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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania, milí čitatelia našich novín!
Koľko neuveriteľných pocitov, túžob a prianí sa nám vynorí
pri slove Vianoce. Pre niekoho sú to vytúžené dni voľna, iný
sa zas teší na darčeky, no pre väčšinu z nás sú to kresťanské sviatky a tešíme sa na návštevu niektorého z našich
chrámov.
Vianoce majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné. Všetci sa tešíme na chvíle vzájomného obdarúvania, na chvíle pokoja a pohody, na chvíle
strávené v kruhu rodiny.Takéto chvíle sú, žiaľ, len raz v
roku, tak ich prežime v čo najlepšej pohode.
Určite si spomenieme aj na tých, ktorí už, bohužiaľ, nie sú
medzi nami, ale stále sú v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je aj časom bilancovania. Preto využívam túto
príležitosť a chcem vám
všetkým poďakovať, ktorí ste prispeli k zveľadeniu a rozvoju
našej obce v rôznych oblastiach,
či k obohateniu jej kultúrneho i duchovného života.
Vážení spoluobčania, pri príležitosti týchto prekrásnych
sviatkov vám v mene svojom a v mene pracovníkov obecného úradu chcem popriať krásne sviatky plné lásky, vianočnej pohody a splnených prianí. Zároveň vám do Nového
roku 2021 úprimne želám len to najlepšie, veľa zdravia, lásky, osobných a pracovných úspechov pre vás a vaše rodiny.
Príjemné a pokojné vianočné sviatky vám všetkým a šťastný nový rok 2021.
Zlata Kaštanová

Koncom novembra sa na námestí rozsvietil vianočný strom. Foto: Ján Kováčik

Aj tento rok sa na Mikuláša
rozsvietil stromček na námestí
V deň svojho sviatku Mikuláš
rozsvietil veľa stromčekov na námestiach, nezabudol ani na naše
klenovské deti a v podvečer si splnil tradičnú povinnosť - rozsvietiť
vianočný stromček v parku na
námestí. Ten 25.novembra osadili
štyria šikovní Klenovčania : Ján Sihelský (ktorý zvládol vynikajúco aj
celú logistiku), Igor Vančík, Maroš
Dovala a Rasťo Kasáč. Všetci štyria
ukázali svoju šikovnosť pri ovládaní veľkej techniky, lebo manipulácia s tak veľkým stromčekom,
so sťaženým prístupom techniky
je náročná, aby nedošlo k rôz-

nym nehodám, alebo poškodeniu
stromčeka. Okoloidúci na Ul. SNP
a Námestí K. Salvu sa pristavovali
a sledovali ich prácu.
Stromček je 11 metrov vysoký a
krásny. Obci ho darovali obyvatelia bytovky č. 106 na Ul. SNP, ktorí
ho posadili. Keď rástol dlhé roky
sa z neho tešili, ale teraz bol už
prerastený a bytovku by postupne poškodzoval. V mene vedenia
obce, ale aj obyvateľov Klenovca
im za tento dar ďakujem. Poďakovanie patrí aj firme FIGULI, s.r.o.
a Roľníckemu družstvu Klenovec
(Pokračovanie na 5. strane)
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Posolstvá k adventu - Pokoj ľuďom dobrej vôle
Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec
Ten čas ale letí !
Vážení spoluobčania, je tu december a s ním
aj najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Neoslavujeme ich len počas troch dní,vianočný čas
prežívame už niekoľko týždňov dopredu. Obdivujeme vianočne vyzdobené námestie, láka
nás vianočný tovar v obchodoch, nenápadne
zisťujeme, aký darček by potešil našich najbližších a priateľov, cítime vôňu vianočného pečiva,
počúvame vianočné piesne a hlavne, tešíme sa
na príchod našich príbuzných domov. Áno, toto
všetko je o Vianociach, o sviatkoch, čo vchádzajú do všetkých príbytkov na svete.
S Vianocami sa každoročne spájajú tie najkrajšie momenty, ktoré prežívame so svojimi
najbližšími či priateľmi a v ich prítomnosti hlbšie
prežívame krásu týchto sviatočných dní. Lebo
zmyslom Vianoc je tešiť sa z prítomnosti rodiny.
Väčšina z nás sa v tomto období stretáva s
celou rodinou. Absolvujeme návštevy príbuzných a na Štedrý večer je nás v kostoloch a pri

štedrovečernom stole viac ako vo všedné dni.
Tie tohtoročné sviatky budú pravdepodobne
iné. Sprísnenie epidemických opatrení, ale aj
vlastná opatrnosť môžu viesť k tomu, že tohtoročné sviatky budú komornejšie a tichšie ako po
minulé roky. Na jednej strane sa práve vďaka
tomu zníži predvianočný stres, no na druhej strane pre tieto zmeny budeme predvianočný a vianočný čas tráviť inak, ako sme zvyknutí. Môže
to u nás vyvolať aj negatívne pocity úzkosti a
sklamania. Pokúsme sa neuvažovať o tohtoročných Vianociach ako o smutných a osamelých,
ale ako o tých, ktoré nám umožnia objaviť to, že
Vianoce by mali byť sviatkami pokoja. Nechajme tento rok zaznieť staré posolstvo Vianoc. V
dnešnom neuveriteľne rýchlom svete potrebujeme takéto ostrovčeky kľudu, ktoré nás prinútia
spomaliť a vydýchnuť si. A to aj napriek tomu,
že budú poznačené pandemickou situáciou,
ktorú prežívame takmer celý tento rok. Jar bola
veľmi náročná, leto nám prinieslo novú nádej,

