Pokoj ľuďom dobrej vôle

Je tu čas Vianoc. Prišiel tak ako každý rok. Tíško s trblietavým námestím, s
rozsvietenými svetielkami na stromčeku a rozžiarenými detskými očkami.
Vianočný čas. Čas, keď
vonku za oknami mrzne,
štípe mráz a my si v teple
svojich domovov uvedomujeme, že sme zas starší o
jeden rok. Cítime, že je to ten
správny čas. Čas zrátať dni.
Dni dobré, ale aj tie horšie.
Je tu čas vianočný. Je tu čas
spomaliť krok a pozrieť sa
okolo seba a práve preto, že
vonku mrazí odovzdať kus
svojho tepla svojim blízkym,
alebo jednoducho ľuďom
okolo nás.
Čaro predvianočnej atmosféry si obyvatelia Klenovca
mohli vychutnať v nedeľu
11. decembra na tradičnom
programe Pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorý pripravilo
Miestne kultúrne stredisko
v Klenovci. Spoluorganizátorom podujatia bolo Gemersko-malohontské
osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a na príprave
sa podieľali aj občianske

Veselé Vianoce

Všetko najlepšie v
roku 2006 želá

redakcia KN

združenie RODON, Materská
škola v Klenovci, ZŠ Vladimíra Mináča v Klenovci,
Špeciálna základná škola v
Klenovci, Evanjelická cirkev
augsburského vyznania v
Klenovci a Bratská jednota
baptistov v Klenovci.
Dni pokoja a očakávania
prítomným priblížili dievčatá
z
folklórneho
súboru,
ktoré s blikotajúcimi svetielkami a za doprovodu
prekrásnej hudby Svetozára
Stračinu zostúpili po schodoch až k javisku, ktoré na
úvod patrilo príhovorom a
predvianočným úvahám starostu obce Pavla Struhára,
seniora Evanjelickej cirkvi
augsburského
vyznania
Dušana Germana a kazateľa
Bratskej jednoty baptistov
Benjamína Uhrína. (Príhovory prinášame v plnom znení
vo vnútri čísla - pozn. red.)
Nezabudnuteľným
umeleckým
zážitkom
pre

všetkých prítomných boli
vystúpenia speváckych zborov – Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania a
Bratskej jednoty baptistov.
Potom už javisko, ktoré
predstavovalo jasličky s
dieťatkom, patrilo malým i
veľkým koledníkom z materskej školy, dievčatám
a chlapcom z folklórneho
súboru Zornička a Mladosť,
Ženskej a Mužskej speváckej
skupine súboru Vepor, pôsobivej hre na fujare a spevu
v podaní Petra Chmelka,
speváčke Stanislave Zvarovej, ktorá tento sviatočný
program moderovala a v jeho
závere všetkým zavinšovala
slovami: „ Končí sa rok starý.
Na Vianoce a v Novom roku
vinšujeme nastokrát teplé
slnko nad domovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás
mal každý rád.“
Celkovú sviatočnú atmos-

Z obsahu:
- jubileum Klenov
ských novín
- výsledky volieb do
VÚC
- spomienky na divadelné Vianoce
- rady pre záhradká
rov
- Futbalové dialógy
féru tohto pekného podujatia, ktoré pripravili manželia
Stanislava a Jaroslav Zvarovci, dokreslila aj predajná
výstava pečiva, z ktorej
príspevok
bol
venovaný
fondu Hodina deťom, ktorý
spravuje nadácia Deti Slovenska.
Každý, kto si našiel čas
a venoval ho tomuto pred
sviatočnému stretnutiu od
niesol si do svojho domova,
k svojim najbližším pekný
zážitok, pokoj v duši a kus
ľudského tepla.
(bh)

Klenovec má svojho poslanca vo VÚC

V sobotu 26. novembra sa
na Slovensku konali historicky druhé regionálne voľby,
v ktorých si občania vyberali svojich zástupcov na miesta predsedov a poslancov
samosprávnych krajov. Aj
obec Klenovec mala svojich
zástupcov na kandidátnej
listine poslancov Banskobystrického samosprávneho
kraja. JUDr. Pavel Struhár
kandidoval za stranu Smer–
‑sociálna demokracia, ktorá
bola v týchto voľbách v koalícii so Slovenskou národnou stranou a s Hnutím
za demokraciu. Mgr. Peter Chmelko kandidoval za
Združenie robotníkov Slo
venska.
Volebná účasť v tomto

kole volieb bola na celom
Slovensku nízka, čo politici
odôvodňovali nepriaznivým
počasím. Prieskumy však
ukázali, že tento nezáujem
treba hľadať aj v samotnej
politike, ktorej občania prestali dôverovať.
Naša obec Klenovec má v
zozname voličov zapísaných
2552 voličov, z ktorých svoje volebné právo využilo v
troch volebných okrskoch
705 osôb, čo je 27,62%. Naj
viac hlasov 595 získal Pavel
Struhár. Peter Mináč dostal
416 hlasov, Michal Bagačka
379 hlasov, Peter Chmelko
280 hlasov, Peter Dragijský
98 hlasov, Jozef Šimko 79
hlasov, Eva Bornayová 70
hlasov, Zoltán Bán 10 hla

sov, Zoltán Boros 2 hlasy.
Podľa volebných výsledkov v Banskobystrickom
samosprávnom kraji budú
okres Rimavská Sobota v
regionálnom parlamente za
stupovať Peter Mináč, ktorému občania nášho okresu
odovzdali 4465 hlasov, Jozef
Šimko získal od voličov
3781 hlasov, Pavel Struhár
s 3647 hlasmi, Michal Ba
gačka s 3502 hlasmi, Zoltán
Bán s 3222 hlasmi a Zoltán
Boros s 3211 hlasmi. V
okrese Rimavská Sobota z
celkového počtu 63694 zapísaných voličov sa volieb
zúčastnilo 15946 občanov,
čo je 25,03%.
(dokončenie na str. 2)
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Udialo sa ... Pred rokom vyšlo prvé číslo Klenovských novín

*21. novembra sa na Veľvyslanectve Francúzskej re
publiky v Bratislave usku
točnilo rokovanie ohľadom
získania investora do nášho regiónu. Stretnutie sa
konalo za prítomnosti Jac
quesa Faura, veľvyslanca
Francúzska v SR. Na rokovaní sa zúčastnili Jean-Antoine Giansily, obchodný
a ekonomický radca Francúzskeho
veľvyslanectva
na Slovensku, Pavel Struhár, starosta obce Klenovec, Blažena Hrušková,
zástupkyňa starostu a Michal Kňažek, člen ekonomickej komisie.
*29. novembra Krízový štáb
okresu Rimavská Sobota
zvolal poradu starostov a
primátorov, na ktorej predložil prijaté preventívne
opatrenia na zamedzenie
šírenia vtáčej chrípky. Na
porade sa zúčastnil aj starosta obce.
*15. decembra sa starosta obce a predseda Mikroregiónu Sinec – Kokavsko,
Stanislava Zvarová a Milada Kochanová zúčastnili
zasadnutia predsedov mikroregiónov v Jelšave, na
ktorom bola uskutočnená
príprava na čerpanie prostriedkov z programu Leader.
*16. decembra sa uskutočnilo riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva,
na ktorom poslanci schválili do 31. marca 2006 rozpočtové provizórium a potvrdili Všeobecne záväzné
nariadenie obce Klenovec
o výške poplatkov v rovnakom znení ako v roku
2005.
*20. decembra sa na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v Rimavskej Sobote
uskutočnilo pracovné stretnutie k Národnému projektu číslo 5, ktorý sa dotýka
aktivačných prác. Za obec
Klenovec sa na tomto stretnutí zúčastnila Jarmila Parobeková.
*21. decembra sa konalo
zasadnutie Správneho výboru Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, na ktorom sa
zúčastnil aj starosta obce
Pavel Struhár, ktorý je zároveň aj jeho členom.

