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Pozvánka na 39. ročník GMFS

Klenovská rontouka

Milí priaznivci folklóru, vážení spoluobčania, v piatok 23. júna už po 39–krát
spoločne otvoríme bránu tohto, všetkým priaznivcom folklóru blízkeho festivalu. Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka môžeme
vďaka počtu uskutočnených ročníkov označiť za zrelé a svojim programom
ustálené slávnosti. Vnímame ich ako stálu a pravidelnú súčasť festivalového
leta Gemera a Malohontu. Ako občania Klenovca sme na ne hrdí. Cítiť z nich
osobitú atmosféru, ktorú mu dávajú pestré kroje, piesne a tance účinkujúcich,
ale i návštevníci svojim záujmom o naše tradície. Verím, že počas tohto víkendu pri sledovaní pripraveného programu spoločne pocítime závan dávnej
minulosti, nádherne zahalený v krásnych krojoch, zachovaný v piesňach a
tancoch účinkujúcich. Nechajme sa teda unášať krásou a jedinečnosťou spevu a tanca našich predkov.
Ďakujem všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí nám pomáhajú svojou
prácou, inančnými i materiálnymi prostriedkami folklórne slávnosti zabezpečiť
a zvládnuť. Všetkým divákom i účinkujúcim prajem, aby sa u nás cítili dobre a
aby počas programu načerpali veľa pekných kultúrnych zážitkov.
Zlata Kaštanová, starostka obce

A je tu opäť čas prázdnin a dovoleniek...
Tak sme sa znovu dočkali! Je tu leto, čas prázdnin a dovoleniek, čas
oddychu a relaxu, čas zábavy a priateľov. Všetci sa tešíme na nové
zážitky z dovoleniek na Slovensku alebo v zahraničí. Všetci túžime po
zmene a odpočinku. Či už sa niekto vyberie k moru, k starým rodičom,
alebo ich strávi spoznávaním nových krajín, obdivovaním prírodných
krás alebo krátkymi výletmi do okolia svojho bydliska, verím, že toto leto
strávite príjemne, so svojimi blízkymi a stihnete načerpať nové sily a
energiu do ďalších mesiacov. Lebo práve letné mesiace sú pre väčšinu
ľudí najobľúbenejším obdobím v roku. Prinášajú voľné dni, teplé počasie, slnko, vodu, prázdniny, nových priateľov...
Milí Klenovčania, prajem vám dovolenku strávenú podľa vašich predstáv. Každý potrebuje na chvíľu vypadnúť z kolotoča pracovných povinností a rodinných starostí. Súčasná doba ponúka neskutočne veľa
možností ako a kde ju stráviť. Môže mať rôznu podobu, pretože pre
každého je lákavé niečo iné. Najdôležitejšie však je stráviť ju s blízkymi
ľuďmi a maximálne si ju užiť.
Deti a mládež potrebujú nahradiť obdobie školských povinností hrami a dobrodružstvom. Preto im prajem letné prázdniny plné oddychu
a zážitkov, aby načerpali veľa tvorivých síl a veľa chuti získavať nové
vedomosti do ďalšieho školského roka. Pedagógom prajem krásnu dovolenku a oddych pri činnostiach, na ktoré nemali čas po celý školský
rok. Leto je tu na to, aby ste zmenili celoročnú klasiku na niečo, čo vás
opäť nabije do ďalšieho školského roka.
Verím, že starí rodičia si užijú spoločnosť svojich vnúčat a detí, ktoré
túžobne a trpezlivo očakávajú a tešia sa na ne počas celého roka.
Leto je aj čas grilovačiek a záhradných párty. A práve v tomto období
je najviac sťažností na rušenie nočného pokoja, čo prináša narušené
susedské vzťahy. Aj pri týchto aktivitách musíme brať ohľad na svoje
okolie, na svojich susedov. Pretože v čase, kedy prebieha u niekoho zábava v plnom prúde, inému v okolí zvoní budík, lebo musí ísť do práce.
Všetko to je o vzájomnej tolerancii a ohľaduplnosti. Akokoľvek narušené
ľudské vzťahy sa veľmi ťažko naprávajú, ak sa to vôbec podarí.
Vážení spoluobčania, počas leta obec Klenovec ponúka tri tradičné
podujatia. Začíname folklórnym festivalom GMFS Klenovská rontouka
na konci júna, v júli je plánované športové podujatie Memoriál Pavla
Slatinského a na konci augusta nás čaká spoločenské podujatie Klenovec v zrkadle času. Na všetky uvedené podujatia vás srdečne pozývam.
Verím, že ich svojou účasťou podporíte a využijete možnosť kultúrne a
športovo sa vyžiť, zabaviť sa a odreagovať od bežných starostí.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Gemersko-malohontské folklórne
slávnosti Klenovská rontouka - už 39-krát
Gemersko-malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská rontouka po 39-krát privítajú milovníkov tradičnej ľudovej kultúry 23. – 25. júna 2017 v Klenovci.
Organizátori Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Obec
Klenovec, RODON Klenovec a Matica slovenská ponúkajú návštevníkom spoznávať tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu všetkými
zmyslami.

Návštevníkom ponúkajú zaujímavé
scénické programy, jarmok remesiel,
dvory, výstavy, malé scénické programy, gastronomické a iné špeciality z
regiónu, tiež interaktívne sprievodné
podujatia, ako školu spevu, tvorivé remeselné dielne.
Autori programov, dvorov slávností sa
zamerali na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry hlavne Gemera – Malohontu
z okresov Rimavská Sobota a Revúca.
Hosťami podujatia budú folklórne kolektívy: Dratvárik zo Slovenskej Ľupče,
Vršatec z Dubnice nad Váhom, Gymnik
z Bratislavy, Vranovčan z Vranova nad
Topľou, Bazalička z Plachtiniec – Príbeliec, sólisti z Podpoľania, Horehro-

nia, Vojvodiny, Ruskej federácie.
Návštevníci si budú môcť pochutnať
na rôznych špecialitách v dvoroch: Klenovskom, Francúzskom, Hrnčiarskom
z Hrnčiarskych Zalužian, Chovateľskom, Štrúdľovom, Na Ráztočnom...
V tomto roku je dramaturgia slávnosti
zameraná na regrútske zvyky a vojenské udalosti. Organizátori si pripomenú
aj osudy Klenovčanov, ktorí svoj domov našli aj na Podkarpatskej Rusi,
kde si založili Nový Klenovec a pred
70 rokmi sa vrátili na Slovensko. Pripomenieme si významného slovenského
choreografa, folkloristu, rodáka z Muránskej Lehoty Mikuláša Senku.
(Dokončenie na 2. strane)
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Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka - už 39-krát
(Dokončenie z 1. strany)

V piatok a v sobotu budú pre návštevníkov sprístupnené výstavy. V múzeu
súkeníctva a gubárstva bude prezentovaná rezbárska tvorba Milana Stieranku a výrobky z ovčej vlny od Jána Fotu
z Klenovca. V kultúrnom dome bude
pre návštevníkov pripravená výstava,
Šúpolienky Evy Dolinajovej z Tisovca.
Autorská výstava učiteľky, spisovateľky, rezbárky, maliarky Evy Wilson z
Revúckej Lehoty, ktorú pripravila Anetta Cvachová. V sále kultúrneho domu
bude nainštalovaná výstava pod názvom SNP, ktorú zapožičalo Múzeum
SNP z Banskej Bystrice. Sprístupnená
bude i Tradičná izba - zrekonštruovaný
domček blízko námestia a v ZŠ s MŠ
Vladimíra Mináča bude sprístupnená
Pamätná izba Vladimíra Mináča a tradičná izba.
Scénické programy budú otvárať
najmladší účastníci slávností v programe POĎTE S NAMI VERBOVAŤ,
NEBUDETE BANOVAŤ! Predstavia sa
detské folklórne súbory: Dratvárik zo
Slovenskej Ľupče, Čížiček z Tisovca,
Lieskovček, Podkovička, Hájiček a
Hájik, Súkromná ZUŠ z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej, Zrkadielko
z Hnúšte, Zornička z Klenovca v réžii
Matúša Ivana.
Už tradične aj tento rok budeme prezentovať obce nášho regiónu v komornom programe Roztratené zrnká v réžii
Alenky Ďurkovičovej. V tomto roku Vás
zavedieme do obcí Teplý Vrch, Budikovany, Pápča a Drienčany.
Slávnostné otvorenie podujatia bude
na scéne na Námestí Karola Salvu, po
ktorom bude scéna patriť Folklórnej
skupine Šajava z Kráľa a domácim
tanečníkom, spevákom, heligonkárom
a ľudovej hudbe Folklórneho súboru
Vepor z Klenovca. Pokračovať budeme scénickým programom v réžii Andrei Jágerovej pod názvom V krčme,
v ktorom sa prestavia MSSk Vepor z
Klenovca, MSSk Čierťaž z Nemeckej,
Marian Čupka zo Šumiaca, bývalí sólisti FS Podpoľanec, Štefan Chmelický
z Liptovského Mikuláša. Prvý slávnostný večer účastníkov pozdravia svojim
proilovým programom My sme parta,
členovia Folkórneho súboru Vršatec
z Dubnice nad Váhom, ktorý pripravili
Jozef Martinka a Michal Pagáč.
Záver večera bude patriť tanečnej
dielni pod názvom V Klenovci na tanci,
s Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča z
Gočova a s tanečníkmi Katkou Kantorákovou a Jánom Belányim z Nižného
Skálnika.
Sobotňajšie ráno návštevníkov privíta jarmočná nálada pri tradičných
remeslách, do ktorých sa môžu interaktívne zapojiť návštevníci podujatia.
Na sídlisku sa ráno predstavia Verbovačkou I. Klub vojenskej histórie Kras-

