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Opýtali sme sa starostky obce Zlaty Kaštanovej

Čo potrebuje občan k spokojnosti ?
Ak má byť občan spokojný s obcou v
ktorej žije, nestačí mu iba sedieť doma
a všetko kritizovať. Predovšetkým by
sa mal k rozvoju obce konštruktívne
vyjadriť keď je to účinné. A mal by prispieť aj niečím naviac, napríklad prácou
v obecných spolkoch a združeniach,
účasťou na akciách obce, alebo tým,
že si upraví a skrášli priestranstvo okolo svojho domu.
- Aká je vaša predstava o smerovaní obce?

- Čo podľa vás potrebuje bežný
občan, aby bol spokojný s obcou
v ktorej žije?

- Je to dosť individuálne. Niekto
potrebuje opraviť prístupovú cestu,
chodník, ďalší chce vodovod či kanalizáciu, upravený cintorín, funkčné
osvetlenie, udržiavanú verejnú zeleň,
suchú ulicu v zime. Iní chcú od obce
aj niečo viac: bezpečnú obec, kvalitné
školstvo, kultúru, športoviská, detské
ihriská, zábavu, rôzne možnosti trávenia voľného času. Mnoho občanov
mi pri zámerných alebo náhodných
stretnutiach kladie otázky týkajúce sa
priorít obce, jej rozvoja a smerovania.

- Snažím sa, aby bola moja predstava
v súlade s potrebami občanov. Týka sa
hlavne úloh rozvoja obce v oblasti odpadového hospodárstva, vzdelávania,
podpory podnikateľského prostredia,
ochrany životného prostredia, podpory
cestovného ruchu, podpory verejných
prác, rozvoja služieb, ale aj v oblasti
vytvárania rôznych možností trávenia voľného času občanov. Všetko sa
bude odvíjať od inančných možností
z vlastných zdrojov obce a od výziev
na predkladanie žiadostí o nenávratné
inančné príspevky.
- Ako sa vám pracuje s obecným
zastupiteľstvom?

- Vedenie obce a obecné zastupiteľstvo musí pracovať pre rozvoj obce

a potreby občanov. Zasiať semienko
vzájomnej nevraživosti nie je problém.
Ale komu by táto situácia vyhovovala?
Všetci sme tam zvolení za jediným
cieľom, aby sme svoje sily a schopnosti venovali práci, ktorá prináša obci a
občanom zlepšenie ich každodenného
života. Preto moja odpoveď je jednoduchá : nehľadajme dôvody na vyvolávanie problémov, ale hľadajme spôsoby,
ako pracovať v prospech občanov, ktorí nám dali svoju dôveru.

- Je pre vás komunálna politika
náročná?

- Som presvedčená, že na komunálnu
úroveň politika vôbec nepatrí. Do vedenia obce a do obecného zastupiteľstva
majú ísť ľudia, ktorí chcú obec rozvíjať
bez ohľadu na to, kto bol na akej kandidátke. Doteraz to vždy tak aj bolo.
Momentálne to nie je úplne jednoduché. Bez politikárčenia a osobných
záujmov by sa nám všetkým pracovalo
lepšie a efektívnejšie.
- Baví vás práca starostky?

- Áno. Hlavne keď sa podarí práca, ktorej výsledkom je zlepšenie či
(Pokračovanie na 2. strane)

Rok 2014 v Klenovci v číslach
Počet obyvateľov našej obce neustále klesá a túto skutočnosť dokumentujú aj nasledovné údaje za rok 2014.
K 1.januáru 2015 bolo v našej obci prihlásených na trvalý pobyt celkom 3 130 obyvateľov.
Počas roka sa narodilo 30 detí, z toho sa jedno dieťatko narodilo v
Írsku a jedno v domácom prostredí.
Zomrelo nám 36 občanov.
V priebehu roka sa do obce prihlásilo 24 občanov a odhlásilo sa 35.
Matričný úrad v roku 2014 zaevidoval len štyri uzavreté manželstvá,
z toho občianskou (civilnou) formou boli uskutočnené dva sobáše.
V roku 2014 boli rozvedené štyri manželstvá, ktoré boli uzavreté na
Matričnom úrade v Klenovci.
Ružena Kováčová

Klenovčania spomínali na 70. výročie oslobodenia
V piatok 23. januára si členovia
Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v
Klenovci a občania obce v odpoludňajších hodinách pripomenuli 70. výročie oslobodenia Klenovca.
Spomienka sa začala vo vestibule
spoločenského domu výstavou fotograií z obdobia 2. svetovej vojny v
Klenovci. Vystavené boli aj uniformy
vojakov používané v tomto období. Boli
zapožičané od Klubu vojenskej histórie
z Levíc a z Košíc, ktorých členovia sa
tiež zúčastnili spomienkovej slávnosti.
O 15.30 hod. bol pietny akt kladenia
vencov k pamätníkom na Námestí Karola Salvu. Zúčastnila sa ho aj Janka
Velochová, tajomníčka Oblastného
výboru SZPB z Rimavskej Soboty,
ako aj Pavel Antal z Klenovca, jeden
z mála žijúcich priamych účastníkov
SNP. Po pietnom akte sa približne sto
účastníkov osláv presunulo do kinosály

Spoločenského domu, kde spomienka
na oslobodenie Klenovca pokračovala
básňou Anny Koldrásovej a slávnostným príhovorom starostky obce Zlaty
Kaštanovej. Martin Stejskal prečítal
zápis z kroniky obce z obdobia vojny,
spomenul, ako bola obec pred 7O
rokmi oslobodená, aké boli napáchané materiálne škody a hlavne škody
na životoch ľudí. V obci máme už len
sedem priamych účastníkov, držiteľov
Osvedčenia podľa zák. č. 255/46 Zb. a
jedného z nich, Pavla Antala, pozdravila kytičkou starostka obce.
Po slávnostnom príhovore tajomníčka
OV SZPB Janka Velochová odovzdala
starostke obce Čestné uznanie z príležitosti 70. výročia SNP Obci Klenovec za zásluhy v národnom boji proti
fašizmu, za oslobodenie, za rozvíjanie
odkazu SNP. Čestné uznanie obci
bolo udelené Ústrednou radou SZPB
Bratislava.

Program hudobným pozdravom doplnili učitelia a žiaci Strednej odbornej
školy z Hnúšte. Potom starostka obce
prijala členov ZO SZPB v zasadačke
obecného úradu, kde v komornejšej
atmosfére s Pavlom Antalom spomínali
na vojnu, ale aj na obdobie po vojne.

Občania Klenovca si takto pripomenuli, že na hrôzy vojen sa nesmie
zabúdať, že je potrebné pripomínať to
mladšej generácii, ktorá vojnu nezažila a vlastne si ju nevie ani predstaviť.

