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Vážení priatelia folklóru, milí Klenovčania!
Obec Klenovec si vytvorila krásnu tradíciu, že rok čo rok na konci júna víta
ľudí spriaznených spoločnou láskou k ľudovému umeniu. Už štyridsať rokov
piesňou, tancom, hudbou a ľudovým remeslom ožíva bežný život v našej
obci, ale i srdcia všetkých návštevníkov, ktorí s úctou pristupujú k prameňom
ľudových tradícií.
Teší ma, že desiatkam organizátorov sa každý rok podarí pripraviť pekné,
zážitkami naplnené tri dni. Za tieto roky svoje umenie predstavili stovky súborov z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia.
V dnešnej rýchlej dobe, keď sme zavalení množstvom povinností, sa priam
žiada zastavenie pri ľudovej piesni či pri ľudovom tanci, lebo pôsobí ako pohladenie láskavou rukou našich predkov, ktorá zbližuje ľudí a prináša pohodu.
Naša obec nechce zostať nič dlžná svojej povesti dobrého a srdečného hostiteľa ani v jubilejnom roku, keď otvárame 40. ročník Gemersko-malohontských
folklórnych slávností Klenovská rontouka.
Verím, že programovo pestrý tradičný folklórny festival aj v tomto roku ponúkne všetkým očakávané chvíle pohody, príležitosť obzrieť sa späť do histórie
či stretnúť priateľov. Je to želanie všetkých, ktorí pripravovali a zabezpečovali
tohtoročný festival.
Jednotlivé súbory a sólisti vám určite svojimi vystúpeniami spríjemnia tento
víkend a váš potlesk bude pre nich tou najväčšou odmenou. Zaželajme spoločne jubilejnému štyridsiatemu ročníku Gemersko-malohontských folklórnych
slávností Klenovská rontouka úspešný priebeh.
Je to súčasne i moje želanie, ku ktorému pridávam pre všetkých návštevníkov
našej obce úprimné a srdečné : Vitajte v Klenovci !
Zlata Kaštanová, starostka obce

Čas dovoleniek, prázdnin a hlavne oddychu

A opäť je tu leto
Milí spoluobčania, kalendárny rok
2018 je v polčase a na vás čaká leto
plné oddychu, stretnutí s kamarátmi,
rodinných záhradných párty, prechádzok pri vode či výletov po horských
hrebienkoch.
Čakajú vás dovolenky plné nových
zážitkov, bez pracovných starostí, každodennej zodpovednosti a naháňania.
Kolotoč povinností nahradia rodinné
výlety, návštevy príbuzných, spoznávanie iných krajín, relax na chalupách,
prípadne dávno rozčítaná kniha.
Leto je čas oddychu, slnka, vody a
dlhých, príjemných večerov. Prináša
obdobie dovoleniek a prázdnin, ktoré
si jednoducho zaslúžite. Všetkým, ktorí
budú na rozličných miestach letného
pobytu, či doma alebo v zahraničí, zo
srdca prajem pokojné a krásnych zážitkov plné dni prinášajúce osvieženie
tela i ducha. Veď dovolenka s rodinou
má svoju špeciickú príchuť. Pre deti sú
dva prázdninové mesiace niečo úžasné. Odpadnú im školské povinnosti a
samozrejme očakávajú, že ich prežijú čo najzaujímavejšie. Pre nich je to
krátky, no pre rodičov dlhý čas, ktorý
treba zaplniť zmysluplným programom
na ktorý budú dlho spomínať.

Leto je ročné obdobie, na ktoré sa
vopred pripravujete a túžobne ho očakávate. Počas celého roka ste zvyknutí
na určitý stereotyp a práve dovolenky
sú obdobím, keď aspoň na chvíľu vystúpite z nekonečného kruhu povinností a príliš krátkych víkendov. Tešíte
sa, ako načerpáte nové sily, ako budete mať konečne viac času na svoju
rodinu. Letná dovolenka a oddych sú aj
účinnou a overenou formou prevencie
proti stresu.
Zároveň mi nedá nespomenúť si na
tých, čo nemajú možnosť niekam odcestovať na dovolenku. Niektorí pre
pracovnú vyťaženosť, iní pre zdravotné dôvody, vysoký vek alebo rôzne iné
dôvody. Aj im chcem zaželať, aby im
nechýbala chuť užiť si teplé, slnečné
dni, či privítať na návšteve svojich blízkych a priateľov.
Počas leta sa snažte zabudnúť na
celoročné stresy a napätia. Zamerajte
sa na oddychové aktivity. Snažte sa
zabudnúť na osobné a pracovné problémy. Leto je obdobie, ktoré by mal
každý využiť na oddych a načerpanie
nových síl. Dovolenky otvárajú priestor aj novým nápadom a inšpiráciám.
(Pokračovanie na 3. strane)

Sviatky folklóru po 40-krát

otvárajú svoju bránu maľ ovanú
Gemersko- malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská rontouka, opäť po roku pozývajú všetkých milovníkov tradičnej
ľudovej kultúry na svoj 40. ročník. Organizátori: obec Klenovec,
Gemersko–malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote,
občianske združenie RODON Klenovec, Matica slovenská a celý
autorský tím vám ponúkajú jedinečnú skladbu scénických, ale aj
sprievodných podujatí. Nadregionálne folklórne slávnosti s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia 21. - 24. júna 2018.

Už vo štvrtok 21. júna od 19.oo hod.
začíname v Kultúrnom dome v Tornali
s programom belgického folklórneho
súboru Drieske Nijpers spolu s DFS
Šafáriček z Tornale a FS Vepor z Klenovca. V piatok 22. júna od 10.00 hod.
sa predstavia zahraniční hostia Drieske
Nijpers z Belgicka, Zvolen a Metropolitu
Štefana Stratimiroviča zo Srbska, spolu
s detským folklórnym súborom Zrkadielko z Hnúšte a FS Vepor v Dome kultúry
J. Francisciho Rimavského v Hnúšti. V
piatok 22. júna od 15.00 hod. až do nedele 24. júna bude miestom slávností už

tradične obec Klenovec.
Roztancované ulice a námestie v Klenovci vytvoria členovia detských folklórnych kolektívov, ktorí sa predstavia
v detskom programe od 15.30 hod.
pod názvom Bohatým brať, chudobným
dať i bohatstvo otcov zachovať v réžii
Matúša Ivana. Účinkujú DFS Hájik a
Lieskovček z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej a DFS Zornička a Mladosť z Klenovca. Program sprevádza
herec Marek Rozkoš zo Zvolena. Od
15.00 hod. sa chceme pokúsiť utkať čo
(Pokračovanie na 2. strane)
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najdlhší pokrovec počas 24 hodín. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú o tento
rekord pokúsiť s nami, aby sa zapojili a
prišli. Tkáme aj v noci s našou odbornou
garantkou Ľubkou Žilkovou z Kokavy
nad Rimavicou. V tomto čase sa bude
konať aj vernisáž jedinečnej výstavy v
Múzeu súkenníctva a gubárstva (kolešňa v parku), a to Krojované bábiky Anny
a Rastislava Bellovičovcov z Lukáčoviec
v spolupráci OZ Slnienko z Fiľakova. Od
17.00 hod. sa koná vernisáž výstavy
Rukami majstrov, kde autorka výstavy
Anetta Cvachová predstaví regionálnych remeselných majstrov, a to gubára
Jána Fottu, rezbára Milana Stieranku,
košikára Michala Dovalu z Klenovca,
bičiara Ľubomíra Majana z Rimavskej
Soboty, fujaristov Milana Katreniaka
z Tisovca, Dušana Cebera z Vyšnej
Pokoradze, so šúpolienkami Evu Dolinajú a medovnikárku Evu Manicovú z
Tisovca, výrobcu drevených palíc Pavla
Ferdinandiho z Revúcej, drotára Júliusa
Bútoru z Drienčan, Gabrielu Medveďovú
z Hrachova s krojovanými bábikami, Ladislava Hedvigiho s kyjatickými hračkami. Od 17.30 hod. bude priestor kultúrneho domu patriť komornému programu
Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu. V tomto roku
predstavíme obec Klenovec, jej históriu,
ľudí, ktorí nám priblížia život našich
predkov. Účinkovať budú Klenovčania a
Novoklenovčania s folklórnou skupinou
Šajava z Kráľa a s členmi FS Vepor z
Klenovca v réžii Alenky Ďurkovičovej,
príprava Stanislava a Jaroslav Zvarovci,
Viktor Brádňanský. Programom sprevádza Katarína Kovačechová. Od 19.00
hod. účinkujúce folklórne kolektívy roztancujú námestie v rámci slávnostného
otvorenia 40. ročníka Gemersko–ma-

lohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka. Večerný program patrí
dvom malohontským obciam v podaní
FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou
a FS Vepor z Klenovca v réžii Romana
Malatinca. Hostia naši, je názov programu, v ktorom sa predstavia zahraničné
kolektívy z Belgicka a zo Srbska v réžii
Vladimíra Petrinca. V Očovej doma je
názov programu folklórneho súboru
Očovan z Očovej, ktorého autorom je
Pavol Hossa. Záver večera bude patriť
ľudovej veselici s ľudovou hudbou Roberta Michalíka Muzika z Detvy.
Celú noc tkáme pokrovec aj s vašou
pomocou a sobotné ráno nás pozdravia
pozývačkami po obci účinkujúci slávností. Od 9.30 hod. bude prebiehať pri Klenovskej izbe škola spevu s Jankou Porubiakovou, z Kružna. Od 10.00 do 12,00
hod. a od 14.00 do 16.00 hod. bude v
Klenovskej izbe prebiehať lektorovaná
výstava na tému Zvyky pri narodení dieťaťa s lektorkami Ľudmilou Pulišovou a
Martinou Oštrom Marekovou z Gemersko–malohontského múzea v Rimavskej
Sobote. V priestoroch pri baptistickom
kostole bude v tomto roku nová scéna,
na ktorej sa od 10.00 hod. predstavia heligonkári na prehliadke pod názvom Klenovská heligónka. Presne na poludnie
bude ukážka Lapačka Jánošíka, v ktorej sa predstavia Hornoliptovskí kuruci,
Portáši a členovia folklórnych kolektívov
v réžii Viktora Brádňanského. Od 13.00
hod. vás pozývame na súťaž Starostkin
dukát, v ktorom si svoju šikovnosť a
zručnosť overia členovia zúčastnených
folklórnych kolektívov v réžii Jarky Lajgútovej. Od 13.45 hod. bude scéna
patriť detským folklórnym súborom Hájiček a Podkovička z Rimavskej Soboty,
Čížiček z Tisovca, Zrkadielko z Hnúšte,
Šafáriček z Tornale, Zornička a Mladosť

z Klenovca a Lykovček z Revúcej pod
názvom Kolo, kolo mlynské v réžii Lucii
Zvarovej. Z novovytvorenej scény sa o
15.00 hod. presunieme na scénu na Námestí Karola Salvu, kde sa nám predstavia FS Technik z Bratislavy, zahraničné
kolektívy Zvolen a Metropolitu Štefana
Stratimiroviča zo Srbska, Drieske Nijpers z Belgicka, citaristi z Maďarska. Od
16.00 hod. bude scéna patriť ľudovým
hudbám v programe Drótova nôta, kde
sa zároveň dozvieme aj výsledky rekordu v tkaní pokrovca. V podvečer podujatia od 17.00 hod. v programe Jánošíkovým chodníčkom v réžii Mariana Čupku
sa predstavia Terchovec z Terchovej,
Goral zo Suchej Hory, Kýčera z Čierneho Balogu a Mužská spevácka skupina
FS Vepor. Z Gemera do Malohontu je
názov regionálneho programu v réžii
Jaroslava Piliarika a Stanislavy Zvarovej, v ktorom sa predstavia folklórne
kolektívy Háj, Rimavan a Nový Gemer
z Rimavskej Soboty, Lykovec z Revúcej,
Levenda z Muráňa, Revúška z Revúčky, Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy
a Revúčky, Haviar z Rožňavy, Ženská
spevácka skupina Skaliny z Hnúšte, Vepor z Klenovca, fujaristi Milan Katreniak,
Roman Košičiar z Tisovca, Dušan Ceber
z Vyšnej Pokoradze s moderátorom Jurajom Genčanským. Večerný program
od 20.00 hod. bude patriť folklórnemu
súboru Technik z Bratislavy pod názvom
65 rokov v réžii Igora Hajdúčika a Ľubici
Meškovej.
O 21.00 hod. sa presúvame na scénu pri
baptistickom kostole na koncert rusínskeho miš – maš, v podaní Rusín Čendeš orchestra z Banskej Bystrice. Od
22.00 hod. scéna na námestí bude patriť
folklórnemu súboru Lúčnica z Bratislavy
s programom Z tvorby profesora Nosáľa. Záver sobotňajšieho večera bude

Hlavná téma tohtoročnej Klenovskej rontouky

Zbojníctvo za feudalizmu
V stredoveku žil ľud vo veľkej biede a chudobe. Pôdu
vlastnil zemepán, cirkev alebo štát. Roľníci, ktorí sa usadil na nej a ju obrábali, boli voči zemepánovi v nevoľníckom vzťahu. Boli povinní pracovať na panskom majetku,
odovzdávať časť úrody a platiť za užívanie domu a pôdy.
Nevoľníci boli úplne „pripútaní k pôde“. Nesmeli sa sťahovať a ich deti nemohli študovať a sa vzdelávať. Nevoľnícke povinnosti a poplatky, ktoré panskí drábi vymáhali,
znepríjemňovali a zaťažovali ľudí, preto sa často búrili.
Jednou z foriem protifeudálného boja nevoľníkov bolo
zbojníctvo. V tejto súvisosti máme na mysli zbojníctvo,
ktoré pomáhalo poddanému ľudu, nie zbojníctvo, ktoré
sledovalo len obohacovanie členov zbojníckej družiny.
Ľud takýchto zbojníkov nepodporoval. Predmetom útokov zbojnických družín boli príslušníci feudálnej triedy, s
nimi spojení mešťania, kupci a ich majetky.
Ľud si vo svojich tradíciách zachoval v pamäti zbojníkov,
ktorí boli nielen pomstiteľmi vlastných krívd, ale bojovali
za spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti, ktorí „bohatým brali a chudobným dávali“. Už v období včasného
feudalizmu sa vyskytovali takíto zbojníci v okolí Trenčína
(11.stor.). Najviac ich bolo v čase vrcholného feudalizmu

na severe a východe Slovenska. Na konci 17.storočia
sa vyskytovali na moravsko-slovenskom pohraničí v Bielych Karpatoch a Javorníkoch (skupina Adama a Ilčíka).
Hromadne sa zbojníctvo rozšířilo v prvej polovici 18.
storočia v období stavovských povstaní proti Habsburgovcom, keď kuruci, vojaci povstaleckých vojsk I. Tho-

kolyho a F. Rákócziho, sa po potlačení povstaní nevracali do svojich spustošených domovov, ale sa skrývali v
horách a rozmnožovali rady zbojníkov. Najrozšírenejšie
bolo zbojníctvo po posilnení kurucmi na severovýchodnom Slovensku. Feudáli a verejná správa proti nim často
tvrdo zakročili. Zbojnícke hnutie pretrvávalo aj na strednom a západnom Slovensku. Zbojníci neboli vo svojom
boji osamotení. Podporoval ich nevoľnícky ľud.
Okrem Adama a Ilčíka sa zachovali v živej ľudovej
tradícii aj mená ďalších zbojníckych kapitánov, napríklad
Hrajnohu (Rajnohu), ktorého ľudová tradícia nesprávne

patriť roztancovanému námestiu so zúčastnenými kolektívmi. Nedeľné ráno po
skončení Služieb Božích v evanjelickom
kostole zaznie posledný program 40.
ročníka Gemersko–malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka, a
to Slzy neviest v réžii Andrei Jágerovej
v podaní folklórnej skupiny Dobrona z
Dobrej Nivy, Ženskej speváckej skupiny
Marína zo Zvolena, Ľudovej hudby Jara
Hazlingera z Detvy a Pavla Martinku.
Počas slávností v piatok a v sobotu
bude prebiehať Jarmok remesiel, Tradičné dvory gastronomických špecialít
– Klenovský, Francúzsky, Chovateľský,
Starých mám, MAS Malohont, Drienčanský, Teriakovský, štrúdľový, v sobotu pribudne dvor Jelšavský, Počas
soboty budete môcť ochutnať tradičné
špeciality strúšky z Revúšky, klenovské pirohy, halušky, jelšavské guľky,
muránske buchty. Sobotňajší deň bude
patriť aj tvorivým remeselným dielňam
s remeselnými majstrami a lektormi z
Gemersko–malohontského osvetového
strediska, Novohradského osvetového
strediska z Lučenca, z Gemerského osvetového strediska z Rožňavy, Pohronského osvetového strediska z Lučenca
a Detviansky tulipán z Detvy. Slávnosti
sa realizujú s inančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja,
z 2% kampane OZ RODON a obce
Klenovec, z verejných zdrojov podporil
partnerom Fond na podporu umenia.
Ďakujeme reklamným partnerom: Jánovi Figulimu, Coca – Cola, Zlatý bažant,
Kofola, Kongo, Pekáreň Bobro Hriňová.
Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom RTVS- Rádio Stred, TV Rimava, rimava.sk, jankohrasko.sk, folklorista.sk,
echoviny.sk. Tím 40. ročníka Gemersko
- malohontských folklórnych slávností sa
teší na vašu účasť a stretnutie s vami
na Klenovskej rontouke. Stanislava