nogvardejci z Košíc, FSk Hrnčiarka z
Hrnčiarskych Zalužian, Suche Karky
z Prešova, Roman Malatinec, Viktor
Brádňanský, Peter Kamenský.
Už po 27-krát sa na GMFS - Klenovskej Rontouke predstavia heligonkári
z celého Slovenska na prehliadke pod
názvom Klenovská heligónka. Škola
spevu pre všetkých bude v Klenovskom dvore, ktorú budú viesť spevácka
skupina Suché Karky z Prešova. Popoludnie bude patriť opäť verbovačom na
námestí. Tradične pre účinkujúcich a
návštevníkov sú pripravené súťaže v
šikovnosti a zručnosti pod názvom O
starostkin dukát, v ktorom sa súťažne
predstavia členovia folklórnych kolektívov a veríme, že i v tomto roku budú
mať svojich divákov, ktorí ich budú povzbudzovať. Autorkou súťaží a jej realizátorkou bude Jaroslava Lajgútová z
Rimavskej Soboty.
Scénické programy v sobotu začíname v kultúrnom dome a to uvedením
regrútskych zvykov, vojnových udalostí v programe pod názvom Pieseň
na hranici života a smrti. V programe
sa predstavia Stanislav Mičev, Nelka
Hričanová z Rimavskej Soboty, Pavol
Bielčik z Kokavy nad Rimavicou, MSSk
a Stanislava Zvarová FS Vepor z Klenovca, Suche Karky z Prešova, Klub
vojenskej histórie Krasnogvardejci z
Košíc, Katarína Bagľaš zo Srbskej republiky, Peter Kocák s FS Vranovčan
z Vranova nad Topľou, Alexander Džalašov sólista súboru kozáckych piesní
Volnyj Don Rostov na Done z Ruskej
federácie, ĽH FS Vršatec z Dubnice
nad Váhom, Ján Žilák z Českého Brezova. Program sa realizuje v spolupráci s Múzeum SNP v Banskej Bystrici,
Gemersko-malohontským
múzeom
v Rimavskej Sobote, Novohradským
múzeom a Novohradským osvetovým
strediskom v Lučenci. Fotograie poskytli: Štefan Böszörmény, Ladislav
Kelemen, Michal Šestak Námet, scenár, réžia programu Roman Malatinec,
slovom sprevádza: Ľubomír Paulovič.
Scénu na námestí v sobotu otvoria
výborné ľudové hudby v súťaži Drótova nôta, v réžii Jaroslava Piliarika.
Prestavia sa ľudové hudby: ĽH FS
Vršatec z Dubnice nad Váhom, ĽH FS
Vranovčan z Vranova nad Topľou, ĽH
FS Gymnik z Bratislavy, ĽH FS Vepor z
Klenovca, MSSk Húžva z Hnúšte.
VESELOSTI DO SÝTOSTI je názov
regionálneho programu v réžii Andrea
Sykoru, v ktorom sa predstavia FS
Lykovec z Revúcej, FSk Spod Kohúta Muránska Zdychava – Revúčka,
FSk Revúška z Revúčky, Levenda z
Muráňa, FS Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou, FS VEPOR z Klenovca,
ŽSSk Skaliny z Hnúšte, MSSk Húžva
z Hnúšte.
„KOĎ SMO TAK K VÁM PRIŠLI“ –

je názov programu hosťujúceho Folklórneho súboru Gymnik z Bratislavy,
ktorý pripravil Štefan Gerhát.
Večerný program pokračuje Potulkami Slovenskom – spomienkový
program zo života a diela Mikuláša
Senka, choreografa, folkloristu, rodáka
z Muránskej Lehoty. V programe, v
réžii Vladimíra Petrinca účinkujú: Jozef
Fabo, FS Rimavan z Rimavskej Soboty, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom,
FSk Tisovec.
Záver sobotňajšieho večera bude
patriť tragikomédii vojny smejúcej sa
cez slzy, pod názvom: ZBOHOM, v
podaní Folklórneho súboru Vranovčan
z Vranova nad Topľou. Námet, scenár
a réžia Peter Kocák.
Nedeľňajší sviatočný deň a záverečný deň slávností sa stretneme na
Službách Božích v kostole ECAV. V
kostole bude uvedený program sólistov
spevákov a speváckych skupín v réžii
Juraja Matiaša pod názvom „Počkajte
regrúťi príde vám hosť“, v podaní FSk
Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec, Juraj Matias, Margita Jágerová z Nitry,
Jarka Vaculčiaková z Vyšnej Pokoradze, Mužská spevácka a ženská spevácka skupina FS Vepor z Klenovca,
Drahomír Parkáni z Príbeliec, Aneta

Lajgútová z Rimavskej Soboty.
39. ročník Gemersko – malohontských slávností Klenovská rontouka
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Obec Klenovec, RODON Klenovec, Greko catering, Ján
Figuli s.r.o., Kofola, Pekáreň Bobro,
Zlatý bažant.
Ďakujeme mediálnym partnerom za
propagáciu Gemerskej mediálnej spoločnosti Rimava.sk, Tv Rimava, RTVS
Rádio Regina, internetovej TV Folklorista, internetovému folklórnemu rádiu
Janko Hraško, ilmovej produkcii CAW.
Za spoluprácu ďakujeme MsKS v
Rimavskej Sobote, MsKS v Hnúšti,
Československo-francúzskej spoločnosti. V mene organizátorov Gemersko
– malohontského osvetového strediska
v Rimavskej Sobote, Obce Klenovec,
Občianskeho združenia RODON Klenovec, autorov programu a účinkujúcich všetkých srdečne pozývame 23.6
– 25.6.2017 do Klenovca na 39. ročník
Gemersko – malohontských folklórnych slávností pod názvom Klenovská
rontouka 2017.
Stanislava Zvarová
odborná pracovníčka pre folklór,
GMOS Rimavská Sobota

Členovia folklórneho súboru Vepor sa predstavili nedávno aj na Morave. (Článok o ich vystúpeniach uverejňujeme na 3.strane.)
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Dieťa a cestná premávka

