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Vážení spoluobčania.
Vydanie Kluknavského hlasu je neklamným znamením, že máme za sebou ďalších šesť mesiacov. Krátke
a studené dni vystriedala nie len krásna jar, ale už aj letné slnečné dni. Život v našej dedinke bežal na plné
obrátky a čo všetko prinášal zo sebou Vám priblížime v tomto vydaní Kluknavského hlasu.
=============================================================================

1304 - 2014
Vážení spoluobčania,
I. polrok 2014 ubehol veľmi rýchlo a od začiatku roka sa nám podarilo zrealizovať tieto investičné akcie.
V Kluknave a v časti Štefanskej Huty boli osadené dopravné značky a zrkadlá, ktoré zabezpečia dopravnú
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a občanov. Pred dokončením je urnový háj na novom cintoríne. V budove
reštaurácie Poľovník sa zrealizovala výmena gamatiek za ústredné kúrenie, bol nainštalovaný nový plynový
kondenzačný kotol, zrealizoval sa bleskozvod, nové rozvody elektroinštalácie, generálna oprava kuchyne a chodby,
zrealizuje sa oprava vonkajšej fasády objektu. Opravili sa miestne komunikácie, výtlky na MK. Obec odkúpila a má
vo vlastníctve všetky časti domu č. 189 a priľahlé pozemky, spolu o výmere 2 828 m2 , v ktorom plánuje zriadiť
múzeum a denný stacionár pre dôchodcov, v ktorom budú môcť dôchodcovia tráviť voľný čas a zároveň im bude
poskytnutá strava a denný program.
V najbližšom období sa začne s výstavbou bytoviek na vyšnom konci. V súčasnosti sú podpísané zmluvy so štátnym
fondom rozvoja bývania o úvere na nájomné byty a zmluva s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
o poskytnutí dotácie na technickú vybavenosť nájomných bytov (vodovodná, elektrická, kanalizačná prípojka,
biologická ČOV, spevnené plochy a parkoviská).
Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 16.04.2014 bola obci Kluknava schválená
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Regenerácia obce Kluknava“ s výškou nenávratného
finančného príspevku 583 093,69 €, z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 613 782,82 €.
Spolufinancovanie obce vo výške 5 % činí 30 689,13 €.
S realizáciou projektu sa začne v jesenných mesiacoch toho roku. Projekt rieši chodník od kostola k transformátoru
po pravej strane okolo potoka, opraví sa prechod od materskej školy na Záhumnie, upravia sa miestne komunikácie
a spevnené plochy v okolí obecného úradu, kaštieľa, kostola, kaplnky sv. Jána a vytvoria sa parkovacie miesta.
Projekt počíta tiež s výstavbou detského ihriska pod obecným úradom vedľa klziska, s výstavbou prírodného
amfiteátra pri klzisku smerom ku kaplnke sv. Jána. Okrem toho sa zrealizuje výmena autobusovej zastávky pri
kostole. Pri materskej škole sa okrem parkovacích miest vytvorí priestor pre umiestnenie predajných stánkov.
V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sa zrealizuje parkové osvetlenie pri detskom ihrisku pod obecným
úradom, pri kaplnke sv. Jána, pri materskej škole a parkové osvetlenie pri pošte. Pešia zóna okolo potoka bude
doplnená o prvky drobnej architektúry – lavičky, odpadové koše, pred zdravotným strediskom, poštou a obecným
úradom stojany na bicykle. Priestor centrálnej zóny obce a pri pošte bude upravený parkovou úpravou a verejnou
zeleňou. V súčasnosti prebieha vyber dodávateľa stavebných prác na realizáciu projektu. Investičná akcia musí byť
zrealizovaná do 30.6.2015.
Na cintoríne v Štefanskej Hute sa urobila studňa. Oplotilo sa detské ihrisko, zrealizovali sa futbalové bránky a siete,
za účelom rozvoja športu v obci, osadili sa 2 lavičky na detskom ihrisku. Plánuje sa vybudovanie altánku pri Riničke.
Bola opravená cesta v úseku na námestí.
Tohto roku si obec pripomína 710. výročie prvej písomnej zmienky o obci. K tomuto výročiu sa pripravuje vydanie
knihy „Dejiny Kluknavy“, ktorá bude vydaná v jesenných mesiacoch toho roku.
Pod bytovkami bola opravená lávka pre peších, ktorá bola podmytá. Na základe požiadavky obce Slovenský
vodohospodársky podnik plánuje osadiť priečne prahy na Dolinskom potoku za účelom protipovodňovej ochrany
obce. Boli osadené 2 lavičky na detskom ihrisku vo Vierbinách.
Intenzívne sa pracuje na projektoch realizácie vodovodu a kanalizácie obce. Prebehli rokovania s vlastníkmi
pozemkov, ktorými pôjde vodovodné a kanalizačné potrubie stavby „Rozšírenie krompašského skupinového
vodovodu – prívodné potrubie do Kluknavy“ a „Kluknava – Výstavba novej stokovej siete“. Zabezpečujú sa potrebné
súhlasy dotknutých orgánov a obec požiada o vydanie stavebného povolenia uvedených stavieb.
Bola zakúpená traktorová kosačka pre kosenie futbalového ihriska.
Investičným zámerom obce na tento rok je začať rekonštrukciu parkoviska pri futbalovom ihrisku s riešením výjazdu
na štátnu cestu, ktorý nespĺňa podmienky bezpečnosti. Prebehli jednania s dopravným inšpektorátom a projektantom.
Zámerom obce je tiež zriadenie lekárne v dome č. 204 pod kultúrnym domom.
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V I. polroku bola obci poskytnutá dotácia vo výške 500 € z Ministerstva kultúry na nákup kníh a ďalších 500 € na
Kluknavské folklórne slávnosti.
Blíži sa čas dovoleniek, prajem Vám, aby ste si oddýchli, načerpali nových síl a pokiaľ cestujete na
dovolenku, aby ste sa v zdraví a spokojnosti vrátili domov.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Voľakedy som všeličomu nerozumel...
Voľakedy som nerozumel Mozartovi,
dnes ma dvíha k nebu.
Pravda, krásnym slovom zapísaná
mi bola cudzia, ťažká, zbytočná.
Nepoznal som Hviezdoslava,
Jesenina ani Straussa.

Myslel som si, že dobre robím,
a konal som hlúposti.
Života - zmyslu, trápeniu,
slzám som nerozumel,
v zúfaní od nešťastia sa topil...