Zvarová, dramaturgička slávností

spájala so zbojníckou družinou Juraja Jánošíka. Hrajnoha bol mladší ako J. Jánošík, popravili ho v roku 1738.
Podobne aj Jakuba Surovca, narodeného v roku 1715
v Tisovci a popraveného 11. 10. 1740 v Brezne, ľudová
tradícia spomínala s menom Juraja Jánošíka.
Juraj Jánošík (1688—1713) bol zo všetkých zbojníkov
najznámejší a najpopulárnejší a stal sa ľudovým hrdinom. Zúčastnil sa ako vojak povstaní Františka II. Rákócziho, potom vstúpil do cisárskeho vojska. Ako vojak
strážneho oddiellu na Bytčianskom zámku sa zoznámil
s uväzneným zbojníkom Tomášom Uhorčíkom, ktorý ho
nahovoril na zboj. Juraj Jánošík pôsobil v rokoch 1711—
1713 v Liptove a Gemeri. Začiatkom marca 1713 ho liptovskí pandúri chytili v Klenovci a v Liptovskom Mikuláši
ho popravili obesením na šibenici. Okolo jeho činov sa
vytvorila ľudová tradícia, ktorá je dodnes živá. Súčasná
historiograia sa snaží zreálniť pohľad na tohto hrdinu a
odstrániť mýty o ňom.
Zbojníctvo v druhej polovici 18. storočia upadlo, až
zaniklo. Prišla nová doba. Osvietenstvo, reformy Márie
Terézie (1740—1780), vláda jej syna Jozefa II. (1780—
1790) a zrušenie nevoľníctva v roku 1781. Roľnícke
obyvateľstvo závislé od feudálnej vrchnosti však naďalej
ostalo v poddanskom vzťahu, len miernejšom ako za
nevoľníctva. Poddanstvo zrušili v Uhorsku v roku 1848.
Július Molitoris
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Hurá, prázdniny...
Leto prišlo tento rok akosi rýchlejšie, ako sme zvyknutí. Posledné
týždne máme asi mnohí pocit, že už by mali byť prázdniny... No
veru, jar nedostala veľa šancí ukázať svoju krásu ! Avšak naša škola dostala niekoľko šancí ukázať, akých má šikovných žiakov.

V máji sme sa zúčastnili niekoľkých súťaží: krajského kola súťaže v prednese
poézie v Brezne, krajského kola súťaže
v speve v Banskej Bystrici, naša škola usporiadala regionálne kolo súťaže
v prednese poézie a prózy. Naši žiaci
nás všade úspešne reprezentovali, no
najväčším úspechom bola účasť na
speváckej súťaži Husľový kľúčik v Bratislave, kde sme sa zúčastnili celoslovenského kola po výhre v krajskom kole.
Náš žiak Dežko Cibuľa s pesničkou Na
tej Detve získal krásne 1. miesto. Je to
obrovský úspech, začo mu touto cestou
úprimne ďakujeme a blahoželáme. Veľké
poďakovanie však patrí aj pani učiteľke
Martuške Kožiakovej, ktorá ho na súťaž
pripravovala.
Okrem úspechov mimo školy sme zažili
zaujímavé dni aj vo vnútri školy. Pripomenuli sme si sviatok našich mamičiek.
Čo o svojich mamách napísali žiaci, si
môžete prečítať na www.szsklenovec.eu
. „Stojíme pri sebe“ - bolo motto Dňa
rodiny v tomto roku. Vyjadruje, že členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom
a vzájomne si pomáhajú. Pri príležitosti
tohto dňa sme si u nás v škole zorganizovali svoj vlastný „Špeckovský Deň rodiny“. Každá trieda bola ako jedna veľká
rodina, ktorej členovia si navzájom pomáhali. Spoločne plnili súťažné úlohy a
navzájom sa povzbudzovali. A aké úlohy

plnili? Pripravovali raňajky pre ostatných
členov, prišívali gombíky, vešali bielizeň,
skladali puzzle i vežu z kociek, no tiež
odpovedali na otázky, ktoré preverili ich
vzájomné vedomosti z ich života. Úlohy
všetky rodinky v našej škole hravo zvládli, pričom sme sa spolu výborne bavili.
Opäť raz sme dokázali, že keď chceme,
stojíme pri sebe a dokážeme si navzájom aj pomáhať. Nemyslíme iba na seba
a svoje rodiny. Učíme sa empatii a žiakov
vedieme k tomu, že by sme si mali navzájom pomáhať, aj keď nie sme rodina.
Preto už niekoľko rokov spolupracujeme
s UNICEF. Aj tento rok sme sa zapojili do
Týždňa modrého gombíka do zbierky s
heslom Pre každé dieťa, detstvo. Spolu
s vami sa nám podarilo vyzbierať 139 €,
ktoré budú tento rok venované na humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konliktných oblastiach. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli.
Koniec mája bol veselý. Tradične koncom mája, aj teraz k nám zavítali študenti z Karlovej univerzity v Prahe. A my
sme mali Deň Afriky, ako vždy. Tento rok
sme si tento deň pripomenuli účesmi, samozrejme afroúčesmi. Celou školou sa
tento deň niesla africká atmosféra, africké rytmy, vrkoče a zapletané účesy. No
a študenti boli členmi poroty a vyberali
najlepších. Nezabudli sme ani na zdravý
šport. Celý máj sme športovali a pripravovali sa na Športové hry žiakov špeciálnych škôl, ktoré sa tento rok uskutočnili v
Rimavskej Seči 13.júna.
Čo dodať na záver? Keďže prázdniny už
naozaj klopú na dvere, tak želáme všetkým žiakom veľa slnka a oddychu. Rodičom želáme, aby to so svojimi deťmi cez
prázdnin vydržali a užili si ich, veď tak
málo času trávime so svojimi deťmi. No
a pedagógom i nepedagógom želáme
veeeeeľa oddychu, pokoja a načerpanie
nových síl do ďalšieho školského roku.
Všetkým v „ špecke“ patrí veľké poďakovanie za kvalitnú prácu počas celého
školského roku a tvorivé nápady, no najmä za ľudskosť, porozumenie a vzájomnú pomoc.
ŠZŠ Klenovec

Naši siedmaci v okresnej vlastivednej súťaži Pramene obsadili 2. miesto.

Na dva mesiace stíchnu brány školy
Školský rok 2017-2018 sa nezadržateľne blíži ku svojmu koncu,
onedlho bude polročná vzdelávacia práca žiakov spečatená koncoročným vysvedčením. Ale pokým stíchnu brány školy, chcela by
som sa s vami, milí čitatelia, podeliť o naše úspechy v ostatnom
čase. Naši žiaci sa opäť ukázali, že sú naozaj veľmi šikovní, bystrí,
zanietení pre svoju prácu, a kreatívni. Pod vynikajúcim pedagogickým dozorom dokážu zo seba vydať maximum a reprezentovať
našu školu v tom najlepšom svetle.

