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Komunálne voľby 2018
Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 do
22.00 hod.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Klenovci svojimi
uzneseniami zo dňa 14.6.2018 určili pre voľby do orgánov samosprávy v obci Klenovec jeden volebný obvod,
v ktorom sa budú voliť 11 poslanci.
Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce Klenovec Zlata Kaštanová menovala Maria Trnavského za zapisovateľa miestnej volebnej komisie (kontakt: tel. 0911 968 867, e-mail:
trnavsky.m@klenovec.sk).
Politické strany môžu delegovať do miestnej volebnej
komisie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie v termíne do 11.9.2018 a jedného
člena a jedného náhradníka do troch okrskových volebných komisií v termíne do 11.10.2018 na e-mailové adresy: kovacova.r@klenovec.sk, trnavsky.m@klenovec.sk.
- R.K.-

Príhovor starostky obce Zlaty Kaštanovej

k začiatku nového školského roku
Vážení pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci, vážení rodičia, milí žiaci
Základnej školy s materskou školou
Vladimíra Mináča v Klenovci a Špeciálnej základnej školy v Klenovci !
Po extrémne horúcich dvoch mesiacoch sa prázdniny a dovolenky stali
už len spomienkou. Verím, že ste všetci mali možnosť užiť si voľné chvíle v
kruhu najbližších, že ste si oddýchli od
školských povinností a načerpali nové
fyzické a psychické sily pre úspešné
zvládnutie školského roka 2018/2019.
Tretím septembrom totiž ten príjemný a
pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek
vystrieda desaťmesačné pracovné
tempo učiteľov aj žiakov. Určite ste
plní očakávaní a predsavzatí, že práve
tento školský rok bude pre vás úspešný a naplní vašu snahu po vedomostiach. Lebo človek je výnimočný tým,
že sa vie učiť a jeho jedinečnosť je i v
tom, že vie snívať a svoje sny premeniť
v skutočnosť. Možnosť zasadnúť do
školských lavíc treba prijať s vďakou,
lebo nie všade vo svete je samozrejmosťou a vzdelanie má nevyčísliteľnú
hodnotu. Práve škola vám mladým
pripravuje pôdu pod nohy a je len na
vás, či bude pevná alebo nie.
Vážené pedagogické zbory ! Dobrý
učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta ráno
deti v škole, povzbudzuje a oceňuje

ich pri vyučovaní, udržiava poriadok a
disciplínu a hlavne, dokáže žiakov zaujať na svojej vyučovacej hodine. Vaša
práca je náročná a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna. Prajem vám
veľa pozitívnej energie a množstvo
pedagogického taktu.
Milí žiaci ! Tvoríte najdôležitejšiu
súčasť školy, ktorá vám ponúka množstvo podnetov v oblasti vzdelávacej,
ale aj záujmovej a to na zdokonalenie
svojho talentu alebo objavenie svojho
záujmu v oblasti prírody, jazyka, športu, či inej, ktorá vás baví.
Vážení rodičia! Od učiteľov očakávate profesionálny prístup k vašim deťom a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu
činnosť. No to je možné docieliť len
vzájomnou spoluprácou s vami. Prajem vám veľa trpezlivosti s vašimi školákmi. Vytvorte im podnetné prostredie
plné lásky, povzbudenia, usmernenia a
pochvaly za každý úspech.
Želám vám všetkým veľa úspechov,
aby školský rok 2018/2019 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby
ste sa tešili zo spoločenských a športových podujatí, študijných úspechov,
aby bol školský rok pestrý, veselý, plný
nových objavov. Úprimne si želám,
aby aj tento školský rok naše školy v
obci fungovali ako úspešné, výchovnovzdelávacie inštitúcie.

Budova obecného úradu na Námestí Karola Salvu v Klenovci.

Investičné aktivity v našej obci

Čo sme urobili,
a čo je ešte naplánované v roku 2018
Vážení spoluobčania, keď sme bilancovali investičné aktivity za
rok 2017 a spomenuli časť plánov na rok 2018 končila som slovami:
- Uvidíme, čo z uvedených úloh a plánov sa nám podarí zrealizovať.
To zhodnotíme až na konci tohto roku“. Teraz máme za sebou takmer trištvrte roku 2018 a je čas bilancovať. V skratke Vám chcem
priblížiť aktivity zrealizovaných a pripravených investícií v našej
obci. Pravidelne, každý rok Vám predkladám informácie o investičných aktivitách, ktorým sme sa spolu s pracovníkmi obecného úradu a po schválení poslancami obecného zastupiteľstva venovali.

Prioritou súčasného vedenia obce a zamestnancov obecného úradu je skvalitňovať život a zastupovať záujmy občanov, zlepšovať prostredie a zveľaďovať majetok našej obce. Samozrejme, že popri tom sú zabezpečované
úlohy na plynulý chod obecnej samosprávy, ako aj rôzne športové a kultúrne
podujatia.
Väčšinu plánovaných úloh sa nám podarilo splniť, niektoré sú v realizácii a
budú splnené do konca tohto roku. Uvádzané sumy sú zaokrúhlené a pri ešte
nezrealizovaných aktivitách sú účelovo vyčlenené. Spomeniem investičné
aktivity zrealizované v roku 2018:
Dopravná infraštruktúra (v sume 133 017 eur)

- chodník na Ulici Obrancov mieru 30 000 eur (práve sa realizuje),
- parkoviská na Ulici Sládkovičova 20 000 eur (zrealizované),
- asfaltovanie cesty na Ulici Klenovčok 33 150 eur (zrealizované),
- oprava kanálových vpustov na Ulici kpt. Nálepku a Sládkovičova ul. 5 000
eur (zrealizovaná),
- oprava kanálov na Ulici kpt. Nálepku a Pasiečka 4 000 eur (zrealizuje sa v
priebehu jesene),
- vyčlenené sú prostriedky na chodník na Ulici Sládkovičova 15 000 eur,
- odvod povrchových vôd na Ulici Partizánska 5 783 eur (zrealizované),
- priekopa pozdĺž chodníka Ulica 9.mája 10 084 eur (zrealizované),
- Chodník Ulica 9.mája 10 000 eur (zrealizuje sa na jar 2019 spolu s realizáciou vodovodu StVS),
Zhodnotenie stavieb (v sume 232 929 eur)

