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Nový školský rok 2020 - 2021
Vážené pani riaditeľky, vážení
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci Základnej
školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci a Špeciálnej
základnej školy v Klenovci!
Kdesi som sa stretla s myšlienkou,
že život každej školy sa odohráva
vo viacerých podobách. Od tej,
ktorú môže spozorovať aj náhodný
návštevník, až po tú, ktorú vníma
iba ten, kto je na jej dianí denne
zainteresovaný. Tú vnútornú podobu školy nikdy nie je možné vidieť
hneď na prvý pohľad. Je to vlastne
duša školy, jej atmosféra. Tvoria ju
pocity detí a pedagógov, ako sa v
nej cítia, ako im na nej záleží. Duša
školy chce, aby sa učitelia, žiaci a
rodičia s ňou stotožnili, aby im
nebola cudzia. Aby ju vnímali ako
čosi, o čo sa treba starať. Nie preto, že sa to musí, ale preto, že sú
jej súčasťou.
Keď teraz pozriem do kalendára,
vykúka na mňa mesiac september.
Je to mesiac nástupu žiakov do
školy. Odchádzajúce leto sa 2.septembra pozeralo na vás - žiakov
a učiteľov, ako si ( tento rok po 6
mesiacoch) vykračujete do školy. Najmä u prváčikov bolo badať
v očiach zvedavosť a v detskom
srdiečku veľa otázok: „Aká bude
moja trieda, moja pani učiteľka a
moji spolužiaci? Dokážem napísať
prvé písmenká a spočítať prvé
čísielka ? Nepomýlim sa v čítaní
a zapamätám si básničku?“ Milí
prváčikovia, nový školský rok vám
dá na všetko odpoveď. Nájdete si
nových kamarátov, s pani učiteľkou
postupne vylúštite krížovku učiva
prvej triedy.
Verím, že aj žiaci ostatných ročníkov sa už na školu, svojich učiteľov a spolužiakov tešili. Opatrenia ohľadom koronavírusu dovolili
otvoriť brány škôl za dodržiavania
prísnych hygienických opatrení. Aj
dva mesiace letných prázdnin sú
už za vami a tak je čas opäť sadnúť
do školských lavíc a okrem učenia
znova prežívať nové školské dob-

rodružstvá.
Svet sa vám postupne otvára so
svojimi hlbinami a širším horizontom. Po prázdninách sa stávate
súčasťou inej triedy. Znovu nastúpi
raňajšie vstávanie, v behu vypitý
hrnček kakaa a mamine pravidelné: „Nezabudni si kľúč a desiatu“.
Nasleduje náhlivé utekanie školskými chodbami, lebo o chvíľu
bude zvoniť. Tak to bude každý
školský deň. V triede často príde
okamih, keď všetci žiaci stíchnete
a bude počuť iba listovanie učiteľa
v klasifikačnom hárku. Povie jedno
meno a ostatným padnú kamene
zo srdca, že tentoraz sa vyhnú
skúšaniu. Cez prestávky si budete musieť dobiť energiu, trochu si
precvičiť hlasivky, ponaháňať spolužiakov, dievčatá zase v hlúčiku
rozoberú, čo má ktorá oblečené.
Cez prestávku musíte stihnúť všetko, čo nie je zahrnuté v učebných
plánoch, no napriek tomu to má
svoje miesto v triedach.
No v škole majú svoje nezastupiteľné miesto aj učitelia. Vážte si
ich pre mnoho maličkostí, vďaka
ktorým na ich hodinách nevládne
napätie a stres, ale rozhovor, povzbudenie, chuť tvoriť. Obľúbili ste
si ich pre ich schopnosť pochopiť
vás, vidieť vo vás osobnosti. Veď
predsa každý ste iný. Jeden si
rozumie s matematikou, druhý sa
vyzná v chemických vzorcoch,
tretí má vzťah k športu, štvrtý k
počítačom, hudbe, poézii alebo ku
kresleniu. Možno dnes máte trochu ťažšie srdce na učiteľov, ktorí
sú prísni, ale, a to vám hovorím z
vlastnej skúsenosti, v živote im v
duchu veľakrát poďakujete, pretože tou prísnosťou vás prinútia viac
sa učiť. Ani neviete, ako sa vám to
zíde v ďalšom štúdiu.
Každá trieda je taký svojský svet,
do ktorého vstupujú učitelia, aby
ten svet vnímali v jeho rozmanitosti
a pomáhali žiakom hľadať, objavovať, komunikovať, uvažovať. Ak
pri tom vedia využiť aj zmysel
(Pokračovanie na 2. strane)