17 ročník recitačnej súťaže Deň
štúrovskej poézie každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v spolupráci s Obecným úradom vo Vyšnom Skálniku. Našu školu
reprezentovala žiačka 9.ročníka Ema
Kyseľová. V silnej konkurencii sa jej
darilo veľmi dobre. Svojím prednesom
básne od Janka Matúšku Malá rečnica
sa umiestnila na peknom 2.mieste v
2.kategórii.
V rámci projektu Čaro slova Gemersko-malohontské osvetové stredisko
pripravilo v Revúcej súťaž pod názvom
Krásna slovenská reč. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí
k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálnokomunikačných schopností mládeže,
skvalitňovanie ich rečového prejavu,
vyhľadávanie talentovaných žiakov,
rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné
porovnávanie svojich schopností. V tejto recitačnej súťaži nás reprezentovala
Miriam Lásková z 5.triedy a umiestnila
sa na peknom 2.mieste.
Na XXXV. ročníku vlastivednej súťaže
Pramene nás zastupovali a reprezentovali v CVČ Rimavská Sobota žiaci
7.ročníka Miroslava Čepková, Denis
Dovala, Erika Oláhová, Ľubomíra Oláhová, Bibiana Plichtová, Elena Radičová a priniesli úspech v podobe krásne-

A opäť je tu leto
(Dokočenie z 1. strany)

Talentovaný spevák Dežko Cibuľ a sa
po víťazstve v krajskom kole predstavil aj na celoslovenskom inále súťaže
Husľ ový kľ účik.

Pokoj, voľný čas a relax sú vhodnou
pôdou pre tvorivé myšlienky a nápady.
Je to obdobie, kedy má človek viac
času na komunikáciu s blízkymi a priateľmi. Využite tieto príležitosti, ktoré
ponúka letné obdobie. Využite pokojný
letný čas, aby ste sa dozvedeli viac o
ľuďoch okolo vás a ich každodennom
živote.
Vážení spoluobčania, ak vám ešte zo-

stane chuť a čas, chcem vás srdečne
pozvať na naše tri tradičné podujatia.
V mesiaci jún na Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka, v júli na športové podujatie Memoriál Pavla Slatinského a v auguste
na podujatie Klenovec v zrkadle času.
Verím, že ich svojou účasťou podporíte
a využijete možnosť spoločensky sa
vyžiť a zabaviť.
Zlata Kaštanová, starostka obce

ho 2.miesta.
Už niekoľko rokov nás úspešne reprezentujú žiaci v súťaži Mladý zdravotník. Tento školský rok sa Hliadka
mladých zdravotníkov I.stupňa v zložení Miriam Lásková, Lukáš Pavlík,
Rebeka Vranská, Ján Vrbiar, Kristián
Zvara, Petra Štefániková umiestnila
na 3.mieste. Hliadka mladých zdravotníkov II. stupňa v zložení Gabriel
Parobek, Sebastián Zvara, Viktor Neumann, Ema Kyseľová, Eva Hrušková
a Denis Dovala so ziskom plného počtu bodov na 1.mieste.
V Letnom viacboji všestrannosti sa
nám taktiež darilo. Natália Oláhová z
2.ročníka sa umiestnila na 2. mieste,
Frederik Oláh taktiež z 2.ročníka tiež
na 2.mieste, Juraj Hrivnák z 8. ročníka
na 2.mieste.
Dobrovoľné inančné zbierky Deň narcisov v sume 378,85 € a Deň slnečníc, v hodnote 84,54 € si v našej škole
už našli svoje miesto. Učia žiakov k
spolupatričnosti, úcte a pochopeniu
navzájom, učia žiaka byť človekom.
Veľmi zaujímavá bola beseda na tému
holokaust, extrémizmus, rasizmus a
práva ľudí, ktorú si pre nás pripravili zo
Slovenského národného strediska pre
ľudské práva.
Z našej bohatej činnosti som spomenula len niektoré akcie. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke,
kde si môžete jednotlivé súťaže, akcie
alebo programy pozrieť detailnejšie a
samozrejme všetko zdokumentované
vo fotoalbume.
Všetkým žiakom by som chcela v závere poďakovať za reprezentáciu školy, či už úspešnú alebo menej úspešnú,
pedagogickým pracovníkom za ich
trpezlivosť, nadšenie a zanietenie pre
prácu, ale poďakovanie patrí všetkým,
ktorí boli zainteresovaní do edukačnej
činnosti v našej škole.
ĎAKUJEM!
Anna Rudová
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Na Klenovskom Vepri (1 338 m) 12. mája 2018

Jánošík na Vepri
Ráno v sobotu 12. mája bolo počasie ako stvorené na turistiku. Na Klenovskej strane Vepra, na Chate pod
Vartou (1 109 m) už od skorého rána
bolo rušno a veselo. Pracovníci Lesnej správy Klenovec Pavel Trnavský,
Milan Medveď, Július Hruška, Miroslav
Láska a členovia folklórneho súboru Vepor Vladimír Jakabšic, Jaroslav
Zvara pripravovali chutný obed (držky
a guláš), M. Paššák, H. Bračo a M.
Kožiak pripravovali ostatné. Pri varení im pomáhali ich priatelia a rodinní
príslušníci, za čo všetkým veľmi pekne
ďakujeme. Od 8.00 hod. sa tam začali
schádzať účastníci VII. ročníka výstupu na Klenovský Vepor (1338 m n.m.)
pod názvom Jánošík na Klenovskom
Vepri VII, ktorí boli nielen z obce Klenovec, ale i okolia. Neboli to len jednotlivci, ale aj celé rodiny s malými deťmi,
cyklistický oddiel a turistické oddiely z
Rimavskej Soboty a Hnúšte. Podujatie
zorganizovali Lesy SR, š.p., odštepný
závod Rimavská Sobota – Lesná správa Klenovec, Občianske združenie
RODON Klenovec, Milan Medveď z Rimavských Zalužian a Folklórny súbor
Vepor z Klenovca.
Po spoločnom zaspievaní Klenovskej
hymny členmi FS Vepor, ktorých sprevádzali heligonkári Ľubomír Zvara a
Ján Kožiak, prítomných privítal Pavel
Trnavský a Stanislava Zvarová kto-

rá účastníkov oboznámila so životom
Pavla Koniara a tiež s tabuľou, ktorú
slávnostne odhalili rodinní príslušníci a
bude osadená v Skorušine pri zastávke autobusu na skale. Výrobu tabule
inančne zabezpečovalo Občianske
združenie RODON. Účastníci výstupu
si mohli poprezerať výstavu fotograií, ktoré z okolia Klenovského Vepra
nafotil a historické zozbieral Pavel
Trnavský. Potom pokračoval turistický
pochod na severovýchodnú časť temena Vepra, na Jánošíkovu skalu. Tu
nás už štvrtý rok vítal Jánošík vytesaný
z dreva, čerstvo ošetrený, natretý, a
tiež zelený raj prírody s výhľadmi na
všetky svetové strany. Keď odchádzali
poslední z Klenovského Vepra, tak
prestával aj dážď.
Návrat na chatu pod Vartou bol veselý. Na všetkých čakal guľáš a držkový
perkelt, ktorý od rána pripravovali naši
kuchári, a že bol výborný, o tom niet
pochýb. Nálada sa zlepšovala, už nepršalo, začalo svietiť slniečko, ale nakoľko mnohých čakala ešte dlhá cesta
domov, museli sa rozlúčiť s prekrásnou prírodou pod Veprom. Ťažko sa s
tak milými ľuďmi lúčilo. Cestou domov
sme sa zhodli, že bol to pekný zážitok
a bude na čo spomínať. Ďakujeme organizátorom. O rok dovidenia na VIII.
ročníku turistického podujatia Jánošík
na Vepri!
- jz -

Predohrou tohtoročného výstupu k drevenej soche Jánošíka na Klenovskom Vepri bolo aj predstavenie pamätnej tabule Pavlovi Koniarovi, ktorá bude osadená
v Skorušine.

Brigáda v materskej škole

V sobotu 14. apríla sa konala v škôlke veľká brigáda na úprave školského dvora. Zúčastnilo sa 33 rodičov, niektorí si priniesli pomoc – svoje detičky. Urobil sa
pekný kus práce. Zhotovili sa detské kútiky na sedenie z dreva, drevený domček, z ojazdených pneumatík vznikla húsenica, mimóni a loď. Ponatierali sa
detské preliezky, zábradlie na terasách, zhrabal a vyzametal sa celý školský
dvor, zrýľovali pieskoviská. No a na záver dobre padlo občerstvenie vo forme
guľášu. A takto sme príjemne strávili peknú slnečnú sobotu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom, ich rodinným príslušníkom za pomoc a dobrú náladu. Ďakujeme irme Purstav, Štefanovi Brndiarovi a Petrovi
Parobekovi za krásne sedadlá z dreva.
- ok -

Folklórny súbor Vepor s úspechom vystúpil na 13.ročníku Stretnutia Slovákov v
obci Rátka pri Fiľ akove.