- izolačný náter strechy Domu smútku 4 453 eur (zrealizované),
- výmena okien a dverí na Zdravotnom stredisku 2 233 eur (práve sa realizuje), + 2284 eur (lekárka, vyrovnanie),
- izolačný náter strechy na kotolni na Ulici Malinovského 2 492 eur (čiastočne
(Dokončenie na 2. strane)
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zrealizované),
- 2.etapa rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice 15 000 eur + 30 000 eur (čiastočne zrealizované),
- úprava vodného toku Klenovčok 5 000 eur (pripravuje sa k realizácii),
- oplotenie a doplnenie vybavenia Športovej haly 4 980 eur + 5 000 eur (zrealizované),
- výmena okien a dverí na Dome služieb + obchod 7 500 eur (práve sa realizuje),
- výmena dverí na lekárni 2 000 eur (práve sa realizuje),
- výmena dverí na Dome smútku 9 200 eur (práve sa realizuje),
- oprava fasády tribúny na futbalovom ihrisku 1700 eur (zrealizované),
- výmena dverí stará požiarna zbrojnica 3 371 eur (zrealizované),
- bezbariérový vstup do kultúrneho domu 3300 eur (práve sa pripravuje),
- vyregulovanie kúrenia v materskej škole 15 000 eur (realizácia sa pripravuje),
- vyregulovanie kúrenia v zdravotnom stredisku 800 eur (zrealizované),
- rekonštrukcia budovy v parku 98 950 eur (zrealizované),
- výmena riadiacej jednotky v kotolni v kultúrnom dome 6 000 eur (čiastočne
zrealizované),
- odkúpenie nehnuteľnosti v Klenovčoku 3 600 eur (zrealizované),
- sanácia stien v materskej škole 6 700 eur (zrealizované),
- výmena podláh v kultúrnom dome 3 366 eur (zrealizované),
Ďalšie aktivity (v sume 320 056 eur)

- rozšírenie kamerového systému do 9 lokalitách obce 15 000 eur
(práve sa realizuje),
- zakúpilo sa posypové samonakladacie rozmetadlo za traktor 4 750 eur
(zrealizované),
- zakúpila sa zametacia kefa na ulice za traktor 3 950 eur (zrealizované),
- výmena a doplnenie LED osvetlenia na Ulici 9.mája a na Ulici Malinovského
9 100 eur (čiastočne zrealizované),
- príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpaliska
- rekonštrukciu strechy na budove obecného úradu 40 000 eur + 9 000 eur
vládna dotácia (príprava realizácie),
- projekt na nové ihrisko do materskej školy 8 000 eur (príprava realizácie),
- kompostéry pre rodinné domy 83 800 (príprava realizácie),
- zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov na odpad 3 120 eur (zrealizované),

- oplotenie cintorína 15 000 eur (pripravuje sa realizácia),
- rekonštrukcia telefónnej ústredne na obecnom úrade 1 800 eur (zrealizované),
- rekonštrukcia rozhlasu na obecnom úrade 3 479 eur (zrealizované),
- zakúpenie 2 stolov na stolný tenis 1148 eur (zrealizované),
- repas Tatry CAS 32 T 148 - hasičská Tatra 118 034 eur (zrealizované),
- preliezky do Oddychovej zóny 1 315 eur (zrealizované),
- projekt na zakúpenie kníh do knižnice 1 000 eur (zrealizované),
- čalúnenie sedačiek v obradnej miestnosti 1 560 eur (zrealizované),
- služba zasielania správ občanom formou sms správ a uverejňovanie hlasových sprav na www stránke obce (zrealizované),
Na zlepšenie života občanov v našej obci smeruje do konca roku 2018 viac
ako 686 002 eur (čo je viac ako 20 a pol milióna Sk).
Všetky uvedené investičné aktivity boli zrealizované z vlastných zdrojov,
dotácií a podporených projektov (bez akejkoľvek pôžičky či nejakého úveru).
Obec má vyplatené všetky záväzky, faktúry, odvody. Nikde nie je dlžníkom.
Podané projekty (v sume 230 657eur)

-

výmena okien na starom kultúrnom dome (posilňovňa) v sume 9 000 eur,
zateplenie materskej školy v sume 162 217 eur,
2. žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 29 800 eur,
opatrovateľská služba 29 640 eur,

Ak budeme úspešní, do obce príde ďalších 230 657 eur.
Vážení spoluobčania, len za tento rok 2018 sa investície do zveľadenia
našej obce a zlepšenia života našich občanov vyšplhajú (spolu s podanými
projektmi ) na sumu 686 002 eur (čo je 20 666 496 Sk) plus 230 657 eur (čo
je 6 948 733 Sk).
Okrem toho obecný úrad zabezpečuje všetky činnosti a povinnosti, ktoré
nám vyplývajú z množstva zákonov.
V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, ktoré sú tiež podporované z obecného rozpočtu. Obec má aj
ďalšie povinnosti, napr. zimná údržba ciest, údržba cintorína a obecných objektov, verejné osvetlenie, vývoz komunálneho odpadu, vývoz biologického
odpadu a pod.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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V „špecke“ začíname školský rok 2018/2019
Tropické leto sa nám skončilo a možno viacerí sme sa potešili, keď sa horúčavy konečne zmiernili. Aj lastovičky
nám dávajú na známosť, že jeseň
pomaličky prichádza. Oddýchnutí, no
rozšantení sme sa 3. septembra stretli
na našom školskom dvore so žiakmi i
rodičmi. Väčšina žiakov s úsmevom,
len pár tínedžerov sa chvíľu tvárilo,
akoby k nám nepatrili.... Najväčšie úsmevy na tvárach mali rodičia, ktorí sa
z končiacich prázdnin tešili asi najviac.
Veď deťúrence im dali určite poriadne
zabrať. Po vypočutí slovenskej hymny
a krátkom príhovore riaditeľky zástupkyňa riaditeľky rozdelila žiakov do tried
a každý sa dozvedel, kto je jeho triedna
učiteľka. V tomto školskom roku máme
v škole 60 žiakov a učia sa v siedmich
triedach. Ročníky sú v jednotlivých triedach zmiešané, preto práca bude opäť
náročná. V škole bude pracovať deväť
učiteľov vrátane riaditeľky a zástupkyne, dve vychovávateľky a traja asistenti
učiteľa. Bezchybný chod školy budú aj
tento rok zabezpečovať traja nepedagogickí zamestnanci – ekonómka,
upratovačka a školník.
A čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch? Už niekoľko rokov sa intenzívne
venujeme rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, a to nielen počas vyučova-

nia, ale i v ŠKD a v záujmových útvaroch. Pozornosť venujeme aj rozvíjaniu
inančnej a počítačovej gramotnosti,
pracovných zručností a schopností.
Nezabúdame, že škola je nielen vzdelávacou, ale i výchovnou inštitúciou,
preto výchova je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života v škole.
Veľká vďaka patrí celému kolektívu,
ktorý nezabúda, že deti sa najviac učia
napodobňovaním. Preto im je vzorným
príkladom v správaní, konaní, komunikácii, vzájomnej pomoci, v pestovaní
priateľských a otvorených medziľudských vzťahov. Veríme, že to bude
takto i naďalej.
Dovoľte mi v mene našej školy touto
cestou zaželať všetkým žiakom v obci
krásny a úspešný školský rok, veľa
chuti do práce, veľa zdravia, lásky a
síl, aby sa im v škole darilo čo najviac a
najmä, aby do školy chodili každý deň
s radosťou a očakávaním, čo nové sa
naučia. Učiteľom i ostatným zamestnancom želáme veľa tvorivých síl,
pohody, dôvery, pokoja, aby čo najviac
dní bolo naplnených nielen prácou, ale
i humorom, spoluprácou a pohodou.
No a rodičom želáme veľa radosti z úspechov svojich detí, no taktiež veľa tolerancie a pochopenia, nielen voči deťom, ale i učiteľom. ŠZŠ Klenovec

Snímky z prvého dňa nového školského roka v miestnej špeciálnej základnej
škole, ktorú bude navštevovať šesťdesiat žiakov.