jeseň zasa oveľa horšiu situáciu ako bola na jar
a zima zatiaľ neprináša nádej na zlepšenie. Aj
čas adventu je poznačený obavami o zdravie
našich blízkych, nepokojom zo straty zamestnania, strachom zo sociálnych kontaktov, neistotou z celej situácie okolo koronavírusu.
A preto záleží len na nás, ako to všetko emocionálne zvládneme. Je dôležité, aby sme si aj
počas sviatočných dní zachovali vnútorný pokoj
a hľadali radosť v maličkostiach okolo nás.
Prianím najvzácnejším bude určite pre nás všetkých dobré zdravie. Skúsme si ho vzájomne
priať skutočne úprimne, bez zvyčajnej formálnosti.
Verím, že aj keď sme v našej obci nestrávili
predvianočný čas na tradičných podujatiach
ako po minulé roky, strávime príjemné sviatočné
chvíle plné pokoja vo svojich domovoch.
Krásne, ľudské, spokojné Vianoce všetkým
ľuďom dobrej vôle!

Štefan Danko, kazateľ Bratskej jednoty babtistov Klenovec
Milí spoluKlenovčania! Pokoj vám! Adventné
obdobie nám už pokročilo a už sa blížia tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, na ktoré sa už
určite všetci veľmi tešíme. Tieto Vianoce však
pre mnohých z nás budú akési iné. Iný, ako tie
predošlé, bol aj celý rok 2020. Životy všetkých
nás ovplyvnil nepriateľ, ktorého nemôžeme vidieť – koronavírus. Je to nepriateľ, ktorý mnohým ľuďom a možno aj nám osobne veľa vzal.
Možno prácu, možno pohodlie, možno zdravie,
a možno dokonca aj život niekoho blízkeho. Zistili sme, že život človeka je veľmi krehký. Na jednej strane JE plný strát, ktorým musíme čeliť a

nič s tým nenarobíme – musíme to len prekonať.
S Božou pomocou sa to dá zvládnuť. No Písmo,
Biblia hovorí o niečom vzácnom, čo za žiadnu
cenu stratiť nemôžeme. Je to to najvzácnejšie,
čo každý z nás máme – a to je naša duša. Pán
Ježiš Kristus raz svojim učeníkom povedal: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal,
a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení
človek svoju dušu?! Ak by sme už v tejto kríze
stratili čokoľvek, Pán Ježiš Kristus nás volá, aby
sme za žiadnu cenu nestratili svoju dušu. Jemu
na nej záleží. On skutočne miluje našu dušu. A
práve to je posolstvom Vianoc. Boží Syn opustil

slávu neba, aby sa stal malým dieťatkom – jedným z nás. Počas života nám odhalil, čo je Pravda, ukázal nám Cestu a neskôr daroval Život,
keď ten Svoj položil za nás. To je ten úžasný dar
Vianoc. Jeho otvorená náruč každého volá: Príď
a prijmi ten dar spasenia. Z lásky som zomrel za
Teba, aby si mohol naveky žiť so mnou. Drahý
spoluKlenovčania, v tieto krásne sviatky je tu
pre nás vzácna príležitosť nielen prijať Božieho
Syna, ten Boží dar, ale aj darovať Mu samého
seba.
Prajem vám pokojné a Pánom Bohom požehnané Vianoce!

Roman Roskoš, farár evanjelickej cirkvi a.s. Klenovec
„Pokoj Vám.“ Pozdravujem vás týmito slovami
Pána Ježiša, ktoré v tomto roku akosi nabrali
omnoho dôležitejší význam.
Táto krátka veta získala pre mnoho ľudí omnoho väčšiu dôležitosť a z bežnej frázy sa stala
vzácnosťou. Mať pokoj, teda nežiť v strachu,
v neistote alebo v trápeniach, to je v tomto roku
skutočne vzácnosť.
Sami dobre vnímame, ako jednoducho sa
môžu zdanlivo bežné veci stať vzácnosťou. Ak
sme si mysleli, že chodiť do práce či školy je
samozrejmé, zistili sme, že tomu tak nie je. Ak
sme si mysleli, že stretávať sa s inými ľuďmi je
samozrejmé, tak sme zistili, že tomu tak nie je.
Ak sme si mysleli, že byť zdravý a v dobrej fyzickej kondícii je samozrejmé, tak sme zistili, že
tomu tak nie je.

Takto by sme mohli pokračovať aj ďalej, ale
každý z nás si vie veľmi osobne zodpovedať, v
ktorej oblasti života sa samozrejmé stalo vzácnym a hodnotným.
Pred nami sú Vianočné sviatky a prelom rokov. Dnes nikto s istotou nevie povedať, ako ich
budeme prežívať. Čo bude možné a čo naopak
dovolené nebude. Jedno ale s určitosťou povedať môžeme – budú to iné Vianoce.
Tak nejako to vystihuje aj myšlienku, ktorá stojí
za skutočným významom Vianočných sviatkov
– žiť inak.
Ak máme z celého tohto roka plného zmien a
rúcania istôt vybrať niečo pozitívne, tak je to
práve možnosť prehodnotiť vlastné postoje a
priority života. Máme možnosť zamýšľať sa nad
tým, kde sami môžeme urobiť zmenu.

