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Vážení spoluobčania,
v čase, kedy každý týždeň postupne zapaľujeme sviečky na adventných vencoch a kalendár máme
otočený na poslednej strane, rada
by som sa vám prihovorila a pozdravila vás prostredníctvom našich novín.
12 mesiacov, 52 týždňov, 365 dní
= jeden rok. Je to veľa alebo málo?
Každý z nás tento úsek svojho života naplnil v roku 2018 niečím
iným. A tak, v nadväznosti na to
prežívame koniec kalendárneho
roka rôznym spôsobom. Niektorí
z nás inišujú s napĺňaním svojich
úloh a predsavzatí, iní sa už zamýšľajú a plánujú úlohy nové. Sú medzi nami i takí, ktorým sa stanovené
ciele nepodarilo úplne splniť a teraz analyzujú príčiny neúspechu. Jednoducho, všetci v závere roka bilancujme.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať zástupcovi starostky obce, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, zamestnancom škôl, cirkevným zborom, spoločenským organizáciám, športovým
klubom, folklórnym súborom, podnikateľským subjektom a živnostníkom
na území našej obce za spoluprácu. Poďakovanie patrí aj všetkým vám,
obyvateľom našej obce, za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v
prospech našej obce. Verím, že aj v nasledujúcom roku sa budeme snažiť
zabezpečovať chod života v obci v rámci našich kompetencií a možností
k čo najväčšej spokojnosti vás všetkých.
Na konci roka nastáva čas, kedy intenzívnejšie preciťujeme neopakovateľnú atmosféru Vianoc. Na chvíľu prestaneme myslieť na povinnosti
a problémy, ktoré nám so sebou prinášajú všedné dni, aby sme v kruhu
svojich blízkych prežili pokojné chvíle.
Vianočný čas nás vracia na miesta, ktoré v kútiku duše nosíme všetci.
Každého to ťahá domov, tam kde vyrástol, kde dral školské lavice, kde sa
možno prvýkrát zaľúbil. No nie každému sa to môže splniť. Sú ľudia, ktorí
nemôžu so svojimi blízkymi spoločne zasadnúť za štedrovečerný stôl. Dôvody sú rôzne. Niektorým zamestnanie nedovoľuje tráviť túto chvíľu v kruhu najbližších, lebo ich pracovný výkon je nevyhnutný na zabezpečenie
pokoja a spokojnosti nás ostatných. Im patrí poďakovanie nás všetkých
za to, že svoje zamestnanie chápu ako poslanie a dokážu mu prinášať
mnohé obete.
Sú medzi nami aj rodiny, kde si veľmi želajú zaplniť prázdne miesto pri
stole, ale žiaľ, už to nie je možné, pretože ich najbližší odišli tam, odkiaľ
nieto návratu. Želám im, aby krásne spomienky na spoločné chvíle vyplnili to prázdne miesto a aby v pokoji a v spomienke na najdrahších prežili
vianočný čas.
Spomeňme si však v tejto chvíli aj na tých, ktorí nemôžu tráviť Vianoce
v kruhu najbližších, lebo sú odkázaní na pomoc sociálnych zariadení alebo ležia na nemocničných lôžkach.
Všetkým spoluobčanom želám pevné zdravie, šťastie, lásku a pokoj v
rodinách, ako aj dobré medziľudské vzťahy. A v novom roku nech sme v
našej obci jeden k druhému oveľa vľúdnejší a lepší ako v tomto.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie Vianoc a úspešný vstup do nového
roka 2019.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Na Vianoce vinšujeme Vám na stokrát teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom zdravia, šťastia a
lásky. Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v
duši, čo bolelo nech sa zhojí čo tešilo nech sa zdvojí, aby boli v
Novom roku iba slzy šťastia a radosti.
S prianím všetkého dobrého v novom roku 2019 všetkým
čitateľom želajú členovia redakčnej rady Klenovských novín.

Pokoj ľudom dobrej vôle
V druhú adventnú nedeľu 9. decembra sa uskutočnilo tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle. Organizátorom podujatia bola obec Klenovec, ktorá v spolupráci s účinkujúcimi v tento
podvečer chcela darovať pokoj a lásku do sŕdc prostredníctvom
vianočných prianí, piesní, kolied a vinšov. Veď všetci túžobne očakávame najkrajšie sviatky roka Vianoce.

Po príchode do kultúrneho domu sme
si najprv mohli prezrieť Vianočnú výstavu Špeciálnej základnej školy a ZŠ
s MŠ V. Mináča v Klenovci ktorá vytvorila krásnu vianočnú atmosféru, ktorá
pokračovala výrobcami vianočných ozdôb, ikebán, atď. Potom už nasledoval
program Pokoj ľuďom dobrej vôle, na
ktorom moderátorka Elena Mináčová
najprv privítala hostí a odovzdala slovo
starostke obce Klenovec Zlate Kaštanovej, farárovi Evanjelickej cirkvi a.v. v
Klenovci Romanovi Roskošovi, ako aj
kazateľovi Bratskej jednoty baptistov
v Klenovci Štefanovi Dankovi. (Ich príhovory uverejňujeme na inom mieste
novín.) Po príhovoroch zaspieval spevokol BJB pod vedením Pavla Ostricu
a s blokom vianočných piesní a vinšov
sa predstavila spevácka skupina Klenovčanka, ktorá pôsobí pri Jednote dôchodcov Slovenska pod vedením Jána

Trnavského.
Predvianočný program pokračoval
vianočným blokom, v ktorom sa predstavili detské folklórne súbory Zornička
a Mladosť, ktoré vedú manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci, na heligónke sprevádzal Ján Kožiak. Na záver
programu sa vianočnými koledami
a vinšami predstavili hostia programu, členovia Ľudovej hudby Parta zo
Strečna, ktorí adventný večer ukončili
piesňou Tichá noc.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí
vytvorili krásnu atmosféru a to za vianočnú výstavu Špeciálnej základnej
škole, ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci,
občianskemu združeniu Agáta, výrobcom vianočných ozdôb a ikebán.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí
pomohli pri výzdobe a inštalovaní výstavy. Za ozvučenie ďakujeme BJB v
Klenovci.
- jz -
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Príhovory na adventnom podujatí Pokoj ľuďom dobrej vôle 2018
Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec
Vážený pán farár, vážený pán
kazateľ, vážení spoluobčania, milí
Klenovčania!
Rýchle životné tempo súčasného
sveta pomaly strieda pokojné obdobie Vianoc, najkrajších sviatkov
v roku. Je to čas oddychu, pohody,
radosti a šťastia, ktorý dokáže v
srdci každého človeka svojou čarovnou mocou prebudiť lásku. Vianoce sú predovšetkým o ľuďoch, o našich najbližších, o nás samotných.
Väčšine z nás čoraz viac záleží
na priateľoch, na blízkych a rodina
nadobúda významnejší rozmer. Adventný čas je aj príležitosťou oživenia tradícií našich predkov.
Vzájomné stretnutia, predvianočné
posedenia, zdobenie vianočného
stromčeka, nakupovanie darčekov, pečenie vianočného pečiva,
či túžobné očakávanie v detských
očiach – to všetko sú Vianoce. Sú
však aj časom nostalgického spo-

