Kluknavský hlas – 1/2012
Vážení občania,
V týchto dňoch sa do vašich príbytkov dostáva prvé vydanie „Kluknavského hlasu“ v roku 2012. Sú v ňom
zahrnuté najdôležitejšie informácie za uplynulých sedem mesiacov roku 2012. Veríme, že tieto informácie Vám
priblížia aj takouto cestou život v našej obci.
Ecce quam bonum ...
Po všetkom tom som sa zmohol len na jednoduché skonštatovanie:
„Ako je dobre, keď bratia žijú pospolu ...“
A on, s radosťou na perách na to:
„Ecce quam bonum et quam iucúndum
habitáre fratres in unum:
sicut unguéntum óptimum in cápite,
quod descéndit in barbam, barbam Aaron,
quod descéndit in oram vestiménti ejus.
Sicut ros Hermon,
qui descéndit in montes Sion.
Quóniam illic mandávit Dóminus benedictiónem,
vitam usque in sǽculum.“ (Ž 132)
Ten tretí z nás celú túto slávnostnú chvíľu okrášlil trbleťou šťastia, ktoré okrásnilo jeho oči.
Potom nás Kristus požehnal ...
(Spomienka na stretnutie; Jožko T. (85), Julko R. (78) a ja (41).)
S podobnými pocitmi sa nezriedka stretám v každodennom prežívaní, či už je to stále pokračujúca obnova nášho
kostola, alebo kaplnky s. Jána Nepomuckého, ale najmä v našej bezprostrednej príprave púte ku Sv. Anne a znova
a znova si uvedomujem, že „čože je človek ...“ (Ž 144).
Ak v prvé roky môjho pôsobenia som až bolestne a vnútorne trpiac prežíval všetky prípravy na náš najhlavnejší odpust
– a to do takých drobností, že ešte aj zlá predpoveď počasia mi spôsobovala žalúdočné kŕče – dnes, súc poučený, že aj
ja som len nástrojom v Božom pláne, ktorý tu okrem mňa má ešte mnoho iných, veľmi ochotných, obetavých, nadaných
a obdivuhodne trpezlivých ľudí, a že „úspech či neúspech“ púte vôbec, ale vôbec nezávisí od toho, kto aký program
pripraví, akých vzácnych hostí sa nám „podarí zohnať“, ale že toto všetko je hlboko zakorenené v srdciach tých ľudí,
ktorí po generácie zachovávajú svoju vieru, ochotne prejavujú svoju lásku posvätným miestam a Cirkvi...
Naraz som si uvedomil, že mám tú možnosť vlastnými očami sledovať to podivuhodné riadenie Svätým Božím
Duchom a ja sa nachádzam priamo uprostred tohto diania, ako jeden z vás, žijúc a prežívajúc si s vami ten „obyčajný,
každodenný“ život, v ktorom sám Boh prostredníctvom nás „koná veľké veci“... (Lk 1,49)
Som poctený a som šťastný!
Namiesto oných prvopočiatočných stresov a obáv o to, čo a ako to bude, ako to dopadne, dnes denne ďakujem Pánu
Bohu a uvedomujem si to celým svojím bytím, čo žalmista dávno napísal: „Ako je dobre, keď bratia žijú pospolu...“ (Ž
132)
Všetkým vám ďakujem za svedectvo vašej viery, za lásku k nášmu kostolu, ku svätej Anne, za lásku k Cirkvi i za
trpezlivosť s nami, vašimi kňazmi.
Prajem vám všetkým požehnaný čas, radosť zo života, radosť s vašej viery, pokoj a dôveru do budúcich dní, nech by sa
nám oni javili akokoľvek neisté. Nie sme sami... Veď „Ako je dobre, keď bratia žijú pospolu.“