29.augusta sme si pripomenuli 76.výročie Slovenského národného povstania,
významnej historickej udalosti v dejinách nášho národa.

76. výročie Slovenského národného povstania

Významná historická udalosť
Vážení spoluobčania!
29. augusta 2020 sme si pripomenuli a uctili odkaz tých, ktorí
pred 76-mi rokmi boli účastníkmi
veľkého hrdinského boja, prinášajúceho nemalé obete. Väčšina
tých, ktorí v ňom bojovali už odišla
do nenávratna, ale ich dielo tu žije
naozaj podnes. Tieto udalosti sú
v súčasnosti už iba spomienkou
priamych účastníkov, ktorých je
každým rokom menej, čo súvisí aj
s ich vekom. V našej obci už žije
len pán Pavel Antal a v Bratislave náš rodák pán Július Molitoris.
Toto sú ľudia, ktorým môžeme ešte
povedať osobne – ďakujeme.
Naplnil sa už život dvoch až
troch generácií, ale napriek tomu
nezabúdame na našich otcov a
starých otcov, ktorí počas Slovenského národného povstania
zahynuli či boli ranení. Ako prejav
vďaky bol postavený pamätník v
parku na námestí a bolo odhalených niekoľko pamätných tabúľ v
obci a v jej okolí. Aj hroby padlých,
roztrúsené po klenovských horách
nám pripomínajú veľké obete a
ťažko vybojovanú našu slobodu.
Ak si chceme my, ďalšie generácie,
uchovať morálny kredit, sme povinní pripomínať si tieto udalosti, aby
sme nezabudli, aby sme sa vyvaro-

vali chýb minulosti, ktoré ešte stále
v tých, čo vojnu zažili, vyvolávajú
strach a obavu. Tí, čo tu každý rok,
na tomto pamätnom mieste stojíme, svojou účasťou potvrdzujeme,
že nezabúdame na tieto obete a
vzdávame im večnú úctu.
29.august patrí všetkým známym
aj neznámym hrdinom, ktorí sa
so zbraňou v ruke zúčastnili povstaleckého zápasu. S hlbokou
úctou a vďakou sa skláňame nad
pamiatkou tých, ktorí v boji proti
fašizmu za naše oslobodenie položili svoje životy. Nech žije v našich
srdciach, myšlienkach a hlavne v
našich činoch odkaz Slovenského
národného povstania.
Zo skúseností vieme, že minulosť vie ovplyvniť budúcnosť.
Dejinné udalosti často presahujú
svojich aktérov a ovplyvňujú život
súčasníkov. Sú pre nás príkladom,
podnetom či varovaním svojimi príčinami, priebehom i dôsledkami.
Slovenské národné povstanie vyjadruje vnútorný, národný, etický,
vlastenecký a demokratický odpor.
Aj preto sa k nemu tak spontánne
pridali antifašisti z viac ako tridsiatich krajín sveta.
Hovoríme o minulosti, no život je
predovšetkým o budúcnosti, pre
(Pokračovanie na 2. strane)
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Prebieha sčítanie domov a bytov
V súčasnosti aj v našej obci prebieha najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie – Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 (SODB 2021), ktoré je
súčasťou celosvetového programu
populačných, domových a bytových
zisťovaní pod záštitou Organizácie
Spojených národov a osobitne koordinovaného v členských štátoch
Európskej únie na základe základnej
zmluvy o Európskej únii a ďalších
nariadení Európskeho parlamentu
a Rady Európy. Z hľadiska národnej legislatívy je priebeh sčítania
upravený osobitným zákonom N
SR č. 223/2019 Z. z. Nový zákon
spolu s pokračujúcou informatizáciou priniesli oproti predchádzajúcim
sčítaniam viacero zmien, z ktorých
najvýznamnejšou je plná elektronizácia všetkých procesov. Technické
riešenie pripravené Štatistickým úradom Slovenskej republiky zabezpečuje priebeh všetkých etáp sčítania
od zberu údajov až po ich konečné
spracovanie.
Už od 1. júna prebieha prvá fáza
SODB 2021 – sčítanie domov a bytov, ktoré potrvá do 12.2.2021. Na
rozdiel od predchádzajúcich sčítaní
teraz zákon obyvateľom v procese
sčítania bytov a domov nestanovuje
nijaké povinnosti. Zisťovanie údajov
o domoch a bytoch prebieha bez
potreby spolupráce zo strany obyvateľov, výhradne s využitím jestvujúcich informačných zdrojov orgánov
verejnej správy (v prípade bytových
domov aj na základe údajov poskytnutých ich správcami). Na sčítaní domov a bytov sa už intenzívne pracuje
aj v našej obci a ku dnešnému dňu
poverení pracovníci spracovali údaje
o približne 46 % bytov v Klenovci.
Bezprostredne po skončení prvej
fázy sa začne šesťtýždňové sčítanie

