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Aj vyšší vek má svoje pozitíva
Každý z nás má svoju knihu spomienok, ale tiež každý máme svoje čisté
stránky, ktoré ešte musíme popísať.
Nemalo by nám byť jedno, ako ich
zaplníme a to bez ohľadu na vek. Pri
príležitosti sviatku venovanému všetkým seniorom, by som chcela vysloviť
želanie, aby vaše ďalšie stránky boli
popísané radosťou a spokojnosťou. Čo
k tomu vlastne treba? Z našej strany
určite úctu, ktorá patrí starším ľuďom a
z vašej strany snahu vyplniť si dni tým,
čo vám dáva pocit, že aj jeseň života
vie byť zmysluplná a veselá.
Existujú rozličné možnosti prežívania
seniorského veku.
Sú ľudia, ktorí cestujú a tak trávia svoj
zaslúžený odpočinok.
Sú ľudia činžiakového typu, ktorí
doma pozerajú televíziu, pravidelne
chodia na prechádzky a poklebetia so
susedmi. Sú ľudia, ktorí študujú, stále
pracujú a nevšímajú si pribúdajúci vek.
Sú ľudia, ktorí majú vnúčatá a na ne
orientujú svoje aktivity. Sú ľudia, ktorí majú svoje záľuby, koníčky a žijú v
dôchodku pre ne. Ale sú aj takí ľudia,
ktorí majú neustále nejaké problémy
a s nimi obťažujú svoje okolie, stále
šomrú, kritizujú či vyvolávajú nezhody.
Väčšina seniorov si chce zachovať
svoju samostatnosť čo najdlhšie, chcú
byť tvoriví, nechcú klesať vo svojich
snoch, túžbach, cieľoch, chcú ešte niečo dosiahnuť.
Dnes už všetci vieme, že i starší
vek má svoje pozitíva - životnú skúsenosť, stabilitu, múdrosť, nadhľad,
vyrovnanosť. Životná úroveň dôchodcov v porovnaní s minulosťou stúpa. A
nie je pravda, že nevyhnutne musí na
dôchodku klesať kvalita života. Aj vo
vysokom veku sa dá čítať, študovať,
ovládať počítač, učiť sa cudzí jazyk,
pestovať nové druhy kvetov, zaoberať
sa chovateľstvom, tešiť sa z blízkych.
Život je o vznešenosti alebo nízkosti
snáh a túžob.
Sú mladí starci a sú starí mladí ľudia.
Ja som presvedčená, že veľa našich
klenovských seniorov je práve duchom mladých. Mnohí sa snažia byť
súčasťou života v našej obci. Ja osobne sa tomu veľmi teším, pretože mi ide
predovšetkým o to, aby sa ľudia tu, kde
sú doma, cítili čo najlepšie, aby sa im
vychádzalo v ústrety. Snažím sa počúvať čo hovoríte, čo potrebujete, čo vám
chýba. Vždy je čo zlepšovať, naprávať,
ale pri dobrej vôli nás všetkých – mlad-

o b c e

ších aj starších, pôjdeme stále dopredu
a nebudeme cúvať späť.
Medzi priority obecnej samosprávy
patrí samozrejme aj starostlivosť o vás
– dôchodcov. Z rozpočtu obce sa poskytujú príspevky pre organizácie združujúce občanov v dôchodkovom veku,
obec zabezpečuje opatrovateľskú službu v domácnostiach, poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov, vytvára
klubové priestory na schádzanie sa
dôchodcov a ich spoločné aktivity.
Vždy rada prijmem pozvanie do vašich
organizácií, aby sme predebatovali aktuálne témy, ktoré vás zaujímajú, hľadali riešenia, spoločné cesty. Alebo len
tak posedeli v družnom rozhovore pri
slávnostných príležitostiach.
Všetko to v sebe nesie podtón úcty,
ktorú k vám prechovávam. Som rada,
že aj v priebehu roka sa môžem s vami
stretávať. Možností je skutočne dosť a
ja sa medzi vami vždy veľmi dobre cítim. Trochu zabudnem na svoj pracovný zhon a viac sa zahľadím do hĺbky
života, pretože vo vás tá hĺbka je. Dal
vám ju čas a prežité roky.
Obdivujem tých z vás, ktorí ste otvorení pre nové veci, hľadáte spoločnosť
ľudí, aktívne vypĺňate svoj voľný čas.
Veď každý, ako som hneď v úvode
spomenula, máme pred sebou, pokiaľ
žijeme, neustále otvorenú knihu života a závisí len od nás, čím jej stránky
naplníme.
My sme sa snažili dňa 19.októbra jednu stránku tej vašej knihy naplniť príjemným stretnutím s priateľmi. Dúfam,
že sa nám to programom so všetkými
účinkujúcimi podarilo. Verím, že ste sa
cítili príjemne, zabudli ste na čas, rozveselili ste sa s účinkujúcimi, ktorí mali
pripravené svoje vystúpenia len pre
vás. Ste predsa súčasťou veľkej rodiny našej obce a rodina sa vždy schádza, keď je dôvod na oslavu. Október
– Mesiac úcty k starším tým dôvodom
nepochybne je. Prijmite odo mňa úprimné prianie zdravia, pohody, toho čo
vás baví, čo dáva zmysel vašim dňom
i rokom.

Vážení seniori, pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším sme vám
slovom, hudbou, piesňou, ale
hlavne srdcom a od srdca chceli
poďakovať za všetko, čo ste odovzdali životu, práci, rodinám, i našej obci. Ďakujeme.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Zoznam občanov, Obec Klenovec bola opäť sídlom tvorivých dielní Muzičky a Malí tanečníci
ktorí nás opustili
od 1.11.2015
tráši a kontrabasisti, cimbalisti. Mladým
do 31.10.2016
Projekty Muzičky – tvorivé hudobné dielne detských ľudových
muzikantom sa venovali lektori Milan Ve-

Muzičky a Malí tanečníci

„Spomienky, tie vždy ostanú a večné sú,
aj keď občas slzu na tvári
nám prinesú.
Ak treba, nebráňme sa,
slzu bôľu vyroňme,
postojme, na spoločné
chvíle si spomeňme. „
Fersterová Juliana 1919
Búrová Zuzana 1929
Rošková Júlia 1938
Antalík Daniel 1925
Nemergut Štefan 1948
Hruška Ján 1934
Ulický Pavel 1918
Radič Ján 1954
Lupták Štefan 1947
Parobek Jaroslav 1949
Bobrovský Kamil 1962
Málišová Erika 1969
Majorská Zuzana 1936
Szagová Margita 1932
Krepčárová Elena 1931
Vojteková Zuzana 1927
Medveď Pavel 1932
Búr Ondrej 1953
Ulická Mária 1923
Dovalová Elena 1926
Ostricová Emília 1926
Moncoľová Elena 1925
Cibuľová Mária 1944
Kavuliak Rudolf 1957
Lásková Mária 1935
Jakabšic Dušan 1985
Bejtic Ján 1938
Hruška Pavel 1951
Láska Ján 1954
Šramková Antónia 1945
Artman Jaroslav 1955
Jakabšic Ján 1940
Hrušková Mária 1940
Jakabšicová Anna 1943
Nagyvárady Vladimír 1964
Kováčiková Mária 1936
Trenčínová Elena 1926
Cibuľová Zita 1937
Cibuľa Štefan 1960
Vývlek Ondrej 1946
Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom
„Život“.

hudieb a Malí tanečníci – tvorivé dielne pre tanečníkov z detských
folklórnych súborov realizovali Občianske združenie RODON Klenovec s odborným garantom Národným osvetovým centrom v
spolupráci s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom a
Obcou Klenovec. Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia a Národné osvetové centrum. Cieľom projektov
bolo zdokonaliť deti z folklórnych súborov v ľudovom tanci a v ľudovej hudbe.

Tvorivých dielní Malí tanečníci sa zúčastnilo 20 tanečníkov zo Slovenska, a to z
detských folklórnych súborov Ďumbier z
Liptovského Mikuláša, Pramienok z Liptovského Mikuláša, Mladosť z Klenovca,
Železiarik z Košíc, Kopaničiarik z Myjavy,
Čakanka z Nového Mesta nad Váhom,
Radosť z Trenčína, Kornička z Trenčína.
Deti boli vybraté formou konkurzov, ktoré
sa konali na viacerých miestach Slovenska. Na tvorivých dielňach sa deti učili
tance a tanečné hry z Východnej – región
Horný Liptov a z Myjavy.
Odbornými lektormi boli Agáta Krausová, Slavomír Ondejka, Lenka Konečná
a Ladislav Konečník. Vo voľnom čase
sa deťom venovali animátori voľného
času Pavol Konečný a Tomáš Husár.

