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KLENOVEC V ČÍSLACH

Naši folkloristi na 15.Plese Gemerčanov a priateľ ov Gemera v Poprade.

Obecný úrad v Klenovci k 1.januáru 2017 evidoval 3 060 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Priemerný vek obyvateľov obce je
na úrovni 40 rokov.
Počas uplynulého roka sa narodilo 25 detí, z toho jedno dieťatko
v cudzine. Zomrelo 36 občanov s trvalým pobytom v našej obci.
V priebehu roka 2016 sa z našej obce odhlásilo v porovnaní s
poslednými rokmi len 28 obyvateľov a na trvalý pobyt bolo prihlásených 36 občanov. K 1.1.2017 máme v obci prihlásených na
prechodný pobyt 80 občanov.
Na matričnom úrade bolo v priebehu roka 2016 uzavretých deväť
manželstiev, z ktorých päť bolo uzavretých civilnou formou a štyri
manželstvá pred orgánom cirkvi. Počas roka 2016 bolo právoplatne
rozvedených šesť manželstiev, ktoré boli uzavreté na Matričnom
úrade v Klenovci.
Ružena Kováčová

Fašiangy 2017 Pribudlo nám desať nových členov
Fašiangy začínajú od Troch kráľov a trvajú až do polnoci pred
Popolcovou (Pirohovou) stredou. V roku 2017 je to 1. marec, a je
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.

V piatok 3. februára sa tanečníci FS
Vepor predstavili v Kultúrnom dome v
Hnúšti na Plese športovcov, kde predstavili tance Po starootcovsky, Polianka a Čardáš z Klenovca.
Spolok Gemerčanov pod Vysokými
Tatrami usporiadal v sobotu 11. februára v hoteli Satel v Poprade už v poradí 15. Ples Gemerčanov a priateľov
Gemera. Na tomto plese sa predstavili
heligonkári a tanečníci FS Vepor i sólistka speváčka Lucia Zvarová.
V sobotu 18. februára sa konal v Kultúrnom dome v Klenovci už po 37-krát

tradičný Osvetársky ples, ktorý organizovala Obec Klenovec. Tanečníci súboru Vepor sa v kultúrnom programe
predstavili tancom Čardáš z Klenovca.
Fašiangy sa krátia bol názov podujatia, ktoré 24. februára organizovali
Gemersko – malohontské osvetové
stredisko, CVČ RELAX a MsKS 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
(Pokračovanie na 7.strane)

JDS hodnotí rok 2016
Aj v roku 2016 naša základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) pracovala podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu práce. Schádzali sme sa v klube dôchodcov pravidelne
každý mesiac, vždy s iným zameraním.

Na januárovom stretnutí sme si odsúhlasili plán práce, zavinšovali do nového roku. Vo februári sme mali fašiangové posedenie so šiškami a čajom,
program pripravila spevácka skupina
Klenovčianka. V marci sme si zorganizovali posedenie so spomienkou na
MDŽ, programom nás opäť pozdravila
spevácka skupina. V apríli sme si pripomenuli ešte Marec mesiac knihy a
lesov. Členovia ZO JDS boli pozdraviť
členov klubu dôchodcov v Kokave nad
Rimavicou, s ktorými sme nadviazali
družbu. Na stretnutí v máji nás so
svojím programom prišli pozdraviť

MDŽ - mŕtvy sviatok?

Všetci zrelší obyvatelia Klenovca si ešte určite živo
spomínajú na dobu, keď Medzinárodný deň žien
(MDŽ) patril k najdôležitejším sviatkom roka. Ale v
období po politických zmenách v roku 1989 akoby
šibnutím čarovného prútika takmer upadol do zabudnutia. A vskutku, zdalo sa, že nikomu vlastne ani nechýba. No v posledných rokoch pozorujeme náznaky
drobnej renesancie jeho slávenia, dokonca si ho aktívne pripomínajú všetci traja najvyšší ústavní činitelia
SR. Na aktuálnosti tak získava otázka, či máme tento
jav klasiikovať len ako bezvýznamný atavizmus, alebo či – naopak – nie je potrebné uvažovať o možnosti
obnovenia masového verejného slávenia MDŽ.
Zrod MDŽ je spojený s veľmi špeciickou historickou
situáciou, charakterizovanou dvoma dominantnými
procesmi: 1.transformáciou stavovských a kresťanských európskych štátov na moderné individualistic-

ké sekulárne demokracie a 2.vznikom početnej robotníckej triedy v dôsledku industrializácie. Prvý proces
značne prispel k zmene v organizácii spoločnosti,
keď politické a ekonomické práva, ktoré sa tradične
viazali na rodinu ako celok (reprezentovanú zvyčajne
najstarším mužom ako jej hlavou), začali sa chápať
ako vlastné každému jednotlivcovi. Jedným z variantov tejto individualizácie bola prvá vlna feminizmu s
hlavnou požiadavkou rozšírenia volebného práva aj
na dospelé ženy. Industrializácia zasa vytvorila potrebu hľadať primeranú legislatívnu reguláciu postavenia robotníkov, ktorí sa z dôvodov takmer nulovej
miery vlastníctva výrobných prostriedkov a súčasného búrlivého populačného rastu ocitli na trhu predaja
práce vo veľmi nevýhodnom postavení. Odpoveďou
bolo diverziikované socialistické hnutie s ústrednou
požiadavkou zníženia ponuky na trhu predaja práce

žiaci ZŠ Klenovec, pripomenuli sme
si Deň matiek, pripravili sme si chlebíčky a čaj. V júni nás prišli pozdraviť
naši hostia z Kokavy s programom,
posedeli sme spoločne pri guľáši. V
letných mesiacoch júl a august sa nestretávame. V septembri sme spolu s
členmi ostatných organizácií v Klenovci usporiadali zájazd do Levoče, kde
sme si prezreli kostol s oltárom Majstra
Pavla, múzeum, župný dom a galériu
Majstra Pavla. Všetkým účastníkom sa
tento poznávací zájazd veľmi páčil. V
októbri sme si pripomenuli Mesiac úcty
(Pokračovanie na 4. strane)

zavedením regulácie pracovného času.
MDŽ vznikol ako výslovne politický sviatok, zameraný na dosiahnutie obidvoch zmienených zákonných
opatrení. Tie vo väčšine krajín euroatlantického sveta
pomerne rýchlo získali podporu širokej verejnosti a
boli pretavené na legislatívne normy. Vtedy sa MDŽ
ako sviatok prvýkrát ocitol v akejsi kríze identity. Ak sa
mal uchovať jeho význam, dalo sa kráčať len dvoma
cestami.
Cestu hľadania nového zmyslu prostredníctvom
dopĺňania nových politických požiadaviek reprezentuje MDŽ v podobe, v akej ho dnes organizuje OSN
ako jeho vyhlasovateľ. Sú to oiciálne oslavy s kontroverznou politickou agendou, viac zastretou než
odhalenou nepríliš konkrétnymi hlavnými heslami,
ktoré sa snažia byť funkčné v kontexte extrémne
rozdielnych životných realít žien od tretieho až po
prvý svet. Takáto koncepcia MDŽ sa u nás v dnešných podmienkach faktickej rovnosti pohlaví neprejavila ako životaschopná. Ukazuje sa, že radikálny
(Pokračovanie na 2.strane)
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Zima v „špecke“
Zima tohto roku prišla ozajstná, teploty cez deň, ale aj v noci,
boli veľmi nízke.Už sme pomaly aj zabudli, aké to je, keď vonku
mrzne až treští. No... niet sa čo diviť, mesiac január aj tak patrí
medzi najchladnejšie mesiace, no a v školách patrí medzi náročné mesiace nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Žiaci prídu do
školy po zimných prázdninách a veru vôbec sa im nechce učiť a
rozmýšľať. Čaká ich však polročné opakovanie učiva, previerky a
nakoniec vysvedčenie, teda výpis vysvedčenia. Aby to nebolo také
náročné a stresujúce, celý január bol u nás v škole sprevádzaný
rôznymi aktivitami.

Pripomenuli sme si, že starať sa o
zvieratká v zime je veľmi dôležité.
Zvlášť, keď je všetko vôkol zasypané
peknou bielou „perinou“. Vtedy by sme
mali hlavne my myslieť na zvieratká a
pomôcť im, aby skôr našli nejakú potravu. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaže
„Ako pomáhame zvieratkám v zime“ a
výtvarne mohli zachytiť, ako môžeme
my, ľudia, pomôcť zvieratám. Zvieratkám sme pomáhali aj v rámci rekreačnej výchovno-vzdelávacej činnosti v
ŠKD. Pretože máme na pozemku vtáčie domčeky, pripravili sme si aj veľa
slnečnicových semienok a kŕmili sme
vtáčiky. Jediným problémom pre menšie deti bolo, že kŕmidlá boli pre nich
vysoko. Pani vychovávateľka Hanka
však najľahšiu Ivanku vzala na ruky a
poradili si. Deti prežili pekné a užitočné
chvíle na čerstvom vzduchu a v zasneženej záhrade. A s pocitom záslužnej
činnosti, veď nasypali vtáčikom krmivo.
Za to nám na jar budú krásne švitoriť
a spievať.
Medzi aktivitami nechýbalo ani kultúrne vyžitie v podobe divadelného predstavenia. Zavítali medzi nás herci z
Divadla Portál z Prešova s rozprávkou
Martinko Klingáč. Činoherno-bábková
rozprávka inšpirovaná Zlatou priadkou Pavla Dobšinského bola pretkaná veselými pesničkami, pri ktorých
sme sa výborne zabavili. 24. január
je venovaný Medzinárodnému dňu
komplimentov. V tento deň sme sa na
našej škole riadili heslom „Pochváľ a
slovami niekoho poteš.“ Veď milé slová nestoja nič a pritom môžu niekomu