Milí naši čitatelia!
Ako rýchlo uteká čas môžeme vidieť i pri vydávaní našich Klenovských novín. Je to
presne rok, čo sme Vás po prvýkrát oslovili našim mesačníkom.
Najprv prišla myšlienka,
nakoľko sme mali pocit,
že ešte stále je málo informácií pre občana a hlavne
priestoru, kde by i samotný občan mohol vyjadriť
svoje pocity, postrehy, názory. Na základe žiadosti
o grant nám OZ FUNDAMENT v Rimavskej Sobote z
komunitného fondu podporilo projekt sumou 3.000.—
Sk. Cieľom projektu bolo
„Zvýšenie informovanosti –
zlepšenie komunikácie“.
Naštartovaním vydávania
mesačníka sme chceli:
- napomôcť lepšej vzájomnej
komunikácii medzi samo
správou, občanmi, miestnymi podnikateľmi, mimo
vládnymi organizáciami,
- napomôcť k lepšej vzájomnej informovanosti,
- spracovávať rozhovory s
predstaviteľmi miestnej samosprávy a predstaviteľmi
organizácii v obci,
- získavať občanov k aktívnemu žitiu a rozvoju obce „čo
chceme – ako pomôžeme“,
- poskytovať priestor pre
nápady a cenné rady od
občanov,

- podávať informácie o dianí
v kultúrno-spoločenských
organizáciách,
- ponúkať informácie o grantových možnostiach,
- získavať dobrovoľníkov z
radov mládeže (i ostatných
vekových kategórií) pre
prácu v redakčnej rade.
Na začiatku som bola sama, postupne sa rozrástla
redakčná rada. O grafickú
úpravu, ale i informácie zo
športu sa stará Ing. Michal
Kňažek, o jazykovú úpravu
a príspevky z diania v obci
Mgr. Blaženka Hrušková,
cenné informácie pre záhradkárov prináša pán Jaroslav
Jáchim, historické udalosti
nám spracováva pán Július
Molitóris. Poéziu do našich
novín prinášajú pani Soňa
Koncuriaková a Pavel Brndiar. Našim najboľavejším
miestom je získať mladých
študentov pre túto činnosť,
kde by mohli práve oni
vnášať svoje potrebné informácie. Z kultúrneho diania nám prispieva pán
Jaroslav Zvara, občasne
získame i informácie zo škôl
a spoločenských organizácii.
Stále si ale myslím, že je to

Klenovec má svojho poslanca vo VÚC

(pokračovanie zo str. 1)
Keďže v prvom kole volieb nebol zvolený ani v jednom samosprávnom kraji predseda, konalo sa aj
druhé kolo volieb. Toto sa
uskutočnilo 10. decembra
a výsledky prvého kola v
Banskobystrickom samosprávnom kraji proti sebe
postavili Milana Murgaša,
rektora UMB v Banskej
Bystrici poslanca NR SR,
ktorý kandidoval za stranu
Smer – sociálna demokracia,
Slovenskú národnú stranu,
Hnutie
za
demokraciu,
Kresťanskodemokratické
hnutie a Stranu zelených na
Slovensku a Jozefa Mikuša,
poslanca NR SR, ktorý
kandidoval za Slovenskú
kresťanskú a demokratickú úniu a Demokratickú
stranu. Županom sa stal
Milan Murgaš.
Voľby do VÚC máme za

sebou. Voliči, ktorí pristúpili k volebným urnám a
využili tak svoje právo,
ktoré im zaručuje Ústava
Slovenskej republiky, svoju zodpovednosť za správu
vecí verejných už preukázali. A teraz je na tých, ktorým
občania
prejavili
svoju
dôveru, ako zodpovedne
budú pristupovať k svojmu
poslaneckému mandátu a
využijú svoje schopnosti v
prospech nášho regiónu,
nášho okresu, ale aj našej
obce.
Sme radi, že jedno miesto
v poslaneckom kresle VÚC
Banská Bystrica obsadil
JUDr. Pavel Struhár, starosta našej obce Klenovec.
Prajeme mu veľa úspechov
a hlavne dobrých a rozumných rozhodnutí, ktoré
budú prospešné pre náš
okres a jeho obyvateľov.
(bh)

málo využívané. Nakoľko i
touto formou môžete svoju prácu prezentovať a
propagovať. Preto, aby sa
noviny každý mesiac mohli
dostať do Vašich domácností je ale potrebných ešte veľa
rúk. O prepisovanie článkov
a distribúciu novín sa starajú pani Milada Kochanová a
Marianna Trnavská spolu
praktikantmi na absolventskej praxi v OZ RODON.
Všetkým im patrí veľká
vďaka za ročnú prácu na
úkor svojho voľného času,
bez nároku na odmenu. Šlo
nám všetkým o jeden cieľ,
rozvíjať informovanosť. To, že
noviny existujú, ale neznamená, že sa o ne stará profesionálny tím, všetci občania
majú možnosť vstúpiť do toh
to procesu svojimi príspev
kami.
To, či je potrebný náš
mesačník, záleží i na Vás,
vážení čitatelia.
Za celú redakčnú radu Vám
želám pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia v
novom roku 2006.
(sz)