Za odborného garanta z Národného osvetového centra sa tvorivých dielní Malí
tanečníci zúčastnili Katarína Babčáková
a Petra Krnáčová.
Tvorivé dielne Malí tanečníci sme po
prvýkrát organizovali v spolupráci s
tvorivými dielňami Muzičky, ktoré o. z.
RODON Klenovec v spolupráci s Národným osvetovým centrom realizovali
už po 14-krát. Cieľom bolo viesť deti k
súhre medzi tanečníkmi a muzikantmi. V
tomto roku sa tvorivých hudobných dielní
Muzičky zúčastnili muzikanti z piatich
detských ľudových hudieb na Slovensku,
a to: Zuškárik z Tlmáč, Abovčane z Košíc, Malí muzikanti z Košíc, Želiezko z
Košíc a Mladosť z Klenovca. Muzikanti
pracovali v troch sekciách: huslisti, kon-

Účastníci tvorivých dielní vystúpili aj na podujatí Dedina ožíva v Drienčanoch.

rony, Zuzana Holiková, Michal Zelinka a
odborný garant z Národného osvetového
centra bol zastúpený Michalom Nogom.
Počas voľného času nad mladými talentami bdeli animátori voľného času Viktor
Brádňanský a Lucia Zvarová. Počas
týždňa sa mladí talentovaní muzikanti
naučili poznávať hudobné štýly, dodržiavanie regionálnych hudobných špecifík a
to Verbunk z Východnej podľa hry Ľudovej hudby Zubajovcov, tance z Myjavy
a piesne podľa Jána Dušana Berkyko,
zo Zvolenskej Slatiny. Deti pracovali
samostatne v hudobných a tanečných
dielňach a po večeri nasledovali zhrávky
obidvoch dielní, aby to, čo sa naučili muzikanti a tanečníci počas dňa, večer zladili do jedného, spoločného celku. Bola
to veľká drina a deti aj lektori si zaslúžia
veľký obdiv, že počas jedného týždňa
dokázali vytvoriť krásne dielo. Vytvoriť
hodnoty, ktoré napomôžu mladým umelcom rozvíjať ich talent a usmerňovať ich
v zachovávaní hodnôt tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska.
Deti v rámci voľného času poznávali
prírodné a kultúrne dedičstvo Klenovca,
navštívili vyhliadkovú vežu na Slopove,
spoznali tradičné remeslá v Klenovci. Na
záver tvorivých dielní deti svoje umenie
prezentovali na verejnej prezentácii projektov na koncerte v obci Klenovec a na
podujatí Dedina ožíva v Drienčanoch.
Pre všetkých návštevníkov to bol jedinečný zážitok. Projekty Malí tanečníci a
Muzičky prebehli úspešne a dúfame, že
u všetkých zostali krásne spomienky a
množstvo vedomostí a poznaní, ktoré napomôžu v ich ďalšom umeleckom rozvoji.

Stanislava Zvarová,
predsedníčka o.z. RODON Klenovec, odborná pracovníčka GMOS
v Rimavskej Sobote

Materská škola po novom
Materská škola prechádza od septembra novou etapou života. Spojili sme sa do jedného celku so Základnou školou Vladimíra Mináča.

Výchovno – vzdelávacia činnosť prebieha v troch triedach,
zabezpečuje ju sedem pedagogických zamestnancov, o
čistotu a stravu sa stará päť zamestnancov. Školský rok
2016/2017 je Rokom predčitateľskej gramotnosti a tiež je
vyhlásený Národný akčný plán obezity na roky 2015/2025,
ktoré sú hlavné priority vo výchovno-vzdelávacom procese.
Nesmieme zabúdať ani na náš Školský vzdelávací program
Vretienko, ktorým aj naďalej chceme pozdvihnúť národné
povedomie, poznávať život a prácu našich predkov, blízke
okolie a svoju vlasť.
Prešli len dva mesiace a za učiteľkami a deťmi sú už pekné
výsledky. V septembri na rodičovskom združení učiteľky z
1.triedy zahrali divadielko o zdraví „Lipový čajík s medíkom“,
na ktorom sa predstavili aj deti už s naučenými básňami,
piesňami, pohybovými hrami a dramatizáciou rozprávky
„Ako dedko ťahal repku.“ Zdravie si deti upevňujú ranným

cvičením, pobytom na čerstvom vzduchu, rôznymi aktivitami.
Jeseň je typická svojim ovocím, zeleninou. Na triednych
akciách sme deťom hrali divadielka, napr. Babka záhradkárka, ktorá vo svojej záhradke našla tekvicu, nevedela čo s
ňou. Deti jej pomohli a spoločne urobili krásne strašidielko.
Rodičia nezaostali za babkou a so svojimi deťmi sa pričinili o
krásnu výzdobu a výstavku v kultúrnom dome na Úctu k starším. Boli kreatívni a ich nápaditosť na vysokej úrovni. Neboli
tam len tekvičky, ale aj práce detí, čo kreslili, maľovali, tvorili.
Aj v MŠ si deti uctili starých rodičov krásnymi vystúpeniami.
V októbri medzi deti zavítali aj divadelníci z Košíc s rozprávkou „ Ako sa Maťko oženil“. Na škole pracuje anglický krúžok, lektorka vyučuje deti formou hier. Začiatkom novembra
nás čaká výmena okien a dverí na budove MŠ. Všetci sa
tešíme na teplo v triedach a celej budove.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom
za pripravené akcie a rodičom za kreativitu pri tekvičkách.
Elena Mináčová
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Jeseň 2016 v našej špeciálnej základnej škole
Október sa prehupol do novembra a nový školský rok 2016/2017 je
už v plnom prúde. Tento rok zasadlo do školských lavíc v siedmich
triedach našej školy 66 žiakov, o ktorých sa stará 14 pedagogických zamestnancov (7 učiteliek, 2 vychovávateľky, 3 pedagogickí
asistenti, riaditeľka so zástupkyňou) a traja nepedagogickí zamestnanci (ekonómka, upratovačka a školník). Napriek tomu, že prešli
iba dva mesiace, decká v našej škole zažili už množstvo zaujímavých chvíľ. Určite majú veľa zážitkov, na ktoré len tak ľahko nezabudnú. Pripomenuli sme si rôzne pamätné dni, sviatky, zaujímavé
medzinárodné dni. Vždy, keď je príležitosť, snažíme sa spájať učenie s hrou, zábavou a najmä športom.

V septembri sme sa pripojili k 143 000
športových nadšencom zo Slovenska
pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Naším behom so šarkanmi sme
ukázali, že chceme byť stále aktívni a
verní pohybu a zdravému životnému
štýlu. Boli sme na envirovychádzke
a veľa sme hrali futbal. Najšikovnejší
futbalisti nás reprezentovali na turnaji v
minifutbale v Revúcej O pohár riaditeľky ŠZŠ Revúca.
K zdravému životnému štýlu patrí okrem športu aj zdravá výživa. Na našej
škole ju považujeme za dôležitú súčasť výchovy a vzdelávania. V rámci

Svetového dňa mlieka sme sa pripojili
ku školám na Slovenska a našim žiakom sme priblížili význam pitia mlieka
a konzumácie mliečnych výrobkov pre
zdravie. Druhý októbrový týždeň sme
sa opäť zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, ktorú
každoročne vyhlasuje Centrum rozvoja
znalostí o potravinách. Je to nezisková
organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na zvyšovanie
úrovne vzdelávania a zvyšovania
povedomia o potravinách a dobrých
stravovacích návykoch ako súčasti
zdravého životného štýlu. Každý deň

Žiaci ŠZŠ sa zapojili do Európskeho týždňa športu behom so šarkanmi.
Mesiac október sa na pôde našej Základnej školy
s materskou školou V. Mináča v Klenovci niesol prívlastkami „Mesiac úcty k starším, Mesiac školských
knižníc“, ale aj mnohými inými aktivitami v škole i
mimo nej.