Tento rok nás už skôr naučil, že skutočne dôležité hodnoty sa ukrývajú v tom, čo nedokážeme vnímať zmyslami – zdravie, spoločenstvo,
prijímanie sa, zdieľanie sa, vzájomná pomoc a
podpora.
Skúsme hľadať práve tie dôležité hodnoty objavovať a vnímať ich aj v prichádzajúcich sviatkoch. Stavajme si ich ako hlavné piliere vlastných životov a budujme na nich nový spôsob
života.
Prajem nám, aby sme napriek všetkému, čo prinesú najbližšie dni, prežívali sviatky v pokoji. V
pokoji vo svojom vnútri, vnútri svojich rodín, ale
i v pokoji v širších spoločenstvách. V tom pokoji
nech vieme budovať aj nový spôsob života založený na správnych hodnotách.
Pokoj Vám.
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Navždy sme sa rozlúčili s našim čestným občanom Štefanom Pelikánom
* 16. 2. 1935 Lietavská Lúčka – † 27. 11. 2020 Žilina
Naposledy sme sa so Števkom stretli 15.februára 2020, v
predvečer jeho 85. narodenín v
Lietavskej Lúčke. Pri rozhovore
s ním som spozorovala, že za
rok, od nášho posledného stretnutia viditeľne ubudli jeho sily,
ale pamäť mu slúžila dobre.
Nepočítala som s tým, že je to
naše posledné stretnutie. Mal
dobrú náladu, hovoril o svojich
plánoch a chystal sa na najbližšie Gemersko-malohontské
folklórne slávnosti Klenovská
rontouka. Posledné roky pravidelne na naše folklórne slávnosti chodil. Nenápadne sedel
celé hodiny vonku a so skicárom v ruke zachytával pre nás
možno nepostrehnuteľné, ale
pre jeho maliarsku tvorbu inšpiratívne folklórne námety. Dvakrát mal v našej obci výstavu
svojej tvorby, ktorá bola obohatením nášho kultúrneho života.
Ako človek v živote obstál
po každej stránke. Všetci, ktorí
ho poznali, a to či len na okamih, alebo celé roky, oceňovali
jeho vzácne ľudské vlastnosti:
skromnosť, pracovitosť, pokoru,
pokoj a prívetivosť. Bol veľký
umelec a skromný človek. V
Klenovci zanechal po sebe len
tie najlepšie spomienky. Nikdy
nič nežiadal, ale s radosťou
vždy niečo rozdával. Stretnúť

takého človeka je dnes vzácnosť a mne to bolo osudom
dopriate. Stal sa priateľom našej obce, ale aj priateľom našej
rodiny. Vnímala som ho ako
človeka s úprimným pohľadom
a milým úsmevom. Mala som
ho rada, a myslím, že aj on mal
rád nielen mňa, ale aj náš Klenovec.
Desať rokov bol pre mňa nielen priateľom, ale aj vzorom
pracovitého človeka s obdivuhodným talentom, ktorého ruky
vytvorili dielo obrovskej krásy
a hodnoty. Obdivovala som ho
ako človeka, aj ako všestranného umelca. Jeho tvorba bola
neobyčajne rozsiahla. Umenie
ho sprevádzalo po celý život,
venoval sa maliarskej tvorbe,
architektúre, grafike, ale aj
scénografickým štúdiám pre divadelné hry, televíziu či módne
prehliadky. Bol to veľký majster
a jeho dielo presiahlo zo Slovenska do celej Európy, ba aj
do rôznych končín sveta.
Domimamtmou však bola u
neho sochárska práca. Z tejto jeho tvorby dostala aj naša
obec vzácny dar v roku 2011
v podobe busty Karola Pajera,
nášho rodáka, učiteľa, vlastenca a dobrovoľníka vo francúzskom antifašistickom odboji.
Na budove obecného úradu sú

Jedno zo stretnutí starostky obce Zlaty Kaštanovej s čestným občanom Klenovca Štefanom Pelikánom.
Foto: archív obce

Štefan Pelikán, veľ ký majster sochárskeho dláta aj maliarskej palety.

Ako hovoril Štefan Pelikán, múzou jeho tvorby boli hrdinovia odboja.

jeho ďalšie dve diela: Pamätná
tabuľa Karola Pajera a Pamätná tabuľa Eleny Rampákovej.
Zo všetkých jeho diel, bez ohľadu na techniku tvorby, vyžaruje
jeho pokora umelca a pokoj
duše.
Tvorbu Štefana Pelikána ocenili mnohými vyznamenaniami
a medailami na Slovensku i
vo Francúzsku. Spomeniem
len niektoré: Cenu MADAME
HUMANISTE 2012 dostal na
návrh Open Society of Artist a
World Union of Culture, bol držiteľom zlatej medaily generála
Milana Rastislava Štefánika 1.
stupňa, ktorú udeľuje prezident
Slovenskej republiky a plakety Národného zhromaždenia

Francúzskej republiky. Bol čestným občanom Žilinského samosprávneho kraja, od roku 2017
čestným občanom obce Klenovec a od roku 2018 Osobnosť
Matice slovenskej. Od roku
2009 bol aj laureát prestížnej
Ceny Európskej únie umenia –
ZLATÁ EUROPEA.
Dňa 27.novembra 2020 Slovensko stratilo vzácneho umelca a ja s mnohými ďalšími ľuďmi vzácneho priateľa. Česť jeho
plodnému životu a tvorbe, nech
sa jeho pamiatka trvalo zachová v našej pamäti!
(Zdroj Fedor Mikovič – ŠTEFAN
PELIKÁN majster dláta a palety).
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Učíme sa rozpoznávať, aký je život krásny, aj keď...

