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Príhovor starostky obce Z. Kaštanovej
Vážení spoluobčania,
každý rok sme bohatší o nové skúsenosti a zážitky, preto verím, že rok
2017 bol pre väčšinu z vás úspešný
a vnímate ho pozitívne, aj keď určite
bol aj rokom, v ktorom každého z nás
postretli rôzne prekážky a starosti. Rok
2017 je už síce za nami, ale pripomeňme si, ako sme hospodárili, čo sme v
ňom urobili pre našu obec. Lebo všetky
pozitívne veci vplývajú na rozvoj obce.
Chcem v krátkosti prezentovať niekoľko významnejších investičných aktivít,
ktoré sa v minulom roku v našej obci
uskutočnili a taktiež tie, ktoré nás v
najbližšej dobe čakajú.
Práca vedenia obce a zamestnancov
obecného úradu bola v roku 2017 zameraná hlavne na skvalitnenie života
našich občanov a zlepšenie prostredia
v našej obci, na plnenie úloh stanovených štátom formou originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu
verejnej správy. Ako starostka obce
môžem konštatovať, že väčšinu plánovaných úloh sa nám podarilo splniť,
niektoré úlohy sú v štádiu realizácie,
ale nájdu sa aj úlohy nesplnené, či už
z objektívnych, časových, poveternostných, alebo iných dôvodov.
Spomeniem aspoň niektoré investičné aktivity zrealizované v roku 2017:
Dopravná infraštruktúra (v sume 69
182 eur):
- chodníky na Ulici 1. mája, parkoviská na Ulici Malinovského, parkoviská
na Ulici Sládkovičovej, rekonštrukcia
cesty na Ulici SNP, oprava výtlkov na
miestnych komunikáciách;
Zhodnotenie stavieb (v sume 69 565
eur):
-úprava vestibulu v kultúrnom dome,
zastrešenie balkóna pri knižnici, izolačný náter strechy kultúrneho domu, výmena okien na zdravotnom stredisku,
výmena strechy na starom kultúrnom
dome, 1.etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, úprava vodných tokov,
terénne úpravy pri športovej hale, čiarovanie a vybavenie pre športovú halu;
Ďalšie aktivity (v sume 21 433 eur) :
- nátery kovových konštrukcií na tribúne, nátery kovových konštrukcií tanku
na Starom pľaci, nátery kovových konštrukcií dela na námestí, oprava pamätníka na Chorepe, výmena plynového horáka v kotolni kultúrneho domu,
zakúpenie parkovej kosačky, oprava
vyklápania a korby na vozidle V3S.
Na zlepšenie života občanov v našej

obci smerovalo v roku 2017 viac ako
160 000 eur.
Spomeniem aj investičné aktivity plánované na rok 2018:
-čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti o dotáciu na dodanie kompostérov do domácností (v sume 83 800
eur),
- dostali sme dotáciu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice v sume 30 000 eur,
- odovzdali nám vynovenú hasičskú
TATRU v sume 118 000 eur,
- prebieha rekonštrukcia budovy na námestí na Komunitné centrum v sume
103 000 eur,
- prebieha príprava inštalácie kamerového systému na viacerých bodoch v
obci v sume 10 000 eur,
-pripravuje sa 1. etapa realizácie chodníka na Ulici obrancov mieru v sume 30
000 eur, - rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice na námestí v sume 5 000 eur,
- vyregulovanie kúrenia v materskej
škole v sume 15 000 eur,
- vyregulovanie kúrenie v zdravotnom
stredisku v sume 1 500 eur,
- dovybavenie detského ihriska a oddychovej zóny 5 000 eur,
- oprava vlhkých stien v materskej škole 7 000 eur,
- kanalizácia 20 000 eur (spoluúčasť
alebo etapovité riešenie),
- odvádzanie povrchovej vody na Ulici
partizánskej 5 000 eur,
- oprava chodníka na Ulici 9. mája 10
000 eur (tu sa čaká na vyjadrenie vodárenskej
spoločnosti k rekonštrukcii vodovodu),
- protipovodňové opatrenia Klenovčok
5 000 eur,
- rekonštrukcia novej požiarnej zbrojnice 15 000 eur,
- parkoviská na Ulici Sládkovičovej 20
000 eur,
- rekonštrukcia kúpaliska 27 500 eur,
- rekonštrukcia strechy na zauhľovni
Ulica Malinovského 2 500 eur,
- rekonštrukcia strechy na obecnom
úrade 40 000 eur.
Na zlepšenie života občanov v našej
obci sa v roku 2018 plánuje viac ako
550 000 eur. Ďalších viac ako 100 000
eur sa použije podľa ďalších potrieb,
napr. oplotenie cintorína, zakúpenie
komunálnej techniky na zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev,
opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, zakúpenie nových sedačiek
(Pokračovanie na 2. strane)

Naši folkloristi sa aj v tomto roku podieľali na fašiangovom sprievode v Rimavskej Sobote.

Fašiangy 2018
Fašiangy začínajú od Troch kráľov a
trvajú až do polnoci pred Popolcovou
(Pirohovou) stredou. V roku 2018 to
bol 14. február, ktorý bol zároveň prvým dňom pôstneho obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú
ľudové, tanečné zábavy, sprievody v
maskách, či symbolické pochovávanie
basy. Členovia DFS Zornička, DFS
Mladosť a FS Vepor sa cez Fašiangy
zúčastnili rôznych vystúpení v našej
obci a v regióne.
Už 7. januára sa heligonkári FS
Vepor Ján Kožiak a Ľubomír Zvara
predstavili na prehliadke heligonkárov
v obci Lokca na Orave. Dňa 19. januára účinkovali heligonkári FS Vepor
Ľubomír Zvara a Ján Kožiak, ktorý
doprevádzal aj Alžbetku Váradiovú na
5. ročníku podujatia Hasiči hasičom v
Jesenskom, ktoré sa konalo v rámci
Banskobystrického samosprávneho

kraja. 21. januára na výročnej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
zaspievali Alžbetka Váradiová a DFS
Zornička; na heligónke sprevádzal Ján
Kožiak V piatok 26. januára sa tanečníci a heligonkári FS Vepor predstavili
v Rimavskej Sobote na Plese Matice
slovenskej, kde predstavili tance Po
starootcovsky. Čardáš z Klenovca
zahrali a zaspievali heligonkári Ján
Kožiak, Tomáš Plavucha a Kristián
Pockľan.
Fašiangová zabíjačka na Ráztočnom
V období fašiangov bolo v minulosti
na dedinách samozrejmosťou, že sa
konali zabíjačky, aby si rodiny zabezpečili kvalitné mäso a začali postupne s prípravou mäsových výrobkov
na Veľkú noc. Penzión na Ráztočnom usporiadal 3.ročník Fašiangovej
(Pokračovanie na 2. strane)

Klenovec v číslach

V obci Klenovec k 1.januáru 2018 žilo celkom 3 045 obyvateľov prihlásených
na trvalý pobyt. Priemerný vek občanov obce zostáva aj naďalej na úrovni 40
rokov. Z celkového počtu obyvateľov našej obce dvadsať jej občanov sa dožilo
veku nad 90 rokov, z nich je pätnásť žien. Obecný úrad počas uplynulého
roka zaevidoval narodenie 28 detí, z toho dve detičky sa narodili v domácom
prostredí. Zároveň sme zaevidovali úmrtie 46 občanov, pričom jeden občan
zomrel v cudzine. V priebehu roka 2017 sa z našej obce odhlásilo 35 obyvateľov a na trvalý pobyt bolo prihlásených 36 občanov. V obci je prihlásených na
prechodný pobyt 55 občanov a 55 občanov má trvalý pobyt v obci, bez udania
bližšej adresy. Na matričnom úrade bolo v priebehu roka 2017 uzavretých
dvadsať manželstiev, z ktorých dve manželstvá boli uzavreté pred orgánom
cirkvi. V roku 2017 bolo právoplatne rozvedených šesť manželstiev uzavretých
na Matričnom úrade v Klenovci. Demografický vývoj v obci Klenovec kopíruje
demografický vývoj väčšiny slovenských obci. Za poklesom počtu obyvateľov
je i naďalej sťahovanie mladých ľudí za lepšou prácou do väčších miest, resp.
do cudziny a tiež nižšia pôrodnosť.
Ružena Kováčová
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Činnosť ZPOZ Človek človeku v roku 2017

Aj v roku 2017 členky Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri Obecnom
úrade v Klenovci zabezpečovali slávnostné uvítanie novonarodených detí do života,
obrad uzavretia manželstva, životné jubileá, smútočné obrady poslednej rozlúčky a
iné spoločenské podujatia celoobecného významu. Počas uplynulého roka sme zabezpečili 18 obradov uzavretia manželstva a rozlúčili sme sa so 14 zosnulými občanmi
formou občianskeho pohrebu. V spolupráci s vedením Základnej školy s materskou
školou Vl. Mináča sme zorganizovali rozlúčku predškolákov s materskou školou, v
priestoroch obradnej miestnosti boli prijatí vedením obce zamestnanci školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov, i potomkovia našich rodákov žijúcich v Amerike.
S jubilantmi sme si pripomenuli ich okrúhle životné jubileá, organizačne sme zabezpečili stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a posedenie jubilantov,
ktorí sa v roku 2017 dožili okrúhleho životného jubilea. Pripomenuli sme si našich významných rodákov, JUDr. Ľubomíra Moncoľa pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych
narodenín a taktiež aj nedožité 95. výročie narodenia spisovateľa Vladimíra Mináča.
Členky ZPOZ-u Človek človeku v Klenovci pristupujú k jednotlivým obradom a slávnostiam s osobným pocitom zodpovednosti, pretože každý človek si zaslúži našu úctu a
vďaku.
Ružena Kováčová