1. Mesiac úcty k starším
Pozdraviť prichádzame Vás! Z horúcich dlaní
sypeme dozreté zrnká klasu a ...

Týmito peknými veršami sme pozdravili starých rodičov 10.októbra v Klube dôchodcov v Klenovci pri
príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Plný
klub starých rodičov sa tešil pestrému
programu, ktorý pripravili žiaci tretieho a siedmeho ročníka pod vedením
učiteliek J. Černákovej a A. Rudovej.
Sálou sa ozývala klavírna hudba, básnické slovo,
próza, poézia, spev a tanec. Žiaci na záver pozdravili
všetkých starých rodičov vlastnoručne zhotovenými
záložkami do knihy. Nezabudli sme ani na seniorov
v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
v Klenovci. Tých navštívili naši žiaci dvakrát. Dňa
13.októbra ich navštívili žiaci 9. ročníka a zároveň
im pomohli s vyrezávaním tekvíc. Dňa 20.októbra ich
prišli pozdraviť žiaci tretieho a siedmeho ročníka pes-

bola vyhlásená denná téma, ktorej boli
venované aktivity so žiakmi. Pondelok
bol venovaný chlebu, pečivu, cestovinám, zemiakom. Žiaci sa učili zamiesiť
cesto, upiecť buchty, pracovali s cestovinami. V utorok bolo na programe
ovocie a zelenina. Žiaci robili rôzne šaláty a samozrejme ich aj ochutnávali.
Streda bola biela. Žiaci konzumovali v
rámci súťaží mlieko a mliečne výrobky.
Priniesli si jogurty, vytvárali rôzne plagáty a zahrali sa „kelímkovú“ pyramídu. Štvrtkovému dňu kraľovali mäso,
hydina, ryby a vajcia. Žiaci vyrobili rôzne nátierky, vyhľadávali zaujímavosti o
týchto potravinách a recepty. Piatok bol
vyhradený pohybu a dodržiavaniu pitného režimu. Okrem denných tém bola
vyhlásená súťažná aktivita zameraná
na recykláciu odpadu – Starým veciam
nová šanca. Žiaci vyrobili z odpadového materiálu množstvo zaujímavých
vecí.
Okrem týchto poučných a kreatívnych
aktivít sme kreslili, dokonca aj súťažili,
a to v Rimavskej Seči na súťaži Čarovná ceruzka. Dušanka Oláhová získala
2. miesto, k čomu jej gratulujeme a
zároveň ďakujeme. Vďaka kolektívu
Gemersko-malohontskému osvetovému stredisku v Rimavskej Sobote sme
opäť mohli tvoriť animované ilmy, či
trénovať zručnosť a šikovnosť v tvorivých dielňach.
V rámci Mesiaca úcty k starším, čo je
október, sme boli pozdraviť a potešiť
milým programom a drobným darčekom našich najstarších v DDaDSS v
Klenovci. V pondelok 24.októbra sme
sa zapojili do aktivity ministerstva školstva Čítame spolu a spoločne sme so
žiakmi na hodinách čítali rozprávky. My
to však robíme často. No a nedá mi

trým kultúrnym programom a zhotovenými pozdravmi. Na oplátku boli zase oni obdarovaní búrlivým
potleskom a nechýbala ani sladká odmena.
2. Mesiac školských knižníc

Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu, ktorého úlohou je nadviazanie kontaktov medzi českými
a slovenskými základnými školami a osemročnými
gymnáziami. Je ňou podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo všetkých ročníkov sa zapojili do projektu a mohli vykúzliť skutočne
originálnu záložku do knihy, prezentovať svoju kre-

nespomenúť, že tento mesiac sa päť
detí s pani vychovávateľkou Hankou
zúčastnilo super pobytu na Línii, ktorý
každoročne organizuje OZ Oxymoron
z Rimavskej Soboty pre deti zo špeciálnych škôl a detských domovov pod
názvom Konvergencie. I keď im tento
rok počasie veľmi neprialo, prišli odtiaľ
plné zážitkov a nabití energiou do ďalšej práce.
Pre tých, čo dočítali až sem do konca,
čo poviete? Nenudili sme sa? Veru, v
našej škole nezaháľame, za čo patrí
obrovská vďaka všetkým dievčatám a
Jančimu. Vkladajú do práce s deťmi
svoje srdiečko, sú plné nápadov, ochoty, navzájom si pomáhajú a rešpektujú
sa. A čo je úžasné, každý deň je plný
humoru a smiechu. ŠZŠ Klenovec

V rámci projektu Hovorme o jedle žiaci „špecky“ pripravovali o.i. aj chutné
múčniky.

štýlu.Počas tohto týždňa sme každý deň prostredníctvom rozhlasových relácií oboznamovali žiakov o
úlohe potravín pri ochrane ich zdravia. Od pondelka
do piatku sme sa v reláciách venovali témam:
• Potravinová pyramída
• Ako si správne rozdeliť jedlo počas dňa
• Zelenina a ovocie (zdroj vitamínov a vlákniny)
• Mlieko a mliečne výrobky
• Správny pitný režim
Teoretické vedomosti sme podporili aj konkrétnymi
aktivitami pre žiakov. Počas veľkej prestávky sme pre
žiakov zabezpečili ovocné čaje ako
vhodnú alternatívu pitného režimu počas dňa. Žiaci si mohli pochutiť aj na
rôznych druhoch zdravých nátierok
pripravených zo slovenských potravín. V triedach na
triednických hodinách, ale aj v školskom klube si žiaci
na ovocných besiedkach pochutili na zdravom ovocí.
Do projektu sa žiaci zapojili aj prostredníctvom
hodín výtvarnej výchovy, kde zhotovili na danú tému
plagáty. Realizovali sme aj pohybové aktivity, ktoré
pomáhajú pri prevencii ochorení srdca a ciev.

Pod taktovkou mesiaca október
ativitu, nápaditosť a originalitu. Záložky poputujú do
základnej školy v Horní Bříze, našej družobnej školy
v Čechách.
3. Zdravá škola

Od 10.do 15.októbra prebiehal v našej škole projekt s názvom Hovorme o jedle. Cieľom projektu bolo
podporiť spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného

Kolektív učiteľov základnej školy
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Beľania na návšteve v Klenovci
Takýto nadpis nás zaujal na stránke www.ecav.sk v rubrike Správy
z východného dištriktu. Náš cirkevný zbor síce patrí do západného dištriktu (so sídlom vo Zvolene), ale článok písala pani Zuzana
Andrášová z CZ Spišská Belá, ktorý patrí do dištriktu východného,
konkrétne do Tatranského seniorátu. Z tohoto obsiahleho a veľmi
pozitívneho článku vyberáme aspoň niekoľko základných vecí, ktoré sa odohrali u nás počas októbrovej nedele.

Cirkevníci zo Spišskej Belej pod vedením sestry farárky Evy Germanovej
v nedeľu 9. októbra navštívili bratov a
sestry v CZ ECAV Klenovec. Cestou
sa zastavili aj v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci.
Po skompletizovaní posádky z členov
z Krížovej Vsi, Spišskej Belej, Slovenskej Vsi a Kežmarku sme sa už vydali
na cestu dlhú, kľukatú, do kopca i z
kopca, ale s priamym cieľom – návšteva Klenovca a tamojšieho cirkevného
zboru. Cesta bola príjemná a pohodová a pre mnohých to bola prvá cesta
do týchto končín našej vlasti. Kochali
sme sa pohľadom na nádhernú okolitú krajinu zaliatu rannými slnečnými
lúčmi a odetú do jesenných šiat. Naše
oči vnímali krásu a mohutnosť gemerských kopcov, dolín a lesov, ale aj
chudobné a skromné dedinky.
Pred zborovým domom v Klenovci
nás už očakávali a milo privítali domáci členovia zboru, niektorí i v krojoch, čo bolo veľmi pekné. Ponúkli a
pohostili nás kávou, čajom i slanosladkým chutným občerstvením. Keďže Klenovec je domovským zborom
manžela našej pani farárky a zborom,
kde naša pani farárka tiež vykonávala
svoju farársku profesiu, samozrejme,
že nás privítali aj im blízki a najmä rodičia brata Ľubka Germana. Nečudo,
že Betka sa hneď rozbehla v ústrety
svojim starým rodičom a v zborovom
dome sa cítila ako doma.
Spoločné služby Božie v kostole so
začiatkom o 10.00 hod. boli pod „vedením“ brata námestného farára Mgr.
Romana Roskoša. Kázeň slova Božieho poučila a vystúpenie domáceho
folklórneho súboru i nášho zborového
spevokolu spestrili obvyklý program

