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Budeme voliť predsedu a poslancov samosprávneho kraja
V sobotu 26.novembra sa uskutočnia regionálne voľby na Slovensku. My, občania,
si tak budeme môcť vybrať a zvoliť predsedu a poslancov nášho Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Je to naše právo, aby sme
sa prostredníctvom svojich
zástupcov, ktorým sme dali
hlas, zúčastňovali na správe
vecí verejných. Táto prostá
poučka nás môže priviesť
k volebným urnám, alebo
nás, naopak, môže nechať
ľahostajnými, pretože si, a
oprávnene po skúsenostiach
z predchádzajúcich volieb,
môžeme povedať: „Čo ma
je po županovi, čo ma je po
poslancoch. Poznajú nás len
pred voľbami a potom nám
ukážu chrbát.“ Súhlasím,
ale aj napriek tomu ma to
núti zamyslieť sa. Priviedol
ma k tomu rozhovor, ktorý
som si náhodou vypočula.
Rozhnevaný vodič autobusu
na pomerne lukratívnej tra
se, ktorá v žiadnom prípade
nemôže byť stratová sa sťa
žoval, že v Hnúšti rušia SAD
(o čom ani primátor mesta
Hnúšťa nemal tušenie) a
zamestnanci nevedia, čo

bude, ktoré spoje ostanú,
kto bude prepustený. Záver
rozhovoru bol len smutným
a bezmocným, ale zároveň
pravdivým konštatovaním:
„Tí, hore, čože tým je, tí na
ľudí se...“ Koniec slova si
už netrúfam napísať, ale
neodsudzujem túto malú
vulgárnosť, ku ktorej ľu
dí častokrát privedie ich
bezmocnosť a zároveň ne
všímavosť, arogantnosť zod
povedných.
Tiež som si spomenula
na znechutenú riaditeľku
strednej školy, ktorá po po
rade na VÚC len smutne
skonštatovala, že na obnovu
a udržanie školy na juhu
nášho okresu sa peniaze
nájdu vždy (aj pri klesajúcom
počte žiakov) a tu na severe,
aby sme bojovali o každého
žiaka, lebo len čo poklesne
počet študentov, klesnú aj
financie a tak nám zostanú
iba oči pre plač. A dôvod?

Dôvod je prostý. Nás sa tam
hore, na samosprávnom
kraji nemá kto zastať. Máme
síce poslancov, ktorí zastu
pujú náš okres, ale nikdy
sme ich nevideli a naše pro
blémy, tie ich pramálo zau
jímajú.
Ľudia sú teda znechutení
a posledné prieskumy uka
zujú, že o regionálne voľby,
ktoré budú o niekoľko dní,
sa verejnosť príliš nezau
jíma. Je to však chyba,
pretože práve tieto voľby sú
pre obce dôležité. Pretože v
našom regióne sa rozhoduje
o nás. Rozhoduje sa o zdra
votníctve, školstve, sociál
nych službách, o rozvoji
ciest, o rozvoji podnikania.
A preto si myslím, že voliť
treba. Treba sa zamyslieť,
zmobilizovať sily a vybrať
si. Vybrať si takého kan
didáta, ktorému sú blízke
práve naše problémy, lebo je
súčasťou nás, nášho kolek

Zástupcovia MR Sinec-Kokavsko na pracovnej ceste
V mesiaci október zorgani
zovala Agentúra životného
prostredia Banská Bystri
ca študijnú cestu do Českej
republiky v rámci Obnovy
a revitalizácie krajiny, vi
dieckej architektúry a účasti
občanov v Programe obnovy
dediny.
Študijná cesta sa kona
la v spolupráci Školy ves
nice Modrá. Zúčastnili sa
jej členovia mikroregiónov
Pliešovská kotlina, Čierny
Hron,
Rimava–Rimavica,
SAŽP Banská Bystrica, ako
i jednotlivci, ktorí sa zaují

majú o túto problematiku.
Najpočetnejšia skupina bo
la z MR Sinec–Kokavsko 11
účastníkov, medzi ktorými
boli aj Jaroslav Zvara za obec
Klenovec a Milada Ko
chanová, manažérka
MR.
V programe štu
dijnej cesty bola
prehliadka reali
zovaných
pro
jektov v rámci Programu
obnovy venkova v praxi.
Navštívili vybudované ryb
níky, zrekonštruovanú ka
plnku,
novovybudované

detské ihriská, Archeoskan
zen Modrá, športový areál
v obci Zlechy, keramické
múzeum v obci Tupesy,
zrekonštruované
námestie a infor
mačné centrum,
zámockú záhradu
so strediskom pre
handicapované
vtáky pri hrade
Buchlov, prehliad
ku
chovu
koní.
Program bol obohatený or
ganovým koncertom v Bazi
like na Velehrade. Účastníci
tejto zaujímavej cesty mali
možnosť vidieť projekty z

Z obsahu:
- Voľby 2005 do VÚC
- predstavenie kandidátov z našej obce
- spomienka na 17.
november
- rady pre záhradká
rov
- skončila sa jesenná
časť V. ligy
tívu, ktorý pozná nás a my
poznáme jeho a hlavne,
ktorý sa nebude báť pozrieť
do očí svojim voličom aj po
štyroch rokoch volebného
obdobia.
Jedným z takýchto kan
didátov pre náš región je
aj starosta obce Klenovec
JUDr. Pavel Struhár, ktorý
kandiduje za poslanca Ban
skobystrického samospráv
neho kraja za stranu Smer ‑ sociálna demokracia.
Teda nepremeškajme túto
príležitosť, lebo sťažovať
sa síce budeme môcť, ale
(ako sa ľudovo hovorí) iba
„na lampárni“. Ale tá nám
nepomôže.
(bh)

Programu obnova venkova
– už uskutočnené realizácie
v rámci projektu LEADER v
Českej republike, tiež moh
li porovnať podmienky Pro
gramu obnovy venkova ČR a
Program obnovy dediny SR.
Vláda SR vyčlenila v tomto
roku na POD 5 mil. Sk.
V našej obci v rámci tohto
programu, ktorého garan
tom je Agentúra životného
prostredia, príspevková or
ganizácia Ministerstva ži
votného prostredia,
bola
zrekonštruovaná vežička po
žiarnej zbrojnice a MR Si
nec-Kokavsko
vypracoval
urbanistickú štúdiu MR Si
nec-Kokavsko.
(dokončenie na 2. strane)
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Bude mať Klenovec svojho poslanca vo VÚC?