obyvateľov (15.2.2021-31.3.2021).
V tejto fáze sčítania už budú obyvatelia (resp. ich zákonní zástupcovia)
povinní poskytnúť o sebe osobné
informácie vyplnením elektronického sčítacieho formulára, a to buď
samostatne, alebo s pomocou inej
(najmä blízkej) osoby. V osobitných
prípadoch poskytnú občanom asistenciu aj odborne spôsobilí stacionárni a mobilní asistenti sčítania. Sčítaniu obyvateľov bude predchádzať
celoštátna mediálna kampaň, ktorá
obyvateľom podrobne predstaví ich
povinnosti a vysvetlí im postup pri
poskytnutí svojich osobných údajov.
Cieľom sčítania domov a bytov je vytvorenie komplexného obrazu o stave
bytového fondu v SR ku okamihu sčítania (prelom rokov 2020 a 2021).
Sčítanie umožní zmapovať jeho zmeny za ostatných desať rokov, a taktiež
poskytne cenné plánovacie podklady
pre verejné politiky v nasledujúcom
období. Konkrétne prínosy sa prejavia napríklad pri plánovaní investícií
do znižovania energetickej náročnosti budov, zavádzania nových zdrojov
energie a tepla, investícií do inžinierskych sietí (plynovody, vodovody, kanalizácie). Zistené údaje majú
byť využité aj pri posúdení efektivity
zvažovaných verejných intervencií
do realitného trhu vo forme priamej
výstavby nájomných bytov, príp. zavádzania štátnych schém podpory
ich výstavby.
Údaje zo sčítania obyvateľov majú
zasa veľký význam pri optimalizácii
siete školských zariadení a zariadení sociálnej služby, pri dlhodobom
plánovaní v oblasti regionálneho
rozvoja, dlhodobých predpovediach
stability dôchodkového systému a v
mnohých ďalších oblastiach.
Michal Píš