Príhovor starostky obce Z. Kaštanovej
(Dokončenie z 1. strany)

do obradnej miestnosti, rekonštrukcia
rozhlasu a služba zasielania správ
občanom formou sms správ, údržba
a zhodnotenie verejných budov (dom
smútku, kultúrny dom a pod.).
Vážení spoluobčania, len za posledné dva roky sa investície do zveľadenia
našej obce a zlepšenia života našich
občanov vyšplhajú na sumu 810 000
eur (čo je 24 402 000 Sk).
Okrem toho obecný úrad zabezpečuje všetky činnosti a povinnosti, ktoré
nám vyplývajú z množstva zákonov.
Nie všetko sa však dá zrealizovať za
jeden - dva roky, ale postupnými krokmi sa snažíme vyhovieť potrebám a
požiadavkám vás, občanov. Ak sa tak

doteraz nestalo, nie je to preto, že by
sme nechceli, alebo nemali finančné
prostriedky, ale všetko má svoje pravidlá a postupy.
V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, ktoré sú tiež podporované z
obecného rozpočtu. Obec má aj ďalšie
povinnosti, napr. zimná údržba ciest,
údržba cintorína a domu smútku, verejné osvetlenie (ročne nás stojí približne
17 000 eur), vývoz komunálneho odpadu nás ročne stojí približne 78 000 eur
(od občanov sa na poplatkoch za smeti
vyzbiera len okolo 33 000 eur) a pod.
Uvidíme, čo z uvedených úloh a
plánov sa nám podarí zrealizovať. To
zhodnotíme až na konci tohto roku.

Fašiangy 2018
(Pokračovanie z 1. strany)

zabíjačky v sobotu 27. januára, aby
pripomenuli a ukázali, ako sa kedysi zabíjačkové špeciality vyrábali. V
sobotu od rána bolo na Ráztočnom
rušno.. Šikovné ruky majstrov pripravili na ochutnávku zabíjačkovú
kapustnicu, klobásky, ryžové húriky,
mäsaníky, tlačenky a škvarky, no nechýbali ani pražené buchty. Že bol
o to záujem a výrobky boli chutné
svedčili pochvalné reči návštevníkov fašiangovej zabíjačky. Oživili ju
a o dobrú náladu sa vo fašiangových
maskách celý deň starali členovia DFS
Mladosť a Zornička a heligonkári,
speváci, ľudová hudba a tanečníci FS
Vepor, folklórna skupina Spod Kohúta
Muránska Zdychava a Revúčka a DFS
Zrkadielko z Hnúšte.
27. januára na pese v Revúcej a
3. Februára na plese v Ratkovskom
Bystrom sa o dobrú náladu starali
heligonkári FS Vepor Ján Kožiak a Ľubomír Zvara. 7.februára na výročnej
schôdzi invalidov zaspievala Alžbetka
Váradiová a DFS Zornička, na heligónke sprevádzal Peter Brádňanský.
8. februára na výročnej schôdzi klubu
dôchodcov zaspievala Alžbetka Váradiová a DFS Zornička, na heligónke
sprevádzal Peter Brádňanský.
Fašiangy sa krátia bol názov podu-

Nasledujúce týždne nám prinesú až tri sviatky
Mesiac marec nám ponúka možnosť
myslieť Medzinárodným dňom žien na krásu a poslanie ženy, sviatkami jari - Veľkou
nocou- na premeny v živote a Dňom učiteľov na úctu a vďaku za vzdelanie.
Milé ženy, blíži sa 8. marec a s ním aj Medzinárodný

deň žien. Mnohí sa pýtajú: Oslavovať či neoslavovať
tento sviatok? Určite áno, veď ho oslavuje celý svet.
Škoda, že na jeho pôvodný význam sa úplne zabúda,
veď úsilie o zrovnoprávnenie žien je nesmierne dlhý
boj v histórii ľudstva. Preto je aj dnes potrebné pripomínať si pravý dôvod vzniku oslavy MDŽ, ale zároveň
sa treba pozrieť aj na súčasné postavenie žien. Hoci
u nás sme zaznamenali jeho zlepšenie vo všetkých
oblastiach života, napriek tomu rozdiely stále existujú a veľa žien má aj u nás ešte stále ťažké životné
postavenie.
Mali by sme však zmeniť podobu osláv tohto sviatku,
nepripomínať si ho formou masových, neosobných
podujatí s kultúrnym programom, prípadne nejakou
šou. Veď sú desiatky iných, osobnejších spôsobov
ako prejaviť lásku a vďaku. Často postačí kytička od
manžela, priateľa, syna či kolegu, prípadne iná malá,
ale osobná pozornosť.
Zo strany politikov by sa MDŽ malo stať príležitosťou poukázať na aktuálne postavenie žien a možnosti jeho zlepšovania. Veď súčasná moderná doba
ukazuje, že ženy sú schopné obstáť aj v rodine, aj v
kariére, sú schopné zastať takmer každú pracovnú
pozíciu a často prinášajú riešenia, ktoré posúvajú

spoločnosť vpred.
Milé klenovské ženy, prajem vám, aby každý deň mohol byť pre vás sviatkom a potešením zo života, aby
ste po svojom boku každý deň mali blízkeho človeka
a aby sa vám zo strany mužov dostávalo uznania a
úcty počas celého roka.
Vážení pedagógovia, Dňom učiteľov si pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského. Je pre
mňa cťou prejaviť vám - jeho nasledovníčkam a nasledovníkom pri tejto príležitosti vďaku. Každé dieťa,
po prežití bezstarostného života plného hier a radosti
v materskej škole prichádza do základnej školy. Sú
to roky výchovy, vzdelávania, zasväcovania do tajov
matematiky a gramatiky, prírodovedy, umenia i rôznych zručností. Viem, aké veľké úsilie v súčasnosti
vynakladáte, aby nástrahy, ktoré život prináša, sa
vašich zverencov dotýkali čo najmenej. Vaša práca je
čoraz náročnejšia, v spoločnosti stále nedocenená, s
nevyhovujúcim školským zákonom, vyžadujúca nové
formy vzdelávania. Vašu prácu veľmi dobre poznám,
s mnohými z vás sa počas roka stretávam, o problémoch rozprávam. Ďakujem vám za všetko, čo odovzdávate našim deťom, veď vzdelanie je zrkadlom
nášho vedomia. Máte v rukách významný podiel
zodpovednosti za úroveň vzdelania detí, ktoré budú
raz zastávať rôzne pracovné pozície, možno budú i
reprezentovať, či dokonca viesť našu krajinu.
Želám vám všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľate na výchovnovzdelávacej práci a celkovom imidži našich klenovských škôl vnútornú silu, tvorivé nápady, aby sa

jatia, ktoré 9.februára organizovali
Gemersko – malohontské osvetové
stredisko a CVČ RELAX v Rimavskej
Sobote. Aj tento rok, sa s fašiangovým
obdobím už tradične rozlúčili členovia folklórnych súborov z Rimavskej
Soboty DFS Lieskovček, DFS Podkovička, FS Rimavan a z Klenovca DFS
Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor.
Fašiangy sa začali veselými fašiangovými pochôdzkami mestom Rimavská
Sobota (CVČ Relax – Hlavné námestie). Fašiangovníci oblečení v ľudových
krojoch či tradičných fašiangových
maskách ako turoň, kôň, smrtka, medveď, sa snažili rozveseliť ľudí v meste.
Fašiangové pochôdzky vyvrcholili kultúrnym programom na námestí
- jz -

Miestne dane až od mája
Obec Klenovec oznamuje občanom, že úhrada miestnych
daní bude v roku 2018 možná
až od začiatku mája. Dôvodom
sú aktualizačné práce, ktoré
DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska vykonáva na module
miestnych daní a poplatkov
Dátového centra obcí a miest.
V prípade zmien budeme občanov informovať obvyklým
spôsobom.