*18. októbra sa staros
Z našej obce sa o dôveru voličov v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Banskobystric
ta obce JUDr. Pavel Stru kého samosprávneho kraja budú uchádzať dvaja kandidáti. Jedným z kandidátov na
hár zúčastnil zasadnutia poslanca do zastupiteľstva samosprávneho kraja za náš región je Mgr. Peter Chmelko,
Mikroregiónu Sinec–Kokav ktorého vám predstavíme v krátkom profile na inom mieste, druhým kandidátom je
sko, ktoré sa uskutočnilo v JUDr. Pavel Struhár, starosta obce Klenovec, ktorý kandiduje za stranu Smer – sociálna
Hnúšti.
demokracia. Využili sme jeho ochotu poskytnúť rozhovor našim novinám a položili sme
*2. novembra sa na pozva mu za vás niekoľko otázok.
nie starostu obce Klenovec
uskutočnilo stretnutie zá KN: Ste starostom obce Kle
strategických investorov i
okresu Rimavská Sobota,
stupcov Policajného zboru
je citeľný i tok finančných
do našich končín a tým ri
novec nepretržite už od ro
z Rimavskej Soboty, Hnúš
zdrojov do tejto časti okre
ešiť
katastrofálnu
situáciu
ku
1990.
Môžete
nám
po
te a Obecnej polície Kleno
su a sever, ktorý ich tak is
vo vývoji zamestnanosti.
vec, na ktorom sa preroko
vedať, prečo ste sa rozhodli
vali a pripravili preventívne
to potrebuje, zostáva v za
kandidovať za poslanca KN: Ako môžete využiť a
opatrenia ochrany majetku
budnutí. Nuž, ale povedz
Banskobystrického
samos
uplatniť
skúsenosti
z
dote
a bezpečnosti občanov.
me si, nie sme si za to vinní
právneho kraja?
rajšej činnosti v samosprá
*3. novembra sa v obci
i my sami nezáujmom, ale
ve na poste poslanca VÚC?
Klenovec konalo rokovanie, P.S.: Význam a poslanie
bo apatiou našich občanov
na ktorom boli stanovené
VÚC z roka na rok stúpa P.S.: Za 15 rokov pôsobenia
k veciam verejným? Toto
podmienky hospodárenia
a mne ako predstaviteľovi
na čele klenovskej samos
v ochranných pásmach vo
nezdravé a škodlivé pre
miestnej samosprávy nie je
dárenskej nádrže Kleno
právy som získal dostatok
rozdeľovanie moci je pot
vec.
ľahostajné, akým smerom
skúseností z jej fungovania
rebné zmeniť, lebo v opač
*3. novembra sa starosta
sa bude uberať ďalší roz
a som schopný a ochotný
nom prípade dôjde k ešte
obce a zároveň predseda
väčšiemu prehĺbeniu našej
MR Sinec–Kokavsko JUDr.
zaostalosti a tým i nezáuj
Pavel Struhár zúčastnil za
sadnutia tohto mikroregió
mu najmä našich mladých
nu, ktoré sa konalo v Hnúš
a schopných ľudí o túto
ti a jeho účastníci hodnotili
oblasť Slovenska. Teda i
pripravované prezentačné
mojím pôsobením vo VÚC
multimediálne CD mikro
chcem vytváraním podmi
regiónu.
enok pre rozvoj zamestna
*7. novembra v Rimavskej
Sobote zasadala Rada Ge
nosti zabrániť opúšťaniu
mera, na ktorej sa zúčast
nášho okresu, ale i našej
nil aj starosta obce JUDr.
obce mladými perspek
Pavel Struhár.
tívnymi ľuďmi a bytovou
výstavbou, poskytovaním
Zástupcovia ... (dokončenie
služieb vo všetkých ob
z 1. strany)
lastiach stabilizovať ich v
V tomto roku sa do pro
našom regióne, pretože to
gramu môžu zapojiť len
budú práve oni, na ktorých
obce do 2000 obyvateľov a
pleciach bude budúcnosť
MR s prevažnou väčšinou
nášho okresu a našej ob
JUDr.
Pavla
Struhára,
starostu
našej
obce
od
roku
1990
nie
členských obcí do 2000 oby
ce.
je potrebné osobitne predstavovať
vateľov.
voj kraja, nášho regiónu i
využiť ich v prospech ce KN: Ktoré oblasti sú vašimi
S poľutovaním musíme
prioritami?
našej
obce
a
v
nezanedba
lého
Banskobystrického
zhodnotiť, že český vidiek má
teľnej miere je nutné, aby
kraja a keď to rozmeníme P.S.: Ktokoľvek sa dostane
lepšie podmienky pre rozvoj,
na post poslanca bude mu
aj v severnej časti okresu
na drobné aj v prospech
ako slovenský, ale dúfam, že
sieť svoju pozornosť zame
Rimavská Sobota boli jej
okresu Rimavská Sobota,
študijná cesta členov nášho
rať v prvom rade na riešenie
predstavitelia
pri
preroz
mikroregiónu nebude len
jeho severnej časti a ob
problémov zamestnanosti
deľovaní prostriedkov z
pesimistickým naladením,
ce Klenovec. V konečnom
a zlepšenie života sociálne
rozpočtu nášho kraja. Jed
ale poskytla im aj príklady
dôsledku krajská samosp
odkázaných skupín obyva
ná sa najmä o oblasť vzde
na nové možnosti využitia
ráva rieši obdobné problé
teľstva. Teda to je i mojou
lania
a
školstva,
sociálnu,
potenciálu vidieckej krajiny
my ako miestna samosprá
prioritou. Samozrejme, že
kultúrnu, ale aj financo
pre jej trvaloudržateľný roz
va, len s väčším územným
i ďalšie oblasti sa nedajú
vania výstavby, rekonšt
voj. K tomu, aby náš vidiek
dosahom.
opomenúť a jedna s druhou
rukcie ciest druhej a tre
bol krajší a životaschopnejší,
KN: Vieme, že doterajší pos
súvisí. Až potom sa budem
tej
triedy,
ako
aj
v
ďalších
musí vychádzať aktivita a
lanci VÚC za náš okres veľ
môcť zamerať na to, čo mi
oblastiach, do ktorých má
záujmy aj od jej obyvateľov.
mi nepomohli ani našej ob
je najbližšie a v čom mám
krajská samospráva čo ho
Nemôžeme čakať, či nám
ci,
ani
severu
nášho
regió
najviac skúseností a to je
voriť. A čo je podstatné, je
niekto niečo spraví, prine
nu.
Kde
vidíte
rezervy?
oblasť kultúry, školstva,
nutné vyvinúť maximálne
sie, ale musíme spoločnými
ale i rozvoju turistického
úsilie na zabránenie ďalši P.S.: Tým, že pri voľbách
silami hľadať možnosti pre
ruchu, športu a zachova
do VÚC pred štyrmi rokmi
eho úpadku nášho okresu
krajší a kvalitnejší život, keď
nia kultúrneho dedičstva.
sa za poslancov krajské
a to podporovaním aktivít
už nie nás, tak aspoň našich
ho zastupiteľstva presadili KN: Ďakujem za rozhovor.
malých a stredných podni
detí.
(sz)
kateľov, ako aj prilákaním
len kandidáti z južnej časti
(bh)
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Mgr. Peter Chmelko