Adam Cibuľa
bronzový

Významný športový úspech
dosiahol v závere novembra
Adam Cibuľa. Trojnásobný
majster Európy v kulturistike v hmotnostnej kategórii
do 65 kg z rokov 1993, 1994
a 2004 získal na majstrov
stvách sveta v Šanghaji
(Čína) svoju prvú medailu
zo svetového šampionátu.
Najstarší
účastník,
41‑ročný Cibuľa, získal v
novovytvorenej hmotnostnej
kategórii do 60 kg bronzovú
medailu za tretie miesto,
keď pred ním sa umiestnil
a titul majstra sveta získal
domáci pretekár Qian G. i
Cheng. Druhé miesto v tejto kategórii obsadil ďalší
ázijský pretekár Wang Kung
Cho z Južnej Kórey.
Slovensko sa stalo naj
úspešnejšou výpravou maj
strovstiev, keď získalo dve
zlaté a dve strieborné medaily.
(mk)
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Sviatky pokoja a mieru prichádzajú
Sú to sviatky, na ktoré sa
tešia všetci do jedného,
či to ide o deti, dospelých, či
o človeka starého.
Teplo Vianoc zahrieva dušu
ľudí na celom svete,
kto netešil by sa na ne,
takého nenájdete.
A tak znova blíži sa čaro
Štedrého večera,
keď vôkol nás krásno je,
samá nádhera.
To najvzácnejšie však v duši
skryté je,
to je to, čo i v mraze zimnom
naše duše zahreje.
Je to láska, porozumenie a
Drahí Klenovčania.
ľudskosť
Je mnoho sviatkov počas a tej na svete nie je nikdy
ľudského bytia,
dosť.
no len Vianoce sú sviatka- Preto doprajme si jej aspoň v
mi, čo významom sa k nebu tomto čase,
týčia.
nech všetko to spolu lahodí v
Potrebuješ pokoj?
Vážení spoluobčania, mi
lí priatelia. Dovoľte mi po
roku Vás opäť osloviť v
tomto predvianočnom čase.
Pred rokom som moje slová
smeroval k prvej časti biblického verša, ktorým je
pomenovaná
táto
naša
predvianočná slávnosť. Sláva na výsostiach Bohu a na
zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle (ev. Lukáša 2:14). Poukazoval som na to, že nie
je možné prežívať Bohom
sľúbený pokoj bez toho, aby
sme Jeho urobili centrom
nášho života a Jemu dali
slávu, ktorá mu patrí.
Po tieto dni sa zamýšľam
nad tým, koľkým ľuďom
skutočne ide o ten pokoj? Via
noce sme nazvali sviatkami
pokoja, ale skutočnosťou
ostáva, že ho akosi ani cez
sviatky nie je dosť. A vôbec,
ide nám o pokoj? Čo je tvojou najväčšou túžbou pred
prichádzajúcimi sviatkami?
Obávam sa, že do dlhého
zoznamu, ktorý kdesi v nás
(a možno aj na papieri) existuje, sa vkráda čoraz viac
vecí materiálnych. Marke
ting plní svoju úlohu a všetci
vieme o množstve vhodných
vecí, ktoré by sme si vedeli
predstaviť v našej detskej
izbe, obývačke, kuchyni, či
garáži.
Nakoniec sa pýtam seba:
komu, pri takejto širokej
ponuke cenových akcií, ešte
ide o ten Bohom ponúkaný
pokoj? Nesprávame sa, akoby nám ku šťastiu stačila
nová sedačka, chladnička,
alebo aspoň lepšie lyže?!
Nehovoria naše každodenné
rozhodnutia o tom, že pokoj
je v najlepšom prípade dru

horadý? Nenahovárame si
naivne, že pokoj bude, keď
to všetko dosiahnem alebo
získam?!
Blížia sa ďalšie Vianoce,
znovu zaznieva zvesť o
možnosti získať pokoj pre
našu utrápenú a uponáhľa
nú dušu. A znovu väčšina z
nás nechá túto Božiu ponuku
bez povšimnutia.
Prajem Vám zo srdca, aby
sa na zozname žiadaných
vecí neocitol kdesi na konci,
ako nedefinovaný tradičný
prídavok.
Prajem nám všetkým, aby
sme v týchto posledných
dňoch adventu nepodľahli
sile mediálneho tlaku kon
zumu, ale sa dokázali za
mýšľať aj nad vecami, ktoré
sa nedajú vyjadriť v koru
nách, či euro.
Ak si priznáme potrebu
Záchrancu a Jeho pokoja,
môžeme ho nájsť v živom
vzťahu s Ježišom Kristom. O
tom sú Vianoce! Aj tieto sviat
ky môžeš získať a prežívať
pokoj duše, ktorý prevyšuje
aj tú najodvážnejšiu predstavu bohatých a krásnych
Vianoc.
V mene Bratskej jednoty
baptistov v Klenovci
Mgr.Benjamin Uhrin

Drahí priatelia!
Chceli by sme Vám aj touto
formou zapriať požehnané
sviatky a pozvať Vás na
naše sviatočné bohoslužby
v Klenovci.
Radujeme sa z narodenia
Ježiša Krista
a tešíme sa
na stretnutie s Vami!
Bratská jednota baptistov,
SNP 122, Klenovec

tej nesmiernej kráse.
Keď v našich príbytkoch
rozžiaria
sa
vianočné
stromčeky,
nech každý na svete nájde
pod nimi vytúžené darčeky.
Pokoj ľuďom dobrej vôle
prajeme
všetkým
pri
štedrovečernom stole.
Radosť, mier a pohodu, by v
tomto čase nik nepoznal chudobu.
Na všetkých, i tých, čo už
odišli, ticho spomínajme
a ich odkaz v žiari hviezd si
prečítajme.
Žiara ich prenesie sa do
sviec našich plamienkov,
a oni aspoň na tú chvíľu
budú znova s nami, a nielen
spomienkou.
Teplo Vianoc nech v nás
pretrvá po celý terajší i budú-

Milí priatelia!
Stalo sa už tradíciou, že
v adventnom období sa v
týchto priestoroch stretnú
subjekty nesúce duchovné
dedičstvo otcov a im blízkym
spôsobom sa nám ho snažia
odovzdať.
Vážime si takúto možnosť.
Aj cez obsah piesní nášho
spevokolu si vypočujeme,
kto je pre nás zvrchovaný,
Pánom a to nielen v adven
te – cez Vianoce, ale v celom žití! Áno, táto doba je
zvlášť príhodná k tomu, aby
sme nanovo skúmali, čo je
to za sila, ktorá milióny ľudí
pohne k určitej zmene, ktorá
ich podnieti k láske, ktorá
nielen hovorí o pokoji, ale ho
aj tvorí!
Milí priatelia! Zdrojom tých
to zmien je ten, ktorý sa pred
2000 rokmi nad nami zmiloval a poslal nám svojho
Syna! Preto príbeh o betlehemskom dieťati nesmie byť
len akousi čiastkou týchto
dní. Príbeh o Božej láske
potvrdenej v Betleheme musí
mať dominantné postave
nie, ak chceme tieto sviatky
prežiť v opravdovej radosti
a pohode! Preto Vás prosím
po prvé o to: „Nenechajme si
adventnú dobu očakávania
– dobu prípravy na stretnutia s betlehemským die

ci rok,
by bez lásky a porozumenia
nespravili sme ani krok.
Zdravia, šťastia, veselosti nech užijú si moji drahí
Klenovčania,
no i všetci ostatní do sýtosti.
By stretávali sme sa ako
brat so sestrou
a dožili sa ešte mnohých Silvestrov.
To všetkým Vám môžem len
priať,
lebo to ja nemôžem Vám
dať.
Preto v kútiku duše skutočné
hodnoty Vianoc hľadajme
a jeden druhému si len to
najlepšie želajme.
JUDr. Pavel Struhár
starosta obce