služieb Božích. Po ich skončení sme
sa ešte raz usadili späť do lavíc, aby
nám pri krátkom „kostolnom posedení“ brat farár Roskoš spolu s bratom
seniorom Mgr. Dušanom Germanom i
s manželkou porozprávali o histórii ich
kostola, povedali niečo i zo súčasného diania v cirkevnom zbore a o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach
na kostole. Potom nás previedli cez
„dvor“ aj na ich starú faru a ukázali

na stoloch. Posilnení obedom sme sa
pomaly presunuli na Obecný úrad v
Klenovci, kde nás čakalo slávnostné
privítanie v obradnej sieni pracovníčkami i samotnou pani starostkou Mgr.
Zlatou Kaštanovou. V príhovore nám
v stručnosti predstavila dejiny i súčasnosť obce Klenovec. Určite nielen
ja vďaka tejto návšteve o. i. už nikdy
nezabudneme na to, že práve v tejto
obci bol zlapaný náš národný hrdina
Juraj Jánošík. Sprievodný kultúrny
program predstavil tamojší folklór,
potešil oko a zabavil uši prítomných.
Na pamiatku každý z nás dostal ako
darček Jánošíkov zlatý dukát.
V zborovom dome bolo na programe
„debatné“ poobedie. Brat Ľubko German predstavil náš cirkevný zbor i

Sprievodný kultúrny program predstavil tamojší folklór, potešil oči aj uši.

za doskami ukryté skvelé ubytovacie
možnosti pre deti s tým, že ak by bol
záujem, radi ich poskytnú aj nám.
Uvoľnená a príjemná atmosféra sa
spolu s nami preniesla aj do miestnej
reštaurácie, kde tety kuchárky pre nás
pripravili výborný obed. Najedli sme
sa chutne a výdatne „až po uši“ a
výborné boli aj tie „nafúknuté“ koláče

Uvoľ nená a príjemná atmosféra sa preniesla aj do miestnej reštaurácie.

pomocou krátkej prezentácie a fotiek
z našich aktivít. Následne domáci
brat farár predstavil ich zbor, činnosť
a aktivity a prítomní domáci členovia
CZ tiež povedali niečo o činnosti a
dianí v ich spoločenstve. Záver patril
pozvaniu členov CZ Klenovec na návštevu nášho zboru, mesta i kraja pod
Tatrami. Celý náš pobyt sa tým priblížil
k svojmu záveru a zakončili sme ho pri
sladkom i slanom občerstvení, opäť
dobre padla káva i čaj a priateľské
rozhovory s domácimi.
Zverili sme sa do Božích rúk a vvydali
na spiatočnú cestu osladenú výbornými koláčmi, ktoré nám Klenovčania
pribalili.
S úsmevmi na tvárach a príjemnými
dojmami v srdci sme okolo 19.00 hodiny šťastne dorazili domov. Tu môžeme rozpovedať o zážitkoch z výletu a
o tom, aký krásny deň nám Pán Boh
požehnal a doprial spoločne prežiť.
(Vybrala Anna Germanová)
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Nezabúdajme,
odhaľujme!

Tak, ako my, Klenovčania, nemáme zabúdať na naše kultúrne
i revolučné tradície, máme odhaľovať aj v súčasnej dobe ľudí,
ktorí skrývajú svoje talenty a
záľuby. Ich odhalenie prispeje k
zviditeľneniu našej obce, obohatí
ďalšie generácie. Spomeniem len
niektoré odhalené talenty súčasnej generácie (dnes iba jedného
– už nežijúceho, pozn. ag).
Dňa 14. februára 2015 náhle a nečakane, vo veku 84 rokov, dotĺklo
srdce ďalšieho nášho nadaného
rodáka, občana Klenovca Janka
Piatera. Svoje nadanie realizoval
jednak ako výborný fotograf. Jeho
záujem o tento odbor sa prejavil už
v školských rokoch, no výraznejšie
až v dospelosti. Estetické cítenie
značne uplatňoval aj vo výtvarnom
umení. Ako maliar-samouk vytvoril
pozoruhodné diela v oblasti krajinomaľby, portrétoch, či nástenných
maľbách. (Výjavy z rozprávok zdobia steny MŠ Pajera v Klenovci.)
Dlhé roky zdobil stránky Pamätnej
knihy pre náš obecný úrad. Bol aj
vynikajúcim rezbárom. Jeho drevené sošky, črpáky a iné ozdobné
i úžitkové predmety, prevedené s
toľkou precíznosťou, zaujali i našich
významných odborníkov. A bol to
len náš Janko, ktorý netúžil po sláve, ale robil to pre vlastné potešenie, ľudské uplatnenie svojho sna.
A tak budeme naňho navždy spomínať s láskou, vďačnosťou a úctou.
Pýtam sa: Prečo nezverejňujeme
práce našich nadaných občanov na
miestnych výstavkách, čím by vošli
do povedomia najmä mladej generácie. Spamätajme sa, buďme tolerantní voči sebe a uctime si jeden
druhého!
Oľga Košútová

Vystúpenie domáceho speváckeho
folklórneho súboru spestril obvyklý
program služieb Božích.
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Spomienka na klenovský folklór
V súčasnosti hovoríme o tom, že klenovský folklór je už 45-ročný.
Tešíme sa na galaprogram, v ktorom by mala byť zdokumentovaná
činnosť, vývin, a vlastne to, ako on v Klenovci vznikal. Pri každom
takomto výročí dokumentácia je v kontexte len povytrhovaná. A
preto, keďže som na tomto úseku nielen v obci, ale aj mimo, dosť
toho odviedol, pokúsim sa z môjho pohľadu vniesť niektoré skutočnosti, ktoré sú čerpané z vierohodných dokumentov.

V obci sú vydané publikácie, v ktorých
sú zapísaní mnohí zakladatelia, takí,
ktorí sa pričinili o zviditeľnenie folklóru,
ale bez tých, ktorí v tomto smere veľmi
veľa urobili pre Klenovec, pretože klenovský folklór bol už v rokoch päťdesiatych minulého storočia. Postupne naberal na svojom formovaní. Bolo to však
len ojedinele. Aby sme mohli ukázať,
že mladí ľudia majú radi spev a tanec.
Tí, ktorí v tomto období už verejne propagovali piesne, obyčaje, sú už teraz
sedemdesiatroční a starší, niektorí už
nežijú. Vďaka patrí všetkým začínajúcim, ktorí sa zaslúžili o zrodenie sa
folklórnej skupiny. Jednou vďakou je aj
tá ktorú vyslovila Rada Miestneho národného výboru v Klenovci v roku 1966
spevácko-tanečnému súboru za dobre
vykonanú prácu verejným uznaním tomuto súboru.
Činnosť pokračovala, hľadala sa možnosť, ako rozvíjať, ako organizovať,
pretože ani priestorovo to nebolo jednoduché. Jednoúčelová budova, starý
kultúrny dom, divadlo, kino, iné akcie,
úväzkoví pracovníci, ľudové hudby, ktorých v tomto období bolo dosť. Drótovci,
Bikešovci, Cibuľovci, Berkyovci. Boli
skôr uzavretí, bolo k nim si treba nájsť
cestu.
Keď sme chceli aby prišli hrať, veru
vedro piva muselo byť. Klenovec bol
zásobárňou pesničiek, melódií, za ktorými chodili do Klenovca skladatelia Stračina, Letňan, Tonkovič. Ale predsa
zostala jedna nahrávka, ktorú spracoval
S. Stračina Béluškov cimbal. Sme hrdí
na to, najmä na Imricha Oláha Drôtu
a na jeho typické variácie vrchárskej
nálady časť, znelky gemersko – malohontského folklóru. On bol prvý, ktorý v
týchto rokoch reprezentoval našu obec
v televízií so spevákom p. Figulim, ako
aj na rôznych iných akciách. Československý rozhlas, štúdio Banská Bystrica,