zlepšiť aj celý deň. Žiaci si navzájom
posielali komplimenty, napr. : Si dobrá
kamarátka, Máš pekné oči, atď. .A aké
komplimenty napísali žiaci svojim pani
učiteľkám ? - Ste dobrá pani učiteľka,
Ste usmiata, Ste milá a máte nádherné
oči, Ste pekná a dobrá, Ste ako obloha
plná hviezd, Ste milá, dobrá a pekne
kreslíte a pod. Aj takýmto spôsobom
učíme žiakov byť k ľuďom pozorní, úctiví. Učíme ich, že milé slová a lichôtky
na adresu našich blízkych by sme mali
používať počas celého roka. Pripomenuli sme si aj Medzinárodný deň bez
internetu. V tomto roku pripadol tento
deň na 27. januára, kedy sme sa aj
my v škole snažili internet nepoužívať vôbec. Určenú hodinu sme trávili
aktivitami na upevnenie priateľských
vzťahov v triede, športovými aktivitami
alebo pobytom na čerstvom vzduchu.
Vypnutím počítača a odpojením sa od
siete sme si pripomenuli to, čo je v živote naozaj dôležité: priatelia, rodina,
zdravie a sloboda.
No a naši najmenší sa denne v škole
hrajú. Veď preto chodia do školy rady.
V januári napr. venovali hry ľudskému
telu. Na hodinách pracovného vyučovania tvorili, na výtvarnej výchove maľovali, na matematike spájali geometrické tvary, cvičili, k tomu aj spievali a
prakticky si vyskúšali všetky zmysly,
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou
ľudského bytia. A že z takéto učenia
majú deti radosť, svedčia aj všetky fotograie, na ktorých sú ich usmiate tváričky. Pozrieť si ich môžete na www.szsklenovec.eu.
ŠZŠ Klenovec

Žiaci špeciálnej základnej školy využili tohtoročnú bohatú nádielku snehu na
pohybové aktivity na čerstvom vzduchu.

Činnosť organizácie SZZP
Naša organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých patrí
medzi najstaršie organizácie. Bola
založená v 70-tych rokoch minulého storočia. Od tej doby mala rôzne
názvy. V súčasnosti máme 86 členov
a 6 postihnutých detí. Patríme pod
Okresnú radu Poltár a Ústrednú
radu Martin. Naša činnosť je zameraná hlavne o starostlivosť našich
členov. Zabezpečujeme im rehabilitačné pobyty. V minulosti boli tieto
pobyty hradené ústrednou radou a
okresnou radou. Teraz si tieto pobyty hradia účastníci sami. V letnom
období organizujeme zájazd na kúpanie v liečivej vode s vírivkami a
masážnymi prúdmi. Navštevujeme doma tých členov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje chodiť medzi nás do klubu. Teší ich hlavne to,
že sa majú aspoň s niekým porozprávať. V Klube dôchodcov robíme
rôzne akcie, ako je napríklad fašiangové posedenie pri šiškách, MDŽ,
Deň matiek, Mesiac úcty k starším a posedenie s jubilantmi. S deťmi
sme sa zúčastnili Dňa detí na Zbojskách. Cesta parným vláčikom a
súťaže, ktoré ich tam čakali, im dali veľký zážitok. Na Mikuláša sme
deťom pripravili balíčky plné ovocia a sladkostí. Zúčastňujeme sa rôznych akcií poriadaných inými organizáciami a tiež obecným úradom.
Zúčastnili sme sa výzvy na pomoc upratovania pri vytváraní oddychovej zóny, za čo členkám ďakujeme.
Výbor SZZP

MDŽ - mŕtvy sviatok?
(Dokončenie z 1. strany)

antiesencializmus tretej a štvrtej vlny feminizmu nenachádza v širšej spoločnosti výraznejšiu rezonanciu. Podobne požiadavky na zlepšenie postavenia
žien vo vzdialených krajinách sa stretajú skôr s apatiou, keď naša verejnosť nevníma, že by na zmenu
tamojších pomerov mohla mať reálny vplyv.
Inú možnú náplň MDŽ predstavuje podoba, ktorá
sa u nás pomerne výrazne uplatňovala pred rokom
1989. Jej podstatou je obrat k hodnotovým konštantám života. Žena bola ctená ako zdroj skutočných,
každodenne a bezprostredne vnímaných hodnôt v
reálnych podobách bežného života – ako manželka, matka, dcéra, družka - s jej krásou, špeciickým

charakterovými prednosťami, nadaniami... A v takejto
podobe sviatok naozaj dokázal osloviť spoločnosť.
Prečo potom došlo k takému rapídnemu úpadku vážnosti MDŽ? Váži si azda dnešná spoločnosť ženy
menej? Nemusí to byť tak. Jednou z hlavných príčin
tejto premeny môže byť emancipácia nových, vyhranenejších, a práve preto zrejme aj zrozumiteľnejších
sviatkov, ktoré prebrali značnú časť prirodzenej energie MDŽ. Bolo by napríklad zásadnou chybou pripisovať šokujúcu rýchlosť a sebavedomosť, s ktorou sa
v našej kultúre udomácnil sviatok sv. Valentína, len
akejsi „agresívnej amerikanizácii“. Je očividné, že
nový sviatok rozochvieva dôležitú strunu v duši našich občanov. Strunu, na ktorú kedysi dokázal zahrať

práve MDŽ. Veď podobný nárast významu na úkor
MDŽ zaznamenal v posledných desaťročiach aj Deň
matiek.
Preto pri návrate k úvodnej otázke o možnosti obnovy MDŽ ako celospoločensky prijímaného sviatku
musíme povedať, že jedinou cestou k úspechu môže
byť jeho opätovné zameranie na hodnoty, ktoré sú
spontánne oslavované v spomenutých konkurenčných sviatkoch.
MDŽ sa môže opäť zazelenať, ak bude presadený
z mŕtvej pôdy angažovanej rétoriky naspäť do pôdy
živého citového gesta. Ako zakliata princezná, ktorú
nedokážu vzkriesiť žiadne slová, ale len láskyplný
bozk, tak aj tento sviatok môže opäť ožiť. Ale len ako
sviatok verša, kvetu, bozku... Skúsme si na to spomenúť i 8. marca a vyjadrime ženám svoju úprimnú
vďačnosť za všetko, čím obohacujú náš život!
Michal Píš
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Polročná bilancia ZŠ s MŠ
...Čas neúprosne plynie ako voda dolu Klenovskou Rimavou,
ukrajuje deň za dňom. Prvý polrok školského roka 2016/2017 v Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča je za nami. V
januári zasadla Pedagogická rada školy, nadišiel čas bilancovať.
Tento školský rok sa začal a stále pokračuje v znamení organizačných zmien v našej škole. Zlúčenie s materskou školou do jedného
právneho subjektu od 1. septembra, nová Rada školy, od 1. januára
zmeny vo vedení školy. Potrápili sme sa s „papierovaním“ , ktoré
súviselo so zlučovaním, začali sme ako „nová“ škola, ale naše ciele a úlohy sa nezmenili.

V čom sme dobrí? Čo nás trápi?
Kde sú ešte rezervy? Aj na takéto
otázky treba dať odpovede.
Na úvod zopár čísel. V súčasnosti
má škola 224 žiakov v základnej
škole a 57 žiakov v materskej škole. 18 žiakov plní povinnú školskú
dochádzku mimo územia Slovenskej
republiky, 12 žiakov sa vzdeláva
podľa individuálneho vzdelávacieho
programu a 54 žiakov má vzdelávanie sťažené sociálne znevýhodneným prostredím. A ako to dopadlo
pri polročnom hodnotení? Z 206
klasiikovaných žiakov prospelo 151
žiakov (73,3%), neprospelo 55 žiakov (26,7%). Príčiny neprospechu
súvisia aj s vysokým počtom vymeškaných vyučovacích hodín. Žiaci v
prvom polroku vymeškali spolu 16
456 vyučovacích hodín, čo je takmer 80 hodín na žiaka za polrok. Z
55 neprospievajúcich žiakov má 41
vymeškaných viac ako 100 vyučovacích hodín. Prenasledovali nás
chrípkové ochorenia a kiahne. Za
výborný prospech, vzornú dochádzku a aktívnu prácu na vyučovaní sme
udelili 38 pochvál triednym učiteľom
a 5 pochvál riaditeľom školy. Došlo
aj na pokarhania, tých bolo 10 a 24
znížených známok zo správania.
Najčastejšie za neospravedlnenú
dochádzku, ale aj za porušovanie
školského poriadku.
Našim prváčikom sa darilo dobre. Aj
keď dali svojim učiteľom a vychovávateľkám na začiatku školského roka
poriadne zabrať. Ale už sú to smelí a
šikovní žiaci, darí sa im čítať, písať,
počítať.
Oproti vlaňajšku sa prospech trochu zhoršil, aj vymeškaných hodín
pribudlo, ale my to napravíme v druhom polroku. Pomôže nám v tom aj
spustenie národného projektu Škola
otvorená všetkým, v rámci ktorého
boli v našej škole vytvorené pracovné miesta pre dvoch pedagogických
asistentov a dvoch odborných zamestnancov od 1. marca 2017 až do
31. augusta 2019. Projekt je spoluinancovaný z prostriedkov EÚ, zameraný na prácu so žiakmi zo sociálne