ťaťom prekryť hlukom Via
noc, ktorý sa čoraz viac a
čoraz skôr ozýva. Veru Vianoce sa v našej dobe začínajú
skôr ako sa začne advent.
Vidíme to v obchodoch, pri
rôznych podujatiach a adventu už niet! Kto chce prežiť
opravdové Vianoce, ten musí
adventný čas využiť na du
chovnú prípravu – čakanie
Pána – na pokánie!“
Po druhé: „Nechajme si Via
noce prekryť tou ľudskou
stránkou! Nechcem tým
povedať, aby sme upustili od zvykov, ktoré sú milé,
ktoré patria k dedičstvu otcov. Ide mi o jedno jediné!
Opravdové Vianoce sa dajú
prežiť aj za skromnejších
podmienok! Vianoce nie sú
o pokrmoch ani nápojoch.
Vianoce nie sú o tom, koľko
darčekov a od koho dosta
neme! Vianoce sú o Božej
láske! Tak ako my ľudia v
živote všeličo očakávame,
tak aj Pán od nás, v tejto dobe zvlášť očakáva. Chce sa
narodiť v našom srdci.“
A napokon to tretie: „Buďme
ľuďmi Vianoc aj po Vianociach! A také niečo bude možné
len vtedy, keď betlehemom
sa stane naše vnútro! Áno,
vtedy dokážeme lásku, ra
dosť, pohodu a pokoj ucho
vať si aj rozdávať i v tých
ďalších dňoch.“
Prajem Vám pokojnú – požehnanú adventnú dobu! Prajem Vám radostné
Vianočné sviatky, aby ste
ich prežívali so svojimi rodinami majúc v centre pozornosti narodené Božie dieťa.
Prajem Vám veľa zdravia,
úspechov, ale najmä Božie
požehnanie v roku 2006.
Mgr. Dušan German
senior evanjelickej cirkvi
augsburgského vyznania
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Vystúpenia folklórnych súborov

sovec.
*22.12.2005 - DFS ZOR
NIČKA a MLADOSŤ v spolupráci so
Špeciálnou
základnou školou a Gemer
sko-malohontským osveto
vým strediskom v Rimavskej
Sobote pripravili program v
rámci spolunažívania Deti
deťom v kultúrnom dome v
Klenovci.

*18.11.2005 - Heligonkári
lórnych súborov vystúpis vianočným programom v
li vo Vianočnom programe
Ratkovej.
DFS Mladosť predstavili
v Klenovci pod názvom *17.12.2005 - Členovia
heligonku a hru na nej na
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“.
výchovnom koncerte v ZákFS Vepor vystúpili s choladnej škole v Ratkovej.
*16.12.2005 - Členovia folk
reografiou Regrúti a via
lórnych súborov vystúpili
nočnými koledami v Dome
*26.11.2005 - Heligonkári
s vianočným programom v
Kultúry v Rimavskej SoDFS Mladosť a ĽH FS VeHrachove.
bote.
por so sólistkou vystúpili
v Bratislave-Zrkadlový Háj *17.12.2005 - Členovia folk *20.12.2005 - ĽH FS Vepor
(Petržalka) na výročí FS
lórnych súborov vystúpili
vystúpila pre CSM a.s. TiMiestne kultúrne stredisLipa a 30 rokov práce choko ďakuje členom folkreografa Pavla Bútora z FS
lórnych súborov ZORNIČKA,
Lipa.
MLADOSŤ, VEPOR za pre
*6.12.2005 - Dievčenská
zentáciu ľudových tradícii
spevácka skupina Zornička
doma i v zahraničí po celý rok
sa zúčastnila vystúpenia
2005. To, že ich bolo nemápre Jednotu dôchodcov,
lo, dokazuje i číslo 89 vyszaspievala a zavinšovala aj
túpení na rôznych kultúrnoMikulášovi.
spoločenských podujatiach
*9.12.2005 - MSS FS Vea festivaloch.
por a heligonkári zaPrajeme všetkým krásne
spievali vianočné koledy v
prežitie vianočných sviat
maďarskom Salgotariáne
kov, veľa pevného zdravia
na otvorení vianočných
trhov a tiež na koledových
v novom roku 2006 a veľa
pochôdzkach v Mihályelánu v pokračovaní v tejto
gerge.
neraz i náročnej záľube.
Heligonkári na výchovnom koncerte v Ratkovej
manželia Zvarovci
*11.12.2005 - Členovia folk

Zídení ako rodina

Zažiť aspoň kúsok z toho,
čo stretlo desaťročného indiánskeho chlapca Koširi z
pralesa v Peru, si vyskúšalo
13 detí z našej obce Klenovec
na spoločnom stretnutí.

lo pralesa bolo vzdialené,
uchýlili sme sa
nocovať
do evanjelického zborového
domu. Piesňami a hrami
sme sa zjednotili na jeden
domorodý kmeň a modlAj keď sme nelovili, mali itba s príbehom nám posme čo jesť a keďže tep- mohla spoznať najlepšieho

Január
Meteorologická špecifikácia:
(Mráz si v tomto období príde na svoje, obyčajne je dosť silná vrstva snehu a vtedy si záhradka oddýchne.
Sú však roky, keď snehová prikrývka chýba a vtedy
holomráz urobí svoje dielo
skazy. Záhradka odpočíva,
ale záhradkár sa už musí
pripravovať na ďalšiu sezónu.)
Čo môžeme robiť:
- Plánujeme si cieľavedomú
činnosť na nasledujúci rok
(plán výsadby, plán nákupu semien, stromov...).

- Opravujeme a ošetrujeme
náradie, aby sme boli na
jar pripravení.
- Odhadzujeme sneh z chodníkov a ciest a hádžeme
ich pod stromy.
- Keď nám to počasie dovolí,
môžeme pokračovať v prerezávke ovocných stromkov, ale len v prerezávke
jadrovín (jablká, hrušky).
- Nezabúdame sklepávať
sneh zo stromkov a okrasných kríkov, aby nám ich
sneh nedolámal.
- Režeme vrúble z ovocných
stromkov na jarné prištepovanie.

Priateľa – Ježiša. Svoju
zručnosť sme si preskúšali
pri vlastnoručne vyrobených
ozdobách a kresbách. Ale
to najkrajšie, čím sme boli obdarovaní, bola vzájomná láska – radosť a pomoc,
darovaná Pánom Ježišom.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí nám toto
všetko
umožnili spoznať počas

dvoch dní 11. – 12. novembra.

- Koncom mesiaca už môžeme v prípade dobrého počasia začať s rezom ríbezlí
a egrešov, rez robíme tesne
pri zemi kríkov.
- Egreše nezahusťujeme,
čím znížime aj napadnutia
hubovitými chorobami.
- Kontrolujeme pivnice a
sklady ovocia a zeleniny a
napadnuté jedince ihneď
vyhadzujeme.
- Nezabúdame na prikrmovanie užitočného vtácstva.

ich výskytu v tomto roku. V
tomto mesiaci sú choroby a
škodcovia ešte dobre zazimovaní a ich likvidácia by
bola ešte neúspešná. Jediné, čo by sme mohli robiť,
je odstraňovanie starej kôry zoškrabávaním, čím čiastočne s machom a lišajníkmi zoškrabeme aj časť zazimovaných škodcov. Kôru
musíme ihneď spáliť.
Čo si zaželať v novom roku? Nech sa naša práca odrazí v zdravej a krásnej zelenine, ovocí a kvetoch. Nech
škodcovia a choroby obchádzajú naše záhrady a políčka. Nech nám zdravie dobre
slúži, aby sme si mohli splniť naše predsavzatia.