Vážení rodičia, radi by sme sa vám
prihovorili pred začiatkom letných prázdnin. Zvýši sa pohyb našich detí po cestách kde hrozí veľké riziko úrazu. Chceme vašu pozornosť upriamiť na to, ako
predísť, prípadne znížiť úrazovosť detí
na cestách. Treba si uvedomiť, že dieťa
nemá taký zorný uhol pohľadu, ako dospelá osoba pre svoj malý telesný vzrast,
dieťa nevie odhadnúť rýchlosť blížiaceho
sa vozidla. Preto nasledovné riadky sú
určené rodičom a naším deťom.
Naučme dieťa správne prechádzať cez
cestu.
Prechádzaj vozovku vždy kolmo.
Neprebiehaj nikdy cez vozovku.
Neprechádzaj cez vozovku v blízkosti neprehľadnej zákruty.
Rozhliadni sa naľavo aj napravo skôr,
ako vstúpiš na vozovku.
Choď vždy vľavo po vozovke bez chodníka, proti smeru idúcich vozidiel.
Používaj pri zlej viditeľnosti odevy a doplnky z relexných materiálov.
Po chodníku choď vždy vpravo.
1. NAJPRV PREMÝŠLAJ
Nájdi bezpečné miesto na prechádzanie
a zastav sa.
Ak je na blízku prechod pre chodcov, použi ho. Inak nájdi miesto, kde dobre vidíš
na všetky strany.
Vyhni sa prechádzaniu medzi automobilmi.
2. ZASTAV SA
Zastav sa na chodníku pri obrubníku.
Staň si na miesto, odkiaľ dobre vidíš či
niečo nejde. Nestoj príliš blízko vozovky.
Pokiaľ na mieste nie je chodník, staň si
na okraj vozovky tak, aby si videl/a blížiace sa vozidlá.
3. POUŽÍVAJ OČI A UŠI
Rozhliadni sa či niečo nejde a počúvaj.
Auto môže vyjsť z akéhokoľvek smeru.
Počúvaj pozorne, pretože niekedy môžeš
vozidlá počuť skôr, ako vidieť.
Poobzeraj sa na ľavú, potom na pravú a
opäť na ľavú stranu.
4. POČKAJ AŽ BUDEŠ MÔCŤ
BEZPEČNE PREJSŤ
Pokiaľ niečo ide, nechaj vozidlo prejsť a
opäť sa rozhliadni na ľavú, potom na pravú a opäť na ľavú stranu.
Poobzeraj sa okolo a počúvaj. Neprechádzaj, kým nevznikne dostatok času.
Nezabudni, i keď sa ti zdá, že auto je
ďaleko, môže ísť veľmi rýchlo.
5. POOBZERAJ SA A POČÚVAJ
Ak nie je žiadne vozidlo nablízku, choď
priamo cez cestu.
Pri prechádzaní sa stále rozhliadaj a počúvaj pre prípad, že si niečo prehliadol/a,
alebo sa náhle niečo objavilo.
6. BEZPEČNE PREJDI NA DRUHÚ STRANU
Pokiaľ prechádzaš, neustále dávaj pozor
a počúvaj, či niečo nejde.
Najbezpečnejšie prejdeš cez cestu vtedy,
ak po ceste nejdú žiadne vozidlá v oboch
smeroch.
Obecná polícia Klenovec

Vystúpenia a úspechy folkloristov
Dni obce Utekáč
Folklórny súbor Vepor dňa 27. mája
účinkoval v programe JURAJ KUBINEC - Nestor slovenských fujaristov v
rámci Dní obce Utekáč.

Sólistka speváčka DFS Mladosť ALŽBETKA VÁRADIOVÁ sa 7. júna zúčastnila krajskej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2017 a vo svojej kategórii si
vyspievala 2.miesto.

Hronsecká lipová ratolesť
V ten istý deň sa naša sólistka speváčka DFS Zornička Lucia Jakabšicová zúčastnila XXIX. ročníka súťaže o
Hronseckú lipovú ratolesť a získala :
3. miesto, bronzovú Hronseckú lipovú
ratolesť.

Nahrávanie pre RTVS - KAPURA
V dňoch 3. a 4. júna sa v Klenovci
opäť nahrávalo a ilmovalo. Televízny
štáb RTVS nahrával pre folklórnu reláciu Kapura ženskú a dievčenskú
spevácku skupinu folklórneho súboru
Vepor, ktoré zaspievali blok piesni pod
názvom Milovala som ednyho mládenca …. a tanec Rozkazovačky, ktorý

Slávik Slovenska 2017

zatancovali tanečníci FS Vepor. Speváčkam a tanečníkom hrala Ľudová
hudba FS Vepor s primášom Dávidom
Oláhom.
FS Vepor na Morave
Folklórny súbor Vepor sa 10. júna zúčastnil vystúpenia na 21. ročníku folklórneho festivalu na Morave Poprvé ve
Veselíčku, ZÁHORSKÉ SLÁVNOSTI
v zámockom parku vo Veselíčku. Klenovskí súboristi sa na festivale predstavili v dvoch polhodinových blokoch.
-jz-
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Rozprávkový Klenovec
V jednu peknú slnečnú sobotu,
bolo to 3.júna, sa zrazu Klenovec
zmenil na Rozprávkovo. Pretože
naše deti majú radi rozprávky,
k ich sviatku MDD pripravila
obec Klenovec, Základná škola
s materskou školou Vladimíra
Mináča v spolupráci s o. z. RODON,
Špeciálnou základnou školou, FS
Vepor, Poľovníckym združením a
Dobrovoľným hasičským zborom
Cestu rozprávkovým lesom. Na
tejto zaujímavej ceste deti čakalo
mnoho
prekvapení,
zábavy,
plnenia úloh, riešenia hlavolamov
a hlavne turistiky. Deti si mohli
overiť svoje schopnosti spolu aj
s rodičmi. Na štarte ich čakala
Červená čiapočka spolu s horárom.
Tu si zakúpili vstupenky, do
ktorých zbierali zaujímavé otlačky
zvieratiek a hlavne za splnené
úlohy dostávali sladkosti. Cestou
po Klenovčoku viedli rozhovor
o tom čo ich čaká, aké rozprávkové
bytosti uvidia. Mali pravdu.
Hneď na začiatku ich prekvapila
černokňažníčka a vodník s vílou.
Potom výstup na kopec. Dal
zabrať, ale deti aj rodičia ho hravo
zvládali. Aj keď si deti mysleli že ich
nič neprekvapí, zrazu sa objavili

zbojníci a ďalšie víly, s ktorými si
mohli zatancovať. Svoju odvahu
museli ukázať aj na stanovišti,
kde sa športovalo a zrazu sa ocitli
v bodkovanom svete. Cestou
k cieľu prišli na gazdovský dvor,
kde pozbierali vajíčka a museli
určiť ich počet. Tradične nechýbali
ani poľovníci s ich trofejami
a peknou výstavkou zvierat, ako
aj policajti. Najväčšiu zábavu
pripravili členovia Dobrovoľného
hasičského zboru či už striekaním
vody z hadice do liaš, ale hlavne
penovým kúpeľom. Na záver sa
mohli deti občerstviť párkom
v rožku a rodičia výborným
guľášom. Pre náročnejších boli
pripravené trdelníčky. Deti, ktoré
ešte vládali, si mohli poskákať na
nafukovacom hrade. Vydarený
deň si zopakujeme aj na budúci rok.
Ďakujeme všetkým dobrovoľným
obetavcom za prípravu stanovísk
a celkový priebeh celého dňa.
Oľga Kaľavská

Jánošík na Klenovskom Vepri (1 338 m n.m.)

pri vydržalo aj pekné počasie, melódie
heligónky a spev ľudových piesní bolo
určite počuť v oboch chotároch, Klenovskom aj Čiernobalockom, široko
ďaleko. Prihlásil sa však „pán Hlad“ a
vidina vône gulášu diktovali nohám
vrátiť sa na základňu. Po nasýtení veľmi pekne ďakujeme bolo to výborné
- a výmene pár slov s priateľmi na tému
„čo nového“, si účastníci výstupu mohli
poprezerať výstavu fotograií, ktoré z
okolia Klenovského Vepra a predchádzajúcich piatich ročníkov nafotil Pavel
Trnavský. Taktiež si mohli popozerať
výstavu vojenskej dobovej výstroje a
výzbroje. Ťažko sa s tak milými ľuďmi
lúčilo. Cestou domov sme sa uzhodli,
že bol to pekný zážitok a bude na čo
spomínať. Ďakujeme organizátorom.
O rok dovidenia!

Cestou rozprávkovým lesom prešli deti viacerými stanovišťami.

VI. ročník 20. mája 2017

Jánošíkova tradícia je v obci Klenovec stále živá. Nielen tým, že
ho tu začiatkom roka 1713 zlapali na Mravcovom vršku pri Martinovi Mravcovi alias Tomášovi Uhorčíkovi, svojom zbojníckom druhovi. Jánošík zostal v povedomí obyvateľov Klenovca aj v miestnych
názvoch v chotári, ako je napríklad Jánošíkova skala alebo studnička Jánošíkova slza nachodiace sa na temene dominanty - Klenovskom Vepri (1338 m.n.m.).