Voliť alebo nevoliť?
Pred štyrmi rokmi sme historicky prvýkrát volili svojich zástupcov na miesta predse
dov a poslancov samosprávnych krajov v regionálnych voľbách. Volebná účasť však vte
dy dosiahla len žalostne nízku hranicu 26 percent. Odborníci na verejnú správu hľadali
odôvodnenia a našli ich v tom, že občania nepoznali právomoci regionálnej samosprávy
a tak nevideli ani zmysel jej existencie.
Štyri roky uplynuli a na
dem, pretože deň predtým
povrch sa tlačí otázka, čo sa
máme stužkovú a v tom ča
zmenilo. Bola politika regio
se nebudem doma. Ale ke
nálnych samospráv bližšie
by som bola, tak by som
k občanom? Pomohli nám
určite išla, lebo sa chcem,
poslanci, ktorí zastupovali
aspoň svojím hlasom, pri
náš okres? A vôbec. Aké má
činiť o to, aby som sa ma
me ďalšie perspektívy v na
la lepšie a možno aj horšie,
šom regióne? Odpoveď na
ale to teraz nikto nevie po
tieto otázky asi dajú samot
vedať. Nechcem sa chovať
ní občania. Možno aj svojou
ako tí, čo nejdú voliť a po
účasťou vo volebných miest
tom nadávajú na politikov.
nostiach. Práve to môže byť
Keďže sami pre to nič ne
zrkadlom záujmu či nezá
spravia, tak nemajú právo
ujmu predstaviteľov zodpo
sa sťažovať.
vedných za náš samospráv
Ivana: Áno, pretože sa chcem
ny kraj o nás, obyčajných
podieľať na fungovaní a po
smrteľníkov.
riadku VÚC. Nesúhlasím s
Či budú druhé regionálne
ľuďmi, ktorí nejdú voliť.
voľby, čo sa týka účasti ob
Myslím si, že každý občan
čanov, úspešnejšie ako tie
by sa mal vedieť rozhod
predchádzajúce, dozvieme
núť.
sa až 26. novembra. Ale eš
Richard:
Voliť nepôjdem, le
te predtým nás zaujímal po
bo to je deň po stužkovej
stoj mladých ľudí k využitiu
a budem v inom stave. Ale
svojho práva zúčastniť sa na
to nie je hlavný dôvod. Ne
správe vecí verejných. Po
pôjdem hlavne preto, le
ložili sme teda študentom
bo kandidátov vôbec ne
Gymnázia Mateja Hrebendu
poznám a obrázok na bill
v Hnúšti, pre ktorých budú
boarde so sľubom, ktorý
tieto voľby premiérou, jednu
nesplnia, mi nestačí. Cítim
otázku:
to tak, že je to zbytočné, le
„Využijete svoje právo zúbo nám to nič neprinesie.
častniť sa na správe vecí veN. V., R. Sobota: Svoje právo
rejných?“
voliť určite využijem a pre
Tu sú ich odpovede. V nie
to odpoveď na túto otázku
ktorých vidno sklamanie z
znie: áno, voliť pôjdem a
doterajšieho vývoja spoloč
prečo? No jednoducho pre
nosti, ale prevažná väčšina
to, lebo mi nie je jedno, kto
cíti zodpovednosť a chce sa
o mne a o nás rozhoduje.
vyjadriť. A to je dobre.
B. M.: Mám možnosť prvý
Eliška: Áno, idem voliť, pre
krát sa zúčastniť na voľ
tože sa chcem podieľať na
bách a zvolila som si mož
dianí v našej krajine. Mož
nosť nevoliť. Ak by som ma
no moje prvé voľby pre
la uviesť dôvod, je to jedno
spím, lebo deň predtým má
ducho pocit nezmyselnosti
me stužkovú. Ale budem sa
volieb i celej politiky SR. Je
snažiť ísť. Mám také právo
to pocit pesimizmu a rezig
a chcem ho využiť.
nácie. Nevidím žiadnu ná
dej na zmenu a myslím si,
M. H., B. Bystrica: Voliť mám
právo prvýkrát. Ale nepôj
že nech vyhrá ktokoľvek,
17.
novembra sme si
pripomenuli 16. výročie re
volúcie, ktorá dostala prí
vlastky nežná alebo zama
tová. Pripomenuli sme si deň,
ktorý spustil lavínu dovtedy
nevídaných masových no
vembrových vystúpení na
námestiach
slovenských
miest a dedín, na ktorých
ľudia volali po demokracii,
pluralite, občianskych prá
vach, slobodných voľbách...
Speváci v mrazivom počasí
rozohrievali ľudské duše
piesňami o láske, pravde,

situácia sa nezmení. Ide
iba o to, kto sa dostane ku
„korytu“ a nie o to, kto sa
pokúsi zmeniť niečo v tejto
krajine tak, aby sme mali
všetci lepší život a skutoč
né ocenenie práce.
Študentka: Idem voliť po pr
výkrát a volieb sa zúčast
ním, využijem svoje prá
vo. Zároveň budem dúfať,
že kandidáti predložia také
programy a myšlienky, kto
ré sa stotožnia s mojimi a
že sa naplnia.
Študentka: Neviem, či ho
mám využiť. Aj keď je prav
da, že keď toto právo nevy
užijem, hlas dostane nie
kto, kto bude vyhovovať
viac tam tým „hore“. Na
druhej strane sa bojím, že
môj jeden hlas nezaváži,
no môže. Aj keď kandidáti,
ktorých máme možnosť vo
liť, mnohokrát nestoja ani
za to, aby sme kvôli ním
vyšli do takého nečasu,
aký je v tomto období. Lebo
keď sa k funkcii dostanú,
ich činy a konanie je úplne
nevhodné a nesprávne.
Študent: Svoje právo voliť
využijem a to preto, lebo
mi nie je „ukradnutá“ moja
budúcnosť a keď toto právo
mám, tak prečo nie. Všetci
by sme mali zvoliť to „naj“
pre nás a tiež pre tých, kto
rí toto právo ešte nemajú.
Z. Matúšková, Hriňová: Idem
voliť prvýkrát a volieb sa
samozrejme
zúčastniť
chcem. Aj ja chcem ovplyv
niť to, kto bude spravovať
VÚC. Voliť budem toho, s
ktorého plánmi a názor
mi súhlasím a ktorý niečo
urobí pre kraj a mesto, v
ktorom žijem.