vám darilo dosiahnuť svoje ciele v pracovnom, ale i v
osobnom živote, aby ste mali vnímavých žiakov, chápajúci manažment a pohodu v pracovnom kolektíve.
Milí spoluobčania, sviatky jari sú tu zas, preto
oslávte tento krásny čas.
Pre mnohých je jar najkrajším ročným obdobím. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, všade navôkol
počuť štebot vtáčikov, začínajú kvitnúť prvé kvietky.
V minulosti veľkonočné obdobie ľudia prežívali oveľa
intenzívnejšie. Zvyky, obrady a magické úkony ktoré
sa k nemu viazali mali zabezpečiť dobrý začiatok
hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu, zdravie
ľudí a dobytka, ale aj ochraňovať od zlých síl. Patrili
k nim rôzne obchôdzky, ľudové piesne či zábavné
stretnutia. Prípravami na Veľkú noc v minulosti žila
celá dedina. Dodnes je u nás najtypickejšou tradíciu
upratovanie príbytkov a veľkonočná výzdoba, ktorá
rozžiari naše domácnosti pestrými farbami a typickými dekoráciami, medzi ktorými kraľujú rôznymi technikami vyzdobené kraslice.
Najdôležitejšie je, že prichádza obdobie, kedy sa
môže rodina opäť zísť pri jednom stole a uctiť si
tradície. Gazdinky nachystajú dobroty, muži naplnia
vedrá s vodou a pripravia korbáče na šibačku. Nezabudnime však na pravú podstatu Veľkej noci, ktorá
svojim duchovným rozmerom patrí k najväčším kresťanským sviatkom. K upratovaniu, pečeniu či oblievaniu pridajme aj návštevu kostola či modlitebni, kde sa
uskutočňujú obrady príznačné práve pre veľkonočné
sviatky. Naplánujme si stať sa ich súčasťou.
Prajem vám, nech je Veľká noc i ďalšie jarné dni obdobím šťastia, radosti a pohody.
Vaša starostka
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Školský vzdelávací program Vretienko v základnej škole s materskou školou

nikatívne osobnostné kompetencie.

Ondreju, Ondreju, olovo ti leju : poznávali tradície a zvyky na Ondreja
liatím olova do vody, tradičnými povedačkami, piesňami, riekankami. Obliekanie kedysi a dnes. Rozvíjali sme u
detí národnú hrdosť poznávaním našej
minulosti. Pozorovali domáce zvieratá
- ovce pre vlnu, zhotovovali kožuštek,
počúvali zvuky v prírode

Poznávali vesmír, rozlišovali abstraktné pojmy a neznáme a vzdialené veci
na IT a PC. Poznávali vesmír, kozmické lode, kozmonautov, hrali sa na bezváhový stav a rakety. Kreslili vesmír,
robili netradičné koláže zo škrupiniek
a odpadových materiálov. Sústredili sa
na netradičné činnosti ako lepenie v
nezvyčajných polohách, jedenie a pitie
dole hlavou v ľahu. Sledovali sme DVD
Pa a Pi.

Výchovno-vzdelávacia práca v materskej škole
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme plánovali podľa štátneho
vzdelávacieho programu, ktorý sme zapracovali do školského
vzdelávacieho programu Vretienko a prispôsobili našim klenovským tradíciám. Prečo Vretienko? Spieva sa to v klenovskej piesni
a má to veľa spoločného s ľudovými remeslami.

V triedach sme vytvárali priaznivú atmosféru, akceptovali sme požiadavky
detí, zohľadňovali sme schopnosti a
znalosti prinesené z rodiny a rozvíjali sme ich. Usmerňovali sme aj ich
negatívne emócie, ktoré sa prejavovali u detí zo strachu z neznámeho,
nepoznaného a nového. Hlavnou činnosťou počas celého dňa bola hra. Z
obľúbených hier to boli konštruktívne,
dramatické, námetové, spoločenské
hry, pexeso, domino, skladanie puzzlí.
Deti si postupne hru rozvíjali a uplatňovali svoju tvorivosť a fantáziu. Na
záver hier sme deti viedli k tomu, aby si
hračky za sebou uložili. Náš vzdelávací
program Vretienko obsahuje mesačné
.obsahové celky, ktoré sú rozložené na
týždenné činnosti.
,,September z poľa ber“
Ja a MŠ, ja a moja rodina

Deti rozlišovali exteriér a interiér v
materskej škole, poznajú hodnotu a
štruktúru rodiny, zamestnancov MŠ,
pokojne riešili konflikty, sú empatickejší
a navzájom si pomáhajú . Vedia pomenovať činnosti, ktoré robia doma a ktoré v MŠ. Pripomenuli sme si bezpečnostné predpisy v interiéri a exteriéri.
Za bránami MŠ – doprava

Rozvíjali sme u detí kompetencie
osobnostné, sociálne a kognitívne.
Pozreli si náučný film Želkova škôlka,
poznajú dopravné prostriedky, semafor, správanie na ceste, prechody pre
chodcov, počty áut, farby. Na vychádzke na námestí sme pozorovali nákladné a osobné autá. Naučili sme sa pesničky a básničky o doprave.
Deduško na poli

Rozvoj sociálnych, interpersonálnych
kognitívnych a komunikatívnych kompetencií v poznávaní plodov v záhrade,
pomoci dospelým, ochranou zdravia
- správnym stravovaním, určovaním
farieb plodov, pomenúvaním predmetov, tvarov a farieb. Zhotovili sme spolu
s rodičmi tekvicové strašidielka, ktoré
oživili kultúrny dom pri akcii úcty k
starším.
Raj za oknami

Poznajú znaky jesene, zhotovili si
jesenné stromy otláčaním listov vo
farbách, naučili sa básne a piesne o jeseni. poznajú ovocie a zeleninu, ktoré
sú zdravé potraviny, orientáciu umiestnením predmetov v triede rozvíjali sme
psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, spoločenské kompetencie .Zhotovovali sme darčeky pre
starých rodičov . Ochutnávali ovocie a
zeleninu, krčením papiera zhotovovali

jabĺčka.
,,Šimon a Judy vyháňajú baču z búdy“
- október
Poklady v záhrade

Poznávali sme zeleninu podľa vzhľadu
a chuti, deti si samé robili šalátiky,
naučili sa nové hry a piesne o zelenine, triedili predmety, určovali počty a
veľkosť. .Modelovaním a maľovaním
si zvyšovali zručnosť v netradičných
technikách. Rozvíjali si psychomotorické, osobnostné a kognitívne kompetencie.
Ježko sa chystá na zimu

Deti vedia, ktoré zvieratká sa chystajú
na zimu, prácou v záhrade MŠ zhrabávaním lístia pripravili brlôžok ježkovi.
Rozlišovali tri veľkosti. Zhrabávali listy
na veľkú kopu, zapojili sa do úpravy
školského prostredia.
Babičkine rozprávky

Deti prejavovali empatie k starším
ľuďom, babičke a dedkovi. Učili sa
slušnému správaniu v okolí MŠ, vždy
pozdraviť starších ľudí. Čítali sme si
rozprávky pred spaním – Rozprávky
starej matere.
Jeseň sa obliekla

Robili si netradičnú výzdobu v šatni,
jesenné koláže, učili sa správne držať
nožnice pri strihaní a zdokonaľovali
zručnosti pri lepení. Rozlišovali časti
dňa - ráno, obed, večer, včera, dnes,
zajtra, poznajú časti oblečenia, vyrábali tekvičky z papiera. Hrali sme divadielko Zasadil dedko repu.
Tanec vetra

Deti sa oboznamovali s prírodnými
javmi - vietor, dážď, ich vznik, príčinu
a dôležitosť pre ochranu zdravia. Oboznamovali sa s formami otužovania.
Zaujímavé boli hry s vetrom, zhotovovali šarkanov, poznávali farby, dramatizovali divadielkom o vetre, a využívali
svoj hlas, vyjadrovali svoje pocity. V
zvýšenej miere sme sa venovali grafomotorike
,,Svätá Alžbeta za plný košík
sviatkov prináša“ - november
Chalúpka starých rodičov

Pripravili sme program pre starých
rodičov, rozlišovali časové vzťahy - minulosť, prítomnosť, rozlišovali geometrické tvary - priestorové, v hre Čarovné
vrece. Lepili domček starých rodičov
z rovinných geometrických tvarov a
dokresľovali detaily - okná, dvere. Zhotovovali darček pre starých rodičov a
pozvánky na besiedku. Zhotovili sme
pomôcky na výstavku do kultúrneho
domu k podujatiu Pokoj ľuďom dobrej
vôle.