J.Segečová
predsedníčka ZO SZPB v Klenovci

Pri pamätníkoch na Námestí K.Salvu sa konala pietna spomienka pri príležitosti 70.výročia oslobodenia Klenovca.
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Zápis do Registra chránených označení pôvodu

Klenovecký syrec
Začiatkom nového roka a to 14.januára 2015 Európska komisia zapísala
do Registra chránených označení pôvodu (CHZO) náš tradičný, už takmer
zabudnutý syr zo stredného Slovenska, vyrobený z ovčieho, ale i kravského mlieka a to Klenovecký syrec.
Po namáhavom schvaľovacom konaní,
ktoré spolu trvalo takmer štyri roky,
sa Slovensko môže zas pochváliť vo
svete tradičných pôvodných výrobkov.
Však popri Slovenskej bryndzi, Oštiepku, Parenici, Zázriveckých korbáčikoch, Tekovskej saláme a Salašnickej
ovčej hrudke máme schválený aj náš
tradičný a vyhľadávaný syr ešte zo 17.
storočia, ktorý už zažil na európskych
trhoch veľkú slávu.
Celý proces schvaľovania inicioval a
podporoval Cech bryndziarov pod vedením jeho predsedu Jána Keresteša
a legislatívu vypracoval a obhajoval s
príslušnými orgánmi (Patentový úrad,
Ministerstvo pôdohospodárstva, ako
aj s Európskou komisiou) vtedajší sekretár Cechu bryndziarov Karol Herian.
Získanie tejto registrácie v rámci EÚ
ako je označenia Chránenej zemepisnej oblasti nie je jednoduchý proces a
vyžaduje si popri vypracovaní opisu,
zloženia a vlastnosti výrobku ešte veľa
podkladov, ako napr. vymedzenie pôvodu, špeciičnosť výrobku, pôvodné
technológie, literárnu rešerš a podklady z histórie, zdôvodňovanie vzájomných súvislostí, atď. Všetky tieto podklady sme aj vďaka nadšeniu a pomoci
predstaviteľov obce Klenovec a hlavne
za pomoci manželov Zvarovcov dali
dokopy a dokázali sme to obhájiť.

Významným podnetom na oživenie
tejto výroby bolo, keď Ján Keresteš
pred štyrmi rokmi inicioval na tradičných slávnostiach Klenovskej Rontouke v Klenovci súťaže o najlepší
Klenovecký syrec (taktiež sa tam propagovalo aj ovčie mäso so súťažou o
najlepšie ovčie guláše). Víťazov súťaže aj bohato odmenil a povzbudil. Odvtedy v okolí obce Klenovec, a nielen
tam, už sa viacerí záujemcovia začali
zaujímať o možnosti rozšírenia chovu
oviec a obnovenia výroby Klenoveckého syrca v trochu väčšom merítku a obnoviť tak zašlú slávu svojich predkov.
Sme veľmi radi, že sa tradície výroby
Klenoveckého syrca oživujú a že už aj
vďaka nadšencom z Klenovca robia sa
reálne kroky na rozšírenie tejto výroby
a obnovenie slávy nášho tradičného
syra.
Sme presvedčení, že zápis nášho
tradičného syra Klenovecký syrec do
registra Chránených zemepisných
označení významnou mierou pomôže
obnoviť a rozšíriť naše dávne syrárske
tradície nielen v okolí Klenovca, ale i
na celom Slovensku.
Výroba tohto tradičného syra určite prispeje aj k pozitívnej propagácii
Slovenska, k rozvoju vidieka v tejto
Gemersko – malohontskej oblasti a
prispeje aj k rozvoju našich syrárskych
tradícii a agroturistike. Okrem toho práve takéto dobré a osvedčené vyzreté
syrárske výrobky významnou mierou
prispejú aj k spestreniu sortimentu
mliečnych výrobkov a k zdravej výžive
nášho obyvateľstva.
Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

Opýtali sme sa starostky obce Zlaty Kaštanovej

Čo potrebuje občan k spokojnosti ?
(Pokračovanie z 1. strany)

skrášlenie obce. Nie je to však len o
mojej práci, ale o kolektívnej práci všetkých zamestnancov obecného úradu,
desiatok dobrovoľníkov a podpory poslancov obecného zastupiteľstva. Mám
radosť, keď je podporený a zrealizovaný projekt, ktorého cieľom je zlepšenie
života v našej obci. Samozrejme, nemôžeme stihnúť všetko, ale veľa vecí
sa darí. Bez čoho by som sa obišla,
je stále viac papierov, i keď viem, že
úradnícka práca bez papierov nejde.
A čo ma trápi je pretrvávajúca závisť,
nenávisť a faloš pár ľudí.
- Práca s ľuďmi je nevďačná,
dočkáte sa niekedy aj dobrého
slova?

- Nečakám vďaku, rozhodla som sa
pracovať pre obec. Venujem tejto práci
svoje vedomosti, skúsenosti, kontakty,
aj svoj voľný čas. Mám pred sebou ciele a robím túto prácu z presvedčenia,

robím ju rada a chcem niečo aj urobiť.
Nie pre slová vďaky, ale preto, že je
treba niečo robiť a že sa niečo robiť dá.
Čím dlhšie je človek vo funkcii, tým je
to horšie a viac ľudí si znepriatelí. Každý nepochopí, že obec má obmedzené
kompetencie, že niektoré požiadavky
občanov sú neopodstatnené a že nie
vždy sa dá požiadavkám občanom vyhovieť...

- Čo potrebuje starostka obce
Klenovec, aby bola spokojná?

- Vidieť čo najviac spokojných občanov
Klenovca, čoraz krajšiu a pre občana
prospešnejšiu obec. Vidieť viac ľudí,
ktorí sa o dianie v obci zaujímajú a
prídu podporiť akcie obce svojou účasťou. Potešilo by ma, keby sa občania
- kritici oboznámili s kritizovanou vecou
hlbšie, aby získali vyjadrenie aj druhej
strany a tak by mohli primerane rozlíšiť
čo je dobré a čo je zlé, kde sú silné a
kde slabšie stránky. Redakčná rada

Typická podoba nášho tradičného Klenoveckého syrca.

K sviatku našich žien
Ôsmy marec je Medzinárodným dňom žien. Je to deň solidarity v boji za mier a rovnoprávnosť. O sviatku rozhodla konferencia
žien socialističiek v roku 1910 v Kodani. U nás sa udomácnil až
po 2. svetovej vojne v súvislosti s nástupom socialistickej vlády.
Po páde komunizmu upadol do zabudnutia. V ostatnom čase si ho
čoraz viac pripomínajú v obciach a mestách, ako aj v politickej strane SMER. Je správne, že MDŽ (táto skratka v minulosti bola veľmi známa) nadobudol nové, občianske zameranie, že je to sviatok
všetkých žien, nielen tých, čo pracujú.