znevýhodneného prostredia. Má pomôcť zlepšiť podmienky na prípravu
žiakov na vyučovanie zavedením
celodenného výchovného systému,
zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s
rodičmi. Škola získa prostriedky aj
na realizáciu voľnočasových aktivít a
doučovanie.
A čo robíme v škole, keď sa práve
neučíme? Tu nastupuje záujmová
činnosť, mimoškolské aktivity, súťaže. Školský rok 2016/17 vyhlásilo
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu za Rok čitateľskej
gramotnosti. U nás začal úpravou
priestorov školskej knižnice, rozdelením niektorých kníh do tried, aby
žiaci trávili viac času s knihou v ruke.
Pokračoval zapojením do projektu
Záložka do knihy spája školy. Naše
záložky putovali do partnerskej školy
v Horní Bříze a od nich zase k nám.
24. septembra sme spoločne čítali
rozprávky, zapojili sme sa do akcie
Čítame spolu. Rodisko Pavla Dobšinského sme pozdravili prednesom
slovenských rozprávok. Šikovnosť
ukázali aj naši pisatelia literárnych
textov do súťaže Dobšinského rozprávkový Gemer. Kampaň Červená
stužka bola pre nás výzvou na viaceré podujatia v rámci prevencie. Športom proti drogám, Pravda o drogách,
Najlepšia protidrogová nástenka,
Živá červená stužka sú názvy podujatí, ktoré sme zorganizovali v škole.
Švihadlový maratón preveril našu
telesnú kondíciu.
Zdravý životný štýl je neustále v
popredí pozornosti pri výchove
mladej generácie. Týždeň projektu
Hovorme o jedle sme venovali upevňovaniu správnych stravovacích
návykov, pitnému režimu, zdravému
životnému štýlu. Misu plnú zdravia –
čerstvého ovocia – hravo a s chuťou
vyprázdnili štvrtáci na prírodovede.
Ani životné prostredie nám nie je
ľahostajné. Nazbierali sme 2 020 kg
starého papiera a 100 kg kartónov,
ktoré putovali do zberných surovín.
Do tajov slovenských jaskýň a krasu
nás zasvätil člen Oblastnej speleologickej skupiny v Rimavskej Sobote

Igor Balciar. Prisľúbil aj ďalšie stretnutie spojené s nácvikom zlaňovania. Už sa tešíme.
V októbri pozdravili seniorov v
Domove dôchodcov a v Domove
sociálnych služieb žiaci 3. a 7. ročníka krátkym kultúrnym programom.
Absolvovali sme výchovné koncerty,
jeden na tému inančnej gramotnosti,
na druhom zazneli vianočné piesne
a koledy.
Nie je nám ľahostajný ani osud detí
v detských domovoch či hendikepovaných ľudí. Na hračky a športové
potreby v rámci akcie Deti deťom
sme prispeli vyzbieranou sumou 50
eur. V deň verejnej zbierky Biela pastelka hliadka zložená z našich žiakov
vyzbierala v obci sumu 123,60 €.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
inančnú zbierku podporili. V záujmovej oblasti sa tešia veľkej obľube
krúžky ľudový tanec a spev, rómsky
tanec, rozhlasový, bedminton, turistický, lego dacta, lorbal, vybíjaná, a
z tých novších hami-papi.
Ešte zostali nespomenuté výtvarné
a vedomostné súťaže z matematiky,
informatiky.
Školský klub detí navštevuje 80 žiakov školy. Ich program je každoročne

pestrý, plný zážitkov. Tento rok spomenieme aspoň prijímanie prvákov
do družinárskeho cechu, návštevu
kultúrneho podujatia Máša a medveď na ľade v Košiciach, divadelné
predstavenie Palculienka, fašiangovo–valentínsky ples. Aj práca a
činnosť v materskej škole je pestrá
a rôznorodá. Deti sa zoznamujú s
ľudovými tradíciami, učia sa po anglicky, pridávajú kačičkám na Rimave trochu krmiva, aby v tuhej zime
netrpeli hladom. Veselo si šantia na
snehu. Ale najviac sa potešili novým
oknám a dverám na budove materskej školy.
No, čo vy na to? Je toho za pol roka
dosť, aj keď tu nie je spomenuté
všetko. O našich aktivitách sa môžete dozvedieť viac na webovej stránke
školy, alebo na podujatia prísť a pridať sa k nám. Milí rodičia, neváhajte,
kalendár podujatí je na našom webe,
príďte medzi nás. Veľké ďakujem
za bohatú a rôznorodú činnosť patrí
všetkým zamestnancom i rodičom,
ktorí sa na nej podieľali a ďalej v nej
pokračujú a neváhajú obetovať svoj
voľný čas deťom, žiakom pri napĺňaní ich záujmov.
Ľ.Vančíková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Zo života ZO SZPB v Klenovci
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je občianske združenie, ktoré združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu
spravodlivosť, ako aj ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho
poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a stanovami.

Základná organizácia SZPB v Klenovci mala 118 členov ku koncu roka
2016. Dve najstaršie členky, a to Júlia Parobeková a Zuzana Brádňanská
opustili naše rady. Základná organizácia má už len päť žijúcich priamych
účastníkov SNP a to sú všetci vo veku
nad 90 rokov, ktorým vysoký vek a
zdravotný stav bráni aktívne sa podieľať na práci organizácii. Priemerný vek
členov je 67,5 roka čo je viacej ako je
celoslovenský priemer a viac ako priemer v okrese Rimavská Sobota. V tomto roku sa nám podarilo získať dvoch
členov, takže stav členskej základne sa
nezmenil. Snahou našej organizácie je
omladzovať členskú základňu, čo sa
nám darí len veľmi pomaly a preto sa
snažíme svoje aktivity vyvíjať tak, aby
boli zaujímavé aj pre mladších.
Každoročne si pripomíname 23.januára oslobodenie Klenovca a to zverejnením na Infokanáli a v posledných
rokoch aj premietnutím vhodného
ilmu. Deň víťazstva nad fašizmom a
SNP si pripomíname kladením vencov
k pomníkom a vhodným programom.
Aj keď účasť občanov a škôl nie je
malá, ale potešilo by nás, keby sa nás
tam stretlo ešte viacej. V posledných

rokoch sa nám podarilo uskutočniť
každoročne jeden zájazd s podporou
dotácie z obecného úradu a tak aj v
tomto roku plánujeme ísť do Čičmian,
Rajeckej Lesnej a Bojníc. Podľa možností a záujmu berieme aj žiakov ZŠ V.
Mináča, kde v roku 2016 sme medzi
prvými navštívili novootvorené Múzeum holokaustu na Slovensku v Seredi.
Ústredná rada SZPB vydáva aj svoj
zväzový časopis Bojovník, kde aj naša
organizácia informuje o svojej práci
a tiež o jubilantoch, ako aj tých, ktorí
opustili naše rady. Celoročné predplatné je 11,70 euro a je to zaujímavé čítanie pre tých, ktorých zaujíma história 2.
svetovej vojny.
Spolupracujeme so všetkými organizáciami v obci.
Členovia našej ZO sa každoročne zúčastňujú celoštátnych osláv v Kališti v
rámci podujatia Vypálené obce varujú,
ako aj osláv SNP v Banskej Bystrici a
na Dukle.
Naša organizácia je otvorená pre všetkých ľudí, ktorým boj proti fašizmu a
občianskej neznášanlivosti je blízky a v
súčasnosti aj veľmi aktuálny. Je každý
takýto človek medzi nami vítaný.
-js-
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Pribudlo nám desať nových členov

JDS hodnotí rok 2016
(Dokončenie z 1. strany)

Predstavenie hotového gobelínu s názvom Náboženské povstania.

Vyšívanie a história
Zdá sa vám, že to akosi nesúvisí? V jednom z projektov Spoločenstva evanjelických žien boli
práve tieto dve veci umne skĺbené. História reformácie pretavená do obrazov od akademickej
maliarky prof. Janky Krivošovej
je vyšitá na veľkoplošných gobelínoch a to tvorí spolu cyklus
šestnástich obrazov. Celé dielo je
pripravované k päťstému výročiu
reformácie. Na seniorátnej akcii v
Rimavskej Sobote 8. januára sme

v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej mohli
vidieť šesť z nich. Zároveň sme
predstavili aj vyšitý gobelín nášho
seniorátu. Vyšívalo ho postupne
jedenásť žien a môžeme sa pochváliť, že šesť z nich boli Klenovčanky. Nemalú časť (šesť koní v
pohybe a iné) vyšila pani Pavlínka
Bencová. Ďakujeme za túto prácu, ktorú budú môcť obdivovať aj
v Nemecku na jubilejných oslavách.
Anna Germanová

k starším, programom nás pozdravili
žiaci našej ZŠ. V spolupráci s Gemerským malohontským osvetovým strediskom a žiakmi špeciálnej základnej
školy sme mali tvorivé dielne a spolu
so žiačkami sme varili šúľance s makom a plietli košíky z pediku. Naša
spevácka skupina pozdravila jubilantov
našej obce na spoločnom posedení.
V novembri sme si pripravili literárny
večierok, na ktorom členky vystúpili s
pásmom Zuzanka Hraškovie od P. O.
Hviezdoslava, zohriali sme sa uvareným teplým punčom. V decembri už
tradične sa stretneme na Mikulášskom
posedení s programom v ktorom vystúpili naši priatelia z Kokavy a tiež členky
našej speváckej skupiny. Členky speváckej skupiny vystúpili tiež v programe Pokoj ľuďom dobrej vôle, v mesiaci
november sa tiež zúčastnili prehliadky
na Strieborných vlnách v Rimavskom
Brezove. Členky našej ZO JDS sa
zúčastnili aj výjazdového zasadnutie
okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska. V minulom roku sme privítali
medzi nami aj desať nových členov.
Pravidelne si pripomíname aj okrúhle

500. výročie reformácie
Na začiatku kalendárneho roka býva v kresťanských cirkvách Aliančný modlitebný týždeň.
Je to čas spoločných ekumenických Bohoslužieb. Bolo tomu tak aj v Klenovci od 8. do
15.januára t.r., keď sa na spoločných modlitbách stretli evanjelici a baptisti. Témou stretnutí
bola reformácia. Boli to veľmi zaujímavé témy, ktoré sme preberali. Po skončení som položil niekoľko otázok bratovi farárovi Romanovi Roskošovi.