Pavol Ondrík, farár
Vážení spoluobčania,
na spríjemnenie prázdninových dní prinášam niekoľko informácií dúfam že príjemných o živote v obci
v predchádzajúcom a nastávajúcom období pokiaľ nie sú už spomínané v ďalšom texte Kluknavského hlasu.
Chcem sa poďakovať folklórnemu súboru Kluknavčanka za vzornú reprezentáciu obce na XXXX. Spišských
folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí, v Župčanoch, Smižanoch, súťaži „Šafová ostroha“ a pekné individuálne
umiestnenia, členom Dobrovoľného hasičského zboru za 2. miesto na obvodnej súťaži DHZ – okrsok IV. v Jaklovciach
ako aj Poľovníckemu združeniu za brigádu pri kaplnke sv. Jána. Blíži sa odpust sv. Anny, väčšina z nás si upratuje
nielen svoje domácnosti, ale aj okolie pred domami vzorne vykosí, za čo Vám vážení spoluobčania patrí poďakovanie.
Medzi nami sú aj takí, ktorí sú vlastníkmi neobývaných domov a nestarajú sa o ne. Osobitným listom boli
vyzvaní, aby vykosili dvory a záhrady.
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Niektorí spoluobčania si zamenili verejné priestranstvo za skládku dreva, štrku a parkovisko nákladných
a osobných áut. Pred domy si dali skaly na čo taktiež boli upozornení osobitným listom. Ako by vyzerala naša obec, ak
by si každý z nás dal pred dom skaly, aby si chránil plot? Obec má právo podľa VZN č. 3/2011 vyberať poplatok za
užívanie verejného priestranstva vo výške 0,50 € za každý štvorcový meter za každý aj začatý deň. Niektorí by sa
nedoplatili...
Na novom cintoríne nám vyschla studňa, v najbližšom období bude vyvŕtaná nová. Teší ma pokračovanie
výkopových prác na vodovode. Vykopaných je necelých 500 m, do konca novembra tohto roku by mal byť vodovod
pri obchode Milk – Agro /1 250 m trasa od bytoviek/. Mojou snahou je, aby na budúci rok sa pokračovalo na
Záhumní. Občania, ktorí majú záujem o prípojku na vodovod, nech sa nahlásia na obecnom úrade, kde dostanú bližšie
informácie. Hovorí sa o potrebe vodovodu v obci, k dnešnému dňu je napojených na verejný vodovod len 15
domácnosti, čo je veľmi málo na už skolaudovanú trasu...
V obci nám pribudli kontajnery na textil, obuv a hračky. Pribudnú nové, ktoré budú umiestnené Za rorami.
Separovaný zber skla, papiera a plastov bude pokračovať podľa harmonogramu.
Menšiu radosť nám urobili futbalisti, ktorí po dobre rozbehnutej súťaži vypadli z 5. ligy a budú hrať okresné
futbalové majstrovstvá.
V minulom roku za 7 mesiacov sme dostali od štátu podielové dane vo výške 191 408 €, tohto roku prišlo o 9
856 € viac.
Prajem príjemné prežitie dovolenkového obdobia a načerpania nových síl do ďalších dní.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kluknava
20. január 2012 – na uvedenom zasadnutí hlavným bodom programu bola žiadosť JR. EKO-stav s.r.o., Kollárova 22,
Tornaľa o prejednanie zriadenia Malej vodnej elektrárne na rieke Hornád, r.k.m. 91,800/bývalá „HAC“/, ktorú
obecnému zastupiteľstvu predložil Rebej Jaroslav, konateľ spoločnosti. V bode rôznom bola prerokovaná žiadosť
Jozefa Kandru, Kluknava – Štefanská Huta č.d. 638 o povolenie na kosenie a vypásanie ihriska, jeho okolia a cintorína
v roku 2012
23. marec 2012 – obecné zastupiteľstvo sa na tomto zasadnutí zaoberalo kontrolou plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, Záverečným účtom obce Kluknava za rok 2011 a stanoviskom
hlavného kontrolóra obce k ZÚ, Správou audítora o audite účtovnej závierky za rok 2011 obce Kluknava, Ročnou
účtovnou závierkou za rok 2011 spoločnosti Kábel-Kluknava s.r.o., Správou o výbere daní a poplatkov za rok 2011,