nahral prehrávky ľudovej hudby Imricha
Oláha Drôtu, so spevákmi Bejtic, Trnavský.
Bol jedným z tých, ktorý svojím vlastným vypracovaným štýlom dokázal zaujať mnohých predníkov. Takto som ho
sprevádzal na celoslovenskom podujatí
v Domici za účasti popredných choreografov z rôznych regiónov. Patrí mu naozaj veľká vďaka. Takto sme začínali v
Klenovci tvoriť, nebolo skúseností ale aj
tak v tomto období boli sme každoročne
pozývaní na celoslovenské podujatia
(Detva, Východná, Očová).
Nemôžem nespomenúť záujem našich
občanov: Štefánika, Švenceľa, Antala
-Máčkora, ktorí veľmi chceli aby v Klenovci bol súbor. Netrvalo to dlho, necítila sa podpora od tých, ktorí by mohli
inančne podporiť, a tak táto aktivita
pominula, a prestal aj záujem. Nedalo
nám to pokoja, hľadali sme cesty, ako
ďalej. Začínala spolupráca so súborom
Čierťažeň. Muzikanti chodili hrať a nám
začal pomáhať Mikuláš Senko. Boli to
najťažšie chvíle. Prišlo obdobie normalizácie a všetko pominulo.....
V roku 1972 som sa vrátil ako volený
funkcionár do Klenovca. Zmenila sa aj
práca okolo folklóru. Vznikla nová folklórna skupina, ktorá začala organizovane pracovať a takto je to zapísané v
kronike....
Na úseku záujmovej umeleckej činnosti
sa podarilo aktivizovať tanečný súbor
/1972/, ktorý zorganizoval a úspešne
vedie Ján Trnavský, tajomník MNV.
Nebola to len moja zásluha, ale chcenie
mladých ľudí, organizovaných vo zväze
mládeže, okresný výbor, prvé podporné
inancie, dobré ľudové hudby, rozvoj
záujmovej činnosti, rôzne súťaže, prehliadky, kde si folklórne skupiny merali
sily. Toto všetko bolo hnacím motorom,
dokázať, že na to máme. Výstavba
spoločenského domu, reorganizovanie

riadenia kultúry, platení zamestnanci,
vytvorenie MKS, klubu mládeže, to
všetko dávalo mladým ľuďom možnosti
vlastnej sebarealizácie.
A tak najprv chlapci zvádzali zápas s
prvkami zbojníka. Veru, ťažko im bolo
chodiť po schodoch po skúške. Vydržali, patrí im všetkým veľká vďaka. Pozdejšie ženská zložka, viedla ju Slavomíra
Búrová-Múková, ktorá najprv chodila do
Rimavanu na nácviky a potom to skúšala doma. A podarilo sa. Ešte aj v tomto
období nácviky prebiehali v kine alebo
v priestoroch školy. Všetko sa preko-

jazdy a s nimi obrovský záujem o miesto
na zájazde aj od tých, ktorí málo podporovali tento záujem. Ja som nemal na
toto žalúdok, ani jedného zájazdu som
sa nezúčastnil. Ale som bol spokojný,
že za tú drinu, ktorú museli vytrpieť folklóristi, si to zaslúžili.
Aj táto eufória sa vyčerpala a tak v októbri 1987 prišla za mnou už zmenená
hudba, predníkom bol Gejza Deme. Ich
jediným želaním bolo: Odpovedz na
túto otázku- vrátiš sa k súboru alebo
nie. Váhal som, odvykol som od týchto
povinností. Po krátkom čase som sú-

nalo. V roku 1976 bol otvorený kultúrny
dom a priestoru bolo. Začalo kultúrne
stredisko zarábať, kino, ubytovacie
priestory, nastal naozaj rozvoj folklóru aj
po materiálnej stránke. V tomto období
sólistkami folklórnej skupiny boli Vierka
Kováčová Pirníková a Ivetka Adamicová. V škole pripravoval pre prechod aj
Stanku Kochanovú učiteľ Michal Jakub.
Tak ako v živote sa všetko zo dňa na
deň mení. Sólistky speváčky odchádzajú za svojimi povinnosťami a znovu kolobeh začal. Skúša sa začlenenie fujary
do folklórnej skupiny, obrovský záujem
prejavil Ondrej Mináč. Nestalo sa tak a
predčasne sa s nami rozlúčil. Záujem
od chlapcov aj dievčat bol značný, ale
každý čas sa niečo menilo. Prichádzali,
odchádzali a tak folklórna skupina mala
členov zo širokého okolia(Hnúšťa, Hačava, Brádno až po Rimavskú Sobotu).
Jednoducho bavilo ich to, takto to
pred päťdesiatimi rokmi zaznamenala
kronika. Tanečný súbor vystupoval v
Rimavskej Sobote, vo Veľkom Blhu,
Bojniciach, Hnúšti, Valiciach, Tisovci,
Klenovci, Bratislave v PKO na Dňoch
gemerského folklóru získal vysoké ocenenie, na okresnej prehliadke získal
druhé miesto.
Prvý zahraničný zájazd bol do vtedajšej
Juhoslávie v roku 1978, v meste Kysáč
pri rodákoch zo Slovenska. Išlo o recipročný zájazd. V tom istom roku sme
uvítali súbor z Kysáča, žiaľ súboristi
museli všetko svojim kamarátom vrátiť,
ako aj ďalším. Bol som z toho znechutený. Po roku 1982 som prerušil prácu
v súbore. Začal hosťovať gestor Nikel,
choreograf z Brezna. Nastala zmena v
orientácií súboru. Prišli zahraničné zá-

hlasil, pretože toto všetko sa rozpadne.
Bolo mi ľúto tých hodín, dní, ktoré som
s nimi strávil. Po odpovedi : - „Budúca
skúška bude pod mojím vedením“,- zostali spokojní a súbor pokračoval ďalej.
Ľudová hudba sa zmenila: predník Ján
Cibuľa, Ernest Cibuľa, Vojtech Cibuľa,
Ján Radič Dreno, Július Tomáš - druhý
predník. Nebolo to ono, v marci 1988
prichádza ďalší huslista Janko Deme.
V tomto roku sa tvorí trio heligonkárov:
Kališka, Pavlove a Ľubo Zvara. Zhodli
sa a ja som bol spokojný. V priebehu
krátkeho obdobia nacvičené pásmo Rukovanka, spolu so súborom Klenovské
priadky, účinkovalo tu mnoho ľudí, dôchodcov. Všetko sa to prezentovalo na
Gemerskom folklóre. Vo februári 1989
súbor sa zúčastňuje prehrávok na získanie kategorizácie a prehrávok ľudovej hudby, ktoré sú predpokladom pre
odmeňovanie hudobníkov. V septembri
1989 sa pripravuje pásmo nahrávok, v
ktorom účinkovali Stanka Zvarová, heligonkári Zvara, Kališka, Pavlove, dievčenská skupina Zvarová, Bartová, Krišková, Filipiaková. Tento rok po nežnej
revolúcií všetko prestalo. Nikto nevedel
kde bude. Bol som veľmi prekvapený,
akí ľudia okolo mňa žili, kde ich vedomie
bolo a kde smerovalo. Škoda, že som to
nepredpokladal.
Záverom som veľmi potešený z toho,
že súbor pracuje naďalej, že som možno dobre vybral, keď som ich pre túto
prácu získal. Viacej záujemcov nebolo.
Prajem všetkým, ktorí čo len minútu venovali tomuto súboru, aby sa im v živote
darilo, lebo je to ťažká práca, ktorá potrebuje všestranného človeka.
(J.T.)
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Tvorivé dielne primášov detských ľudových hudieb

Primášikovia
Národné osvetové centrum, o.
z. RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové
stredisko z Rimavskej Soboty
realizovali tvorivé, hudobné
dielne, pre primášov detských,
ľudových hudieb Primášikovia
v penzióne Močiar. Od pondelka do soboty sa pätnásť primášov z detských ľudových
hudieb z Tlmáč, Košíc, Svitu,
Spišskej Belej, Hriňovej, Rimavskej Soboty, Čane, Červeníka, Šale, Devínskej Novej
Vsi, New Jersey, Dobrej Nivy,

Obálka publikácie Slovenské národné povstanie 1944.