Narodil sa 1. augusta 1973
v Žiari nad Hronom, trvalé
bydlisko Klenovec, Obran
cov mieru 368, v súčasnosti
pracuje ako obchodný zá
stupca farmaceutickej spo
ločnosti. O sebe hovorí:
Po úspešnom ukončení
vysokoškolského
štúdia
na Prírodovedeckej fakulte
UMB v Banskej Bystrici
som šesť rokov pôsobil v re
zorte školstva ako učiteľ na
rôznych typoch škôl. Sla
bé platové podmienky, ako
aj nízke morálne ohodnote
nie práce učiteľa v dnešnej
spoločnosti
ma
donútili
zmeniť zamestnanie. Dnes
pracujem vo farmaceutic
kej spoločnosti a pri svojej
práci sa potýkam s mno
hými problémami v rezorte
zdravotníctva. Školstvo a
zdravotníctvo sú oblasti,
do ktorých by som chcel
investovať svoj voľný čas a
prácu aj ako poslanec VÚC.
Som veľkým obdivovateľom
a milovníkom slovenského
folklóru, hrávam na fujare,
heligónke vo folklórnom sú
bore Vepor v Klenovci. Pre
to treťou oblasťou, v ktorej
by som sa chcel realizovať a
podporovať jej rozvoj v prí
pade môjho zvolenia do VÚC
je kultúra – folklór a ľudové
(bh) umenie.

Sľúbili sme si lásku ...

novom dni, o tom, ako
má zloba a závisť navždy
pominúť.
Prešlo 16 rokov a my
tu máme aj slobodu, aj
demokraciu, vedúcu úlohu
strany nahradila pluralita.
Pluralita názorov, plura
lita strán. Žiaľ, aj pluralita
špiny, ktorá sa pekne vy
plavila na povrch. Áno,
môžeme si slobodne vyberať
svojich zástupcov do par

Kandidát na poslanca za
stupiteľstva samosprávneho
kraja za Združenie robotníkov Slovenska.

lamentu, aby sme neskôr
zistili, že práve tí, ktorí tvo
ria zákony, sami po nich
šliapu. Veď čo, majú pred
sa imunitu. Alebo kdesi v
Bratislave zomrie dobodaný
mladý študent, len preto, že
mal dlhé vlasy a akosi ne
zapadal do predstáv nejakej
skupiny iných mladých ľudí.
Mohli by sme pokračovať aj
ďalej. Veď nezamestnanosť
neustále vyháňa schopných
ľudí za prácou ďaleko za

hranice našej krajiny, je tu
hrozba rušenia nemocníc,
verejnej dopravy...
A tak už dnes môžeme
slobodne povedať. Neha sa
zmenila na násilie, zamat
na tvrdú skutočnosť.
Tak teda, akú lásku sme
si to vlastne pred 16 rokmi
sľúbili?
Je tu čas volieb. Zamys
lime sa a vyberme si. Čo keď
práve toto bude prvý krok k
poriadku...

(bh)
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Oznámenie o čase a mieste konania
volieb
Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskoších predpisov vám ozna
mujeme, že:
1. voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho
kraja sa uskutočnia dňa 26.11.2005 od 7.00 do 22.00
hod.
2. miestom konania volieb je podľa vášho trvalého bydlis
ka volebná miestnosť:
- pre okrsok č. 1 – Klub dôchodcov pre občanov bývajú
cich na č. domov 1 – 224
- pre okrsok č. 2 – Zasadačka oproti Slovenskej spo
riteľni pre občanov bývajúcich na č. domov 225 -600
- pre okrsok č. 3 – Základná škola pre občanov bývajú
cich na č. domov vyšších ako 600
Uvedené volebné miestnosti sú príslušné aj v prípade
konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho
kraja.

VOĽBY 2005
ZVAŽUJTE!

komu dáte svoj hlas vo voľbách
predsedu samosprávneho kraja
a poslancov do krajského
zastupiteľstva

December
Meteorologická špecifikácia:
(Blížia sa dlhé noci a krát
ke dni, blíži sa koniec ka
lendárneho roku - Vianoce.
Počasie aj keď zimné uka
zuje svoje krásne chvíle. K
tomuto obdobiu ponúka
jú pranostiky veľa rôznych
predpovedí na počasie v
nasledujúcom roku. Zima
rozprestrela svoju bielu pe
rinku a chytá sa vlády. Na
záver roka zvykneme bilan
covať a hodnotiť úlohy, kto
ré sa nám podarilo úspešne
splniť, ale aj tie ktoré osta
li nesplnené. Až po dôklad
nom zhodnotení môžeme
začať plánovať ten budúci,
v našich predstavách ur
čite lepší a úrodnejší rok v

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu
Banskobystrického samosprávneho
kraja
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho
kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa
§ 21 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samo
správnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho po
riadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja:
1. Péter Csúsz, Mgr., 39 r., pedagóg, Lučenec, Oslobo
diteľov 15, Strana maďarskej koalície
2. Pavel Chovanec, Ing., 53 r., letecký inžinier – manažér,
Slatinské Lazy 9, Úsvit
3. Milan Kepeňa, Ing., 54 r., ekonóm – manažér, Banská
Bystrica, Haškova 31, Aliancia nového občana, Slobod
né fórum
4. Boris Kršňák, Bc., 44 r., manažér, Zvolen, M. Rázusa
1751/44, Hnutie Vpred
5. Jozef Mikuš, Ing., poslanec NR SR, Zvolen, Partizán
ska 2, Slovenská kresťanská a demokratická únia,
Demokratická strana
6. Milan Murgaš, doc. Ing. CSc., 54 r., rektor UMB Ban
ská Bystrica, Banská Bystrica, Zelená ul. 4453/2A,
SMER-sociálna demokracia, Slovenská národná stra
na, Hnutie za demokraciu, Kresťanskodemokratické
hnutie, Strana zelených na Slovensku
7. Viliam Soboňa, MUDr., 57 r., lekár, Sliač, Mirka
Nešpora 599/1, Ľudová strana –Hnutie za demokrat
ické Slovensko, Komunistická strana Slovenska, Pravá
Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská
národná strana
konale zatrieme latexom, - Sledujeme činnosť hlodav
balzamom alebo voskom.
cov a robíme opatrenia na
ich likvidáciu v záhradke,
- Nezabúdame na opravu a
ale aj v sklade.
prípravu náradia.