Návrhom zmeny rozpočtu Základnej školy v Kluknave v roku 2012, Návrhom textu do obecnej kroniky obce Kluknava
za rok 2010. V bode rôznom obecné zastupiteľstvo prerokovalo : Základná škola Kluknava – žiadosť o vydanie
Dodatku k Zriaďovacej listine ohľadom upravenia mena Základnej školy na : Základná škola, Kluknava 43, Jana
Čižmariková, Kluknava 573, prevádzka Kluknava 604 /predajňa potravín a iného tovaru v Štefanskej Hute/ - oznámenie
o začatí podnikania a čas predaja a prevádzkový čas prevádzky, Územný spolok Slovenského červeného kríža
v Kluknave – žiadosť o poskytnutie dotácie /nenávratný finančný príspevok/ z rozpočtu obce na rok 2012, Euroclub,
s.r.o., Matušova 36A, 811 04 Bratislava - žiadosť o povolenie umiestniť požiarnu nádrž pod svah pred SV vežu
kaštieľa a bránu na dolný dvor o veľkosti 22 m3, Ing. Milan Zimmermann, Kluknava 170 – žiadosť o povolenie
osadenia plechového hangára na parcele 1098 o rozmere 3x13 m pre uloženie malej helikoptéry, Magdaléna Šucová,
Kluknava 681 - žiadosť o ukončenie funkcie obecného kronikára, Milan Kurilla st., Kluknava 583 – žiadosť
o odkúpenie betónových dielcov
8. jún 2012 - obecné zastupiteľstvo v Kluknave prejednalo : kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, Návrh zmeny bežného rozpočtu obce Kluknava na rok 2012, Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2012, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného úradu
v Kluknave, Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia, Schválenie kronikára – kronikárky obce Kluknava. V bode rôznom bolo prerokované : žiadosť PaedDr.
Márie Hertelýovej, Berlínska 2, Košice o odkúpenie pozemku pred rodinným domom č. 725, žiadosť Miluše
Richnavskej, Košice, Jozefa Kočíka, Košice a Ladislava Kočíka Spišské Vlachy o odkúpenie pozemku v k.ú.
Kluknava, parc. Č. KN E 50 o výmere 16 m2 a parcely č. KN E 49 o výmere 97 m2 v tesnej blízkosti rodinných domov
486 a 487, žiadosť Jána Čižmarika, Kluknava 573 o prenájom plochy parkoviska pred športovým ihriskom za účelom
prevádzkovania autoškoly, cvičiska, žiadosť Anny Zimmermannovej, Kluknava 606 o odpredaj pozemku v k.ú.
Kluknava – Štefanská Huta, žiadosť Mgr. Gabriely Kyseľovej, Kluknava č. 1 o uvoľnenie z funkcie členky komisie
školskej a kultúrnej, PaedDr. Zuzana Lenartová, Kluknava 138 – žiadosť o prijatie za člena komisie školskej
a kultúrnej, Patrik Soľák, Kluknava 660 a Jozef Hojstrič, Kluknava 662 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – stavby
(bývalej garáže v Štefanskej Hute) pre účely podnikania, Rada rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ Kluknava –
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žiadosť o sponzorstvo na knihy pre žiakov ZŠ, ako odmeny za dobré študijné výsledky, návrh prerokovania platu
starostu obce na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
3. júl 2012 – mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolené z dôvodu prerokovania vstupu obce
Kluknava do spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., ul. SNP 34, Spišské Vlachy a schválenia vkladu vo výške 1000,-€,
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012. Bod rôzne: žiadosť Daniela Lovása, Kluknava 142
o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 1638/5 o výmere 277 m2, zakúpenie nákladného motorového vozidla
Hyundai, odpredaj nákladného motorového vozidla AVIA a osobného motorového vozidla Renault Clio
Gabriela Cenká, prac. OcÚ Kluknava