Moje telo

Pozreli si DVD Bol raz jeden život,
poznajú časti tela, funkciu zmyslov,
rozlišovali chute jazykom, povrchy
hmatom, zdroje zvuku so zaviazanými
očami. Hrali sa hry: čo počuje moje
uško, obkresľovali kamaráta na veľký
formát papiera a kreslili poslepiačky na
tabuľu seba, otláčali sme prsty svojej
ruky. Sledovali sme DVD Doktor Králiček - zdravé zúbky, zdravý chrup.
Lucia, čo si robila

Poznávali zvyky a tradície na Luciu,
rozlišovali dobro a zlo v rozprávkach,
prírodné javy a pranostiky, pohybom
vyjadrovali svoje nálady a pocity z
počutej hudby. Príprava na príchod
Mikuláša - čižmičky, darčeky, význam
adventu.
Tajomstvá lesa

Dramatizáciou rozprávky Domček, kto
v tebe býva poznávali lesné zvieratká
v zime naučili sa básne o zime, o zvieratkách a snehu. Modelovali si lesné
zvieratká, rozlišovali ihličnaté stromy,
pozerali rozprávky na interaktívnej tabuli: Máša a medveď, No počkaj zajac!
Vianoce prichádzajú

Zhotovili sme z odpadového materiálu
Mikulášov, pripravili ozdoby na stromček, pripravili program z básní , piesní
a tančekov na besiedku pri jedličke,
ktorú nám pripravili herci z Popradu
rozprávkou O chlebíku. Vyzdobili sme
stromčeky v každej triede a pripravili
sa na výstavku Pokoj ľuďom dobrej
vôle. Tešili sme sa na Vianoce, priblížili
sme deťom zvyky a tradície, ako doma.
Piekli sme medovníčky.
Tajomstvá zimy

Zhotovili sme z papiera snehuliaka a
zasnežené stromy z odpadového materiálu, vystrihovali snehové vločky z
papiera, získavali zručnosť pri strihaní,
cvičili so snehovými guľami. Pokusom
s topením ľadu a snehu sme poznávali
skupenstvá vody, kreslili na interaktívnu tabuľu snehuliaka, stupňovaním
malá, väčšia, najväčšia. Zhotovili sme
kŕmidlá pre vtáčiky.
Zimná krajina

Poznávali typické znaky zimy podľa
obrázkov a v skutočnosti na snehu,
naučili sme sa pohybovať po šmykľavom teréne, maľovali zimu, rozlíšili
znaky zimy. Opisovali, modelovali a kreslili zimu netradične kriedou
namočenou v mlieku.. Rozvíjali si
psychomotorické, sociálne, komu-

Cesta do vesmíru

Zimné večery u starkých

Rozprávali sme sa ako žijú starí rodičia, čo robíme u starkých, zahrali sa
tradičné hry Slepá baba, Zlatá brána,
reprodukovali známe ľudové rozprávky
Kozliatka, Červená čiapočka. V hrách
a hravých činnostiach sme rozvíjali
všetky kompetencie detí predškolského veku. Hrami v kútikoch, kde napodobňovali skutočný život, správanie,
riešenie konfliktov, zručnosti v konštruovaní, vkladaní predmetov, manipuláciou s puzle, lego, seva, cheva a iné
dostupné stavebnice. Kreslili, maľovali, strihali, hrali sa na dopravu, vesmír,
pikniky, cestovateľov, poznávali nové
krajiny, používali fantáziu a radi sa hrali
aj s učiteľkami na hostinky.
Grafomotorika

Výtvarný prejav je veku primeraný a
záujem sa o prácu s výtvarným materiálom prehlbuje. Upevňovali sme
úchop ceruzky a vyplnenie celej plochy výkresu. Na konci každého týždňa
overujeme nadobudnuté vedomosti
na pracovnom liste, ktorý zakladáme
do obalov a sú k nahliadnutiu rodičom
alebo umiestnené na výstavke v šatni.
Slovná zásoba a reč detí: deti majú
dobrú slovnú zásobu, aj keď niektoré
majú chybnú výslovnosť, navštevujú
logopedickú poradňu.
Pripomenuli sme si významné dni:
12.9. Európsky deň ústneho zdravia,
24.9. Svetový deň srdca, 6.10 Svetový
deň úsmevu, 10.10 Svetový deň duševného zdravia, 15.10. Svetový deň
umývania rúk, 16.10. Svetový deň potravy, 13.10 Svetový deň zraku - biela
pastelka, 21.10 Svetový deň jablka.
Zdravá škola: posilňovali sme výchovu
k zdravému životnému štýlu, realizovali
sme aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu : Týždeň zdravia :
pondelok- ovocný deň, utorok- zeleninový deň, streda – mliečny deň, štvrtok- pitný deň, piatok- zdravo sladko
(ako sa dá nahradiť cukor medíkom).
Žijeme si tu ako jedna veľká rodina.
Tešíme sa na ďalšie aktivity v druhom
polroku, ktorými prekvapíme naše deti.
Oľga Kaľavská

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 26. apríla 2018.
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Fašiangy, Turíce, ...
Je to neuveriteľné, skutočne je tu čas
pôstu. Skončil sa február a ani sa nenazdáme, bude tu Veľká noc... A to len
„včera“ boli Vianoce... Asi sa mnohí
nestačíme čudovať, ako ten čas rýchlo
letí... Čím to je? Keď sa občas pozriem
dozadu, viac ako dvadsať rokov späť,
1. polrok školského roka sa neskutočne „vliekol“. Až po Veľkej noci sa to
mierne zrýchlilo. Teraz? Je pondelok a
nestačíme sa spamätať, už je piatok.
A víkend? Ten preletí skôr ako luskneme prstami. Tak je to aj v našej škole.
Možno je to tým, že sa stále niečo deje.
Každý deň je niečím zaujímavý.
Január bol bohatý na aktivity. Zapojili
sme sa do viacerých súťaží. Úspešní
sme boli vo vianočnej súťaži, ktorú
pravidelne organizuje Základná škola
V.Clementisa v Tisovci „Najkrajšia vianočná pohľadnica“. Tentokrát bola na
tému Adventný kalendár, prvé miesto
získala Natália Cibuľová a 3.miesto
obsadili žiaci ŠKD. V celoslovenskej
internetovej súťaži na témy Zdravý
životný štýl, Ako chcem tráviť voľný
čas či prezentovať negatívny postoj k
fajčeniu, resp. k iným návykovým látkam vytvorili zaujímavé výtvarné práce
a boli úspešní J. Plichta, D. Cibuľa, D.
Cibuľová, P. Oláh, M. Radič. Zimné
mesiace sme využili aj na športovanie
– guľovačky, sánkovačky, bobovačky,
nesmelo chýbať stavanie snehuliakov.
Zaujímavý deň bol 24. január. Pripomenuli sme si Deň komplimentov. Žiaci

Žiaci ŠZŠ si vlastnoručne pripravili fašiangové masky.

mali kresbou alebo slovami vyjadriť
kompliment aspoň piatim osobám v
našej škole. Milé odkazy si deti písali medzi sebou, ale i pani učiteľkám.
Úprimne vyjadrovali to, čo si cenia na
ostatných. Veď rozdávať milé slovo a
pochvalu je tiež spôsob ako vyčariť úsmev na tvári ľuďom okolo nás. Úsmev
nám vyčarili aj lektorky z Gemerskomalohontského osvetového strediska v
Rimavskej Sobote, ktoré k nám zavítali
a priniesli so sebou množstvo kreatívneho materiálu. Tvorivé dielne pod
ich vedením boli zamerané na rozvoj
zručnosti, kreativity a fantázie detí, s
využitím rôznych výtvarných techník.
Deti sa naučili pliesť náramky, vyrobili
si šperky z korálok a vytvorili krásne
obrázky servítkovou technikou a enkaustikou.
14.február - Valentín je sviatkom zaľúbených, priateľov a všetkých tých,
ktorí sa majú radi. O tom, že aj v našej škole sa máme všetci radi, svedčia
valentínky, ktoré žiaci písali počas celého týždňa a hádzali do Valentínskej
schránky. Všetky valentínky boli krásne a potešili srdiečka tých, ktorým boli
určené. Úsmev v našej škole nechýba
ani jeden deň. Nielen v čase fašiangov,
i keď práve toto je obdobie zábavy,
hojnosti a radosti. Keďže k fašiangom
patrí aj karneval a ku karnevalu masky,
naše šikovné detičky si svoje masky
vlastnoručne vyrobili. Keď už mal každý svoju masku hotovú, zábava mohla
začať. Deti šantili a tancovali na svoje
obľúbené pesničky. Ich tanečné kreácie boli prestriedané súťažami, ktoré
majú deti tak rady. Celá atmosféra bola
plná zábavy, tanca, smiechu a radosti.
Takto sa deti zabávali v školskom klube
detí. Karnevalom a zaujímavými aktivitami taktiež ukončili vyučovanie pred
jarnými prázdninami. Verím, že všetci
si počas nich oddýchli a po prázdninách sme sa opäť stretli v našej školičke. Nezabudnite, že všetko o nás sa
dozviete na www.szsklenovec.eu.
ŠZŠ Klenovec

Osvetársky ples 2017
Ďalší ročník Osvetárskeho plesu je
za nami. Verím, že všetci si odnášali len príjemné spomienky. Ďakujem
všetkým za príjemnú priateľskú atmosféru, dobrú náladu. Veľká vďaka
patrí môjmu manželovi Jaroslavovi
Zvarovi, ktorý opäť pripravil pekný večer s bohatým programom. Osvetársky
ples svojim spevom otvorila mladá,
talentovaná speváčka, študentka súkromného konzervatória v Košiciach,
odbor muzikálové herectvo Petra Benediktyová z Revúcej, taneční majstri
spoločenského tanca Daniel Solyom
z Maďarska a Zuzana Šiminská z

Rimavskej Soboty pod vedením tancmajstra Júliusa Schvarcza, ktorí zatancovali v prvom vstupe štandardné
spoločenské tance a v druhom vstupe
zatancovali latinskoamerické tance. V
kultúrnom programe sa predstavili aj
členovia folklórneho súboru Vepor. O
dobrú náladu sa postarali muzikanti
Ľudovej hudby Dominika Václava a
všetci účastníci plesu. Poďakovanie
patrí aj našim tanečníkom, ktorí pomáhali pri príprave, ako aj dobrovoľníkom
pri obci Klenovec. Dúfam, že o rok sa
stretneme opäť.
Stanislava Zvarová

Program k Svetovému dňu modlitieb žien pripravili a predviedli veriace ženy Evanjelickej
a Baptistickej cirkvi.