Lesy SR š.p., OZ Rimavská Sobota,
Lesná správa Klenovec, Občianske
združenie RODON v Klenovci, obec
Klenovec a Milan Medveď z Rimavských Zalužian v snahe viac oživiť a
priblížiť toto povedomie najmä u mladej generácie zorganizovali ešte 19.
mája v roku 2012 turistickú akciu, ktorej cieľom bolo vynesenie a inštalovanie drevenej 2,5 metra vysokej sochy
Jánošíka práve na Jánošíkovej skale,
ktorá je charakteristická pre severovýchodnú časť Klenovského Vepra.
Dielo sa podarilo a bola to slávnosť,
ktorú prostredníctvom osobnej účasti
redaktorky Rádia Regina Sylvie Hoffmannovej bola zdokumentovaná aj v
Slovenskom rozhlase – Rádio Regina.
Súčasne to bol aj začiatok novej vlastivedno-turistickej tradície. Výstup k
Jánošíkovi na Klenovskom Vepri začali
organizovať Klenovčania každý rok
okolo polovice mája a je potešiteľné,
že počet účastníkov stále narastá.

Tohoročný 6. ročník sa konal v sobotu 20. mája. Na východiskovom bode
výstupu, ktorým je chata Pod Vartou,
ktorá sa nachádza vo výške 1 109 m
n. m., pod klenovskou stranou Vepra, sa stretlo cca 340 účastníkov. V
ovzduší bolo cítiť vôňu z troch druhov
gulášu – normálny, fazuľový, kapustový. Dovárali ich práve vo veľkých kotloch kuchári, pracovníci Lesnej správy
Klenovec Milan Medveď, Július Hruška
a Miroslav Láska, a tiež vôňa držiek
ktoré pripravoval člen FS Vepor Vladimír Jakabšic. Pri varení im pomáhali
ich priatelia a rodinní príslušníci.
Po uvítaní predsedníčkou OZ RODON Stanislavou Zvarovou a Pavlom
Trnavským a spoločnom zaspievaní
Klenovskej hymny mužskou a ženskou
speváckou skupinou FS Vepor, ktorých
sprevádzal heligonkár Ľubomír Zvara,
zobral mladý muž Pavel Trnavský,
oblečený v dobovom kostýme Jánošíka, na plece veľkú plechovú truhlicu v

akej sa za čias Jánošíka nosili dukáty
a prvý vyrazil smer Klenovský Vepor.
Truhlica bola potom osadená na Vepri
k soche Jánošíka a bude skrývať pred
nečasom poklad – knihu návštev. Výrobu truhlice inančne zabezpečovalo OZ
RODON Klenovec. Masa prítomných
ho nasledovala. Najmladšieho účastníka, 13-mesačného Lukáška musela
ešte niesť na prsiach mama. Najstarší, 79-ročný Milan Pivovarči sa tiež
nemohol dať zahanbiť, lebo zobral na
seba úlohu všetko pekne fotograicky
zdokumentovať. Výsledok jeho práce
je obrazovo priložený.
Keďže tohto roku na Klenovskom Ve-

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 25.augusta 2017.

Milan Kováčik z Brezna

Jánošíkova socha na Klenovskom Vepri v spoločnosti účastníkov tohtoročného
výstupu.
Foto: Milan Pivovarči z Brezna
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Májové a júnové aktivity v našej škole
Ani sme sa nenazdali a je tu letný čas. Najmä deti sa nevedia
dočkať „tvrdo“ očakávaných letných prázdnin. Nie všetky decká z
našej školy sa však na prázdniny tešia. Hovoria, že im bude škola
chýbať. Ani sa im nečudujeme, veď im je v škole super. Vôbec sa
nenudia, kopec zábavy a „srandy“ spojených s učením. Ani posledné dva mesiace školského roku neboli iné.

V máji sme si spoločnými aktivitami
pripomenuli Deň rodiny. Ako? Najprv
sme si vytvorili vlastné rodiny z malých
i veľkých detí. Potom sme medzi sebou
súťažili v činnostiach, ktoré bežne vykonávajú naši rodičia, aby zabezpečili
bežný chod domácnosti. A v čom sme

súťažili? Vešali sme „prádlo“, pílili
polená, prenášali sme mladších súrodencov, hľadali sme predmety, prišívali
sme gombíky, spoločne sme sa obúvali
a viazali šnúrky. No a pri všetkých aktivitách sme sa navzájom povzbudzovali
a držali spolu ako jedna rodina. Dňa

V ZŠ s MŠ absolvujú žiaci základnej školy rôzne zábavno-súťažné aktivity.

Literárne súťaž Vladimíra Mináča dospela do 18.ročníka

Môj rodný kraj
Čas plynie nielen v našich životných
rokoch, ale aj v tých školských. Vek
dospelosti tento školský rok slávi XVIII.
ročníkom Literárna súťaž Vladimíra Mináča. Je to už skutočne 18 rokov, keď
sa prvýkrát Nadácia V. Mináča stala vyhlasovateľom súťaže pod názvom Môj
rodný kraj. Teší nás neustály záujem
i príspevky žiakov okolitých škôl. Inak
tomu nebolo ani v tento školský rok. Do
súťaže sa zapojilo osem základných
škôl s počtom 56 prác.
Naši žiaci nadobúdajú nové skúsenosti, poznatky a vedomosti, čoho
dôkazom sú aj ich úspechy v posledných troch mesiacoch školského
roka 2016/2017, a to nielen vo vedomostných, literárnych, výtvarných, ale
aj športových súťažiach. Spomedzi
mnohých spomenieme dve 2.miesta
dievčat a chlapcov vo vybíjanej v Hrachove, úspechy našich žiakov v jarnom turnaji v bedmintone v Hrachove,
5.miesto vo vedomostnej súťaži Medzníky II. svetovej vojny a boja proti fašizmu, 2.miesto v krajskom kole Slávik
Slovenska, 2.miesto v krajskom kole
celoštátnej postupovej súťaže amatérskej ilmovej tvorby Cineama 2017, 1.

a 2.miesto v okresnej súťaži Hliadka
mladých zdravotníkov, úspešné práce
našich žiakov v Literárnej súťaži Vladimíra Mináča, 3.miesto vo vlastivednej
súťaži Pramene.
Veľká vďaka patrí všetkým našim
žiakom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k šíreniu dobrého mena našej
školy, ale aj obce. Ďalej rodičom, ktorí ich podporovali a nám učiteľom dali
tak možnosť ukázať, aké úspechy sa v
nich skrývajú.
Našu vďaku sme sa pokúsili v týchto
mesiacoch vyjadriť akciami, počas
ktorých sa mohli žiaci uvoľniť z bežného školského dňa a vyučovania.
Spomeniem Deň detí v areáli školy,
Rozprávkový les, zájazd do kaštieľa v
Topoľčiankach, do Prešova, Popradu v
spolupráci s CVČ Rimavská Sobota,
Škola v prírode v Krahuliach, Rimavskosobotská vetvička na Teplom Vrchu, dopravné ihrisko, turistická akcia
Jánošík na Vepri a mnoho iných.
Pred nami sú posledné dni vyučovania,
preto všetkým našim žiakom prajeme
ešte veľa síl k úspešnému ukončenie
ich ďalšieho školského i životného
roka.
ZŠ s MŠ Klenovec

18.5. sa v našej škole konala tradičná
súťaž v prednese poézie a prózy. Prišli
k nám žiaci zo 7 špeciálnych škôl, aby
ukázali, ako vedia kráse recitovať. A
veru, porota mala čo robiť, aby vybrala
najlepších. Koncom mája k nám opäť
zavítali študenti z Karlovej univerzity z
Prahy, ako aj z Trnavy. V tom čase sme
si pripomenuli Deň Afriky. Náš školský
dvor sa premenil na africký kontinent.
Mali sme tu deti z Etiópie, Burundi,
Libérie, Nigérie a iných štátov Afriky.
Samozrejme to boli deti z našej školy,
ktoré sa v tento deň hrali ako africké
deti. Vyskúšali si jednu z najobľúbenejších hier, ktorou je poháňanie starého
plášťa z bicykla paličkou, ale vyskúšali
si zahrať aj futbal a to s loptou, ktorú
si sami vyrobili zo starých handier.
Keďže Afrika je známa aj tým, že je
tam nedostatok pitnej vody, naši žiaci
si vyskúšali prenášať vodu v tanieri na
hlave bez toho, aby vodu vyliali. Zvuky
a pohyby afrických zvierat žiaci predviedli pod vedením jednej zo študentiek antropológie z Prahy. Žiaci týmito
aktivitami prežívali to, čo prežívajú ich
africkí kamaráti, ktorí aj napriek chudobe a hladu sa vedia tešiť. Atmosféra
tento deň bola ozaj africká.
1.jún patrí tradične deťom. Dvor plný
prekvapení, skvelá nálada a aktivity
plné zábavy a smiechu. Aj takto možno stručne opísať Sviatok detí u nás v
škole. Po veľkej prestávke čakala na
deti jedna tajomná úloha, ktorá znela
nasledovne: - Hľadaj v žltom truhlicu,
nenájdeš tam opicu. Možno nájdeš
sladkosť malú, že Ťa veľkí radi majú.“
A tak naše deti plnili úlohy, aby svojou šikovnosťou naplnili kľúč, ktorý im
„odomkol“ čarovné dvere opísané v
zadanej hádanke. A čo bolo za nimi?
Jedna veľká truhlica plná sladkých balíčkov, ktoré boli odmenou za ich predvedenú zručnosť, súťaživosť, smiech a