Rok 2020 v našej „špecke“
Každý rok si píše svoj osobitý príbeh. Rok 2020 nie je výnimkou, dokonca môžeme povedať, že naň nezabudneme. Nie kvôli jeho numerickému
vyjadreniu, ale kvôli tomu, čo sa počas neho udialo, čím bol oproti iným
rokom výnimočný.

Pracovníci Gemersko-malohontského osvetového strediska oboznámili žiakov
našej špeciálnej školy s jednoduchými remeselnými technikami.

„Korona“ ovplyvnila všetky oblasti
ľudského života, neobišla ani fungovanie v našej škole. Školský rok
2020/2021 sme začali v rúškach,
ale šťastní, že sa môžeme učiť v
škole. Okrem učenia sa v triedach,
do ktorého sme sa pustili s plným
nasadením, sa u nás počas jesene
uskutočnilo niekoľko tradičných i
netradičných aktivít.
Deň obetí holokaustu a rasovo
motivovaného násilia sme si pripomenuli 9.septembra a premietli
sme si filmovú drámu „Bež, chlapče, bež“, kde hlavnou témou bol
holokaust Židov počas 2.svetovej
vojny. Ide o dojemný a zároveň
inšpirujúci príbeh o ceste jedného
chlapca, ktorý musel zo dňa na deň
dospieť, aby prežil.
V ďalších týždňoch sme zorganizovali aktivity a besedy k Svetovému dňu srdca, k Svetovému dňu
mlieka, ku Dňu starých rodičov a
k Svetovému dňu umývania rúk.

Zapojili sme sa do 6. ročníka Európskeho týždňa športu rôznymi
športovými aktivitami, chodili sme
na envirovychádzky aj púšťať šarkanov.
Opäť však došlo na Slovensku k
zhoršeniu pandemickej situácie a
my sme sa na niekoľko dní museli
rozlúčiť so spolužiakmi a pani učiteľkami. Počas dištančného vzdelávania žiaci nezaháľali a vypracúvali úlohy. No pri telefonátoch,
rozhovoroch či v správach na Messengeri stále zaznievali otázky,
kedy sa už uvidíme v škole. Časť
nášho priania sa splnila, vidíme sa
od 18. novembra, no zatiaľ nie v
škole, pretože rekonštrukcia našej
školy stále prebieha. Učíme sa v
náhradných priestoroch. Časť žiakov našla útočisko v Komunitnom
centre našej obce a ďalší žiaci sa
učia na „starej fare“ zboru ECAV.
Sme veľmi radi, že zbor ECAV aj
obec Klenovec s Komunitným cen-

Poslaním Bubnovačky je, aby bolo všetky deti počuť, aby nebolo páchané násilie na deťoch.

trom nám poskytli tieto priestory,
za čo im patrí naše veľké ĎAKUJEME.
Znovu máme možnosť učiť sa
spoločne v triedach, čo nás veľmi
teší. Prispievajú k tomu aj aktivity,
ktorými sa snažíme pochopiť druhých aj seba. Takým bola aj „Bubnovačka“, ktorej posolstvom je
počuť každé dieťa a nedovoliť páchať násilie na deťoch. Európsky
týždeň boja proti drogám priniesol
diskusie a rozhovory o škodlivosti
drog. Cieľom aktivít, ktoré sme zorganizovali na našej škole v rámci
Dňa ľudských práv, bolo hovoriť o
ľudských právach, uvedomiť si, že
všetky deti majú svoje práva, ale
aj povinnosti a poznať súvislosti
medzi právami a povinnosťami.
Navštívili nás aj pracovníci z Gemersko-malohontského osvetového strediska z Rimavskej Soboty a

diplom. Jednou z aktivít 14.ročníka
kampane Červené stužky bola aj
výtvarná súťaž Logo pre Červené stužky. V nej sa na krásnom
3.mieste umiestnila naša žiačka
Danielka Cibuľová.
V tomto predvianočnom čase
sme sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok?“ a
malým gestom potešiť na Vianoce
seniorov, ktorí väčšinou nečakajú
od nikoho darček. Niekoľko krabíc sme naplnili: niečím sladkým,
niečím teplým, niečím voňavým,
niečím slaným, niečím na čítanie
a niečím na pamiatku. Vyrobili sme
im pozdrav a nakreslili obrázok.
Veríme, že našim nezištným činom
zahrejeme nejedno srdiečko.
Prichádzajú najkrajšie sviatky v
roku, no aj tie budú „iné“ ako bol aj
celý tento rok. No je to pre každého

Žiaci našej špeciálnej školy sa v rámci celoslovenskej zbierky presvedčili, že aj
do krabice od topánok sa zmestí veľ a dobra a šľ achetnosti.