Otvorenie nového školského roka 2018-2019 v miestnej základnej škole.

Brány základnej školy sa otvorili
Holá, holá, škola volá,
už aj vrabce čvirikajú,
že sa brány otvárajú.

Školský rok 2018/2019 zaklopal na
brány všetkých škôl na Slovensku a
neobišiel ani našu základnú školu. Dňa
3. septembra zasadlo do školských
lavíc Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci 238
žiakov, z toho 113 žiakov na prvom
stupni, ktorí budú pracovať v siedmich
triedach a na druhom stupni 125 žiakov, ktorí sa budú učiť v šiestich triedach. 25 žiakov plní povinnú školskú
dochádzku v zahraničí. Materskú školu
navštevuje 55 detí. Aj tento školský
rok sme otvorili nultý ročník, ktorý slúži
na predprípravu žiakov do 1.ročníka.
O vzdelanie, čistotu a poriadok, o mimovyučovacie aktivity sa bude starať
48 pedagogických a nepedagogických
zamestnancov.
Pre mnohých žiakov je tento školský
rok ďalší v poradí, no pre tých najmenších, prváčikov, prvý. Čaká ich
odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé
čiary a písmená, príklady či slabiky,
slová, vety. Verím, že si do školských
lavíc budú sadať radi a s detskou zvedavosťou. No a pre tých najstarších,
deviatakov, bude školský rok dôležitým
medzníkom v ich živote. Testovanie vedomosti, výber povolania či prijímacie
pohovory na ďalšie štúdium. Verím, že
zodpovedný prístup k plneniu povinností im uľahčí cestu k úspechu.
Školský rok 2018/2019 sa nesie v znamení významných jubileí:
+ 20.výročie udelenia čestného názvu
Základná škola Vladimíra Mináča
+ 20. výročie otvorenia Pamätnej izby
Vladimíra Mináča a Regionálnej izby
+ 20.ročník Literárnej súťaže Vladimíra Mináča
+ 10.výročie vydávania školského časopisu ZoŠkoVyMy
+ 20.výročie organizovania Dňa narcisov v obci.
Tento školský rok pokračujeme v
projekte Škola otvorená všetkým. Projekt je realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom a realizuje sa vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom národného

projektu je zabezpečiť rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov
materských a základných škôl. V rámci
projektu sa podporuje model inkluzívneho vzdelávania, ktorého podstatou
je právo každého dieťaťa na kvalitné
vzdelanie s dôrazom na búranie bariér
znemožňujúcich rovnocenný prístup
k vzdelávaniu. K tomu významnou
mierou prispieva zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i
odborne pripravených pedagógov a
profesionálnych odborníkov z oblasti
psychológie, špeciálnej pedagogiky či
sociálnej pedagogiky, ktorí vytvárajú
spoločné odborné tímy na podporu detí
a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov.
Počas školského roka sa tešíme na
dobrú spoluprácu s obcou, so združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci. Všetkým želám veľa zdravia, úspechov, aby
školský rok bol pestrý, veselý, zaujímavý, s otvorenou dušou a srdcom pre
všetkých, aby sa každý z vás cítil ako
člen jednej veľkej rodiny.
Sme Škola otvorená všetkým! - zš -

Starostka obce Zlata Kaštanova
počas príhovoru k otvorenie nového
školského roka v ZŠ s MŠ V.Mináča.
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Klenovec v zrkadle času
Koncom augusta nám blížiaci sa koniec obdobia prázdnin a dovoleniek
pripomína potrebu návratu k zodpovednostiam pracovnej či študijnej
činnosti. Po malátnych mesiacoch
oddychu a horúčav v človeku aj jarmo
bežných povinností vyvoláva nechuť a
sebaľútosť. Azda aj preto je vhodné, že
práve na tento čas pripadá jeden z najvýznamnejších dní nášho historického
kalendára.
Poctivé pripomenutie Slovenského
národného povstania ľuďom rýchlo vracia zmysel pre mieru vo vnímaní váhy
povinností; veď každý, kto sa začíta do
kroník tých slávnych dní, okamžite vidí,
že bremená našich mierových čias sú
nesúmerateľné s váhou rozhodnutí,
ktoré museli slovenskí občania prijať
v roku 1944, keď sa najkrvavejší front
svetovej vojny ako ničivé kyvadlo vracal cez našu vlasť k hraniciam nemeckého agresora.
Hrdinov a obete pamätnej jesene si
obec Klenovec, Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a Miestny odbor Matice slovenskej dňa 29.augusta pripomenuli
tradičným podujatím Klenovec v zrkadle času. Hlavným bodom podujatia
každoročne ostáva pietny akt kladenia
vencov k pomníkom na Námestí Karola Salvu. Po zložení pocty nasledovala
chvíľka pre sviatočné slovo. Za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
sa prítomným prihovorila predsedníčka
miestnej základnej organizácie Júlia
Segečová. V ďalšom priebehu podu-

jatia starostka obce Zlata Kaštanová
zdôraznila významnú úlohu našej obce
v Povstaní a pripomenula aj mnohé aktivity tunajšieho civilného obyvateľstva,
ktorými prispievalo k celkovému vojnovému úsiliu aj v najťažších obdobiach
po nemeckej okupácii, keď bola pomoc
jednotkám zapojeným do partizánskeho spôsobu vedenia bojových operácií
spojená s priamym ohrozením života.
Poetickou vložkou zdôraznila vážnosť
memoriálu Anna Koldrásová.
Po ukončení oiciálnej pietnej časti sa
nasledujúce sprievodné podujatia niesli už v ľahšom tóne. Prekrásne spestrenie v podobe prezentácie historických
automobilov predovšetkým z produkcie československého automobilového
priemyslu návštevníkom ponúkli hostia
z Veterán klubu Rimavská Sobota.
Napriek svedomitému úsiliu kuchárov
pri príprave bravčového a držkového
guľášu je nutné uznať, že to najpikantnejšie a najšťavnatejšie prekvapenie
popoludnia pre návštevníkov ukuchtila
skupina Ščamba.
Ich hudobno-zábavné vystúpenie
ulahodilo publiku aj štedrou dávkou humoru a potvrdilo, že v speve a smiechu
medzi východniarmi a stredoslovákmi
niet neporozumenia.
Klenovčania si vo sviatočný deň dôstojne pripomenuli pamiatku Slovenského národného povstania a ukázali, že
jeho odkaz u nás ostáva stále živý aj
pred budúcoročným veľkým 75. výročím.