Začaté, ukončené a pripravované investičné akcie za I. polrok 2012
1. Obnova parku pri kaplnke sv. Jána
V jarných mesiacoch sa pokračovalo v sadových a parkových úpravach parku a v stavebných prácach obnovy kaplnky
sv. Jána. Zrealizovalo sa odvodnenie okolo kaplnky, náter fasády a strechy kaplnky. Skrášlený verejný priestor v centre
obce bude slúžiť pre posedenie, oddych a duševné zotavenie obyvateľov obce, ale aj návštevníkov.
V najbližších dňoch sa zrealizujú sadové a parkové úpravy na parkovisku pri novom cintoríne.
2. Regulácia Dolinského potoka 3. etapa
Bola dokončená stavba regulácie Dolinského potoka podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby, ktorá
zabezpečila protipovodňovú ochranu obce na Dolinskom potoku, plynule naväzujúcu na existujúce upravené úseky
vodného toku tak, aby koryto toku bezpečne odvádzalo Q50 ročnú vodu.
Po viacerých jednaniach a urgenciách zo strany obce podarilo sa nám presadiť u vodohospodárskeho podniku, že sa
bude realizovať aj pravá strana potoka, ktorá je značne poškodená a ktorá pôvodne nebola v pláne realizácie stavby.
3. Výmena okien a zateplenie budovy materskej školy a zdravotného strediska
V mesiaci júl sa začalo v zmysle platnej Zmluvy o dielo so stavebnými prácami na výmene okien a vonkajších dverí
budovy MŠ a zateplenia čelnej strany budovy. Na túto stavbu bola obci pridelená dotácia z rezervy predsedníčky vlády
vo výške 20 000 €. Realizáciou stavby sa znížia náklady na vykurovanie a zároveň sa zlepší estetický vzhľad budovy.
4. Stavebné úpravy MŠ
Z dôvodu bezpečnosti prevádzky MŠ bola nutná realizácia drobných stavebných prác ako sú realizácia bleskozvodu
budovy, preložka el. rozvádzača a úprava NN prívodu, kde prípojka el. prívodu, ktorá bola vedená vzduchom
z bezpečnostného dôvodu sa zrealizovala káblom do zeme.
5. Viacúčelové ihrisko pri ZŠ
V tomto roku chceme zrealizovať viacúčelové športové ihrisko pri ZŠ so zameraním na minifutbal, tenis, basketbal a
volejbal. Viacúčelové športové ihrisko bude slúžiť nielen žiakom ZŠ ale aj ostatným obyvateľom obce, hlavne deťom a
mládeži. Na realizáciu sme dostali dotáciu od Karpatskej nadácie v spolupráci s USS Košice vo výške 2 820 € a zo
Slovenskej sporiteľne sme získali peňažný dar vo výške 2 000 €. Požiadali sme taktiež predsedu Košického
samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie vo výške 3 300 €.
Doteraz prebehli prípravné práce, vytýčenie stavby ihriska, jednania ohľadne cenových a technických riešení, jednania
ohľadom sponzorských príspevkov na stavbu ihriska.
6. Vodovodná sieť v obci
Po intenzívnych rokovaniach s PVS a.s. Poprad v mesiaci máj sa začalo pokračovať vo výstavbe vodovodnej siete
v obci, v časti Vierbiny. Toho roku by sa malo zrealizovať cca 1 250 m vodovodu, od bytoviek po Milk-Agro
potraviny. Výkopové práce realizuje obec Kluknava, ostatné zabezpečuje Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Poprad. Posudzuje sa výdatnosť vodného zdroja sv. Anny a v prípade malej výdatnosti sa bude musieť riešiť iný vodný
zdroj, napr. z Krompách.
Veríme, že na budúci rok sa bude pokračovať vo výstavbe vodovodu na Záhumní.
V najbližších dňoch sa bude realizovať oprava miestnej komunikácie a verejného priestranstva v centrálnej časti obce,
pri kostole a vysprávky poškodených častí na miestnych komunikáciách v obci.