Túto pravdu o sebe som si zapísal niekedy v novembri 2009 roku...; v úprimnej snahe čiastočne reflektovať
dovtedajšie.
Nechápanie súvislostí, nevyužívanie možností, voľajaký vegetistický životný štýl, nehľadiac či v škole, či v ranných
pokusoch o život, na to, čoho vážnosť je nepopierateľná, čo život určuje, dáva mu zmysel. Pravdivosť, sloboda a ON!
Ten, ktorý sa nielenže identifikuje s našimi bratmi („čokoľvek ste urobili...“ Mt 25, 40), ale najmä s každým jedným
z nás, lebo „v ňom žijeme, hýbeme sa a sme...“ (Sk 17,28) a „už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus...“ (Gal 2,20), teda
ON.
V seminári sa začal môj dlhoročný proces vnútornej reštrukturalizácie a dozrievania, ktorý sa iste ešte ani len
nepriblížil k zavŕšeniu. Pre mňa je dôležitým, že si ho uvedomujem, akceptujem, ba s radosťou ho prijímam. So
zvedavosťou sa nechávam viesť všetkými tými a takými okolnosťami života, ktoré som mnoho ráz pred tým
odvrhoval, či proti nim bojoval, alebo jednoducho vo vedomí voľajakej svojej „osobitosti“ som bol „nad všetko
povznesený...“ (tuším sa tomu hovorí pýcha...)
Dnes mi vôbec nie je ľúto za nevyužitými možnosťami oných čias, tak, ako budem pokorne po čase
zhodnocovať aj aktuálny úsek môjho žitia... Hoci človek úprimne koná (chce konať!) čo je najlepšie, vždy je to len
subjektívne hodnotenie... Ale práve v tom, čo človek koná sa uskutočňuje ono „najlepšie“, lebo to „je“... To čo nie je,
čo je len potenciálnou možnosťou, nikdy nemôže nadobudnúť hodnotu objektívnej reality, teda ani jej dobro, krásu...
Na tomto poli sa učím pokore a trpezlivosti pred Pánom... ON je objektívny a ja „všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje...“ (Flp 4,13)
„Bezo mňa nič nemôžete urobiť...“ (Jn 15,5) a teda aj to, čo robíme, robíme skrze Neho, s Ním a v Ňom... (Per ipsun,
et cum ipso et in ipso... (Rímsky misál))
Ani presne neviem, kedy som sa vedome začal stretať a zapodievať so slovom ktoré je krásne, ktoré je
pravdivé. Bytostne si uvedomujem, že za slovo – každé a jedno, ktoré z úst či pera vypúšťame – máme
zodpovednosť... A nie len zodpovednosť poriadku tohto sveta, ale zodpovednosť transcendentálnu, zodpovednosť
vernosti vo vytváraní (skrze pravdu, krásu a lásku) obrazu Toho, ktorý sám je SLOVO...!
Nie tak dávno, a vôbec neviem, „či to bolo v tele, či mimo tela...“ (2Kor 12; 1-5), ma oslovil francúzsky
konvertita Olivier Clément takýmto slovom:
„Kristovo bohočlovečenstvo, ktoré sme vyzvaní šíriť v Duchu a v slobode. Boh očakáva od človeka tvorivú odpoveď.
V Kristovi sa Boh odhaľuje človekovi. V Duchu sa človek musí odhaliť Bohu. Zázračná výmena životov: tvár Boha
v človekovi a tvár človeka v Bohu.“
„Boh je obetovaná láska, nesie v sebe svojho večného Iného a Tvár toho Iného sa už odráža v tvári človeka. Boh je
nostalgia po svojom inom, nostalgia po človeku. Stvorením človeka sa stal zraniteľným až na kríž.“ (O. Clément, Jiné
slunce Můj duchovní životopis)
V duchu slov Pavla Straussa, veľkého slovenského, hoci zatiaľ neobjaveného, lekára, mysliteľa, konvertitu
a proroka, i vám by som rád poukázal na ten ideál – reálneho, živého, dnes a tu prítomného človeka:
... o poznaní
„Nové vedomie, prameniace z funkčného biologického myslenia, vidí jednotu v mnohosti, v plodnej spolupráci
dopĺňajúcich sa hodnôt. Učí človeka, aby si uvedomil, že predovšetkým v sebe, potom so svojím okolím a celým
svetom tvorí nerozbornú životnú a metafyzickú – i keď neuznanú – jednotu, a tento náhľad nie je ničím iným ako
prírodovedeckou a sociologickou obmenou obcovania svätých.“
... o nábožnosti
„A tu sme u človeka nového, možného, vytúženého, u človeka s jednotou myslenia, biologického a náboženského
vedomia až do posledných záhybov života. Jeho základom bude prírodovedecké myslenie, zosynchronizované
s nábožensko-filozofickým.“
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... o novom človeku
„Človek zjednotený so sebou a so svetom skrze Krista nebude hystericky upretý na stále hroziaci apokalyptický cval,
ale v pokoji bude očakávať príchod Pána, lebo vie, že Kristus prišiel, aby znovu prišiel. Nový človek vyšiel z Rilkeho
„osudu nemať osud“ a vedome preberá Kristov údel v jeho cirkvi. Tým priberá do seba veľkú organickú jednotu
prírody, nadprírody i ľudského spoločenstva.“ (P. Strauss, Problém človeka, 1947)
O to som sa chcel dnes s vami podeliť; o krásu pravdy, o jej silu, o duchovné vzopätie sa pre život, lebo ide
o život... Aj tu u nás v Kluknave je vážna otázka, či prežijeme a ako prežijeme; kto sme a čím sa stávame... Chcel som
sa s vami podeliť o to, čo mi dáva zmysel, kde ja nachádzam odpovede i vysvetlenie na všetko, čím a kde som, o to,
čo ma robí schopným byť...
„Nový smer duší, lebo sa nedá vždy len ísť, je treba aj byť...“ (P. Strauss) A je jedno, či som teraz tu s vami, alebo
teraz a už ani tu, ale vždy s vami... Vždy však plný, pravdivý, reálny...
V Kluknave 15. júla 2014