mínania na tých, ktorí už nie sú
medzi nami, či vzájomného odpúšťania a zamyslenia sa nad sebou.
Je to jedinečná atmosféra. Hoci
ich príchod sprevádza niekoľkotýždňový zhon v práci s ukončovaním
kalendárneho roka, v obchodoch s
nakupovaním darčekov, v domácnostiach s upratovaním a prípravou vianočného pečiva, v médiách
s neutíchajúcimi vianočnými reklamami.
Vianoce sú všade okolo nás, ale
predovšetkým sú v nás. Hovoria o našich túžbach, prianiach a
očakávaniach. Počas Vianoc sme
úprimnejší, otvorenejší, láskavejší,
ochotní odpúšťať. Ich podstata nás
k tomu doslova nabáda a motivuje.
Veď už len samotné slovo Vianoce
dokáže v nás vzbudiť mnoho milých spomienok na naše detstvo,
ale i na našich najbližších.
Dynamický stereotyp všedných

Štefan Danko, kazateľ Bratskej jednoty baptistov
Vážená pani starostka, vážený pán
farár, milí prítomní,
dovoľte mi povedať vám v tento
krásny predvianočný čas niekoľko
slov v mene nášho zboru Bratskej
Jednoty Baptistov. Je to vždy úžasný čas, keď sa blížia Vianoce a
mám ho osobne veľmi rád. Vždy si s
láskou spomeniem na svoje detstvo
– akú radosť sme spolu s bratom
prežívali – až sme sa chytili za ruky
a spievali a tancovali. Všetko bolo
čisté, poupratované. Z kuchyne
sa šírila vôňa koláčov a iných vianočných dobrôt. V obývačke žiaril
stromček, pod ním darčeky a každý
prežíval taký zvláštny pokoj a radosť. A hoci Vianoce nie sú predovšetkým o darčekoch, výzdobe, ko-

láčoch, či atmosfére, Vianoce určite
sú sviatkami radosti. Radosti, ktorá
nerozlučne prichádza s tým, o kom
Vianoce skutočne sú. S Pánom Ježišom Kristom - tým najvzácnejším
Vianočným darom. Boh nám na
Zem poslal Svojho Syna. Kráľ celého vesmíru sa stal bezbranným dieťaťom. Nie je to šokujúce? V Biblii
môžeme nájsť ten známy vianočný
príbeh: Pastieri v noci pasú svoje
ovečky na betlehemských lúkach a
zrazu ich ožiari svetlo z neba a oni
sú vydesení. Prichádza k nim anjel
a ten im hovorí: - Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
radosťou pre všetkých ľudí, lebo v
Dávidovom meste sa vám dnes narodil Záchranca, Kristus Pán.

Roman Roskoš, farár evanjelickej cirkvi a.v.

Vážená pani starostka, vážený brat
kazateľ, vážení prítomní,
Adventný čas je časom, ktorý nás
pripravuje na Vianočné sviatky. O
tých sa všeobecne hovorí ako o
sviatkoch rodiny a pokoja, o sviatkoch, ktoré spájajú. Spájajú rodiny,
priateľov, spoločenstvá. A je možno
trochu smutné, že len raz v roku
nachádzame zopár dní, ktoré nás
spájajú. Veď byť pospolu má svoj
pozitívny význam. Myslím, že si ho
aj my sami dobre uvedomujeme, keď
zasadneme za spoločný štedrovečerný stôl. Pritom byť spolu, zažívať
veci spolu, má svoj zmysel. Niečo

pri tom ľudí spája. Nás dnes táto
udalosť, keď spoločne prežijeme
podvečer pri speve, hudbe, básňach
a vinšoch. Bude to niečo, čo bude
naše, spoločné, a pritom si z tohto
miesta odnesieme všetci veľmi jedinečné zážitky.
Ale... čo nás spája počas toho obyčajného roka? Je toho dosť? Mám
totiž pocit, že je veľa vecí a udalostí,
ktoré nás skôr rozdeľujú. A pritom je
toľko možností prežívať veci, ktoré
spájajú.
Dnes som na službách Božích hovoril o obraze stromu, ktorý má každý z nás v sebe. O tom, že je dôle-

dní celého roka na jeho konci vystrieda trblietavo pokojná atmosféra
horiacich sviečok a vianočných
piesní. Vianočne prestretý stôl a
vôňa štedrovečerných dobrôt predznamenávajú jeden z najkrajších
okamihov roka – štedrú večeru v
kruhu najbližších a tých najvzácnejších. Vtedy aspoň na chvíľu túžime
zastaviť čas, aby sme si v pokoji
mohli vychutnať príležitosť tohto
jedinečného okamihu.
Vianoce sú spojené s obdarovávaním ducha i mysle. Malí i veľkí sa
však tešia aj na rozbaľovanie darčekov čakajúcich pod vianočným
stromčekom. Ale je to aj tá pravá
chvíľa, aby sme si pripomenuli, že
nie všetko sa dá kúpiť. Aby sme si
uvedomili, čím je pre nás úprimné
ľudské slovo, nezištne podaná pomocná ruka, úsmev či poďakovanie. Aké silné a vzácne hodnoty
predstavujú rodinné putá, priatelia,

zdravie a šťastie. Väčšinou si to neuvedomujeme keď ich máme, ale
sme zlomení, keď nám čosi z toho
zrazu začne chýbať.
Vtedy začneme prehodnocovať
poradie priorít, ktoré robia nás samých, ale aj ľudí, na ktorých nám
záleží, šťastných. Všímame si aj
tých, ku ktorým bol osud menej
prajný, lebo sú odkázaní na pomoc
či podporu iných. Aj v tom je obrovská sila Vianoc.
Vážení spoluobčania, milí Klenovčania, dovoľte mi, aby som
vám popriala prežitie vianočných
sviatkov v zdraví, v príjemnom a
pokojnom kruhu vašich najbližších.
Nech vo vašich domovoch i vo vašich srdciach vládne pokoj, mier a
láska.
Nech si k vám sadne tichá radosť,
ponúknuté priateľstvo a nech sa
ozve: pokoj ľuďom dobrej vôle...