-Prečo bola reformácia potrebná a v čom
bola jej podstata?
- Ak chceme pochopiť myšlienky reformácie, určite
musíme začať poznaním a porozumením doby, v
ktorej sa odohrala. Už od svojho počiatku zvádzalo
kresťanstvo zápasy o svoje prežitie v akejsi opozícii
proti svetským mociam, teda proti politickému zriadeniu. Postupom času sa viera a svetská moc začali prelínať a dokonca až spájať. Vytvárala sa tak
štruktúra, ktorá mala pôsobiť ako jednota. To však
bolo len naoko. Pravdou bolo, že sa tieto dva stavy - svetský a cirkevný - navzájom dohadovali ku
spoločnému materiálnemu prospechu. Tak sa čoraz
častejšie stávalo, že aj duchovné úrady na rôznych
úrovniach boli obsadzované ľuďmi o ktorých úprimnej viere môžeme silne pochybovať. Podstatná bola
lojálnosť, nie duchovná zanietenosť. Svoju úlohu zohrali aj vojny a choroby, ktoré mali za následok, že aj
vzdelanosť, ktorá sa sústredila v tom čase prevažne
v kláštoroch a na univerzitách, bola značne zredukovaná. Aj tieto inštitúcie boli v situácii, že pre svoje
prežitie znižovali nároky na prijímanie nových členov.
To malo prirodzene za následok morálny a teda aj
duchovný úpadok. Ten sa žiaľ postupne šíril všetkými štruktúrami moci - ako svetskej, tak aj cirkevnej.
Samozrejme, objavovali sa ľudia alebo skupiny, ktoré volali po duchovnej obnove. Takých poznáme pod
jednotným pomenovaním predreformátori. Pre našu
oblasť je najznámejší Jan Hus, ale boli aj ďalší, ktorí

hľadali cestu reformácie cirkvi v mysticizme, čo bolo
hľadanie priameho spojenia alebo splynutia duše
s Bohom. Známou predstaviteľkou takejto cesty je
Jana z Arku - Panna Orleánska. Prelomom v myšlienkových prúdoch bolo obdobie humanizmu a renesancie (r. 1300 - 1500). Práve to bola doba, kedy
sa ľudia začali vracať k počiatkom. V kresťanstve to
znamenalo návrat k Písmu. Vzdelanci tak už neštudovali len latinské preklady a tendenčné výklady,
ale skúmali Bibliu v pôvodných jazykoch - gréčtine,
hebrejčine a aramejčine. To prinášalo nové pohľady
na Písmo, a myšlienky, ktoré z takéhoto skúmania
vzišli sa začali omnoho rýchlejšie šíriť aj za pomoci
nového vynálezu - kníhtlače. Vzdelanci tak pracovali
s myšlienkami, ktoré sa ale v mnohom nezhodovali s
tým, čo vtedajšia cirkev hlásala. A práve to boli prvé
podnety k hlbokej reformácii cirkvi. Podstatnú úlohu
zohral aj prerod spoločnosti.
Začali vznikať i stredné vrstvy obyvateľstva tvorené remeselníkmi a obchodníkmi. Už to viac nebolo
len o bohatých zvrchovaných pánoch a chudobných
roľníkoch. Dovtedy páni držali svojich poddaných
v strachu nielen prostredníctvom sily meča, ale aj
prostredníctvom cirkvi, ktorá často strašila ľudí peklom, aby tak posilnila svoje postavenie ako tej, ktorá
jediná sprostredkúva spasenie. Odrazu tu však boli
vrstvy obyvateľstva, ktoré boli schopné sami študovať a zisťovať pravdu.

výročia našich členov, v minulom roku
to bolo 17 členov. Počas minulého roku
boli dve naše členky ocenené ďakovným listom za dlhoročnú prácu v organizácii.
Myslím, že je toho dosť a činnosť v
našej organizácii je pestrá.
- lh -

Atmosféru na podujatiach ZO JDS
často spríjemňujú členovia FS Vepor.

Cirkev si stále snažila upevniť svoje postavenie a
prezentovať svoju moc aj prostredníctvom stavieb.
Budovali sa ohromné katedrály a monumentálne
diela, čo však vyžadovalo mnoho inančných prostriedkov. Na ich získanie sa zneužilo učenie o odpustkoch. To bolo cirkvi známe už od šiesteho storočia.
No v období neskorého stredoveku sa udeľovanie
týchto odpustkov „spoplatnilo“. To znamená, že cirkev začala kupčiť s Božou milosťou. A to je moment,
ktorý samotného Luthera vyprovokoval k tomu, aby
31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov. Práve tento dátum sa považuje za akýsi oiciálny počiatok reformácie.
Celkovo je však tento proces záležitosťou vyvíjajúcou sa prakticky až dodnes.
Podstatou totiž nebolo len zabránenie predaju odpustkov. Proces reformácie v 16. storočí so sebou
niesol mnohé ďalšie myšlienky. V prvom rade to bol
návrat k Písmu ako k základnému prameňu života
viery. Táto viera mala byť zvestovaná ľuďom v zrozumiteľnej reči a nielen v bohoslužobnom jazyku latinčine - ktorej prostí ľudia nerozumeli. Ďalej šlo o
šírenie vzdelanosti - ľudia nepoznali ani Desatoro
alebo Otčenáš a to z jednoduchého dôvodu - i samotní kňazi ich vedeli len po latinsky, nie však v jazyku ľudu v ktorom pôsobili.
Reformácia teda bola, a dodnes je, procesom zmeny vo forme návratu k podstate. A tá leží v Písme,
ktoré pojednáva o Kristovi. V 16. storočí vyústila do
úspešného procesu, ktorý mal celocirkevný dosah.
To však bolo len vyústenie snáh, ktoré sa v cirkvi objavovali už skôr, avšak podarilo sa ich potlačiť. Tento
proces zmenil celú cirkev. Reformačné myšlienky
postupne v rôznej miere ovplyvnili ako reformované
cirkvi, tak aj rímsko-katolícku.
Ján Kováčik
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Kresťanská cirkev sa v stredoveku dostala v dôsledku preniknutia svetských
vplyvov do jej života, ako aj pre okázalosť a privilégiá kňažského vzťahu, do
krízy. Cirkev sa odklonila od pravého
kresťanského učenia. Predávanie odpustkov za tresty, ktoré sa z cirkevného
hľadiska považovali za hriechy, vyvolalo veľký odpor nielen v radoch kňazov
(v Čechách to bol napr. Jan Hus, 1372
– 1415), ale aj u cirkevníkov.
Odpustky sa stali zdrojom obrovských
príjmov cirkvi. Bol to nešvár, proti
ktorému sa najrazantnejšie postavil
významný nemecký teológ, profesor
MARTIN LUTHER (1483 – 1546). Dňa
31. októbra 1517 pribil na dvere kos-
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tola vo Wittembergu 95 téz a vyzval
cirkev na verejnú diskusiu o podstate
odpustkov. Jeho vystúpenie malo veľký
ohlas. Deň 31. október 1517 sa preto
považuje za začiatok reformácie. Tohto
roku teda uplynie 500 rokov od tejto
významnej udalosti, ktorá ovplyvnila
aj vývoj vo svete. Reformáciu cirkvi si
budeme na Slovensku pripomínať po
celý rok 2017.
Hlavným predstaviteľom reformácie bol Martin Luther, ktorého za jeho
vystúpenie proti odpustkom obvinili z
kacírstva. Pápež ho v roku 1520 dal do
kliatby. V roku 1521 odmietol aj pred
cisárom Karolom V. svoje tézy odvolať.
Ujal sa ho saský kurirst (knieža opráv-