naučili nás jednoduché remeselné
techniky. Tvorivé dielne boli tentokrát zamerané na maľovanie na
sklo, enkaustiku, výrobu falošnej
modrotlače, voňavých mydielok
a hlinených ozdôb na stromček.
Opäť nás naučili niečo nové, za čo
veľmi pekne ďakujeme.
Zapojili sme sa i do celoštátnych
aktivít a súťaží. A úspech bol náš.
V projekte Recyklohry sme skončili
medzi tridsiatimi piatimi najaktívnejšími školami Slovenska. V súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle sme získali Strieborný

príležitosť osobnostne rásť. Učiť sa
byť vďačný aj v neľahkej situácií,
byť vďačný za to dobré uprostred
zlého, za to farebné na pozadí
šedej, za to nádherné obklopené
nelákavým. Učme sa rozpoznávať,
aký krásny život je, aj keď práve
nejde, ako sme plánovali.
V mene celého kolektívu prajeme všetkým, aby prežili v zdraví
požehnané a pokojné Vianoce v
kruhu svojich blízkych a rok 2021
nech nám prinesie zdravie, radosť,
porozumenie a lásku.
ŠZŠ Klenovec
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Blížia sa Vianoce...
Čas najkrajších sviatkov v roku, čas pokoja a rodinných stretnutí. Rok 2020 bude určite patriť k tým, ktoré si budeme dobre
pamätať. Vianočná atmosféra sa ani tento rok nedá prehliadnuť.
Vianočná výzdoba, nákup darčekov, pečenie medovníkov. Je tu
aj jedno ale...

Tá tohtoročná vianočná atmosféra
bude iná, poznačená strašiakom,
ktorý nás prenasleduje počas
dnešných dní – COVID-19. Škola
zase nie je taká veselá ako bola
v septembri. Vianočnú výzdobu
máme, ale triedy druhého stupňa
sú prázdne. Bez žiakov. Tešili sme
sa na tradičný karneval pri vianočnom stromčeku, veselú diskotéku. Všetko sme museli podriadiť
opatreniam, ktoré nás usmerňujú,
prikazujú, zakazujú. Podľa usmernení do školy chodia len žiaci prvého stupňa. Aj tam je dosť lavíc
prázdnych. Niektorí žiaci sú doma
so svojimi rodičmi v karanténe.
Vyučovanie sa zase presunulo zo
školy do domácností. Od 18.novembra do 8. decembra chodili z
druhého stupňa do školy žiaci zo
sociálne znevýhodneného prostredia, tí, ktorí nemohli alebo nevedeli
pracovať cez internet. Takto sa učilo 49 žiakov počas troch týždňov.
Ich dochádzka ale nebola pravidelná. Niektorým to veľmi pomohlo,
predsa len práca v škole, v kolektíve spolužiakov, pod vedením učiteľa je iná. Pre žiaka jednoduchšia.

Od 7.decembra mohli do školy
nastúpiť aj žiaci druhého stupňa.
Žiaci dostali možnosť dobrovoľne
nastúpiť na vyučovanie do školy
po absolvovaní testovania. Záujem
o vyučovanie v škole prejavilo iba
24 žiakov a ich rodičov z druhého
stupňa. Naďalej prebieha dištančné vyučovanie, ale žiakom chýba
pravidelný denný režim, veď ráno
sa tak dobre spinká... A školské
povinnosti občas plnia aj v neskorých večerných hodinách. Chýba
im sociálny kontakt so spolužiakmi
aj s učiteľmi.
Prajeme všetkým, aby vianočný
čas prežili s pokojom v duši v kruhu svojich rodín v plnom zdraví,
aby sme plnením opatrení vytvorili
priestor pre zvládnutie pandémie.
Nech v novom roku 2021 môžeme svoje školské a pracovné povinnosti plniť v plnom nasadení v
škole a na svojich pracoviskách.
Všetci dúfame, že v januári sa budeme môcť v zdraví vrátiť do tried,
žiaci aj učitelia.
Ľubomíra Vančíková
riaditeľka ZŠ s MŠ
V.Mináča Klenovec

Napriek zvláštnej dobe, v ktorej žije celá naša spoločnosť, aj tentokrát zavítal
do našej školy netrpezlivo očakávaný Mikuláš.

Poďakovanie starostky obce
Tento rok sme si hlbšie uvedomili
hodnoty ľudskosti, ochotu pomáhať,
schopnosti motivovať. Všetko toto
si na konci roka 2020 uvedomujeme
oveľa intenzívnejšie ako v minulých
rokoch, lebo máme za sebou obdobie,
ktoré preverilo každého z nás. Každého z nás sa pandémia ochorenia
COVID-19 nejako dotkla. Zmenila veľa
našich plánov, firmám a organizáciám
obmedzila prácu, žiakom skomplikovala vyučovanie, oddialila dovolenky,
zrušila športové a kultúrne vyžitie,
skomplikovala liečbu zdravotných
problémov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí
boli ochotní venovať svoj čas a spolu
s nami sa pustili do boja s novým vírusom. Veľmi si vážim reakciu tých, ktorí
na naše prosby o pomoc zareagovali
pozitívne a vďaka nim obec získala
dobrovoľníkov a ľudí ochotných spolupracovať s obecným úradom. Kapacity
zamestnancov obecného úradu sú limitované a bez vás by sme nedokázali
splniť niektoré úlohy.
Vážení dobrovoľníci a spolupracovníci s obecným úradom, skláňam sa
pred vašou prácou, hodinami a dňami,
ktoré ste venovali občanom Klenovca,
aby sme situáciu s pandémiou tento
rok spoločne zvládli. Moje osobné
poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli
ochotní pomôcť obci Klenovec počas
pandémie vírusu COVID-19, či už v
prvej vlne pri šití rúšok alebo v druhej