Svetový deň modlitieb žien
Svetový deň modlitieb žien je celosvetové ekumenické hnutie, ktoré
oslavuje tento deň každoročne v prvý
piatok v marci. Cieľom je pri stretnutiach sympatizovať s problémami iných
krajín a kultúr a modliť sa s nimi a pre
ne. Na tento rok pripravili program
kresťanské ženy zo Surinamu v severnej časti Južnej Ameriky na piatok 3.
marca. Téma: „Boh videl, že všetko,
čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ U nás v
Klenovci program pripravili a predniesli
veriace ženy Evanjelickej a Baptistickej cirkvi. V piatok večer, keď sme
sa schádzali v zborovom dome, bola
vonku poriadna zima a snežilo. Bolo
zaujímavé počúvať o živote v ďalekej

neznámej krajine Surinam. Blízkou sa
nám stala táto krajina a ľudia, keď sme
počúvali, ako nepochopiteľne ľahko sa
dá príroda zničiť tak, že sa tam už nedá
žiť. Na základe čítania z Biblie o stvorení sveta, prírody a človeka, zaznela
výzva k zodpovednosti všetkých ľudí:
- „Neseďme so založenými rukami, ale
urobme všetko, čo je v našich silách,
aby sme uchovali túto planétu pre ďalšie generácie.“ Pochopili sme, že sa
treba modliť, ale aj konať. Je to pre
nás, ľudí, vždy veľká príležitosť spojiť
na modlitbe ľudskú slabosť a Božiu
moc. Tento večer sme spolu vzdávali
Bohu vďaky a chvály za to, ako všetko
úžasne stvoril.
Ján Kováčik

Pani Zima premenila celú našu krajinu na svoje biele kráľovstvo, príroda
spí v tichom spánku. Ale v školách je
čulý ruch. Máme obdobie po polročnom hodnotení žiakov i po jarných
prázdninách. Polročné vysvedčenia už
deti nedostávajú na oficiálnom tlačive s
vodoznakom a so štátnym znakom, ale
vo forme výpisov hodnotení. Niektorí
ho prijali s úsmevom, iní zaskočení. Ak
ste boli s výsledkami svojich detí spokojní, tak treba v nich pokračovať ďalej. Ak nie, tak naštartujte nový polrok
s plným nasadením, aby ste sa mohli
spolu s deťmi zo svojich výsledkov na
konci roka radovať.
Polročné hodnotenie je prehľad výsledkov žiakov, spätná väzba na ich
prístup k učeniu alebo snaženia. Učiteľom napovie, kde treba so žiakom
pridať, čomu sa venovať, kde sú jeho
slabé stránky, ale aj v čom je vynikajúci. Rodičom poskytne celkový prehľad
v tom, ako dieťa napreduje. Preto ho
netreba podceňovať, je pomocníkom
pre žiaka, učiteľa i rodiča.
Vysvedčenie by nemalo byť pre
žiaka strašiakom. Rodičia by pri hodnotení svojho dieťaťa ako žiaka, mali
oceniť najmä jeho snahu, nie výsle-

dok. Každé dieťa je iné. Známka na
vysvedčení je pre jedného žiaka dôkazom benevolentného prístupu k svojim
povinnostiam, pre druhého výsledkom
mimoriadneho úsilia. Pri hodnotení
žiaka si treba zvoliť racionálny prístup,
pozrieť sa na príčinu zlých výsledkov v
škole. Snažiť sa ho vedieť motivovať,
aby aj zo strany rodičov cítil oporu. Dôležitá je nie len komunikácia rodiča s
dieťaťom, ale aj s učiteľom. Rodič by
sa nemal báť porozprávať s pedagógom, ak treba aj častejšie, prípadne
poprosiť o radu psychológa. Spoločne
nájsť vhodný spôsob, aby dieťa dosiahlo lepšie výsledky a malo radosť
zo školy, z učenia. Kontrolovať disciplínu, dodržiavanie pravidiel, venovať
mu dostatok času a nezabudnúť na
to najdôležitejšie - pochváliť ho. Dať
mu pocítiť, že si jeho prácu, snaženie i
výsledky vážime.
Druhý polrok môže znamenať aj
nový začiatok šťastného konca, spokojnosť v trojuholníku učiteľ –žiak -rodič. Aj keď sa nám to nemusí podariť,
treba mu dať šancu, alebo sa o to aspoň pokúsiť.

Polročné zamyslenie

Anna Rudová
zástupkyňa ZŠ s MŠ
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Miestny spolok SČK v roku 2017
Prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš vo svojom
príhovore vo Zvestiach- Zima 2017 zrekapituloval: -„Za posledné
dva roky zahynulo pri plnení humanitného poslania viac ako 40
dobrovoľníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca / ČK-ČP/.
Viac ako 140 miliónov ľudí bolo za posledný rok postihnutých katastrofami, ktoré zničili príbytky, alebo ich vyhnali z domov. Viac ako
20 miliónov školopovinných detí nechodilo do školy kvôli vojnám,
ozbrojeným konfliktom a prírodným katastrofám. V roku 2017 sa
66 miliónov ľudí muselo presídliť, z toho 22 miliónov mimo vlastnej krajiny. Vo svete sa o týchto nešťastníkov stará 190 národných
spoločností ČK-ČP so svojimi 450 000 zamestnancami a 17 miliónmi dobrovoľníkov.

Pri rôznych sviatkoch väčšina z nás
zje viac ako je potrebné, má kde bývať, čo si obliecť, má prácu, deti chodia
do školy. Mali by sme sa aspoň trošku
zamyslieť nad utrpením miliónov tých,
ktorí sú od nás vzdialení desiatky,
niekedy stovky kilometrov. Zamyslieť
sa nad tým a poďakovať za samozrejmosť, že denne pri splachovaní WC
minieme toľko pitnej vody, ako je týždenný prídel na osobu v utečeneckom
tábore na pitie a varenie. Prespať pár
dní pod stanom je romantika, ale žiť
ako viacdetná rodina v stane mesiace,
päť až sedem dospelých s deťmi na
ploche pár metrov štvorcových je aj
ako predstava deprimujúca. Žijeme si
ako v bavlnke napriek všetkému, čo my
považujeme za ťažkosti, nedostatky a
problémy. Ľudia z táborov to považujú
za sen, ku ktorému sa chcú priblížiť
Ako vidíte, nie je to také jednoduché,
ako sa zdá. Aj malou mravčou prácou
prispievame k tomu, aby ľudia, ktorí
to potrebujú, mali sa lepšie. V našom
Miestnom spolku SČK máme 181 dobrovoľníkov, ktorí svojou prácou prispievajú k činnosti Červeného kríža. Vedie
ich deväťčlenný výbor.
V januári sme sa spolu s pokladníčkou
p. Mocoľovou zúčastnili slávnostného
posedenia pri kapustnici v Územnom
spolku SČK v Rimavskej Sobote spojenej s kontrolou pokladničnej knihy.
Vo februári zasadal výbor MS SČK v
Klenovci k príprave členskej schôdze.
Následne na to sa naše tridsiatkárky
venovali predaju známok , získavaniu nových členov a pozývali členov
na zhromaždenie. Do 17. marca
prebiehala Valentínska kvapka krvi,
ktorú sme propagovali letáčikmi na
spoločenských budovách. 13. marca
sa uskutočnilo zhromaždenie členov
a sympatizantom Červeného kríža
s občerstvením a malým kultúrnym
programom, ktorý nám pripravili členovia súborov Zornička a Mladosť.
Touto cestou sa chceme poďakovať J.
Zvarovi za dobrú spoluprácu a ochotu
pri príprave programov . Prítomných
sme oboznámili s činnosťou MS SČK
a správou o hospodárení miestneho
spolku. Volený bol predseda miestneho spolku a delegát na Snem ÚzS SČK
v Rimavskej Sobote.
Morálne, ale aj malým darčekom sme