Stál som v januári v čase osláv oslobodenia obce
pri pamätníku padlých v Klenovci na námestí. Čítal
som po niekoľkýkrát mená Klenovčanov, ktorí odišli z Klenovca bojovať ďaleko, ďaleko a viacej sa do
Klenovca nevrátili. Vyše sto mien! Vyše sto rodín sa
muselo vyrovnať s tým, že ostali bez chlapov... Spomínam si, ako nám deťom v Klenovčoku sused rozprával zážitky z prvej svetovej vojny v rokoch 1914
- 1918 Sused ujo Michal bol stredne vysoký chlap,
širokých ramien. Mocný, nikoho a ničoho sa nebál.
Mal okolo 65 rokov (1890 – 1974 ). Bol na vojne
dlho, viacej ako 3 roky. Keď rozprával, mali sme to
aj s výcvikom. Vpravo vbok, vľavo vbok.. Velil nám
aj nemecky, rázne nahlas. Dospelým sa to veľmi nepáčilo, čo všetko nám rozprával. Ľutovali nás, že sa
v noci budeme báť. Lebo sused nám často rozprával,
ako bojovali, ale aj o tom, ako veľakrát na talianskom
fronte sedeli v zákopoch pri rieke Piave, triasli sa od
zimy a nechápali, čo tam ďaleko od Klenovca robia.
Prečo na tých poliach, kopcoch, kde by sa malo orať,
siať, pásť kravy sa, bojuje a zabíja.
Raz to rozprávanie bolo naozaj veľmi drsné. „Všetci sa na nás vykašlali. Chápete? Všetci. Bolo
blato, lialo celé dni.. Nemôžeš nič. Nič! Už vieš, že sa
nedá ani ujsť, ani nikde ukryť. Skúsim rýchlo utekať
alebo zastať, aby ťa netraili? Nie! Radšej zaľahnúť?
Čo budeme jesť, kde budeme spať? Tu? V tom blate?“ - Ujo Michal pri rozprávaní chodil, gestikuloval
rukami tvár mal napätú, sústredenú. My sme sedeli
na klátikoch dreva predstavovali sme si tú hrôzu a
s napätím počúvali ďalej. - „ V ten jesenný deň, keď
sme trčali v zákopoch možno aj týždeň, sme začuli známe šušťanie až pískanie letiacich granátov a
strach, kde a kedy to zasa vybuchne. Výbuch! Výkriky ranených chlapov, s ktorými som sa pred chvíľou
rozprával.“ - Sused na chvíľu prestal rozprávať, aj sa
zastavil a zostal stáť otočený k nám chrbtom. Pomaly
sa obrátil, stuhnutou tvárou k nám, vytrhol sekeru
zaťatú do nátoňa, posadil sa naň a pokračoval s trasúcim sa hlasom. -„Chlapi, ktorí pred chvíľou boli živí,
už nežijú. Vyskočil som zo zákopu a začal som kričať,
prestaňte, prestaňte! Veď sme ľudia a kapeme tu ako
muchy. Prečo? Boli by ma vtedy možno zabili, lebo
streľba pokračovala, ale mne už bolo všetko jedno.“ - Boh vás ochránil? Opýtal sa niekto zo starších
chlapcov, lebo to chcel počuť. -„Mňa sa na nič nepýtaj. Opýtaj sa Boha alebo koho. My sme sa to pýtali

nené voliť panovníka) Fridrich III. Múdry a umožnil mu útek na hrad Wartburg,
kde preložil do nemčiny Bibliu a stal sa
zakladateľom nemeckého spisovného
jazyka.
M. Luther ako teológ vyzdvihoval
Nový zákon (Novú zmluvu) pred Starým zákonom. Bol etik. Kritizoval feudalizmus a klerikálny parazitizmus.
Bol nielen reformátor cirkvi, ale aj
školstva, vzdelávania a hudby. Podnietil nový rozvoj meštianskej spoločnosti, výtvarného umenia a kultúry. Bol
úspešný organizátor cirkvi a zakladateľ
protestantizmu.
Vládna moc reprezentovaná Habsburgovcami spočiatku proti reformácii nezasahovala. Evanjelici sa aj na
dnešnom Slovensku v pokoji sformovali a utvorili si cirkevné zbory. Medzi
prvými boli východoslovenské mestá.
Ich zástupcovia sa zišli v roku 1546 na
synode v Prešove. Potom to boli ban-

tam na fronte každý deň.. Ale hej, ďakujem Bohu, že
som sa vrátil, že moje meno nie je na pomníku na
námestí medzi tými 138 menami. Antalík, by bolo niekde na začiatku. Ale čo tí, ktorí tam ďaleko ostali? Čo
tie rodiny, kde sa nevrátili otcovia synovia? Nezabili
ma vtedy možno preto, lebo kamarát, ktorý videl čo
stváram ako stojac zúrivo nadávam a kričím, riskujúc
svoj život, vyplazil sa zo zákopu a pažbou pušky ma
treskol po nohách tak, že som od bolesti klesol na
zem. Zachránil mi život. Na pravej nohe mám pamiatku. Aha!“ - Vyšklbol pri tých slovách nohu obkrútenú
onucou zo sáry čižmy, aby nám ukázal jazvu na lýtku.
- „Nemyslite si, že som nejaký hrdina, keď som sa
vrátil živý. Nie! Nie! To nie je pravda! Vrátili sme sa,
je to zázrak, ale nemali sme dôvod vyskakovať od
radosti. Vraj som ukrutne tvrdý chlap, hovoria o mne.
Keď som sa z vojny vrátil, mal som vraj skoro stále

Verím v dobro?
zaťaté zuby. Len to vám ešte poviem, že keď sme sa
vrátili, bolo treba robiť aj za tých chlapov, čo padli v
boji.“ -Bývalý frontový vojak pri slove padli si strhol
čiapku a sám si zavelil: Pozor! A aj my sme vyskočili
do pozoru a vzdali poctu. Po chvíli sme sa posadili a
počúvali ďalej- „Orať, siať, kosiť, hrabať, sušiť, zvážať nielen na svojom majetku, ale aj susedom, rodine
vdovám. Veď v niektorých rodinách zostali len ženy,
deti... A museli všetci robiť, aby nejako prežili. Jojojoj,
to sa mi ťažko aj rozpráva a bolo to treba žiť. Keby
som sa stretol s tými, čo za to všetko zlo môžu, týmito
rukami by som ich chytil a vykrútil im krky.“
My deti sme ani na okamih nepochybovali, že
by to sused ujo Mišo dokázal. Jeho synovia a tiež
susedia z Pavlinky často spomínali, ako to bolo, keď
ich otec pomáhal tak, že s ich záprahom a vozom
najprv pomáhali druhým a len potom na svojom majetku. Pri prácach na poli, keď sa často čaká na počasie, bolo pre neho samozrejmé, že tú nevýhodu,
alebo aj škodu, keď pred žatvou im všetko zmoklo,
ich rodina ľahšie prekoná. Tak to bolo aj vtedy, keď
sa rodiny rozrastali a majetok bolo treba deliť. Ujo
Michal prešiel so svojou rodinou na Meďané. Do
ťažších podmienok, ako prejav vďaky za život. Veľmi
rád som pozoroval a počúval takýchto ľudí ktorí žili

ské mestá a ďalšie spoločenstvá, ktoré
sa úplne odpútali od katolicizmu.
Reformácia sa na Slovensku šírila
v zložitom období. V roku 1526 Turci
porazili Uhorsko v bitke pri Moháči a
prenikli do stredu krajiny. Zvyšok Uhorska pripojili Habsburgovci k Rakúsku.
Slovensko sa stalo centrom uhorského
štátu. Do Bratislavy a Trnavy sa presťahovali ústredné kráľovské úrady a
ostrihomský arcibiskup s vysokým duchovenstvom.
Reformácia cirkvi bola pre Slovákov
požehnaním. Zdôraznila národný
princíp v náboženskom i praktickom
živote. Slovensko sa v tomto období
vyčlenilo ako samostatný celok, i keď
sa národnostná hranica presunula na
sever v dôsledku obsadenia južného
Slovenska Turkami. Mestá sa postupne poslovenčovali, rástla vzdelanosť a
slovenské národné povedomie.
Július Molitoris

medzi nami v Klenovci. Ženy aj mužov, ktorí sa nedali
premôcť zlému, ale ho premáhali dobrom.
Dnes, v roku 2017, som si už nie taký istý, že by
sa zlo a nenávisť malo mať na pozore pred dobrom,
láskou a spravodlivosťou. Naopak, akoby nám zlo a
nenávisť v priamom prenose každý deň oznamovali:
Sme tu, zvyknite si..! A ešte nezabudnúť na zlo, ktoré
je vo mne v nás. V niektorých situáciách života je odrazu tu, celkom blízko.
Páči sa mi jeden príbeh. Vraj sa stal, keď Albert
Einstein (1875 – 1955 ) chodil do školy. Profesor na
škole vysvetľoval študentom: Dokážem vám, že Boh
nie je. Lebo ak Boh existuje, tak je zlý! Stvoril Boh
všetko, čo existuje? Ak áno, ak Boh stvoril všetko,
to znamená, že stvoril aj zlo. Rozumiete? Prihlásil sa
jeden zo študentov. Pán profesor, môžem sa niečo
opýtať? Pýtajte sa, odpovedal profesor. Pán profesor,
existuje chlad? Čo to má byť za otázku. Prirodzene,
že existuje. Či tebe ešte nikdy nebola zima? Áno,
bola mi zima, ale chlad v podstate neexistuje. Podľa
zákonov fyziky, to čo vnímame ako chlad, je v skutočnosti nedostatok tepla. Pán profesor a existuje tma?
Samozrejme, že existuje, odpovedal profesor. Mýlite
sa pane, ani tma neexistuje. Tma je len nedostatok
svetla. Svetlo vieme skúmať, ale tmu nie. Zlo neexistuje, presne tak, ako chlad, alebo tma. Boh nestvoril
zlo. Zlo je výsledkom toho, čo nastane, keď človek
nemá Božiu lásku vo svojom srdci.
V ten deň sme sa my deti nešli hrať na vojakov, ako
sme to vždy radi v Klenovčoku po záhradách na hôre
a na lašťoku robievali. Mali sme boja už z rozprávania dosť. Bolo nám ľúto tých neznámych otcov, synov, bratov, švagrov, susedov... Nápis na pamätníku
padlých v Klenovci je výstižný: Viacej Božej milosti
ako ľudskej zlosti! Rozmýšľam, ako to dosiahnuť.
Nenapadá ma nič lepšie, ako radí Boh cez Bibliu.
-„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,..nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé..!“ Ale veď to nikto nedokáže!
Súhlasím, nikto. Lebo sú to slová o Božej láske. Nie
o našej. Takou láskou nás má rád Boh. Mňa, teba.
Lebo len ľudia, čo zažili okúsili lásku, môžu, dokážu,
vedia milovať. Dokážu sa postaviť zlu, ako matka na
súsoší v Klenovci. Zdá sa nám, že strelám, granátom,
bombám jej nežná ruka nezabráni? ( Pozri foto ) Alebo...!? My musíme veriť v dobro! Druhá možnosť nám
nedáva šancu. Nikomu!
Ján Kováčik
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Miestny spolok SČK

Autori a účinkujúci tradičnej silvestrovskej estrády 2016.