dobrú náladu.
A čo priať všetkým deťom? Nech im
dobrá nálada a úsmev vydrží po celý
rok.
V júni žiaci I.stupňa navštívili dopravné ihrisko v Hnúšti. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy
(cyklista, chodec), oboznámili sa s
rôznymi dopravnými situáciami, zopakovali si dopravné značky. Následne
využili svoje vedomosti a zručnosti i
prakticky. Vyskúšali si jazdu na bicykli
podľa dopravných pravidiel a správne
správanie sa chodca na komunikácii.
To nebolo všetko. Najmenší žiaci sa
boli pozrieť v Mini ZOO v Hnúšti. Skôr
ako mohli malé zvieratká nakŕmiť a pohladkať, museli splniť jednotlivé úlohy.
A že sú naše deti šikovné, svedčí o tom
aj to, že k zvieratkám sa dostali veľmi
rýchlo. Najviac ich potešil malý ježko,
no i morské prasiatka, korytnačka,
slimáky, rybičky i papagáj. Zvieratká
boli nakŕmené, pohladkané a naše deti
odchádzali s novými poznatkami o ich
živote. 7. júna sa naši najšikovnejší
športovci zúčastnili oblastných športových hier žiakov špeciálnych škôl v
ŠZŠ v Rimavskej Sobote. A veru ukázali, že sú fakt šikovní. Získali mnoho
cien, ktoré ich postavili v súťaži škôl na
krásne II.miesto. Blahoželáme víťazom
i učiteľkám, ktoré ich výborne pripravili.
Za všetky aktivity počas celého školského roku patrí veľká vďaka všetkým
pedagógom našej školy, za reprezentáciu vďaka šikovným žiakom. A keďže sa blíži čas prázdnin a dovoleniek,
želáme všetkým zamestnancom škôl
v obci (a nielen im), aby si oddýchli,
načerpali nové sily, veď celý školský
rok je hektický a žiaci nám veru dajú
„zabrať“. Všetkým deťom a žiakom želáme krásne leto, veľa príjemných zážitkov bez úrazov. Stretneme sa opäť v
septembri.
ŠZŠ Klenovec

Natáčanie RTVS relácie Kapura sa realizovalo aj v klenovskom exteriéri.
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Výstup na rozhľadňu Slopovo
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, Miestna akčná skupina MALOHONT, Klub
slovenských turistov Hnúšťa a Klub slovenských turistov Clara Utekáč pozývajú
všetkých, ktorí majú radi prírodu na turistický výstup na Rozhľadňu SLOPOVO
v sobotu 8. júla. Rozhľadňa stojí na laze Slopovo v nadmorskej výške 845 m v
katastrálnom území obce Klenovec. Z rozhľadne vysokej 9,5 m vidieť za dobrého
počasia Nízke i Vysoké Tatry, Rimavskú Sobotu, Lom nad Rimavicou či Hradovú.
K rozhľadni sa možno dostať po žltej turistickej trase (č. 8949), ktorá vedie z Bodnárky cez sedlo Chorepa priamo na Slopovo - Laz. Druhou alternatívou je zelená
turistická trasa (č. 5466), ktorá vedie z Kokavy nad Rimavicou cez Slopovo, Laz
až po sedlo Pereš. Výstup ku rozhľadni je individuálny po značených turistických
trasách. Odporúčané miesta a časy zrazov: 10.30 hod. Klenovec, sedlo Chorepa,
10.00 hod. Kokava nad Rimavicou, Ďurovka (za katolíckym kostolom).
K rozhľadni bude vynesená schránka s vrcholovou knihou a pečiatkou. Zraz
pri rozhľadni je o 12.00 hod., kde bude pre účastníkov výstupu pripravený
guľáš a odznak na pamiatku. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná!
Viac informácii o podujatí získate na telefónnom čísle 0907 806
230 alebo mailom na ozrodon@pmxmail.sk.
Milada Kochanová

manažérka MR SINEC-KOKAVSKO

Poznávame Slovensko
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Klenovci sa 13.júna zúčastnili zájazdu za poznávaním krás a
histórie Slovenska. Zájazdu sa zúčastnilo 48 občanov z našej obce.
Ráno sme vyrazili o 6.00 hodine. Prvá
naša zastávka bola v Čičmanoch. V
Považskom múzeu sme si pozreli objekty ľudovej architektúry a miestne
kroje. Oboznámili sme sa s dejinami
obce. Dozvedeli sme sa, že Čičmany
patria do pýchy slovenskej kultúry. Z
Čičmian naša cesta viedla do Rajeckej

Lesnej, kde sme si pozreli Slovenský
betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef
Pekár. Na tomto diele začal pracovať v
roku 1980. Pekná severoslovenská dedina Rajecká Lesná ukrýva jedinečnú
raritu a to najväčší drevený pohyblivý
betlehem v Európe. Ďalej sme pokračovali do Bojníc. Tu sme si pozreli
zámok Bojnice, kde sme oboznámili s
históriou zámku a pekným okolím.
Počasie nám prialo a domov sme sa
vrátili s novými vedomosťami a peknými zážitkami.

Na stene budovy Obecného úradu v Klenovci medzi pamätnými tabuľami významných osobností
našej histórie návštevníkov našej obce iste zaujme
pamätná tabuľa Karola Salvu. Je to mramorová tabuľa s bronzovým reliéfom jeho hlavy s textami, ktoré
vystihujú jeho činnosť. Mnohí cezpoľní, ale aj naši
občania neznalí histórie, sa v duchu pýtajú, kto bol
K. Salva a čím si zaslúžil takú vážnosť a úctu Klenovčanov, keďže aj priľahlé hlavné námestie obce
nesie jeho meno. Pretože tento rok uplynie 130 rokov od jeho núteného odchodu zo školy v Klenovci,
je to vhodná príležitosť pripomenúť si túto významnú
osobnosť nášho národa.
Karol Salva bol učiteľ, redaktor, vydavateľ, neskoršie
kňaz, ale hlavne zanietený národovec, ktorý bránil
záujmy Slovenska v časoch stupňujúcej sa maďarizácie Slovenska. Narodil sa 14. augusta 1849 v Sielnici. Študoval na revúckom gymnáziu. Po skončení
štúdia sa stal učiteľom v Hornej Lehote, neskoršie v
Sielnici. Tu začal národne prebúdzať slovenský ľud a
v Liptovskom Mikuláši vydal prvý ročník populárneho
Domového kalendára, ktorý sa stal čoskoro najčítanejšou knihou na Slovensku.
V roku 1885 sa uvoľnilo učiteľské miesto v Klenovci.
Salva oň požiadal a od školského roku 1885/86 učil
v Klenovci. Vyučoval IV.-VI.ročník chlapcov. Mal zapísaných 152 žiakov. V nasledujúcom roku vyučoval
V.-VI.ročník chlapcov aj dievčatá. Spolu 139 žiakov.
Naďalej pokračoval vo vydávaní Domového kalendára, začal vydávať pedagogický časopis Dom a škola,
neskoršie detský časopis Priateľ dietok. Táto jeho činnosť bola tŕňom v oku jeho maďarským protivníkom.

- js -

Čakali len na vhodnú príležitosť ako sa ho zbaviť. Tá
sa našla, keď Salva v Domovom kalendári napísal
dva články o pomeroch v Tisovci, ako tam maďarčina vytláča slovenčinu. Druhý článok pod nadpisom „
Čo Slovák, to človek“ reaguje na rozšírený názor, že
Slovák nie je človek. Vrchnosť sa rozhodla zakročiť
proti Salvovi. Zakázali predaj Domového kalendára a
snažili sa suspendovať Salvu z učiteľského postu v
Klenovci. Keď Klenovčanom prečítali konečný rozsudok konzistória z Rimavskej Soboty o prepustení K.