záhradke a na políčku. Dl
- Kontrolujeme uloženie
hé zimné večery priamo po
ovocia a zeleniny. Napad
núkajú možnosť štúdia li
nuté plody ihneď odstráni
teratúry na zvýšenie si ve
me zo skladov a likviduje
domostnej úrovne. Napriek
me ich.
zimnému času máme, ak
nám to počasie dovolí, ešte - Koncom mesiaca režeme
vrúble kôstkovín a uloží
veľa činností, ktoré môžeme
me ich na chladné miesto.
vykonávať na políčkach.)
- Zo záhrady odstraňujeme - Striasame sneh zo stro
mov, hlavne okrasných,
staré, chorobami napad
ako sú tuje, pokiaľ sme
nuté stromy ale aj prehus
ich nezabezpečili podpier
tené výsadby.
kami.
- Môžeme začať robiť pre
Za bezmrazých dní môže
svetľovací (zimný) rez, ale
me
robiť zimný postrek,
len u jadrovín! Rez kôs
ale ten nie je tak účinný,
tkovín posunieme na jar
ako postrek robený na jar.
né obdobie. A to z dôvodu

- Nezabúdame hlavne pri
väčšej snehovej vrstve na
dokrmovanie užitočného
vtáctva.
- Zberáme zeleninu, ktorú
sme nechali na hriadkách
(ružičkový kel).

- Kontrolujeme oplotenie,
hlavne keď napadne viac
snehu, aby sa nám do záh
rad nedostala zverina.
-Venujeme pozornosť aj ta
kým rastlinám, ktoré kvit
nú v tomto období (napr.
čemerica).

- Pripravujeme si zoznam
semien, ktoré chceme v
nasledujúcom roku pesto
možného napadnutia hu - Prehadzujeme kompost.
vať.
Nerozložené časti dáme do
bami a plesňami. Všetky
rany väčšie ako 1 cm do
stredu kompostoviska.
Jaroslav Jáchim st.
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Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Zoznam kandidátov pre voľby
do zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja podľa volebných
obvodov

16. Peter Chmelko, Mgr., 32 r., obchodný zástupca, Kle
novec, 9. mája 764, Združenie robotníkov Slovenska
17. Peter Juhász, MUDr., 33 r., lekár, Rimavská Sobota,
Rimava 1062/17, nezávislý kandidát

18. Milan Kocka, Ing., 59 r., prednosta ObÚ ŽP, Rimavská
Sobota, Hurbanova 2, Slovenská kresťanská a demokra
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho
tická únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokra
kraja po registrácii kandidátnych listín uverejňuje podľa §
tická strana
16, ods. 1, zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov
19. István Kovács, PhDr., 52 r., historik, Rimavská So
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho
bota, Železničiarska 1, Strana maďarskej koalície
poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidá
tov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samos 20. Ladislav Kovács, Ing., 55 r., strojný inžinier-zástup
ca prednostu MsÚ, Rimavská Sobota, Športová 4/22,
právneho kraja podľa volebných obvodov:
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 9
21. Vojtech Kökény, Bc., 48 r., invalidný dôchodca,
1. Igor Antalík, Mgr., 52 r., novinár, Rimavská Sobota, L.
Rimavská Sobota, Česká 10/69, nezávislý kandidát
Svobodu 1636/6, nezávislý kandidát
22. Tibor Lakatoš, 50 r., murár, Sútor 38, nezávislý kan

didát
2. Michal Bagačka, Mgr., 42 r., primátor, Hnúšťa, 1. mája
625, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko, 23. Ján Lichanec, Ing., 40 r., strojný technológ, Orávka
Komunisická strana Slovenska, Pravá Slovenská národ
72, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko,
ná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
Komunisická strana Slovenska, Pravá Slovenská národ
ná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
3. Štefan Baláž, JUDr., 63 r., právnik, Rimavská Sobota,
Rimava 11/34, Ľudová strana-Hnutie za demokratické 24. Štefan Makši, 56 r., ekonóm, Rimavská Sobota,
Slovensko, Komunisická strana Slovenska, Pravá Slo
Gorkého 25, Slovenská kresťanská a demokratická únia,
venská národná strana, Zjednotená Slovenská národná
Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana
strana
25. František Máte, Ing., 36 r., starosta, Kaloša 64, Stra
4. Zoltán Bán, Ing., 52 r., elektrotechnický inžinier,
na maďarskej koalície
Rimavská Sobota, Veterná 61, Strana maďarskej koa
26. Koloman Migra, Mgr., 51 r., učiteľ, Rimavská Sobota,
lície
Rybárska 18, Ľudová strana-Hnutie za demokratické
5. Ondrej Berki, 58 r., starosta, Hostice 73, Rómska ini
Slovensko, Komunisická strana Slovenska, Pravá Slo
ciatíva Slovenska
venská národná strana, Zjednotená Slovenská národná
strana
6. Anton Blažečka, 51 r., ekonóm, SZČO, Rimavská So
bota, L. Svobodu 24/63, Misia 21-Nová kresťanská 27. Peter Mináč, Ing., 49 r., primátor, Tisovec, Muránska
demokracia
1491, SMER-sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Hnutie za demokraciu
7. Eva Bornayová, JUDr., 43 r., advokátka, Rimavská
Sobota, Fučíkova 795/15, SMER-sociálna demokracia, 28. Jana Nirházová, 46 r., predavačka, Hnúšťa, SNP 439,
Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu
Združenie robotníkov Slovenska
8. Svetlana Bornayová, Mgr., 46 r., podnikateľ, Rimavská 29. Emil Potočník, 52 r., ekonóm-kontrolór, Rimavská
Sobota, Vyšná Pokoradz 88, Ľudová strana-Hnutie za
Sobota, Rimava 1062/23, Aliancia nového občana, Slo
demokratické Slovensko, Komunisická strana Sloven
bodné fórum
ska, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slo 30. Oľga Rízová, Ing., 37 r., starostka, Lipovec 11,
venská národná strana
Občianska konzervatívna strana