Aj v Klenovci myšlienka emancipácie
žien, ich vyslobodenia, vymanenia sa
spod závislosti, z nevýhodného stavu,
ich osamostatnenia, resp. zrovnoprávnenia s mužmi zapustila hlboké korene. Po 1. svetovej vojne celonárodný
spolok ŽIVENA rozvinul v obci pod vedením učiteľky Júlie Moncoľovej širokú
vzdelávaciu a národno-uvedomovaciu
činnosť medzi roľníckymi a remeselníckymi ženami. V rokoch hospodárskej krízy sa robotnícke ženy zapojili
do politickej činnosti, do boja za práva
pracujúcich a za mier a proti pripravovanej vojne.
Počas Slovenského národného povstania sa klenovské ženy osvedčili ako
pomocníčky partizánov, ako ich ošetrovateľky a zdravotníčky. Mnohé dostali za to ocenenia, vyznamenania a
medaily. Právom im patria. Po vojne sa
zapojili do mierového života, pomáhali

vytvárať šťastné domácnosti a rodiny
v nových alebo obnovených domoch
a bytoch. Stali sa družstevníčkami,
ošetrovateľkami dobytka, robotníčkami v továrňach, ale aj pracovníčkami v
sociálnej oblasti, zdravotníctve, kultúre
a školstve. Ženy získali vzdelanie, stali
sa lekárkami, inžinierkami a ekonómkami, a pritom ostali originálne, svojské, pôvabné a krásne. Taký chýr ide
o nich po okolí.
Dnes naše ženy podávajú nadľudské
výkony vo výrobe a v kanceláriách.
Mnohé sú nezamestnané a pritom sa v
náročných ekonomických a inančných
podmienkach starajú v období novej
hospodárskej krízy o rodinu, o svoje
deti a manželov, ale aj o starých rodičov. Za to im patrí pri príležitosti Dňa
žien naša vďaka! Pozdravujeme ich a
želáme im, aby si ešte nadlho zachovali svoj optimizmus a elán.
- mo -
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Zloženie komisií obecného zastupiteľstva
1. Komisia inančná a správy obecného majetku
Ing. Štefánia Dovalová, Klenovec
332 - predsedníčka
Ľubica Husmanová, Klenovec 218
Marianna Trnavská, Klenovec 109
Radoslava Parobeková, Klenovec
138
Ing. Viktória Majerová – zapisovateľka
2. Komisia stavebná, územného plánovania a regionálneho rozvoja
Milan Čajko, Klenovec, 225 – predseda
Richard Bálint, Klenovec 217
Ing. Pavel Hrivnák, Klenovec 739
Ing. Tomáš Figuli, Klenovec 966
Ing. Mário Trnavský - zapisovateľ
3. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Mgr. Eva Brndiarová, Klenovec 113
- predsedníčka
Ing. Peter Kiráľ, Klenovec 607
Ján Vránsky, Klenovec 13
Vladimír Kováčik, Klenovec 759
Igor Černák, Klenovec 106
Ján Chudíc, Klenovec 508
Miroslav Láska, Klenovec 627

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín bude
20. apríla 2015.

Vladimír Dovala - zapisovateľ

4. Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu
Mgr. Janka Pohorelská – predsedníčka
Mgr. Stanislava Zvarová, Klenovec
325
Milada Kochanová, Klenovec 787
Elena Mináčová, Klenovec 357
Ing. Edita Moncoľová, Klenovec 762
Ján Sihelský, Klenovec 219
Marek Medveď, Klenovec 134
Jaroslav Zvara - zapisovateľ
5. Sociálno-zdravotná komisia
Ing. Edita Bartová , Klenovec 799
– predsedníčka
PhDr. Katarína Zamborová, Klenovec 52
MUDr. Jána Šoltés, Hnúšťa
Mgr. Silvia Chudicová, Klenovec 508
Mgr. Ľubomíra Vančíková, Klenovec
29
Viera Mináčová, Klenovec 398
Július Oláh, Klenovec 912
Jarmila Parobeková - zapisovateľka
6. Komisia na ochranu verejného záujmu
Mgr. Dalibor Ďuriš - predseda
JUDr. Pavel Struhár, Klenovec 534
Ing. Edita Bartová, Klenovec 799
Komisie boli schválené aj s členmi z radov občanov na druhom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.decembra 2014.

Kto si myslel, že po vlaňajšom supervolebnom roku
si naši občania tento rok oddýchnu od hlasovacích
miestností, hlboko sa mýlil. Je len začiatok nového
roka a už boli znovu vyzývaní na účasť na referende,
aby odpovedali na otázky, ktoré iniciovala Aliancia
za rodinu prostredníctvom petičnej podpisovej akcie.
Podobne ako drvivá väčšina minulých referend, aj
toto referendum bolo pre nízku účasť neplatné ! Ba
dá sa povedať, že skončilo úplným iaskom, keď na
referende sa zúčastnilo v rámci republiky len niečo
vyše 21% oprávnených voličov, pričom v našom kraji
to bolo najmenej (len vyše 16%) a v našej obci iba
vyše 6% voličov!!! Dokazuje to , že referendové otázky naši občania nepovažovali za také
dôležité, aby sa referenda zúčastnili a
že ich iste viac trápia iné životne dôležité problémy.
V mojom príspevku sa nechcem zaoberať obsahom
referenda, ale skôr okolnosťami tohto, ale aj iných referend v minulosti, prípadne v budúcnosti. Pri tomto
referende zohral nie veľmi šťastnú úlohu aj prezident
republiky Andrej Kiska, ktorý údajne ešte pri prezidentskej kampani sľúbil iniciátorom petičnej akcie za
referendum, že vyhlási referendum s pripravenými
otázkami. Neskoršie sa rozhodol pre pochybnosti s
otázkami obrátiť na Ústavný súd SR, čím si pohneval petičných aktivistov. Ústavný súd tiež rozhodol
šalamúnsky, keď jednu otázku vyškrtol, ostané tri

V Silvestrovskej estráde 2014 mali veľ ký úspech svojim temperamentným tanečným vystúpením aj „divoké amazonky“