Čo Slovák,
to človek...
Salvu, títo sa vzbúrili a vyhnali vykonávateľov rozsudku. Zazvonili zvony. Klenovčania vyhnali aj žandárov
a porozbíjali okná na škole, kde bol čítaný rozsudok.
Nebolo to však nič platné. Boj Klenovčanov o Salvu
sa skončil. Nepriateľ slávil úspech. Trinástich Klenovčanov obvinili a odsúdili na väzenie. Ich mená ako
spolutrpiteľov K. Salvu sú vyryté na pamätnej tabuli.
Salva sa ocitá bez práce a bez inančných prostriedkov, ale nevzdáva sa. Odchádza do Osijeku (bývalá
Juhoslávia), aby sa vyučil kníhtlačiarstvu. Usadil sa
v Ružomberku, kde si za pomoci priateľov – národovcov zriaďuje kníhtlačiareň. Salva za desať rokov

prevádzky tlačiarne vydal vlastným nákladom 165
rôznych knižných vydaní. Významné miesto zaujal
týždenník pod názvom Slovenské listy pre politiku a spoločenský život. Salva v nich zosmiešňoval
slovenských odrodilcov. Znovu sa dostal do sporu s
vrchnosťou. Dostal sa až na súd, ktorý ho odsúdil na
dva mesiace väzenia a dokonca v licitácii mu predali
aj dom. Prišiel druhý úpadok jeho existencie. Zúfalý
sa s ťažkým srdcom lúči so Slovenskom a ako vyše
60-ročný odchádza za prácou do Ameriky. Začal
študovať teológiu. 8. augusta 1910 zložil teologické
skúšky v Pittsburgu a bol uvedený do kňazského úradu. Ťažký životný zápas však podlomil jeho zdravie,
ochorel na obličky a po dlhšej chorobe 21. januára
1913 dokonal svoj život. Vďační rodáci mu na hrob
postavili pekný pomník s nápisom: „ Horlivému kňazovi, spisovateľovi a učiteľovi slovenskému venujú
jeho slovenskí ctitelia.“
Z podnetu okresnej jednoty Zväzu slovenského
učiteľstva v Rimavskej Sobote bola dňa 29. augusta
1929 na národnej slávnosti v Klenovci odhalená pamätná tabuľa K. Salvu na škole pri námestí v Klenovci, v ktorej Salva dva roky vyučoval ( škola u Kičíňov).
Keďže aj Salvova škola musela urobiť miesto novej
výstavbe, Klenovčania premiestnili pamätnú tabuľu
na budovu obecného úradu a znovu odhalili na oslavách 24. výročia SNP v auguste 1968.
Pamiatka K. Salvu je v srdciach Klenovčanov stále živá, čoho dôkazom je aj to, že 3.marca 1993 pri
spomienkovej oslave 80.výročia jeho úmrtia bolo námestie v Klenovci pomenované na Námestie Karola
Salvu.
Slavomír Hruška
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Keď vojačik narukoval...
Hlavnou témou programu tohoročných folklórnych slávností Klenovská rontouka budú regrútske piesne a tance, ktoré sa zachovali
v ľudovej tradícii od najstarších čias až po nedávnu súčasnosť. Sú
to radostné piesne a tance brancov, v ktorých sa odrážajú udalosti
súvisiace s lapačkami, verbovačkami a odvodmi (asentírkami) mládencov na vojenčinu.

O aké udalosti ide ? Najstarším spôsobom doplňovania armády za feudalizmu boli lapačky. Stolice boli povinné
odviesť do armády určitý počet nových
vojakov, ktorý rozpísali obce. Richtári
tajne určili mladých mužov, obyčajne
z radov chudoby. Tých z obavy, aby
neušli, násilne polapali. Neskôr sa to
robilo žrebovaním. Spomienky na lapačky doložené už zo 17. storočia sa
zachovali v mnohých slovenských ľudových piesňach.
Po zavedení stálej armády lapačky
nahradili verbovačky. Bola to nenásilná
forma, ale za pomoci rôznych podvodov a úskokov. Vykonávali ich husári
na čele s dôstojníkom. Zverbovaných
prijímali na istý čas. Priamo na mieste
im vyplatili dohovorenú sumu a uzavreli s nimi zmluvu o nástupe do armády. Verbovačky robili na jarmokoch a
na miestach, kde bolo veľa ľudí, na
námestiach a pod. Aj spomienky na
verbovačky sa zachovali v ľudových
piesňach a tancoch.
Za vlády Márie Terézie (1740 —1780)
verbovanie nahradili odvodmi (regrutovaním). Z vojenskej služby sa dalo
vykúpiť, alebo bolo možné poslať
náhradníka. V roku 1802 dĺžku vojen-

skej služby znížili na 10—12 rokov. Za
Rakúsko-Uhorska bola spoločná armáda. V revolučnom roku 1848 vznikal
osobitná uhorská (maďarská) armáda,
ktorá bojovala za nezávislosť Uhorska.
Po porážke revolúcie zanikla. Obnovili
ju v roku 1867, po vyrovnaní Rakúska
a Uhorska. Bolo to honvédske vojsko,
akási domobrana.
Po 1. svetovej vojne (1914—1918)
vznikla československá armáda. Bola
to úplne nová, demokratická armáda,
vybudovaná podľa francúzskeho vzoru. Aj náčelníci štábu armády boli spočiatku Francúzi. Vojenská služba trvala
dva roky, od roku 1923 len 18 mesiacov. Existoval aj systém náhradnej vojenskej služby (šesť mesiacov). Využívali ho najmä roľnícki mládenci, ktorí
boli potrební v poľnohospodárstve. Nástup brancov do armády 1. októbra sa
aj naďalej spájal s veselosťou a dobrou
náladou. Regrúti zachovávali tradície z
minulosti. Pred nástupom na vojenčinu
si dovolili viac ako bolo treba.
Československá armáda sa orientovala na obranu proti Maďarsku v rámci
paktu Malá dohoda (ČSR – Rumunsko
– Juhoslávia) a na prípadný konlikt so
ZSSR. Po nástupe Adolfa Hitlera k moci

sa prioritou v obrane stalo nacistické
Nemecko. V čs. armáde bola zakázaná politická propaganda. Vojaci nemali
volebné právo. Československá armáda bola dobre vyzbrojená, mala vybudované súvislé pohraničné opevnenia
na hranici s Nemeckom a Maďarskom
(bunkre). Mala spojeneckú zmluvu so
ZSSR (1935), ktorá bola viazaná na
pomoc Francúzska. V roku 1938 bolo v
zbrani 1 400 000 vojakov. V dôstojníckom zbore bolo málo Slovákov. Po 2.
svetovej vojne vznikla Československá
ľudová armáda (1945). Jej výstavba
prebiehala podľa Košického vládneho
programu. Komunistická orientácia sa
začala po 9. zjazde KSČ v roku 1949.
Za ministra obrany Alexeja Čepičku,
ktorý bol zaťom Klementa Gottwalda,
sa v ČSĽA uskutočnili čistky (1950—
1956). Počas nich prepustili zo služby
dôstojníkov, ktorí bojovali na Západe,
v Slovenskom národnom povstaní a
mali „zlý“ kádrový pôvod. ČSĽA prijala

Dokončenie z predchádzajúceho čísla

nový vojenský poriadok podľa Sovietskej armády. Vo vojenských útvaroch
vznikli organizácie KSČ a vytvoril sa
systém zástupcov veliteľov pre politické veci (mali veľkú právomoc). V čs.
armáde zaviedli sovietske hodnosti,
nový denný poriadok, vojaci nemali
nárok na vychádzky a dovolenky boli
len za odmenu. Vo vojenských útvaroch a školách prebiehali popri bojovej
príprave politická príprava a stranícke
školenia. ČSĽA sa stala oporou ÚV
KSČ, ozbrojenou silou komunistickej
strany a robotníckej triedy. Jej nepriateľmi boli demokratické štáty na Západe, Európska únia, USA a NATO. Za
týchto podmienok sa v ČSĽA ťažko
slúžilo. Mnoho vojakov hľadalo vyžitie
v nepolitickej činnosti, v kultúrnych a
speváckych krúžkoch.
Po demokratickom prevrate v roku
1989 sa zameranie armády zmenilo.
Povinná vojenská služba sa postupne skracovala, až napokon zanikla.
Vznikli demokratické a profesionálne
Ozbrojené sily Slovenskej armády.
Július Molitoris

Príslušníci Ozbrojených síl SR (zľ ava): vojak v poľ nom oblečení, vojačka a profesionálny vojak v služobnej uniforme.