9. Zoltán Boros, Ing., 60 r., inžinier chémie, Rimavská So 31. Pavel Struhár, JUDr., 48 r., Klenovec, Fučíkova 534,
bota, Mládeže 28, Strana maďarskej koalície
SMER-sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
10. Štefan Cifruš, MUDr., MPH, 47 r., stomatológ,
Hnutie za demokraciu
Rimavská Sobota, Na chrenovisku 9, nezávislý kan 32. Márta Stubenek, Bc., 43 r., starostka, Rimavská Seč
didát
317, Strana maďarskej koalície
11.Peter Dragijský, MUDr., 55 r., lekár, Rimavská So 33. Jaroslav Suja, 50 r., starosta, Rimavská Baňa, Strana
bota, Narcisová 8, SMER-sociálna demokracia, Sloven
72, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko,
ská národná strana, Hnutie za demokraciu
Komunisická strana Slovenska, Pravá Slovenská národ
12. Tibor Durdjak, MUDr., 49 r., lekár, Rimavská Sobota,
ná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
L. Svobodu 1680/17, nezávislý kandidát
34. Jozef Šimko, JUDr., 54 r., podnikateľ, Rimavská So
13. Ladislav Fízik, Mgr., 51 r., SZČO, Barca 49, Strana
rómskej koalície v Slovenskej republike

bota, Gaštanová 19, SMER-sociálna demokracia, Slo
venská národná strana, Hnutie za demokraciu

14. Zoltán Házik, 36 r., strojár-asistent učiteľa, Rimavská 35. Alexander Štefan, Ing., 42 r., súkromný podnikateľ,
Sobota, Rožňavská 859/20-1, nezávislý kandidát
Rimavská Sobota, Česká 407/26, nezávislý kandidát
15. Jozef Hunyák, 57 r., starosta, Hajnáčka 398, Strana 36. János Tinta, 54 r., ekonóm, Rimavská Sobota,
Športová 1563/10, nezávislý kandidát
maďarskej koalície
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Zaslúžilá umelkyňa Mária Bancíková
K jej nedožitým 92. narodeninám

Zaslúžilá umelkyňa Mária
Bancíková patrí k tým uzná
vaným osobnostiam našej
spoločnosti, ktoré svojím ta
lentom a obetavou prácou v
oblasti divadelníctva vysoko
vyzdvihli naše kultúrne sna
ženie.
Mária Bancíková sa naro
dila 14. novembra v Klenov
ci. V miestnom ochotníckom
divadle dostala, ani nie 20ročná, prvú príležitosť uká
zať svoj herecký talent. Tu
na doskách, ktoré znamena
jú svet, zožala svoje prvé he
recké úspechy. Aktívny kle
novský ochotnícky divadel
ný krúžok sa pravidelne zú
častňoval na ochotníckych
divadelných súťažiach v Ri
mavskej Sobote. Pamätníci
týchto súťaží dodnes spo
mínajú na herecký výkon
Márie Bancíkovej, medzi
iným napríklad na perfekt
ne stvárnenú postavu Mary
še z rovnomernej hry bratov
Mrštíkovcov. V roku 1934
vďaka jej výkonu klenovský
divadelný ochotnícky súbor
získal 1. cenu s hrou J. G.
Tajovského Nový Život. Svo
ju úlohu Aničky zahrala tak
presvedčivo, že upútala na
seba pozornosť celej poroty,
ktorá ju potom odporučila
a presvedčila, aby sa zača
la venovať herectvu profesi
onálne. Odišla do Bratisla

vy a zapísala sa na štúdium
herectva na štátnom konzer
vatóriu.
Po ukončení štúdia nastú
pila do SND a tu sa jej he
recký talent začal neobyčaj
ne rýchlo rozvíjať, do hĺbky,
šírky, vo všetkých žánroch
divadelného umenia, čas
to veľmi protikladných. Jej
herecký fond a obdivuhod
ná tvorivá aktivita sa skĺbili
s nesmiernou láskou k di
vadlu a hereckému povola

niu. Po oslobodení nový ži
vot poskytoval nové a nové
impulzy aj pre herca a Mária
Bancíková naplno rozvinula
svoje herecké majstrovstvo
na Novej scéne, kde pôsobia
6 rokov. Po zlúčení činoher

ného súboru Novej scény a
SND ešte 10 rokov úspešne
účinkovala na scéne Sloven
ského národného divadla. Z
jej dramatických ženských
postáv (počas svojho úspeš
ného pôsobenia v divadle ich
stvárnila vyše 120) si pripo
meňme aspoň niektoré: Sa
lome z Hviezdoslavovej tra
gédie Herodes a Herodias,
Mirandolína z Goldoniho
rovnomennej komédie, Lí
za Doolitlová v Shawovom
Pygmalione, Doňa Sol z Hu
govho Hermani, Lavínia z
O’Neillovej hry Smútok pri
stane Elektre, Nora z Ibseno
vej rovnomernej drámy, Ro
xana z Rostandovho Cyrana,
Grušenka z Dostojevského
Bratov Karamazovovcov, Ka
tarína zo Skrotenia zlej že
ny, Pani Fordová z Veselých
paní z Windsoru od Shake
speara, Vasia Železnovová z
rovnomennej Gorkého hry,
Beatrica z Millerovho Pohľa
du z mosta, Lavínia z Hel
manovej hry Z druhej strany
pralesa a mnohé ďalšie.
Za jej významný prínos na
divadelnej filmovej a rozhla
sovej tvorbe ju v roku 1955
vyznamenali titulom „zaslú
žilá umelkyňa“. Mária Ban
cíková dňa 7. januára 1962
navždy opustila divadelné
dosky a svojich priaznivcov.
(Jaroslav Zvara)

Návšteva z Nemecka

Náš cirkevný zbor má rôzne
aktivity nielen priamo v našej
obci. Hovorím o evanjelic
kom zbore, ktorého oficiálny
názov je na prvý pohľad dosť
zložitý: Cirkevný zbor Evan
jelickej cirkvi augsburského
vyznania
na
Slovensku
(ECAV) so sídlom v Klenov
ci. Ak sa povie kostol, každý
vie, o čom je reč.
Tu v Klenovci zároveň sídli
aj seniorský úrad, ktorého
pôsobnosť siaha aj za hra
nice okresu Rimavská So
bota (napr. zbory v Kokave,
Tornali). Toto je zároveň
aj dôvod, prečo sú aktivity
samotného zboru pestré.
Viac ako desať rokov pestuje
náš rimavský seniorát part
nerské vzťahy so seniorátom
(superintendentúra) z Durín
skej cirkvi v Nemecku, kon

krétne v meste ARNSTADT.
Tamojší pán senior – super
intendent Michael Hundert
mark bude na budúci rok
odchádzať do dôchodku. Aj
z toho dôvodu navštívil spo
lu so svojou manželkou a
ďalším manželským párom
náš cirkevný zbor. Návšteva
tu bola od 29. októbra do 1.
novembra 2005. V sobotu
sme ich s radosťou privítali
v našom zborovom dome. Pri
jeho výstavbe nám nemalou
mierou pomohli práve títo
priatelia z Nemecka – prispe
li finančne, ale aj vybavením
do hosťovských izieb.
Nedeľa 30. októbra bo
la slávnostným dňom. Pri
pomínali sme si 10. výročie
konfirmácie našich členov a
zároveň významnú udalosť –
Pamiatku
reformácie.
Slávnostným kazateľom bol