Silvestrovská estráda 2014
Silvestrovská nálada zavítala do
Klenovca skôr. O zábavu, smiech a
dokonca i plač sa postarali členovia FS
Vepor. V poradí už 41. ročník estrády
sa konal dňa 29. decembra 2014. Účinkovali: Patrícia Franeková, Kristína
Plichtová, Lucia Zvarová, Nika Paľová,
Vika Dovalová, Janka Jakabšicová,
Paula Vrbínska, Miška Pockľanová,
Katka Kantoráková, Monika Hrušková,
Tomáš Dovala, Tomáš Husár, Tomáš
Plavucha, Jozef Bulka, Miroslav Randlísek, Ján Beláni a Kristián Pockľan. O
zvuk sa staral Pavel Vančík. Kulisy a
svetlo mali na starosti Ján Kvanda a
Barborka Brndiarová. Foto, kamera,
video Imrich Garlaty.
Tradičná Silvestrovská estráda sa
tento rok niesla v znamení úspešnej
reality show nemenovanej komerčnej
televízie Farma. Folkloristi vymenili

ponechal, hoci mnohí ústavní právnici aj členovia
ústavného súdu mali iný názor. Prezident Kiska po
rozhodnutí ÚS najprv vyhlásil, že otázky v referende
podporí, neskoršie však vyslovil určité pochybnosti o ich ústavnosti. Potom začala zúrivá kampaň za
referendum, do ktorej sa okrem rôznych organizácií
zapojili neskoršie aj niektorí predstavitelia katolíckej
cirkvi, politických strán. Kampaň sa netýkala referendových otázok, ale skôr sa zamerala na práva
rôznych menšín a útokov na nich. Tá kampaň začala
úplne rozdeľovať našu spoločnosť a 2-3 mesiace sa
o inom nehovorilo len o referende. Napriek tomu, že
referendum skončilo iaskom, diskusia o ňom neutí-

kroje za vidly, gumáky a plyšové zvieratká a celý večer bavili publikum vtipnými scénkami zo života na Klenovskej
farme.
Diváci sa stali svedkami farmárskej
súťaže, napínavej záchrany života
kuraťa, určeného na pekáč, spolu so
záchranármi hľadali strateného vodcu
horskej služby pod lavínou, dokonca
mali možnosť zhliadnuť neznámu verziu rozprávky o kozliatkach. Obľúbená
moderátorka Marianka Resutiková,
tento rok využila nielen svoj šarm, ale
i herecké nadanie a na jeden večer sa
zahrala na Kvetku Kmotorkovú. Nechýbali ani netradičné tance, ktoré zaujali
hlavne ženskú časť publika. Divoké
Amazonky roztancovali nadšené hľadisko a ohnivé lamenco urobilo krásnu
bodku za celým programom.
Zuzana Karabínošová

tickými stranami pre presadzovanie svojich záujmov.
Ale tu je aj inančná stránka. Všetky referendá sú v
súčasnosti platené zo štátneho rozpočtu. Aj toto stálo
vyše 6 miliónov eur. Pribúdali by ako huby po daždi a
vyhadzovali by sa zbytočne inancie zo štátnej kasy,
ktoré by sa naozaj isto dali použiť na dôležitejšie ciele. Zaujímavé je, že hlavne opoziční poslanci, ktorí
neustále poukazujú na plytvanie so štátnymi prostriedkami, sú ticho pri vyhlasovaní referend, ktoré pri
reálnom pohľade nemajú dopredu žiadnu šancu na
úspech. Niekedy sú to naozaj len populistické akcie,
ktoré majú za cieľ zviditeľniť iniciátora referenda. Tu
by asi pomohlo len to, aby sa vyhlásenie referenda
plateného zo štátneho rozpočtu, týkalo
len problémov verejného záujmu celého štátu, alebo zahraničného vývoja
dôležitého pre našu republiku iniciované poslancami SR, vládou SR alebo prezidentom
SR. Ostatné referendá organizované záujmovými
organizáciami, prípadne politickými stranami by si
zaplatili sami organizátori so svojimi podporovateľmi,
sponzormi a pod. Potom by si isto rozmysleli, či by
organizovali referendá, ktoré sú vopred odkázané na
neúspech a referendum by v budúcnosti získalo na
vážnosti tak, ako to pôvodne v ústave bolo myslené,
ako inštitút najvyššej priamej demokracie v spoločnosti. A možno by aj účasť na ňom bola vyššia....

Zbytočné referendum?
cha a začína sa polemizovať o tom, aby sa znížila
50%-ná kvóta účasti na referendách, prípadne aby
sa úplne zrušila, a tak by bolo referendum platné. Ale
akú účinnosť by malo pre budúcnosť referendum,
na ktorom by sa zúčastnilo 20% voličov, z toho stačí
nadpolovičná väčšina pre platnosť referenda, ktorého
výsledok by sa mal pretaviť do zákona? A čo ostatných 80-90% voličov, ktorí svojou neúčasťou vyjadria
svoj nesúhlas s otázkami. Okrem toho by v takomto
prípade neustále pribúdali referendá pre každú maličkosť iniciované rôznymi skupinami občanov, poli-

Slavomír Hruška

Naše ženy sú aktívne
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Jednou z aktivít Cirkevného zboru ECAV sú stretnutia žien. Pred
niekoľkými rokmi sme ho nazývali
„stretnutie žien strednej generácie“. Rôčky však plynú a tak teraz
by už tento názov nebol výstižný...
Pravdou však je, že stretnutia
bývajú pravidelne a je to činnosť
Spoločenstva evanjelických žien
(SEŽ). Celoslovenská pôsobnosť
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Salvu. Jeden pondelok v mesiaci,
vopred dohodnutý a určený, prichádzajú sem ženy, kde ich čaká
pripravený program: spev, čítanie
a výklad Božieho Slova, téma, aktuality, rozhovory... Aké témy preberáme? Vystriedali sa už viaceré
cykly: biblické ženy, významní dejatelia nášho národa i cirkvi, pozoruhodné udalosti aj osobnosti. Na

Gombíkový strom štyroch ročných období – výsledok liečebnej terapie.

V Zborovom dome ženy pripravujú rybičky na celoslovenské podujatie.

SEŽ je známa už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Mali
sme tú česť hostiť účastníčky Valného zhromaždenia 1. mája 2010.
Boli tu aj delegátky zo zahraničia
– Nemecka, Poľska a Maďarska. V
rokoch 2012 a 2014 boli ďalšie valné zhromaždenia a to v Leviciach a
v Púchove, na ktorých sme sa tiež
zúčastnili.
Naše klenovské SEŽ máva svoje
stretnutia v Zborovom dome Karola

ostatnom stretnutí sme si vypočuli
objasnenie druhého článku Viery
všeobecnej kresťanskej, v marci budeme rozoberať tretí článok
VVK.
Viackrát do roka mávame spestrenie formou ochutnávok – či už pečiva, pomazánok alebo iných dobrôt.
Ba podelíme sa aj s inými: v júni
sme napiekli medovníčky a potom
ich ozdobovali. Boli všetky v tvare
ryby – po grécky je to ICHTYS.

Napečené medovníčky ženy vyzdobili a vkusne zabalili.