Pavol Ondrík, kluknavský farár

Zrealizované investičné akcie v obci za obdobie 2011 – 2014
Rok 2011:
„Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“ – protipovodňové opatrenia
Obci bolo pridelených 92 698 € na realizáciu tohto projektu. Cieľom projektu bolo znížiť povodňové riziká a zmierniť
dosahy extrémnych prívalových dažďoch. V rámci projektu bolo zrealizovaných 378 hrádzok, 175 odrážok a 25
bandžúr. Boli zrealizované vodozadržné opatrenia ktoré zachytia 34 030 m3 vody. Výmena okien a zateplenie
obecného úradu - z Ministerstva financií bola obci poskytnutá účelová dotácia vo výške 10 000 € na túto investičnú
akciu. Oprava oplotenia a šatní na ihrisku TJ Kluknava- poskytnutá dotácia od nadácie Slovenskej sporiteľne vo
výške 3 000 €. Obnova parku pri kaplnke sv. Jána, ktorá bola podporená sumou 3 400 € z Programu obnovy
dediny. Parkovisko pri novom cintoríne - došlo k zaasfaltovaniu, odvodneniu parkoviska, zrealizovali sa schody,
osadilo dopravné značenie a zrealizovali sadové úpravy parkoviska a jeho okolia. Odvodnenie cesty pri bytovkách,
oprava autobusovej zastávky nad Štefanskou Hutou, oprava oplotenia cintorína v Štefanskej Hute
Rok 2012:
Výmena okien a zateplenie budovy materskej školy a zdravotného strediska - pridelená dotácia vo výške 20 000
€ z rezervy predsedníčky vlády. Z tejto sumy sa zrealizovala výmena okien, zateplenie čelnej strany fasády a bočných
stien. Realizáciou stavby došlo k zníženiu nákladov na vykurovanie a došlo k zlepšeniu estetického vzhľadu budovy.
Rozšírenie kuchyne v materskej škole a drobné stavebné úpravy MŠ - z dôvodu nevyhovujúceho stavu kuchyne
bolo nutné riešiť tento stav rozšírením kuchyne o priestory ambulancie detského lekára a ambulancia detského lekára
sa presťahovala do priestorov obecného úradu. Celkové finančné náklady úpravy kuchyne boli v hodnote 9 619 €.
Z dôvodu bezpečnosti sa zrealizovali drobné stavebné úpravy ako bleskozvod, úprava NN prívodu do budovy, ktorý
bol zrealizovaný káblom v zemi, odizolovali sa steny v triedach, boli namontované protisnehové zábrany.
Zriadenie detskej ambulancie v priestoroch obecného úradu, úprava priestorov pre archív. Viacúčelové ihrisko pri ZŠ
- zrealizovalo sa viacúčelové ihrisko so zameraním na futbal, volejbal, tenis a hádzanú. Na realizáciu sme získali
dotáciu od Karpatskej nadácie – USSteel Košice vo výške 2 820 € a zo Slovenskej sporiteľne sme získali peňažný dar
2 000 €. Vodovod Vierbiny - zásluhou intenzívnych rokovaní s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Poprad
bol v spolupráci s obcou zrealizovaný vodovod v časti Vierbiny. Výkopové práce zabezpečovala obec, ostatné PVS
Poprad. Zrealizovalo sa 1 250 m vodovodu od bytoviek po potraviny Milk – Agro. Vŕtaná studňa pri Dome smútku
v Kluknave. Betónový chodník ku ZŠ - zrealizovaný svojpomocne aktivačnými pracovníkmi. Na realizáciu prispela
aj obec Richnava čiastkou 213 €.
Rok 2013:
Kamerový systém v obci - na realizáciu tejto investičnej akcie sme získali dotáciu z Ministerstva vnútra vo výške
7 000 €. Bolo nainštalovaných 9 kamier na rizikových miestach obce.
Schody a zábradlie na starom cintoríne. Dokončené viacúčelové ihrisko pri ZŠ - nainštalovaná ochranná sieť do výšky
4m. Detské ihriská vo Vierbinách a Štefanskej Hute. Územný plán obce Kluknava - je rozpracovaný územný plán
obce. Začiatkom roka 2015 je možné žiadať o dotáciu na dokončenie dokumentu územného plánu. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Asfaltový chodník Za Rory a asfaltová otočka Za Rorami. Oprava
miestnych komunikácii - obci bola poskytnutá dotácia vo výške 4 691 €. Vodovod a kanalizácia v obci - prebehli
rokovania s vlastníkmi pozemkov, ktorými pôjde prívodné vodovodné a kanalizačné potrubie.
Rok 2014:
Poľovník – rekonštrukcia kúrenia, generálna oprava kuchyne a chodby, bleskozvod, nové rozvody elektroinštalácie,
oprava vonkajšej fasády objektu. Studňa na cintoríne v Štefanskej Hute. Dopravné značenie obce Kluknava a časti
Štefanská Huta. Detské ihrisko v Štefanskej Hute – oplotenie, osadenie futbalových bránok a sietí, osadenie 2 lavičiek
Detské ihrisko vo Vierbinách - osadenie futbalových bránok a sietí, osadenie 2 lavičiek. Urnový háj na novom
cintoríne v Kluknave. Oprava miestnych komunikácii – námestie v Štefanskej Hute. Výstavba nájomných bytov –
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podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie a úveru. Regenerácia obce Kluknava – rozhodnutím ministra PaRR obci
pridelená dotácia vo výške 583 093,69 €. Prebieha výber dodávateľa stavebných prác. S realizáciou sa začne
v jesenných mesiacoch. Dejiny Kluknavy - rozpracované vydanie knihy, ktorá vyjde v jesenných mesiacoch toho
roku. Vodovod a kanalizácia v obci – pripravené podklady pre vydanie stavebného povolenia. Odkúpenie domu č. 189
a priľahlých pozemkov za účelom zriadenia múzea a denného stacionára pre dôchodcov. Investičný zámer obce
rekonštrukcie parkoviska pri futbalovom ihrisku s riešením výjazdu na štátnu cestu pre osobné a nákladné autá.
Investičný zámer zriadenia lekárne v dome č. 204 pod kultúrnym domom
Ing. Mária Gmucová, stavebný úrad Kluknava

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
21.02.2014 - XVII. zasadnutie OZ. Hlavné body programu : Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania
zadania pre Územný plán obce Kluknava, Zmena štatútu obce Kluknava – Dodatok č. 1, Zmena Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava – Dodatok č. 1, Branislav Oros, Kluknava 647- žiadosť
o prenájom pivničných priestorov na pozemku parcely č. 415 k.ú. Kluknava, Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kluknava za rok 2013, Kúpa pozemku parcely č. 11/2 a 12/1 o výmere 428 m2 v k.ú. Kluknava,
Kúpa pozemku parcely č. 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 10/1 o výmere 1853 m2 v k.ú. Kluknava, Prerokovanie zmluvy o výstavbe
nájomných bytov. Okrem hlavných bodov obecné zastupiteľstvo prerokovalo : možnosť výstavby kontajnerovej
školy, RIO bar, s.r.o., Lorencova 1097/7, Krompachy – oznámenie o zmene sídla a oznámenie o otváracích hodinách
v prevádzke RIO bar, Kluknava 483, Miša, s.r.o., Kluknava 562 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov, garáže
v Štefanskej Hute, žiadosť ARDSYSTÉM, s.r.o., Levočská 4, Prešov pre klienta Milk Agro o prenájom stĺpa
verejného osvetlenia pri ceste III/018186 za účelom umiestnenia jedného ks informačno navigačnej tabule, doplnenie
člena komisie školskej a kultúrnej o Mgr. Emerenciu Lovásovú, Kluknava č.d. 142, EUROCLUB, s.r.o., Matušova
36A, 811 04 Bratislava – žiadosť o stanovenie poplatku za odvoz smetí, informácia o príprave volieb prezidenta SR, o
audite verejného osvetlenia, o projektoch na vodovod a kanalizáciu, oprave Dolinského potoka - podmyté pätky,
vyčistení koryta Hornádu v Štefanskej Hute, oprave podmytej cesty do Štefanskej Huty.
27.02.2014 – mimoriadne zasadnutie OZ
Hlavným a jediným bodom programu bolo Prerokovanie zmluvy o výstavbe nájomných bytov v obci Kluknava
10.04.2014 – mimoriadne zasadnutie OZ - Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí prerokovalo žiadosť o dotáciu
na výmenu okien v telocvični ZŠ Kluknava a spolufinancovanie obce vo výške 5% z rozpočtu projektu.
20.06.2014 – XVIII. zasadnutie OZ – Program rokovania: Zmena rozpočtu Základnej školy v Kluknave na rok
2014, Záverečný účet obce Kluknava za rok 2013 a správa audítora k záverečnému účtu za rok 2013, Správa
o výsledku následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra : Kontrola účtovnej závierky k 31.12.2013 na Obecnom
úrade v Kluknave, Zmena rozpočtu obce Kluknava na rok 2014, Ročná účtovná závierka za rok 2013 spoločnosti
Kábel-Kluknava s.r.o., Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014, Komunitný plán
sociálnych služieb obce Kluknava 2014 – 2019. Ďalšie prerokované záležitosti: Štefanská Huta -návrh na urobenie
altánku pri „Riničke“ pri drevenom moste, žiadosti o výstavbu malej vodnej elektrárne, žiadosti o odkúpenie
nehnuteľnosti a žiadosť o prenájom časti pozemku v Štefanskej Hute, návrh na odkúpeniu pozemkov parc. č. KN C
8/5, 9/2, 10/2, 11/1, 12/2 a stavby rodinného domu súp. č. 189, žiadosť RNDr. Jely Zimmermannovej, prechodne
Kluknava 44 o predĺženie nájomnej zmluvy - nájom bytu v priestoroch školskej telocvične, vypracovanie Programu
odpadového hospodárstva obce Kluknava , žiadosť spoločnosti Miša s.r.o., Kluknava 562 o prenájom nebytových
priestorov – garáže v Štefanskej Hute, informácie o dennom stacionári, o rozpočtových opatreniach.
Gabriela Cenká, prac. OcÚ Kluknava

