrovanie je krásnym vzorom a príkladom aj pre dnešnú dobu. Iste, dnes sa nadáva všade a na všetko.
Ale týmto si nepomôžeme k lepšiemu. Možno netreba veľa... Byť pozornejším, či menej ľahkovážnym vo
svojich slovách, neospravedlňovať svoje spôsoby spôsobmi „všetkých“. Chvíľa keď otvárame ústa, je
príležitosťou, aby sme vo svojom živote slovom budovali hodnoty a nie ich búrali. Staňme sa aj my poslami
Radostnej zvesti. Svojim dobrým slovom zvestujme Večné Slovo, prinášajme pravé Svetlo svetu...
Len tak mimochodom; Ak sa trochu viac pousilujeme aj o slušné vyjadrovanie bez nadávok, hrešenia, kliatia
či vyslovovania Božieho mena nadarmo, v budúcnosti ani tma na ulici už „neposvieti“ na tú chorobu, ktorú
voláme vulgárnosť...
Radosť a Pokoj – ako SLOVO teda Ježiš Kristus – ktoré vyslovil večný Boh Otec v Betleheme z tej
najväčšej lásky k človeku, nech objíme a svojim svetlom prejasní všetkých nás, všetky naše rodiny.
Spolu s pánom farárom vám prajeme požehnané sviatky Božieho Narodenia!
Valentín Kokoruďa, kaplán

Zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Kluknava sa v II. polroku 2012 zišlo 3 krát.
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X. zasadnutia OZ 20.09.2012 - hlavné body zasadnutia boli správa o plnení rozpočtu obce za obdobie január až júl
2012, návrh zmeny bežného rozpočtu obce Kluknava na rok 2012, správa o plnení rozpočtu spoločnosti KábelKluknava s.r.o. za I. polrok 2012, správa o činnosti komisie pre výstavbu a územné plánovanie, správa o činnosti
komisie finančnej a správy obecného majetku, správa hlavného kontrolóra obce Kluknava o kontrolnej činnosti za I.
polrok 2012, návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2011 k určeniu náležitosti poplatkov za poskytnuté služby na území
obce Kluknava. V bode rôznom sa prerokoval - návrh na stretnutie s dôchodcami v roku 2012, starosta obce
informoval obecné zastupiteľstvo o kontrolnom dni, ktorý sa uskutočnil z dôvodu ukončenia prác na regulácii
Dolinského potoka, ukončenie prác do konca októbra 2012, rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci,
uzatvorenie nových nájomných zmlúv s Úradom práce a MUDr. Kitkovou ohľadom prenájmu priestorov, informácia,
že zber odpadu v obci už vykonáva firma EKOVER, informácial o dotazníkoch ohľadom nájomných bytov – na
Obecný úrad bolo doručených len 6 dotazníkov, žiadosť spoločnosti NIKÉ o súhlas na stávkovú kanceláriu, lotériové
hry.
Mimoriadne zasadnutie OZ 15.11.2012 - na uvedenom mimoriadnom zasadnutí bol prerokovaný iba jeden bod
zasadnutia a to schválenie návrhu o vstupe obce Kluknava ako zakladajúceho člena do Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným so sídlom : Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida,
Slovenská republika
XI. zasadnutie OZ – 14.12.2012 - na uvedenom zasadnutí sa prejednávali body : kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva , odovzdanie ceny starostu obce Mgr. Gabriele Kyseľovej,
Kluknava č. d. 1, zmena rozpočtu obce Kluknava na rok 2012, zmena rozpočtu Základnej školy v Kluknave na rok
2012 , schválenie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku obce Kluknava , správa o činnosti komisie pre
ochranu verejného poriadku za rok 2012, správa o činnosti komisie školskej a kultúrnej za rok 2012, správa o činnosti
Obecného výboru v Štefanskej Hute za rok 2012, správa o činnosti komisie sociálno-zdravotnej za rok 2012,
schválenie termínov zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kluknava na rok 2013 a schválenie plánov práce
jednotlivých komisií na rok 2013,
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kluknava , Rámcová zmluva so spoločnosťou Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61
Spišské Vlachy.