Výročná schôdza odbojárov
V nedeľu 13. novembra sa v
hoteli Vepor konala výročná
členská schôdza základnej
organizácie
Slovenského
zväzu protifašistických bo
jovníkov (SZPB), ktorá hod
notila doterajšiu činnosť.
Situácia v členskej základ
ni nie je priaznivá. Starší
členovia, väčšinou priami
účastníci odboja, zomiera
jú, preto sa SZPB pretrans
formováva zo stavovskej or
ganizácie na organizáciu
otvorenú všetkým občanom,
ktorí súhlasia s programom
SZPB, a prijíma z radov po
zostalých po účastníkoch
odboja a sympatizantov no
vých členov.
Ako uviedla J. Segečová,
predsedníčka ZO SZPB vo
výročnej správe, základnej
organizácii SZPB v Klenovci
sa darí plniť stanovené úlo
hy a je uznávanou organ
izáciou nielen v obci, ale v
celej rimavskosobotskej ob
lasti. Po diskusii, na ktorej
sa zúčastnili aj hostia z ob
lastného výboru SZPB a sta
rosta obce JUDr. P. Struhár,
výročná členská schôdza
schválila plán hlavných
úloh na ďalšie obdobie, zvo
lila nový deväťčlenný vý
bor, trojčlennú kontrolnú a
revíznu komisiu, delegátov
na obvodnú konferenciu a
vedúcich skupín. V uznesení
sa ako požiadavka na vyššie
zväzové a štátne orgány uvá
dza nevyhnutnosť ráznejšie
postupovať proti neonaci
stickým skupinám, ktoré
sú veľkým nebezpečím pre
ďalší pokojný a demokrat
ický vývoj.
(mo)

Uctili sme si starších

pán senior Hundertmark. Do
programu prispel aj zborový
spevokol piesňou Dobrorečiť
musím...
V pondelok našich hostí
prijali na Obecnom úrade
pán starosta JUDr. Pavel
Struhár spolu so svojou zá
stupkyňou. Oboznámil ich
s aktivitami v našej obci
a vo veľmi priateľskej at
mosfére si pohovorili aj o
možnostiach ďalších sty
kov. Arnstadt je mesto J. S.
Bacha a jeho hudbu pozná
celý svet. Kazeta s nahráv
kou bude pripomínať toto
milé stretnutie, ktoré hos
tia veľmi ocenili, tiež upo
mienkové predmety, ktoré
si z klenovského obecného
úradu odnášali do svojho
domova.
(Elena Germanová)

Členovia výboru ZO SZZP
Klenovec navštívili svojich
starších a dlhodobo chorých
členov. Potešili ich nielen
pekným slovom, ale aj malou
pozornosťou. Tento pekný
zvyk má naša organizácia a
vieme, že sú nám vďační, že
sa môžu s nami porozprávať
a pospomínať na ich prežité
roky. Prajeme im aj touto
cestou viac zdravia, šťastia
a úcty po celý rok.
Tento rok naše rady navždy
opustili naši členovia: Júlia
Trnavská, Marta Šebestová,
Michal Struhár. S úctou na
nich spomíname.
Na deň 9. novembra výbor
pripravil posedenie pre ju
bilantov, ktorí v tomto roku
oslávili okrúhle výročia. Ju
bilantom sme odovzdali malé
darčeky a želáme im veľa
zdravia, šťastia a pokoja do
ďalších rokov.
(Tajomníčka výboru ZO)
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Víťazná rozlúčka s jeseňou
V nedeľu 30. októbra bola poslednými zápasmi ukončená jesenná časť V. ligy vo futbale. Naši futbalisti v ňom hostili na domácej pôde futbalistov Vinice a konečne sa ukázali ako štedrí hostitelia, keď svojmu súperovi nadelili
tri góly a zvíťazili v pomere 3:0. Získanými tromi bodmi za víťazstvo rozšírili ich celkový počet na 11 a v polčase
súťaže obsadili v tabuľke celkové 12. miesto.
Nepodarilo sa tak naplniť
prvý postupný cieľ vedenia
mužstva pred vstupom do
tohto ročníka – predvádzať
pre diváka atraktívnu hru a
získať taký počet bodov, aby
mužstvo nemuselo v závere
ročníka bojovať o záchranu
v súťaži.
Pozornosť športových priaz
nivcov právom upútali aj
výsledky
dorasteneckého
mužstva. V minulom roku
outsider súťaže podáva v tom
to ročníku kvalitné výkony,
pravidelne získava body aj
na súperových ihriskách a
neustále si udržiava mies
to na popredných priečkach
tabuľky súťaže.
Okrem stručného komen
tára k poslednému jesen
nému zápasu uvádzame aj
základné štatistiky nášho
mužstva v jesennej časti. V
niektorom z nasledujúcich
vydaní by sme chceli spolu
so zástupcami realizačného
tímu
ponúknuť
našim
čitateľom bližší pohľad na
účinkovanie mužstva do
spelých i dorastencov v prvej
polovici súťaže.

ne spracoval krížnu prihráv
ku Kasáč, ocitol sa sám pred
brankárom hostí a dobre
umiestnenou strelou otvoril
skóre - 1:0.
Aj druhý polčas sa niesol
v znamení aktívnej hry náš
ho mužstva, ktorá prinášala
ovocie vo forme vypracova
ných gólových šancí. Jednu
z nich využil v 57. minúte
Barto, ktorý sa dobre zorien
toval v šestnástke a zblízka
prekonal súperovho bran
kára - 2:0. Ďalšiu príležitosť
sme premenili v 65. minú
te. Kasáč po vydarenej samo
statnej akcii obišiel niekoľ
kých súperových hráčov a
svoj kvalitný výkon v tom
to zápase spečatil druhým
vstreleným gólom - 3:0.

Stretnutie sa dohrávalo za
našej územnej prevahy, ale
šance Figuliho, Bálinta, Ka
sáča a Medveďa zostali ne
využité a na jeho stave sa až
do záverečného hvizdu roz
hodcu už nič nezmenilo.
Mužstvo si za najlepší vý
sledok jesene, podložený bo
jovným, snaživým výkonom
zaslúži uznanie.
Klenovc odohral stretnu
tie v zostave: I. Hruška – V.
Parobek, Boháčik, Vince, M.
Hruška, Kubinec, Kasáč,
Valent, Richard Bálint, Med
veď, Jáchim. Striedali Figu
li, Barto a Roman Bálint.
V zápase dorasteneckej V.
ligy Klenovec remízoval na
súperovom ihrisku v Bušin
ciach 1:1.