Základná škola informuje...
Zdá sa nám, akoby sme pred chvíľou začínali školský rok a už je tu jeho záver a s ním aj bilancovanie
a hodnotenie všetkého, čo sme chceli dosiahnuť, čo sme dosiahli a čo sme z rôznych príčin aj napriek veľkej snahe
nedosiahli.., zatiaľ. Čas neúprosne beží a s ním aj všetko dianie v našej škole. Počas roka sme toho stihli naozaj dosť.
Môžeme sa pochváliť množstvom úspechov, ktoré pod vedením svojich učiteľov dosiahli naši žiaci na rôznych
súťažiach – vedomostných, či športových, ako aj množstvom zaujímavých akcií a aktivít, ktorých sme sa zúčastnili
alebo sami zorganizovali, ale aj takých, ktoré sme z rôznych príčin zrealizovať nemohli a ktoré na nás počkajú
v ďalšom školskom roku. Taktiež je škola zapojená do mnohých projektov, z ktorých získavame množstvo potrebnej
didaktickej techniky, ako aj možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov v rôznych oblastiach. Za všetky úspechy,
aktivity, či akcie patrí všetkým zainteresovaným jedno veľké ĎAKUJEM!
Zo školských súťaží /obvodné, okresné kolá/:
Cezpoľný beh – Viktória Belušková /3. miesto/,
pripravili Mgr. A. Rigdová, PaedDr. M. Fortunová,

družstvá st. ž. /1. miesto/, pripravili Mgr. A. Rigdová,
PaedDr. M. Fortunová
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Streľba zo vzduchovky – Pavol Džadžan /1. miesto/,
pripravil Ing. P. Cenký, Filip Brutovský /3. miesto/,
pripravil Ing. P.Cenký, družstvá st. ž. /1. miesto/,
pripravil Ing. P. Cenký, družstvá ml. ž. /2. miesto/,
pripravil Ing. P. Cenký
Coca-cola cup /futbal/ – družstvá st. ž. /1. miesto/,
pripravili Mgr. M. Hudák, M. Voda
McDonald´s cup /futbal/ – družstvá ml. ž. /3. miesto/,
pripravili Mgr. M. Hudák, M. Voda
Talentárium – roztlieskavačky duo /1. miesto/,
pripravili M. Vodová, roztlieskavačky trio /1. miesto/,
pripravili M. Vodová, spev /1. miesto/, pripravila Mgr.
D. Papcunová
Technická olympiáda – Ján Richnaský, Filip
Brutovský /1. miesto/, pripravil Ing. P. Cenký, Adrián
Bereš /2. miesto/, pripravil Ing. J. Nalevanko
Olympiáda zo SJL – Petra Čarnoká /3. miesto/,
pripravila Mgr. M. Ferencová
Šaliansky Maťko – Elena Ferenčáková /1. miesto/,
pripravila Mgr. M. Ferencová

Geografická olympiáda – Filip Kurilla /2. miesto/,
pripravila Ing. L. Ondášová, Elena Ferenčáková /2.
miesto/, pripravila Ing. L. Ondášová,Marián Dobrovič
/3. miesto/, pripravila Ing. L. Ondášová, Filip
Brutovský /3. miesto/, pripravila Ing. L. Ondášová, Ján
Vaščák /2. miesto/, pripravila PhDr. E. Bačová, Marián
Dobrovič /3. miesto/, pripravila PhDr. E. Bačová, Ján
Richnavský /1. miesto/, pripravila PhDr. E. Bačová,
Matej Křenek /3. miesto/, pripravila PhDr. E. Bačová
Basketbal – družstvá st. žiačky /1. miesto/, pripravili
Mgr. A Rigdová, PaedDr. M. Fortunová
Európa v škole – Alexandra Šmídová /2. miesto/,
pripravila Mgr. Z. Jakubišinová, Mariana Ferenčáková
/3. miesto/, pripravila Mgr. M. Ferencová, Alana
Nehilová /2. miesto/, pripravila Mgr. D. Papcunová,
Eva Hvizdošová /1. miesto/, pripravila Mgr.
A Mižigárová, Viktória Ringošová /1. miesto/,
pripravila Mgr. D. Papcunová, Simona Čechová /2.
miesto/, pripravila Mgr. A. Mižigárová
Hviezdoslavov Kubín – Soňa Lovásová /1. miesto/,
pripravila Mgr. M. Ferencová

Z kultúrnych a spoločenských akcií:
V októbri už tradične pod vedením Mgr. A. Mižigárovej, ZRŠ pripravili p. učiteľky I. st. spolu s p. uč. PaedDr. Z.
Lenártovou a Mgr. M. Vendrákovou so svojimi žiakmi krásny program v rámci Mesiaca „Úcty k starším.“
Profesionalitu folklórnych súborov sme mohli obdivovať pri vystúpeniach DFS Jadlovček z Margecian
a predovšetkým nás všetkých nadchol program umeleckého súboru PUĽS /Poddukelský umelecký ľudový súbor/.
Ako obvykle nás v decembri navštívil Mikuláš a jeho pomocníci Čert a Anjel, ktorí žiakom priniesli aj sladké darčeky
/ZŠ Kluknava i elok. prac. v Richnave/.
V predvianočnom období žiaci 9. ročníka so svojou triednou učiteľkou PhDr. E. Bačovou zrealizovali tematickú
besedu „Zvyky a tradície v rómskych a nerómskych rodinách,“ ktorej hosťami boli zástupcovia splnomocnenca Úradu
vlády SR pre rómske komunity.
Zahanbiť sa nedala ani mužská časť pedagogického kolektívu, ktorá na Vianočnom turnaji o Pohár riaditeľa školy
v nohejbale nemohla chýbať vo finále. Aj keď sme tento rok pohár nezískali, aj druhé miesto potešilo.
Nádych histórie mala beseda žiakov i učiteľov s PhDr. Mariánom Sojákom, PhD. o archeológii okolia obcí Kluknava,
Richnava a Hrišovce, ktorá sa konala v kluknavskom kaštieli.
Odovzdávanie polročných vysvedčení je už tradične spojené o.i. aj so školským karnevalom, ktorý si tento rok
zorganizovali triedne učiteľky v spolupráci s RR pri ZŠ so svojimi žiakmi v triedach, ako aj v elok. prac. v Richnave.
Vo februári sme, tak ako ostatné školy, zrealizovali zápis detí do nultého i prvého ročníka /ZŠ Kluknava i elok. prac.
v Richnave/
Artistov, klaunov a ich úžasné výkony sme obdivovali pri vystúpení nám už známeho ukrajinského „Cirkusu Jacko.“
Nemožno nespomenúť činnosť detského folklórneho súboru Bradlanček pod vedením M. Šmídovej, ktorý sa už
pravidelne zúčastňuje na rôznych folklórnych prehliadkach.
Veľmi milým podujatím bolo vystúpenie kočovného divadla „Drak“ so svojim programom o legendárnej skupine
ABBA, na ktorom si svetoznáme hity spievali aj žiaci a učitelia.
Pre žiakov 7. ročníka bola zrealizovaná interaktívna beseda s lektorkou VÚB o finančnej gramotnosti.
V apríli sme sa zapojili do celosvetovej akcie pod názvom „Deň Zeme,“ počas ktorej žiaci aj učitelia čistili
a zveľaďovali nielen areál a okolie školy, ale aj rôzne časti obce. V rámci projektu sme v areáli školy vysadili 50
stromčekov.
V máji ZRŠ Ing. P. Cenký spolu s tr. učiteľkou PhDr. E Bačovou a Ing. L. Ondášovou spoločne so žiakmi 9. roč.
zorganizovali školský zájazd do Bratislavy, kde sa počas návštevy nášho hlavného mesta stretli v Grasalkovičovom
paláci s p. prezidentom Ivanom Gašparovičom a vyskúšali si, aké príjemné je „sedieť“ v Národnej rade Slovenskej
republiky.
V termíne 26.5.-30.5.2014 sme zrealizovali pre žiakov 3. a 4. ročníka „Školu v prírode,“ ktorá mala u žiakov, učiteľov
i rodičov veľmi pozitívnu odozvu.
Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže „Spotrebiteľská výchova žiakov,“ v ktorej boli ocenení žiaci
IX.A triedy Ján Richnavský, Petra Čarnoká a Ivana Hadryová.
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Prostredníctvom agentúry INTACO dostala naša škola sponzorský dar v hodnote 1000 eur na športové potreby.
Ďalšie akcie a aktivity sme vzhľadom na výskyt prípadu infekčnej hepatitídy v našej škole z Rozhodnutia RÚVZ
v Spišskej Novej Vsi, ktorý o.i. nariadil zákaz organizovania a účasti na hromadných akciách žiakov školy, zrealizovať
nemohli /napr. Deň matiek, či celoslovenský projekt „Zober loptu, nie drogy!/.
Projekty, do ktorých je škola zapojená:
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ /UIPŠ/, Kultúrne poukazy /MKSR/, Národný projekt „Vzdelávaním
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, Moderné vzdelávanie – digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím
elektronického testovania /NÚCEM/, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – podpora profesionálnej
orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej
na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov /ŠPÚ/ monitoruje sa, Nová edukačná cesta /ESF/ - monitoruje sa. V spolupráci so zriaďovateľom školy sa naďalej pripravujú
projekty na rekonštrukciu telocvične a oboch učebných pavilónov.
Štatistika:
Počet všetkých žiakov ZŠ: 574
Počet všetkých tried: 31
z toho v 1.-4. roč. - 20
v 5.-9. roč. – 11
Počet špeciálnych tried: 2
Počet tried nultého ročníka: 4
Počet oddelení ŠKD: 1
Počet integrovaných žiakov v bežných triedach: 23
Počet žiakov zo SZP: 382
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ: 57
Počet učiteľov vrátane riaditeľa: 46
Počet asistentov učiteľa: 2 SZP, 2 MRK, 1 ZŤP