Bartolomeides o starom Klenovci
Pri farbistom opise Vepra nemôže chýbať zmienka
o Jánošíkovi. Zaujímavá je aj zrejme chybná identiikácia motivácie jeho pomenovania: - Wjepor je
spomedzi všetkých hôr Malohontu najvyšší a najvznešenejší. Leží na hranici medzi Klenovčanmi a
Brezňancami. Meno dostal podľa divých kancov, ktorých kedysi na tomto mieste a v jeho okolí zvykli chytať a loviť. Je tvorený dvojitým hrebeňom ležiacim
v tvare rímskej číslice X. Z nich ten nižší, na dĺžku
napnutý medzi poludním a Septentriom, má v najnižších častiach bučiny a na pstruhy bohaté potoky
– počiatky ďalšieho ramena Klenovskej Rimavy – a
ďalej čistiny, role, lúky, salaše a kolešne súkromných
roľníkov. Hneď oproti tomuto sa potom do značnej
výšky vztýčil druhý hrebeň, zreteľne sa tiahnuci od
východu na západ. Prvý hrebeň prekračuje ohromnými rozoklanými bralami, ku ktorým sa driapu strmé
ihličnaté lesy. Táto ojedinelá stavba hrebeňa z dvoch
častí činí horu ľahko rozoznateľnou aj z diaľky a odlišuje ju od ostatných okolitých hôr. Vrcholová časť
je obrátená proti východu slnka, týči sa rozoklanými
bralami a vraj obsahuje podzemné dutiny a jaskyne,
poskytujúce vhodné skrýše a obydlia zbojníkom.
Zaznamenám, že tieto podľa chýrov obýval slávny
lúpežník Jánošík, ktorého poklady tam až doteraz
zvyknú tí, čo túžia náhle zbohatnúť. V najnižšej časti
hrebeňa tejto hory je priesmyk k breznianskym miestam zvaným Handle, ale samotnému človeku sa dá
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pešo aj koňmo prejsť skoro všade. Pri opise Ráztočného nás zaujme zmienka o existencii tesárskej
a kováčskej dielne či výrobne. Zrejme sa nejednalo
o dielne súkromných remeselníkov, ale o priestory,
ktoré mohla za istých podmienok využívať verejnosť:
- Priľahlá končina sa volá Pred Rásztocsnjm a pôda
je tam z celého okolia najviac obrábaná. Klenovčania
tam majú naozaj mnohé súkromné hospodárstva,
ktoré by veru vytvorili vonkoncom nie nepatrnú dedinu, ak by sa zoskupili na jednom mieste. Už pred
časom tu okrem iného mávali vlastnú tesársku výrobňu (oficinamateriaria), ku ktorej bola nedávno pripojená aj kováčska (ferraria). Opis hôr Ostrá a Sinec
je okrem zmienok o nerastnom bohatstve spestrený
aj vyzradením skrýše, kde si počas vojen Klenovčania schovávali zásoby: - Osztra patrí k najvyšším
hrebeňom týchto pohorí a spadá do právomoci viacerých obcí. Jej svahy sú všade strmé, spúšťajú sa
menšími hrebeňmi, vyznačujúcimi sa svojráznymi
pomenovaniami. Odzadu smerom k severu je onen,
ktorý kvôli hojnosti hrivnákov volajú Holubjenecz; k
západu vybieha končina Haj, zdobená najväčším hájom v klenovskom chotári; pod temenom hory k juhu
leží končina zvaná Jelschowo a ďalej klesajú mnohé údolia a bystriny. Jeden z nich, zvaný Wandrowy
Potok, steká údolím slávnym vďaka výskytu vynikajúceho mastenca. Rovnako sa o časti hory zvanej
Jelschowo hovorí, že obsahuje rumelku. Pramenia

tu dva ďalšie potoky, ktoré sa zlievajú na úpätí pahorku Huora a takýmto spôsobom vytvárajú riečku,
ktorá sa vlastne volá Klenovec. A to meno je udelené
aj dedine. Povyše sútoku týchto potokov leží končina
menovaná Peraschowo, známa početnými jamami,
kde v časoch vojen obyvatelia Klenovca ukrývali
svoje zásoby. Východný vrchol tejto hory sa nazýva
Ohreblo, kde sa už začínajú hnúšťanské majetky,
pokryté poľami, roľami, pastvinami, lesmi a kroviskami, vtesnané medzi klenovskú a tisovskú dolinu,
vybiehajúce až po túto obec. Podľa mienky ľudí sa
na tých miestach hory Osztra nachádzajú ušľachtilé
kovy. Vec by si zaslúžila byť preskúmaná, a nielen to,
ale niet tých, ktorí by tú prácu vynaložili. Oproti hory
Ostrá smerom na západ a juh je rovnako významný
vrch zvaný Szinecz. Hoci na dĺžku sa tiahne takmer
dve tretiny míle (uhorská míľa = 8533,6 m), na výšku
je o čosi menší. Spadá do právomoci viacerých obcí.
V súlade s rozumom si jeho časť nárokujú aj Hnúšťania, Likierčania, Brezovčania a Baňanci spolu so
Zalužancami, Lehotčanmi a Kokavčanmi. ... Právom
sa tvrdí, že vnútro tejto hory obsahuje kovy. Naozaj
tam boli zlaté bane, podľa ktorých je pomenovaná
obec Bánya. Bezpochyby tu niet čo i len stopy zlata,
ktorú tunajší obyvatelia čo najusilovnejšie nepreskúmajú, keďže sa im podarilo nájsť zlaté bane na
mieste zvanom Bohatuo, s touto horou susediacom.
Ďalej tu bol z vyťaženej horniny zbieraný kremenný
krištáľ pyramidálneho šesťuholníkového tvaru a topás.
Michal Píš
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Pred začiatkom jarnej časti sezóny by sme druhé miesto brali, teraz…

Rozhodol domáci súboj s Lubeníkom
Práve v čase uzávierky prípravy tohto vydania Klenovských novín
vrcholili oblastné futbalové súťaže seniorov. Naši futbalisti boli –
oproti predsezónnym prognózam zainteresovaní do bojov o víťazstvo v súťaži a postup do 5.ligy, teda do spoločnosti o.i. našich najbližších geograických susedov (Hnúšťa, Kokava nad Rimavicou…

Výsledky nášho mužstva:

5.kolo - 14.máj: Revúcka - Klenovec 4:5 (1:3). Už v 3.min. dal Pavol Bá-

lint náš vedúci gól, v 18.min. po presnom
zásahu Radoslava Doboša sme vyhrávali už dvojgólovým rozdielom. Potom
sa súperi striedali v úspešnom zakončovaní, z našej strany Vladimír Parobek
a opäť Doboš. Domáci však šest minút
pred koncom vyrovnali na 4:4, v poslednej minúte o našom víťazstve rozhodol
netradičný strelec Milan Boháčik. Zápas
bol ťažký, náročný, v koncovke sme ho
zvládli a vyhrali sme. Po tomto víťazstve
sme sa dostali na prvé miesto v tabuľke.

6.kolo – 19.máj: Jelšava – Klenovec 1:3 (1:2). V 12.min. sme inkaso-

vali ako prví, ale gólmi Lukáša Ulického
v 22.min. a Pavla Bálinta (z penalty) v
45.min. sme otočili prvopolčasové skóre. Naše víťazstvo poistil v 69.min. Marek Kučerák. Týmto víťazstvom sme

získali náskok pred Lubeníkom štyri
body. V nasledujúcom kole nás čakal
rozhodujúci zápas doma s Lubeníkom.

7.kolo – 26.máj: Klenovec – Lubeník 3:4 (2:1). Po polhodine hry

sme vyhrávali o dva góly (úspešnými
strelcami boli Lukáš Brndiar a Radoslav
Doboš) a všetko vyzeralo skvele….Pred
odchodom do šatní však hostia skorigovali a v tesne po prestávke hneď aj vyrovnali na 2:2. Začínalo sa odznova ….
V 56.min. nás Doboš opäť dostal do vedenia, ale o dve minúty neskôr už opäť
bolo vyrovnané. No a päť minút pred
koncom zápasu dali hostia svoj víťazný
(postupový ?) gól….Rozhodujúci zápas
súťaže sme nezvládli po hernej ani po
psychickej stránke. Vyhrávali sme, nakoniec sme to nezvládli a zápas sme
prehrali. Týmto zápasom sa Lubeník
na nás dotiahol na rozdiel bodu. Tento zápas rozhodol o víťazovi oblastnej

súťaže prvej triedy. Mrzí nás aj prehra,
ale hlavne psychické zlyhanie hráča, za
čo sme dostali disciplinárne tresty, ktoré
nás posunuli na druhé miesto v tabuľke.