vlne pri testovaní. Tu sú ich mená:
Antal Slavomír, Antalová Zuzana,
MUDr. AlZafari Mario, Babicová Anna,
Bálintová Soňa, Bencová Diana, Bencová Katarína, Biela Eva, Brndiarová
Ľubica, Čajko Milan, Černáková Ida,
Černáková Marta, Mgr. Danko Štefan,
Bc. Deme Ján, Dovalová Iveta, Ďurišová Elena, Garlátyová Beáta, Mgr. Hendlová Katarína, Hruška Igor, Hrušková
Viera, Chudíc Ján, Mgr. Chudícová
Silvia, Chudícová Elena, Jakabšicová
Viera, Kaľavská Olga, Kelement Adrián, Kochan Pavol, Koldrásová Anna,
Kováčová Elena, Mgr. Kováčová
Ružena, Kováčiková Elena, PhMr.
Krahulíková Zuzana, Lackovič Martin,
Ing. Lojková Viktória, Longauer Emil,
Ing. Majerová Veronika, Ing. Migaľová Andrea, Moncoľ Pavel, Moncoľová
Magdaléna, Mgr. Mrnková Janka, Nürbergerová Vlasta, Paľo Peter, Pavlík
Pavel, Mgr. Píš Michal, PhDr. Pohorelská Janka, Polcer Peter, Reinhardtová
Dagmar, Mgr. Roskoš Roman, Mgr.
Roskošová Diana, Rošková Monika,
Samášová Erika, Sihelský Ján, Sihelská Zuzana, Mgr. Slatinská Miroslava,
Štefánik Martin, Štefková Želmíra, Ing.
Trnavský Mário, Mgr. Trnavský Miloš,
Mgr. Trnavská Jela, Trnavská Milota,
Mgr. Vančíková Ľubomíra, Vranská
Mariana, Bc. Ulická Jana, Zvara Jaroslav.
ĎAKUJEM VÁM!
Zlata Kaštanová, starostka obce

Aj tento rok sa na Mikuláša
rozsvietil stromček na námestí

Vianočná výzdoba v našej základnej školy je opäť pôsobivá, ale triedy 2.stupňa
sú prázdne...

(Dokončenie z 1. strany)
za pomoc s technikou a vodičmi.
Po tom, ako krásny ihličnan vyzdobili zamestnanci obecného
úradu, bol pripravený na rozsvietenie. Napriek obmedzeniam z
dôvodu koronavírusu spolu s ďalšou výzdobou na námestí, ako aj
v iných častiach obce dotvorí vianočnú atmosféru a príjemne roz-

žiari našu obec. Bohužiaľ museli
sme zrušiť sprievodné akcie, ale
verím, že Mikuláš si našiel spôsob
a obdaroval všetky dobré detičky,
ale aj tie, ktoré trošičku neposlúchali, sladkosťami. Možno aj niektorí dospelí sa potešili balíčku v
okne.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Bezpečnosť je hlavným dôvodom rozširovania siete verejného osvetlenia a kamerového systému
Po dlhých rokoch a nepríjemných
zážitkoch niektorých obyvateľov sa
podarilo urobiť osvetlenie na Ul.
SNP k materskej škole a športovej
hale, vrátane areálu škôlky. Túto
neosvetlenú časť ulice nemali naši
obyvatelia veľmi v láske, nebolo tu
žiadne osvetlenie a táto skutočnosť
nedávala pocit bezpečnosti hlavne
v jesenných a zimných mesiacoch.
Začiatkom mesiaca november
sa krásne rozsvietil aj tento tmavý
úsek. Úplne nové, moderné osvetlenie bolo hradené z rozpočtu obce
a bola naň vyčlenená suma 10 000
eur (z tejto sumy bol zakúpený materiál aj na osvetlenie na Ul. SNP
vedľa Rimavy).
Väčšinu prác urobili zamestnanci
nášho obecného úradu a tak sme
mali náklady len na materiál a výkopové práce. Výsledok je ozaj
skvelý – užitočný aj pekný. Verím,
že spolu s kamerami zabezpečí
bezpečný pohyb obyvateľov aj v
tejto okrajovej časti našej obce.

Postupne sa nám podarilo osvetliť niekoľko tmavých miest v obci.
Hlavným dôvodom rozširovania
siete verejného osvetlenia a kamerového systému je zlepšenie
bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, lebo svetlo a kamera
ľuďom so zlým úmyslom vadí.
Prevencia je najúčinnejší spôsob,
ako sa vyhnúť aj úrazom a nehodám. Obec preto každý rok realizuje množstvo opatrení, niektoré
dokonca plnia aj estetickú funkciu.
Postupne sme začali investovať
do modernizácie osvetlenia, ktoré
okrem lepšej svietivosti prináša aj
úsporu. Investície smerovali aj do
rekonštrukcie chodníkov, asfaltovania ciest, opráv výtlkov, spevnených plôch na parkovanie, odvedeniu dažďovej vody a inštalácie
bezpečnostných kamier.
Toto všetko robíme v obci v záujme bezpečnejšieho a kvalitnejšieho života občanov.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Foto: archív obce Klenovec

Podarilo sa nám zrekonštruovať priestory
pred predajňou a pohostinstvom na sídlisku