Zo života v materskej škole
Nebolo to dávno, keď sa otvorili v
septembri brány škôlky a ustráchané
detičky sa šikovali za rúčky so svojimi rodičmi do materskej školy. Určite
bolo vidno v ich očiach veľa otáznikov.
????? Čo a ako to bude? Detičky, tie
najmenšie si poplakali a s nimi aj ich
maminky. No a teraz je tu koniec školského roka. Ostáva nám už len spomínať, ako to bolo a ako sa nám podarilo
všetko naplánované splniť.
Uplatňovali sme zážitkové učenie,
dôsledne sme premysleli obsah aktivít a volili formy a metódy primerané
detskému chápaniu, rešpektovali aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych
životných situáciách. Rešpektovali
sme osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
V priebehu školského roka v našej
materskej škole prebiehali mesačne
rôzne akcie, aktivity, do ktorých sme
sa zapájali, pri ktorých sa zároveň
upevňovali kladné medziľudské vzťahy
učiteliek, prevádzkových zamestnancov, rodičov, ako aj detí navzájom.
V septembri sme športovali na multifunkčnom ihrisku, spoznávali plody
jesene. Pripravili sme spolu s rodičmi
tekvičkové, ovocné a zeleninové výtvory, ktorými sme vyzdobili halu pred
kultúrnym domom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Október sa niesol v znamení zdravej
stravy. Pre deti sme pripravili Týždeň
ovocia a zeleniny, čo znamenalo, že
pondelok bol ovocný, utorok zeleninový, streda mliečna, vo štvrtok sa pila
čistá vodička a piatok bol sladko zdravý – medový. Pripomenuli sme si Deň
srdiečka, Deň vody a to vychádzkou
na priehradu. Pozdravili sme našich
starých rodičov pekným programom a
milým darčekom. Detičky však potešilo
divadielko O Danke a Janke a nezabudli sme ani na Deň úsmevu.
V novembri sme si pripomenuli Deň
predškolskej výchovy, zahrali divadielko O svinke špinke, pripomenuli
tradície na Katarínu a Ondreja. Pripravili sme pomôcky na výstavku do
kultúrneho domu Pokoj ľuďom dobrej
vôle. Zasa nás navštívili bábkoherci ,
ktorí nám zahrali divadielko Vianočná
rozprávka.
V decembri prišiel do škôlky Mikuláš

so svojimi sladkosťami, pripomenuli
sme si tradície na Luciu. Na besiedku
Deda Mráza nás prišli pozdraviť herci
z Popradu veľmi pekným divadielkom
O chlebíku. Deti sa vyšantili v snehu,
upevňovali si základy lyžovania.
V januári sme sa bobovali, sánkovali
a hlavne súťažili v stavaní snehuliakov.
Pani učiteľky zahrali scénku o snehuliakovi s horúcim srdiečkom. Starali
sme sa o vtáčiky, zhotovovali pre ne
búdky. Pripomenuli sme si oslobodenie
Klenovca.
Vo februári sme sa pobavili na Fašiangovom karnevale, predškoláci boli na
exkurzii v základnej škole. Pani učiteľky zahrali scénku pre deti O chrípke
Inluenze.
V marci sme vynášali Morenu. Boli
sme na návšteve v knižnici v Klenovci. Žiaci so základnej školy nám boli
pred spaním prečítať Dobšinského
rozprávky. Ako sa tvorí kniha, nám porozprávali v knižnici Štefana Pasiara v
Hnúšti. Vyrábali sme kraslice na veľkonočný stromček , ktorý krášlil námestie
obce. Autobusom sme cestovali do
Kokavy nad Rimavicou na divadielko
O doprave.
Postavili sme si máj a zúčastnili sme
sa enviromentálnej vychádzky na Zbojská.
V máji sme pozdravili naše mamičky v
kultúrnom dome programom a malým
darčekom. Pri zápise detí do materskej
školy sa uskutočnil Deň otvorených
dverí.
V júni oslavovali naše detičky svoj
sviatok Medzinárodný deň detí, zúčastnili sa na Ceste rozprávkovým lesom na Laze. Rozlúčili sme sa s našimi
predškolákmi a ešte nás čaká výlet do
Mojína k sokoliarom.
No a čo nás ešte čaká? Prázdniny
a dovolenky. To znamená, že materská škola bude v prevádzke od 1. do
31.júla. Od 1. do 31.augusta bude
materská škola zatvorená. Prevádzka
začne v pondelok 3. septembra 2018.
Ďakujeme našim rodičom za skrášlenie školského dvora, vytvorenie nových hracích kútikov pre deti, prípravu
a realizáciu Dňa detí.
Naše aktivity si môžete pozrieť na
stránke školy www.zsvmklenovec.
edupage.org
Oľga Kaľavská
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Vystúpenia malých folkloristov
Deti z Detských folklórnych súborov Mladosť a Zornička v priebehu mesiaca máj vystupovali na početných súťažiach a spoločenských akciách.

Dňa 2.mája v Rimavskej Sobote na
súťaži Zorničkin slávik získala Alžbetka Váradiová 3.miesto v druhej
kategórii a Andrejka Rapčanová tiež
3.miesto v prvej kategórii.
Dňa 4.mája v susednej Kokave nad
Rimavicou na krajskej súťaži detského
hudobného festivalu získala Andrejka
Rapčanová strieborné pásmo.
Dňa 12.mája členovia detských
folklórnych súborov Mladosť a Zornička spolu s členmi folklórneho súboru
Vepor zaspievali hymnu na podujatí
Jánošík na Vepri VII.
Dňa 13.mája Dievčenská spevácka
skupina Zornička zaspievala v kostole
ECAV v Klenovci.
Dňa 15.mája v programe Deň matiek
zaspievali A. Váradiová, A. Rapčanová, M. Lásková, D. Kasáčová a Dievčenská spevácka skupina Zornička, na

heligónke zahrala A. Gajdošová a zatancovali deti DFS Mladosť a Zornička.
Dňa 17.mája zaspievala a zatancovala Dievčenská spevácka skupina
Zornička a na heligónke zahrala A.
Gajdošová. Doprovod na heligónke
Ján Kožiak.
Dňa 19.mája sa súbory Mladosť
a Zornička a heligonkári FS Vepor zúčastnili Folklórneho festivalu na Hornej
Nitre v Poluvsí pod názvom V Poluskej
dedine.
Dňa 25.mája sa sólistky, speváčky DFS Mladosť Alžbetka Váradiová
a DFS Zornička Andrejka Rapčanová
zúčastnili súťažnej prehliadky Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku.
Andrejka Rapčanová v prvej kategórii sa umiestnila na
druhom mieste.
Blahoželáme!
- jz -

Andrejka Rapčanová počas svojho úspešného vystúpenia na Detskom hudobnom festivale v susednej Kokave nad Rimavicou.

Dievčenská spevácka skupina DFS Zornička vystupovala aj v kostole ECAV.

Takéto rozprávkové postavičky vítali účastníkov na začiatku Cesty rozprávkovým lesom na Laze.

Cesta rozprávkovým lesom 2018
Hoci v sobotu 2. júna mráčiky a vzdialené hrmenie už od rána
sľubovali vysušenému kraju dlho očakávanú úľavu, deň napokon
poskytol akoby presne naplánované okienko príjemného počasia
pre ďalší ročník Cesty rozprávkovým lesom.

Tento ročník tradičného podujatia venovaného najmenším pri
príležitosti Medzinárodného dňa
detí ponúkol účastníkom novinku
v podobe zmeny lokality. Nová
trasa viedla peknými kútmi nášho
chotára na ceste zo sedla Chorepa na hrebeň Lazu a od návštevníka vyžadovala aj menší športový výkon. O čosi vyššia náročnosť
pochodu vyvolávala isté obavy aj
medzi organizátormi. Predsa len,
dnešný človek namiesto prospešnej vychádzky v prírode vychádza
radšej v ústrety vlastnej pohodlnosti a zabúda, že kto si chce šetriť zdravie, nemal by šetriť krokmi.
Našťastie, vďaka dobrovoľníkom zo ZŠ s MŠ Vladimíra
Mináča, Špeciálnej základnej
školy Klenovec, cirkevného zboru ECAV, Poľovníckeho združenia SNP Klenovec, OZ RODON
Klenovec a folklórnych súborov
deťom cestu spestrovalo a krátilo
množstvo zaujímavých zastavení
a príjemných stretnutí s kamarátmi z rozprávok. Ak by to bolo
málo, Maťko s Kubkom na salaši do zábavy zapojili dokonca aj
ovečky a Dunča. Obavy sa nenaplnili a nové prostredie, mnohým
deťom dosiaľ možno neznáme a
trochu tajomné, poslúžilo ako vítaný kontrapunkt k téme podujatia
a vhodne dotváralo zážitok výletu
do rozprávkovej krajiny.
Záver trasy sa nachádzal v blízkosti rozhľadne a paraglajdistic-