Gabriela Cenká, prac. OcÚ Kluknava

Ukončené a pripravované investičné práce v obci
V letných mesiacoch boli na budove materskej škole vymenené okná a bola zateplená čelná a bočná
stena. Stavebné práce sa realizovali z finančných prostriedkov Úradu vlády vo výške 20 000 €. Po
vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi o nevyhovujúcom stave
kuchyne v materskej škole, ktorá by bola dôvodom na zastavenie prevádzky kuchyne MŠ v roku 2012/2013
bolo nutné riešiť nevyhovujúci stav stavebnými úpravami v rozsahu rozšírenia kuchyne o priestory
„ambulancia praktický lekár deti“ a ambulancia detského lekára sa presťahovala do uvoľnených priestorov
Obecného úradu. Celkové finančné náklady úpravy kuchyne boli v hodnote 9 619 € a úprava priestorov
Obecného úradu pre zriadenie detskej ambulancie v hodnote 696 €. V septembri bola zrealizovala vŕtaná
studňa pri Dome smútku na cintoríne.
V mesiaci október bolo ukončené nové viacúčelové športové ihrisko pri Základnej škole v Kluknave.
Ihrisko bude slúžiť nielen žiakom ZŠ, ale aj obyvateľom obce , hlavne deťom a mládeži. Na realizáciu
ihriska bol obci poskytnutý grand Karpatskej nadácie – U.S.Steel vo výške 2 820 € a peňažný dar
Slovenskej sporiteľni vo výške 2 000 €. Podarilo sa nám zrealizovať športové ihrisko spolu v nákladoch
19 700 €. Reálne náklady by boli oveľa vyššie, avšak dobrým zorganizovaním a manažovaním prípravy
a realizácie stavby sme znížili rozpočet stavby (napr. využili sme ponuku firmy, ktorá potrebovala zeminu
na rekultiváciu skládky v Krompachoch za čo nám zrealizovala dovoz kameniva a stavebné práce bezplatne
a pod.). V ďalšej etape chceme osadiť oplotenie – siete, dokončiť terénne úpravy a umelé osvetlenie. Na to
chceme nájsť ďalšie finančné prostriedky. V mesiaci október sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie
v sume 5 000 € na dostavbu viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ z Programu obnovy dediny.
Zásluhou intenzívnych rokovaní starostu obce s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou bol zrealizovaný
vodovod v časti Vierbiny. Pre pokračovanie realizácie vodovodu sa snažíme získať finančné prostriedky. Na
základe zmluvy prevzali sme investorstvo
stavby a podali žiadosť na realizáciu vodovodu na
Environmentálny fond, keďže Podtatranská vodárenská spoločnosť nie je oprávneným žiadateľom pre
podanie žiadosti. V prípade, že obci nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na realizáciu
vodovodu, budeme sa snažiť aby sa pokračovalo vo výstavbe tak ako tohto roku, obec zabezpečí výkopové
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práce a PVS a.s. Poprad ostatné. Je spracovaná realizačná projektová dokumentácia, ktorá rieši realizáciu
druhej etapy výstavby vodovodu v celkovej dĺžke 2020 m. Predmetná stavba zabezpečí rozšírenie
vodovodných radov do tej častí obce, kde momentálne pretrvávajú problémy so zásobovaním pitnou vodou.
V týchto dňoch prebieha kolaudačné konanie regulácie Dolinského potoka, III. etapa, ktorá
zabezpečila protipovodňovú ochranu obce, plynule nadväzujúcu na už upravené úseky vodného toku
Dolinského potoka.
Realizáciou sadových a parkových úprav parku pri kaplnke sv. Jána a úpravou kaplnky došlo
k skrášleniu centra obce a zlepšeniu kvality životného prostredia. V lete sme zrealizovali sadové a parkové
úpravy na parkovisku pri novom cintoríne.
Aj v tomto roku boli zrealizované nevyhnutné opravy miestnych komunikácii, ktoré pozostávali
hlavne z opravy výmoľov a vysprávok miestnych komunikácií a opravy MK a verejného priestranstva
v centrálnej časti obce pri kostole.
Na základe dopytu obyvateľov bol upravený chodník ku ZŠ. Obec zrealizovala svojpomocne,
aktivačnými pracovníkmi chodník s betónovým povrchom. Na realizáciu chodníka prispela aj obec
Richnava a to finančnou čiastkou 213 €.
V roku 2013 je plánovaná realizácia stavby trafostanice, ktorá bude umiestnená pri miestnej
komunikácii za starým cintorínom. Stavba vyrieši problém pri zvýšenom odbere elektrickej energie, kedy
dochádza k výpadku prúdu v domácnostiach v obci. V súčasnosti prebieha územné konanie umiestnenia
uvedenej stavby. V rámci stavby sa taktiež zrekonštruuje existujúce NN vedenie, vymenia sa nevyhovujúce
podperné body a opravia sa domové prípojky. Taktiež v miestnej časti Štefanská Huta, Banská je v r. 2013
plánovaná výstavba trafostanice, ktorá posilní prívod elektrickej energie pre túto oblasť.
Aktívne sa zapájame do všetkých vyhlásených výziev a snažíme sa získať financie hlavne z týchto
zdrojov. Investičná činnosť v obci je závislá aj od toho, či obci bude pridelený finančný príspevok na jej
realizáciu.
V mesiaci september sme podali žiadosť o získanie NFP z Environmentálneho fondu na zberný
dvor.
V roku 2012 bolo podaných spolu 14 žiadosti o získanie nenávratných finančných príspevkov pre
obec. V najbližších dňoch chceme podať ešte 5 žiadosti na základe vyhlásených výziev.
Sú vyhlásené výzvy, do ktorých sa chceme zapojiť. Cez dotačný program Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno osvetová činnosť, v pôsobnosti Ministerstva kultúry požiadame o NFP na kultúrne
podujatie Kluknavské folklórne slávnosti. Ďalej je vyhlásená výzva zameraná na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva, kde požiadame o „Obnovu kultúrnej pamiatky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej“.
Cez dotačný program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií požiadame o finančný príspevok na
nákup kníh do knižnice.
Je vyhlásená výzva „Spoločne pre región 2013“ v pôsobnosti U.S.Steel – Karpatská nadácia,
s termínom podania žiadosti do 15.01.2013, do ktorej sa chceme zapojiť podaním žiadosti na realizáciu
detského ihriska.
V prípade, že bude obci pridelená dotácia na základe výzvy Ministerstva vnútra „Podpora aktivít
v oblasti prevencie kriminality„ zrealizujeme kamerový systém v obci.
Ing. Mária Gmucová, stavebný úrad Kluknava

