
   
 

  Prosíme v mene tých, ktorí  v dávnych stredných i nových 
vekov, položili svoje životy za  zachovanie existencie našej malej, 
ale duchom bohatej dedinky, aby ste prijali pozvanie a zúčastnili sa 
osláv 750. rokov od prvej písomnej zmienky obce Zemplínsky 
Klečenov. 
 

Veľmi si budeme vážiť všetkých našich hosti, ktorí toto 
pozvanie príjmu a prídu medzi nás. 

 
Zvlášť sa  prihovárame ku všetkým občanom obce, aby boli 

hrdí  na túto oslavu a prišli všetci, ktorým leží na srdci život 
v našej obci i v ďalšom nastavajúcom budúcom období . 
 
 
 
 

                        Starosta  Michal  ŠLEPKOVSKÝ    
                    a zastupiteľstvo obce           

 
 
 
 
 

POZVÁNKA 

 
NA 750. VÝROČIE 

ZEMPLÍNSKEHO  KLEČENOVA 

 

 
 

 
 

                           1263 – 2013  
 



 

 
Starosta obce Zemplínska Nová Ves a zastupiteľstvo obce, 

Vás srdečne pozývajú  na miestne oslavy z príležitosti 750. výročia 
od prvej písomnej zmienky obce Zemplínsky Klečenov.  

 
Oslavy sa uskutočnia dňa: 24. augusta 2013 t.j. sobotu so 

začiatkom o 11.00 hod v miestnej „OÁZE ODDYCHU“. 
 
 

 
Program osláv : 
 
» zahájenie osláv - zástupca starostu 
» ekumenická bohoslužba 
» hlavný príhovor - starosta obce 
» podávanie „Poľovníckeho guľášu“ 
» podávanie fazuľového guľášu ala „BARTKO“  
» vystúpenie ľudového rozprávača Jožko Jožka 
» vystúpenie folklórnych skupín Klečenovčanka ,Jarina, 
   Ľeľija, Furmane 
» vystúpenie skupiny KANDRAČOVCI 
» pre dobrú náladu bude hrať hudobná skupina    
   „UNIVERZÁL“  Jána NAĎA 
» podávanie Laci pečene a pečenej klobásy 
» občerstvenie v miestnom hostinci 
» voľna zábava v priestoroch „OÁZY  ODDYCHU“ do 18.00 hod.  
» guľáš a pivo, prípadne kofola pre účastníkov osláv zdarma 
 
        

 
 
O 19.00 hod večerná zábava v KD v Zemplínskom Klečenove 
 
Poplatok za jednu osobu je 10 €. 
 
 
V prípade záujmu nahláste svoju účasť na tancbále do 20.8.2013  
 
u pani    Helenky Szencziovej  ( 0904 903 067)  
alebo      Margity Bartkovej     (0907 934 546) 

 

 

 

 

Program večerňajšej oslavy : 
 
 
» prípitok starostu obce 
» predjedlo 
» prvé hlavné jedlo, kuracie prsia + príloha 
» druhé hlavné jedlo, bravčový  rezeň + zemiakový šalát 
» počas večerného programu bude na dobrú náladu hrať  skupina 
„UNIVERZÁL“. 
 
 
 