Počet nepedagogických zamestnancov: 11
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy
k 30.6.2014:
Počet ž. 9.roč.: 22, prijatí na gymnáziá: 7, na SŠ: 8, na
SOŠ: 5, neumiestnení: 2
Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch: 24
Počet krúžkov:
MRK - 17
CVČ - 23
Cena riaditeľa ZŠ pre najlepšieho žiaka: Pavol Ferenc
/IV.A/ - primárny stupeň vzdelania
Petra Čarnoká /IX.A/ - nižšie stredné vzdelanie

Poďakovanie:
Patrí jednoducho všetkým a za všetko. Všetkým tým, ktorí sa podieľali na „fungovaní“ našej školy na všetkých
úrovniach. Zriaďovateľovi školy – Obci Kluknava v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Kováčom, vedeniu školy
a všetkým pedagógom /v ZŠ v Kluknave i v elokovanom pracovisku v Richnave/, ktorí sa v každom ohľade snažia
napĺňať svoje poslanie učiteľa, nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí taktiež pomáhajú udržať jej chod, Rade
školy, Rade rodičov pri ZŠ pod vedením p. J. Hvizdoša, ktorá je vždy nápomocná pri organizácii rôznych školských
akcií, MŠ z oboch obcí Kluknavy i Richnavy, p. farárovi Pavlovi Ondríkovi, ako aj ďalším organizáciám, či
dobrovoľníkom, ktorí akokoľvek škole pomáhajú.
Osobitne chcem poďakovať kolegyniam, ktoré sa s našim školským kolektívom lúčia. Mgr. Edite Bátorovej, ktorá
v školstve odpracovala necelých 39 rokov, ktorá kreatívne a s láskou pristupovala k svojmu poslaniu učiteľa a Mgr.
Anne Kovaľovej za zastupovanie počas MD kolegýň. Za všetkých zamestnancov školy im vyslovujem vďaku
a prajem pokojné, bezstarostné a predovšetkým radostné chvíle do ďalšieho života. Pozdrav od nás všetkých patrí aj p.
riaditeľovi Mgr. Stanislavovi Kovaľovi, ktorý sa od februára zotavuje na PN. Želáme skoré uzdravenie!
Záver školského roka má špecifickú príchuť hlavne pre našich deviatakov, ktorí končia jednu etapu svojho života a
pred nimi sú ďalšie výzvy. Štúdium na strednej škole, na vysokej, výber toho správneho povolania atd... Je na ich
zodpovednosti voči sebe, rodičom i škole, do akej miery sa im tieto predsavzatia podarí naplniť. Držíme im vo
všetkom palce. Pre všetkých bol školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, zažívali sme školu hrou,
tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, bol naozaj pestrý, veselý, plný nových objavov. Všetci sa v škole
snažíme žiakov podporiť, pomôcť, vysvetliť, podať pomocnú ruku, veď nie nadarmo sa vraví, že učiteľstvo je
poslanie. Aj keď problémy a starosti vždy boli, sú a aj budú, sme tu na to, aby sme sa s nimi popasovali. Úprimne si
želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia a zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Ostáva mi zaželať: žiakom - prázdniny, aké majú byť,
s nezabudnuteľnými zážitkami, rodičom - aby si naplno užili svoje deti, pokiaľ možno bez stresu a v rodinnej pohode,
pedagógom – v príjemných nastávajúcich dňoch nabrať veľa energie, aby mali z čoho o dva mesiace rozdávať svojim
žiakom. A snáď ešte jedno - zázračný prameň, v ktorom všetci vždy nájdeme dostatok odhodlania a síl do našej práce!
Pekné prázdniny a dovolenky všetkým! Stretneme sa 2.septembra 2014.
v zastúpení riaditeľa školy: Mgr. Marcel Hudák, ZRŠ
Citáty zo školského prostredia.., na zamyslenie:

Dostávame trojaké vzdelanie: od rodičov, od učiteľov
a od života. To tretie je žiaľ v úplnom rozpore
s prvými dvoma. /Ch. Montesquieu/
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Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť
o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom. /D.
Hume/
Nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať
sami seba pred deťmi. /J. A. Komenský/
Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to nevieš. /T.
Baťa/
Vzdelanie je to, čo v človeku zostane, keď zabudne
všetko, čo sa naučil. /B. F. Skinner/
Dobré vyučovanie spočíva v kladení správnych otázok,
nie v dávaní správnych odpovedí. /J. Albers/
Nie je nič nespravodlivejšie ako to, keď jednáme
rovnako s celkom rozdielnymi ľuďmi /T. Jefferson/