Správa o priebehu podaných projektov na získanie finančných prostriedkov pre obec Kluknavu
Spracované žiadosti na získanie finančných prostriedkov pre obec Kluknavu za I. polrok 2012
Operačný Grantový program

V pôsobnosti
(Donor)

Názov projektu

Dotácie z rezervy
predsedníčky vlády
SR

Úrad vlády SR

Zateplenie obvodov.
plášťa budovy MŠ a ZŠ
a výmena okien a dverí

Spoločne pre región
2012

U.S.Steel –
Karpatská
nadácia

Viacúčelová športová
plocha pri ZŠ v
Kluknave

Požadovaná
suma

Predložená
žiadosť

20 000 € 02.01.2012

3 300 € 02.02.2012

Stav

Poskytnutá
dotácia vo výške
20 000 €
Podporené sumou
2 820 €
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Terra Incognita

Košický
samosprávny
kraj

Nové centrum obce
v blízkosti historických
objektov

13 570 € 16.03.2012

Výnos MF
o poskytovaní
dotácie

Ministerstvo
financií

Varovný systém
a rekonštrukcia
rozhlasu v obci
Kluknava

13 500 € 28.03.2012

Výnos MF
o poskytovaní
dotácie

Ministerstvo
financií

Rekonštrukcia kostola
sv. Kataríny a kaplnky
- oprava a obnova
strechy

13 500 € 28.03.2012

Šanca pre Váš región Orange
2012

Výstavba oddychového
centra s detským
ihriskom

3 000 € 13.04.2012

Žiadosť
o sponzorský
príspevok

Slovenská
sporiteľňa

Viacúčelová športová
plocha pri ZŠ v
Kluknave

2 000 € Máj 2012

Živá energia 2012

Nadácia ekopolis Slnečné kolektory –
šatne TJ Kluknava

6 000 € 28.05.2012

Žiadosť o dotáciu
z rezervy predsedu
KSK

Košický
samosprávny
kraj

Viacúčelová športová
plocha pri ZŠ v
Kluknave

3 300 € 30.05.2012

Futbal to je hra

Slovenská
sporiteľňa

Nákup športového a
technického vybavenia

3 000 € 11.07.2012

Spolu

67 670 €

nepodporené

Poskytnutý
sponzorský
príspevok 2 000 €

24 820 €

Ing. Mária Gmucová, stavebný úrad Kluknava
Školský rok 2011/2012 za nami
Čas plynie – niečo čo človek nedokáže ovplyvniť a hlási, že ďalšiemu školskému roku odzvonilo. Rok, ktorý bol pre
niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na ZŠ sa skončil.
Vám učitelia chcem vyjadriť úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa
energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstva, hnevá aj teší. A čo sme toho roku urobili? Bolo toho
naozaj veľa, ale hlavne sme sa učili. Verím, že teraz sú už všetci žiaci našej školy o niečo múdrejší a vzdelanejší, ako
boli v septembri. Veď len keď zoberiem našich prvákov – na začiatku školského roka tu stáli celí nedočkaví, v nemom
úžase, s hlavou plnou otázok. Dnes už pekne čítajú, vedia písať, aj počítať. A čo tí starší? Niektorí sa naučili násobilku,
iní vybrané slová, ďalší cestovali po Slovensku, iní komunikovali v cudzom jazyku a deviataci zvládli svoje testy, aby
dnes už boli zaradení do stredných škôl.
Na škole pracovali aj rôzne krúžky – športové, počítačový, literárny, výtvarný, prírodovedný, hrá na klavír, cestujeme
po svete, krúžok šikovných rúk, kde žiaci mohli rozvíjať svoje záujmy a záľuby. Najlepšie výsledky v súťažiach som
vymenoval na záver školského roka.
Rodičovské združenie pod vedením J. Hvizdoša tiež prispelo k spestreniu života našich žiakov počas rôznych
aktivitách pre žiakov, ale aj pre rodičov. Preto aj touto cestou chcem sa poďakovať rodičom za ich ochotu, obetavosť,
láskavosť, veď vždy, ak to bolo potrebné, pomohli. Vďaka patrí aj zriaďovateľovi školy pánovi starostovi Ing. Š.
Kováčovi, že spolupracuje pri vybavovaní s KŠÚ v Košiciach, či min. školstva, aby sa vzdelávanie našich žiakov
posúvalo dopredu. Osobitné poďakovanie patrí aj pánovi farárovi Pavlovi Ondríkovi, za písomné poďakovanie „ZŠ
v Kluknave za spoluprácu pri návšteve relikvií sv. Konštantína – Cyrila vo farnosti Kluknava“ dňa 6. decembra 2011.
Na záver prajem všetkým, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí,
miest a vecí na našej krásnej zemi. Získajte nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá, ktoré Vás obohatia a naplnia. Nech
sú Vaše prázdniny čo najkrajšie, prežite ich v šťastí a hlavne v zdraví, aby sme sa všetci v septembri mohli opäť vrátiť
do školských lavíc a aby sme sa naučili zase niečo nové.
Niečo zo štatistiky: Naša ZŠ mala k 30.6.2012 – 563 žiakov. Počet tried 29, na 1. stupni – 17, na 2. stupni – 12, jedno
oddelenie ŠKD.
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ – 51. Prehľad rozmiestnených žiakov na stredné školy: počet
žiakov 9. ročníka – 39, prijatí do gymnázií: 3, SOŠ – 20, OU – 7, počet končiacich v nižších ročníkoch – 7,
neumiestnených – 7.
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Prehľad o umiestnených žiakov na súťažiach:
a/ počet 1. miest v okresnom kole: 7
b/ počet 1. miest v krajskom kole: 1
c/ počet 1.-3. miest v celoslovenskom kole : 1
d/ počet ocenení v medzinárodných súťažiach – 1.
Mgr. Stanislav Kovaľ, riaditeľ školy

MATERSKÁ ŠKOLA KLUKNAVA
Záver školského roka v našej Materskej škole mal svoje čaro a bol obohatený aktivitami. Predprimárne
vzdelávanie ukončilo 11 detí, ktoré si o ukončení slávnostne prevzali osvedčenia. Básničkami a pesničkami poďakovali
učiteľkám, tetám kuchárkam a rozlúčili sa so svojimi mladšími kamarátmi. Samozrejme nechýbala ani sladká torta, na
ktorej si veľmi pochutnali.
V školskom roku 2011/2012 výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá sa uskutočňovala podľa učebných osnov
ŠkVP „Poďte deti medzi nás“ bola obohatená pestrými aktivitami, projektmi a súťažami.
Zapojili sme sa do projektov – „Veselé zúbky, Vitanačik naturačik a Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami v spolupráci s folklórnym súborom Kluknavčanka.“ Realizovali sme aj vlastný projekt
„Našim deťom“ v rámci ktorého sme usporiadali pre deti zaujímavé aktivity ako :
Záchranári v našej MŠ, výlet do kaštieľa v Markušovciach a na Spišský salaš, návšteva farnosti a kŕmenie zvieratiek,
Hasiči medzi nami – oboznámenie sa s ich prácou a praktickými ukážkami, indiánske dopoludnie v spolupráci s MŠ
z Víťaza s opekačkou a športovými súťažami v rámci MDD.
V okresnej výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“ v Gelnici Monika Magdová získala 2. miesto. Zúčastnili sme sa aj
športových súťaží - skok, beh, hod na Okresnom detskom festivale športu v Gelnici.
V rámci záujmovej činnosti bola výučba náboženskej výchovy, anglického jazyka a mažoretiek.
Deti svoje schopnosti a zručnosti ukázali na podujatiach organizovaných obcou a Základnou školou.
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, riaditeľka Materskej školy v Kluknave