Písmenká tvoria skratku: Iésús
Christos Theú Huiós, Sótér, teda
Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ.
Tieto rybičky sme doniesli a rozdali
v Spišskej Novej Vsi, kde bolo Celoslovenské stretnutie evanjelikov.
Naše aktivity sa neobmedzujú len
na Klenovec a len na evanjelické
ženy. Radi spolupracujeme aj s
inými. Každoročne mávame na začiatku marca ekumenický Svetový
deň modlitieb, spolu so sestrami z
Bratskej jednoty baptistov.
Radi sa pridávame aj k dobrovoľníckym aktivitám v rôznych formách. V minulom roku sme na jar
zorganizovali zber šatstva, ktorý

následne Pomocný anjel, o. z., použilo na charitatívne účely. Nebolo
toho málo, nazbieralo sa vyše tisíc
kilogramov! Symbolický výťažok z
toho (36 eur) sme venovali na veľký a zaujímavý projekt GOBELÍN.
O ňom vás tiež radi budeme informovať.
Na základe prosby jednej dobrovoľníčky z oblasti Košíc sme
zozbierali nadbytočné gombíky a
poslali jej. Boli použité pri voľnočasových aktivitách v jednom košickom stacionári.
Tešíme sa, keď môžeme pomáhať
a robiť radosť iným.
Anna Germanová

Naše gombíky využila dobrovoľ níčka pri práci s pacientami stacionára.
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Nová kniha V. Mináča

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine vyšiel koncom roka 2014 výber najlepších esejí nášho rodáka, spisovateľa Vladimíra Mináča DÚCHANIE DO PAHRIEB a NÁVRATY K PREVRATU v jednej publikácii. Je to oživené a rozšírené Dúchanie do pahrieb z roku 1970 spolu s úvodným textom z roku 1965 a s doslovom
Štefana Moravčíka. Návraty k prevratu sú z roku 1993. Sú to pohľady Vladimíra
Mináča na Nežnú revolúciu, ktoré sú platné i dnes, pokiaľ ich niekde neprekonal
vývin udalostí, ako napísal Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, v úvode k
novej publikácii. Knihu si možno objednať vo Vydavateľstve Matice slovenskej
(písomne, e-mailom: info@vydavatel.sk alebo telefonicky na čísle 043/490 68 77).
Viazaný výtlačok stojí 10,90 eur.
- mo -

Hľadáme logo pre spoločnú
propagáciu cestovného ruchu

Na gobelíne už vidno, v spodnej štvrtine, vyšité časti; postupujeme smerom dohora, budova školy je už tiež hotová.

Logo, pod ktorým bude spoločne propagovaná ponuka cestovného ruchu v
regióne Malohont, by malo vystihovať
to, čo je pre náš región charakteristické a to, čo môže náš región ponúknuť
návštevníkom. Aby sa s ním stotožnilo
čo najviac ľudí, dávame vám možnosť
podieľať sa na jeho tvorbe.
Zámerom tvorby loga pre región Malohont je docieliť jednotný systém v oblasti propagácie cestovného ruchu už v

Projekt GOBELÍN
Ručné práce boli v minulosti rozšírenou a obľúbenou činnosťou
mnohých žien. Výsledkom boli prekrásne obrusy, či už vyšívané,
háčkované, rôzne kombinované, ale aj mnoho užitočných súčastí oblečenia, napr. svetre, pulóvre, šály... Iste v každej domácnosti by sme
aj dnes našli celé kôpky týchto výrobkov.

Dnes to už tak nie je. Prečo? To by
bola téma na dlhú diskusiu. Zručnosťvšak zostala a toto bolo aj podkladom
pre myšlienku, že by ju bolo možné a
vhodné využiť. Kde? Prečo? Pre koho?
Dovoľte mi informovať vás, milí čitatelia Klenovských novín, o Projekte Gobelín, ktorý využíva práve zručnosť a
ochotu našich slovenských žien. Nie je
to samoúčelné, je to „len“ prostriedok
na využitie schopnosti žien-vyšívačiek.
Na každoročnom celoslovenskom
stretnutí výboru Spoločenstva evanjelických žien mávame okrem samozrejmého bilancovania roku predošlého
aj plány do budúcnosti. Na takomto
stretnutí v roku 2011 prišla s návrhom
pani Jana Kepplová z Bratislavy, aby
sa k päťstému výročiu reformácie (v
roku 2017) pripojili ženy zo Slovenska
prácou, ktorá by zobrazovala práve
tento dejinný úsek. Jej návrh sme prijali a pustili sa do neľahkej práce: všetko
potrebné pripraviť a zrealizovať. Na
zobrazenie jednotlivých dejinných udalostí sa podujala akademická maliarka
Janka Krivošová. Vytvorila cyklus 15
obrazov, na ktorých sú zachytené významné osobnosti, dejinné udalosti i
miesta, kadiaľ „kráčala história“.

Tento projekt Gobelín je teda vyšívaná
história Reformácie na Slovensku. Ide
o projekt SEŽ k 500. výročiu Reformácie. Zapojili sme sa aj my, ženy z Rimavského seniorátu ECAV. K tomu sú
organizované školenia, na ktorých sa
zúčastnili sestry Zinka Bútorová a Ľubka Komendová. Prvé školenie vyšívačiek bolo v októbri 2012 v Liptovskom
Trnovci. Druhé školenie bolo tiež tam
v júni 2013. Odtiaľ sme si už doniesli
„svoj“ obraz číslo 6: Náboženské povstania (Mikulovský a Linecký mier). Sú
na ňom zobrazené: Gabriel Bethlen,
Mikulovský mier, sloboda viery 31.XII.
1621, Ferdinand II., Juraj Tranovský
1636, Juraj I. Rákoci, Linecký mier,
Ferdinand III. Bolo potrebné pustiť
sa do práce. Nešlo to hneď a nebolo
to ani jednoduché. No v januári 2014
sme obraz namaľovaný na plátne (má
rozmery 100 x 120 cm) upevnili na vyšívací rám a začali organizovať postup
prác na vyšívaní. Sme veľmi radi, že
výborný základ dala pani Moncoľová z
Rimavskej Soboty, ktorá vyšila časť v
ľavej spodnej časti, hlavne portrét Ferdinanda III. a Linecký mier 1645.
V marci 2014 bolo tretie stretnutie
vyšívačiek v Párnici na Orave, aj tam

sme mali svoje zastúpenie. Na jar sa
obraz vrátil do Klenovca a do vyšívania
sa pustili naše ženy: Mária Brndiarová,
Zinka Bútorová, Anka Bartová a iné.
Postupne sa „vyfarbil“ Juraj I. Rákoci
a v lete sa už „murovala“ škola. Túto
zimu sa obraz presťahoval až do Kráľa, kde u Hruškov priberá ďalšie farby.
Čaká ho cesta do Kokavy a iste aj na
ďalšie miesta seniorátu, aby sme ho
mohli včas a zdarne ukončiť. Všetkých
15 obrazov bude treba upraviť, aby boli
vhodné na vystavenie v roku 2017 na
oslavách reformácie v Nemecku.
Dôležitou súčasťou projektu je aj
oboznámenie sa s históriou, ktorá
bude popísaná k jednotlivým obrazom
v pripojenej brožúre. Celé toto dielo má
pomôcť nielen priblížiť si dejinné udalosti, ale i so zanietenosťou pre krásu a
dobro hľadieť do budúcnosti. Sme radi,
že sa môžeme zapájať do prác, ktoré
budujú a usmerňujú naše myslenie i
snaženie na pozitívne hodnoty.