kej vzletovej plochy, ktorá pod
kypiacou kopovitou oblačnosťou
ponúkala pestrý pohľad na štartujúcich priaznivcov padákového
lietania. V tieni brezového hájika
zase dobrovoľní hasiči okrem
ukážky techniky ponúkali aj osviežujúce kropenie, čo sa po turistike v predbúrkovej spare tešilo
veľkej obľube. Návštevníci si ešte
stihli nasýtiť žalúdok pripraveným
občerstvením a zrak krásnymi výhľadmi do voľnej krajiny, ale okolo
poludnia už kopiace sa mračná
začali pobádať k myšlienkam na
zostup a návrat domov. A naozaj,
už nedlho po odchode posledného účastníka sa mraky pretrhli a
prudkou spŕškou napojili vysmädnutý chotár.
Ako každá novinka, aj zmena
trasy Rozprávkového lesa si vyžiada istý čas na posúdenie a vyhodnotenie. Budúce roky ukážu,
či tradičné podujatie nájde na svahoch Lazu svoj nový domov. Ale aj
keby sa rok 2018 do histórie Cesty
rozprávkovým lesom zapísal ako
výnimka a podujatie už na Laz
nezavítalo, v pamäti účastníkov
určite ostane toto spojenie zviazané len s príjemnými spomienkami.
Michal Píš

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 24. augusta 2018.
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Aby sa nezabúdalo...
V piatok 8. júna sa členovia
Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v
Klenovci stretli so žiakmi 8. ročníka miestnej ZŠ s materskou školou
Vladimíra Mináča na spomienkovom dopoludní na počesť účastníkov protifašistického odboja. Stretnutie sa uskutočnilo v oddychovej
zóne na Ulici SNP. Zúčastnilo sa ho
23 žiakov školy za účasti riaditeľky
školy Mgr. Vančíkovej, zástupkyne
riaditeľky Mgr. Rudovej a učiteľky
telesnej výchovy Mgr. Petríčkovej.
Toto spomienkové dopoludnie bolo

Členky Červeného kríža z roku 1958
Marta Moncoľ ová (vľ avo( a Anna
Ulická.

zorganizované spolu so školou a
zástupcami samosprávy obce, aby
sme nezabúdali na tých ktorí bojovali a aj položili životy za našu
slobodu a život v mieri.
Žiaci pretekali v disciplínach : hod
na presnosť, plná poľná, mínové
pole, hod šípkami, zloženie obrázkov pamätníkov na Námestí Karola
Salvu. Potom žiaci odišli na obecný
úrad, kde v rámci besedy so zástupcami samosprávy sa dozvedeli
o histórii obce, práci poslancov, samotného obecného úradu a pod.
Besedu ukončili vedomostným testom. Žiaci boli rozdelení do trojčlenných družstiev. Po skončení spomienkového dopoludnia každý žiak
dostal Ďakovný list od ZO SZPB a
malý upomienkový darček. Víťazné družstvo v zložení Filip Váradi,
Adriana Parobeková a Mário Deme
bolo ešte odmenené aj USB kľúčmi.
Ďakujem vedeniu školy, zástupcom samosprávy a poslancom,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ako
aj všetkým prítomným za účasť.
Toto pekne strávené dopoludnie
sme mohli usporiadať s podporou
inančnej dotácie z rozpočtu obce
Klenovec na rok 2018.
Verím,
že aj v budúcnosti sa nám podarí
zapojiť žiakov do podobných akcií a
stráviť pekné chvíle s mladou generáciou. Počasie sa nám vydarilo a
bolo to pekne strávené dopoludnie
s našimi žiakmi.
- js -

Súčasťou stretnutia žiakov miestnej základnej školy s členmi ZO SZPB boli aj
branno-športové súťaže. Víťazi si prevzali spomienkové darčeky a ďakovné listy.

Medzinárodný deň dobrovoľ ných darcov krvi

Bohaté tradície Červeného kríža
Vážení čitatelia Klenovských novín! V týchto
dňoch prebieha Medzinárodný deň dobrovoľných darcov krvi, presne pripadá na 14. júna
každého roka od jeho vzniku. Červený kríž má
tradície hlboko zakorenené v našom národe.
Predchádzali tomu aj dve svetové vojny v minulom storočí. Silne sa dostal do povedomia
obyvateľom Klenovca, ktorí úplne pochopili,
čo je to humanitárna pomoc.

Nedá mi, aby som sa aspoň sčasti nezmienila o
ľuďoch v tej aj pre nich ťažkej dobe. Títo dobrovoľníci
boli prostí občania ochotní nezištne pomáhať akýmkoľvek spôsobom. Vtedy to bol čin odvážny, bez ktorého by veľa ľudí vôbec neprežilo, nemohla by existovať a fungovať ani Povstalecká nemocnica v Likieri.
Práve v nej zachraňovali životy najťažšie zraneným
vojakom a partizánom pri oslobodzovaní Slovenska.
Uvediem z autentických záznamov mne dostupných
niektoré. Citujem z archívu:
Zbierky potravín a šatstva. Okrem členiek a členov
výboru sa o organizovanie zbierok zaslúžili: Z. Repášová, M. Repášová, Z. Černayová, A. Englerová, M.

Figuliová, sestry Dovalové a mnoho ďalších. Napríklad 6. októbra 1944 Klenovčania darovali nemocnici v
Likieri 139 ks vajíčok, 5 kg cukru, 160 kg múky, 6 kg
maku, 10 kg slaniny, 1 kg masla, 10 liaš malinovej
šťavy a 3 435 korún. Pre poľnú nemocnicu do Tisovca odniesli 12. októbra 1944 7 ks posteľných plachiet,
12 ks spodnej bielizne a rôzne iné potrebné veci. Partizánskym jednotkám 6. októbra odviezli občania do
hôr 342 kg fazule, 1 000 kg zemiakov, 45 kg múky,
35 kg hrachu, 2 kg maku, 60 kg jabĺk, 6,4 kg slaniny,
1 kg masla, 4 kg masti, 10 kg cibule, 5 liaš malinovej
šťavy, 5 kompótov, orechy, mydlo a 5 030 korún.
Zbierky sa centrálne rozdeľovali buď do Likierskej
nemocnice alebo vojenským a partizánskym kuchyniam. Veľkú obetavosť preukázali Klenovčania pre
partizánov zväzku Chruščov, lebo obstarali 1 300 kg
múky, 90 ks dobytka, 65 oviec, 18 ošípaných, 450
kg masti, 300 kg klobás, 100 kg slaniny. Okrem toho
Klenovec zásoboval 320 evakuantov potravinami,
poskytoval im aj ubytovanie. Po rokoch treba pripomenúť tieto hrdinské činy.

Mnohí si ešte pamätáme na príchod MUDr. Júliusa
Belana do Klenovca za obvodného lekára v roku
1951. Príkladne sa staral o našu obec, nezabudol
nikdy na nič. Aj pre Likiersku nemocnicu bol veľkým
prínosom v rozvoji zdravotníctva a Červeného kríža.
Lekárov bolo v Rimavskosobotskom okrese žalostne
málo, a predsa si ešte nachádzali čas na výchovu
pomocného personálu Červeného kríža z radov dobrovoľníkov. Učili ich poskytovať prvú pomoc a mnohí
z nich vedeli pri krízových situáciách pracovať aj v nemocniciach. V tejto dobe (1951 – 1960) už v Klenovci
narastal aj počet dobrovoľných darcov krvi, sú o tom
záznamy z transfúznej stanice v Likieri.
Prikladám fotograiu z roku 1958. Dve skromné osoby s torbou Červeného kríža s obväzovým materiálom pri nejakej športovej akcii. Chcem poprosiť občanov-pamätníkov tých čias, ktorí majú doma takéto
cenné fotograie, o zapožičania na kratšiu dobu (len
prefotiť). Môžu byť aj písomné spomienky na staré
mamy, tety, aby sme im takouto formou mohli dodatočne poďakovať.
Myslím si, že už väčšinou nie sú medzi nami, ale toto
bolo po morálnej stránke veľmi dôležité obdobie v dejinách Klenovca.
Rodáčka z Klenovca Anna Křemenová
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Naši futbalisti skončili účinkovanie v sezóne 2017-2018 v oblastnej prvej triede