A oni sa šťastní rozbehnú overiť si
slová anjela a nájsť to dieťa. Našli
ho, a keď sa vracali späť, je napísané, že oslavovali a velebili Boha
za všetko, čo počuli a videli, ako
im bolo povedané. Tento Boží dar
– Pán Ježiš je pre mňa, pre Teba
a pre celý svet: Veď Biblia hovorí:
Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nik, kto
verí v Neho, nezahynul, ale mal
večný život. Kristus prináša záchranu skrze svoju smrť na kríži a
otvára nám všetkým cestu k nebu.
Povzbudzujem vás, aby ste tak ako
pastieri, hľadali a našli to dieťa a s
Ním aj skutočnú radosť... A keď Ho
nájdete, aby ste aj v tieto sviatky nahliadli do kolísky, v ktorej leží malý

Ježiš. No nezabúdajme, že v pozadí, v tieni Jeho kolísky stojí ten symbol nepredstaviteľnej Božej lásky
k človeku. Každý náš pohľad dolu
na kolísku nás vedie k tomu, aby
sme zodvihli svoje oči a pohliadli
na Jeho kríž, a potom budeme zachránení... Neprehliadnime ten kríž,
prosím. Tak ako pastieri, aj každý
z nás je pozvaný, aby mal podiel
na tejto „veľkej radosti“ z toho, že
niekto tak čistý a láskavý nás prišiel
vyslobodiť z našich hriechov. Môže
sa tak stať už tieto Vianoce ak Mu
darujeme svoje srdce... Prajem vám
všetkým hlboké a radostné prežívanie Vianočných sviatkov!

žité rozhodnúť sa, aký strom v sebe
chceme pestovať. Či to bude strom
viery, porozumenia, spolupatričnosti,
alebo radšej strom hriechu, samoty,
strachu. Pán Boh nám dal možnosť
slobodne sa rozhodnúť. V túto chvíľu
chcem ale tento obraz ešte rozšíriť.
A to o význam spoločenstiev. O význam tvorenia niečoho spoločného,
o veciach, ktoré spájajú. Totiž...
Strom sám stojaci je omnoho zraniteľnejší. Ale stromy v lese sú si navzájom oporou. Keď sa totiž korene
poprepletajú, tak si stromy navzájom
poskytujú oporu a ani silný vietor ich
nedokáže vyvrátiť.

Skúsme preto aj my hľadať aj v tých
prichádzajúcich sviatkoch a v novom
roku viac príležitostí k tomu, aby
sme hľadali veci, ktoré nás môžu
spojiť, vytvoriť putá, aby sme neboli
rozdelení, ale aby sme si boli navzájom oporou. Boh nám v narodenom
dieťati zanechal ten najlepší podnet. A či už cirkevné spoločenstvá,
ale i obec ponúkajú mnohé dobré
a prospešné aktivity pre budovanie
jednoty.
Jednota totiž prináša pokoj medzi
ľuďmi. Preto na záver vyslovujem
prianie, aby každý človek mal dobrú
vôľu k jednote vo zväzku pokoja.
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Nové orgány samosprávy obce
V zákonom stanovenej lehote do
30 dní od volieb sa dňa 4.decembra 2018 uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na úvod zasadnutia predseda
miestnej volebnej komisie Vasil Vološčuk oznámil výsledky volieb do
orgánov samosprávy obcí zo dňa
10.11.2018. Novozvolenej starostke
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva boli odovzdané
osvedčenia o zvolení.
Zložením zákonom predpísaného
sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva bolo ukončené
funkčné obdobie predchádzajúcich
orgánov samosprávy obce Klenovec a funkcie sa ujala novozvolená
starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
a novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva: Richard Bálint, Milan
Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr.
Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár,
PhD., Martin Štefánik a Mgr. Stanislava Zvarová.
Po prevzatí insígnií sa starostka
obce ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia nového obecného
zastupiteľstva. S jeho vedomím bol
zastupovaním starostky v novom
funkčnom období poverený poslanec Martin Štefánik. Pre prípady,
keď z dôvodu nemožnosti, odmietnutia alebo obmedzení stanovených

§ 12 zákona o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva nezvoláva alebo nevedie starosta alebo zástupca starostu, bol
zvolávaním a vedením zasadnutia
obecného zastupiteľstva poverený
poslanec Milan Čajko.
Obecné zastupiteľstvo, ktoré je v
súlade s § 15 Zákona o obecnom
zriadení oprávnené zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány, svojim uznesením na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo týchto päť stálych komisií: komisiu na
ochranu verejného záujmu (predseda Dalibor Ďuriš), komisiu inančnú a
správy obecného majetku (predsedníčka Štefánia Dovalová), komisiu
stavebnú, územného plánovania,
regionálneho rozvoja a životného
prostredia (predseda Milan Čajko),
komisiu školstva, športu a kultúry
(predseda Tomáš Figuli) a komisiu
sociálnu a zdravotnú (predsedníčka
Janka Pohorelská).
Čitateľov budeme informovať o
úplnom zložení členov komisií po ich
doplnení.
Redakcia Klenovských novín želá
orgánom samosprávy obcí v novom
funkčnom období veľa síl pri plnení
zákonom stanovených úloh a a veľa
úspechov pri využívaní zákonom vymedzených právomocí na prospech
všetkých obyvateľov Klenovca.

Výsledky komunálnych volieb

Na starostu/starostku obce:

Poradie

Meno kandidáta

Počet hlasov

1.

Zlata Kaštanová

614

2.

Stanislava Zvarová

529

3.

Vladimír Dovala

169

Na poslanca/poslankyňu obecného zastupiteľstva:

1.

Martin Štefánik

669

2.

Stanislava Zvarová

662

3.

Pavel Struhár

627

4.

Štefánia Dovalová

619

5.

Štefan Ištók

601

6.

Dalibor Ďuriš

583

7.

Milan Čajko

555

8.

Janka Pohorelská

493

9.

Richard Bálint

479

10.

Tomáš Figuli

479

11.

Jana Mocná

438

12.

Blažena Hrušková

419

13.

Oľga Kaľavská

412

14.