V Klenovci som našiel poklad. Veľmi som sa zaradoval, pretože ma lákala predstava, že pri prechádzkach v okolí Klenovca nájdem poklad, ktorý niekde
zakopal Juraj Jánošík. Že vraj je to pravda, len kde
je to miesto. Pod Veprom, na Mravcovom vŕšku, na
Cisárskom, alebo niekde inde? Hádam sa to niekedy
niekomu podarí.
Bol som nedávno povyše kúpaliska odrezať zopár
chvojí do hrachu. Cesta, po ktorej voľakedy, kým nebola priehrada, jazdili autobusy, nákladné autá, ešte
pred tým aj vozy, ťahané koňmi, volmi alebo kravami. A veľa sa chodilo tou starou cestou smerom na
Ráztočné aj pešo. Takto spomínajúc s chvojami pod
pazuchou, som sa stretol s bývalou pani učiteľkou a
pozdravil: - „Dobrý deň, ako sa máte?“ Potešený zo
stretnutia som zastal a pani učiteľka tiež. Oprela sa
obidvoma rukami o paličku a láskavo mi odpovedala,
že sa má dobre a teší sa, keď môže a vládze vyjsť na
prechádzku. Viete, hovorila: - „My s manželom sme
vďační za každý ďalší deň, ktorý dožijeme.“ Pretože
poznám dobre aj jej manžela, opýtal som sa. - „Ako
sa má váš manžel, počul som, že má zdravotné
problémy.“ Skôr, ako mi stihla odpovedať, chcel som
dať najavo, že jej manžel a môj otec boli veľmi dobrí
priatelia. Pani učiteľka jemne zvážnela a povedala,
že poznala nášho otca a čo sa týka „zdravotných
problémov“ – tie slová mi artikulovala tak, že som si
uvedomil, že moja otázka bola hlúpa, ako tie chvoje pod mojou pazuchou. Tak som sa dozvedel čo
manžel a s ním celá rodina prežíva. V nečakanom

Michal Píš

Folklórny súbor Vepor účinkoval v auguste v rámci Podsitnianskych dní hojnosti
v obci Prenčov neďaleko Banskej Štiavnice v programe V Prenčove na rínku.

Vystúpenia folkloristov cez prázdniny
DEŇ MIKROREGIONU 2018 –
15 rokov spoločne sa uskutočnil

ľudovej kultúry DEDINA OŽÍVA v
Drienčanoch dňa 21. júla. V programe „Kde sa voda sypala a piesok sa
lial“ účinkovali deti z DFS Zornička,
ako sólistka zaspievala Andrejka
Rapčanová, zahrali, zaspievali a
zatancovali členovia FS Vepor.

Na záver 10.ročníka detských tvorivých dielní remesiel pod názvom
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO v
dňoch 16.-21.júla pomáhali členovia FS Vepor ako lektori a animátori. Deti – účastníci tábora prezentovali svoju zručnosť na XV. ročníku
festivalu remesiel, gastronómie a

Na 13.ročníku folklórneho stretnutia na BADÍNSKYCH VŔŠKACH dňa 28. júla v obci Badín
pri Banskej Bystrici s ľudovou hudbou Hronsečanka si zaspievala Andrejka Rapčanová – strieborná na
jubilejnom XXX. ročníku Hronsecká

v obci Rovné dňa 12. júla, v kultúrnom programe na heligónke zahrala mladá heligonkárka DFS Mladosť
A. Gajdošová a zahrala Ľudová
hudba Karola Radiča.

obdive som počúval o bolestiach tela, o operáciách
o bezmocnosti. Objednávanie vyšetrení, čakanie na
vyšetrenie, čakanie na výsledok vyšetrenia. Choroba
oberá o silu, samostatnosť, chorý človek sa stáva
závislým najmä na rodine a tiež na lekároch, zdravotníkoch, liekoch. Vypočul som si slová vďačnosti
za rodinu, ktorá zobrala chorobu ako spoločný údel.
Lekári aj zdravotníci svojím prístupom k pacientovi

Poklad
veľmi uľahčujú znášanie nemoci aj vedľajších účinkov liečby. Nieto vraj dosť slov na ďakovanie. Lenže
nejaké slová uviazli v hrdle z dôvodu horkosti.
Je rozdiel, keď lekár povie s vážnou tvárou vetu: - „
Urobili sme všetko, čo sme mohli, ale, skúste ešte
tento liek, tohto lekára..“ Alebo si vypočuť po niekoľkohodinovom sedení na invalidnom vozíku v čakárni
poznámku, že je tu veľa iných pacientov...Keď túto
svoju zlú skúsenosť rozprávali známemu z Klenovca,
povedal im o možnosti ísť do iného mesta za lekárkou, ku ktorej chodí on. Treba sa tam ale objednať
niekoľko týždňov vopred. - „Lenže našu nemoc bolo
treba riešiť čo najskôr. Manžel veľmi trpel. Potom sme
s manželom zažili niečo, na čo nikdy nezabudneme,“

(Pokračovanie na 6. strane)

hovorila vzrušeným hlasom pani učiteľka. Ten známy
Klenovčan vytiahol telefón a povedal: „Ja som objednaný pred polrokom na pozajtra. Pre mňa to nie je
tak nutné, ako pre vás. Zavolám sestričke, že prídete
pozajtra miesto mňa, nachystáte sa a ja vás tam aj
odveziem...“ Pani učiteľka - po chvíli dopovedala, že
si v rodine opakovali vetu, ktorú vyslovila sestrička
pri tom telefonáte: „No, robím tu už veľa rokov, ale
takéto niečo som ešte nezažila.“ Dostali sa k tej pani
doktorke, vypočula, vyšetrila, ale najmä predpísala
liek, ktorý priniesol úľavu.
To je ten poklad, o ktorom som písal na začiatku.
Obyčajná ľudskosť, prameniaca z podstaty kresťanstva. Pán Boh tak miloval svet, že svojho Syna dal,
aby každý, kto uverí v Neho mal večný život. Podobne, ako sa mne dobre známy Klenovčan vzdal svojej
výhody kvôli inému človekovi, ktorý to viac potreboval
to je nie všedná vec. Tento skutočný tohoročný príbeh
z Klenovca píšem preto, aby nás povzbudil k podobným činom. Jednoduchšie je všetko a všetkých kritizovať. Možno sa niekomu zdá, že zaťahovať Boha do
takýchto vecí sa nehodí už len preto, lebo „keby bol“
tak by sa také zlé veci nediali. Moja odpoveď je, my
ľudia robíme tie dobré alebo zlé veci. Boh je, je láska
a robí úžasne dobré veci – cez nás ľudí. Sú možno
také zriedkavé, ako nájdenie pokladu.
Prišiel mi na myseľ tento verš z Biblie: „Všetko,
čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom
je celý Zákon i Proroci.“ Evanjelium Matúša 7, 12
Ján Kováčik
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Návrat k tohtoročným gemersko-malohontským folklórnym slávnostiam Klenovská rontouka

Sviatky folklóru po 40-tykrát
V dňoch 21. - 24. júna sa po 40-tykrát uskutočnili Gemersko – malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská rontouka.
Veríme, že naplnili očakávania všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry. Organizátori Obec Klenovec, Gemersko – malohontské
osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Občianske združenie RODON Klenovec, Matica slovenská a celý autorský tím nám ponúkli
jedinečnú skladbu scénických, ale aj sprievodných podujatí.