Výborná jar nás katapultovala na 4.miesto
Naše seniorské mužstvo futbalistov absolvovalo s dobrými výsledkami celú jarnú časť sezóny 2017-2018. Keďže v záverečnom
22.kole jarnej časti sezóny, hranom v nedeľu 17.júna, sme mali voľno, pre našich hráčov sa sezóna skončila už v druhý júnový víkend.
Výsledky nášho družstva od ostatného vydania KN:
16.kolo – 6.máj: Klenovec - Ožďany 2:0 (1:0), hostia patria dlho-

dobo k najkvalitnejším mužstvám v
súťaži... Na zápas sme nastúpili s odhodlaním ukázať našu kvalitu pred domácim obecenstvom, ktoré prišlo v hojnom počte (140 divákov !!!). Zápas bol
bojovný a vyrovnaný. Nám sa podarilo
na konci 1.polčasu ísť do vedenia gólom Radoslava Doboša. V 2.polčase
sme kontrolovali hru, boli sme lepším
mužstvom, čo sme potvrdili v samotnom závere gólom Tibora Alberta.
17.kolo – 13.máj: Sirk – Klenovec
3:6 (2:1), na začiatku zápasu sme sa

ujali vedenia gólom Lukáša Ulického,
no do konca polčasu domáci otočili
výsledok. Do 2.polčasu sme nastúpili s
vierou vyhrať zápas a dvomi rýchlymi
gólmi sme viedli 3:2 (Marek Mihaľ, L.
Ulický), no domácim sa podarilo onedlho vyrovnať. Od tejto chvíle sme ovládli hru a strelili ďalšie tri góly ( Lukáš
Ulický 2, Albert).
18.kolo – 20.máj: Klenovec –
Kráľ 4:1 (3:0), za horúceho počasia

sme hneď od začiatku zápasu ukázali, kto je pánom domáceho ihriska, čo
sme potvrdili tromi strelenými gólmi v
prvom polčase (Lukáš Ulický, Tomáš
Brndiar, Marek Kamenský). V druhom
polčase sa zápas už len dohrával, keďže o výsledku už bolo rozhodnuté. V
samom závere zápasu sme ešte strelili dva góly, bohužiaľ jeden do vlastnej
brány, na konečných 4:1 pridal svoj

druhý gól v zápase L. Ulický.

19. kolo - 27.máj: Uzovská Panica – Klenovec 1:1 (1:1), na tento

zápas naši hráči nemali chuť cestovať,
nakoľko podmienky v Uzovskej Panici
nezodpovedajú predpisom okresnej
súťaže. Zápas v búrlivej atmosfére
sme začali dobre a ujali sme sa vedenia gólom Lukáša Ulického. V závere
prvého polčasu sa domácim podarilo
vyrovnať.
20. kolo – 3.jún: Klenovec - Veľký Blh 4:2 (0:1), čakal nás posledný

domáci zápas v sezóne, ktorým sme
chceli našich fanúšikov potešiť výhrou.
V prvom polčase sme nevedeli využiť
naše šance, avšak hosťom sa podarilo
dať vedúci gól. V 2.polčase sme ovládli
hru, no napriek tomu sme dostali ďalší
gól a v 65 min. sme prehrávali už 0:2.
Veľkým úsilím sa nám v posledných
20 minútach podarilo otočiť výsledok
a zaslúžene sme vyhrali (góly: Tomáš
Brndiar 3 – prvé dva z pokutových kopov, jeden gól bol vlastný). Rozlúčka
so sezónou nám teda vyšla, našim
fanúšikom sme sa poďakovali okrem
víťazstva aj chutným gulášom.
21. kolo – 10.jún: Jelšava – Klenovec 0:2 (0:0), do Jelšavy sme ces-

tovali s úmyslom uhrať pekný výsledok
a dôstojne sa rozlúčiť s touto sezónou.
V 1.polčase z množstva našich šancí
sa nám nedarilo streliť gól a tak do
šatne sme odchádzali s nerozhodným
výsledkom 0:0. V 2.polčase sme sa
ujali vedenia gólom Mareka Medveďa
a rozumnou hrou sme domácich ne-

pustili k výrazným šanciam. V samom
závere sme potvrdili víťazstvo gólom
Lukáša Ulického, nášho najlepšieho
strelca sezóny.
Týmto zápasom sa nám skončila
sezóna 2017-2018. Jarná časť nášmu mužstvu vyšla výborne, hodnotím
ju veľmi pozitívne. Ukázali sme našu
kvalitu a tiež sme potvrdili skutočnosť,
že právom patríme k popredným mužstvám súťaže. Ďakujem hráčom, trénerovi mužstva a prezidentovi klubu
v jednej osobe Marekovi Medveďovi,
spoluorganizátorom, obci Klenovec a
našim fanúšikom za podporu. Spokojný som aj s účinkovaním našich žiakov,
ktorí tiež ukázali svoje kvality aj napriek
posledným neúspešným zápasom.
S výkonmi nášho mužstva ako celku

som spokojný, škoda slabšej jesene, inak by sme určite bojovali o prvé
priečky v tabuľke. Sezónu končíme na
štvrtom mieste tabuľky.
Ján Brndiar, manažér FK

Tabuľka I.triedy ObFZ:
1. Ožďany

19 14 1

4

56:22 43

2. Muráň

19 12 3

4

40:17 39

3. Jelšava

19 11 2

6

53:39 35

4. Klenovec

20 10 4

6

57:42 34

5. Radnovce

19 10 2

7

47:49 26

6. Rim. Seč

19 6

5

8

39:37 23

7. Kráľ

19 6

3 10 30:46 21

8. Sirk

19 6

2 11 44:48 20

9. Revúčka

19 6

2 11 27:47 17

10. Veľký Blh

19 6

0 13 27:50 15

11. Uz. Panica

19 5

2 12 23:46 11

MDD v materskej škole 1.6.
Ako každý rok, aj tento rok oslavovali
naše detičky v škôlke svoj najvýznamnejší sviatok Medzinárodný deň detí.
Od rána netrpezlivo čakali, čo si pre
nich pripravili pani učiteľky a rodičia
Brádňanskí. Naši najmenší sa vybrali
po žltej značke hľadať poklad. „Stredňáci“ si priniesli do škôlky bicykle, kolobežky, odrážadlá a súťažili na starej
ceste, kto bude najrýchlejší. Naši najstarší predškoláci sa vydali po modrej
značke a tiež hľadali poklad, no pritom
museli plniť jednotlivé úlohy.
Ďalšie stanovisko pripravil otecko
pán Brádňanský, mamička pani Brádňanská a starý otec so svojimi priateľmi
z Bratskej jednoty baptistov. Nafukova-

cí skákací hrad nemal chybu, pri ňom
nafukovací labyrint a veľká skákacia
trampolína, no a hlavne nechýbal šašo.
Pani šašova maľovala detičkám rôzne
obrázky na líčko a rúčku.
Samozrejme, že tie najsmelšie slečny prevzali robotu pani šašovej a maľovali ostatné deti. Zábavy bolo veľa,
usmiatych detí ešte viac. Za odmenu
dostali deti od šaša balóny a od pani
učiteliek sladkosti.
Ďakujeme rodičom, Bratskej jednote
baptistov za krásne pripravenú akciu k
MDD. Fotograie aj z tejto akcie nájdete na webovej stránke školy: www.
zsvmklenovec.edupage.org
Oľga Kaľavská

Klub dôchodcov jubiluje
V uplynulých dňoch klenovský
Klub dôchodcov oslavoval 40 rokov
svojho vzniku. 17. mája sa v reštaurácii Vepor konala slávnostná
schôdza KD, na ktorej si jej členovia zaspomínali na jeho založenie
a činnosť za uplynulých štyridsať
rokov. Medzi prítomnými bola aj zakladajúca členka Júlia Segečová,
starostka obce Zlata Kaštanová,
zástupcovia spoločenských organizácií v Klenovci - Jednoty dôchodcov Slovenska, Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a súčasní členovia KD.
Po otvorení schôdze vedúcou
KD Máriou Dovalovou, prebiehal
kultúrny program detského folklór-

neho súboru Zornička. Potom predniesla báseň ku Dňu matiek Darina
Sopóciová, históriu KD za 40 rokov
priblížila prítomným Elena Bartová.
Po nej sa všetkým prihovorila starostka obce Zlata Kaštanová, ktorá
poďakovala členom za doterajšiu
činnosť a popriala im veľa zdravia
do ďalších rokov. V diskusii vystúpili viacerí členovia, ktorí vyjadrili
spokojnosť s podporou obce, vďaka ktorej sa môžu dôchodcovia
stretávať a príjemne prežívať jeseň
života.
V závere slávnostnej schôdze si
všetci uctili minútou ticha pamiatku
niekdajších členov klubu dôchodcov.
Elena Bartová

Najlákavejšou atrakciou pre deti našej materskej školy počas ich Medzinárodného dňa detí bol nafukovací hrad.
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Na jeseň bedminton konečne už aj v našej novej hale

Bedminton po polovici sezóny 2018
Prvá polovica bedmintonovej sezóny 2018 patrila celoslovenským turnajom Grand Prix, oblastným majstrovstvám Slovenska
vo všetkých vekových kategóriách a majstrovstvám Slovenska veteránov. Členovia Bedmintonového oddielu TJ Družstevník Klenovec sa predstavili hlavne na turnajoch dorasteneckých kategórií a
turnajoch dospelých.