Nový školský rok 2020 - 2021
(Dokončenie z 1. strany)

pre humor, ak vedia vypočuť, poradiť, odpustiť, prižmúriť oko, dať
druhú šancu pri priestupkoch, vytvárajú tak ovzdušie pohody a chuti
učiť sa.
S potešením vnímam, že školy v
našej obci zodpovedne pripravili a
upravili školské priestory na nástup
žiakov a začiatok školského roka
2020/2021, aj s požadovanými
opatreniami v rámci predchádzania šírenia koronavírusu. Na tomto mieste by som rada vyzdvihla
zodpovedný prístup vedení škôl v
našej obci.
Milí žiaci, prajem vám úspešný

nový školský rok, v ktorom na vás
opäť čaká veľa práce. Nech sú to
pre vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností
potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote.
Vážení pedagógovia, vám želám
v prvom rade pevné zdravie, veľa
energie, aby ste prichádzali do
tried na hodiny s elánom a s pocitom, že sa žiaci na hodiny s vami
tešia.
Vám, milí rodičia prajem veľa radosti z úspechov vašich školákov.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Nová fotokniha o Klenovci
„...aby sme sa mohli pokochať a potešiť krásou Klenovca.“ Podľa predslovu práve táto túžba motivovala
autorov Jána Kováčika a Jána Sihelského pri príprave
novej fotoknihy Klenovec na starých fotografiách. Publikácia prináša na 60 stranách výber z niekoľkých stoviek starých fotografií našej obce, ktorých zhromažďovanie trvalo mnoho rokov. Ich pôvodní tvorcovia nám
často ani nie sú známi, ale vďaka zachovaným snímkam
sa na chvíľu môžeme ocitnúť v ich blízkosti, vidieť, čo
videli oni, pozorovať v zhustenej skratke storočie premien, počas ktorého vpád technickej revolúcie pretvoril
pokojné mestečko pod šindľovou strechou do dnešnej
podoby. A to verne. Veď, ako si už na začiatku veku
masovej fotografie všimol R. L. Stevenson, fotoaparát
nedokáže klamať. Jeho objektív nám verne odhaľuje
mestskú aj vidiecku tvár starého Klenovca, maľuje nám
rovnako obrazy práce roľníkov a pastierov aj pohľady
na obchody na námestí, život na vrchoch aj premeny
centra obce. Ukazuje dni slávnostné aj všedné. Podáva
svedectvo o vojnovom ničení, ale aj o mierovom budovaní: o výstavbe ciest a mostov, školských zariadení,
elektrifikácii obce. O dávnych dňoch, keď dravá Rimava
hnala mlynské kolesá a dávala Klenovčanom múku na
každodenný chlieb, aj o neskorších dňoch, keď ju skrotila regulácia a do nového jarma zapriahla veľká priehrada. Ale ani tá nemohla zastaviť jej plynutie, lebo voda
je nezadržateľná – rovnako ako čas, ktorého beh dokáže
na chvíľu otočiť iba spomienka. Iba spomienka, a možno ešte – fotografia. Ak sa aj vy chcete na chvíľu vrátiť
do sveta starého Klenovca, môžeme vám novú publikáciu vrele odporučiť. V prípade záujmu o fotoknihu sa
môžete obrátiť priamo na Jána Kováčika.
Michal Píš

Významná historická udalosť
(Dokončenie z 1. strany)

nás o viere v naše ďalšie generácie. Ak chceme, aby to boli múdri,
čestní, odvážni a spravodliví mladí ľudia, musíme im umožniť poznať pravdu a pripomínať históriu.
Máme povinnosť s úctou si spomenúť aj na tých nevinných, ktorí sa
stali obeťami zlovôle – boli to kňazi, učitelia a iní naši spoluobčania.
Tu si musíme spomenúť na Jána
Štefánika a Jána Kačániho.
Vážení spoluobčania,
väčšina z nás si nesmierne váži a
pripomína všetko, čo nás posunulo
dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. Slovenské národné povstanie
k takýmto medzníkom určite patrí.
V spomienkach naň a v hodnotení jeho prínosov sa prelína úcta k
minulosti so zodpovednosťou za
budúcnosť. Ak by to tak nebolo,
akékoľvek oslavy výročia najväčšieho národného protifašistického
povstania by boli zbytočné a stali
by sa formálne. A to predsa nech-