Ďalšie zaujímavosti z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Kluknava
Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 sú dôkazom, že za posledných desať
rokov sa v niektorých veciach zmenila aj naša obec. Zaujímavé sú napr. výsledky najvyššieho dosiahnutého
vzdelania. Z celkového počtu obyvateľov 1604 má 231 základné vzdelanie, 289 učňovské (bez maturity),
191 stredné odborné (bez maturity), 57 úplné stredné učňovské (s maturitou), 344 úplné stredné odborné (s
maturitou), 62 úplné stredné všeobecné, 22 vyššie odborné, 37 vysokoškolské bakalárske, 112
vysokoškolské (mag., inž., dokt.), 5 vysokoškolské doktorandské, 218 bez vzdelanie, 36 nezistené.
Počítačové znalosti - z celkového počtu 1604 obyvateľov počítač ovláda : práca s textom 794-áno,
663-nie, 147-nezistené, práca s tabuľkami 587-áno, 813-nie, 204 nezistené, práca s elektronickou poštou (email) 736-áno, 701-nie, 167-nezistené, práca s internetom 874-áno, 592-nie, 138-nezistené.
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Materinský jazyk – slovenský-1550, rusínsky-1, ukrajinský-1, český-6, nemecký-1, poľský-1,
neistený-44.
Najčastejšie používaným jazykom na verejnosti je slovenský-1500, český-1, nemecký-3, poľský1,
anglický-19, ostatné-12, nezistený-68.