Foto: archív obce Klenovec

Po rokoch sa zaskvel v novom
šate priestor pred predajňou
COOP Jednota a pohostinstvom
na sídlisku. Jedná sa o obecný
pozemok a po dlhoročnom užívaní bol najvyšší čas urobiť na ňom
nevyhnutné úpravy. Robil už nielen
zlý estetický dojem, ale poškodený
asfalt, poškodené schody a kanály
sa stávali čoraz nebezpečnejšie
pre obyvateľov prichádzajúcich na
nákupy do predajne, ale aj za oddychom do pohostinstva.
V rámci tejto investičnej akcie
boli odstránené zvyšky asfaltu a
nahradené novou dlažbou pred
celou budovou, boli opravené kanály, zrekonštruované schody a
osadené zábradlie na schodoch.
Prihliadali sme aj na bezbariérovú
úpravu. Zostalo už len upraviť parkovú zeleň v jarnom období.
Po mesiacoch diskusií a príprav-

Foto: archív obce Klenovec

A takto to vyzeralo pred rekonštrukciou...

ných prác sa dielo podarilo zrealizovať. Verím, že táto rekonštrukcia
bude prínosom pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov nielen
z estetického hľadiska, ale hlavne
sa stane bezpečnou pre ľudí, ktorí
sa každý deň tadiaľ presúvajú za
nákupmi a do pohostinstva.
Celá investičná akcia stála do 12
000 eur a peniaze na ňu boli vyčlenené z obecného rozpočtu. Prišla
na rad ako štvrtá po rozsiahlej
rekonštrukcii Námestia K. Salvu,
Bencovho pľacu a Starého pľacu.
Možno si ani neuvedomujeme,
aké sú verejné priestranstvá dôležité, návštevníkom vytvárajú prvý
dojem z našej obce a obyvateľom
slúžia na každodenné užívanie.
Verím, že o ich čistotu sa budeme
starať všetci.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Voda tečúca po ulici nás
trápila niekoľko týždňov
Dňa 28.novembra, hoci bola
sobota, sa nám podarilo odstrániť netypický problém vytekajúcej
vody na Sládkovičovej ulici, ku
ktorému došlo tým, že majitelia
garáží si za účelom ochrany svojho majetku odrazili vodu od svojich
nehnuteľností. Predchádzalo tomu
zisťovanie príčiny, možnosti jej
zachytenia, zakúpenie materiálu,
hľadanie vhodnej techniky a hľadanie ochotných ľudí na osadenie
rúr a napojenie na kanál. Nakoľko
sa jedná o frekventovanú ulicu
na sídlisku, voda tečúca niekoľko týždňov popred obchod nám
s príchodom mínusových teplôt
spôsobovala nemalé starosti. Voda
postupne zamŕzala, hrubšia vrstva
ľadu sa neroztápala ani cez deň
a tak sa stávala nebezpečnou pre
chodcov aj vodičov áut.
V sobotu ráno mi zazvonil telefón
a kolega mi oznámil, že kopací
stroj môže prísť dnes a tak sa ide
kopať. Bola som veľmi prekvapená
a vďačná, keď som sa dozvedela,
že okrem vykopania sa osadia aj
rúry, vyreže sa otvor do kanála na
napojenie rúr a voda vyvierajúca z
neďalekého kopca sa odvedie do

kanála. Na tieto práce bolo treba
ľudské zdroje a tu veľmi vzácnu
a potrebnú pomocnú ruku podali
opäť naši dobrovoľní hasiči. Touto
cestou chcem poďakovať Jánovi
Sihelskému (aj za organizačné a
prípravné práce), Martinovi Štefánikovi, Jánovi Chudícovi, Štefanovi
Lörincovi, Martinovi Štefánikovi
ml., Mariánovi Georgievovi, Petrovi
Romanovi. Jánovi Durcovi, Viktórii
Lojkovej (za občerstvenie) a Radoslavovi Vrábeľovi z Hrachova (za
kopacie práce).
Tak ako pri odstraňovaní tejto
poruchy, tak pri požiaroch či povodniach každý uteká, prípadne z
diaľky mudruje, ale naši dobrovoľní
hasiči obetavo a bez nároku na odmenu pomáhajú našim občanom,
aby sa zabránilo rozsiahlejším škodám. Zaslúžia si nielen naše poďakovanie, ale aj obdiv a úctu. Verím,
že sa stanú vzorom a príkladom
pre ďalšie generácie. Niekde som
čítala túto myšlienku: - „Nehľadaj v
dobrovoľnom hasičskom zbore ani
zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí“.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Radosť má mnoho podôb
Každého poteší niečo iné. Nie
vždy môžeme mať to, čo si práve
prajeme, po čom túžime. No pocit
šťastia v nás môže vyvolať aj nečakaná pozornosť či pochvala, nečakané stretnutie či poďakovanie,
nečakaná správa či darček. Mňa
šťastnou často urobia maličkosti
každodenného života.
Dňa 27.novembra som takýto pocit šťastia zažila, keď som dostala
krásny darček z nášho Komunitného centra v Klenovci v podobe
prvého tohoročného vianočného

pozdravu a vianočnej ikebany so
sviečkou, zladenej v krásnych farbách, dekorovanej v bielom košíku
s vločkou. Tak od toho dňa táto
krásna ručná práca zdobí stôl v
mojej pracovni, dotvára vianočnú
atmosféru, ale zároveň mi pripomína naše Komunitné centrum
Klenovec, ktorého aktivity môžeme
všetci sledovať na ich stránke na
Facebooku:
https://www.facebook.com/komunitnecentrum.klenovec
Zlata Kaštanová, starostka obce

Tak takto podobne to na Sládkovičovej ulici vyzeralo pred tohtoročným 28.novembrom.