Materská škola
Predprimárny stupeň vzdelávania prezentuje všeľudské hodnoty, kultúru príslušnej spoločnosti, tradície
a zabezpečuje dieťaťu plynulý prechod z rodinného sveta spoločnosti, prechod z hravého detstva k systematickému
vzdelávaniu.
Čas neuveriteľne rýchlo plynie je tu koniec šk. roka 2013/2014. Naši budúci školáci sa rozlúčili básničkami,
pesničkami, tancom s materskou školou, kde strávili veľa pekných chvíľ.
Spoločne sme prežívali krásne bezstarostné obdobie, plné hier, zábavy, radosti a pohody.
Predprimárne vzdelávanie ukončilo 12 predškolákov a prevzali si darček a osvedčenie o ukončení predprimárneho
vzdelávania z rúk triednej učiteľky Mgr. Ľubice Slebodníkovej.
Po prázdninách vkročia do „ veľkej školy“. Na ich miesta pribudnú noví kamaráti, ktorých sme prvýkrát privítali
v našej materskej škole na „Dni otvorených dverí „ a čarovnou píšťalkou sme ich preniesli do rozprávky Šípková
Ruženka a Tri prasiatka, ktoré si pre nich pripravili deti pod vedením pani učiteliek.
Počas šk. roka sme sa zúčastnili okresných prehliadok a súťaži organizovaných ŠÚ Margecany : Prednes poézie
a prózy, Spev ľudovej a detskej piesne, Detský milionár, Evička nám ochorela a Športová olympiáda v Gelnici, kde
Kristínka Zimmermannová získala 1. miesto v skoku z miesta.
Zapojili sme sa do výtvarných súťaží, projektu Veselé zúbky. V MŠ prebiehala výučba aj náboženskej výchovy
formou stretnutí jedenkrát za mesiac s p. farárom. V rámci projektu Digitalizácia škôl, do ktorého sme sa zapojili,
sme získali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom a farebnú tlačiareň. Realizovali sme vlastný projekt Čo deťom
k šťastiu treba, kde sa uskutočnili aktivity MDD – súťaže, Kreslenie na asfaltovom ihrisku, Školský výlet –
Markušovce, Spišský salaš, Turistická vychádzka – Drevený most Štefanská Huta.
Pri realizácii všetkých projektov a aktivít nás svojou účasťou a spoluorganizovaním podporili rodičia,
sponzori, zamestnanci Obecného úradu, externí pracovníci, Rada školy a priatelia školy za čo im veľmi pekne
ďakujeme.
Mgr. Alena Cifrová, riad. MŠ Kluknava

Organizácie v obci
Dobrovoľný hasičský zbor
Členovia DHZ v Kluknave pokračovali vo svojej činnosti aj v I. polroku 2014. V mesiaci marci 2014 bola
na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR v Bratislave zaslaná žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR pre rok 2014. V apríli 2014 boli vykonané preventívne
protipožiarne kontroly v rodinných domoch v Kluknave, ale aj v miestnej časti Štefanská Huta. Bolo doplnené
vybavenie DHZ o nové savice. Náš DHZ sa zúčastnil obvodovej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov, ktorá sa
konala dňa 15. júna 2014 v Bystranoch s umiestnením na 4. mieste. 29. júna 2014 sme sa zúčastnili Pohárovej súťaže
pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ vo Veľkom Folkmári, kde sme sa umiestnili na peknom 3. mieste.
Touto cestou patrí poďakovanie všetkým členom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k činnosti zboru a veríme,
že ochota a chcelosť budú našou silnou stránkou aj v budúcnosti.
Za DHZ Kluknava, Štefan Hvizdoš

27. ročník výstupu na Roháčku
Dňa 24. 5. 2014 usporiadal Klub slovenských turistov
Kluknava v poradí už 27. ročník výstupu na Roháčku
(1 028,5 m n.m.). Počasie tento rok prialo, a tak za
krásneho slnečného dňa sa výstupu zúčastnilo 218
zaregistrovaných účastníkov rôznych vekových

kategórií. Počas celého výstupu panovala dobrá nálada.
Pre mladších účastníkov boli pripravené rôzne súťaže,
z ktorých si každý odniesol pozornosť. Chlapi mali
možnosť predviesť svoju silu v hode kládou a ženy
súťažili v hode frisbee na presnosť. Najväčšie napätie
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prežívali súťažiaci pri chôdzi na choduliach, kde
museli zdolať náročnú trať cez rozbahnené úseky
plných prekážok. Na záver výstupu bola žrebovaná
tombola a vyhlásený najstarší a najmladší účastník.
Členovia KST Kluknava ďakujú všetkým zúčastneným
za výbornú atmosféru počas celého výstupu a tešia sa
na budúci ročník. Poďakovanie patrí taktiež partnerom
podujatia, bez ktorých by organizovanie výstupu
v takom rozsahu nebolo možné.
Ing. Radoslav Horšulák,
predseda KST Kluknava

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava
Vážení priatelia.
Jún – mesiac poľovníctva a prírody. 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, v období kladenia mláďat, je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. Slnko a pekné počasie láka ľudí do
prírody, škoda len, že sa v nej všetci nesprávajú šetrne a ohľaduplne. Bolo by dobré zamyslieť sa nad tým, že aj človek
je jej súčasťou. Predovšetkým v tomto období by sme sa mali snažiť, aby zver mala pokoj pri hniezdení, rodení.
Nemali by sme ju rušiť hlučným správaním sa. Neznečisťovať prostredie odpadkami. Módna vlna mototuristiky už
zasiahla nielen Slovensko ale aj našu obec a chotáre. Vyznávači adrenalínových športov, v tomto prípade preháňania
sa na motocykloch alebo štvorkolkách. Nejazdia iba po
lesných cestách a turistických chodníkoch, ale krížombudúce generácie zachovali naše poľovné revíry aspoň
krážom po lúkach a pasienkoch a plašia tak zver.
v takom stave, v akom sú v súčasnosti.
Príroda sa dokáže odvďačiť tým, že nám poskytne
Ďakujeme.
oázu pokoja, ktorú v tomto pretechnizovanom svete
S pozdravom
všetci potrebujeme a aj vyhľadávame. Pripomeňme si,
že práve teraz je obdobie, keď prichádza na svet nové
potomstvo väčšiny z druhov u nás žijúcich zvierat
a preto sú oveľa citlivejšie na prítomnosť človeka.
Nech teda tohtoročný jún - mesiac poľovníctva a
ochrany prírody je pre všetkých povzbudením, aby
sme k našej prírode, faune a flóre pristupovali s veľkou
zodpovednosťou. Veľké poďakovanie patrí všetkým
aktívnym členom našej poľovníckej spoločnosti a
priateľom poľovníctva, ktorí sa svedomito starajú o
Predseda Poľovníckej spoločnosti
zveľadenie a ochranu nášho genofondu v našom
vlastníkov lesa a pôdy Kluknava Ing. Ľuboš Šuster
poľovnom revíri. Podporte našu snahu, aby sme pre

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Činnosť ZO SZZP v 1. polroku 2014
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.
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 17. rok, v súčasnosti máme 95 členov – zdravotne postihnutých občanov i priateľských
členov – občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom. Činnosť ZO sa riadi
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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 7 členný výbor, ktorý vedie predsedníčka Mária Papcunová.
V 1. polroku 2014 sme uskutočnili tieto akcie:
Výročná členská schôdza dňa 4.2.2014, Divadelné predstavenie „Mastný hrniec“ v Sp. Novej Vsi dňa 24.2.2014,
Účasť na konferencii OR v Gelnici 24.4.2014, Prednáška „Zdravie bez liekov, šanca tretieho tisícročia“,
15.6.2014, Návšteva jubilantov (okrúhle jubileá nad 60 rokov), Účasť na poslednej rozlúčke so zosnulým členom.
Okrem týchto aktivít sa naši členovia zúčastnili niekoľkých turnusov na rekondičných pobytoch
v Turčianských Tepliciach a v Chorvátsku – 16 účastníkov.
Činnosť našej ZO SZZP aj v tomto roku je bohatá na aktivity, okrem členov sa na jednotlivých akciách
zúčastnili aj rodinní príslušníci aj nečlenovia. Organizujeme podujatia o ktoré majú naši členovia záujem.
Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Ing. Štefanovi Kováčovi, p. Eve Balogovej – reštaurácia Poľovník,
sponzorom: Urbariát – pozemkové spoločenstvo Kluknava, p. Helena Palková.
V Kluknave, jún 2014.
Vypracovala: RNDr. Mária Vasiľová
Mária Papcunová, predsedníčka ZO SZZP