Katarína Zamborová

401

15.

Zdenka Antalová

379

16.

Gabriela Antalová

337

17.

Milada Kochanová

253

18.

Zuzana Valentová

238

Snímka Júliusa Kohúta je z ustanovujúceho obecného zastupiteľ stva zo 4.decembra, na ktorom si starostka Zlata Kaštanová a jedenásti poslanci prevzali osvedčenie o svojom zvolení do orgánov samosprávy obce Klenovec na volebné obdobie 2018-2022.
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Zoznam zosnulých, ktorí
nás navždy opustili od
1.11.2017 do 31.10.2018
Tak veľmi, veľmi sme si zvykli
na slnko,
že tmu ani nevnímame.
Tak veľmi, veľmi sme si zvykli
na lásku,
že ju považujeme za samozrejmosť.
Tak veľmi, veľmi sme si zvykli
na život,
že keď príde koniec,
nie sme schopní uveriť, že je
deinitívny,
že je čiernou bodkou na slnku, v
láske, za životom.

Oláhová Elena
Bálintová Helena
Hlôšková Helena
Pavko Branislav
Varga Ján
Komár Cyril
Muchová Marie
Drozdík Dalibor
Radič Ondrej
Antal Pavel
Moncoľová Zuzana
Ridzoňová Ľubica
Karas Bohuš
Veselovská Anna
Bálint Ján
Ostricová Margita
Rosiarová Marta
Kasáčová Júlia
Kasáč Marian
Nagyváradi Ondrej
Radič Ján
Antal Pavel
Ponický Peter
Habran Ondrej
Trnavský Ján
Demeter Ondrej
Mlkviková Anna
Bartová Júlia
Veselovský Jozef
Bútor Michal
Pavlove Pavel
Pavlík Pavel
Pribilincová Mária
Vrbinský Ľubomír

1946
1938
1924
1955
1943
1930
1929
1932
1969
1950
1924
1949
1962
1944
1952
1929
1954
1925
1952
1934
1951
1941
1956
1946
1931
1951
1934
1934
1962
1937
1943
1942
1954
1988
R.K.

Vianočný čas v špeciálnej základnej škole
„Všade znie ozvena vianočného ticha, odkiaľ z tmy mráz do okien
dýcha. Sviečka i prskavka v našich očiach žiari, prišiel čas obrátiť
list v starom kalendári.“
Áno, keď sa v tomto čase obzeráme okolo seba, je nám
všetkým jasné, že prichádzajú ... Opäť sú tu, najkrajšie
sviatky v roku ... VIANOCE. Aj v našej školičke to už „vonia“ vianočne. Ozdôbky, sviečky, stromčeky, darčeky... všade, kde sa pozrieme, vidíme Vianoce. Iba nedávno sa začal
školský rok a už je tu koniec kalendárneho roka. Ten čas
neskutočne rýchlo letí. Aj v našej „špecke“. Toľko sa toho
udialo, že sa to všetko ani nevmestí do jedného článku.

Žiaci i pedagógovia majú krásne
zážitky z mnohých aktivít. Šport
patrí v našej škole medzi obľúbené aktivity. Zapojili sme sa do Európskeho týždňa športu, do akcie
Športom pre červené stužky, ako aj
do akčného týždňa FARE športom
proti rasizmu a intolerancii. Zúčastnili sme sa minifutbalu v Revúcej.
Veľa času sme venovali kultúrnym
aktivitám. Boli sme v divadle na
divadelnom predstavení Šteniatka, zúčastnili sme sa ako jedna z
viacerých vybraných škôl na Slovensku charitatívneho koncertu v
Bratislave Integrácia 2018. Deti
mali obrovskú radosť, videli mnoho
známych osobností, športovcov,
moderátorov, spevákov. Boli tam
slovenskí futbalisti Marek Hamšík,
Škriniar aj youtuber Sajfa. Hlavne
tam boli speváci Ego a Majk Spirit.
Zúčastnili sme sa festivalu tanca,
hudby a spevu v Jesenskom – prehliadky talentov z radov rómskych
detí a mládeže, ktoré organizuje
GMOS v Rimavskej Sobote. Zatancovali sme na podujatí Pindžaren
Amen v Rimavských Janovciach,
ktoré je zamerané na spoznávanie kultúr národnostných menšín.
Niektorí žiaci sa za odmenu s pani
vychovávateľkou Aničkou zúčastnili zaujímavého 4-dňového pobytu v
Kokave – Línia pod názvom Alica
v krajine zázrakov, a veru bolo im
úžasne.
Tradične sme sa zapojili do tvorivých ilmových dielní, ktoré organizuje GMOS v Rimavskej Sobote a
milé dámy z tejto inštitúcie zavítali
aj k nám do školy na tvorivé dielne. Učili nás pracovať s pedigom,
plstili sme, vyrábali mydielka a čo
nás naviac zaujalo, bol hrnčiarsky
kruh, na ktorom sme si mohli vyrobiť rôzne nádoby. Nezaháľala ani
striga Agáta, ktorá sa nakoniec po
dlhšom čase zobudila, vrátila sa k
nám a pripravila nám krásny hallo-

weenský program. Pekný program
pripravila aj pani učiteľka Lydka
a potešili ním našich najstarších
v DDaDSS. To, že sú naše deti a
pani učiteľky šikovné, ukázali na
výstavke tekvicových strašidielok.
A nielen tu. Spolu so ZŚ s MŠ V.
Mináča sme nádherne spestrili kultúrny dom v obci zimno-vianočnou
výstavkou počas vianočného programu Pokoj ľuďom dobrej vôle.
Počas tohto programu sa konala
aj Vianočná zbierka pre UNICEF.
Výnos vo výške 106,70 € z tohtoročnej zbierky bol zaslaný na účet
UNICEF a bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy

pre deti, ktoré trpia podvýživou v
Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku
a Jemene. Všetkým, ktorí prispeli,
zo srdca ďakujeme.
Práve v tomto čarovnom čase sa
nám mnohým ligocú oči, po tele
behá príjemný mráz, cítime viac
tepla, viac lásky, viac úsmevov či
milých slov. Možno si viacerí spomenieme práve na to, že nie všetci
na svete majú pokojné a šťastné
Vianoce. Že sú deti a rodiny, ktoré
trpia hladom, či nedostatkom lásky. Preto želáme všetkým ľuďom
dobrej vôle krásne Vianoce, veľa
zdravia, šťastia, no predovšetkým
pokoj, pohodu, porozumenie, úctu
medzi ľuďmi a veľa, veľa lásky, tej
naozajstnej, nezištnej, takej zo srdiečka. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomáhajú, ktorí s nami spolupracujú.
„Nech vianočný zvonček šťastím
Vám zvoní, nech vianočný čas v
lásku sa zmení, a tak krásne ako
sa hviezda ligoce, tak nádherné a
tajomné Vám prajeme Vianoce!“
ŠZŠ Klenovec

Takto rozsvietený vianočný strom(ček) bude zdobiť našu obec až do konca aktuálnych sviatočných dní.
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Nové knihy pre knižnicu

Naša obecná knižnica je opäť bohatšia o niekoľ ko desiatok titulov, vrátane
najviac žiadanej beletristickej tvorby.