ceme. Naopak, želáme si, aby aj
ďalšie generácie citlivo vnímali, o
čo v Slovenskom národnom povstaní išlo a čo pre nás znamenalo.
Musíme si uvedomovať, že dnešná
sloboda a demokracia stála množstvo ľudských životov, rodinných
tragédií, vypálených obcí, zničených obcí a ľudských obydlí s
ktorými sa bolo ťažké zmieriť. Protifašistickým odbojom vyjadril náš
ľud pred 76 rokmi svoj odpor proti
násiliu, vojnovému ničeniu, proti
ľudskému utrpeniu, ktoré prináša
každý vojnový konflikt.
V mene všetkých obyvateľov
Klenovca sa s úctou skláňam pred
obeťami tých, ktorí za našu slobodu obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy. Nech položené
vence k pamätníkom na našom
námestí symbolizujú nehynúcu
spomienku na Slovenské národné
povstanie. Česť ich pamiatke!

Zlata Kaštanová
starostka obce
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Začiatok nového školského roka v Základnej škole s materskou školou V.Mináča

Tradičný i výnimočný
Prvý deň nového školského roka
je vždy pre žiakov, učiteľov i rodičov slávnostnou udalosťou. Začiatok školského roka 2020/2021
bol iný, oveľa náročnejší z dôvodu
prijatých protiepidemiologických
opatrení, výnimočný. Výnimočný
preto, že každý nový školský rok
je ďalším pomyselným krokom na
ceste životom, na ceste do sveta
dospelých. Tento kolobeh, táto
symbolika času, reprezentovaná
jednotlivými školskými rokmi sa začína žiakmi 1.ročníka a končí žiakmi 9.ročníka aj v našej základnej
škole. Výnimočný je tým, že sme
sa opäť spoločne stretli v škole,
ktorá bola v posledných mesiacoch
neskutočne smutná, pretože bola
prázdna. Boli sme skúšaní situáciou, v ktorej sme museli hľadať
nové možnosti a cesty vzdelávania
a komunikácie medzi sebou. Nebolo to ľahké, no zvládli sme to. Teraz
je škola pripravená na to, aby sme
do nej vstúpili, dobehli zameškané
a spoločnými silami zvládli všetky
nové výzvy.
Základná škola má v tomto školskom roku 213 žiakov, 104 na
prvom stupni a 109 na druhom
stupni. Osem žiakov plní povinnú
školskú dochádzku mimo územia
Slovenskej republiky. Sedem žiakov sa vzdeláva podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pre
žiakov 1. až 5. ročníka pracujú tri
oddelenia školského klubu.
Na začiatku pomyselného kolobehu stoja naši prváci. Bránu školy
prvýkrát prekročilo 21 prváčikov
plných očakávaní, možno i obáv
z nového, nepoznaného. Verím,
že budú spokojní, obáv sa rýchlo
zbavia a vkročia do sveta poznávania písmen, čísel i okolitého sveta.
Nebuďte smutní, určite sa pri tom
aj zahráte a dobre zabavíte.
Na jeho konci sú deviataci. Predovšetkým vy, deviataci, už cítite, že
čas strávený v našej škole prešiel
veľmi rýchlo. Ani ste sa nenazdali a
čochvíľa budete rozhodovať o svojom ďalšom smerovaní. Pretože aj
život, ktorý žijeme, sa vďaka novým technológiám a možnostiam
akosi priveľmi rozbehol. Vďaka internetu dnes okamžite všetko zistí-