si uctili našich bezpríspevkových darcov krvi. Prednášku pre členov sme vybrali z knihy Jacka Canfieldu a Marka
Victora Hansena – Slepačia polievka
pre dušu, poviedky, ktoré otvoria vaše
srdce a zohrejú vašu dušu.
12. mája sa uskutočnil Snem Územného spolku SČK v Rimavskej Sobote, kde bola ocenená p.Moncoľová
Odznakom SČK 1.stupňa. Na sneme
bola zvolená nová predsedníčka ÚzS
SČK v Rimavskej Sobote MUDr. Jana
Hrablayová - primárka detského oddelenia rimavskosobotskej nemocnice,
podpredsedníčka Ing. Marta Juhaniaková a člen Najvyššej rady SČK JUDr.
Pavol Piliarik.
8. mája, teda na Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
sa konala v Rimavskej Sobote súťaž
mladých zdravotníkov, ktorej sa zúčastnili aj naše hliadky zo Základnej
školy Vladimíra Mináča . Nemusíme
sa hanbiť, pretože deti sú pripravené
na profesionálnej úrovni.. Poďakovanie
patrí pani učiteľke Holkovej, ktorá sa
už niekoľko rokov venuje príprave prvej
pomoci detí.
Prvá pomoc bola zabezpečená aj na
podujatie Cesta rozprávkovým lesom,
ktorý sa uskutočnil 3. júna v Klenovci,
a to vytvorením stanoviska. Čo sa týka
charitatívnej činnosti, zozbierali sme
ošatenie a obuv pre ľudí do Dolinky. V
októbri sme si pripomenuli Mesiac úcty
k starším návštevou v rodinách. V materskej škole sme sa venovali zdravej
výžive, pripomenuli sme svetové dni Deň zdravia, Deň úsmevu, Deň duševného zdravia. V decembri prebehli akcie: v základnej škole Deti deťom, na
káblovej televízii pozdrav pre občanov
k Vianočným sviatkom a finančnou pomocou sme prispeli na nákup potravín
pre ľudí bez prístrešia v Klenovci. 4.12
sa konal v Rimavskej Sobote Benefičný koncert a 5.12. Aktív bezpríspevkových darcov krvi. V priebehu roka
poskytujeme informácie a poradenské
služby pre občanov, pomáhame pri administratívnych prácach.
Touto cestou sa chcem poďakovať našim tridsiatkárkam a všetkým členom a
sympatizantom Červeného kríža, popriať im veľa zdravia a chuti do ďalšej
práci.
Kaľavská

„Estrádničky“ sa predviedli moderným tancom so stoličkami.

Silvestrovská estráda 2017
Dňa 29. decembra 2017 sa v kultúrnom dome v Klenovci konal už
44. ročník Silvestrovskej estrády. Tak ako po minulé roky, aj tento
rok sa o dobrú zábavu a smiech postarali členovia FS Vepor, ktorí
neporušili zvyk a svojim programom nesklamali. Silvestrovskou
estrádou pobavili nielen domácich divákov, ale aj zo susedných
obcí. Dá sa povedať, že tento program je už zapísaný v srdciach
našich občanov a je oň veľký záujem. Sála kultúrneho domu bola
aj tento rok zaplnená.

V programe účinkovali: Lucia Zvarová, Viktória Dovalová, Monika
Hrušková, Paula Vrbinská, Michaela
Pockľanová, Katarína Kantoráková,
Renáta Brndiarová, Michal Jakabšic,
Denis Šimonič, Tomáš Husár, Tomáš
Plavucha, Ján Belányi, Alex Bálint,
Miloš Paššák a Matúš Pačmár. O zvuk
sa staral Pavel Vančík. Kulisy mal na
starosti Marián Malček a svetlo Lucia
Zvarová. Foto, kamera, video Imrich
Garlaty.
Silvestrovská estráda sa tento rok
niesla v znamení dvoch mafiánskych
skupín, Klenovskej, ktorú viedol Michal
Jakabšic a Goralskej, vedenej Denisom Šimoničom. Na úvod predstavila
moderátorka účinkujúcich estrády,
nasledovala prvá scénka o policajtoch
a pokračovala ukážka z natáčania rozprávky Červená čiapočka a vlk. V ďalšej časti nás malý Mirko poinformoval
ako mu ide škola a nasledoval príbeh
zo života seniorov, rozhovor babičiek
pri káve. V programe nechýbali tanečné choreografie. Ako prvé sa na scéne
tancom predstavili dievčatá s moderným tancom so stoličkami, s názvom

Swing. Po ich vystúpení sálu rozosmial
denník trojročného chlapca. Malého
chlapca na scéne vymenili dvaja skvelí
kúzelníci, po ktorých svoje tanečné
umenie predstavili chlapci, ktorí predviedli bettle v goralskom tanci a v tanci
s názvom Hip-Hop. Ďalej pokračovala scénka o Jánošíkovi a návšteve z
Maďarska. Na záver, ako to už býva
zvykom, sa predstavili estrádnici záverečným tancom, ktorým urobili krásnu
bodku za celým programom. Program
slovom sprevádzala naša moderátorka
Marianna Resutíková.
Opakovačka záverečného tanca
nechýbala ani na 44. ročníku Silvestrovskej estrády. Po záverečnom
úklone naším mladým folkloristom,
za príjemný večer, plný dobrej nálady, poďakovala riaditeľka Gemersko
- malohntského osvetového strediska
v Rimavskej Sobote Darina Kišáková
a riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci Jaroslav Zvara, ktorý
nakoniec zaželal všetko dobré, hlavne
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu do
nového roku 2018.
Jaroslav Zvara

Tradičná klenovská Silvestrovská estráda napísala v decembri 2017 už svoju 44. kapitolu.

Strana 6

Klenovské noviny 1/2018

Komunitné centrum – šanca aj výzva
Obec Klenovec sa v Pláne rozvoja obce a Komunitnom pláne
sociálnych služieb ako svojich základných strategických rozvojových dokumentoch zaviazala založiť nové zariadenie sociálnych
služieb – komunitné centrum. Práce na realizácii projektu pokračujú fázou prípravy priestorov pre pôsobenie zariadenia. V súčasnosti finišuje rekonštrukcia budovy bývalých detských jasieľ na
námestí zo získaných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
vo výške približne 100 000 eur. V ďalšej etape projektu bude nevyhnutné zvládnuť proces registrácie poskytovateľa sociálnej služby
a následne obec plánuje s využitím mzdových prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom
Národného projektu Komunitné centrá zamestnať v zariadení troch
pracovníkov.

Prevádzkovanie komunitného centra
je pre našu obec šancou, zároveň však
bude testom schopností a charakteru
miestneho spoločenstva. Samotné
založenie zariadenia treba vnímať ako
plnenie zákonnej úlohy obce vytvárať
podmienky na podporu komunitného
rozvoja. Pracovníci zariadenia budú,
samozrejme, povinní zabezpečovať
výkon základných odborných činností
v zmysle zákona, ale zo samotnej filozofie fungovania komunitných centier
vyplýva, že ťažisko práce ustanovizne
bude spočívať najmä v poskytovaní
činností špecifických pre tento druh
sociálneho zariadenia, ako je výkon
preventívnej aktivity, zabezpečovanie
záujmovej činnosti, pomoc deťom pri
príprave na školské vyučovanie a pod.
A tu vyvstáva výzva pre celé miestne
spoločenstvo. Napokon, aj zákon o
sociálnych službách predpokladá, že
ciele na úseku komunitného rozvoja
je možné dosiahnuť len pri spolupráci
obce s občianskymi združeniami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
vzdelávacími, kultúrnymi a telovýchovnými inštitúciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a všetkými ďalšími
osobami s ochotou podieľať sa na rie-

šení potenciálne či aktuálne nepriaznivej sociálnej situácie občanov.
Aj v Klenovci bude platiť to, čo platí
všade; že úspešnosť činnosti komunitných centier závisí od toho, či práve tieto spolupracujúce subjekty budú
schopné spojiť sily a využiť vytvorené
priestorové, materiálne a personálne
kapacity zariadenia pre zmysluplné
komunitné aktivity, nech už ide o umeleckú a športovú záujmovú činnosť,
vzdelávacie aktivity na úseku starostlivosti o zdravie alebo starostlivosti o
domácnosť, klubovú činnosť, misijné
aktivity, organizáciu jednorazových
alebo periodických kultúrnych a športových podujatí, prípadne akékoľvek ďalšie aktivity zamerané na deti a mládež,
mladé rodiny, seniorov a iné skupiny
ohrozované nepriaznivou sociálnou situáciou. Keďže komunitné centrum by
malo byť do prevádzky uvedené najneskôr do konca roka 2018, už teraz nie
je priskoro premýšľať, akým spôsobom
sa ako miestne spoločenstvo tejto šance môžeme chytiť. Zo strany obce ako
zriaďovateľa zariadenia môže zaznieť
jednoznačné uistenie, že každá pozitívna iniciatíva bude vítaná a podporovaná.
Michal Píš

Jednota dôchodcov v roku 2017
Členovia našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) sa aj v roku 2017 pravidelne
schádzavali každý mesiac, okrem letných mesiacov júl a august. Každý
mesiac to bolo s iným programom.
Či to už bolo privítanie nového roku,
fašiangy, spoločné posedenie pri príležitosti MDŽ, pri guľáši. Takmer na
každé naše stretnutie si naše členky
zdravotníčky pre nás pripravia zdravotné okienko, kde nás poučia o tom, ako
postupovať pri zdravotnom postihnutí.
V máji sme si pripomenuli Deň matiek,
v októbri Mesiac úcty k starším, kedy
nás prišla pozdraviť hudobná skupina
SOU Hnúšťa. V decembri sa pravidelne už niekoľko rokov stretávame na
mikulášskom posedení v jedálni RD
Klenovec, pretože priestory v klube
dôchodcov sú pre nás nepostačujúce,
nezmestíme sa tam. V septembri sme
zorganizovali poznávací zájazd do
Košíc spolu s ostatnými spoločenský-

mi organizáciami v Klenovci. Spoznali
sme históriu aj súčasnosť tohto mesta,
navštívili sme botanickú záhradu, cestou domov sme sa zastavili v kaštieli vo
Vlachove, kde sme sa dozvedeli zaujímavú históriu tohto kaštieľa, prezreli
sme si zbierku obrazov z Kovačice. Bol
to výborný zážitok pre všetkých účastníkov.
Spevácka skupina Klenovčianka pri
našej základnej organizácii pripravuje
programy, či už na naše stretnutia v
klube, na mikulášske posedenia. Zúčastňuje sa prehliadky speváckych
skupín v Tomášovciach, prehliadky
Gemerského - malohontského osvetového strediska Rimavská Sobota pod
názvom Na strieborných vlnách, ktoré
býva v Rimavskom Brezove a tiež v
Klenovci v programe Pokoj ľuďom dobrej vôle.
Naša organizácia má 64 členov a
podľa mňa má pestrú a zaujímavú činnosť.
- LH -

Spoločná fotografia dobrovoľných klenovských hasičov s prezidentom HaZZ Alexandrom
Nejedlým a starostkou obce Zlatou Kaštanovou.