Rusoviec, Svidníka, Belej nad
Cirochou
zdokonaľovali
v
osvojovaní si hudobných štýlov regionálnych hudobných
nárečí. Rozvíjali si interpretačné schopnosti, variačnú techniku. Lektormi tvorivých dielní Primášikovia boli významní
primáši zo Slovenska Dominik
Václav, Michal Zelinka a z Maďarska Tamás Péter. Odborného garanta projektu zastupoval
Michal Noga z Národného osvetového centra. Počas voľného času sa mladým primášom
venovali animátorky voľného
času Ľudmila Ivanyiová z Národného osvetového centra a
Lucia Zvarová. Počas oddychu od hrania sa učili vyrábať
košíky s Jaroslavom Zvarom
a navštívili Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej
Sobote. Záverečný koncert
mladých primášov si vypočuli
občania a rodáci v obci Rimavská Baňa. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum.
Stanislava Zvarová,
predsedníčka o.z. RODON Klenovec, odborná pracovníčka
GMOS v Rimavskej Sobote

Publikácia Slovenské národné povstanie 1944, ktorú zostavil a napísal s kolektívom dvanástich autorov
Stanislav Mičev, má 208 strán textu veľkého formátu
(240 x 340 mm) s množstvom fotograií a dokumentov. Vyšla v roku 2009 v Banskej Bystrici. Zachytáva
udalosti na Slovensku v rokoch 1938—1945, prípravy
a priebeh Povstania, chronológiu na trinástich stranách, odporúčanú literatúru na siedmich stranách a
menný register na štyroch stranách. Skutočnosť, že
publikáciu napísal kolektív autorov, nie je badateľná.
Nie je to zborník prác.
Publikácia pôsobí jednotne a novátorsky, nie je
poplatná žiadnej ideológii. Je to vynikajúca populárno--náučná kniha, ktorá
objektívne hodnotí Slovenské národné
povstanie, vyvracia tvrdenia o vedúcej úlohe komunistickej strany v SNP
a zapĺňa „biele miesta“ v histórii tejto
významnej udalosti našich novodobých
dejín.
Pri vzniku ilegálnej Slovenskej národnej rady v decembri 1943, ktorá združila odbojové sily na Slovensku – komunistický, sociálnodemokratický a občiansko-demokratický odboj, bola prijatá zásada parity
(rovnosti zastúpenia), ktorú už za Povstania komunisti často porušovali a po vojne prezentovali len svojich
predstaviteľov SNP v zložení: K. Šmidke, G. Husák a
L. Novomeský, alebo v období normalizácie (1980—
1989) v pozmenenej podobe – G. Husák, K. Šmidke
a L. Novomeský. Chýbali zástupcovia občianskeho

K 20. výročiu úmrtia nášho významného rodáka

Spomienka na V. Mináča
Vladimír Mináč sa v druhej polovici 20. storočia angažoval rôzne.
Bol spisovateľ, redaktor, ilmový scénarista, funkcionár Zväzu spisovateľov v Bratislave a Prahe, člen ÚV KSS a ÚV KSČ a nakoniec
predseda Matice slovenskej. Ako priamy účastník protifašistického
odboja vhupol rovno do socializmu. Aj napriek tomu, že zastával
vysoké funkcie, bol k vrchnosti veľmi kritický.

V období socializmu bolo zvykom
pri jubileách funkcionárov komunistickej strany v tlači, osobitne v denníku
Pravda, uverejňovať oslavné články
o vedúcich predstaviteľoch ÚV KSČ.
V čase, keď sa dožil šesťdesiatky V.
Biľak, požiadali V.Mináča o článok do
Pravdy k tomuto jubileu. Najskôr mu
volal tajomník Ľ. Pezlár, na ktorého
reagoval podráždene, že nemá o čom
písať. Nepochodil u neho ani J. Lenárt,
ktorému odkázal, že ani L. Brežnev ho
neprinúti písať oslavné ódy o V. Biľakovi. Po čase sa v Prahe na kongrese
československých spisovateľov stretol
V. Biľak s V. Mináčom. Priateľsky sa
mu prihovoril a povedal mu, že si váži
jeho postoj, keď odmietol napísať o
ňom chválospevy.
Klenovec a Gemer-Malohont bol pre
Vlada Mináča živým prameňom. Z klenovských „studničiek“ ako zo živých
prameňov čerpal námety pre svoju
tvorbu po celý život. Bolestivo znášal
premeny po nežnej revolúcii, rušenie
priemyslu a roľníckych družstiev, zvyšovanie nezamestnanosti a chudoby v
našom kraji. V. Mináč vtedy napísal:
- Nešťastný kraj, už raz ho divo rozo-

bloku a sociálnych demokratov – J. Ursíny, J. Letrich,
D. Ertl, prípadne ďalší, ako napr. I. Karvaš a P. Zaťko,
ktorí materiálne a inančne zabezpečili povstanie.
Ani ciele odbojových skupín sa v minulosti jasne
nevysvetľovali. Kým občiansky a demokratický blok
sa usiloval o obnovenie ČSR v predmníchovských
hraniciach na zásade rovný s rovný (len Šrobárova
skupina sa usilovala o navrátenie čs. štátu bez autonómie alebo federácie Slovákov), komunistom išlo
o vytvorenie slovenskej sovietskej republiky v rámci
ZSSR. Len na konci vojny svoje stanovisko zmenili a
presadili obnovenie ČSR ako ľudovodemokratického

rali po prvej vojne, keď Česi zlikvidovali
vysokú pec v Likieri a keď padla aj likierska chemička, živiteľka kraja... No
môže sa stať, že náš kraj spustne, že
z parádnych domov sa stanú hrobky,
v ktorých bez nádeje budú mrznúť tí,
čo ich s toľkou láskou a námahou postavili.
Vlado Mináč bol nám blízky pre svoju srdečnosť, otvorenosť a vynikajúci
prejav, preto v Klube spisovateľov v
Bratislave bol sviatok, keď tam diskutoval a „z nádoby skúseností a poznania
rozdával plným priehrštím“. Preto jeho
odkaz pre nás by mohol znieť takto: Chráňme si náš hrad prepevný, Klenovec, aby boli šťastní tí, čo tam žijú, aj
naši potomkovia, čo prídu po nás.
S odstupom času je už všetko vypovedané a pre V. Mináča uzavreté.
Narodil sa 10. 8. 1922 v Klenovci. Zomrel v Bratislave 25. 10. 1996, kde je
aj pochovaný. Jeho smrť si treba pripomenúť, najmä teraz pri 20. výročí. Jeho
krédom bolo: - Život bez boja, bez sporu, bez toho, aby sa človek celý oddal
zápasu o obec, taký život stojí za fajku
dohánu, je to len umierajúca mŕtvola –
cmiter.
Igor Tomo

armády malo spočiatku k nim negatívne stanovisko,
len po politickom rozhodnutí J. V. Stalina na návrh K.
Gottwalda koncom augusta 1944 po vpáde nemeckých okupantov na Slovensko sa začalo v ZSSR s
podporou Povstania a narýchlo sa uskutočnila Karpatsko-duklianska operácia (september –október
1944), ale to už bolo neskoro.
Publikácia uvádza, že na protifašistickom povstaní
a na jeho príprave sa nezúčastnila len Slovenská
národná rada a jej Vojenské ústredie, ale aj ďalšie
významné odbojové hnutia alebo osobnosti – Hnutie
Vavra Šrobára, bývalého čs. ministra, a aj generál
Ferdinand Čatloš, minister slovenskej
profašistickej vlády, za 1. svetovej vojny čs. legionár, pripravoval vojenský
prevrat za použitia dvoch slovenských
divízií v Karpatoch, ktoré mali umožniť
Červenej armáde prechod cez priesmyky na Slovensko a porážku Nemcov.
Tento plán odsúdila čs. exilová vláda v
Londýne a požiadala sovietsku vládu, s ktorou mala
zmluvu o spolupráci, aby ho neprijala. Táto udalosť
bola za socializmu „tabu“.
Publikácia Slovenské národné povstanie 1944 sa
dotýka mnohých dalších udalostí. Je zaujímavo napísaná, dobre sa číta a je prístupná pre najširšie vrstvy
čitateľov. Škoda, že ju nedostať v kníhkupectvách, ale
treba si ju objednať v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Oneskorená recenzia

knihy o SNP (2)
štátu.
Takýchto a podobných skreslení v hodnotení SNP
vzniklo za socializmu viac. Publikácia ich uvádza „na
pravú mieru“. Zbavuje SNP legiend a mýtov, preceňovania úlohy partizánov a zaznávania poslania povstaleckej armády, jej veliteľov a generála Jána Goliana
ako hlavního veiteĺa 1. čs. armády na Slovensku.
Vysvetľuje excesy, výstrelky, priestupky a výtržnosti
partizánov a osvetľuje sovietske postoje k vojenským
projektom Povstania. Hlavné veliteľstvo Červenej

Július Molitoris

Klenovské noviny 5/2016

Strana 7

Upozornenie 3. ročník regionálneho gurmánskeho dňa v Kokave nad Rimavicou
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 13. decembra 2016.