V škole je stále živo...
„Poď Mikuláš , poď k nám bližšie,
Kdeže by si teraz išiel,
Všetci Ti spievame, na odmenu čakáme.“
Takéto pesničky, ale aj básničky zaznievali spoza dverí tried v našej základnej škole vo štvrtok
6.12.2012.
Komu žiaci venovali veršíky? Samozrejme , že to patrilo Mikulášovi a jeho pomocníkom /z radov
deviatakov/, čo sa stalo už tradíciou na našej škole. Akciu podporilo Rodičovské združenie pri ZŠ.
Svätý Mikuláš bol kresťanský kňaz, neskôr biskup, ktorý bol bohatý a cestoval po krajine, aby
pomáhal ľuďom, najmä deťom ... Aby mu nebolo na cestách smutno, putoval s ním Anjel. Deti sa im
veľmi tešili a za pekné privítanie ich sv. Mikuláš obdaril sladkosťami a pekným slovom. Pamätajme však
na to, v pekne vyčistenej čižme môže byť aj palica. Preto sa po celý rok správajme tak, aby sme si
„Mikulášsku nádielku zaslúžili...!“
Naša škola má svoje aktivity aj mimo vyučovania. Žiaci okrem toho, že sa pripravujú na vyučovanie,
čo je ich základná práca, navštevujú aj rôzne krúžky cez projekt MRK a CVČ. Skoro každý učiteľ vedie
jeden krúžok. Tieto sú rozdelené na vzdelávacie, krúžky s praktickým zameraním, kultúrne, športové a
folklórny. Môžem tu pochváliť mladé učiteľky a učiteľov, ktoré sa tu aktívne zapájajú a sú už aj výsledky.
Okrem recitačných a speváckych umiestnení, kde okresné kolá ešte len budú, naše dievčatá obsadili 2.
miesto v basketbale. Najlepšie umiestnenie máme v streľbe zo vzduchovky. Okrem prvých miest v tejto
súťaží, máme aj skutočný talent, žiačka Jánošíková Vladimíra sa pripravuje na celoslovenskú súťaž. Jej
rozptyl je skoro na profesionálnej úrovni /0,3 x 0,3 cm na terči/.
Druhý náš talent je Patrícia Macejková, ktorá obsadila 2. miesto v rámci širšieho regiónu na súťaži
speváckych talentov v Smižanoch. Hlavné súťaže budú prebiehať od januára budúceho roka a pevne verím,
že sa nám objavia ďalšie talenty s výborným umiestnením.
Naši prváci mali návštevu z materských škôl z Kluknavy a Richnavy. Prváci sa pochválili svojimi
vedomosťami, čo sa naučili za prvé mesiace v škole. A deti z materských škôl prvákom na oplátku
predniesli svoje básničky, pesničky a malé scénky. Napokon spolu sa zahrali rôzne hry pod vedením svojich
učiteliek.
Žiaci 8. a 7. ročníka si vyskúšali „komparo“ obdoba testov v 9. ročníku, ako to bude vyzerať na
skutočných písomkách o rok.
Deviataci majú snahu čo najlepšie obstať na svojich možno opäť prijímačkach na stredné školy.
Sľubne sa rozvíja aj spolupráca OcÚ a ZŠ. Okrem prvej lastovičky vybudovania „polyfunkčného“
ihriska ďalej pripravujeme spolu projekt na zatepľovanie telocvične a budov ZŠ ako aj vyhľadovo projekt
prístavby ZŠ, kde by mala po 52 rokoch existencie ZŠ byť poriešená aj kuchyňa a jedáleň pri ZŠ.
Tých aktivít je stále viac a viac. Ale keďže sme pred Vianocami a pred dverami Nového roka 2013
dovoľte mi , aby som sa poďakoval všetkým, ktorí spolupracujú so základnou školou, aby sa Vám všetkým
darilo a aby sme sa mohli všetci stretnúť na Plese rodičov a priateľov školy 19.1.2013.
Do Nového roka 2013 prajem Všetkým rodičom, priateľom školy, žiakom, pracovníkom OcÚ,
poslancom, starostovi, kňazom, lekárom, pracovníkom reštaurácii Poľovník, MŠ , vedeniu Kaštieľa
a všetkým veľa optimizmu v dnešných rýchlych časoch, veľa spokojnosti v tak nespokojnej dobe, veľa
zdravia v toľko uponáhľanom svete, veľa veľkorysosti pri riešení sporov a problémov, no predovšetkým
veľa Božieho požehnania a rodinnej pohody.
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok Vám všetkým.
Mgr. Stanislav Kovaľ, riaditeľ školy
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Materská škola, súčasť nášho života
Nástupom dieťaťa do materskej školy má dieťa náhle zmeniť rodinné prostredie, ktoré preň predstavuje
životnú istotu a bezpečie, za iný menej bezpečný a menej známy, cudzí systém. Nie je jednoduché malému
dieťaťu vysvetliť, prečo sa musí náhle odlúčiť od matky. Ťažko mu môžeme objasniť,
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, znova prichádzajú so svojím tajomným čarom, s tichou radosťou. I naša
materská škola sa rozžiarila a celý mesiac sa niesla v sviatočnej nálade plnej prekvapenia
a očakávania. Predvianočnú atmosféru v materskej škole navodili tvorivé dielne, kde deti zhotovovali
mikulášske a vianočné ozdoby, adventný veniec, vyskúšali si pečenie a zdobenie perníkov.
Najočakávanejším dňom pre deti bol deň, keď do materskej školy prišiel Mikuláš a priniesol deťom
balíčky plné sladkostí. Všetko si to zaslúžili, veď celý rok boli poslušní a usilovní. Mikulášovi sa odvďačili
pekným programom. Vianočný stromček slávnostne rozsvietili rodičia na Vianočnej besiedke, kde sa im deti
predstavili peknou kolekciou piesní, básní a scénok s vianočnou tematikou, ktorú si pripravili pod vedením
pani učiteliek.
Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili
o hladký priebeh prevádzky materskej školy, ďakujeme rodičom za ich účasť a pomoc v spoločenských
aktivitách, aj tým, ktorí poskytli materskej škole sponzorské dary.
Mgr. Alena Cifrová, riaditeľka MŠ Kluknava

Udelenie „Ceny starostu obce Kluknava“
Významné životné jubileum je jednou z možností zhodnotenia nášho života. V mesiaci november sa
takéhoto životného jubilea, 70 rokov, dožila aj naša spoluobčianka Mgr. Gabriela Kyseľová.
Pri vyslovení jej mena v prvom rade každého z nás napadnú dve slová „pani učiteľka“ a taktiež
„kluknavský folklór“, ktoré už neodmysliteľne ku nej patria. Je spojené s detským folklórnym súborom
Mladosť a tiež dedinskou folklórnou skupinou či už pod názvom Bradlan alebo Kluknavčanka, kde sa pod
jej vedením vystriedalo pár generácií.
Zachovávanie tradícií našich predkov ako sú piesne, zvyky alebo tance je záslužná práca a najmä vtedy ak
človek tomu venuje celý svoj život a vie, že všetka námaha a voľný čas priniesli pekné výsledky, uznania
a ocenenia.
Za dlhoročnú a úspešnú činnosť pri zachovávaní ľudových tradícií, folklóru a šírenie dobrého mena obce
Kluknava bola na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2012 Mgr. Gabriele Kyseľovej
udelená „Cena starostu obce Kluknava.“ K oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