Nadregionálne folklórne slávnosti
s medzinárodnou účasťou sa začali
21. júna v Kultúrnom dome v Tornali
s programom hosťujúceho kolektívu z
Belgicka a s FS Vepor z Klenovca. V
piatok 22. júna dopoludnia sa v Dome
kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti
prezentovali zahraničné kolektívy z
Belgicka a Srbska a tiež domáci detský folklórny súbor Zrkadielko. Od
piatkového popoludnia až do nedele
24. júna bola miestom slávností už
tradične obec Klenovec. V nedeľné
ráno, po skončení Služieb Božích v
evanjelickom kostole, zaznel posledný
program 40. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka 2018.
Počas slávností prebiehal Jarmok remesiel, ktorého sa v piatok zúčastnilo
33 remeselníkov a v sobotu 56 remeselníkov. Na slávnostiach účinkovalo
od štvrtku do nedele 1 421 účinkujúcich. Slávnosti navštívilo cca 11 000
návštevníkov.
Tradičné dvory gastronomických špecialít – Klenovský, Francúzsky, Chovateľský, Starých mám, MAS Malohont,
Drienčanský, Teriakovský, Haluškový,
Štrúdľový - otvorili svoje brány v piatok
a v sobotu pribudli dvory Jelšavský a
Vinársky. Počas soboty sa ochutnávali

tradičné špeciality strúšky z Revúšky,
klenovské pirohy, halušky, jelšavské
guľky, muránske buchty.
Od piatku do soboty sa 24 hodín nepretržite tkal pokrovec, ktorý bol zapísaný do knihy rekordov Slovenska s
dĺžkou 985cm. Do rekordu sa zapojilo
53 tkáčov. Odbornými garantmi v tkaní
boli Ľubka Žilková, Martin Felbaba a
Rozália Murínová z Kokavy nad Rimavicou.
Sobotňajší deň patril aj tvorivým remeselným dielňam s remeselnými
majstrami a lektormi z Gemersko –
malohontského osvetového strediska
z Rimavskej Soboty, Novohradského
osvetového strediska z Lučenca, z
Gemerského osvetového strediska z
Rožňavy, Pohronského osvetového
strediska zo Žiaru nad Hronom a Detvianskeho tulipánu z Detvy.
Počas slávností sa zrealizovalo 17
scénických programov, v ktorom sa
predstavili regionálne folklórne súbory, folklórne skupiny, sólisti speváci,
inštrumentalisti a ľudové hudby z
Klenovca, Kokavy nad Rimavicou,
Rimavskej Soboty, Revúcej, Tisovca,
Hnúšte, Muráňa, Muránskej Zdychavy,
Revúčky, Kráľa, Tornale, .... Program
obohatili hosťujúce kolektívy Očovan
z Očovej, Technik z Bratislavy, Ter-

Po prvýkrát sa počas GMFS Klenovská rontouka tkal pokrovec, ktorého utkaná
dĺžka 985 cm bola zapísaná do Knihy rekordov Slovenskej republiky.
chovec z Terchovej, Goral zo Suchej
Hory, Bratia Štefánikovci, Kýčera z
Čierneho Balogu, Hornoliptovský kurucký regiment, Portáši, Rusín Čendeš
Orchestra z Banskej Bystrice, Lúčnica
z Bratislavy, Dobrona z Dobrej Nivy,
Marína zo Zvolena, ĽH Jara Hazlingera
z Detvy, Pavel Martinka.
Uskutočnilo sa 15 sprievodných podujatí, ktoré dotvárali jedinečnosť 40. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka.
Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, slávnosti
sa konali s inančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja,
z 2% kampane o. z. RODON a obce
Klenovec.
Ďakujeme reklamným partnerom a

sponzorom: Jánovi Figulimu, Coca
– Cola, Zlatý bažant, Kofola, Kongo,
Pekáreň Bobro Hriňová. Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom
RTVS Rádio Regina, TV Rimava, rimava.sk, jankohrasko.sk, folklorista.
sk, echoviny.sk. Poďakovanie patrí
všetkým členom prípravného výboru,
programovej rade, autorom a asistentom jednotlivých programov, všetkým,
ktorí svojou prácou prispeli k tomu
aby sa 40. ročník slávností mohol
uskutočniť a čo najlepšie prezentovať región Gemer – Malohont, ale aj
našu obec Klenovec. Poďakovanie
patrí aj všetkým vám, ktorí ste svojou
návštevou toto podujatie podporili.

Na tohtoročnej Rontouke sa prezentovali svojim repertoárom aj členovia Mužskej speváckej skupiny folklórneho súboru Vepor.

Jaroslav Zvara
MKS Klenovec
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Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľ udových remesiel Vystúpenia...

Remeslo, Muzičky, Malí tanečníci
Občianske združenie RODON Klenovec vďaka úspešnému projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 2% dane
a z príspevku Národného osvetového centra realizovalo počas letných prázdnin pre deti a mládež zaujímavé aktivity v oblasti vzdelávania sa v tradičnej ľudovej kultúre. Projekt zahŕňal tri aktivity.

Prvou bolo Remeslo má zlaté dno,
X. ročník remeselného tábora, ktorý
sme realizovali 16. – 21.júla v Penzióne Na Ráztočnom. Po ôsmich rokoch
sme v spolupráci s obcou Klenovec a
Gemersko – malohontským osvetovým
strediskom v Rimavskej Sobote vytvorili remeselné tvorivé dielne. Účastníkmi letného remeselného tábora bolo
pätnásť detí z detských folklórnych
súborov Zornička a Mladosť z Klenovca, ktoré sa vďaka lektorom venovali
poznávaniu tradičných remesiel a to:
výrobe tkaničiek, tkaniu na tradičných
krosnách, pradeniu, plsteniu, výrobe
mydla, výrobe lán a švihadiel, práce s
kožou, výrobe opaskov, rezbárstvu, paličkovaniu, košikárstvu, výrobe bičov,
ale aj tradičným jedlám, ako výrobe
syra a tradičnej výrobe štrúdle. Okrem
lektorov tradičných remesiel a tradičnej gastronómie sa deťom vo voľnom
čase venovali animátori, ktorí pre nich
pripravovali súťaže, ale aj poznávanie
života v minulosti s videoprojekciou, aj
návštevou miestneho poľnohospodára
a chovateľa domácich zvierat. To, čo
sa za týždeň naučili v krásnej prírode
v Klenovci na Ráztočnom, deti prezentovali na 15.ročníku podujatia Dedina
ožíva v Drienčanoch.
Druhou aktivitou boli Muzičky, 16.ročník tvorivých hudobných dielní detských ľudových hudieb. Treťou aktivitou boli Malí tanečníci – tvorivé dielne
pre deti z detských folklórnych súborov.
Aktivity v oblasti ľudovej hudby a ľudového tanca sme realizovali s odborným
garantom, Národným osvetovým centrom v Bratislave.
Zariadenie Drieňok a Kultúrny dom v

Teplom Vrchu od 12.do 18.augusta tak
ožili ľudovým tancom a ľudovou hudbou. Vďaka odborným lektorom Agáte
Krausovej, Slavomírovi Ondejkovi, Kataríne Babčákovej, Alfrédovi Lincke sa
vzdelávali v ľudovom tanci a tanečnej
príprave. Mladým muzikantom sa venovali odborní lektori, muzikanti Michal
Noga, Milan Verony, Michal Zelinka, Viliam Gurbaľ. Počas voľna sa o animačné činnosti starali animátori Brádňanský, Lucia Zvarová, Viktória Dovalová,
Denis Šimonič, Lenka Konečná.
V rámci poznávania tradičných remesiel sa priúčali pradeniu s Rozáliou

Murinovou, výrobe tkaničiek s Ľubkou Žilkovou, výrobe lán a švihadiel
s Martinom Felbabom, košíkárstvu
s Jaroslavom Zvarom, práci s hlinou
a technike plstenia s animátormi. V
rámci poznávania regiónu navštívili
výhliadkovú vežu na Maginhrade a
dedinku Drienčany. Záverečná prezentácia projektových aktivít Muzičky a
Malí tanečníci sa realizovali v obciach
Drienčany a Teplý Vrch.
Aktivít projektu sa zúčastnilo dvadsať
tanečníkov a dvadsaťosem mladých
muzikantov z Klenovca, Rimavskej
Soboty, Košíc, Liptovského Mikuláša,
Starého Tekova, Veľkých Levár, Levíc,
Poltára, Kokavy nad Rimavicou, Hrachova, Čajkova, Nového Mesta nad
Váhom, Trenčína, Myjavy.