Folklórna skupina Kluknavčanka a jej činnosť
Básnik nazval naše ľudové piesne večnými melódiami najmä preto, že napriek rôznym nástrahám prežili
stáročia a dodnes
sú medzi nami. Historici tvrdia, že folklór a ľudová pieseň pomohli nášmu národu
v mnohonárodnom štáte zachovať si vyše 1000 rokov vlastnú identitu. Ľudová pieseň žije aj dnes. Žiadna oslava sa
ani nezaobíde bez ľudovej piesne.
K zachovaniu piesne a ľudových zvykov v obci Kluknava prispieva svojou činnosťou aj Fsk Kluknavčanka.
V prvom polroku 2014 reprezentovala našu obec 15. 2. na „Plese v kroji“ v reštaurácii Melódia v Krompachoch, kde
vystúpila s pásmom „Chodenie s Heinom – na posledné fašiangy“. Dňa 9.3. sme sa zúčastnili Regionálnej súťaže
„Šafova ostroha“, kde v B-kategóri - do 35 rokov, tanečný pár Veronika Cenká na Pavol Cenký sa umiestnili
v bronzovom pásme. V kategórii C- od 35 do 60 rokov sa pár Marta Hvizdošová a Peter Šmida umiestnili
v striebornom pásme. Hodnotiaca porota ich doporučila na postup do krajskej súťaže. Dňa 23. 3. na krajskej súťaži
v Bidovciach sa umiestnili v bronzovom pásme. Hudobný doprovod - PaedDr. Roman Ondáš.
10. marca sa členovia Fsk Kluknavčanka zúčastnili na vystúpení folklórneho súboru Šarišan v Prešove. Zájazd
organizovala organizačná vedúca Anna Ringošová. V dňoch 17. a 20. 4. časť členov v slávnostnom kroji prinášali na
cirkevných obradoch obetné dary. Dňa 7. júna v predvečer Turičných sviatkov –Rusadľoch- v spolupráci s Obecným
úradom a pod vedením Petra Šmidu a Mareka Kišku sme postavili „mája“ pre všetky dievčatá z Kluknavy. Chýbali
nám mládenci z našej obce, ako aj členovia ostatných zložiek – požiarnici, futbalisti, turisti...Pevne veríme, že na
budúci rok bude to akcia všetkých zložiek, aj občanov a bude to nová tradícia v našej obci Kluknava. 28. a 29. júna sa
konal 42. ročník Spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí – na Spišskom salaši. Fsk Kluknavčanka
vystúpila v sobotu v programe „Rok na Spiši“ s pásmom Ovčiarstvo, s časťami – Na Dzura a Na Gala. V nedeľu
vystúpila v galaprograme „Jarmark v Levoči s pásmom - Jarmark pri sv. Anne“. Réžiu obidvoch programov mala
K. Babčáková z Národného Osvetového Centra Bratislava.
V kronike súboru máme k 30.júnu 2014 zaznamenaných 207 vystúpení.

Za Fsk Kluknavčanka, Mgr. Gabriela Kyseľová
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Pozvanie na Púť ku svätej Anne do Kluknavy
V dňoch od 25. júla do 27. júla sa vo farnosti Kluknava už tradične koná odpustová slávnosť pri kostolíku
zasvätenom sv. Anne. Je to pútnické miesto s dlhoročnou tradíciou, dobre známe v celom regióne. Prichádzajú tu
veriaci zo širokého okolia. Toto miesto si uchovávajú v hlbokej úcte a láske, čo prejavujú svojou hojnou a nábožnou
účasťou na púti ku sv. Anne.
Srdečne vás pozývam na túto našu púť.
Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie a na jeho začiatku nás biskupi Slovenska povzbudili:
„Uvedomujeme si bohatstvo, ktoré máme v našich vzťahoch s tými, ktorí nás majú radi. Prežívame čas, kedy si zvlášť
uvedomujeme aj náš vzťah k Bohu a jeho lásku k nám. Zároveň objavujeme vo svojom vnútri aj veľkú túžbu uzdraviť a
obnoviť vzťahy, ktoré sa narušili, ktoré sa oslabili alebo ochromili a ktorých uzdravenie a posilnenie si tak veľmi
želáme. Najzákladnejším miestom našich vzťahov je rodina.“ (pastiersky list KBS 1. január 2014)
Pavol Ondrík, kluknavský farár
PROGRAM PÚTE:
25.7.2014 – Sviatok sv. Jakuba, apoštola
17,00 hod. - Spoločná modlitba sv. ruženca s úvahami
o odpúšťaní a zmierení
18,00 hod. - Sv. omša za pokoj a zmierenie v rodinách,
celebruje Pavol Ondrík, kluknavský farár
26.7.2014 – Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie
16,15 hod. – Ruženec ku Sedembolestnej Panne Márii
17,00 hod. – Sv. omša, ktorej bude predsedať Mons.
Bartolomej Urbanec

27.7.2014 – Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie
7,30 hod. – Sv. omša, celebruje Marek Hnat, farár vo
Víťaze
9,15 hod. Slávnostný ruženec
10,30 hod. – Slávnostná sv. omša. Hlavným
celebrantom je Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny
biskup.
Sviatosť zmierenia : piatok – od 16,30 hod., sobota –
od 15,30 hod., nedeľa – od 6,30 hod.

Autobusové spoje ku sv. omšiam:
PIATOK – 25.7.2014 - 1 autobus s odchodom o 16,30 hod. z Kluknavy od č.d. 564 /p.Čarnoký-mlyn/
SOBOTA – 26.7.2014 - 2 autobusy s odchodom o 15,30 hod. z Kluknavy od č.d. 564 / p.Čarnoký-mlyn /, druhý
o 15,30 hod. zo Štefanskej Huty
NEDEĽA – 27.7.2014- 2 autobusy s odchodom o 9,00 hod. z Kluknavy od č.d. 564 /p.Čarnoký- mlyn/, druhý o 9,00
hod. zo Štefanskej Huty

Kluknavské folklórne slávnosti – pozvánka
31. augusta 2014 sa uskutoční už X. ročník Kluknavských folklórnych slávností. V programe sa predstavia súbory zo
Žakaroviec, Krivian, domáca folklórna skupina Kluknavčanka, ľudová rozprávačka a hosťom týchto slávností bude
folklórny súbor Šarišan z Prešova. Folklórne slávnosti sa uskutočnia na futbalovom ihrisku v Kluknave so začiatkom
o 14,30 hod. Všetkých milovníkov folklóru a tradícií srdečne pozývame.

Štatistika za I. polrok 2014 :
Úmrtia : 10
Anna Rychnavská
Marta Vantrubová
Žofia Kováčová
Štefan Richnavský
Albert Borza

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

274
204
351
209
49

Helena Bandžuchová
Ondrej Šimoňák
Marián Lovás
Štefan Podracký
Štefan Vojčík

Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Kluknava

655
80
381
403
136

Narodenia : 8
Lukáš Mikolaj, č.d. 265, Sofia Anna Kavová č.d. 336, Samuel Kurilla č.d.121, Stella Kurillová č.d. 121, Filip Szabó
č.d. 612, Ema Kaprálová č.d. 648, Ella Nehylová č.d. 12, Nela Nehilová č.d. 175
Prihlásených : 20
Odhlásených : 9
Prechodný pobyt: 5
Počet obyvateľov k 30.06.2014 : 1604
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Vylosovanie futbalového ročníka 2014/2015
Jesenná časť – A mužstvo
Kolo
1.
2.