Gabriela Cenká, prac. OcÚ Kluknava

Z činnosti folklórnej skupiny Kluknavčanka
Letné mesiace boli pre členov Fsk Kluknavčanka bohaté na reprezentáciu obce Kluknava v okrese,
regióne i v kraji.
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25. až 29. júla 2012 členky Fsk Kluknavčanka reprezentovali obec na odpustovej slávnosti pri Sv.
Anne, kde v slávnostných krojoch oslavovali nášho Pána a sv. Annu.
4. augusta 2012 sme sa zúčastnili XX. ročníka Festivalu ľudového tanca a spevu vo Vlachove - okres
Rožňava. Folklórna skupina vystúpila s pásmom “Jarmark pri sv. Anne a Išla žena do mlyna“ a spevmi.
18. augusta 2012 vystúpila Fsk pre účastníkov Gelnického jarmoku s pásmom „Svadobné obrázky“.
26. augusta 2012 sa uskutočnili VIII. Kluknavské folklórne slávnosti. Hosťami boli : folklórny
súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, FS Stromíš z Vlachova, FS Smižančanka zo Smižian, DFS
Záborský zo Župčian, Peter Amstrong Ondria z Víťaza a deti z Materskej školy v Kluknave. Fsk
Kluknavčanka na týchto slávnostiach vystúpila s novým pásmom „Odobierka regrútov“ piesňami
a tancami. Za prípravu týchto slávností patrí srdečná vďaka starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi,
obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom Obecného úradu, Fsk Kluknavčanka ako sponzorom, ktorí podporili
na slávnosti.
13.10.2012 bola v kultúrnom dome v Margecanoch ANTOLÓGIA folklóru 2012 – párové tance
čardášového typu, do šaflíka a čardáš. Bol to záznam tancov /video/ pre archív Národného osvetového
centra v Bratislave. Tejto Antológie sa zúčastnili všetky folklórne súbory z Prešovského a Košického kraja.
20.10.2012 – Hudobný folklór dospelých okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v Kojšove. Naša
dievčenská skupina (12 dievčat) sa umiestnila v striebornom pásme. Sólisti Miriam Caklová a Anton Seman
– umiestnenie v striebornom pásme. Ženská spevácka skupina (8 žien) sa umiestnila v zlatom pásme
a postúpila na krajskú súťaž. Z toho vyplýva, že piesne z našej obce Kluknava sú krásne a vzácne.
Hudobný doprovod – harmonikár PaedDr. Roman Ondáš.
11.11.2012 sa uskutočnila krajská súťaž – Hudobný folklór dospelých v Haniske pri Košiciach.
Naša ženská spevácka skupina sa umiestnila zo 45 folklórnych skupín v Zlatom pásme a postúpila na
Celoslovenskú súťaž, ktorá sa uskutoční po všetkých krajských súťažiach na Slovensku. Hudobný doprovod
– PaedDr. Roman Ondáš.
Ďakujem všetkým členom a členkám Fsk Kluknavčanka za ich činnosť a vystúpenia. Veď vtedy keď
naši občania si užívajú teplo svojho večerného domova oni nacvičujú v kultúrnom dome, aby dôstojne
reprezentovali Kluknavu v obci, okrese, v kraji aj na Slovensku.
Mgr. Gabriela Kyseľová, za Fsk Kluknavčanka