Kniha ako recepčne náročný komunikát sa v zápase s elektronickými médiami o pozornosť dnešného človeka
musí tešiť akémukoľvek výsledku lepšiemu než bezpodmienečná kapitulácia. A hoci sa všeobecný trend poklesu
záujmu o knihy nevyhol ani našej obci
a odzrkadlil sa aj na poklese čitateľov
Miestnej ľudovej knižnice v Klenovci,
ešte stále sa u nás nájde dosť milovníkov tlačeného slova.
Pre týchto spoluobčanov Obec Klenovec a miestna ľudová knižnica zrealizovala akvizičný projekt Knihy pre
Miestnu ľudovú knižnicu v Klenovci.
Hlavnou aktivitou projektu bola akvizícia monograických publikácií pre knižničný fond MĽK v Klenovci v členení na
tri tematické okruhy.
Keďže medzi úlohy knižnice s miestnou pôsobnosťou patrí aj zabezpečovanie dostupnosti informačných

zdrojov pre regionálne vzdelávanie
tunajších žiakov, obstarali sme súbor
novších publikácií s regionálnym zameraním na dejiny, kultúry, geograiu a
literárnu históriu Gemera-Malohontu. V
snahe osloviť a vychovať novú generáciu čitateľov bol knižničný fond doplnený súčasnými publikáciami beletristického zamerania pre deti a mládež. Pre
udržanie aktívnych čitateľov sme zase
knižnicu doplnili aj aktuálnymi beletristickými titulmi s preferenciou pre diela
predstavujúce významné hodnoty súčasnej slovenskej tvorby.
Celkovo bol v rámci realizácie projektu knižničný fond miestnej ľudovej
knižnice obohatený o vyše 140 kníh.
Budeme radi, ak si nájdu cestu k súčasným aj novým čitateľom.
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.

Roztratené zrnká
Roztratené zrnká - repríza komorného programu 11.novembra 2018 v Králi. Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
V Králi sme prežili krásne popoludnie pri repríze komorného programu
Roztratené zrnká. Projekt, ktorý realizuje Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v
spolupráci s úžasnými ľuďmi, tak môže
prinášať ďalšie zrniečká našich tradícií
vďaka terénnemu výskumu v regióne.
Deviaty ročník z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. V
tomto roku tím zanietencov, v zložení
Alena Ďurkovičová, Jaroslav Zvara,
Stanislava Zvarová, Viktor Brádňanský, realizoval výskum v obci Klenovec. Jeho historické fakty nás zaviedli
aj k rodinám žijúcich mimo obce, a to

za prisťahovalcami do lokality Skorušiná, ale aj za rodinami, ktoré svoj
domov museli opustiť, za Novoklenovčanmi. Ďakujeme, všetkým, ktorí
boli ochotní odovzdať nám vzácne informácie o živote našich predkov. Bol
to krásny zážitok, stretnúť dobro ľudí,
ktorí boli ťažko skúšaní, neľahkým
spôsobom života v minulosti. Vďaka
našim informátorom sme mohli spoznať ťažké osudy, ale krásnych ľudí s
dobrým a čistým srdcom, ktorých viera
držala, aby dokázali zachovať svoju
identitu. Náš komorný program prezentoval pracovné, výročné obyčaje, odev,
účes, gastronómiu, ľudové piesne ale
i tanec. Komorný program slovom
sprevádzala Katarína Kovačechová.
Ďakujeme všetkým návštevníkom za
podporu.
- jz -

Ani v tomto roku neobišiel Mikuláš so svojim početným sprievodom našu obec.

Bol u nás Mikuláš...

Pozitívnymi emóciami, ale aj trochou nostalgie boli poznamenané stretnutia v
rámci projektu Roztratené zrnká, ktorý sa tentokrát zameral na obec Klenovec,
resp. Skorušinu a tiež na Novoklenovčanov v Králi.

Na vlastný sviatok, pripadajúci na šiesteho decembra, svätý Mikuláš znovu
podsypal svojim saniam cestu štipkou
snehového poprašku a prišinul sa k
nám aj s vernými spoločníkmi. Tohto roku nepozval deti do vykúreného
kultúrneho domu, lebo sa bál, že by
mu roztopená inovať zmáčala kožuch.
Radšej sa vybral priamo k deťom do
ulíc. Ako sa na štedrého patróna patrí,
nechodil s prázdnymi rukami. Sladkosťami obdarúval ratolesti pripravené aj

prekvapené, spievajúce aj veršujúce.
Obišiel by iba tie neposlušné, ibaže
na žiadne nenaďabil. Za súmraku po
odchode posla najkrajších sviatkov prvýkrát zažiarilo osvetlenie na obecnom
stromčeku a vzduch sa naplnil veľkým
predsviatočným očakávaním. Vianoce
zaklopali na dvere...
Obec Klenovec ďakuje pracovníkom a
žiačkam Základnej školy s materskou
školou Vladimíra Mináča za spoluprácu na podujatí.
- mp -
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10.výročie školského časopisu ZoŠKoVyMy