tomto roku (letáky, brožúry, mapy, banery, spoločná web stránka, propagácia na výstavách cestovného ruchu a
pod.). Logo regiónu Malohont symbolicky spojí všetky zaujímavosti, pamiatky, podujatia, ubytovacie, stravovacie a
doplnkové služby v našom regióne pod
jednu strechu. Návštevníci regiónu, ale
i miestni obyvatelia tým získajú väčší
prehľad v tom, čo všetko možno v našom regióne vidieť či zažiť. Zároveň sa
tým zaradíme medzi ostatné regióny,
ktoré sa spoločne propagujú a sú ľahšie identiikovateľné aj vďaka logu, pod
ktorým vystupujú v rôznych marketingových aktivitách.
Návrhy na motívy loga je možné posielať v slovnej (nie obrázkovej) podobe.
Motív, ktorý bude najlepšie vystihovať
región Malohont z hľadiska cestovného
ruchu, bude spracovaný profesionálnym graikom.
Ak sa aj vy chcete podieľať na tvorbe
loga, môžete svoje návrhy posielať na
mailovú adresu:
struharovahenrieta@gmail.com

Kontaktná osoba:
Ing. Henrieta Struhárová, manažérka
Mikroregiónu Rimava a Rimavica,
struharovahenrieta@gmail.com
Realizované v rámci projektu Mikroregiónu Rimava a Rimavica, Marketing
služieb vidieckeho cestovného ruchu v
MAS MALOHONT, ktorý je spoluinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci
Osi 4 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

Anna Germanová

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, o.z. RODON Klenovec a Obec Klenovec v spolupráci so stolnotenisovým klubom v Klenovci pozývajú
na V. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise v
sobotu 28. marca 2015 v telocvični Základnej školy V. Mináča v Klenovci so začiatkom o 9.00 hod.
Priaznivci športu, príďte povzbudiť súťažiacich z okolitých obcí mikroregiónu a prineste si obuv na prezutie.Bližšie informácie:
Kancelária Mikroregiónu Sinec – Kokavsko, Ul. SNP 61, Klenovec
alebo na tel. čísle 54 849 47, resp. 0907 806 230.
- mk -
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Osvetársky ples
Fašiangové obdobie, ktoré sa začína
po Troch kráľoch a končí Popolcovou
(Pirohovou) stredou, bolo odjakživa časom zábav a plesov, na ktorých sa ľudia zabávali. V sobotu 31. januára sa
konal v Kultúrnom dome v Klenovci už
35-krát tradičný Osvetársky ples, ktorý
organizovala Obec Klenovec.
Tak ako po predchádzajúce roky tak
aj tentokrát sa ľudia prišli zabaviť do
vyzdobených priestorov Kultúrneho
domu v Klenovci. Po privítaní a prípitku
ples otvorila valčíkom tanečná skupina
Dance Attack z Lučenca a tanečníci
folklórneho súboru Vepor typickou Klenovskou Rontoukou, ktorá v minulosti
nesmela chýbať na žiadnej zábave. O

dobrú náladu sa až do ranných hodín
starala hudobná skupina ESO z Lučenca. Celým večerom hostí sprevádzal
moderátor Lukáš Pelc. Ani sme nezbadali ako rýchlo tá noc pri dobrej zábave
prešla. Až ráno, keď pri lúčení viacerí
povedali: - Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok, - tak sme si uvedomili, že
ples sa pomaly končí. Tí najvytrvalejší,
ktorí si ostali zaspievať s heligonkármi
FS Vepor, dokonca odchádzali až keď
začínalo svitať.
Obec Klenovec ďakuje za pomoc pri
príprave podujatia, výzdobe, zabezpečovaní a realizácii 35. ročníka Osvetárskeho plesu členom FS Vepor z
Klenovca.
- jz -

Členovia folklórneho súboru Vepor v závere januára absolvovali náročný tanečný víkend, počas ktorého sa zdokonaľ ovali vo svojom tanečnom majstrovstve.

Tanečný víkend
Predposledný januárový víkend bol pre väčšinu mládeže ako
každý iný, ale pre členov Folklórneho súboru Vepor, ktorých spája
láska k ľudovému tancu a spevu o čosi zaujímavejší.

V piatok podvečer sa všetci stretli nad
obcou Kokava nad Rimavicou, v priestoroch penziónu Močiar, kam niektorí
prišli na aute, iných doviezli rodičia alebo vysadli rovno z autobusu, keď išli
zo školy. Neprišli tam, aby si oddýchli
po ťažkom týždni v škole, ale prišli
na sebe tvrdo pracovať. Veď okrem
kondičky bolo treba naučiť mladších
členov tanec z Terchovej. Po nácviku
pokračovala voľná debata o tradičnej
kultúre. V sobotu ráno prišli manželia
Pavligovci z FS Magura z Kežmarku a

učili tanečné motívy goralov. Popoludní si tanečníci pretancovali s Ľudovou
hudbou FS Vepor tance z regiónu
Gemera – Malohontu a večer sme si
zaspievali s heligonkármi fašiangové
piesne spolu s mužskou a ženskou
speváckou skupinou FS Vepor. Stanislave Zvarovej pri rozcvičovaní a
tanečných motívoch pomáhali Matej
Benco, Barborka Brndiarová a Lucia
Zvarová.
Bol to náročný víkend, ale splnil očakávania vedúcich.
- jz -

Klenovský syrec je chráneným výrobkom

Časť účastníkov tohtoročného, v poradí už 35.ročníka tradičného Osvetárskeho plesu v Klenovci.