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Základná organizácia Kluknava
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (ďalej len SZZP) je dobrovoľným občianskym združením
zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky alebo cudzích občanov trvalo
žijúcich v SR, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského presvedčenia,
vzájomného porozumenia a spolupráce.
SZZP je nepolitickou organizáciou. Spolupracuje s občianskymi združeniam, s orgánmi štátnej a verejnej
správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní
oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnych služieb,
zdravotníctva, sociálnej a pracovnej integrácie. Sídlom SZZP je Martin.
Základná organizácia SZZP(ZO SZZP) Kluknava vykonáva najmä základné sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zabezpečovanie záujmovej činnosti
a požičiavanie zdravotníckych pomôcok.
ZO aktívne pracuje 15 rokov, v súčasnosti máme 83 členov – zdravotne postihnutých občanov
i priateľských členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom.
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.
Aktivity podľa plánu práce organizuje 7 členný výbor v zložení:
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Mária Papcunová – predsedníčka, RNDr. Mária Vasiľová – podpredsedníčka, Anna Schvarcová –
pokladníčka, Ing. Imrich Vasiľ – revízor, Mária Brajerčíková – členka, Mária Endrizalová – členka, Anna
Rychnavská – členka.
V roku 2012 sme uskutočnili tieto akcie: Výročná členská schôdza, Zájazd – Nowy Targ a Zakopané
(2X), Divadlo Prešov, Deň matiek (návšteva imobilných členiek ), Deň rodiny – spoločenské stretnutie
členov s rodinnými príslušníkmi, Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá 60,70, 80 rokov), Úcta k starším (
návšteva imobilných členov), Účasť na poslednej rozlúčke so zosnulými členmi, Mikulášske posedenie –
v spolupráci s OR Gelnica za účasti členov ZO okresu Gelnica.
V rámci záujmovej činnosti sa naši členovia zúčastnili na Športových hrách v Jaklovciach, na
Streleckom dni v Úhornej (organizovala ZO Smolník), 60. výročie ZO SZZP Helcmanovce, Zájazd „Banská
Štiavnica a Sv. Anton“- organizovala OR Gelnica pre výbory ZO, seminár „Kráčame vpred“ v Mníšku nad
Hnilcom a stretnutí dobrovoľníkov „Náš deň“ v Nálepkove.
Okrem týchto aktivít sa naši členovia zúčastnili na rekondičných pobytoch v Rajeckých Tepliciach a
Turčianských Tepliciach.
Činnosť našej ZO SZZP bola aj v tomto roku bohatá na aktivity, okrem členov sa na jednotlivých
akciách zúčastnili aj rodinní príslušníci aj nečlenovia. Snažíme sa organizovať podujatia o ktoré majú naši
členovia záujem.
Na záver ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, riaditeľovi ZŠ Kluknava Mgr.
Stanislavovi Kovaľovi, MUDr. Márii Kitkovej, p. Eve Balogovej – vedúcej reštaurácie Poľovník, p. Helene
Palkovej a Ing. Márii Čarnokej – manažérke Interšport SNV.
V Kluknave, december 2012.
Vypracovala : RNDr. Mária Vasiľová
podpredsedníčka ZO SZZP

Mária Papcunová
predsedníčka ZO SZZP

Únia žien Slovenska
Naša organizácia bola založená v r. 1997 v Gelnici. Je to bývala organizácia zväzu žien. Do roku
2010 sme spolupracovali s okresnou organizáciou v Gelnici, teraz spolupracujeme s okresnou organizáciou
v Sp. Novej Vsi. Chcela by som Vám milí spoluobčania aspoň trochu priblížiť činnosť základnej
organizácie Únie žien v Kluknave.
Tak ako začína rok, tak aj my sa snažíme náš plán práce počas roka naplniť. Veľká noc je pre naše
šikovné ženy výzvou, aby sa prezentovali svojimi ručnými výrobkami v Sp. Novej Vsi. Uvítame každú
ručnú prácu, ktorá by rozšírila našu výstavku. Verím, že v Kluknave je mnoho šikovných žien, ktorých by
som aj touto cestou chcela osloviť.
Deň narcisov „ Liga proti rakovine “ v apríli je veľmi známy. Prvý krát sa táto zbierka v našej obci
zorganizovala v r. 2002. Vtedy sa vyzberalo 10 650,- Sk, čo znamenalo veľký úspech a bol to taktiež dôkaz
o štedrosti Vašich sŕdc a snaha pomôcť tým, u ktorých je ešte aspoň malá iskierka nádeje do budúcnosti. V
roku 2012 bola vyzberaná suma nad naše očakávanie 997.78,- €. Členky Únie žien v našej obci oslovujú
občanov každý rok. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, pri tejto finančnej
zbierke. Veľkú vďaku vyjadrujem Vám za akúkoľvek sumu, ktorou prispejete.
Prednes poézie a prózy „Vansovej lomnička „ v Sp. novej Vsi - tejto akcie sa zúčastnila a našu
organizáciu úspešne reprezentovala Mária Šmidová.
„Mama“ je slovo, ktoré je vyslovené prvý krát z úst našich detí. Slovko očarujúce, ktoré zohreje
srdce každej matke. Ako spoluorganizátorky osláv Dňa matiek sa snažíme splniť všetky úlohy. Je potrebné
zakúpiť kvety aj sladkú odmenu pre vystupujúcich.
Podieľame sa aj pri upratovaní kostola pri sv. Anne. V auguste sme sa stretli v našom obnovenom
kaštieli, aby sme si prezreli našu historickú pamiatku.
29.9.2012 naše členky Mgr. Anna Rigdová, Mgr. Anna Vlčeková, RNDr. Jelka Zimmermannová
a Anna Ringošová, sa zúčastnili kultúrno - športovej olympiády „Ženy v akcii“ v Sp. Novej Vsi, za čo im
z celého srdca vyjadrujem poďakovanie za úspešné reprezentovanie našej organizácie a našej obce.
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December je neodvratným znamením, že sa končí ďalší rok. Dňa 10.12.2012 sme sa zúčastnili na
poslednej akcii tohto roka „ Čaro Vianoc“, ktorá sa konala v Sp. Novej Vsi, kde sme prezentovali domáce
výrobky našich starých materí.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka „ Vianoce“ a s ním aj naše želania. V mene ZO ÚŽS v Kluknave si
dovolím Vám popriať krásne a požehnané prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a úspešné
vykročenie do Nového roka.
Predseda ZO ÚŽS Mgr. Marta Hvizdošová