te, „vygúglite“ a nájdete akékoľvek
informácie a fakty. Niekedy vás to
však nenúti prekonávať prekážky
a vynakladať veľké úsilie na to,
aby ste sa k niečomu dopracovali.
A toto vás môže urobiť slabými a
zraniteľnými. Ja vám však i so svojimi kolegami držím palce, aby ste
v tomto dôležitom deviatom ročníku boli úspešní. Na prahu nového
školského roka vám chcem popriať
veľa síl, energie pri príprave na
prijímacie skúšky na stredné školy,
ktoré si vyberiete pre svoje ďalšie
štúdium.
Naša škola je miestom, kde deti
prežívajú väčšinu pracovného dňa,
chce byť aj priestorom, v ktorom sa
budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo,
kde môžu rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu svojej
fantázii.
Novinkou v tomto školskom roku
je otvorenie Súkromnej základnej
umeleckej školy v Klenovci, ktorá
v priestoroch našej školy ponúka
vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Verím, že bude
prínosom pre našich žiakov, objavíme a podporíme jej prostredníctvom talent, ktorý drieme v našich
žiakoch. Rozvoj talentu možno niektorých nasmeruje aj v ich ďalšom
štúdiu.
V záujmovej činnosti bude novinkou krúžok mladých požiarnikov,
ktorý budú viesť členovia klenovského dobrovoľného hasičského zboru. Potrebujú vychovávať
svojich nasledovníkov, ukázať im
význam svojej práce a tu bude na
to vhodný priestor. Verím, že o záujem medzi žiakmi nebude núdza.
Pár slov chcem venovať i učiteľom
a ostatným zamestnancom školy, o
ktorých viem, že si vážia svoju prácu, sú to ľudia citliví, s pochopením
pre svoju prácu, s pochopením pre
žiacku dušu. Prajem vám v tomto
školskom roku veľa zdaru, radosti
a naplnenia z vykonávanej práce v
prospech našich žiakov.
Takisto chcem pozdraviť rodičov
našich žiakov – nielen tých „služobne“ starších, ale i tých, ktorí
dôverujú našej základnej škole a
zverili nám svoje deti do 1.ročníka.

Verím, že budeme dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v
prospech vašich detí a našich žiakov, verím v otvorenú obojstrannú
komunikáciu. Pretože práve vaše
deti nás budú všetkých reprezentovať. Oni môžu byť vyjadrením
našej i vašej úspešnosti, nášho
spoločného snaženia. Na začiatku
nového školského roka chcem vás,
rodičov a žiakov, poprosiť o spoluprácu pri vytvorení bezpečného

prostredia na školách. Poďakovať
za zodpovedné nosenie rúšok v
prvých týždňoch vyučovania, pretože to robíme všetci pre seba, pre
svoje okolie, pre kamarátov, rodinu
a dbáme tak na zdravie nás všetkých.
Prajem všetkým našim žiakom
veľa úspechov a šťastia v novom
školskom roku 2020/2021 spolu s
pevným odhodlaním vydať zo seba
všetko najlepšie a prezentovať tak
nielen seba, ale i našu základnú
školu.
Ľubomíra Vančíková

riaditeľka ZŠ s MŠ
V.Mináča Klenovec

Aj v novom školskom roku sa budú viaceré povinné aj voľ nočasové aktivity žiakov našej základnej školy realizovať v exteriéri.
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Začiatok školského roku 2020/2021 v ŠZŠ v Klenovci
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána,
idú deti ako smeti, do školičky každé letí.
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána.
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána,
idú žiaci k svojej práci,
čítať, písať, nech sa páči.
Táto básnička je tento rok viac ako výstižná. Po dllllhých
„prázdninách“ nastúpili do školy všetci žiaci. A to sa veru
často nestáva. Každý rok sa nájdu „opozdilci“, sedmospáči, lenivci, ktorí si prázdniny predĺžia. No, čo vám budem
hovoriť... Netradičný minulý školský rok, netradičné letné
prázdniny, netradičný začiatok školského roku. A zdá sa, že
toho netradičného nás aj tento rok ešte čaká viac. „Koronový“ rok nám dáva veru zabrať.