Skladačky Kostoly a kaplnky, ako
aj Pexeso predstavujú zaujímavosti nášho regiónu.

Súťaž vo varení tradičných jedál
V sobotu 8. októbra sa stretli v Kokave nad Rimavicou súťažné
družstvá: Ľahotskí mládenci z Lehoty nad Rimavicou, štyri družstvá
z Kokavy nad Rimavicou (Kokavskí hokejisti, Seniorky, Kotoškári,
Červený kríž) na 3. ročníku REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA
– súťaže vo varení tradičných jedál, ktoré usporiadal Mikroregión
SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad Rimavicou. Každé družstvo
pripravilo jedno súťažné jedlo, ktoré hodnotila porota, ktorá mala
náročnú prácu vybrať tri naj jedlá podľa vopred určených kritérií.
Všetky jedlá výborne chutili, ale všetci vyhrať nemôžu.

Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto:
Kokavskí hokejisti – Halušky s bryndzou a kyslou kapustou, 2. miesto:
Červený kríž – Kotlíková kapusta, 3.
miesto: Kotoškári – Šúľance s makom
a orechmi.
Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov:
1. miesto – Kotoškári, 2. miesto – Seniorky, 3. miesto – Červený kríž.
Víťazné družstvá získali vecné ceny,
diplomy a suveníry mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy. Pekné slnečné počasie vylákalo ľudí pred
kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou,
aby prišli ochutnať tradičné jedlá nášho

regiónu. Atmosféru celého súťažného
dňa spríjemňovala hudobná skupina MIRAL z Českého Brezova, ktorá
spievala hity pre starších aj mladších
účastníkov podujatia. Jesennú výzdobu pódia pre účinkujúcich pripravila

šikovná pani z Kokavy nad Rimavicou.
Súťažné družstvo zo Šoltýsky sa zo
súťaže odhlásilo pre chorobu členov
a družstvo z Klenovca sa v piatok
„rozpadlo“ pre chorobu a iné rodinné
povinnosti členov. Škoda, že sa súťaže vo varení nezúčastnilo viac súťažných družstiev, ale kto chcel prišiel a
kto nechcel neprišiel, určite mali na to
svoje dôvody. Veríme, že budúci rok sa
zapojí do varenia viac družstiev a podujatie z roka na rok priláka ešte viac
ľudí z regiónu. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k priebehu tohto krásneho a vydareného podujatia.
- mk -

Propagáciou k zviditeľneniu zaujímavostí
V Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO
sú výborné podmienky na rozvoj letnej i zimnej turistiky, organizujú sa tu
tradičné folklórne festivaly. V rámci
domáceho i zahraničného cestovného
ruchu nepatrí zatiaľ tento región k tým
známejším, hoci sa v ňom nachádza
dostatok turistických lákadiel. Oproti
iným strediskám cestovného ruchu sú
v tomto kúte Slovenska aj miesta, ktorých sa zatiaľ príliš nedotkla civilizácia,
čo uvítajú najmä návštevníci, vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez
stresov. Jednou z možností, ako týchto
klientov prilákať, je využívanie kvalitných propagačných a prezentačných
materiálov.
Našim nápadom bolo vytvoriť a vydať prezentačný materiál (skladačku)
Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC
- KOKAVSKO. Prezentačný materiál
sme spracovali v troch jazykových
mutáciách - slovenčine, nemčine,
angličtine. Skladačka je propagáciou
historickej architektúry kostolov a kaplniek, ktoré sú zaujímavé a tým chceme
upozorniť domácich a zahraničných
návštevníkov na ich hodnoty. Skladačka je z plnofarebného materiálu so
základnou textovou informáciou o kostole, resp. kaplnke.
Zhotovením skladačky PEXESO ako
ďalšieho druhu prezentačného materiálu upozorníme na krásy a zaujíma-

vosti nášho mikroregiónu hravou formou aj deti materských a základných
škôl. Zrealizovali sme výstupy s kvalitným fotograiami z regiónu (príroda,
história a súčasnosť) a graikou, aby
čo najlepšie prispeli k naplneniu cieľov
projektu.
Aj týmto spôsobom sa posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa
presadiť v oblasti pritiahnutia nových
domácich i zahraničných záujemcov o
cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové
tradície regiónu.
Vytvorením skladačiek Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a skladačky PEXESO budeme
zvyšovať informovanosť nielen návštevníkov a turistov, ale rozšírime informácie aj všetkým domácim občanom,
obyvateľom blízkeho či vzdialenejšieho okolia, čím budeme podporovať
rozvoj cestovného ruchu a regionálny
turizmus. Propagačné materiály – skladačky budú tiež slúžiť na výstavách a
iných možnostiach prezentácie pri návštevách a výmenných akciách, ktoré
bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
poriadať a zúčastňovať sa spolu s ostatnými mikroregiónmi.
Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu. Milada Kochanová

Zúčastnené družstvá 7. ročníka nohejbalového turnaja trojíc.

Sviatok nohejbalistov
Na multifunkčnom ihrisku na sídlisku
sa uskutočnil už 7. ročník nohejbalového turnaja trojíc. Tentoraz sa na
turnaji predstavili nohejbalisti z Kokavy nad Rimavicou, Hradišťa, Vinodolu
(okres Nitra), Dobrej Nivy, Važca a tri
domáce družstvá. Po otvorení turnaja
starostkou obce boli na rade samotné
stretnutia. Jednotlivé družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Po odohraní
skupinových zápasov boli na rade vyraďovacie zápasy, ktoré napokon určili
nasledovné konečné poradie:

1.Vinodol, 2.Klenovec III., 3.Dob-

rá Niva, 4.Klenovec I., 5.Klenovec II., 6.Kokava nad Rimavicou,
7.Hradište, 8.Važec.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným družstvám, Pavlovi Fiľovi, ktorý
sa postaral o hladné žalúdky všetkých
zúčastnených a sponzorom, ktorí prispeli k uskutočneniu tohto vydareného
podujatia.

Sponzori: Obec Klenovec,
ELEKTRO Kováč, RODON Klenovec, Hostinec Sídlisko, Pekáreň
Hriňová, Roman Moncoľ, Július
Hruška, Pivovar Corgoň.
Ďakujeme!

manažérka Mikroregiónu
SINEC-KOKAVSKO

Víťazné družstvo z Vinodolu s víťaznou trofejou a vecnými cenami.
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Skončila sa jesenná časť majstrovskej futbalovej sezóny 2016-2017 ObFZ

Štvorzápasová víťazná šnúra na záver
Posledným októbrovým víkendom sa skončili majstrovské futbalové súťaže Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota.
Futbalistom TJ Družstevník Klenovec sa vydaril najmä záver sezóny, vďaka štyrom víťazstvám v sérii budú zimovať na 2. mieste
tabuľky a už v predstihu si zabezpečili účasť v elitnej šesťčlennej
skupine nadstavbovej časti súťaže. Odvetná časť I. triedy sa začne
26. marca 2017.
Výsledky nášho mužstva:
7.kolo – 11.september: Kráľ – Klenovec 4:1 (1:0); keď v 66.minúte dal

Radoslav Doboš kontaktný gól na 2:1,
črtala sa nám na pôde favorita zápasu
šanca na zisk bodu. Potom však domáci dvakrát skórovali, raz z penalty....

8.kolo – 15.september: Klenovec
– Lubeník 1:2 (1:0); aj zápas s líd-

rom súťaže sme odohrali v oklieštenej
zostave. Napriek tomu sme od 21.min.
vyhrávali gólom Tomáša Brndiara z
penalty. Po prestávke hostia od 58.
do 64.min. dali dva góly. Konečný
výsledok bol ovplyvnený chybou hlavného rozhodcu, ktorý za stavu 1:0
neodpískal ďalšiu oprávnenú penaltu
v náš prospech. Pochybenie rozhodcu
sme spolu s videozáznamom dali ako
podnet na prešetrenie komisii rozhodcov ObFZ. Tá našu sťažnosť posúdila
ako oprávnenú, rozhodca dostal trest
zastavenie činnosti, ale nám to body
nevrátilo....
9.kolo – 18.september: Radnovce – Klenovec 2:5 (2:1); už v 6.min.

sme sa ujali vedenia zásluhou Pavla
Bálinta, ale snaživí domáci do konca
1.polčasu dokázali otočiť skóre. Po
prestávke sa však prejavila naša herná
aj fyzická prevaha a gólmi Bavalu, Fiľa
a ďalšímí dvoma P.Bálinta sme rozhodli o našom jasnom víťazstve.