Cisterna po generálke
Dňa 8.februára na Námestí Karola
Salvu prebehlo slávnostné odovzdávanie repasovanej techniky klenovským
dobrovoľným hasičom za prítomnosti
prezidenta Hasičského a záchranného
zboru SR gen. Alexandra Nejedlého,
generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína
Horvátha a ďalších vzácnych hostí.
Klenovská obloha staronový prírastok
do vozového parku dobrovoľného hasičského zboru už tradične pokrstila
studeným dažďom, no napriek tomu
si početný zástup občanov nenechal
ujsť pohľad na vozidlo CAS 32 na
podvozku TATRA 148 6x6, ktoré bolo
v dielňach spoločností GTB a.s. a
THT Slovensko s.r.o podrobené zásadnej modernizácii v hodnote približne 120 000 eur. Prezident HaZZ SR
A.Nejedlý pri odovzdávaní kľúčov od
vynoveného vozidla veliteľovi Jánovi
Sihelskému vysoko ocenil prácu klenovského hasičského zboru, ktorého
členovia ochotne vykonávajú na dobrovoľníckej báze náročnú a mnohokrát
i riskantnú prácu. Zároveň pripomenul,
že naši hasiči by mali vnímať zhodnotený stroj ako záväzok naďalej rovnako zodpovedne poskytovať súčinnosť
príslušníkom HaZZ, a to aj mimo katastrálneho územia našej obce. Vyslovil

presvedčenie, že nová technika v ich
rukách je dobrou investíciou, ktorá
pri údere nepredvídateľných živlov
pomôže predchádzať rádovo väčším
škodám na majetku, ako aj ujmám na
živote a zdraví občanov. V príhovore
k zhromaždeným obyvateľom ďalej
generál Nejedlý zdôraznil, že zmodernizované vozidlo je len jedným z
praktických dôkazov úspešnosti úsilia
ministerstva vnútra o dosiahnutie kvalitatívneho skoku v úrovni vybavenia
všetkých záchranných zložiek, vrátane
dobrovoľných hasičských zborov obcí.
Uistil prítomných, že ministerstvo vnútra chce ďalej pokračovať v doterajšej
úspešnej spolupráci s obcou Klenovec
a poskytovať jej asistenciu pri plnení
úloh vyplývajúcich obciam zo Zákona
o ochrane pred požiarmi. Konkrétne
črty nabral už aj ďalší krok tohto partnerstva vo forme udelenia dotácie
vo výške 30 000 eur na pokračovanie
rekonštrukčných prác na hasičskej
zbrojnici. Podmienky činnosti DHZO
Klenovec – či už ide o priestorové zabezpečenie, vozový park, techniku, výstroj alebo výzbroj – sa tak vďaka úsiliu
všetkých zúčastnených strán postupne
darí pozdvihnúť na úroveň skutočne
zodpovedajúcu požiadavkám dnešnej
doby.
Michal Píš

Zber biologického odpadu
Oznamujeme občanom, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho
odpadu, že zo strany obce a
spoločnosti Brantner Gemer,
s.r.o. ako zmluvného poskytovateľa zberovej služby boli
ukončené potrebné prípravné
práce. V závislosti od vývinu
počasia obec v priebehu nasledujúceho mesiaca začne s
distribúciou zberných nádob

k žiadateľom. Upozorňujeme
žiadateľov, že odovzdávanie
nádoby bude spojené s podpisom zmluvy o výpožičke.
O podrobnostiach distribúcie
zberných nádob a harmonograme zberu bude obec informovať zapojených občanov
prostredníctvom miestneho
rozhlasu, televízneho informačného kanálu a webstránky
obce.
Michal Píš
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V tomto roku oslávime 40. výročie založenia KD

Rok 2017 v klube dôchodcov
Začiatok roka 2017 nás privítal s príchodom tuhej zimy, ktorá už
viac rokov taká veľká nebola. Cez deň bolo -10 až -15 stupňov a v
noci až -20 stupňov a viac. No našich členov zima neodradila, lebo
sme vedeli, že naša vedúca klubu Mária Dovalová sa o nás postará.
Zapla pece, aj do kachlí zakúrila. Napriek tomu sme aj vo vetrovkách sedeli, no pri teplom čaji sme sa zohriali. Po slávnostnom
privítaní v novom roku nás oboznámila s plánom činnosti, podľa
ktorého sme robili našu činnosť.

Schádzame sa pravidelne každé dva
týždne, či v zime tak i v lete. Usporiadali sme si fašiangové posedenie.
Členky priniesli viac druhov, napr. pirohy vyprážané s makom, orechami,
varené s lekvárom a s bryndzou. Tiež
aj koláče, ktoré boli a sú dodržiavané
podľa tradičných zvykov. Teplý čaj a
káva nechýbali. Na toto fašiangové
posedenie prijala pozvanie aj pani starostka obce a cítila sa medzi nami seniormi dobre. Vždy nás poinformuje čo
je nové v obci a aké zmeny nás čakajú.
Nezabúdame na jubilantov. Medzi inými slávila významné jubileum 80 rokov,
naša dlhoročná pokladníčka, zapisovateľka a kronikárka pani Elena Bartová,
ktorá sa postarala o pohostenie, srdečne jej blahoželali prítomní členovia.
Zúčastnili sme sa osláv Medzinárodného dňa žien spolu s organizáciami v
obci.
Každoročne sa stretávame na výročnej členskej schôdzi, kde hodnotíme
našu činnosť. Mrzí nás, že mnohí naši
prestárli členovia navždy odchádzajú
– zomierajú a mnohí sa pre zdravotný
stav schôdzky nezúčastňujú. Nezabúdame na nich a počas Mesiaca úcty k
starším sme mnohých navštívili v ich
domácnostiach. Boli veľmi radi, že na

nich nezabúdame. Radi by sme privítali nových dôchodcov medzi nás.
Výstavu ručných prác sme urobili už
ako tradične počas GMFS – Klenovskej rontouky, ktorá je každý rok iná.
Boli vystavované okrem ručných prác
aj tradičné náradia vyrábané doma,
napr. tkané výrobky z plátna. Svoje
ručné práce priniesli aj členky z ostatných organizácií v obci. Vystavované
práce zaujali návštevníkov slávností.
Ich dojmy napísali do kroniky Klubu
dôchodcov, ktorú vedie pani Elena
Bartová.
Uskutočnili sme výlet do Betliara a
jeho okolia, čo sa každému páčilo.
Zúčastnili sme sa každoročného stretnutia seniorov v Rimavskom Brezove,
ktoré organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej
Sobote, kde aj naše členky vystúpili v
programe.
V závere roka sme si pripravili Mikulášske posedenie, ktorého sa zúčastnili starostka obce Zlata Kaštanová a jej
zástupca Martin Štefánik. Popriali nám
všetko dobré do nového roku 2018 a
spokojné prežitie vianočných sviatkov.
V roku 2018 si pripomenieme 40. výročie založenia Klubu dôchodcov v
Klenovci.
-eb-

E.Mináčová a L.Kasáčová obsadili 2.miesto v pílení dreva na fašiangoch v Čiernom Balogu.

Už sa fašiang kráti
V najväčšej horehronskej obci Čierny Balog sa 9. – 11.februára
uskutočnil už 23. ročník folklórneho festivalu Už sa fašiang kráti...,
maratón podujatí akcií s množstvom účinkujúcich a divákov.