Silvestrovská estráda 2016
Tak ako po minulé roky, tak aj koncom
decembra 2016 zavítala do kultúrneho
domu v Klenovci silvestrovská nálada.
O dobrú zábavu a smiech sa postarali členovia FS Vepor, ktorí neporušili
zvyk a svojim programom nesklamali.
Silvestrovskou estrádou pobavili nielen
domácich divákov, ale aj tých 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 zaplnená.
V poradí už 43. ročník Silvestrovskej
estrády sa konal dňa 29. decembra
2016. Účinkovali: Lucia Zvarová, Vika
Dovalová, Zuzana Jakabšicová, Janka
Jakabšicová, Paula Vrbínska, Miška
Pockľanová, Vika Lásková, Nika Paľová, Tomáš Husár, Tomáš Plavucha,
Jozef Bulka, Denis Šimonič, Alex Bálint a Kristián Pockľan. O zvuk sa staral
Pavel Vančík. Kulisy mali na starosti
Peter Cavar a Marián Málček a svetlo
členovia FS Vepor. Foto, kamera, video Imrich Garlaty.
Tradičná Silvestrovská estráda sa
tento rok niesla v znamení hľadania
budúcich tanečníkov FS Vepor, pretože mladí ľudia odchádzajú za prácou.
Po predstavení „estrádníkov“ v prvej
scénke bol pohovor na novú atraktívnu sekretárku, v ďalšej nás Mirko
poinformoval o tom, ako mu ide ško-

la, zatočili sme si aj kolenom šťastia
a potom sme mali možnosť zhliadnuť
zaujímavú operáciu alkoholika. O chvíľu sa na scéne objavili lesné víly, ktoré
predviedli svoje umenie tanca . Za ich
vystúpením sálu rozosmial bača, ku
ktorému prišiel na salaš na návštevu
maďarský turista, po ktorých pokračovala scénka Hádaj na čo myslím.
Po scénke svoje umenie predstavila
tanečníčka Lucia Zvarová a chlapci
sa predviedli fľaškovým tancom. Ďalej
pokračovala reklama a kurz sebaobrany a scénka Riadny guľáš, za ktorou
nasledovala ďalšia a to Zalepené ústa,
do ktorej zapojili aj troch divákov. Na
záver, ako to už býva zvykom, sa predstavili „estrádnici“ záverečným tancom,
kolomyjkou, ktorým urobili krásnu bodku za celým programom. Celý program
slovom sprevádzala naša moderátorka
Marianna Resutíková.
Opakovačka záverečného tanca nechýbala ani tento rok. Po záverečnej
klaňačke riaditeľ Miestneho kultúrneho
strediska v Klenovci Jaroslav Zvara
poďakoval našim mladým folkloristom
za príjemný večer, plný dobrej nálady,
návštevníkom podujatia za účasť a
nakoniec zaželal všetko dobré, hlavne
zdravie a rodinnú pohodu do nového
roku 2017.
- jz -

V sprievodnom programe osvetárskeho plesu vystúpili aj tanečníci FS Vepor.

Červený kríž bol založený na pomoc
postihnutým a raneným na bojiskách. Henry Dunant, zakladateľ Červeného kríža, si
po bitke pri Solferine /1859/ zaznamenal:
- Mnoho ranených vojakov bolo ponechaných svojmu osudu. Zomreli na bojiskách,
napriek tomu, že mnohí z nich mohli byť zachránení, keby im bola poskytnutá pomoc.
Bohužiaľ nestalo sa tak pre nedostatok
zdravotníckeho personálu a nedostatok inančných prostriedkov. V roku 1864 vstúpila
do platnosti dohoda zahŕňajúca všetky pravidlá, tzv. Ženevská dohoda. Boli prijaté aj
ďalšie tri Ženevské dohody, ktoré sa označujú ako Ženevské konvencie z 12.augusta
1949. Základné princípy Červeného kríža
sú: ĽUDSKOSŤ, NEUTRALITA, NESTRANOSŤ, NEZÁVISLOSŤ, DOBROVOĽNÁ
SLUŽBA, JEDNOTA A SVETOVOSŤ. Základné princípy boli schválené XX. medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v
októbri 1965 vo Viedni.
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Klenovci má 197 členov, s ktorými
pracuje deväťčlenný výbor. Predsedníčka Oľga Kaľavská, pokladníkníčka Eva
Moncoľová, revízorka Danka Ľaudisová.
Ostatné členky výboru: Andrea Kováčová,
Darina Brndiarová, Ingrid Mesiariková,
Erika Ľuptáková, Tatiana Lásková, Agáta
Kožiaková, ako aj 19 dobrovoľníčok - tridsiatkárok, ktoré sú v priamom styku s členmi
pri predaji známok. Naša práca bola v uplynulých obdobiach zameraná na prípravu
zhromaždení, kde sme propagovali prvú
pomoc praktickými ukážkami či už s MUDr.
Šoltésom, hliadkami mladých zo základnej
školy, pani Majerčíkovou z Územného spolku SČK v Rimavskej Sobote alebo ukážkou pána Moncoľa z Tisovca. Podobne
sme zabezpečovali dobrovoľnú zdravotnú
službu na požiadanie organizátorov športových, kultúrnych a iných verejných podujatí,
ako sú napr. Cesta rozprávkovým lesom na
Skorušine a v Klenovci, Klenovská rontouka
(2 hliadky po tri dni), špeciálnej základnej
škole pri okresných prehliadkach detí zo
zdravotnou tematikou, pri uskutočnení
náučných chodníkov na Skorušine a na
Sinci, výstupe na Vepor, v materskej škole
na osvetovom programe pre rodičov a deti
z marginalizovaných rodín formou výučby
- výroby nepečených koláčikov, pletenia
šálov a výroby háčkovaných koberčekov.
Pre deti sme na Mikuláša v spolupráci s
Občianskym združením RODON pripravili

sladké mikulášske balíčky.

V sobotu 18. februára 2017 sa konal v
kultúrnom dome už po 37-krát tradičný Osvetársky ples, ktorý organizovala Obec Klenovec. V podvečer sa do
vyzdobených priestorov kultúrneho
domu začali schádzať účastníci plesu.
Tak ako po predchádzajúce roky, tak aj
tento rok sa sem prišli zabaviť. Po privítaní a prípitku sa v kultúrnom programe
predstavili tanečníci folklórneho súboru Vepor s tancom Čardáš. Tanečnici
Zuzana Šiminská z Rimavskej Soboty
a Daniel Solyom z Maďarska zatancovali v prvom vstupe spoločenské
štandardné tance a v druhom vstupe
zatancovali latinskoamerické tance. V

kultúrnom programe sa predstavili aj
členovia tanečnej skupiny z Nitry, ktorí
sa predstavili s tancom Červené víno.
O dobrú náladu sa do ranných hodín
starali členovia Ľudovej hudby Dominika Václava z Detvy.
Ani sme nezbadali ako rýchlo tá noc
pri dobrej zábave prešla. Až ráno, keď
pri lúčení viacerí povedali : - Už teraz
sa tešíme na stretnutie o rok, tak sme
si uvedomili, že ples sa pomaly končí. Obec Klenovec ďakuje za pomoc
členom FS Vepor, ktorí pomáhali pri
príprave podujatia, výzdobe, zabezpečovaní 37. ročníka Osvetárskeho plesu
2017.
- jz -

Bezpríspevkové darcovstvo krvi (BDK)

Rôznymi formami sme propagovali bezpríspevkových darcov krvi, zabezpečovali sme
morálne oceňovanie BDK. V Klenovci za rok
2016 máme 39 BDK. Sú medzi nimi držitelia diamantovej, zlatej, bronzovej Jánskeho
plakety. Každoročne na zhromaždeniach
ich verejne oceníme a poďakujeme, pretože nikto z nás nevie, kedy tú kvapku bude
potrebovať.
Zdravotná výchova

Obyvateľom Klenovca sme v priebehu
niekoľkých rokov zabezpečili niekoľko zdravotných prednášok o prevencii srdcovocievnych ochorení, o prevencii infekčných
ochorení - chrípky, hepatitídy, klimaktérium,
osteoporóza, v ZŠ o dospievaní. Uskutočnili
sme prednášky k vzniku Červeného kríža,
50. výročiu základných princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Ocenili sme dve hliadky mladých zo Základnej
školy Vladimíra Mináča pod vedením pani
učiteľky Holkovej, kde deti dosahujú na
okresných súťažiach veľmi pekné umiestnenia, ba zúčastnili sa aj na celoslovenskej
súťaži.
Sociálna a humanitárna pomoc