Dielo šikovných žiakov
Školský časopis ZoŠKoVyMy v našej
základnej škole funguje už celých desať rokov. Možno mnohí neviete, ako
školský časopis vôbec vznikol a kto
boli jeho zakladatelia. Tak poďme trocha do histórie, oprášme spomienky a
možno že si tu nájdete svoje deti, vnúčatá alebo sami seba.
Pred desiatimi rokmi v našej škole
začal pracovať literárno-dramatický
krúžok pod vedením pani učiteľky
Marcely Križanovej, ktorý sa venoval
rôznej tvorbe. Jeho členovia skladali
básne, písali texty či dramatizovali literárne diela. A tu vznikol nápad, aby
začali tvoriť a vydávať školský časopis,
ktorý ešte na škole neexistoval. A tak
vtedajšie zloženie redakčnej rady, ktorú tvorili žiaci: Mária Balciarová (6.ročník), Jozef Bulka, Petra Derenčéniová,
Kamil Dovala, Gabriela Fiľová, Mária
Kocková, Michaela Kožiaková, Korina
Slatinská a Lýdia Turoňová (všetci z
vtedajšieho 5.ročníka ZŠ) vyskladali
názov zo školy, vy a my, ZŠ Vladimíra
Mináča, ZoŠkoVyMy. O rok neskôr si
školský časopis zobrala pod patronát
pani učiteľka Anna Rudová, ktorá vedie časopis dodnes. Krúžok sa následne premenoval na graický.
V priebehu desiatich rokoch sa na
tvorbe školského časopisu podieľalo
veľmi veľa šikovných žiakov. Nebudem ich všetkých menovať, ale je ich
naozaj veľa. Na nikoho som nezabudla
a mám ešte v živej pamäti ich tvorbu,
fantastické kresby, dekorácie, rôzne
prejavy písma. Kreatívnych, tvorivých,
s dobrými nápadmi, zručných, ale aj
takých, ktorí sa usilovnou a cieľave-

domou prácou a snahou veľmi rýchlo
učili, vymýšľali a tvorili.
Školský časopis si tvoríme sami dodnes. Inšpirácie nachádzame všade:
na internete, v knihách, časopisoch,
školskom prostredí. Snažíme sa venovať aktuálnym problémom, rozoberať
veľmi pálčivé témy. Nikdy nechýbajú
rôzne súťaže, tajničky, doplňovačky,
príklady, kvízy, omaľovánky, vtipy, citáty, osemsmerovky. Viem, že existujú
rôzne programy na tvorbu školských
časopisov. Nebránim sa novým technológiám, ale keď vidíte, ako vám pred
očami dieťa vymýšľa, píše, prepisuje,
upravuje, pracuje, kreslí, tvorí a fantázia mu pracuje na plné obrátky, dáva
zo seba skutočne to svoje ja, to svoje
originálne, tak takáto práca je pre mňa
na nezaplatenie. Mnoho žiakov sa venuje tvorbe školského časopisu celých
päť rokov na druhom stupni. Vtedy vidíte ako rastie pred očami, ako sa zdokonaľuje a to vám neviem ani opísať,
pretože to musí človek jednoducho
zažiť, vtedy vidíte zmysel svojej práce.
Záverom by som sa chcela poďakovať. Najprv pani učiteľke Marcele Križanovej a jej žiakom, že školský časopis vôbec vznikol a ďalej všetkým, ktorí
počas desiatich rokov sa podieľali na
tvorbe školského časopisu ZOŠKOVYMY. ĎAKUJEM !
Anna Rudová

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 21. februára 2019.

Do sviatočného predvianočného šatu sa „odela“ aj fontánka na Námestí Karola
Salvu.

Tohtoročné advetné podujatie Pokoj ľ uďom dobrej vôle svojim roztomilým programom spestrili najmenší členovia našich detských folklórnych súborov.

Bohatá mimoškolská činnosť našej základnej školy

Každý si mohol „nájsť svoju parketu“
Čas od začiatku školského roka prešiel neuveriteľne rýchlo. Ani sme sa
nenazdali a máme mesiac december.
Napriek tomu, povedané slovami
básnika, že čas letí jak vtáci nedozierní, tento čas aj v našej škole síce letí
veľmi rýchlo, ale bol vyplnený bohatou
mimoškolskou činnosťou.
Čas, ktorí trávia žiaci v škole, sme
sa snažili spestriť rôznymi aktivitami,
besedami, projektami, zapojením sa
do rôznych súťaží. Každý žiak si mohol
nájsť svoju parketu a tak prezentovať
svoj talent, zručnosť, kreativitu, šikovnosť či ochotu pomáhať. Alebo si jednoducho rozšíriť obzor svojich vedomostí. Žiaci v rámci projektu Spoznaj
svoj región navštívili Gemersko-malohontské múzeum a Ekorelax v Rimavskej Sobote. Veľmi pekná a zaujímavá
bola exkurzia do Arboréta Borová Hora
vo Zvolene a Krajskej hvezdárne s planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom. Žiakom spestril vyučovacie
hodiny Dušan Valent, ktorý prednášal
o vesmíre, Zemi, dinosauroch, či pravekých lovcoch.
Naše pozvanie na besedu v rámci
projektu Spoznaj osobnosti nášho regiónu prijali Stanislava Zvarová a Jaroslav Zvara, folkloristi telom i dušou..
V rámci ich projektu Čarovná studnička
nám veľmi pútavo a zaujímavo odprezentovali tradičnú ľudovú kultúru nášho
regiónu.
Ani osudy ľudí nám nie sú ľahostajné
a tak aj tento školský rok sme sa zapojili do dobrovoľnej verejnej inančnej
zbierky Biela pastelka. Do Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku
putovala suma 114,20 eur.
Radosť nám už tradične pripravujú
naši bedmintonisti pod vedením trénera Ivana Majorského. Na majstrovstvách Slovenska v zimnom halovom
viacboji všestrannosti sa náš žiak Juraj Hrivnák z 9. triedy umiestnil na 3.

mieste.
Nebudem menovať všetky akcie, ktoré
sa v našej škole uskutočnili, tie si môžete prečítať na našej webovej stránke, ale nedá mi nespomenúť projekty
ako Týždeň zdravej výživy: Hovorme o
jedle, Cvič európske jazyky a športuj,
československý projekt Záložka do
knihy spája školy, popoludňajší English
club či kampaň Červené stužky.
Pomaly sa blížia najkrajšie sviatky
roka - Vianoce. Vianočná atmosféra
už vládne aj v našej škole. Predvianočné aktivity spojené s vyzdobením celej
budovy školy, s prípravou stromčeka,
pečením a zdobením medovníkov,
návštevou Mikuláša, čertov, anjela,
prípravou karnevalu, návštevou Domu
dôchodcov a sociálnych služieb sú v
plnom prúde.
V mene základnej školy v Klenovci by
som sa chcela poďakovať za spoluprácu a porozumenie nášmu zriaďovateľovi Obecnému úradu v Klenovci, ďalej
Dobrovoľnému hasičskému zboru v
Klenovci, občianskemu združeniu Rodon, miestnemu osvetovému stredisku, a všetkým, ktorí aj tou najmenšou
mierou prispeli počas školského roka
na ten najlepší chod našej školy.
Chcela by som zaželať všetkým ľuďom obce požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc vás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po
celý nový rok. Vianočný čas má svoje
neopísateľné čaro pre každého, kto sa
nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa
do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Prajem vám v tento sviatočný čas, ale
aj po celý nový rok 2019 to najcennejšie pre človeka - zdravie, aby sme boli
dobrí navzájom k sebe, chceli každému rozdávať len radosť a pomáhať.
Anna Rudová
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K budúcnosti káblovej televízie
Obec Klenovec zaslala nájomcovi obecného televízneho káblového rozvodu dňa 8.11.2018
nasledujúcu žiadosť o odpoveď
na otázky občanov o budúcnosti
prevádzkovania televízneho káblového rozvodu (TKR):