Do európskeho zoznamu výrobkov s
chráneným
zemepisným označením
pribudol ďalší slovenský produkt. Je
to klenovský syrec
– zrelý polotvrdý syr,
údený alebo neudený. Bol známy už v
19. storočí v celom

Uhorsku. Vyrába sa z
ovčieho alebo z kravského mlieka s pridaním mliečnych kultúr
zo surového ovčieho
mlieka
pochádzajúceho zo slovenských salašov. Na
povrchu syra sa nachádza ornament s
vyobrazením kríža či

V čase osmanskotureckého panstva

Osmanská ríša sa rozprestierala na
území Európy, Ázie a Afriky v rokoch
1300—1923. Vznikla z malého pohraničného kniežactva osmanských
Turkov v západnej časti Malej Ázie.
Na jej čele stál Osman (1281—1324),
zakladateľ ríše. Počas vlády jeho nasledovníkov Osmanská ríša rozšírila
svoje panstvo aj do Európy. Roku 1355
Turci ovládli Srbsko (po bitke na Kosovom poli) a roku 1526 aj Uhorsko po
bitke pri Moháči, v ktorej zahynul uhorský kráľ Ľudovít II. Z Uhorska vytvorili
provinciu – pašalik.
Turci v roku 1532 vtrhli na Slovensko.
Od roku 1544 sa ich nájazdy pravidelne opakovali. Dobyli Fiľakovo, Rimav-

skú Sobotu a okolité dediny, vrátane
Klenovca. Južné Slovensko si natrvalo podmanili v roku 1554. Vyrabovali
obce, odviedli ľudí do otroctva, vrátane
detí, ktoré vychovávali v islamskej viere pre vojenskú službu ako janičiarov
(z tur. yeni ceri = nový oddiel). Janičiari
boli horší ako Turci. Obyvateľstvo pred
nimi utekalo do hôr. O ich príchode si
obce navzájom dávali znamenie zapálením ohňov.
V druhom období tureckého panstva
(1596—1686) bolo južné Slovensko
kondomíniom – poplatníkom na dve
strany: Turkom, ale aj domácim zemepánom, čo veľmi zaťažilo mestá a
obce, ako aj poddaných. Dane a po-

platky sa platili tureckému miestodržiteľovi v Egri. Skladali sa z inančnej
dane, výkupného zo štátnej roboty
a z naturálií. Inkasovali ich úradníci.
Ich výška sa z roka na rok zvyšovala. Vymáhali ich tvrdo a násilne. Turci
vyžadovali aj dary pašovi, úradníkom,
sudcovi a služobníctvu. Platila sa aj
domová daň. Klenovec platil daň za
10 domov (bolo ich v skutočnosti viac,
lebo obec už v tom čase bola väčšou
osadou).
O tomto období vydal v Bratislave v
roku 1974 vedeckú publikáciu prof.
PhDr. Jozef Blaškovič (1910), rodák
z obce Imeľ v Komárňanskom okrese, pod názvom Rimavská Sobota v

štvorlístka. V európskom registri je už
desať slovenských
produktov, napríklad
slovenská bryndza,
zázrivský korbáčik
či skalický trdelník
alebo
bratislavský
rožok – informoval
denník SME 16. januára t.r.
(r)

čase osmanskotureckého panstva, v
ktorej uverejnil preklad 255 tureckých
listín z tohto obdobia s úvodom a komentárom. Zachovali sa v archíve v
Rimavskej Sobote. Obsahujú údaje o
vnútornej tureckej správe na okupovanom území, korešpondenciu s mestami a obcami na južnom Slovensku,
s vojenskými veliteľmi a s centrálnou
mocou v Istanbule. Je to bohatý materiál o živote slovenského ľudu, resp. o
pustošení Turkov na území Slovenska,
ktoré zabrzdilo hospodársky rozvoj na
Slovensku až do revolúcie 1848. Dialo
sa to v záujme džihádu – svätej vojny
na rozšírenie alebo obranu islamu.
Stretávame sa s tým aj dnes, keď v
Európe šarapatia teroristi Islamského
Július Molitoris
štátu.

Klenovské noviny 1/2015

Strana 7

Strana 8

Klenovské noviny 1/2015

Bedmintonisti v polovici sezóny
Mladí klenovskí bedmintonisti vstúpili do druhej
polovice sezóny 2014/2015 so striedavými úspechmi. Až šesť celoslovenských turnajov v kategóriách
od najmladších žiakov až po dospelých absolvovali
hráči, ktorí pravidelne trénujú v telocvični našej základnej školy.

Hneď po skončení zimných prázdnin, 10.januára, sa konala Grand
Prix Prešova staršieho dorastu, kde
nás reprezentovali dvaja vekom ešte
stále mladší dorastenci - Richard
Šmatlák a Dárius Bálint. Viac sa darilo Šmatlákovi, ktorý vybojoval vo
dvojhre najcennejší kov. Vo štvorhre s
reprezentačným kolegom Jánom Baluchom z Prešova obsadili tretie miesto
a v mixe s Košičankou Lenkou Drotárovou skončili takisto tretí. Bálint vo
dvojhre prehral v 2.kole. Štvorhra mu
vyšla o niečo lepšie, keď s Berdisom
(PBA Prešov) v boji o medailu prehral
s oddielovým kolegom R.Šmatlákom.
Druhé kolo bolo konečnou stanicou aj
v mixe, v ktorom nastúpil s Maleckou
(KBC Košice).
O týždeň neskôr, 17.januára, štarto-

vali v Trenčíne na Grand Prix naši najmladší. Dvaja chlapci (Samko Vranský,
Filipko Váradi) a dve dievčatá (Saška
Figuliová, Sofka Osuchová) hrali v kategórii najmladšieho žiactva ďalší zo
svojich veľkých turnajov. Viac sa darilo
dievčatám, ktoré vybojovali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. O
striebro sa postarala dvojica FiguliováOsuchová v dievčenskej štvorhre a o
bronz vo dvojhre dievčat Figuliová, ktorá tak potvrdila tretie miesto v celoslovenskom rebríčku. Z chlapcov sa ďalej
v turnajovom pavúku dostal Vranský,
ktorý v treťom kole prehral s neskorším
víťazom turnaja. Váradi prešiel prvým
kolom, avšak v ďalšom už na svojho
súpera nestačil. Vo štvorhre chlapcov
dvojicu Vranský-Páleš (Hnúšťa) zastavili súperi tesne pred bránami semii-

V marci už aj prvé dva prípravné zápasy

Futbalisti sú už v príprave
Po zimnej prestávke mužstvo dospelých začiatkom februára začalo s
prípravou na jarnú časť súťaže I.triedy.
Jarná časť sezóny 2014-2015 bude
ťažká, nakoľko po jej ukončení v I. triede ostane len desať mužstiev z doterajších pätnástich.
Futbalové mužstvo TJ Družstevník
Klenovec je v súčasnosti na 4. mieste tabuľky so stratou štyroch bodov
na prvé miesto, na ktorom zimovali
hráči Kráľa. Súťaž máme teda rozbehnutú dobre a budeme sa snažiť udržať kontakt s čelom tabuľky. V týchto
dňoch riešime doplnenie kádra z Iskry
Hnúšťa: obnovili sme hosťovanie Petra
Pláštika, rieši sa príchod Klenovčana
Denisa Ištóka. Samozrejme máme záujem o obnovenie hosťovania Tomáša
Brndiara z FK CSM Tisovec. Z tohto
mužstva máme záujem aj o skúseného hráča, ktorého ešte nechcem menovať, keďže táto vec je ešte v štádiu
riešenia. Lukáš Ulický, ktorý hral u nás
na jeseň, momentálne trénuje v Iskre
Hnúšťa, kde pravdepodobne odohrá
jarnú časť.
Stále nás trápia zranenia viacerých
hráčov, z ktorých niektorí sú už po
operáciách, ale pre rekonvalescenciu
ešte v jarnej časti pravdepodobne ne-

nastúpia.
V marci máme naplánované odohrať
dva prípravné zápasy /Pohronská
Polhora, Hnúšťa/. Odohrajú sa podľa
počasia na umelom trávniku v Tisovci alebo na prírodných futbalových
ihriskách. V marci začnú s tréningom
aj naši žiaci v telocvični klenovskej základnej školy.
Obom mužstvám prajem dobrý štart
do jarnej časti a tešíme sa na podporu
našich fanúšikov. Verím, že aj vedenie
obce nás podporí v úspešnej reprezentácii našej obce.
1. Kráľ