Vzťah k ľudovej kultúre a tradíciám
majú obyvatelia Čierneho Balogu hlboko vštepenú od svojich predkov.
Naviac k nemu pridávajú svoju dobrosrdečnosť a pohostinnosť. Preto sa
sem radi vracajú nielen obdivovatelia
pravého, autentického folklóru, ale i
účinkujúci, z rôznych kútov Slovenska
i zahraničia. 23. ročníka folklórneho
festivalu Už sa fašiang kráti v Čiernom
Balogu sa zúčastnili aj členovia nášho
folklórneho súboru Vepor. V sobotu
10.februára dopoludnia sa najprv pred
kultúrnym domom predstavili heligonkári Ľubomír Zvara, Ján Kožiak a
zaspievala ženská spevácka skupina.
Po predstavení všetkých súborov sa
pokračovalo súťažou v pílení dreva.
Družstvo žien Elena Mináčová a Lenka
Kasáčová si „vypílili“ 2. miesto a muži

Osmičkový rok 2018
Zhodou okolností sa v slovenských moderných dejinách roky zakončené osmičkou stali významnými, až
magickými, ktoré priniesli zmenu. V roku 1918 vznikla
Československá republika, v roku 1938 sa začal jej
zánik v dôsledku agresie nacistického Nemecka, v
roku 1948 došlo ku komunistickému prevratu v ČSR a
v roku 1968 k obrodnému procesu v spoločnosti pod
heslom Socializmus s ľudskou tvárou. Tieto udalosti
priniesli aj pre našu obec veľké zmeny.
Vo februári t. r. sme si pripomenuli 70. výročie komunistického preratu v ČSR. Táto udalosť, ktorá otriasla našou spoločnosťou, sa v minulom režime nazývala víťazsvom čs. pracujúceho ľudu. Bol to však
prevrat, náhla prenikavá zmena, obrat vo vývoji ČSR,
počas ktorého komunistická strana prevzala moc v
štáte, stala sa vedúcou silou, zbavila demokratické
politické strany a veľkú časť občanov občianskych a
ľudských práv a nastolila diktatúru proletariátu. Zaviedla totalitný a autoritatívny režim.
Po 2. svetovej vojne sa podľa Košického vládneho programu, na ktorom sa politické strany dohodli
v marci 1945 v Moskve, uplatňovala ľudová demokracia. Pri moci bola koaličná vláda demokratov a

komunistov, ktorí spolu bojovali za národné oslobodenie. Po voľbách v roku 1946 vyhrala na Slovensku Demokratická strana (62 %). V Čechách získali
komunisti 40 % a na Slovensku 30 %, čo sa KSČ nepozdávalo a snažila sa zvrátiť politický vývoj vo svoj
prospech. KSČ vyvíjala politický tlak na demokratické
strany. Obviňovala ich zo sabotáží a brzdenia plnenia
vládneho programu. S vedomím pražského vedenia
KSČ došlo k trom neúspešným atentátom na demokratických ministrov J. Masaryka, P. Zenkla a P. Drtinu.
Československá vláda, ktorej predsedom bol Klement Gottwald (KSČ), obmedzila po voľbách kompetencie Slovenskej národnej rady a Zboru povereníkov (slovenskej vlády). KSČ sa priklonila na stranu
prezidenta E. Beneša, ktorý presadzoval aj po 2.
svetovej vojne československý centralistický model.
Ten podporovali aj české občianske politické strany
(sociálni demokrati, národní socialisti a lidovci). Po
voľbách sa stal predsedom Slovenskej národnej rady
Jozef Lettrich (DS), ale predsedom Zboru povereníkov ostal Gustáv Husák (KSS), ktorý sa v jeseni 1947
pričinil o rekonštrukciu Zboru povereníkov a dosiahol,
že komunisti získali väčšinu.

Michal Jakabšic a Tomáš Plavucha
3.miesto. Po súťaži sa členovia súboru odviezli horehronskou železničkou
na miesto, kde program pokračoval
ďalšou časťou a to: bursovaním – fašiangovou pochôdzkou FS Vepor po
miestnych častiach Nový a Starý
Krám. Po skončení pochôdzky sme sa
vrátili späť do kultúrneho domu, kde
večer účinkoval FS Vepor v programe
Fašiangy, fašiangy, fašiangovie časy
.... V nedeľnom programe Heligonkári
sa predstavil Viktor Brádňanský, sólista - spevák a heligonkár FS Vepor a
v pásme Povedali naši vašim účinkovala FSk Brezinky z horehronskej obce
Polomka. Folklórna skupina Brezinky
predviedla aj záverečnú scénku Pochovávanie basy.
Jaroslav Zvara

Rok 1948 sa začal na politickej scéne búrlivo. V
januári a vo februári prebiehali vo vláde politické
spory. Dňa 13. februára 1948 kritizoval minister P.
Drtina komunistického ministra vnútra V. Noska za
bezpečnostnú politiku (všetky vedúce funkcie v polícii v Prahe získali komunisti). Na protest proti tomu
o týždeň podali ministri za demokratické strany demisiu, ku ktorým sa pridali aj slovenskí ministri za
Demokratickú stranu. Očakávali, že prezident prijme
demisiu a vymenuje úradnícku vládu, v ktorej by komunisti nemali zastúpenie. To vyvolalo búrlivý odpor
KSČ, ktorá zorganizovala niekoľko veľkých protestov
nielen v Prahe, ale v celej republike. V továrňach
vznikli ľudové milície a v podnikoch a úradoch, v mestách a obciach sa začali vytvárať akčné výbory, ktoré
uskutočnili prevrat v celej republike. Pod veľkým politickým tlakom nakoniec chorý a oslabený prezident
E. Beneš demisiu ministrov 25. februára 1948 prijal.
Predseda vlády K. Gottwald na ich miesta dosadil komunistických ministrov.
Po komunistickom prevrate si KSČ upevnila svoje
postavenie, občianske a demokratické strany stratili
politický a ekonomický vplyv, začalo sa zoštátňovanie
súkromných podnikov, kolektivizácia, zakladanie JRD
a budovanie socializmu pod vedením ZSSR, ktoré sa
skončilo v novembri 1989.
Július Molitoris
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Príprava na jarnú časť sezóny

(Po)Vianočný turnaj vo futbale si v Klenovci buduje svoju tradíciu, 29.decembra minulého
roku sa ho zúčastnilo osem družstiev. Všetky odohrané zápasy ponúkli fanúšikom zaujímavé futbalové zážitky.

Vianočný futbal

Na sklonku minulého roka, 29.decembra sa konal siedmy ročník Vianočného
futbalového turnaja v Klenovci. Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev z bližšieho
i vzdialenejšieho okolia. Napriek nie najlepšiemu počasiu bola aj účasť divákov fanúšikov celkom dobrá. Aj oni si „vychutnali“ nielen hodnotné športové zážitky,
ale aj chutné občerstvenie, hlavne chýrnu kapustnicu P.Fiľa.
Turnaj vyhralo družstvo FC HC Rimavská Sobota; ďalšie poradie: 2.Brndiarovci,
3.Chemik, 4.Tisovec, 5.Disco Mix, 6.Fitko, 7.Klenovec, 8.Starí páni + mladé nádeje.
- fk -
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Futbalisti TJ Družstevník Klenovec,
účinkujúci v najvyššej oblastnej futbalovej súťaži, začali vo februári s prípravou na jarnú časť sezóny. V zimnom
nepriaznivom počasí robí problém
priestor na trénovanie. Nemáme k
dispozícii multifunkčné ihrisko a preto
tréningy sú zamerané na zvyšovanie
kondície. Máme naplánované tri prípravné zápasy a to s Breznom, Lubeníkom a Ožďanmi. Do mužstva sa vrátil
Tomáš Hlôška z FK Iskra Hnúšťa. Z
toho istého mužstva sme získali pre
nás nového hráča Mareka Kamenskeho. Verím, že sa dobre pripravíme na
začiatok sezóny, ktorá pre nás začína
8.apríla náročným zápasom v Muráni.
Prajem hráčom, aby dobre vstúpili
do súťaže a verím v lepšie výsledky
ako boli v jesennej časti. Zároveň že
dobrými výkonmi potešíme našich fanúšikov. Zároveň chcem pripomenúť
širokej verejnosti a priateľom športu o
možnosti podporiť našu Telovýchovnú
jednotu Družstevník Klenovec o príspevkom 2% dani z príjmov.
Údaje:
IČO: 00692697
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jed-

nota Družstevník Klenovec
Sídlo: Nová štvrť 720, 980 55 Klenovec
O tlačivá pre zamestnancov kontaktujte vedenie futbalového klubu.
Vopred ďakujeme!
Manažer FK Ján Brndiar

Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec
Klenovec v spolupráci so stolnotenisovým klubom v Klenovci pozývajú na VIII. ročník Veľkonočného
turnaja dospelých v stolnom tenise
v sobotu 24. marca 2018 do telocvične Základnej školy s MŠ V.
Mináča v Klenovci so začiatkom
o 9.00 hod. Registrácia hráčov je
od 8.30 hod. Štartovné je 3 eurá.
Počet hráčov na turnaji je obmedzený. Prihlásiť sa na turnaj ako
hráč môžete do 20.marca osobne
v kancelárii mikroregiónu (suterén
Miestneho kultúrneho strediska v
Klenovci) alebo telefonicky 0907
806 230, 0908 824 361. Priaznivci
športu, príďte povzbudiť súťažiacich z obcí mikroregiónu a okolia
(prineste si obuv na prezutie).
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