Ochrana rastlín
V tejto časti budeme zverejňovať základnú ochranu rastlín proti chorobám
a škodcom, ktoré sa opakovane vyskytovali v našom
okolí v predchádzajúcich ro
koch, alebo je predpoklad

Miroslav Hruška

Za rodičov úprimne ďa
kujem za krásne chvíle,
ktoré mali deti možnosť
prežiť za asistencie mladých
ľudí ECAV v Klenovci.
Stanislava Zvarová

Jaroslav Jáchim st.
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Klenovské noviny oslavujú narodeniny
Práve pred rokom, v mesiaci december vyšlo prvé číslo mesačníka Klenovské noviny.
Toto prvé číslo bolo pokusom priblížiť obyvateľom Klenovca život a dianie v našej obci. Už v januári 2005 noviny dostali novú podobu, nových redaktorov a aj niekoľkých
nadšených dopisovateľov.
A tak sa z mesiaca na mesiac
redakčná rada sna
žila oboznamovať svojich
čitateľov s udalosťami v
obci, s jej históriou, zaujímavými ľuďmi, športom,
kultúrou, snažili sme sa
poradiť záhradkárom, dali sme priestor umeleckej
tvorbe našich spoluobčanov.
Túto našu snahu ocenili aj
klenovskí rodáci, ktorí už
roky žijú mimo svojho rodiska a prostredníctvom týchto
novín s ním nestratili kontakt.
Vieme, že predstavy na
šich
čitateľov
o obsahu Klenovských novín sú
rôzne, opýtali sme sa preto niekoľkých z vás na názor, na spokojnosť, prípadne
nespokojnosť s ich obsahom. Tu sú ich postrehy.
Podľa mňa, Klenovské no
viny dostatočne informujú o rôznych podujatiach a
udalostiach. Ich kompozícia je zaujímavá. Možno by
mohli byť doplnené o rubriku, ktorú by privítali
naše gazdinky. V nej by sa
uverejňovali nejaké zaujímavé recepty a rady. Tiež
ma láka história našej obce
a s tým späté rôzne povery.
Ivana Homoláková

Je dobre, keď sa obyvatelia môžu dozvedieť o zaujímavých aktivitách obce.
Myslím si, že veľkou mie
rou k tomu prispievajú aj
Klenovské noviny. Chcem
Stanovisko redakcie
Ďakujeme našim čitateľom
za všetky nápady a pripo
mienky. Veľmi si ich ceníme.
Mnohé z nich určite v novom
ročníku využijeme. Zároveň
chceme pripomenúť, že
redakčná rada je zložená z
dobrovoľných
redaktorov,
ktorí majú svoje zamestnanie a tak nemôžu byť pri
všetkých podujatiach a aktivitách našej obce, preto vítame každý príspevok,
ktorý je nám doručený do
našej redakcie. Ocenili by

poďakovať redaktorom za
ich prácu a popriať im veľa
nápaditej kreativity do ďalšej
práce.

E. B.

Keď sa mi do ruky dostali
Klenovské noviny prvýkrát,
veľmi ma to potešilo. Určite
je to veľmi dobre realizovaný
nápad. Dnes sú to už dva
roky, čo sa obyvatelia Kle

nedeje viac? V tomto smere
by som privítal zmeny, pre
tože doteraz museli do nich
autori vkladať leták z nejakého hypermarketu, aby tie
dve dvojstrany ľuďom neodfukovalo zo stola. Ja si myslím, že možností je veľa. Popri tradičných rubrikách z
histórie, či Okienka záhradkára, by sa mohli objaviť

Vystúpenie DFS Zornička v programe Pokoj ľuďom dobrej vôle
novca dozvedajú viac o svojej obci aj prostredníctvom
tohto mesačníka. Jediná
vec, ktorá mi vadí, je rozsah
Klenovských novín. Za dva
roky sa nezmenil. Stále je to
úbohých osem strán a bojím
sa, že keby sa minulý mesiac
nekonali voľby do VÚC, bola
by to len polovica. Vážne sa
toho v našej obci za mesiac

nové rubriky, napríklad
inzercia, trh práce, recepty
našich starých mám..., alebo Okienko chovateľa – veď
v Klenovci funguje aj orga
nizácia chovateľov králikov
a hydiny a určite aj mnoho
iných, o ktorých neviem ani
ja. Myslím, že by boli príjemným spestrením. Aj Športové
okienko by sa podľa mňa

sme tiež príspevky od ochotných členov organizácií,
napríklad aj chovateľov králikov a hydiny, ktorí sa so
svojimi skúsenosťami a iste
i cennými radami podelia
aj v našich novinách. Tiež
sme radi, keď naši športovci
dosahujú dobré výsledky, ktorých uverejnenie
by určite obohatilo aj náš
mesačník. S týmto cieľom
sme oslovili aj vedenie bedmintonového oddielu, žiaľ,
nenašli sme pochopenie
a ani ochotu dopisovať do
našich novín. Doporučili

nám, aby sme informácie
čerpali z klenovského infokanála. Musíte však uznať,
že odpisovať z infokanála
nemôžeme, pretože poslanie
novín je iné ako poslanie tohto média.
Čo sa týka inzercie, veď
predsa tá v našich novinách
nechýba, je stanovený cenník podľa rozsahu inzerátu
a je len na čitateľoch, či túto
službu využijú.
Tiež chceme ubezpečiť ve
rejnosť, že minulé číslo bolo venované voľbám do VÚC

dalo rozšíriť, veď športovci
Klenovca určite robia radosť
a dobré meno. Aj keď Kle
novské noviny sú veľkým
prínosom pre našu obec, je
mnoho vecí, ktoré by sa v
nich dali zlepšiť, doplniť, aby
zaujali stále viac čitateľov.
Ale to už je len na autoroch.
Radovan Kaštan

Klenovské noviny sú ako
celok dobré. Uvítal by som
v nich zábavnú časť – klasic
ké klenovské recepty, vedomostné kvízy, krížovky. Tiež
udalosti z bežného života,
aktuálne problémy, viac kritiky a fejtóny.
Július Bálint, poslanec obecného zastupiteľstva

Klenovské noviny sú vynikajúcim informátorom v živote
ľudí, ktorí žijú, ale aj žili v tej
to malebnej obci spod blízkeho Vepra. Rada ich čítam
a rada ich čítala aj moja
maminka, vaša rodáčka.
Spĺňajú všetky kritériá tých,
ktorí sa často vracajú v
spomienkach, alebo osobne
do Klenovca. Mohlo by však
v nich byť viac ilustrácie,
informácií o výnimočných
klenovských rodákoch roztratených po svete. Tiež mi
chýba detské okienko, informácie o činnosti mladých,
o pracovných príležitostiach,
o živote v domove dôchodcov, o zvykoch Klenovčanov v
minulosti, o ich živote počas
dlhých zimných večerov,
rady pre domácich kutilov,
gazdinky, ale aj výsledky
šikovných rúk mužov i žien.
Vtipy, humorné články,
krížovky by boli tiež prínosom. Do budúcnosti prajem
redakčnej rade v spolupráci a s podporou Obecného
úradu v Klenovci veľa elánu
a pevného zdravia.
čitateľka

zámerne, pretože si myslíme, že to bola dôležitá
spoločensko – politická uda
losť, ktorá môže významnou
mierou ovplyvniť aj našu
obec.
K rozsahu novín. Ten závisí
od rozpočtu obce, pretože
väčší počet strán by určite
zvýšil aj finančné náklady na ich výrobu a tým by
sa zvýšila aj ich cena. Vkla
daním letákov do novín
zase robíme službu jednak
hypermarketom a tiež aj
našim čitateľom.
(bh)
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Nezabudnuteľné divadelné Vianoce