Záverečné stretnutie jese
ne sa hralo za priaznivého
počasie a na dobrom teré
ne. Naše mužstvo začalo zá
pas náporom, získalo územ
nú prevahu, ale gólové prí
ležitosti si nevytvorilo. Až po
vyrovnaní hry, keď aj súper
niekoľkokrát ohrozil našu Šanca strelca mužstva Richrda Bálinta v zápase s
bránu, si v 28. minúte pek Lovinobaňou (Klenovec - Lovinobaňa 1:3)

*1.10.2005 – mladí heli *25.10.2005 – ZŠ Vladimíra
gonkári DFS Mladosť vy
Mináča, obecný úrad, DFS
stúpili na stretnutí heli
Mladosť a Zornička us
gonkárov v Pohronskej
poriadali program v rám
ci Mesiaca úcty k starším
Polhore.
v Kultúrnom dome v Kle
*19.10.2005 – vystúpi
novci.
la ĽH FS Vepor so sólist
kou na vedecko-pracovnej *27.10.2005 – heligonkári
schôdzi Slovenskej lekár
a členovia MSS FS Vepor
sa zúčastnili vystúpenia v
skej spoločnosti - Psychi
atrickej spoločnosti a Psy
Dome kultúry v Rimavskej
chofarmakologickej sekcie
Sobote na stretnutí lekárov
PS SLS v Smoleniciach.
a abstinentov.

Fiľakovo
Ružiná
Hajnáčka
Hnúšťa
Radzovce
Hrnč. Ves
Lovinobaňa
Olováry
Vinica
Mýtna
Lubeník
Klenovec
Nenince
Kosihy n/I

13 10 1 2
13 8 4 1
13 9 0 4
13 8 2 3
13 8 2 3
13 4 6 3
13 5 2 6
13 5 2 6
13 3 4 6
13 4 1 8
13 3 3 7
13 3 2 8
13 3 2 8
13 2 1 10

Prehľad výsledkov
- doma:
Olováry
0:0
Lovinobaňa
1:3
Mýtna
1:0
Hajnáčka
1:4
Nenince
2:1
Vinica
3:0
spolu
8:8
- vonku:
Ružiná
Kosihy
Radzovce
Hrnč. Ves
Lubeník
Fiľakovo
Hnúšťa
spolu

0:2
3:3
1:4
0:2
1:2
1:6
0:5
6:24

50:15
26:14
41:24
29:9
32:14
18:15
21:15
27:25
18:29
16:34
16:31
14:32
14:34
16:47

31
28
27
26
26
18
17
17
13
13
12
11
11
7

1
0
3
0
3
3
10

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

0
1
0
0
0
0
0
1

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

Strelci gólov

Klenovec – Vinica 3:0 (1:0)

Vystúpenia našich folkloristov

Tabuľka V. ligy po 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

- 3 góly: Richard Bálint,
Kasáč
- 2 góly: Boháčik, Medveď
- 1 gól: Jáchim, M. Hruška,
Barto
Šport pripravili:
Pavel Ďurík
Michal Kňažek

*29.10.2005 – FS Vepor *08.11.2005 – heligonkári
DFS Mladosť predstavi
sa zúčastnil regionálnej
li heligónku a hru na nej
súťaže folklórnych skupín
na výchovnom koncerte
v Bottove, kde sa predstavil
pre Materskú a Základnú
s programovým blokom Reškolu Teplý Vrch.
grúti. Po ukončení súťaže
*11.11.2005
– heligonkári
spríjemnil chvíle prítom
a MSS FS Vepor sa pred
ným svojím kultúrnym
stavili na Teplom Vrchu
programom.
so svojím programom na
*31.10.2005 – ĽH FS Vepor
podujatí pri ukončení pro
zahrala krásne klenovské
jektu v rámci TP SAPARD
melódie hosťom evan
Mikroregiónu
Rimavajelickej cirkvi z Nemecka
Rimavica a Mikroregiónu
na prijatí starostom obce
Teplý Vrch.
na obecnom úrade.
(Jaroslav Zvara)
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Milé gazdinky!

MKS a OZ RODON v Klenovci

Ako každoročne, tak i v tomto roku sa
uskutoční

vás pozývajú na vianočný program pod
názvom

výstava vianočného a tradičného pečiva
Veríme, milé gazdinky, že sa zapojíte do našej
predajnej výstavy. Všetky účastníčky čaká
prekvapenie v podobe milých darčekov.
Tešíme sa na vašu účasť.
Pečivo je potrebné priniesť do kultúrneho domu do
nedele 11. decembra do 14.00 hod. Bližšie
informácie na telefónnom čísle 047/5484947
Výťažok z tejto prezentačnej akcie bude venovaný
na fond Hodina deťom, vďaka ktorému bol i pre
deti z Klenovca podporený projekt na voľnočasové
aktivity.
Za spoluprácu ďakujú členovia OZ RODON.

POZOR NA MOBILY ! ! !
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje všetkých majiteľov
mobilných telefónov:
Veľmi často sa v poslednom čase stáva, že si majiteľ
mobilu nájde odkaz, aby zavolal na číslo:
0607 745 241
V ŽIADNOM PRÍPADE NA TO ČÍSLO NEVOLAJTE!
Vaše faktúry porastú do závratných výšok. Táto informácia pochádza priamo z policajných zdrojov SR.
“Podvratné živly” majú systém, ktorým môžu
zneužívať Vaše mobilné linky. Zavolajú Vás na Váš
GSM a predstavia sa ako Pracovnici z Orange” - Váš
prevádzkovateľ. Ďalej Vás požiadajú uviesť kód, ktorý
začína číslom 09*. Vysvetlia Vám, že je to overovanie
spoľahlivej funkčnosti Vášho mobilu.

Pokoj ľuďom dobrej vôle
ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2005,
t. j. v nedeľu o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome v Klenovci.
Súčasťou programu budú i výstavy s
vianočnou tematikou.

Milé deti,
ako po iné roky, aj teraz
k nám príde

Mikuláš

V ŽIADNOM PRÍPADE IM NEUDÁVAJTE TENTO KÓD
a okamžite zrušte hovor.
Vlastnia zariadenie, ktoré pomocou tohto kódu prečíta
Vašu SIM kartu a už im nič viac nebrani v tom, aby vyrobili novú kartu, ktorá bude identická s Vašou SIM
kartou...
Tento podvod je mimoriadne rozšírený a preto Vás
prosíme, aby ste túto informáciu rozšírili medzi čo
najväčší počet ľudí.
pplk. JUDr. Horňák

v utorok 6. decembra o 15.15
na námestí v Klenovci
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