Stanislava Zvarová
koordinátorka projektu

(Dokončenie zo 4. strany)

lipová ratolesť.

Kokava nad Rimavicou – Koliesko 2018

Na stretnutí mladých folkloristov,
XXVIII. ročník ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou
sa zúčastnili aj členovia FS Vepor
z Klenovca a to: - v piatok 3.augusta sólistka speváčka FS Vepor
Stanislava Zvarová zaspievala v
programe v Dvore Paľka Bútora,
pri fontáne a v Dvore Paľka Bútora
zahrali a zaspievali heligonkári FS
Vepor Ľubomír Zvara a Ján Kožiak
- v sobotu 4.augusta zahrali a zaspievali heligonkári Ľubomír Zvara
a Ján Kožiak v Remeselnej uličke.
V amiteátri v programe KOKAVSKÉ PODOBY pod názvom
NEĎALEKO KLENOVEC OD
KOKAVY účinkoval FS Vepor a

FS Kokavan z Kokavy n/Rimavicou.
FS Vepor v Prenčove na rínku
Folklórny súbor Vepor 11. augusta
účinkoval v Prenčove na XVIII. ročníku Podsitnianskych dní hojnosti
v programe V PRENČOVE NA
RÍNKU. V programe sa predstavila
Mužská a Ženská spevácka skupina, sólistka speváčka Stanislava
Zvarová, heligonkári Ľubomír Zvara
a Ján Kožiak, tanečníci FS Vepor a
ĽH FS Vepor s primášom Dávidom
Oláhom.
Muzičky a Malí tanečníci

Súčasťou animačných programov tvorivých dielní Muzičky a Malí tanečníci bol
aj výstup účastníkov na rozhľ adňu na Maginhrade nad Veľ kými Teriakovcami.

Tvorivých hudobných dielni mladých muzikantov a tvorivých dielní
tanečníkov z detských folklórnych
súborov, ktoré sa konali v dňoch
12.-18. augusta v Teplom Vrchu
sa zúčastnili i tanečníci z DFS Mladosť a členovia FS Vepor pomáhali
ako lektori a animátori. Záverečná
prezentácia projektu sa uskutočnila 17.augusta v obci Drienčany a
18.augusta v obci Teplý Vrch.
Vystúpenie v Striežovciach

Dňa 25.augusta na Stretnutí rodákov v Striežovciach sa so svojím
kultúrnym programom predstavil
FS Vepor V programe účinkovali
Mužská a Ženská spevácka skupina, heligonkári Ľubomír Zvara a
Ján Kožiak, tanečníci FS Vepor a
ĽH FS Vepor s primášom Karolom
Radičom.
-z-

Upozornenie
Priestory kultúrneho domu v Teplom Vrchu ožili v rámci letných tvorivých dielní detských folklórnych súborov ľ udovou
hudbou a ľ udovým tancom.

Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 24. októbra 2018.
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Pätnásť rokov od založenia Mikroregiónu Sinec-Kokavsko

Deň Mikroregiónu 2018
Deň Mikroregiónu sa koná každoročne vždy v niektorej z obcí patriacich
do Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO. Tento rok to bola práve obec
Rovné, kde sa začala v roku 2013
tradícia konania tohto podujatia.
Stretli sa tu členovia mikroregiónu
a občania, aby spolu strávili krásny
letný a slnečný deň 12. júl, ktorý sa
niesol aj v atmosfére pripomenutia si
15 rokov od založenia Mikroregiónu
SINEC-KOKAVSKO.
Program podujatia začal na ihrisku otvorením a krátkym príhovorom
predsedu mikroregiónu Jána Chromeka, ktorý prítomným pripomenul
zakladajúcich členov - mesto Hnúšťa, obce Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Rimavská Baňa,
Rimavské Brezovo, České Brezovo,
Lehota nadRimavicou, Šoltýska,
Ďubákovo a občianske združenie
RODON Klenovec. V súčasnosti je
členom mikroregiónu mesto Hnúšťa,
obce Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou, Rovné, Poproč,
občianske združenie RODON Klenovec, podnikatelia PÍLA PALI Ivan
Hruška - Klenovec, Ján Figuli -Klenovec a Ľubomír Obročník z Poltára.
Ďalej sme pokračovali tak trochu v
športovom duchu, prebiehali súťaže

pre dospelých a deti. Každý, kto mal
chuť súťažiť a pri tom sa pobaviť,
sa mohol zapojiť do netradičných
súťažných disciplín : hod do diaľky
loptičkou, vozenie osoby na fúriku,
fúkanie balónov, hádzanie loptičiek
do vedra, pitie vody slamkou. Deti si
hádzali kruhy na cieľ a loptičkou sa
snažili zasiahnuť kolky. Víťazi jednotlivých športových disciplín boli odmenení cenami a suvenírmi mikroregiónu. Dobrovoľníci z radov občanov
obce Rovné nám navarili guľáš a
kapustnicu, aby sme doplnili stratenú energiu. Občerstviť sme sa mohli
aj minerálkou, ovocím, keksíkmi a
koláčmi, ktoré upiekli dobrovoľníčky.
V kultúrnom programe, ktorý bol
venovaný aj 15. výročiu založenia
mikroregiónu, nám zahrala mladá
heligonkárka Adriana Gajdošová
z DFS Zornička z Klenovca, zaspievala Ženská spevácka skupina
SKALINY z Hnúšte a zahrala Ľudová
hudba Karola Radiča so sólistkouspeváčkou.
Verím, že sme spolu strávili pekný
deň, kde nechýbal šport, jedlo, hudba a zábava.
- mk Podujatie z verejných zdrojov podporil Banskobystrický
samosprávny kraj.

Účastníci Dňa mikroregiónu Sinec-Kokavsko v obci Rovné sa v rámci športových súťaží museli popasovať aj netradičnými súťažnými disciplínami.