Každoročne sme získavali nových členov.
Uskutočňovali sme zbierky ošatenia, detského oblečenia, kníh pre deti v detských
domovoch a v domovoch dôchodcov. Z
príležitosti Mesiaca úcty k starším sme pripravovali spolu s deťmi z materskej školy
programy, podobne aj ku Dňu matiek. Ostatných členov sme pozdravovali cez káblovú
televíziu Infokanál. Každoročne naše zhromaždenia pozdravili deti z folklórnych súborov Zornička a Mladosť, deti z materskej
a základnej školy, ako aj hudobné zložky
zo súboru Vepor. Nezabudli sme oceniť aj
naše najstaršie členky. Na Vianoce každoročne prispievame na kapustnicu ľuďom
bez prístrešia v azylovom dome, v minulosti
to boli potravinové balíčky. V priebehu roka
poskytujeme informačné služby pre občanov, ktorí potrebujú pomôcť pri určitých
administratívnych úkonoch a pomáhame
ľuďom, ktorí o to požiadajú.
A ďalší plán do budúcnosti? Je postavený
na potrebách ľudí. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým členom a sympatizantom SČK za prácu a činnosť, ktorú vykonávajú v prospech Červeného kríža a popriať
veľa zdravia, lebo je to najcennejšie ktoré
človek má.
Oľga Kaľavská

Osvetársky ples 2017
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O činnosti členov Klubu
dôchodcov v roku 2016
Na prvom stretnutí členov klubu dôchodcov v roku 2017 sme si po privítaní vedúcou Máriou Dovalovou želali
hlavne veľa zdravia a chuti schádzať
sa so seberovnými. Vytýčili sme si plán
činnosti na celý rok, podľa ktorého sme
pracovali. Schádzame sa pravidelne
každé dva týždne v klubových priestoroch, ktoré využívajú aj iné organizácie
v obci. Okrem našej činnosti spoločne
sa zúčastňujeme rôznych podujatí
v obci, napr. osláv SNP, akcií ako sú
MDŽ, Mesiac úcty k starším, na programe v kultúrnom dome a na organizovaní výletov, výstavy ručných prác.
Tak tomu bolo aj v minulom roku. Pripravili sme už tradične výstavu ručných
prác. Navštívili nás mnohí účastníci
folklórnych slávností Klenovská rontouka. Svoje dojmy vyjadrili zápisom
do kroniky, ktorú vedie Elena Bartová.
V mesiaci júl sme zorganizovali poznávací výlet v našom okolí. Navštívili
sme obnovený Haličský zámok, v Lučenci tiež obnovenú synagógu, ktorá
históriou zaujala účastníkov výletu. Zastavili sme sa vo Veľkých Teriakovciach
pozrieť pamätný starobylý mlyn, priestory, v ktorých je vystavené náradie
bývalých gazdov a gazdiniek, ich zariadenie v kuchyni. Každý bol s výletom
spokojný a už teraz sa tešia na návštevu ďalších pamätných miest.
Milé stretnutie sme mali na výročnej
členskej schôdzi, kde sme hodnotili
našu činnosť klubu za účasti milých
hostí so zástupcami obecného úradu.
Kultúrny program detského folklórneho

súboru Zornička spestril našu VČS.
Každoročne si pripomíname rôzne
zvyky a obyčaje počas fašiangov.
Členky pripravia v našej klubovej
kuchyni jedlá, ktoré sa kedysi robili i
robia, ako pirohy, fánky, pampúšiky.
Pospomíname na časy minulé, kedy
sa konali rôzne zábavy, páračky, priadky, kde harmonika nechýbala. Takéto
zvyky sa konali do popolcovej stredy.
Potom sme sa v pôste, ktorý trvá 40
dní, zaoberali ručnými prácami. Usporiadali sme kurzy pletenia košíkov, každá členka si výrobok odniesla domov.
Ďakujeme Jaroslavovi Zvarovi, ktorý
nás učil aj ako sa prepletá prútie. Ďalšou ukážkou–kurzom bolo vyšívanie
hlavničiek s bavlnou, aj iné pletenie
ručných prác. Dobré rady si vymieňame medzi sebou. Takto si krátime
chvíle našej jesene seniorov. Na každé
ročné obdobie si vyzdobíme klubové
priestory, napr. na Veľkonočné sviatky i
Vianočné sviatky.
V minulom roku 2016 sme si pripravili
posedenie k Mesiacu úcty k starším
s pohostením. Starostka obce Zlata
Kaštanová a jej zástupca nechýbali.
Posledným podujatím v decembri sme
mali Adventné a Mikulášske stretnutie,
na ktorom bola aj pani starostka, miestny farár evanjelickej cirkvi a. v. a deti
zo súboru Zornička nám v programe
zaspievali koledy a pesničky. Počas
roka nezabúdame blahoželať našim jubilantom. Na záver roka vedúca klubu
všetkým členom poďakovala za dobrú
činnosť. Kronikárka Elena Bartová

Členovia našich folklórnych súborov sa výrazne podieľ ali na tohtoročnom bohatom fašiangovom programe v okresnom meste Rimavská Sobota.

Fašiangy 2017
(Dokončenie z 1. strany)

DFS Zornička, DFS Mladosť a FS
Vepor. Fašiangy sa začali veselými
fašiangovými pochôdzkami mestom
Rimavská Sobota (CVČ Relax – Hlavné námestie – Dom kultúry). 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 pred Domom kultúry, kde
sa predstavili všetky kolektívy krátkym
programom, ktorý skončil pochovaním
basy.
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 v spolupráci s FS Vepor usporiadali 2.ročník
Fašiangovej zabíjačky v sobotu 25.
Februára, aby pripomenuli a ukázali,
ako sa kedysi zabíjačkové špeciality vyrábali. V sobotu od rána bolo na
Ráztočnom rušno, pretože Penzion

Ráztočné v spolupráci s členmi FS
Vepor a ďalšími dobrovoľníkmi pripravovali všetko tak, aby si návštevníci
mohli neskôr pochutnať na zabíjačkových dobrotách. Šikovné ruky majstrov
pripravili na ochutnávku zabíjačkovú
kapustnicu, klobásky, ryžové hurky,
mäsaníky, tlačenky a škvarky, no nechýbali ani pražené buchty. Že bol o
to záujem a výrobky boli chutné, o tom
svedčili pochvalné reči návštevníkov
fašiangovej zabíjačky. Fašiangovú zabíjačku oživili 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. Záver programu
vyvrcholil pochovávaním basy.
Folklórny festival Už sa fašiang kráti

V poslednom tohtoročnom fašiangovom vystúpení sa v nedeľu 26. februára predstavili v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu na 22. ročníku folklórneho
festivalu Už sa fašiang kráti heligonkári
FS Vepor Ľubomír Zvara a Viktor Brádňanský a sólistky speváčky Lucia Zvarová a Stanislava Zvarová.

- jz -

Činnosť ZPOZ Človek človeku

Členovia klubu dôchodcov navštívili aj obnovený zámok v Haliči pri Lučenci.

Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR už 25
rokov kráča po ceste, ktorú pred 63
rokmi nastúpili zbory pre občianske
záležitosti. V roku 2016 členky ZPOZu Človek človeku pri obecnom úrade
v Klenovci zabezpečili päť obradov
uzavretia manželstva a rozlúčili sa s
deviatimi zosnulými občanmi formou
občianskeho pohrebu. V spolupráci s
vedením materskej školy sme zorganizovali rozlúčku predškolákov s materskou školou, v priestoroch obradnej
miestnosti boli vedením obce prijatí
účastníci tvorivých dielní Muzičky a
Malí tanečníci, členky dievčenskej speváckej skupiny Zornička, ktorá získala
v celoslovenskej súťaži detského hudobného folklóru Zlaté pásmo, pracovníci školských zariadení v obci pri
príležitosti Dňa učiteľov, i členovia
Evanjelického zboru zo Spišskej Belej.
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
2016 dožili okrúhleho životného jubilea, i dojímavú obnovu manželského
sľubu po 50 rokoch manželstva v obradnej miestnosti.
Členky ZPOZ-u v Klenovci sa vždy
snažili pristupovať k jednotlivým obradom a slávnostiam osobne a s pocitom zodpovednosti. Veď narodenie
dieťatka, vstup do manželstva, životné jubileá, či smútočné obrady sú pre
občana udalosťami s hlbokým citovým
prežívaním. Aj ZPOZ Človek človeku
v Klenovci odovzdáva úctu občanom
prostredníctvom občianskych obradov
a slávností celkom prirodzene a spontánne. Niekedy to nie je jednoduché,
avšak vieme, že nedokážeme bez
úcty k človeku žiť plnohodnotný život.
Ružena Kováčová
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Slovenský bedminton podľ a nového termínového kalendára

Prvé tohtoročné turnaje
Druhý polrok roka 2016 bol v znamení skrátenej sezóny (polročnej), pretože aj slovenský bedminton po vzore ostatných krajín,
prešiel na nový herný systém. Nová sezóna 2017 bude trvať od 1.1.
do 31.12 tohto roka.

K oporám nášho hokejového tímu patril aj
Tomáš „Tomčo“ Sihelský.

Bedmintonový oddiel TJ Družstevník
Klenovec vstupoval do jesennej časti
2016 s nádejami, že získa dve-tri bronzové medaily. Šťastena sa však k nám
obrátila chrbtom. Na majstrovstvách
SR v mládežníckych kategóriách sme
na medaily nedosiahli. V žiackych kategóriách sme pre dlhodobé zranenie
stratili Alexandru Figuliovú a Gabriel
Parobek stratil motiváciu reprezentovať.
Mladší hráči ich ešte na majstrovstvách
Slovenska nestihli zastúpiť (Vranský,

Naši hokejisti vo inále RHAL
Neplánovane rýchlo sa skončil 4.ročník Rimavskej hokejovej amatérskej ligy 2016-2017.
Kvôli vážnym technickým problémom zimného štadióna v Rimavskej Sobote sa predčasne,
už začiatkom februára, skončila sezóna nielen pre všetky hokejové družstvá rimavskosobotského HKM, ale aj pre účastníkov RHAL.
V novom roku 2017 naši hokejisti odohrali tieto zápasy:
6.kolo: Klenovec – Omega Rimavská Sobota 0:4 (0:0,0:1,0:3); 7.kolo: Hornets Rimavská Sobota – Klenovec 2:3 (0:1,0:1.2:1), naše góly: Čilík, I.Vinclav ml., Obročník;

8.kolo: Revúca – Klenovec 12:1 (4:0,3:1,5:0); 9.kolo: Klenovec – White Raven
Rimavská Sobota 3:5 (0:4,2:0,1:1), naše góly: Durmis 2, Sihelský.