OBECNÁ KNIŽNICA KLUKNAVA
Vážení čitatelia.
Aj v tomto vydaní „Kluknavského hlasu „ sa Vám pripomína Obecná knižnica v Kluknave. Všetkých, ktorí radi čítajú,
vzdelávajú sa a relaxujú s knihou, srdečne pozývame do našej knižnice, ktorá je otvorená každý pracovný deň v čase
od 14,00 hod. do 15,15 hod.
Cieľom knižnice je ponúknuť všetkým čitateľom rôznych vekových skupín zaujímavé a obsahovo hodnotné knihy. Aj
z tohto dôvodu sa snažíme obohacovať náš knižničný fond novými knihami či už románmi, náučnou literatúrou,
encyklopédiami a knihami pre deti. V knižnici je možné si vypožičať aj časopisy a noviny /Slovenka, Život, Spišský
korzár/. Túto možnosť v tomto roku už využilo 167 čitateľov, ktorí si vypožičiavanie tlače veľmi pochvaľujú. Teší nás,
že máme čitateľov z miestnej časti Štefanskej Huty ale aj zo susedných obcí Richnavy a Hrišoviec. Máme radosť, že
o našu knižnicu majú záujem mladšie ročníky, pretože v dnešnej modernej pretechnizovanej dobe nezabúdajú na chvíle
oddychu pri dobrej knihe. V mesiaci marci, ktorý je mesiacom knihy aj v tomto roku knižnicu navštívili deti
z Materskej školy ale aj žiaci Základnej školy, ktorí si priamo v priestoroch knižnice čítali úryvky kníh a rozprávali sa
o knihách.
Obecná knižnica v Kluknave bola prvý krát otvorená v 60-tych rokoch minulého storočia a v 80-tych a 90-tych rokoch
patrila medzi najlepšie knižnice okresu. Veríme, že si uvedenú úroveň a čitateľov udrží aj v dobe, keď mnohí z nás
dávajú prednosť informáciám a „oddychu pri internete“.
Adriana Martiníková, Obecná knižnica Kluknava

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE V OBCI
Dobrovoľný hasičský zbor
Existencia a práca hasičov je v súčasnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života. To, že profesionálom
pomáhajú aj dobrovoľné hasičské zbory sme sa v jarných mesiacoch tohto roku presvedčili sami. Vypaľovanie suchej
trávy a porastov malo za následok, že vznikali požiare i v našom katastri. Pri likvidovaní týchto požiarov boli
nápomocní aj členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru, ktorí zasahovali za pomoci vlastnej techniky i v ťažko
dostupnom teréne. Svoju šikovnosť Dobrovoľný hasičský zbor taktiež predviedol na Obvodovej súťaži Dobrovoľných
hasičských zborov 24. júna 2012 v Jaklovciach, kde sa v našom okrsku umiestnili na peknom druhom mieste. Za
reprezentáciu obce im patrí srdečné poďakovanie.
Štefan Hvizdoš, predseda DHZ Kluknava
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Folklórna skupina „KLUKNAVČANKA“
Členovia FS Kluknavčanka v roku 2012 sa zamerali na oživenie starých párových tancov z Kluknavy – „ Do
šaflika, Šuľana, Svadobná mazurka a Čardáš“. Zapojili sme sa do Regionálnej súťaže – Šafová ostroha okresov Gelnica
a Spišská Nová Ves. Umiestnenie – B kategória (od 19-35 rokov) pár Emerencia Lovásová a Marek Balčák 2. miesto,
pár Monika Hudáková a Pavol Cenký 3. miesto.
C kategória (od 35 – 60 rokov) pár Marta Medvecová a Peter Šmida 2. miesto, N kategória (na 60 rokov) pár Anna
Tobisová (87) a Pavol Medvec postúpili do krajského kola V Bidovciach a odtiaľ do celoslovenskej súťaže v Dlhom
Klčove, kde boli ocenení diplomom a vecnou cenou.
Naše ďalšie vystúpenia boli: 27.mája sa FSk zúčastnila VII.ročníka Župčianskych slávností s kluknavskými piesňami
a pásmom „Jarmark pri svätej Anne“
10. júna členom FSk tlieskali na XXI. Smižianskych slávnostiach – po vystúpení s pásmom „Išla žena do mlyna“.
V dňoch 23. a 24. júna 2012 FSk vystúpila na XXXX. Spišských floklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí so
svadobnými obrázkami – Vitie pierok, Svadobná mazúrka a Čepenie nevesty. V nedeľu 24.6. vystúpili s párovým
tancom Anna Tobisová a Pavol Medvec.
Folklórnu skupinu pri všetkých vystúpeniach doprevádzala ľudová hudba v zložení: PaedDr. Roman Ondáš, Ing. Daniel
Hropko, Marek Tatranský, Matej Tatranský a Tomáš Kurilla, ktorým patrí srdečné poďakovanie. Poďakovanie patrí
touto cestou aj všetkým účinkujúcim za reprezentáciu našej obce.
Aký je náš plán do budúcich dní ?
4. august 2012 – Folklórne slávnosti vo Vlachove, okr. Rožňava
18. august 2012 – Gelnický jarmok
19. august 2012 - Folklórne slávnosti v Iliašovciach
26. august 2012 – VIII. Ročník floklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem miľ“ v Kluknave
Mgr. Gabriela Kyseľová, FSk Kluknavčanka