Obec Klenovec sa obracia na Vašu
obchodnú spoločnosť ANTIK Telecom
s.r.o. ako nájomcu televízneho káblového rozvodu vo vlastníctve Obce
Klenovec so žiadosťou o vyjadrenie k
zámerom Vašej spoločnosti pri plnení
záväzkov vyplývajúcich z nájomnej
zmluvy č. ZOU0952017, a to na základe podnetov občanov počas verejného
stretnutia s kandidátmi na funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Podľa vyjadrení viacerých
občanov na tomto stretnutí ich Vaši
pracovníci ústne informovali, že Vaša
spoločnosť plánuje prevádzkovať televízny káblový rozvod len po obmedzený čas (2-3 roky). K tomu uvádzame,
že spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o.
ako nájomca televízneho káblového
rozvodu je povinná plniť povinnosti
vyplývajúce z ustanovení nájomnej
zmluvy, teda v prvom rade prevádzkovať predmet nájmu dohodnutým
spôsobom počas celej lehoty nájmu v
trvaní 12 rokov.
Na základe uvedených skutočností
Vás žiadame o poskytnutie oiciálneho
stanoviska k zámerom Vašej spoločnosti pri prevádzkovaní TKR Klenovec.
Vzhľadom na záujem verejnosti Vás
prosíme o skorú odpoveď a udelenie

súhlasu so zverejnením Vášho stanoviska.
Mgr. Zlata Kaštanová, starostka
obce

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o.
dňa 8.11.2018 zaslala Obci Klenovec vyjadrenie s nasledujúcim
znením:

Dobrý deň pani starostka, ďakujeme za záujem o naše podnikanie v
Klenovci. Naša spoločnosť tak ako
sme viackrát deklarovali počas spoločných rokovaní, ako aj na zasadnutiach zastupiteľstva obce, má a bude
mať rovnako aj v budúcnosti záujem
poskytovať svoje služby tak, aby boli
maximálne na prospech rozvoja obce
a k prospechu jej obyvateľov. Ako jediná spoločnosť sme zainvestovali do
zásadnej modernizácie telekomunikačných služieb vo vašej nádhernej
doline s cieľom stať sa do určitej miery
na dlhé roky sami občanmi Vašej obce.
So záujmom o naše služby zo strany
obyvateľov sme spokojní a neplánujeme na ich poskytovaní nič meniť okrem
trvalého vylepšovania rozsahu služieb,
čím sme ako spoločnosť na trhu známi. Budeme teda aj naďalej poskytovať služby Antiku ako na prenajatej
koaxiálnej sieti, tak aj na jej optickej
časti spôsobom a dĺžke ako nám ukladá nájomná zmluva. Pre vylúčenie
všetkých pochybností uvádzame, že
neplánujeme na tomto fakte nič meniť
ani po období 2-3 rokov.
Peter Blaas, Antik Telecom, s.r.o.

Pečieme na Vianoce

Vianočné nugátové guľôčky
Na cesto:
100 gramov mandlí – plátky, 50 gramov práškového cukru, jednu
zarovnanú kávovú lyžičku perníkového korenia, jeden balíček Creme
Olé vanilka Dr.Oetker, 150 gramov kyslej pochúťkovej smotany (15
%), 50 gramov masla (zmäknutého)
Na ozdobenie:
300 gramov lieskovo-orieškového krému, jednu zarovnanú polievkovú lyžicu práškového cukru

Na ihrisku pri miestnej materskej škole boli nainštalované nové prvky v celkovej
hodnote vyše jedenásťtisíc eur, spňlňajú všetky bezpečnostné požiadavky.

Rekonštrukcia ihriska pri škôlke

Obec Klenovec v rámci realizácie
projektu „Rekonštrukcia detského ihriska v Klenovci“ zabezpečila osadenie
nových hracích prvkov v hodnote 11
880 eur na ihrisku v areáli materskej
školy (elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Vladimíra
Mináča).
Detské ihrisko pri klenovskej škôlke
bolo vybudované nedlho po výstavbe
budovy v 80-tych rokoch minulého storočia. Z dôvodu nedostatku inančných
prostriedkov na ňom neboli realizované väčšie investičné aktivity od čias,
keď sa na ňom hrávali rodičia dnešných škôlkarov. Ihrisko napriek úsiliu
pracovníkov školského zariadenia v
predchádzajúcich rokoch postupne
degradovalo, až napokon nemalá časť
jeho vybavenia prestala zodpovedať
štandardom dnešnej doby nielen z
estetického a funkčného hľadiska, ale
nevyhovovala ani súčasným nárokom
kladeným na bezpečnosť detí. Bežná
údržba už nedokázala riešiť poškodenie spôsobené desaťročiami používania. Prevádzkovateľ bol nútený
prikročiť k obmedzovaniu využívania
ihriska a odstraňovaniu nevyhovujúcich herných prvkov. Bolo zrejmé, že

skôr či neskôr bude potrebné pristúpiť
k väčšej investícii.
Po získaní príspevku z dotačného
programu pod gesciou splnomocnenca
vlády SR pre mládež a šport, doplneného o spoluinancovanie z vlastných
zdrojov, obec dokázala sústrediť potrebný balík inančných prostriedkov
a aktivitu zrealizovať. Dnes je už na
školskom dvore osadený súbor nových
bezúdržbových herných prvkov v podobe dvoch hracích vežových zostáv
so šmýkačkami, dvoch vahadlových
dvojhojdačiek, troch pružinových
hojdačiek, závesnej dvojhojdačky a
kolotoča, pričom všetky prvky spĺňajú
požiadavky technickej normy STN EN
1176. Po príchode teplejších jarných
dní tak zrekonštruované ihrisko poskytne deťom príjemné prostredie pre
trávenie času na čistom povetrí a pedagogickým zamestnancom pomôže
pri plnení úloh plánu činnosti školského
zariadenia, ktoré sa týkajú telesného
vývinu detí.
Realizované s inančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky program „Podpora rozvoja športu na
rok 2018“.