Pečieme na Vianoce
Medovníčky

Okrem výkopových prác sa zvládlo aj osadenie rúr a napojenie na kanalizáciu.

Ingrediencie: hladká múka, práškový cukor, maslo, vajcia, rum,
med, sóda bikarbóna, korenie do medovníkov
Všetko zmiesime spolu a 3 hodiny necháme v chlade postáť.
Potom vyvaľkáme, vykrajujeme formičkami a dáme piecť. Po
upečení potrieme vyšľahaným vajíčkom...
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Futbal v obci skončil
Ako bývalého futbalistu, neskôr aj
trénera a funkcionára TJ Družstevník Klenovec ma priam šokovala
správa o odstúpení nášho futbalového družstva z prebiehajúcej
súťaže 5.ligy. Futbal v Klenovci
má dlhoročnú tradíciu, vždy sa
tešil veľkému záujmu verejnosti.
Nezanikol ani v časoch najväčšej
hrôzy počas druhej svetovej vojny.
Vždy sa našli nadšenci, ktorí futbal
v obci obnovili. Hrať futbal za obec
bolo vždy cťou bez nároku na finančnú odmenu. Podľa vyjadrenia
funkcionárov klubu dôvodom vystúpenia zo súťaže, a v podstate
zániku futbalu v obci, bol nedostatok financií a následne problémy v
kádri hráčov.
Dôvod súčasného stavu je však
úplne iný. Zanedbala sa práca s
mládežou, začali sme sa správať
ako profesionálny veľkoklub. Zavrelo sa ihrisko „na kladku“, začali
sa vyháňať deti z ihriska. Na škole
sa prestal hrať futbal, deti stratili
záujem o futbal. Najdôležitejšie
bolo mať na ihrisku pekný trávnik.
Zabudlo sa však na to, či v budúcnosti bude mať kto na ňom hrať futbal. Najlepší futbal v Klenovci bol
vtedy, keď trávnik na ihrisku bol zodratý od behania po ňom. Klincom
do rakvy futbalu v obci bolo zrušenie dorasteneckého futbalového
družstva. Začali sme sa spoliehať
na cudzích hráčov, na ktorých

však nemáme financie. Neviem si
predstaviť futbalistu, ktorý by začal hrať futbal v 18-19 rokoch bez
väčšej prípravy v mládežníckych
súťažiach. O týchto veciach som v
minulosti písal na stránkach týchto
novín, že o 3-4 roky nebude mať v
Klenovci kto hrať futbal. Ostalo to
však bez povšimnutia. Žiaľ, teraz
táto situácia nastala.
Dorastenecké družstvo bolo v
minulosti vždy pýchou Klenovca.
Okrem toho, že pravidelne sa z
neho dopĺňali hráči do mužstva
dospelých, z jeho radov vyšli viacerí výborní futbalisti, ktorí našli
uplatnenie aj v mnohých mužstvách vyšších súťaží po celom
Slovensku. Spomeniem napr. Jána
Vinarčíka ( Partizán, Dukla Banská
Bystrica), Pavel Láska - brankár
(ŠK Podbrezová), Igor Štefanko
(ČH, resp. Inter Bratislava), Bohuš Kováčik (Rimavská Sobota) a
ďalší. Ja sám som sa v roku 1961
stal súčasťou prvoligového dorastu
Slovan Bratislava, ktorý sa v roku
1962 stal majstrom ČSSR vo futbale. V jeho radoch pôsobili vtedy budúci mnohonásobní reprezentanti
Československa, ako napríklad
Alexander Vencel st.,Ivan Hrdlička,
Ľudovít Zlocha, Jozef Jarabinský a
ďalší. Výborní prvoligoví futbalistireprezentanti.
Klenovec vychoval aj iných výborných futbalistov, ktorí pôsobili

v tom čase v kvalitnom mužstve
Iskra Hnúšťa. Napríklad Ivan Júre,
Vlado Kasáč, Jaroslav Pauko, Juraj Antal (Koreň), Milan Hruška.
Niektorí z nich sa na sklonku svojej kariéry vrátili do Klenovca, aby
svojimi skúsenosťami podporovali
mladších spoluhráčov.
Skončiť s futbalom sa dá zo dňa
na deň. Ale vrátiť klenovský futbal
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naspäť, na svoje pozície bude
dlhodobý proces, ktorý si bude
vyžadovať veľa úsilia a obetavosti
nielen od hráčov, ale aj nadšencov
a organizátorov, ktorí budú ochotní
obetovať svoj voľný čas v prospech
futbalu v Klenovci. Treba začať od
žiakov, vybudovať dorastenecké
družstvo a postupne aj mužstvo
dospelých. Bude to ťažká práca,
verím však, že futbal v Klenovci
znova ožije a vráti sa na svoje pozície. Želám mu veľa úspechov na
tejto ceste.
Slavomír Hruška

Poďakovanie futbalistov

Chcem sa ešte raz poďakovať všetkých priaznivcom klenovského futbalu,
ktorí nám pomáhali a podporovali nás v tomto končiacom sa roku 2020.
Prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku
2021.
Nezabudnite na klenovský futbal, postavme ho znovu na nohy a urobme
radosť fanúšikom.
Ján Brndiar
manažér futbalového klubu TJ Družstevník Klenovec

Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
Nech Nový rok prinesie zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť, v rodinách
pohodu a splnenie prianí.
Ďakujeme Vám za priazeň.
Členovia redakčnej rady Klenovských novín
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