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE KLUKNAVA
Minulosť a súčasnosť
Rozvoj Poľovníckeho zduženia od jeho vzniku až po súčasnosť prešiel rôznymi zmenami. Postupne sa menili
podmienky, ľudia, spôsoby, ale podstata poľovníctva, tá sa nezmenila. Láska k prírode, zveri a starostlivosť, ktorá im
náležite patrí, je prioritou každého člena poľovníckeho združenia. V počiatkoch poľovníctva v našom revíri prevládala
srnčia a zajačia zver. Jelenej bolo menej, ale dobrá starostlivosť mala za následok, že stavy zveri sa pomaly rozrastali.
Vieme, že prikrmovanie hlavne v zimných mesiacoch bolo náročnejšie už len tým, že krmivo sa roznášalo nie
terennými autami ako dnes ale ručne a poslúžili aj chrbty poľovníkov. Pre chod združenia bolo potrebné získavať
finančné prostriedky. Tie sme si museli zarobiť na rôznych brigádach a prispieť aj vlastnými zdrojmi. V minulosti to
bolo ručné kosenie trávy, zvážanie a stohovanie slamy, okopávanie repy pod. Organizovali sa brigády pri výstavbe
regulácie potoka, telocvične, domu smútku a pod. PZ prispelo ku skrášľovaniu obce čistením a kosením cintorínov,
zhotovením prístreškov na Pánovej lúke a v Banskej. V revíri sa urobilo niekoľko studničiek. Členovia PZ v minulosti
ale aj v súčasnosti sú vlastníkmi poľovne upotrebiteľných psov, ktorí reprezentujú na skúškach a výstavách. Súčasťou
revírov boli a sú krmelce, soliská a posedy, o ktoré sa členovia PZ starajú.
Činnosť PZ od začiatku tohto roka bola taktiež spojená so zabezpečovaním jeho chodu, starostlivosťou o revír
a to jarným obsiatím dvoch políčok v časti Banská, príprava krmiva, vyčistenie a úprava okolia prístreškov, oprava
krmelcov a posedov a pod.
Poľovníctvo je záľuba na celý život a odovzdáva sa z generácie na generáciu. Veríme, že tak ako o ňom
píšeme teraz my, budú písať ďalšie generácie po nás a poľovnícke združenie bude súčasťou obce ešte dlhý čas.
Vladimír Balčák, predseda PZ Kluknava
Telovýchovná jednota FC Kluknava
Ťažko sa mi hodnotí uplynulý ročník futbalovej 5. ligy Podtatranskej skupiny. Cieľ, ktorý sme mali pred
sezónou zachovať aj naďalej v Kluknave 5. ligu sme nesplnili. Prispelo k tomu aj rozhodnutie Východoslovenského
futbalového zväzu nezaradiť mužstvo Štrby do vyššej súťaže. Sme veľmi sklamaní, no aj poučení, že futbal v 5. lige sa
hrá na vyššej úrovni ako sme boli zvyknutí.
Uplynulá sezóna skončila neúspechom, no aj napriek tomu chcem všetkým zainteresovaným poďakovať za
prácu v našom futbalovom klube.
Poďakovať sa chcem aj fanúšikom futbalu a poprosiť, aby nás prišli podporiť aj nasludujúcej sezóne. Urobíme
všetko preto, aby 5. liga neostala dlho bez Kluknavy.
Tomáš Rychnavský, prezident TJ FC Kluknava
Letná sezóna už začala a kaštieľ bude čoskoro otvorený.
V lete bude mať kaštieľ novú strechu a o rok už bude kaštieľ v prevádzke. To bola veta, ktorá bola vyslovená v
minulom roku. Všetci ste si už všimli, ako pekne vyrástla strecha na kaštieli a v týchto letných dňoch sa v plnej kráse
odráža slniečko na novej škridle. Projekt rekonštrukcie získal podporu MH SR v hodnote 500 000 EUR, ale celková
hodnota investície je trojnásobne vyššia. Na realizáciu projektu, ktorý sa oficiálne začal 12. apríla 2010, dohliada
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Do 12. apríla 2012 prebiehali stavebné práce a zariaďovanie interiéru.
Pred letnou sezónou 2012 sa začalo chystať otvorenie prevádzky penziónu a reštaurácie v historickom štýle. Penzión
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bude mať na prízemí 7 dvojlôžkových izieb a jeden apartmán so salónikom v juhovýchodnej veži. Reštaurácia bude
mať aj 2 salóniky pre uzatvorenú spoločnosť a kaviareň. Spolu bude kapacita reštaurácie maximálne 120 osôb, čo je
pekný počet aj na svadbu.
Ďakujeme Vám za pozitívne ohlasy na rekonštrukciu kaštieľa. Veríme, že sa nám podarí zrealizovať pekný
projekt a oživiť centrum obce.
Zároveň si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na
„DNI OTVORENÝCH DVERÍ V KLUKNAVSKOM KAŠTIELI“
v dňoch 28. a 29. júla 2012 (sobota a nedeľa) od 13,00 hod. do 19,00 hod.
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Daniela Mikušová, EUROCLUB s.r.o.