Poľovnícke združenie Kluknava - Tiché zamyslenie
Pre mnohých poľovníkov sa stalo tradíciou, že počas Štedrého dňa vychádzajú do revíru. Chvíle prežité
v tichom lese, ktorý ak je náhodou celý v bielom, a o to sviatočnejší, v nich vyvolávajú tiché zamyslenie, pocity
súzvuku s prírodou, ktorej sme súčasťou.
Náš vzťah k zveri, ktorá žije v našom revíri sa nám zdá ideálnejší, akým v skutočnosti je. Či sme nepomáhali
stavať kŕmidlo? Nekosili seno ? Nestarali sme sa, aby v soľníkoch mala vždy zver soľ ? Možno áno, možno to všetko
sme robili a predsa niekde v kútiku našej mysle ostáva niečo, na čo len neradi spomíname.
Tichý zimný les nás vždy ponúka zamyslieť sa a trocha si pospytovať vlastné svedomie. Ak to urobí väčšina
z nás, možno z toho vzídu dobré predsavzatia, ktoré sa však budeme musieť usilovať aj splniť.
Všetkým občanom a poľovníkom pekné, pokojné vianočné sviatky plné porozumenia, radosti a lásky želá
Poľovnícke združenie Kluknava
Vladimír Balčák, predseda Poľovníckeho združenia Kluknava

Dobrovoľný hasičský zbor v Kluknave
Hasičský zbor v Kluknave je síce založený na dobrovoľnosti, ale sme veľmi radi, že od jeho založenia až po
súčasnosť je o členstvo v tomto zbore záujem. Teší nás hlavne záujem mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj
voľný čas a svoje schopnosti záchrane majetku nie len súkromného ale aj štátneho a obecného.
Svoju šikovnosť neraz dokázali nie len na súťažiach ale aj priamo pri zásahu, hasení požiarov. Činnosť DHZ
v druhom polroku 2012 sa zameriavala hlavne na udržiavanie hasičskej techniky a jej doplnenie.
Predposledná októbrová sobota patrila doplneniu vedomostí našich členov, ktorí sa zúčastnili školenia
vedeného oprávneným technikom požiarnej ochrany.
Hasičská technika poslúžila v obci aj pri takých akciách ako je úprava a čistenie miestnej komunikácie po
výkopových prácach na verejnom vodovode.
S blížiacim sa koncom roka môžeme konštatovať, že aktivity nášho DHZ boli prispôsobené potrebám obce
a jej občanov.
Toto cestou chcem poďakovať všetkým našim členom za ochotu a prácu vykonanú v tomto zbore a vedeniu
obce za spoluprácu a finančnú podporu. Zároveň prajeme všetkým občanom obce príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a veľa úspechov v Novom roku 2013.
Štefan Hvizdoš, predseda DHZ v Kluknave

Oceňovanie darcov krvi
Slovenský červený kríž, územný spolok v Spišskej Novej Vsi každoročne organizuje oceňovanie darcov krvi.
Medzi ocenenými v tomto roku bol aj náš občan Róbert Miženko, Kluknava č.d. 312, ktorému bola za
bezpríspevkové darcovstvo krvi dňa 29. novembra 2012 na Radnici v Spišskej Novej Vsi odovzdaná zlatá plaketa
Prof. MUDr. Jána Jánskeho.

Nový správca domu smútku v obci Kluknava
1. novembra 2012 došlo k zmene správcu domu smútku v našej obci. Novým správcom domu smútku je p. Peter
Šmida, Kluknava č.d. 549. Telefonický kontakt : 0905/136 981.
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POZVÁNKY
Dňa 27. decembra 2012 v telocvični Základnej školy v Kluknave so začiatkom o 9,00 hod. sa
uskutoční nohejbalový turnaj.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Tomáša Rychnavského, Kluknava č. 38, č.t. 0918 733060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozývame všetkých futbalových , športových fanúšikov a priateľov na
1. ročník Futbalového vianočného turnaja Kluknavčanov o pohár starostu obce K l u k n a v a,
ktorý sa bude konať 29.12.2012 o 09. 00 hod. v telocvični ZŠ Kluknava.
Účastníci turnaja:
Kluknavčania (narodení, bývajúci, „priženení“ ), 10 hráčov - mužstvo, veková hranica
neobmedzená. Povolený maximálne jeden legionár ( nie aktívny hráč futbalu).
Systém turnaja:
max 8 družstiev podelených do dvoch skupín, semifinále, finále.
Hrací čas:
hracia doba 2x12+1 min (skupiny), 2x15+1 min (semifinále), 2x20+5 min (finále).
Štartovné: 30 EUR/mužstvo, v cene je zahrnuté občerstvenie a ceny.
Prihlasovanie: len e- mailom na adresu spilmacher4@azet.sk, uzávierka 26.12.2012 o 24 00 hod.