8.kolo – 3.jún: Ožďany – Klenovec 4:2 (1:1). Už v 4.min. sme prehrá-

vali, ale v 44.min. Marek Medveď vyrovnal. V 2.polčase však domáci v priebehu
necelých dvadsiatich minút skórovali
trikrát….Výsledok už len kozmeticky
upravil v 78.min. Tomáš Brndiar.
9.kolo – 10. jún: Kráľ – Klenovec
3:0 (2:0). Opäť sme inkasovali gól už

v úvode zápasu, v 5.minúte a po polhodine hry aj druhý…No a v 60.min. aj
tretí….Na tento zápas sme pricestovali v
oslabenej zostave len s 11 hráčmi.
10.kolo – 18.jún: Klenovec – Revúčka 11:1 (5:1), góly: Doboš a Lukáš

Ulický po 3, Tomáš Brndiar 2, Miháľ z 11
m, Tomáš Medveď, Kučerák.
V konečnej tabuľke sme teda skončili
na 2.mieste. Takýto výsledok pred začiatkom jarnej časti sezóny by sme brali
všetkými desiatimi. No prehrou doma s
Lubeníkom som aj dodatočne sklamaný,
že sme súťaž nevyhrali. Je to náš najlepší výsledok v posledných rokoch.

Bedmintonová jar 2017
Prvá polovica bedmintonovej sezóny 2017 patrila celoslovenským
kvaliikačným turnajom Grand Prix, oblastným majstrovstvám Slovenska vo všetkých vekových kategóriách a majstrovstvám Slovenska veteránov. Členovia Bedmintonového oddielu TJ Družstevník Klenovec sa predstavili na väčšine z týchto podujatí s menšími,
ale aj s väčšími úspechmi.

Hoci vo vekových kategóriách do 11
a 13 rokov máme desať hráčov a hráčok, ani jeden z nich neštartoval na
najvýznamnejších
celoslovenských
podujatiach od začiatku sezóny, hoci
sa niektoré z nich konali v blízkom okolí. Z časti je to nezáujmom detí merať
si sily s najlepšími, nedostatočnou výkonnosťou alebo nezáujmom rodičov
vycestovať na tieto podujatia. Rovnako
sú na tom aj hráči patriaci do kategórie do 15 rokov. Hráčky našej „elitnej“
kategórie do 17 rokov, v ktorej štartujú
Alžbeta Bálintová, Frederika Bálintová
a Michaela Ostricová, zazanamenali
niekoľko dobrých výsledkov. Z dvoch
turnajov Grand Prix, ktoré sa uskutočnili v Košiciach a Bratislave doviezla
Frederika tri bronzové umiestnenia.
Dve z mixu a jedno zo štvorhry dievčat.
Alžbete a Michaele chýbal k v niektorých prípadoch k zisku medailového
umiestnenia povestný krôčik. Na ob-

lastných majstrovstvách Slovenska do
17 rokov v Prešove sa podarilo „urobiť“
Frederike zatiaľ najlepší výsledok, keď
v mixe spolu s Čiškom (KGB Rožňava)
vybojovali striebornú medailu.
V kategórii do 19 rokov štartovali na
turnajoch Grand Prix v Bratislave a Ilave a na oblastných majstrovstvách Slovenska všetky tri spomínané dievčatá.
Tu sa im však už nepodarilo vybojovať
žiadne medailové umiestnenie, hoci
blízko k nim mala Frederika aj Alžbeta.
Kategória dospelých mala svoje dejiská turnajov Grand Prix v Trenčíne
a Bratislave. K Alžbete a Frederike
sa pridal Dárius Bálint, ktorý na týchto turnajoch plnil aj funkciu poradcu a
trénera. Ani na jednom z týchto turnajov sa nám medaila neušla, hoci aj tu
mal Dárius niekoľko možností na zisk
cenného kovu. Podobný scénár mali
aj oblastné majstrovstvá Slovenska v
Košiciach.

Klenovské noviny
www.klenovec.sk/kultura/klenovske-noviny

25.ročník majstrovstiev Slovenska
veteránov boli zatiaľ najúspešnejšou
akciou, ktorú bedmintonisti z Klenovca
absolvovali. Ivan Majorský (72-ročný
!!!) vybojoval titul majstra Slovenska
vo dvojhre v kategórii nad 70 rokov. V
mixe pre nedostatok ženských partneriek neštartoval a vo štvorhre ostal s
Vyšnyim (Košice) tesne pred bránami
semiinále. Dobre mu sekundoval aj
Richard Bálint (46 rokov) v kategórii
45-50 rokov, ktorý vo štvorhre mužov
spolu s Kurimaiom (Prešov) vybojoval
titul majstra Slovenska. V ťažkom inálovom zápase porazili niekoľko rokov
nezdolanú dvojicu zo Žiliny Novák/Milec. Striebro priviezol Bálint z dvojhry
mužov, keď podľahol spoluhráčovi zo
štvorhry Kurimaiovi. Aj v mixe sa Bálint
tešil z medaily. Zbierku skompletizoval
bronzom, ktorý vybojoval s Hlavačkovou (Partizánske).
V nasledujúcich letných mesiacoch
bude turnajová pauza, pretože druhá
polovica sezóny 2017 začína až na
prelome augusta a septembra medzinárodným turnajom YONEX Slovak
Open 2017, ktorý sa uskutoční v Trenčíne.
Richard Bálint

Konečná tabuľka I.triedy ObFZ:
1. Lubeník

20 12 4

4

66:34 40

2. Klenovec

20 12 1

7

58:34 37

3. Kráľ

20 8

2 10 43:42 26

4. Revúčka

20 7

4

5. Jelšava

19 7

2 10 40:50 23

6. Ožďany

19 6

1 12 28:48 19

9

43:70 25

Chcem poďakovať hráčom, trénerovi a
zároveň prezidentovi FK Marekovi Medveďovi, organizátorom, fanúšikom, obci
Klenovec a všetkým priaznivcom futbalu za priazeň a podporu. Verím, že sú
spokojní s naším účinkovaním v súťaži.
Som hrdý na to, že aj napriek nízkemu
inančnému rozpočtu, ktorý patrí medzi
najnižšie v súťaži, sme vzorne reprezentovali našu obec.
Nemôžeme zabudnúť spomenúť naše
družstvo žiakov, ktorí taktiež skončili na
peknom druhom mieste za MFK Jelšava. Tento výsledok poukázal na kvalitu
našich hráčov, ktorí vypomáhajú FK
Tisovec v striedavom štarte v tretej lige
starších žiakov. Chlapcom prajem veľa
športových úspechov v ďalších rokoch,
aby nám vyrastala ďalšia generácia klenovských futbalistov.
Výsledky našich žiakov:

11.kolo – 13.5. Klenovec – Lubeník
2:1, obidva naše góly dal Július Cibuľa;
12.kolo – 20.5. Muráň – Klenovec 4:0,
14.kolo – 3.6. Jelšava – Klenovec 7:2,
naše góly : Július Cibuľa, Nicolas Cibuľa
z 11 m. V 10. a 13.kole malo naše družstvo voľno.
Konečnabuľka I.triedy žiakov:
1. Jelšava

10 10 0

0

2. Klenovec

10 6

3

1

90:8

30

46:22 19

3. Veľký Blh

10 5

2

3

41:23 17

4. Muráň

10 5

1

4

35:28 16

5. Lubeník

10 1

1

8

15:72

4

6. Revúčka

10 0

1

9

12:86

1

Celá sezóna oboch mužstiev
skončila úspešne a verím že
do ďalšej sezóny potvrdíme
naše ambície na popredné
miesta v súťažiach. Momentálne pripravujeme 22. ročník
Memoriál Pavla Slatinskeho,
ktorý plánujeme na sobotu
22. júla. Tak ako v posledných
rokoch je problém pozháňať
mužstva na turnaj. Mužstva
z piatej a vyšších líg v tomto
termíne hrajú Slovenský pohár, preto sa snažíme osloviť
mužstva z iných súťaží a dúfam, že ich nájdeme, aby sme
pokračovali v tradícii turnaja.
Ján Brndiar, manažér FK
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