VIII. ročník kluknavských folklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem miľ“
26. augusta 2012 o 14,30 hod. na športovom ihrisku sa v našej obci uskutoční VIII. ročník kluknavských
folklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem miľ“.
V programe sa predstavia: folklórna skupina SMIŽANČANKA zo Smižian, folklórny súbor ZÁBORSKÝ zo
Župčian, folklórny súbor STROMÍŠ z Vlachova, folklórny súbor MAGURANKA zo Spišskej Starej Vsi, Peter
Amstrong Ondria z Víťaza a domáca folklórna skupina KLUKNAVČANKA. Vstupné je dobrovoľné. Nebude chýbať
ani tombola, kde prvá cena bude „ fúra palivového dreva“. Všetkých milovníkov tradícií a folklóru srdečne pozývame.
Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci KLUKNAVA
Trvale
bývajúce
Rokov 0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
obyvateľstvo
24
48
33
51
48
73
73
82
Muži
39
35
39
42
48
63
60
59
Ženy
63
83
72
93
96
136
133
141
Spolu
Trvale
Rokov 55-59 60-64
bývajúce
obyvateľstvo
59
48
Muži
59
62
Ženy
118
110
Spolu
Počet obyvateľov za celú obec Kluknavu:

40-44

45-49

50-54

56
38
94

43
48
91

67
55
122

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 +

29
44
73

24
27
51

20
32
52
797
806
1604

16
36
52

3
16
19

1
4
5

0
0
0

0
0
0

muži
ženy
SPOLU

Pre zaujímavosť :
Počet obyvateľov k 25.07.2012 : 1619
Národnosť : slovenská 1554, česká 6, poľská 1, nezistená 43
Náboženské vyznanie : rímsko-katolícke 1434, grécko-katolícke 14, pravoslávne 7, evanjelická cirkev augsburského
vyzania 8, reformovaná kresťanská cirkev 1, náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 2, apoštolská cirkev 2,
neuvedené 136
JUBILEÁ
Životné jubileá našich občanov za I. polrok 2012
50 rokov
Peter Rychnavský
Anna Šucová
Eva Hvizdošová
Emil Podracký
Elena Šmidová
Božena Vadelová
Janka Tobisová
Peter Hvizdoš
Ladislav Mihalik

65 rokov
Kluknava
-„-„-„-„-„-„-„-„-

18
271
279
292
325
352
475
593
647

Veronika Richnavská
Ján Majerník
Adela Berková
Štefan Vojčík
Emil Hudák
Mária Vaľušová
Pavel Koník
Žofia Pribičková

Kluknava 26
-„-„-„-„-„-„-„-

108
110
119
120
336
548
571
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55 rokov

Ján Kiška
Bohumil Bizoň
Pavol Cenký
Marek Šuster
Ján Richnavský
Miroslav Maras
Emil Borza
Štefan Rychnavský
Štefan Glova
Ján Iľaš
Jozef Šuca
Magdaléna Šucová
Helena Šoltýsová

70 rokov

-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

36
137
302
333
335
336
350
392
666
675
681
681
719

-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

76
101
128
144
175
228
274
450
459
556
573
638

Milan Zimmermann
Anna Rychnavská
Jozefína Hvizdošová
Anna Schvarczová
Ján Šmida
Milan Majerník
Stanislav Čarnoký

-„-„-„-„-„-„-„-

170
224
231
286
503
506
564

Magdaléna Lovásová
Regina Hamráková
Anna Hvizdošová
Štefan Hoppej
Margita Olšavská

-„-„-„-„-„-

122
226
385
553
647

80 rokov
Jozef Šuca
Jozefína Medvecová
Ján Kaľavský
Magdaléna Podracká

-„-„-„-„-

102
206
365
403

-„-

600

Anna Ondášová

-„-

13

93 rokov Ján Ondáš,
92 rokov Žofia Čarnoká,
92 rokov Mária Čarnoká
91 rokov Elena Bendíková

Kluknava 13
Kluknava 424
Kluknava 68
Kluknava 411

75 rokov

60 rokov
Dušan Dlugoš
Mária Medvecová
Elena Šubová
Anna Medvecová
Elena Nehilová
František Hamrák
Anna Seidlová
Emil Čarnoký
Jaroslava Rigdová
Jozef Zimmermann
Ján Čižmarok
Jozef Kandra

Najstarší občania v obci Kluknava -

85 rokov
Jozef Kielar
90 rokov

ZLATÁ SVADBA
Štefan Hoppej a Marta rod. Kurillová,
Štefan Rychnavský a Margita rod. Rigdová,
Ján Rychnavský a Anna rod. Podracká,

Kluknava 553
Kluknava 125
Kluknava 224

DIAMANTOVÁ SVADBA
Jan Saluga a Mária rod. Hvizdošová,

Kluknava 245

..Jak víchor sa čas a roky prehnali, prežblnkotali v dňoch jak vlny v rieke,
a hudbu sŕdc vložili do šálky života...

Drahí oslávenci, prajeme všetko najlepšie...

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