Klenovskí divadelní ochotníci pripravili na takmer kaž
dé Vianoce divadelné pred
stavenie, po ktorom bola
tanečná zábava. Táto tradícia vznikla začiatkom dvadsiatych rokov minulého sto
ročia, keď už mali za sebou
niekoľko úspešných divadelných inscenácií, ako bol
Jánošík J. Mahena alebo
Strídža spod hája od F. Urbánka.
Na Vianoce roku 1923 zahrali hru v troch dejstvách
Môj Petrík, ktorú napísal
francúzsky dramatik A. L.
Aronge. Bol to obraz zo života
so spevmi. Režisérom bol
správca školy Ján Moncoľ.
Asistoval mu P. Jamriška,
ktorý je známy z nakrúcania filmu Strídža spod hája
v Klenovci. Herci sa zhostili svojich úloh celkom dobre. Mnohí z nich prvý raz
vystupovali
na
javisku.
V minulosti navštevovali
maďarské školy, takže spisovná slovenčina im robila
ťažkosti, ale to na hereckom
prejave nebolo vidieť, ako
napísal týždenník GemerMalohont.
O rok uviedli na vianočnom
divadelnom večierku tri hry
slovenskej autorky M. O.
Horváthovej Betkina lekcia,
Truc na truc a Falošní pytači.
Boli to veselohry podobné
hrám F. Urbánka, ktoré si
herci - komici (a tých v Kle
novci bolo vždy dosť) upravovali podľa situácie a tak
zabávali obecenstvo.
Divadlo sa hrávalo vo dvorane Obecného domu, kde
bolo javisko. Podmienky ne
boli najlepšie, ešte nebola
elektrina, len neskôr sem
zaviedli elektrický prúd zo
Zúrikovho mlyna. Javisko
bolo malé, chýbali kulisy a
opona. Aj hľadisko bolo málo priestranné. Až roku 1933
sa situácia zlepšila. Pri bu-

dove Potravného družstva, v
ktorej bol obchod a hostinec
s kolkárňou, postavili budovu kultúrneho domu, ktorý
bol dobre vybavený. Bolo
tu javisko, izba pre hercov,
sklad kulís a veľká sála s ga
lériou.
Obdobie úspechov
Začiatkom tridsiatych ro
kov 20. storočia vyšli tlačou
divadelné hry dvoch významných slovenských drama
tikov – Jozefa Gregora–Tajovského a Ivana Stodolu,
ktoré upútali pozornosť aj
klenovských režisérov. Na
Vianoce roku 1933 uviedol
divadelný krúžok Združenia
evanjelickej mládeže v réžii
učiteľa E. Helvigha hru Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra, ktorá je známa aj
z televízie.
Tridsiate roky boli pre kle
novských divadelných ochot
níkov veľmi úspešné. Boha
tú divadelnú činnosť vyvíjal
miestny odbor Matice slo
venskej pod vedením Jána Moncoľa, ženský spolok
Živena, Združenie evanjelic
kej mládeže, Športový klub,
Hasičský zbor, Roľnícky dorast, Červená odborová organizácia, študenti a ľudová
škola, čo sa prejavilo aj na
okresných divadelných pretekoch, na ktorých klenov
skí ochotníci sa vždy dobre
umiestnili.
Z ich prostredia vyšli dve
herečky Slovenského národného divadla – Mária Bancí
ková a Elena Piaterová-Rampáková. Mária Bancíková
ako poslucháčka dramatic
kej akadémie pripravila inscenáciu Ženského zákona
od J. G. Tajovského, ktorú
uviedli 26. decembra 1935
v Klenovci. V hre účinkoval
člen SND Štefan Figura ako
Štefan a Mária Bancíková ako Anička. Ďalšie úlohy stvárnili klenovskí herci:

E. Piaterová, Z. Klamárová,
J. Benco, S. Bancík a J. Fa
šangová.
Hra mala úspech, najmä
zaujali Štefanove výstupy
(Štefan Figura). Úspešná bola aj dvojica Anička - Mišo
(súrodenci Bancíkovci). Za
nimi nezaostal ani Ján Benco (neskorší riaditeľ školy) v
úlohe starčeka s fajočkou a
zamasteným klobúkom (to
bolo u neho charakteristické
aj neskôr).
O rok – na Vianoce 1936 –
- pripravil Športový klub Svetozára Hrurna – Vladimírova Milica Nikoličová. Hra
čerpala námet zo života Srbov vo Vojvodine, ktorý bol
podobný životu Slovákov za
Uhorska. Hra tak pripome
nula smutnú históriu z
našich dejín.
Nové inšpirácie
Prešlo niekoľko rokov. Došlo
k rozbitiu Česko-Slovenska
(1938-1939) a k vypuknutiu
2. svetovej vojny. Klenovskí
ochotníci
napriek tomu
neustali vo svojej činnosti.
Ich rady posilnila mladšia
generácia, učitelia, študenti
a vysokoškoláci, noví organizátori ochotníckeho divadla a režiséri – učiteľ Andrej
Vargán, medik Pavel Černák
a herci – konferenciéri Milan
Ľaudis a Pavel Tomo.
Na Vianoce 1943 zahral
divadelný súbor Združenie
evanjelickej mládeže hru
slovenského dramatika Šte
fana Králika Mozoľovci. Šte
fan Králik v porovnaní s
tvorbou J. G. Tajovského
vniesol do slovenskej dramatickej literatúry nový
pohľad na problematiku
slovenskej dediny. Poukázal na nevyhnutnosť vzdelania, čo sa podľa neho u
roľníka nemalo považovať
za popánštenie. Na Štefana
roku 1946 uviedli ďalšiu
hru tohto autora Trasovisko.

Starý rok sa končí!

našich prastarých mám nik
netušil, čo to znamená „ mať
koníčka“. A ľudia aj napriek
tomu majstrovali, vymýšľali
a zlepšovali. Nie preto, že by
nemali čo robiť, bolo to jednoducho v ľuďoch a to bolo krásne. Človek sa uchýlil
k domácemu majstrovaniu
z prostej radosti z práce, z
túžby po chvíľke pohody,
pri ktorej dával do tvorivej
práce kúsok seba. Je chvá-

lyhodné, že ľudia majstrujú
a zlepšujú dodnes.
Všetko, čo skončilo sa mu
selo raz začať. Tak to bolo aj s minulým rokom. Na
ten nový sa vždy tešíme,
povzdychneme, že budeme
zase o rok starší, ale za
to múdrejší. Už ste skontrolovali, či ste vykročili do
nového roka tou správnou
nohou?