Roztratené zrnká
Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Soboty aj v
tomto roku pokračuje vo významnom
projekte mapovania folklórnych javov
v obciach na území okresov Rimavská
Sobota a Revúca. Projekt vychádza
z Koncepcie starostlivosti o tradičnú
ľudovú kultúru, jej identiikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, tiež z potreby jej propagácie. Projekt Roztratené
zrnká vychádza z iniciatívy folkloristov
Gemera-Malohontu, ktorej výsledkom
bolo už osem terénnych výskumov na
území 29 obcí. Po deviatykrát sa tím
roztratených zrniek pustil do zbierania
a spracovania zozbieraných materiálov
a do prezentácie s účasťou vybratých
informátorov z terénneho výskumu. V
tomto roku sme si vybrali obec Klenovec a jej historické fakty nás zaviedli aj
do obce Kráľ, v ktorej žijú potomkovia
Novoklenovčanov a prostredníctvom
folklórnej skupiny Šajava zachovávajú
zvykoslovie obce Klenovec.

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad Rimavicou
Vás pozývajú na
REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 5. ročník
Súťaž vo varení tradičných jedál
6.10.2018 (sobota) do Kokavy nad Rimavicou – pred kultúrnym
domom
Program súťažného dňa:
9,00 - 10,00 hod. registrácia súťažných družstiev
10,00 - 12,30 hod. príprava tradičných jedál
12,30 - 13,30 hod. ochutnávka pripravených jedál porotou
13,30 - 14,00 hod. vyhodnotenie naj jedla a naj stánku
14,00 hod. kultúrny program
Sprievodné podujatia:
1. vystúpenie hudobnej skupiny
2. atrakcie pre deti (nafukovací hrad)
3. trdelníky, cukrová vata

V rámci Dňa mikroregiónu Sinec-Kokavsko v obci Rovné sa predstavila v
kultúrnom programe aj mladá heligonkárka Adriana Gajdošová z nášho
detského folklórneho súboru Zornička.

Neváhajte, prihláste sa do súťaže družstiev. Záujemcovia (3-5- členné súťažné družstvá) sa môžu prihlásiť v kancelárii mikroregiónu
(suterén kultúrneho domu v Klenovci) alebo e-mailom: ozrodon@
pmxmail.sk resp. získať bližšie informácie na číslach 0907 806 230,
047/4293245, 0903 559 014.
Príďte a ochutnáte tradičné jedlá, ktoré sa varili, varia a veríme, že
aj budú naďalej variť, aby sme zachovávali tradície našich predkov.

Podarilo sa zaznamenať spomienky a
príbehy ľudí, ktoré sú hodnotné nielen
po obsahovej a interpretačnej stránke,
ale aj ako súbory nárečových výrazov,
slovných spojení a obrazov. Podarilo
sa objasniť špeciiká niektorých zvykov
a obradov (kalendárneho aj rodinného
cyklu), objaviť niekoľko spevákov a
interpretov hry na hudobné nástroje,
tiež vzácne ľudové piesne, objasniť
ich významy, príležitosti na spievanie,
významy nárečových slov.
Autorský kolektív tvoria: Stanislava
Zvarová, odborná pracovníčka pre
folklór z Gemersko – malohontského
osvetového strediska v Rimavskej
Sobote, Alena Ďurkovičová, umelecká
vedúca DFS Lykovček a FS Lykovec
v Revúcej, Jaroslav Zvara riaditeľ
Miestneho kultúrneho strediska a vedúci folklórnych kolektívov v Klenovci,
Viktor Brádňanský, historik, Jaroslava
Jelchová odborníčka na záznamové
spracovania, kameraman Elod Voros z
Rimavskej Soboty. Vďaka ochotným
informátorom sa snažia zmapovať ešte
posledné zrnká tradičnej ľudovej kultúry obce Klenovec.
Prosíme občanov a rodákov Klenovca,
ktorí sú ochotní nám odovzdať vzácne
vedomosti, informácie, ako aj rôzne
náradia, krojové súčasti, aby sme ich
mohli zdokumentovať pre ďalšie generácie, aby sa nám ozvali.
Prezentácia projektu sa konala aj na
40. ročníku Gemersko – malohontských folklórnych slávnostiach v Klenovci a ďalšie informácie budú doplnené a prezentované na repríze v obci
Kráľ na konci roku 2018. Veríme, že
nám pomôžete k tomu, aby projekt bol
čo najúspešnejší aj vďaka vám.
Garantkou projektu je Anna Hlôšková
z Filozoickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry etnológie
a muzeológie. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia a o. z. RODON Klenovec.
Stanislava Zvarová
GMOS Rimavská Sobota
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Naši futbalisti začali novú futbalovú sezónu 2018-2019 v Pohári ObFZ aj v 6.lige

V prvých piatich zápasoch sme ani raz neinkasovali
Po dvojmesačnej letnej prestávke (posledný majstrovský zápas
uplynulej sezóny odohrali naši futbalisti 10.júna a krátkej letnej
príprave, ktorej predchádzala naša účasť na Memoriáli Pavla Slatinského) sa aj pre našich futbalistov TJ Družstevník Klenovec začala nová sezóna 2018-2019. A to hneď s niekoľkými novinkami....
Doterajšia I.trieda Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota
teraz už nesie označenie 6.liga (v okolitých oblastných futbalových
zväzoch je to realitou už niekoľko rokov...) v ktorej je – konečne
– párny počet mužstiev (len desať!). Z dôvodu nižšieho počtu odohratých zápasov vznikol nápad hrať ďalšiu súťaž o Pohár ObFZ,
v ktorého jesennej časti, hranej k.o.systémom sa zúčastnilo všetkých desať družstiev 6.ligy. V jarnej časti Pohára ObFZ sa k postupujúcim družstvám pridajú mužstvá z okresov Revúca a Rimavská
Sobota, ktoré štartujú v krajských súťažiach. Mali by to byť: MŠK
Rimavská Sobota, Tisovec, Tornaľa, Hajnáčka, Hnúšťa, Jesenské
a Ožďany.

Čo sa týka nášho mužstva, káder ostal v takmer nezmenenej
podobe, pribudol navrátilec Tomáš
Hlôška z Hnúšte. Takže chceme
– po vydarenej jarnej časti sezóny 2017-2018 – opäť predvádzať
kvalitné výkony a bojovať o popredné umiestnenie v tabuľke. Cieľ
je skončiť v prvej trojke, teda na
medailovom piedestáli!
A teraz už doterajšie výsledky:
Pohár ObFZ:

V 1.kole nám žreb pridelil Veľký
Blh. V nedeľu 12.augusta sme vycestovali na ihrisko súpera. Zápas
nám vyšiel a štyrmi gólmi v druhom polčase sme vyhrali 4:0 (0:0).
Góly: Lukáš Ulický 2, M. Kamenský

a R. Doboš. Odvetu na domácom
ihrisku sme predohrali v stredu
15.augusta. Celý zápas bol v našej réžii a súpera sme zdolali 8:0
(3:0). Pred týmto zápasom sa nám
podarilo vybaviť prestup nášho
rodáka Marcela Ďuríka z Tisovca,
ktorý v súčasnosti žije v Anglicku.
Po dlhšej pauze nastúpil na súťažný zápas, v ktorom strelil 3 góly
(jeden z 11 m)! Čistý hetrik dosiahol v priebehu 20 minút, od 63.do
83.minúty. Ďalšie góly pridali opäť
strelci z prvého zápasu: L. Ulický a
Doboš po 2, Kamenský.
6.LIGA ObFZ:
1.kolo – 26.august: Klenovec
– Kráľ 2:0 (2:0), zápas sa pre