10.kolo – 25.september: Jelšava
– Klenovec 2:1 (0:1); aj v tomto du-

eli sme sa ujali vedenia gólom Tomáša
Medveďa v 24.minúte, ale zasa sme
inkasovali dva „zlepené“ góly, dokonca
v priebehu pár minút (76. a 79.min.)...

11.kolo – 2.október: Rimavská
Seč – Klenovec 5:2 (3:1); opäť v

11.min. náš vedúci gól Miháľa z penalty, potom štyri inkasované góly. Autorom aj druhého nášho gólu na 4:2 bol
Miháľ.
12.kolo – 9.október: Klenovec –
Rimavské Janovce 3:0 (3:0); roz-

hodlo sa už v 1.polčase; autori gólov:
Radoslav Doboš 2, Tomáš Brndiar.

ktorí odohrali doterajšie zápasy, neraz
aj v oklieštenej zostave, za predvedené výkony, za časovú aj hernú obetavosť. Vďaka patrí aj trénerovi Marekovi
Medveďovi za aktívnu prácu s celým
hráčskym kolektívom dospelých aj žiakov. Na jar nás čakajú ešte tri zápasy
pred rozdelením súťaže. Našim cieľom
zostáva umiestnenie v prvej šestke.
Počas zimnej prestávke prajem hráčom, aby sa dali zdravotne do poriadku, oddýchli si, aby sa venovali svojim
najbližším, ktorí boli možno ukrátení o
ich čas a prítomnosť v priebehu dlhej
jesennej časti sezóny. Koncom roka
plánujeme uskutočniť ďalší ročník vianočného turnaja. Chcem poďakovať aj

našim fanúšikom, ktorí nás počas domácich zápasov podporujú a tešia sa
spolu s nami z našich úspechov.
Tabuľka I.triedy ObFZ:
1. Lubeník

15 10 2

2

56:19 32

2. Klenovec

15 10 0

5

41:23 30

3. Kráľ

15 9

1

5

46:23 28

4. Jelšava

15 8

1

6

34:33 25

5. Revúčka

15 8

0

7

45:44 24

6. Ožďany

15 7

0

8

35:35 21

7. Sirk

15 6

1

7

20:27 19

8. Rim. Janovce 15 5

1

9

35:47 16

9. Radnovce

15 5

1

9

36:63 16

10. Rim. Seč

15 2

1 12 27:61

7

13.kolo – 15.október: Ožďany –
Klenovec 0:1 (0:1); cenné víťazstvo

Odštartoval 4.ročník Rimavskej hokejovej amatérskej ligy

14.kolo – 22.október: Klenovec
– Revúčka 5:0 (1:0); do 38.minúty

V predposledný októbrový víkend sa
na rimavskosobotskom zimnom štadióne prvými zápasmi začal 4.ročník Rimavskej hokejovej amatérskej ligy. Jej
účastníkmi je tých istých sedem tímov,
ktoré písali aj históriu predchádzajúcej
sezóny. Teda: Klenovec, Hnúšťa, Kokava nad Rimavicou, Revúca (obhajca prvenstva) a tri rimavskosobotské
družstvá - Omega, Hornets a White
Raven. Naši hokejisti budú obhajovať
minulosezónne 4.miesto a Miroslav
Durmis pozíciu najproduktívnejšieho
hráča súťaže.
Úvodné výsledky nášho družstva:

na pôde vždy nepríjemných Oždian.
Víťazný gól dal už v 9.min. Tomáš Brndiar. Od 65.min. sme hrali oslabení o
vylúčeného autora gólu, štyri minúty
pred koncom nepremenil penaltu bývalý prvoligový rimavskosobotský hráč
Marek Valkučák (Ožďany), ktorého vychytal náš gólman Pavol Hruška.

dokázali hostia odolávať. Potom však
otvoril skóre Lukáš Ulický, no a druhý
polčas bol už celkom v našej réžii, čo
gólmi vyjadrili Marek Kučerák, Viktor
Vince a dvakrát Denis Ištók.

15.kolo – 30.október: Sirk – Klenovec 1:2 (1:1); oproti väčšine pred-

chádzajúcich zápasov sme tentokrát
veľmi skoro, už v 6.min. inkasovali gól
my... V 21.min. vyrovnal Marek Kučerák a ten istý hráč pridal v 58.minúte
aj víťazný gól.
Manžér FK Ján Brndiar: - Naše
umiestnenie v tabuľke po jesennej
časti súťaže hodnotím ako dobré.
Škoda doma stratených bodov s Lubeníkom.... Chcem poďakovať hráčom,

Klenovskí hokejisti už opäť na ľade

1.kolo – 21.október: Klenovec –
Revúca 3:5 (0:3,1:0,2:2), pomer

Aj naši žiaci predvádzajú kvalitné výkony v najvyššej oblastnej súťaži, darí
sa im aj výsledkovo, o čom svedčí aj
postavenie v tabuľke. Väčšina našich
žiakov hráva aj za Tisovec, nakoľko
sme využili možnosť striedavého štartu
za dve družstvá v žiackych súťažiach.
Skúsenosti z týchto zápasov im pomáhajú vo výkonnostnom raste, ktorý
bude prospešný pre rozvoj ich futbalovej kariéry.
Výsledky našich žiakov:

Radič 6, Dušan Oláh 4, Denis Oláh a
Igor Tomo po 2, Juraj Cibuľa, Nicolas
Cibuľa, vlastný.
2.kolo – 24.september: Veľký Blh
– Klenovec 2:2 (1:2); góly: Dušan

Oláh, Sebastián Radič.

Klenovské noviny
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2.kolo – 28.október: White Raven
– Klenovec 3:3 (1:1,1:1,1:1), pomer

striel 24:30. Naše góly: Drugda, Čilík,
Vinclav st.
Káder nášho mužstva tvoria: brankári
Roman Vetrák, Tomáš Sihelský, korčuliari Miroslav Bálint, Lukáš Brndiar, Michal Brndiar, Tomáš Brndiar, Miroslav
Durmis, Maroš Hruška, Pavel Hruška,
Štefan Ištók, Marek Medveď, Miroslav
Melich, Ján Molokáč, Zdenko Staho,
Igor Vinclav st., Ivan Vinclav, Igor Vinclav ml., Miroslav Rončák, Lukáš Drugda, Marek Lipták, Dávid Čilík, Miroslav
Čuka.
(Zdroj: RHAL)

Aj žiaci zimujú na 2. mieste

1.kolo – 17. september: Klenovec
– Revúčka 17:1 (7:1); Sebastián

Našim futbalovým družstvám sa v jesennej časti sezóny darilo nad očakávanie...

striel 16:23. Naše góly zaznamenali :
Durmis, Staho, Brndiar.

3.kolo – 1.október: voľno;

4.kolo – 8.október: Lubeník – Klenovec 1:7 (0:4); Ľubomir Husanica a

Denis Oláh po 2, Július Cibuľa, Dušan
Oláh, Martin Košičiar.

5.kolo – 15.október: Klenovec –
Muráň 4:3 (2:0); Michal Cibuľa 2, Ján

Cibuľa, Július Cibuľa.

6.kolo – 22.október: Gemer - Klenovec 1:3 (1:2); Július Cibuľa, Igor

Tomo, Patrik Paľo.

7.kolo – 29.október: Klenovec –
Jelšava 0:3 (0:1);
Tabuľka I.triedy ObFZ žiakov:
1. Jelšava

6

6

0

0

58:4

2. Klenovec

6

4

1

1

33:11 13

18

3. Veľký Blh

6

2

3

1

22:12

9

4. Muráň

5

2

1

2

15:8

7

5. Gemer

6

2

1

3

14:25

7

6. Lubeník

6

1

0

5

8:45

3

7. Revúčka

5

0

0

5

4:49

0
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