No a potom to prišlo.... Na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote začalo zatekať zo
strechy a štadión bol odstavený.... Organizátori RHAL ako náhradné riešenie za nedohratú
časť sezóny usporiadali záverečný turnaj na zrekonštruovanom, ale stále ešte otvorenom
zimnom štadióne v Revúcej. Zúčastnili sa ho štyri tímy: Revúca, Klenovec, Hnúšťa a Výber
hráčov RHAL, ktorého základ tvorili hráči Hornets, doplnení hokejistami Kokavy a White Raven. Hralo sa „pod holým nebom“, takže účastníci turnaja zažili skutočný zámorský „Winter
Classic“ s hustým snežením. Naši hokejisti v semiinále vyhrali nad Výberom hráčov RHAL
a vo inále o prvenstve hostiteľskej Revúcej rozhodla až piata séria samostatných nájazdov.
Poradie v záverečnom turnaji: 1.Revúca, 2.Klenovec, 3.Výber RHAL, 4.Hnúšťa.
Organizátori priebežnými korekciami v snahe o objektivitu vyhodnotili celú sezónu 20162017. Konečné poradie 4.ročníka RHAL: 1.Revúca, 2.KLENOVEC, 3.Hornets, 4.Omega,
5.Kokava nad Rimavicou, 6.White Raven, 7.Hnúšťa.

Váradi, Hrušková, Vrbinská). V doraste
sme mali v hre štyroch hráčov : Dáriusa
Bálinta a tri dievčatá Frederiku a Alžbetu Bálintové a Michaelu Ostricovú. Na
svoje šampionáty SR sa prebojovali, ale
v mnohých prípadoch skončili na nepopulárnom 5.-8. mieste. Kladom jesene
bolo, že sa nám do oddielu prihlásili noví
hráči.
No a sezóna 2017 sa začala nasledovnými turnajmi:
Už 6. januára sa hral v Klenovci turnaj mladších dorastencov. Úspešní boli
hráči z Rožňavy Filčák a Čiško. Dvojhru
vyhral Filčák a spolu vyhrali štvorhru.
Naši chlapci (Vranský, Váradi, Parobek)
obsadili posledné 5.-6. miesta. Našim
dievčatám konkurovala len Šenkárová z
Rimavskej Soboty, ktorá skončila tretia.
Vyhrala Frederika pred Alžbetou (obidve
Bálintové). Hralo šesť dievčat. Štvorhru
vyhrali Alžbeta Bálintová s Michaelou
Ostricovou.
7. januára hrali v Klenovci dospelí.
Dvojhru mužov ovládol náš odchovanec
Richard Šmatlák (Loko Košice) víťazstvom nad Dáriusom Bálintom. Štvrtý
bol Richard Bálint a na 10. mieste sa
umiestnil Ivan Majorský. Hralo 12 mužov
zo 6 klubov. Účasť u žien bola mizivá len dve :Frederika Bálintová vyhrala nad
Alžbetou Bálintovou.
8. januára hrali najmladší žiaci. Hrachovčania (Vetrák, Kozlok) boli jasní

Oživme športovanie mládeže

Šport v Klenovci v poslednom období akoby dostal zelenú. Okrem tradičného futbalu už dlhé roky sú pýchou
obce bedmintonisti, posledné roky úspešne funguje
hokejový oddiel, počas vhodných snehových podmienok
sa dá lyžovať v lyžiarskom stredisku v Skorušine, priaznivci posilňovania môžu trénovať vo itnescentre, a pod.
Okrem týchto možností sa stali už pravidlom každoročné
turnaje v stolnom tenise, nohejbale, ktoré majú za sebou
už niekoľkoročné pôsobenie. Pre rôzne iné netradičné a
rekreačné športovanie je k dispozícii multifunkčné ihrisko, pribudla športová hala a posledne viacúčelová spevnená plocha. Všetky tieto poskytujú dostatok možností
pre športovanie našich občanov. K úplnej spokojnosti už
chýba len znovuotvorenie letného kúpaliska.
Vzťah k športu je však treba pestovať od mladosti na
základných a stredných školách. Tu však badať v poslednom období stagnáciu a ústup od športových aktivít
v porovnaní s minulosťou. Sú na to objektívne, ale aj
subjektívne dôvody: nedostatok inancií, zánik organizátorov rôznych športových súťaží, nezáujem žiakov o
šport na úkor iných aktivít, znižovanie počtu žiakov na
školách, ale aj menej učiteľov zapálených pre šport ako

to bolo v minulosti. Podobne je to aj v našej základnej
škole, v ktorej má športová činnosť hlbokú tradíciu. Počas mojej 41-ročnej pedagogickej praxe v tunajšej škole
prebiehalo na škole množstvo športových aktivít, v ktorých žiaci často dokazovali vynikajúce výsledky nielen v
rámci okresu, ale často aj na úrovni kraja, ba aj celého
Slovenska.
Spomeniem niektoré športové aktivity, na ktoré si spomínam spolu s menami učiteľov, ktorí často nehľadiac
na svoj voľný čas a bez nároku na inančnú odmenu túto
činnosť organizovali. Z dlhodobých súťaží to bol hlavne
futbal (Majorský, Hruška), basketbal (Hrušková, Hruška), hádzaná (Jandík, Hruška, Hrušková), tenis (Jandík,
Láska), každoročne sa konali okresné majstrovstvá v
atletike (Rimavské hry), prebiehala športovo-branná
súťaž O partizánsky samopal (Jandík, Roman), v zimnom období sa zásluhou J. Ulického na školskom dvore
priopravilo veľké klzisko, ktoré sa využívalo nielen na hodinách telesnej výchovy, ale slúžilo aj širokej verejnosti,
pravidelne sa konal lyžiarsky výcvik (Skorušina, Pasiečka), plavecký výcvik (Dudince, Brezno) škola sa zapájala
do nácvikov celoštátnych spartakiád, kde žiačky našej
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favoriti, ale vo štvorhre došlo k prekvapeniu. Vyhral klenovský pár Lukáš Plaucha, Kristián Zvara. U dievčat bola druhá
Rebeka Vranská. Zvíťazila Václavíková
(Rimavská Sobota).
V januári a februári sa rozohrali prvé
kvaliikačné a celoštátne GPA turnaje. U
žiakov sme nemali zastúpenie na najvyššej úrovni. V kategórii U19 máme už
len tri dievčatá. Prvého GPA v Bratislave
sa pre iné priority a choroby nemohli
zúčastniť.
Na GPA dospelých v Trenčíne 27.-28.
januára obsadil vo dvojhre Dárius Bálint
17.-32. miesto zo 60 zúčastnených a
vo štvorhre 5.-8. miesto. Darilo sa jeho
sestre Alžbete, keď sa vo dvojhre z kvaliikácie prebojovala do hlavnej súťaže,
kde ešte vyhrala v 1. kole a skončila na
9.-16. mieste. Frederika sa do hlavnej
súťaže neprebojovala. Vo štvorhre a v
mixe neboli úspešné. Náš odchovanec
Šmatlák skončil vo dvojhre tretí.
V súčasnej dobe má náš oddiel aktívnych 21 členov. K dispozícii majú telocvičňu štyrikrát týždenne po 3-4 hodiny.
Kvaliikovane sa o nich starajú traja kvaliikovaní dospelí hráči a vypomáhajú aj
rodičia, ktorí sú do bedmintonu a činnosti oddielu postupne zasväcovaní.
Ivan Majorský

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 21. apríla 2017.

školy sa dokonca zúčastnili vystúpenia v Prahe a pod.
Jeden čas na škole fungoval krúžok športovej gymnastiky (Ivanová), ba dokonca aj šachový krúžok (Struhár),
v poslednom období peknú činnosť vykazuje turistický
krúžok pod vedením J. Černákovej a Z. Zvozilovej-Romanovej. Športovú činnosť realizovali aj samotní učitelia, ktorí absolvovali futbalové zápasy s kolegami zo
susedných obcí, ale aj v basketbale a volejbale.
V škole v rámci vyučovania sa mohli žiaci zapojiť do
nepovinného predmetu Športové hry osobitne pre 6-7.,
resp. 8-9. ročník chlapcov a dievčat. Do týchto predmetov sa žiaci radi hlásili, takže bolo z čoho vyberať do
reprezentácie školy. Žiaľ, toto všetko však postupne
upadalo, miesto dostávali iné činnosti. Je to však na
škodu veci
Novozvolenej riaditeľke ZŠ Ľ. Vančíkovej želám, aby
škola pod jej vedením dosahovala čo najlepšie výchovno-vyučovacie výsledky, ale aby nezabúdali na heslo „
V zdravom tele zdravý duch“ a v rámci svojich možností
sa snažili nadväzovať na športové tradície školy a tým
dosiahli to, aby športoviská v našej obci v budúcnosti
nezívali prázdnotou, ale boli plné športujúcou mládežou,
ale aj dospelými, ktorí trávia svoj voľný čas zmysluplnou
činnosťou.
Slavo Hruška
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