Kalendárny rok sa opäť
končí a prichádza obdobie
Vianoc, keď častejšie než
inokedy vyjadrujeme svoj
vzťah k blízkym, priateľom
a známym. Ešte sa vese
líte, alebo už smútite? Je
to také zvláštne obdobie,
ktoré na každého pôsobí
inak. Kedysi dávno za čias

(Soňa Koncuriaková)

Znamenala pokrok v autorovom vývine zameraním sa
na medziľudské vzťahy.
Z povojnovej činnosti spo
menieme divadelné predstavenie, ktoré významne
obohatilo vianočné obdobie
v Klenovci. Dňa 26.12.1948
uviedol divadelný súbor
Združenia evanjelickej mlá
deže veršovanú hru Petra
Zvona Tanec nad plačom
v réžii Pavla Černáka. Hra
bola zameraná proti mocným sveta, ktorí rozpútali
vojnu. Autor na pozadí konfrontácie uhladeného roko
kového prostredia z obdobia feudalizmu s vojnovým
besnením odsudzuje drsný
a bezohľadný fašizmus. Kle
novskí ochotníci mali s touto
hrou úspech na okresných i
na oblastných divadelných
pretekoch.
Roky stagnácie
V päťdesiatych a šesťde
siatych rokoch sa ochotnícke divadlo ešte hrávalo,
i keď malo veľkú konkurenciu – zájazdové profesionálne
divadlo zo Zvolena, ktoré
pravidelne navštevovalo Kle
novec, koncerty populárnej
hudby a televíziu. Na Via
noce roku 1960 režisér Pa
vel Tomo uviedol hru V.
Cacha Moja teta, tvoja teta.
Bola to vtipná veselohra z
prostredia dediny, v ktorej
okrem obvyklého problému ‑
- nezhôd medzi rodičmi a
deťmi – rieši sa aj spor medzi
dvoma susednými dedinami
a roľníckymi družstvami.
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch došlo k
stagnácii ochotníckeho divadla. Ochotníci prestali
nacvičovať divadelné hry.
Divadlo sa už nehrávalo ani
na Vianoce. Až začiatkom
deväťdesiatych rokov sa Gemersko-malohontské osve
tové stredisko pokúsilo oživiť
ochotnícke divadlo v celom
regióne, ale sa mu to nepodarilo. Klenovskí ochotníci
zahrali 27.11.1994 hru Ľ.
Feldeka Jánošík podľa Vivaldiho a 25.5.1995 veselohru
L. Nádašiho-Jégeho Krpčeky
svätého Floriána. Obidve
hry režíroval Július Bálint.
Organizačne a herecky sa
o ich uvedenie pričinila
pracovníčka kultúrneho stre
diska Alena Farkašová. Bol
to však len pokus, ktorý nemal nasledovníkov. Súčasná
doba nežičí nielen ochotníckemu divadlu, ale celkove ani kultúre.
(mo)
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Futbal - spokojnosť s dorastom, rozpaky z dospelých
Futbalová jeseň sa skončila. Splnila očakávania fanúšikov, funkcionárov, hráčov a trénerov? Dnes poskytneme priestor
posledne menovaným, aby zhodnotili účinkovanie svojich mužstiev v polovici súťaže. Spokojný môže byť Pavel Medveď,
tréner dorastencov, ktorí sú zatiaľ šťukou súťaže. Na druhej strane má k spokojnosti ďaleko tréner mužstva dospelých
Jaroslav Benco, ktorého zverenci sa s jedenástimi bodmi ocitli medzi najslabšími celkami súťaže.
KN: Pred vstupom do
súťaže ste mali ambície hrať
pre diváka príťažlivý futbal a
zabezpečiť si po jesennej časti
také postavenie v tabuľke,
aby
mužstvo
nemuselo
bojovať do posledného kola
o záchranu. Ako sa Vám podarilo tieto ciele naplniť?
J. B.: Dosiaľ sa nám nepodarilo splniť ani jeden z
týchto cieľov. Týmto by som
sa chcel za celé mužstvo
ospravedlniť všetkým priaznivcom klenovského futbalu. Terajšie naše postavenie v
tabuľke nie je také, ako sme
si my aj oni predstavovali.
KN: Súdiac podľa postavenia v tabuľke spokojnosť asi
veľká nebude. V čom vidíte
príčiny bodových strát najmä
na domácom ihrisku?
J.B.:
Samozrejme,
že
s postavením v tabuľke
spokojnosť
byť
nemôže,
pretože ako vieme, V. liga je
špecifická tým, že vypadnúť
môžu až štyri mužstvá. Aj
keď treba pripomenúť, že v
tejto sezóne sa chystá reorganizácia súťaží a zatiaľ iba
málokto vie, ako budú súťaže
vyzerať. Vráťme sa však k
nášmu mužstvu. Určite tu
nevládne spokojnosť s hrou
a s výsledkami. Podľa mňa
je problém nielen vo fyzickej,
ale aj v psychickej pohode.
Myslím, že keby bol prišiel
zápas s Vinicou na začiatku
súťaže, tak máme minimálne
o päť bodov viac. Samozrejme, hlavným problémom
je naša kondícia. Keď sa
spätne pozrieme na jednotlivé zápasy, v prvom polčase,
KN: S akými ambíciami
ste po nie veľmi vydare
nom predchádzajúcom sú
ťažnom ročníku vstupovali
do súťaže?
P. M.: Pred začiatkom
súťaže na začiatku sezóny
sme sa stretli s chlapcami a
každý dostal otázku, či chce
hrať futbal. Dal som im podmienku – ak nebudú chodiť
na tréningy a na zápasy,
nebudeme jednoducho hrať
V. ligu. Chlapci sa rozhodli,
aj keď nie všetci, pre futbal a
myslím si, že urobili dobre.
KN: Očakávali ste také priaznivé výsledky v jesennej
časti?

Jaroslav Benco, tréner mužstva dospelých
ak sme aj prehrávali, nebolo to viac ako o jeden gól.
Kondícia a herná pohoda je
pravdaže zrkadlom tréningovej morálky. Darmo sa budeme vyhovárať na pracovné
povinnosti, ak chceme hrať
v V. lige niečo viac a nielen
boj o udržanie. Nemôže sa
zopakovať prípad, že konkrétny hráč využije zo 40
možností na tréning iba jednu. Paradoxne, najlepšiu do-

chádzku má Roman Bálint,
ktorý pôsobí hlavne v pozícii
vedúceho mužstva. Ak sa táto skutočnosť nezmení, tak
pri konečnom účtovaní nám
nepomôže ani dobrý kolektív
a bojovnosť, ktoré nás vlani
zachránili.
KN: Čo hovoríte na herný
prejav mužstva a na hru jednotlivých formácií? Koho z
hráčov by ste pochválili za
dobré a stabilné výkony?
J. B.: Čo sa týka herného

prejavu
mužstva,
treba
vychádzať z možností a
schopností mužstva a samotných hráčov. Dobre vieme,
že mužstvu chýba dirigent,
ktorý by ho vedel usmerniť
a udávať spôsob hry. Podľa
mňa má každá formácia
svoje rezervy. Brankári, aj
keď sa už konečne vyhýbali školáckym chybám, majú
veľké rezervy hlavne v tréningovej morálke a psychickej
pohode. Obrana – v nej sme
mali v tejto sezóne najväčšie
problémy, pretože aj keď na
začiatku súťaže sme si mohli vyberať zo siedmych klasických obrancov, v poslednom zápase musel hrať
na poste obrancu útočník!
Od hry zálohy sa odvíja hra
celého mužstva a ako som
už spomenul, máme v nej
veľké problémy. Bohužiaľ, až
v poslednom zápase zahrali
krajní záložníci to, čo by sme
mali predvádzať vo všetkých
zápasoch. Útok tiež nesplnil
moje očakávania, aj keď sa
treba vrátiť ku hre zálohy.
Od útočníkov som očakával
viac dôrazu pri napádaní
súpera a viac rozvahy pri
zakončovaní. Určite by som
vedel nájsť hráča, ktorý by
si pochvalu zaslúžil, ale
nechcem to urobiť, pretože
sme mužstvom, v ktorom
nechýba kolektívny duch.
Na druhej strane musím
povedať, že nikto z hráčov
nepodával výkon na hranici
svojich možností a schopností, pričom mali určite na