Štefanská tanečná zábava v kaštieli v Kluknave po 20 rokoch
Kaštieľ „Biela Dáma a Čierny Rytier**“ Vás srdečne pozýva dňa 26.decembra 2012 na Štefanskú tanečnú
zábavu v zrekonštruovaných priestoroch so začiatkom o 19,00 hod. Klasické tanečné piesne Vám bude hrať ľudová
hudba Bradlan. Príďte stráviť príjemný večer plný hudby, tanca a pohody.
Vstupné je 5,00 Eur. Dámy v mužskom doprovode majú vstup zdarma. Skupinové objednávky a rezervácie je
možné objednať priamo na recepcii kaštieľa alebo na tel. čísle 053/4473720 a mob. čísle 0911013625.

Silvester v kaštieli
Privítajte rok 2013 v kaštieli v Kluknave. Čaká na Vás tanečný večer s hudobnou skupinou Bradlan spojený s
dobrým jedlom a ohňostrojom. Zábava začína o 19,00.hod. Vstupné je 20,00 Eur. Cena zahŕňa večeru (výber z dvoch
jedál), kapustnicu a šampanské.
Vstupenky si môžete zakúpiť na recepcii kaštieľa alebo v reštaurácii. Viac informácií získate na tel. číslach
053/4473720, 0911013625. Tešíme sa na Vás.

Životné jubileá našich občanov za II. polrok 2012
„Že Vás všetko prebolelo, to Vám je len na chvále, vyškrtnite zo spomienok všetky chvíle boľavé.
Zdravie, šťastie a spokojnosť viem, že sú to len slová. Život treba žiť s úsmevom a každý deň odznova.“
Všetko najlepšie...

Meno priezvisko
50 rokov
Michal Podracký
Mária Papcunová
Peter Hadry
Marta Hvizdošová
Anna Franková
Ján Kaľavský
Jana Brosmanová
Mária Rabatinová

Kluknava

č.d.

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

57
326
262
288
509
383
585
676

Meno priezvisko
55 rokov
Mária Baluchová
Eva Horšuláková
Miroslav Fodor
Jozef Baloga
Anna Brutovská
Ján Segiň
Helena Adamisová
Milan Šoltýs

Kluknava

č.d.

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

91
136
159
325
613
652
668
719
10

60 rokov
Ondrej Rychnavský
Anna Medvecová
Viera Mondryová
Štefan Kováč
Marek Hamrák
Štefan Pramuk
Mária Kočíková
Milan Januv
Štefan Tarbaj
Jozef Kohler
65 rokov
František Lovás
Mária Bednárová

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

38
112
138
194
269
284
395
424
599
664

Kluknava
Kluknava

Darina Paterová

Kluknava

70 rokov
Gabriela Kyseľová
Mikuláš Černooký
Anna Rigdová
Albert Borza
Emil Ringoš
Vincent Gonda
Anna Kériová
Štefan Pribičko
80 rokov
Ján Bátor
Marta Vantrubová
Katarína Šmidová
Anna Jakubišinová

Zlatá svadba

65 rokov
Vincent Hamrák
Edita Hamráková
Jozef Čarnoký
Marta Hamráková
Elena Medvecová
Martin Vantruba
Alžbeta Rychnavská
Anna Zahurancová
Andrej Vrabeľ
Božena Furdová

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

3
3
50
53
73
98
130
132
139
140

142 Anna Čarnoká
253 Anna Ščurková

Kluknava
Kluknava

564
572

Kluknava
Kluknava

607
661

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

470 Ján Patz
Anna Šimoňáková
75 rokov
1 Ján Kyseľ
16 Mária Podracká
24 Emil Pavan
49 Mrgita Pavanová
118 Mária Gmucová
127 Anna Gabošová
555 Anna Zimmermannová
571

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

1
292
461
463
495
518
606

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

85 rokov
82 Barbora Medvecová
204 Anna Magdová
325 Helena Bandžuchová
585

Kluknava
Kluknava
Kluknava

73
557
655

- 50 rokov spoločného života oslávili :

František Humeňanský a Anna rod. Hamráková, č.d. 326
Ján Kováč a Marta rod. Šusterová, č.d. 254
***************************************************************************
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Vašich
rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným
prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chcem priať, aby človek
človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia
prial, aby Nový rok za to stál. Radostné a pokojné
prežitie sviatkov Vám želá
starosta obce a kolektív pracovníkov
Obecného úradu v Kluknave
==================================================================================
Kluknavský hlas: vydáva Obecný úrad v Kluknave, zodpovední za vydanie Ing. Štefan Kováč, starosta obce, Gabriela
Cenká, počet výtlačkov 500.
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