Vianočná bábovka
Na cesto:
tri bielka, tri žĺtka, 150 gramov práškového cukru, jeden balíček
vanilinového cukru Dr.Oetker, 100 mililitrov oleja, 100 mililitrov vody,
dve polievkové lyžice tekutého medu, 100 gramov polohrubej múky,
50 gramov celozrnnej múky, jeden balíček kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker, jedna zarovnaná kávová lyžička mletej škorice
Na ozdobenie:
jeden balíček mliečnej polevy Dr.Oetker, 50 gramov nasekaných
mandlí

Netradičný adventný veniec pri budove nášho obecného úrade.
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Jesenné štarty bedmintonistov TJ Družstevník Klenovec

Už aj v našej novej športovej hale
Po letných prázdninách čakala na klenovských bedmintonistov
druhá časť sezóny 2018. Naší mladí hráči sa zúčastnili kvaliikačných turnajov, tretej série celoslovenských turnajov (GPA) a ďalších turnajov regionálneho charakteru. Po týchto turnajoch už na
nich čakali sezónne vrcholy v podobe Majstrovstiev Slovenska.

V sobotu 8.septembra sa konal
historicky prvý turnaj v klenovskej
multifunkčnej športovej hale. Bedmintonový oddiel TJ Družstevník
Klenovec privítal na kvaliikačnom
turnaji 26 hráčov do 17 rokov z
východnej oblasti Slovenska. Otvorenia turnaja sa zúčastnila aj
starostka obce Zlata Kaštanová,
ktorá ho slávnostne otvorila. Z
piatich Klenovčanov, sa podarilo
postupiť na GPA len Alžbete Bálintovej. Vranský, Figuliová, Vrbinská
a Hrušková skončili mimo postupovej šestky. Na kvaliikácii starších
žiakov v Prešove sa podarilo postúpiť Vranskému (3.-4.miesto).
Na treťom turnaji GPA sa najmladšiemu žiakovi Samkovi Fodorovi podarilo prebojovať na
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnili 15.decembra v Bratislave, Jakub Fotta je prvý ná-hradník.
Do postupujúcej 24-ky sa nepodarilo dostať Tomášovi Vrbiarovi,
Lukášovi Pavlíkovi, Ma-túšovi Ulickému, Patrikovi Paukovi a Laure
Fodorovej. Účasť na národnom
šampionáte nemáme jedine v kategórii mladších žiakov. Je to spôsobené malou vytrvalosťou žiakov.
Noví hráči (Ján Vrbiar, Patrik Drevko, Rebeka Vranská) ešte nestačili
nahradiť „odpadlíkov“. Absolvovali
len turnaje v Hrachove (GP C).
Samko Vranský sa predsa len
zmestil do nominácie na majstrovstvá SR do 15 rokov v Púchove.

Dokonca vyhral v prvom kole dvojhry a obsadil 9.-16. miesto.
Na majstrovstvách Slovenska
mladšieho dorastu v Ilave sa prebojovali Alžbeta Bálintová a Michaela Ostricová. Máme z ich výsledkov na majstrovstvách radosť. Vo
štvorhre získali bronzovú medailu
za 3.-4. miesto a Alžbeta pridala
ešte jeden bronz v mixe!
No a napokon majstrovstvá Slovenska staršieho dorastu. K dievčatám sa pridala ešte Frederika
Bálintová. Priebeh sezóny poukazoval na to, že medailu nezískame.
Do prvej osmičky sa dostal len pár
Alžbeta Bálintová so Širákom (Trebišov). Stopku im dala jednotka turnaja Antoška- Remeňová (Zvolen).
V tretí decembrový víkend (14.16.decembra) prebiehali dva slovenské šampionáty. Najmladší
žiaci (Fodor) v Bratislave a dospelí
(Dárius Bálint a Alžbeta Bálintová )
v Rožňave.
Na oblastné majstrovstvá sme
vyslali družstvo dorastencov.
Keďže nám v nominácii chýbali
dvaja chlapci, skončilo družstvo
na piatom mieste za družstvami
z Košíc. Počas tejto časti sezóny
sme vypomáhali oddielom z okolia (Rimavská Sobota, Hrachovo a
najmä Hnúšťa). Prospelo to tak ich
klubom, ako aj našim hráčom.
Bedmintonisti si dlho neoddýchnu. Už v druhý januárový týždeň
začína sezóna roku 2019 prvým

kvaliikačným turnajom hráčov
do 15 rokov, ktorý sa uskutoční v
športovej hale v Klenovci. Na tento
turnaji srdečne privítame všetkých

priaznivcov tohto športu, ktorý už
desaťročia šíri dobré meno Klenovca na Slovensku.
Richard Bálint

Hala je prístupná verejnosti
Obec Klenovec oznamuje záujemcom z radov verejnosti, že športovú halu môžu využívať počas nasledujúcich otváracích hodín:
- v pondelok a v piatok od 10.00 hod do 18.00 hod
- v utorok, v stredu a vo štvrtok od 8.00 hod do 16.00
hod.
Na požiadavku záujemcov môže byť hala sprístupnená aj mimo týchto hodín, vrátane soboty.
Rozhodnutím obecného zastupiteľstva boli za využívanie športovej haly stanovené nasledujúce poplatky:
- bedminton: 3 EUR/hod. za kurt
- tenis: 5 EUR/hod. za kurt
- stolný tenis 1 EUR/hod. za osobu.
Pri skupinových športoch každý účastník hradí poplatok 1 EUR/hod.
Organizátorom hromadných akcií a turnajov bude
hala poskytnutá za poplatok 10 EUR/hod.
Záujemcom o využívanie športovej haly odporúčame vopred kontaktovať prevádzkara športovej haly
na tel.č. 0904 593 012.

Poďakovanie bedmintonistov

Vedenie bedmintonového oddielu TJ Družstevník Klenovec ďakuje všetkým bedmintonistom za vzornú reprezentáciu obce Klenovec v roku 2018. Ďakuje aj poskytovateľom 2% z dani, obecnému úradu, vedeniu Základnej
školy V. Mináča, sponzorom a rodičom za podporu a
priazeň. Zároveň praje im a všetkým priaznivcom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia do
Nového roku 2019.
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