Pavel Medveď, tréner mužstva dorastencov

P. M.: Vedel som, že ak
bude dobrá tréningová mo
rálka a chlapci budú chodiť
na zápasy, máme šancu
udržať sa niekde v strede
tabuľky. Vďaka zvýšenému
úsiliu a disciplinovanosti
hráčov je tabuľkové umiest
nenie ešte lepšie.
KN: Čomu pripisujete také
výrazné zlepšenie výsledkov, ktoré je podložené aj
zlepšenou hrou?
P.M.: Ako som už zdôraznil,
cestou
k
zlepšeniu
je
väčšia disciplinovanosť a

súdržnosť podložená dob
rou trénovanosťou. Musím
povedať, že účasť na tréningoch sa zlepšila.
KN: Je možné očakávať, že
niektorí z hráčov by mohli
posilniť v jarnej časti V. ligy
družstvo dospelých?
P. M.: Pre prípadné posilnenie mužstva dospelých
pripadajú do úvahy Martin Rosiar a Vlado Kolár, ale
ešte im treba kus „dozrieť“ u
dorastencov.
KN: Na čo sa zameriate v
zimnej príprave?

viac, ako ukázali v súťaži.
KN: Aká bude zimná príprava a na čo sa v nej zameriate?
J. B.: Zimnú prípravu by
sme chceli začať začiatkom
januára. Zamerať by sme sa
mali na zvýšenie kondičných
a pohybových schopností. V druhej fáze sa budeme venovať súhre jednotlivých formácií. Treba však
vychádzať z možností klubu,
či už finančných, ale aj materiálnych. Dobre vieme, že
v našich podmienkach sme
odkázaní na počasie. Aj keď
kondičná príprava sa dá
robiť aj na snehu, s hernou
a technickou prípravou je to
už horšie. Hráčom by veľmi
pomohlo, keby mohli viac
trénovať s loptami niekde v
hale alebo v telocvični, ale nie
iba raz v týždni. V neposlednom rade však zimná príprava bude hlavne závisieť od
ochoty a prístupu hráčov k
tréningom, pretože bez toho
to nejde, aj keby sme mali
podmienky na prvoligovej
úrovni.
KN: Pokúsite sa počas
zimnej prestávky posilniť
hráčsky káder?
J. B.: Posilnenie hráčskeho
kádra je zasa len otázka schopností a možností
klubu, hlavne finančných.
Samozrejme, že by sme
potrebovali posilniť hlavne v
zálohe a v útoku, ale v prvom
rade treba doriešiť aspoň
účinkovanie Viktora Vinceho a Mira Kubinca v našom
mužstve, pretože sa im
skončilo hosťovanie u nás.
P. M.: V zimnej príprave sa
zameriame predovšetkým na
kondíciu. Chodíme už do fitnescentra posilňovať a od
polovice januára bude zimná
príprava prebiehať vonku.
KN: Aký cieľ si stanovíte
do jarnej časti po úspešnej
jeseni?
P. M.: Po minuloročnej se
zóne, keď sme bojovali o
záchranu, budeme spokojní
s umiestnením medzi tretím
až šiestym miestom.
Stranu pripravili:
Pavel Ďurík
Michal Kňažek
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Slovo poslanca
Dňa 26. novembra 2005 prebehli voľby do zastupiteľstva Banskobystrického VÚC a je i zásluhou
voličov obce Klenovec, že som sa za
poslanca VÚC dostal aj ja. Dovoľte
mi, aby som sa Vám i touto cestou
poďakoval za prejavenú dôveru
a sľubujem, že spravím pre obec
Klenovec, ale i náš región všetko
čo bude v mojich silách, aby som
nesklamal a Vašu dôveru si udržal.
JUDr. Pavel Struhár
starosta obce Klenovec

Želám pre Vás.
Viac ako more známych Vám želám
jedného skutočného priateľa.
Viac ako pokoj Vám želám,
aby ste sa stali tvorcami pokoja vo svojom okolí.
Viac ako šťastie Vám želám,
aby ste sa naučili robiť druhých ľudí šťastnými.
Viac ako zdravie Vám želám,
aby Vás choroba obchádzala.
Viac ako bohatstvo Vám želám,
aby ste si uvedomili svoju vnútornú silu.
Viac ako slávu a moc Vám želám
srdce citlivé pri pohľade na starých a chorých ľudí.
Viac ako pohodlie a pokoj Vám želám
neustály zápas o víťazstvo pravdy.
Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny a
nech nastávajúci rok prinesie Vám všetkým veľa zdravia,
šťastia a splnenia aj tých najtajnejších želaní.
Soňa Koncuriaková

Výročia
František Samusel Figuli – podnikateľ a
cestovateľ. Narodil sa 31.12.1825 v Klenovci. Študoval medicínu v Pešti. Zúčastnil
sa na revolúcii v rokoch 1848-1849. Po vydaní zatykača na jeho osobu sa ukrýval v Kle
novci. Po prezradení utiekol do Turecka, Ta
lianska a USA, kde farmárčil a podnikal cesty
do polárnych krajín. Na Slovensko sa vrátil
roku 1876. Zomrel 24.12.1880 v Kokave nad
Rimavicou, kde je pochovaný.
Ján Pravoslav Moravčík – župný úradník,
národný a kultúrny dejateľ. Narodil sa roku
1815 v Klenovci (presný dátum narodenia
nie je známy). Roku 1849 sa stal slúžnym a
roku 1850 hlavným notárom Gemersko-malohontskej župy. V rokoch 1848-1849 spolupracoval s J. Franciscim, zúčastnil sa na
memorandovom zhromaždení v Martine a bol
zakladajúcim členom a konateľom Matice slo
venskej. Podozrievali ho z panslavizmu. Veľa
vykonal v prospech rodnej obce – Klenovca.
(mo)

Silvestrovská
estráda 2005!
Že sranda bude,
buďte si istí,
lebo ju zasa
robia súboristi.

Kedy?

vo štvrtok 29.12.2005
o 19.00 hod. v sále
Kultúrneho domu v
Klenovci

Vydáva TeleDom pri OZ RODON Klenovec s podporou Obecného úradu v Klenovci. Adresa

TeleDom pri OZ RODON, Nám. Karola Salvu, 980 55 Klenovec. Šéfredaktor Stanislava
Klenovské redakcie:
Zvarová, redakčná rada Mgr. Blažena Hrušková, Ing. Michal Kňažek, Július Molitoris, grafická

noviny

úprava Ing. Michal Kňažek. Telefón: 047/5484947, e-mail: rodon@stonline.sk. Reg. číslo MK SR:
RP 121/2005, Tlač: REALITY-PRINT, Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 4, Rimavská Sobota