Dátum
10.08.

Čas
Domáci
16:30 SNV B

17.08.

16:00 Kluknava

24.08.
3
31.08.
4.
07.09.
5.
14.09.
6.
21.09.
7.
28.09.
8.
05.10.
9.
12.10.
10.
19.10.
11.
26.10.
12.
02.11.
13.
Jarná časť
09.11.14
14.
15.
05.04.15

16:00
10:30
15:30
10:30
15:00
10:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Harichovce
Jamník
Richnava
Kluknava
V. Folkmar B
Kluknava
Gelnica
Kluknava
Markušovce
Jaklovce
Kluknava

16.
17.
18.
19.
20.

12.04.
19.04.
26.04.
03.05.

13:30 Kluknava
SŠM
15:30
Bystrany
15:30 Kluknava
16:00 Kluknava
10:30 Kluknava
16:30 Margecany

08.05.

16:30 Kluknava

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

10.05.
17.05.
24.05.
31.05.
07.06.
14.06.

10:30
17:00
10:30
17:00
10:30
17:00

Olcnava
Kluknava
Mníšek n/H
Kluknava
Kluknava
Chrasť n/H

Konečné tabuľky súťažného ročníka
Dospelí
26 19
3
4
1. Prakovce
3
8
2. Mníšek n/H 26 15
Bystrany
26
13
3
10
3.
26 102
5
9
4. Gelnica
Chrasť
n/H
26
11
8
7
5.
26 12
4
10
6. Kluknava
Richnava
26
10
6
10
7.
26 10
5
11
8. SNV B
26 10
4
12
9. Jamník
Markušovce
26
10
3
13
10.
26 9
5
12
11. Olcnava
Jaklovce
26
9
5
12
12.
26 9
4
13
13. Odorín
26 1
6
19
14. Slovinky

Jesenná časť – žiaci
Hostia
Kluknava
SŠM
Bystrany
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Margecany
Kluknava
Olcnava
Kluknava
Mníšek n/H
Kluknava
Kluknava
Chrasť n/H
SNV B
Kluknava
Harichovce
Jamník
Richnava
Kluknava
V. Folkmar
B
Kluknava
Gelnica
Kluknava
Markušovce
Jaklovce
Kluknava

Kolo
1.
2.

Dátum
09.08.
16.08.

20.08.
3
23.08.
4.
27.08.
5.
30.08.
6.
7.9.
7.
13.09.
8.
20.09.
9.
27.09.
10.
04.10.
11.
11.10.
12.
19.10.
13.
Jarná časť
25.10.
14.
01.11.
15.

Čas
14:00
14:00

Domáci
Maria Huta

Hostia
Kluknava

Kluknava

Margecany

14:00
14:00
14:00
14:00
13:30
13:30
14:00
13:00
12:30
12:30
12:00

Nálepkovo
Kluknava
Gelnica
Jaklovce
Helcmanovce
Kluknava
V. Folkmar
Kluknava
Margecany
Kluknava
Prakovce

Kluknava
Prakovce
Kluknava
Kluknava
Kluknava
Mníšek n/H
Kluknava
Maria Huta
Kluknava
Nálepkovo
Kluknava

12:00
11:30

Kluknava

Gelnica

Kluknava

Jaklovce

16.
17.
18.
19.
20.

08.11.14
04.04.15
11.04.
18.04.
25.04.

11:30
13:30
13:30
14:00
14:00

Kluknava
Mníšek n/H
Kluknava
Maria Huta

Helcmanovce
Kluknava
V. Folkmar
Kluknava

Kluknava

Margecany

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
31.5.
06.06.
13.06.

14:30
14:30
12:00
15:00
15:00
15:00
14:00

Nálepkovo
Kluknava
Gelnica
Kluknava
Helcmanovce
Kluknava
V. Folkmar

Kluknava
Prakovce
Kluknava
Jaklovce
Kluknava
Mníšek n/H
Kluknava

2013/2014
Žiaci
66:21
54:35
67:51
43:42
41:28
44:46
39:39
52:48
47:46
30:56
56:47
50:61
43:56

60
48
42
41
41
40
36
35
34
33
32
32
31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gelnica
Prakovce
Nálepkovo
Mníšek n/H
Margecany
Jaklovce
Mária Huta
Kluknava
Helcmanovce
V. Folkmár

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
15
12
9
7
7
5
5
4
0

0
0
0
3
4
3
23
1
2
3

1
1
6
6
7
8
11
12
12
15

88:11
88:11
75:29
55:36
37:31
49:42
36:88
34:82
42:58
22:121

17:73 9
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51
51
36
30
25
24
17
16
14
3

Meno a priezvisko
50 rokov

č.d. Meno a priezvisko
60 rokov

č.d.

Meno a priezvisko
75 rokov

č.d.

Stanislav Tobis
Mária Bucková
Jaroslav Lipták
Emil Šuster
Jana Šusterová
Elena Hadryová
Anna Hvizdošová
Emil Segiň
Štefan Tomašov
František Podracký
Emília Monryová
Mária Magdová
Jozef Mihňák
Helena Palková

195
209
245
248
248
262
313
335
376
403
539
582
618
679

Marta Grivalská
Jozef Maskaľ
Žofia Strižová
Marta Bizoňová
Anna Vlčeková
Mária Jurečková
Žofia Novysedláková
Ján Borucký
Mária Endrizalová
Alžbeta Čabrová
Mária Bérešová
Margita Čižmariková

6
79
94
137
290
335
336
357
359
494
541
573

Pavol Ferenc
Angela Glovová
Ladislav Richnavský
Emil Rychnavský

8
37
116
213

80 rokov
Magdaléna Lenartová
Žofia Berthotyová
Helena Brincková

54
104
238

85 rokov
Žofia Kišková
Verona Ďakuličová
Ján Hvizdoš

36
221
374

65 rokov
55 rokov
Oľga Kočíková
Štefan Voda
Mária Kováčová
Mária Dlugošová
Mária Jeníková
Anna Čarnoká
Jozef Medvec
Elena Miklošová
Anton Brincko
Oliver Richnavský
Valéria Richnavská
Mária Novotná
Pavol Peklanský
Helena Vojčíková
Danka Rychnavská
Melánia Magdová
Ján Slatkovský
Stanislav Cenký
Jozef Bátor
Vladimír Balčák
Marián Hubinský
Peter Ujházy

10
63
67
76
89
135
189
209
238
258
258
339
341
369
375
411
429
433
449
545
567
639

Štefan Brutovský
Cecília Brutovská
Jozef Petrík
Kristína Petríková
Emil Mondry
František Medvec
Milan Nehyla
Vincent Podracký
Anna Hvizdošová
Peter Endrizal
Katarína Šmidová
Ján Čabra
Jozef Kamenický

105
131
134
134
138
144
175
221
250
359
423
494
621

70 rokov
Mária Papcunová
Anna Bátorová
Dušan Čarnoký
Jozef Ringoš
Marta Černooká
Marta Hoppejová
Mária Kočiková
Ján Vietoris
Margita Šmidová
Vladimír Brajerčík

42
82
109
496
507
553
578
599
650
673

Pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu, šťastný
život bez starostí a vždy
dobrú náladu.
...všetko najlepšie...

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