14 10 2

2

51:19 32

2. Lubeník

14 10 2

2

37:19 32

3. Muráň

14 10 0

4

26:12 30

4. Klenovec

14 9

1

4

34:20 28

5. Jelšava

14 9

0

5

45:21 27

6. Revúčka

14 9

0

5

37:24 27

7. Gemer

14 7

3

4

34:21 24

8. Ožďany

14 7

2

5

35:21 23

9. Jesenské B

14 6

2

6

31:29 20

10. Sirk

14 6

0

8

28:30 18

11. Rim. Seč

14 5

1

8

27:41 16

12. Veľký Blh

14 3

1 10 18:50 10

13. Bátka

14 2

1 11 19:49

7

14. V. Teriakovce 14 2

1 11 17:62

7

15. Radnovce

0 12 23:44

6

14 2
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nále. Dvojica Váradi-Mihaľov (Bánov)
po jednom víťaznom zápase už druhé
kolo nezvládla a vypadla s nasadenou
košickou dvojicou. V mixe sa ani jednej klenovskej dvojici nepodarilo postúpiť ďalej z prvého kola. 24.januára
usporiadal zvolenský klub Slávia TU
Grand Prix mladšieho dorastu. Na nej
štartovali traja naši zástupcovia v tejto
pre nich prioritnej kategórii. Všetci traja (R.Šmatlák, D.Bálint a M.Trnavský)
si odniesli z každej disciplíny, v ktorej
štartovali, pódiové umiestnenie. Zlato
vybojoval Šmatlák v dvojhre a striebro
s Trnavským vo štvorhre. Jediný Bálint
sa predstavil vo všetkých troch disciplínach a vo všetkých bral bronz. Vo
štvorhre s Ivankom (Lokomotíva Košice) a v mixe s Maleckou (KBC Košice).
Na prelome januára a februára sa
konali Grand Prix staršieho žiactva a
dospelých. Prešov usporiadal turnaj
starších žiakov v sobotu, Košice turnaj dospelých od piatka až do nedele. Turnaja v Prešove sa zúčastnila z
Klenovca iba Frederika Bálintová, na
ktorej badať výkonnostný vzostup. Potvrdila to postupom do osmičky najlepších, kde podľahla neskoršej víťazke
Orlovskej z Prešova v dvoch ťažkých
setoch. V mixe s Antoškom (Zvolen)
nepostúpili z prvého kola, vo štvorhre
neštartovala.
Na celoslovenskom turnaji dospelých
sa predstavili Šmatlák a Bálint. A dali
o sebe vedieť. V konkurencii 48 mužov
sa prebojovali medzi 16 najlepších hráčov, kde prehrali s oveľa skúsenejšími
súpermi. Vo štvorhre sa im darilo už
menej a obidvaja so svojimi spoluhráčmi nepostúpili z prvého kola. V mixe
sa predstavil iba Šmatlák a spolu s
klenovskou odchovankyňou Romanou
Surovou (Spoje Bratislava) skončili
medzi ôsmimi najlepšími pármi. Na
turnaji sa predstavili dve klenovské
odchovankyne. Popri Surovej aj Nikoleta Bálintová (CEVA Trenčín). Spolu
hrali ženskú štvorhru, no tam prehrali
v boji o medailu s košickým párom
Palková-Vargová. Dvojhra vyznela lepšie pre Bálintovú, ktorá skončila tesne
pred bránami semiinále. Surová sa so
súťažou rozlúčila v prvom kole. Pod
slabšie výkony sa podpísalo skúškové
obdobie na vysokých školách, ktoré
zabralo obidvom (našim) hráčkam veľa
času a na trénovanie ho tak zostalo len
minimum.
Zatiaľ posledný celoslovenský turnaj
usporiadal klub PBA Prešov v Národnom bedmintonovom centre 7.febru-

ára. Na Grand Prix štartovali Gabriel
Parobek, Alžbeta Bálintová a Michaela
Ostricová. Kým v chlapčenskej kategórii sa vo dvojhre a štvorhre Parobek neprebojoval z prvého kola, v mixe spolu
s Bálintovou prehrali v druhom kole s
neskoršími inalistami z Prešova, dvojicou Karpják-Chmurovičová. Viac sa
darilo našim dievčatám, keď vo štvorhre vybojovali bronzovú medailu. Výborné výkony podali aj v dvojhre, avšak
medaily im ušli len o vlások a obidve
skončili v osmičke najlepších dievčat.
V nasledujúcom období čakajú klenovských hráčov „malé majstrovstvá“,
čiže Oblastné majstrovstvá Slovenska.
Richarda Šmatláka ako juniorského reprezentanta Slovenska čakajú v dňoch
26.marca až 4.apríla majstrovstvá Európy zmiešaných družstiev a jednotlivcov v poľskom Lubine. Prípravou pred
ME boli medzinárodné juniorské circuitové turnaje v maďarskom Pécsi a poľskom Lubine, dejisku marcových ME
juniorov. Na obidvoch turnajoch bojoval Šmatlák o miestenku na blížiace sa
ME. A hoci ani na jednom nevybojoval
žiadne medailové umiestnenie, svojimi
výkonmi presvedčil reprezentačného
trénera a pozvánku do „repretímu“ dostal. Držme mu palce!
Richard Bálint

Podporte športovcov
Chcel by som vyzvať občanov našej obce o podporu
TJ Družstevník Klenovec
poukázaním 2% z dani. Potrebné údaje:
IČO: 00692697
Právna forma: Občianske
združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jednota Družstevník
Sídlo: Nová štvrť 720, 980
55, Klenovec
Kontakt pre tlačivá: Ján Brndiar, tel. číslo 0905 295 241.
Vedenie
bedmintonového
oddielu TJ Družstevník Klenovec chce touto cestou
poďakovať všetkým fanúšikom a podporovateľom a
zároveň vyzýva dobrovoľných darcov o venovanie
2% z dane. Bližšie informácie radi poskytnú členovia
oddielu Ivan Majorský a Richard Bálint.

Ďakujeme!
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