Žiacke kategórie (U11, U13, U15)
sme obsadzovali hlavne na turnajoch
regionálneho charakteru. V týchto
kategóriách pravidelne trénuje 10-12
detí, ktoré sa oboznamujú so svetom
bedmintonu. Po počiatočných neúspechoch vycestovala trojica hráčov v
kategórii do 11 rokov (Tomáš Vrbiar,
Samuel Fodor a Patrik Pauko) na prvý
„veľký“ turnaj, ktorým boli oblastné
majstrovstvá Slovenska v Košiciach.
Na radosť trénera a vedúceho výpravy
Ivana Majorského každý jeden z nich
doviezol domov po bronzovej medaile
vo štvorhre chlapcov. Druhý celoslovenský turnaj Grand Prix v kategórii do
15 rokov sa konal vo Zvolene. Aj tam sa
presadil vo štvorhre chlapcov ziskom
bronzovej medaily Samko Vranský. Na
oblastných majstrovstvách Slovenska
v Košiciach vystúpil na pódium pre
víťazov dokonca dvakrát! Vo štvorhre
chlapcov stál na striebornom a v mixe
na bronzovom stupienku. Veríme, že
tieto úspechy naštartujú našich najmenších do ďalšej tréningovej práce.
Hráčky našej elitnej kategórie do 17
a 19 rokov, v ktorej štartujú Alžbeta
Bálintová, Frederika Bálintová, Michaela Ostricová a Eva Hrušková, zazanamenali niekoľko dobrých výsledkov.
Zo štyroch turnajov Grand Prix, ktoré
sa uskutočnili v Ilave a Púchove (U19)
a v Banskej Bystrici a Ilave (U17), do-

viezli Frederika, Alžbeta a Miška spolu
7 bronzových medailí vo štvorhre a
mixe. Na oblastných majstrovstvách
Slovenska do 17 rokov v Košiciach
Betka spolu s Miškou vybojovali vo
štvorhre dievčat bronzovú medailu a
veľa nechýbalo, aby doviezli medaily aj
vo dvojhre. Tu však narazili na neskoršie inalistky a tie prekvapenie nedovolili. V kategórii do 19 rokov štartovali na
oblastných majstrovstvách Slovenska
v Košiciach všetky štyri spomínané
dievčatá. Najviac sa darilo Alžbete, ktorá vybojovala striebro v mixe a spolu
s Miškou aj bronz vo štvorhre dievčat.
Frederika si domov odniesla bronz z
mixu.
Kategória dospelých mala svoje dejiská turnajov Grand Prix v Trenčíne a
Košiciach. K Alžbete a Frederike sa pridal Dárius Bálint, ktorý na týchto turnajoch plnil aj funkciu poradcu a trénera.
Ani na jednom z týchto turnajov sa nám
medaila neušla. Podobný scénár mali
aj oblastné majstrovstvá Slovenska v
Košiciach.
Poslednou veľkou akciou bol 26. ročník majstrovstiev Slovenska veteránov,
ktoré sa (ako je už zvykom) uskutočnili
na konci mája v Trenčíne. Ivan Majorský (73-ročný !!!) vybojoval titul majstra Slovenska vo dvojhre v kategórii
nad 70 rokov. V mixe pre nedostatok
ženských partneriek neštartoval a vo

Majster Slovenska veteránov Ivan Majorský, 73-ročný nestor klenovského bedmintonu.
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štvorhre ostal so Sandom (Košice)
tesne pred bránami semiinále. Druhým zástupcom Klenovca bol Richard
Bálint (47), ktorý vo štvorhre mužov
spolu s Kurimaiom (Prešov) vybojoval
bronzovú priečku.
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V nasledujúcich letných mesiacoch
bude turnajová prestávka, pretože druhá polovica sezóny 2018 začína až v
septembri. My pevne veríme, že budeme môcť privítať bedmintonistov z rôznych kútov Slovenska na turnajových
podujatiach v novej športovej hale,
ktorá má byť uvedená do prevádzky na
začiatku školského roka.
Richard Bálint

Pozvánka na Memoriál P.Slatinského
Vedenie futbalového klubu TJ Družstevník Klenovec pozýva všetkých priaznivcov futbalu na 23. ročník Memoriálu Pavla Slatinskeho, ktorý sa uskutoční
v sobotu 14.júla 2018 na našom futbalovom štadióne. Účasť prisľúbili mužstvá
Iskra Hnúšťa, FK Brezno a FK Ožďany. Návštevníci sa môžu tešiť na kvalitné
zápasy, bohatú tombolu a chutné občerstvenie. Manažer FK Jan Brndiar

V záverečnom zápase na domácom ihrisku proti Veľ kému Blhu (4:2) kopali naši
hráči dve penalty. Obe úspešne premenil Tomáš Brndiar.

Futbal žiakov
18. kolo: Jelšava B - Klenovec
2:3 (naše góly: Igor Tomo 2, Martin
Kubinec); predohrávané 25.kolo:
Lubeník - Klenovec 0:5 (Alexander
Cibuľa 4, Ján Cibuľa); 19.kolo Ožďany - Klenovec 0:11 (Ján Cibuľa

V poslednom zápase sezóny v sobotu
16.júna sme hrali doma s Hajnáčkou.
1. Jelšava

21 19 1

2. Klenovec

21 15 3

3 116:23 48

3. Muráň

21 13 1

7 106:53 40

1 201:17 58

6, Igor Tomo a Alexander Cibuľa po
4. Veľký Blh
21 12 1 9 63:55
2, Eman Brádňan z 11 m); v 20.kole
5. Lenartovce
22 11 3 7 61:52
sme mali voľno; 21.kolo: Rimavská
6. Hajnáčka
21 10 3 8 67:65
Seč – Klenovec 3:0 kont. (na zá7. Rim. Seč
21 10 2 9 47:82
pas sme nevycestovali kvôli zraneniam
8. Rim. Janovce 21 10 0 12 93:86
viacerých hráčov a iným povinnostiam
hráčov); 22.kolo: Klenovec – Veľký
9. Lubeník
22 7 1 13 41:81
Blh 0:2 (naše družstvo sa ocitlo v her10. Jelšava B
21 5 0 16 49:128
nej kríze...); 23.kolo: Muráň – Kle11. Revúčka
21 4 0 17 40:119
novec 6:1 (gól: Igor Tomo, na zápas
12. Ožďany
21 3 1 17 37:166
sme vycestovali len s 9 hráčmi, z nich
13. Radnovce
0 0 0 0 32:26
siedmi boli držiteľmi mena Cibuľa...).
Tréner Marek Medveď hodnotí účinkovanie žiakov v sezóne 2017-2018:

37
36
33
32
30
22
15
12
10
0

Ako tréner by som chcel pochváliť žiakov počas celej sezóny za vzorný prístup k tréningom a zápasom. Počas celej sezóny chlapci podávali dobre výkony a bolo na nich vidno, že sa zápas od zápasu zlepšujú a že ich futbal baví. Počas celej sezóny sme boli prví v tabuľke,
ale na konci sezóny už prišla kúštik únava a zranenia, nakoľko štyria
chlapci hrajú zápasy v sobotu za Klenovec, v nedeľu za Tisovec, ale
občas aj cez týždeň.
Chcel by som im poďakovať a na rozlúčku so sezónou plánujeme
odohrať zápas na Memoriáli P. Slatinského s atraktívnym súperom,
ktorý je zatiaľ v riešení.
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