Memoriál Pavla Slatinského

V sobotu 14.júla sa konal futbalový turnaj 23. ročník Memoriál
Pavla Slatinského. Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Hnúšte, Brezna,
Oždian a naše mužstvo.
Dopoludňajše zapasy Klenovec - Hnúšta 2:1 (oba naše góly dal Lukáš Ulický) a Brezno - Ožďany 2:1 rozhodli o tom, že po dlhých rokoch sme mali šancu zabojovať o prvenstvo v turnaji. Počas obedňajšej prestávky bola súťaž v kopaní jedenástok a samozrejme sa
mohli hráči a diváci najesť a občerstviť. Varili sa chutné guľáše,
ktoré ako tradične varil Paľko Fiľo s pomocníkmi, o pečenie klobásy a o občerstvenie sa postaral kolektív Martiny Sojkovej. Počas
turnaja sa predávala tombola, o ktorú bol veľký záujem.
Ako tradične sa zástupcovia mužstiev, vedenia obce a pozostalí po
Pavlovi Slatinskom a pozostalí po Dianiškovi zúčastnili tichej spomienky pri skale v kameňolome, kde tragicky prišli o život dvaja
klenovskí hráči Dianiška a Katreniak a taktiež v cintoríne pri hroboch rodiny Slatinskej.
Popoludní v zápase o 3.miesto nastúpili Hnúšťa a Ožďany, zápas
sa skončil remízou 1:1, tak o víťazovi rozhodli jedenástky, v ktorých boli úspešnejšie Ožďany (5:4).
Vo inále sa teda stretli naši hráči proti Breznu. Aj napriek našej
veľkej snahe, vyhrať turnaj sa nám nepodarilo, podali sme dobrý
výkon, ale súper nás zdolal 2:1, náš gól dal Tomáš Brndiar. Poradie
v turnaji: 1.Brezno, 2.Klenovec, 3.Ožďany, 4.Hnúšťa.
Ján Brndiar
manažér futbalového klubu TJ Družstevník Klenovec
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nás vyvíjal sľubne. V prvom polčase sme dali dva góly (T.Albert,
R.Doboš). V druhom polčase sa
hra vyrovnala a od 69. minúty sme
dohrávali v desiatich po dvoch
žltých kartách bez vylúčeného
Maroša Hrušku, ktorý dostal dve
žlté karty. Výsledok však napriek
tomu zostal nezmenený a tak sme
úspešne vstúpili do jesennej časti
súťaže.
2.kolo - 2.september: Klenovec – Veľký Blh 5:0 (2:0),

zápas sme síce vyhrali rozdielom
triedy, no súper nás potrápil, aj
napriek jednoznačnému výsledku,
viac ako v predchádzajúcich pohárových zápasoch. Góly: T. Brndiar
3, L. Ulický, T.Albert.
3.kolo – 9.september: Klenovec – Uzovská Panica 4:4;

naše góly: T. Brndiar 2, Doboš,
vlastný. V 3.kole sme mali cestovať do Uzovskej Panice. Keďže
tento futbalový klub nesplnil podmienky určené vedením ObFZ na
technické vybavenie štadióna, má
uzavreté ihrisko, a tak sa hralo na
našom ihrisku.

Tabuľ ka 6. ligy
1. Jelšava

3

2

1

0

10:1

2. Klenovec

3

2

1

0

11:4

7
7

3. Veľký Blh

3

2

0

1

6:6

6

4. Radnovce

3

2

0

1

4:4

6

5. Sirk

3

1

1

1

9:4

4

6. Muráň

3

1

1

1

3:6

4

7. Rim. Seč

3

1

0

2

6:7

3

8. Kráľ

3

1

0

2

2:5

3

9. Lubeník

3

0

1

2

5:7

1

10. Uz. Panica

3

0

1

2

4:16

1

V doterajšom priebehu majstrovských súťaží si dres nášho klubu
obliekli: brankári Igor Hruška a
Pavel Hruška, hráči v poli Vladimír Parobek, Lukáš Ladika, Lukáš
Brndiar, Marek Miháľ, Tibor Albert,
Pavel Bálint, Tomáš Brndiar, Lukáš
Ulický, Viktor Vince, Tomáš Medveď, Pavel Fiľo, Milan Boháčik,
Šimon Biely, Tomáš Hlôška, Marek
Kučerák, Radoslav Doboš, Maroš
Hruška, Lukáš Bálint, Marcel Ďurík, Pavel Pavlík, Tomáš Ulický,

Marek Medveď a Roman Bálint.
Dúfam, že budeme pokračovať v
zdolávaní ďalších súperov a budeme úspešne reprezentovať našu
obec Klenovec. Verím že dobrá
partia našich hráčov bude predvádzať kvalitné výkony a bude tešiť
srdcia našich verných fanúšikov a
všetkých, ktorí robia pre náš klenovský futbal.
Ján Brndiar
Manažér FK Klenovec

Futbal žiakov

Novú sezónu 2018-2019 začali aj naši
žiaci-futbalisti. Prvá trieda (U 15) Oblastného futbalového zväzu Rimavská
Sobota (aj pre okres Revúca) má desať družstiev, ktoré sú rozdelená do
dvoch skupín. My hráme v skupine A
spolu s Jelšavou, Lubeníkom, Muráňom a Revúčkou. Keďže v skupine je
nepárny počet mužstiev, v 1.kole mali
naši chlapci voľno.
V 2.kole v nedeľu 2.septembra sme
nastúpili na domácom ihrisku proti
víťazovi minulej sezóny FK Jelšava.
Zápas sme prehrali 1:5 (1:3), náš gól
strelil Michal Cibuľa za stavu 0:2.
V 3.kole sme vyhrali – hoci len s deviatimi hráčmi v poli (mimochodom,
domáci mali k dispozícii 16 chlapcov,
ktorí sa aj vďaka masívnemu striedaniu
všetci ocitli v zápasovom dianí.... - na
ihrisku v Revúčke 3:1 (2:0). Naše góly
dali Lukáš Bobák, Alexander Cibuľa a
Dominik Cibuľa I.

Tabuľ ka I. triedy žiakov
1. Jelšava

2

2

0

0

17:1

6

2. Muráň

2

1

1

0

8:7

4

3. Revúčka

3

1

0

2

7:8

3

4. Klenovec

2

1

0

1

4:6

3

5. Lubeník

3

0

1

2

5:19

1

Káder nášho žiackeho družstva tvoria:
Boris Cibuľa, Alexander Cibuľa, Michal Cibuľa, Nicolas Cibuľa, Jaroslav
Bobák, Lukáš Bobák, Barnabáš Oláh,
Dominik Cibuľa I., Dominik Cibuľa II.,
Ľudovít Radič, Simon Pohorelský.
Po minulej sezóne v našom žiackom
družstve skončilo viacej hráčov, ktorí
dosiahli už dorastenecky vek, takže
naše družstvo je výrazne obmenene a
samozrejme aj oslabené. Verím však,
že postupne sa chlapci zohrajú, predvedú zlepšujúce sa výkony a aj lepšie
výsledky.
– jb –
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