Začiatok školského roku prebehol
v škole pokojne, no nie slávnostne. Pri príchode si pred budovou
museli žiaci nasadiť rúška, bola
im odmeraná teplota, vydezinfikovali si ruky a mohli vstúpiť do
budovy školy, a to rovno do tried.
Povinné vyhlásenia od rodičov už
boli zabezpečené. Niektorí žiaci
sa museli vrátiť domov pre rúška,
zabudli si ich. Školský rok začala
každá triedna učiteľka vo svoje
triede. Riaditeľka školy postupne
navštívila každú triedu, žiakov pozdravila, privítala a oboznámila ich
so základnými informáciami ohľadom prevádzky školy. Veď aj mala
čo rozprávať.
Počas prázdnin sa naša škola
zmenila na veľké stavenisko. Vedľajšia budova, tzv. útulok, alebo
„azylák“ sme začali rekonštruovať.
Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva životného prostredia SR
„Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov“. Podali sme dva
projekty, na každú budovu osobitne. Projekty boli schválené a na
jedu budovu sme v januári 2020
podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
vo výške niečo vyše 460 000 €.

Druhá budova je pred podpisom
zmluvy. Začiatok prác sa podstatne skomplikoval, nakoľko proces
kontroly vereného obstarávania
trval neskutočne dlho, a to z dôvodu vzniknutej situácie okolo COVID-19. Režim školy a edukačný
proces je prispôsobený situácii,
ktorá momentálne na škole je.
Zmeny v škole nastali aj v pedagogickom riadení. Počet žiakov školy
postupne klesá. V tomto školskom
roku máme päť tried, v ktorých sa
vyučuje 43 žiakov 3.- 10 ročníka
variantu A, B a C. Dvaja žiaci majú
povolené vzdelávanie v zahraničí.
V školskom klube detí klesol počet
oddelení, popoludňajšia činnosť sa
realizuje v jednom oddelení ŠKD.
Pripravujeme záujmové útvary,
ktoré by mali začať fungovať od
októbra. So žiakmi bude pracovať
šesť učiteľov vrátane riaditeľky,
traja pedagogickí asistenti a jedna
vychovávateľka. Chod školy naďalej zabezpečujú ekonómka, upratovačka a školník.
Čaká nás náročné obdobie nielen
vzhľadom na rekonštrukciu, na hygienicko-epidemiologické opatrenia, ale aj vzhľadom na to, že žiaci
sa posledných šesť mesiacov ne-

Aj takúto podobu mal začiatok nového školského roku v našej špeciálnej základnej škole.

učili „normálne“. Učenie na diaľku
prostredníctvom pracovných listov
nezabezpečilo kvalitné vzdelávanie. Preto nás čaká náročný školský rok zameraný na opakovanie,
dobiehanie učiva, pritom aj preberanie nového učiva. Veríme, že sa
nám to podarí. Situácia je rovnaká

vo všetkých školách na celom Slovensku, i mimo Slovenska. Preto
všetkým žiakom, pedagógom, ale
i rodičom želáme okrem zdravia
veľa síl, trpezlivostí, odhodlania,
chuti do učenia, veľa elánu, dobrej
nálady, ochoty pomôcť.
Špeciálna základná škola

Noste rúško - zachráňte životy

Umývajte si ruky. Udržujte bezpečný odstup.Chráňte seba a ostatných
okolo seba tak, že budete dodržiavať bezpečnostné opatrenia.
Prevencia šírenia COVID-19
•
Často si umývajte ruky. Používajte mydlo a vodu alebo dezinfekčný prípravok na ruky na báze alkoholu.
•
Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od kohokoľvek, kto kašle alebo kýcha.
•
Keď nie je možné udržiavať fyzický odstup, noste rúško.
•
Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst.
•
Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte nos a ústa ohnutým lakťom
alebo vreckovkou.
•
Ak sa necítite dobre, zostaňte doma.
•
Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc. Lekára môžete kontaktovať telefonicky, bude vás
môcť rýchlo nasmerovať do správneho zdravotníckeho zariadenia a zabránite šíreniu vírusov a iných infekcií.
•
Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva.
•
Rúška pomáhajú zabrániť šíreniu vírusu z osoby s rúškom na
ostatných. Samotné rúška nechránia pred ochorením COVID 19
a okrem nich treba zachovávať fyzický odstup a hygienu rúk.
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Prázdninový týždeň s remeslom
Občianske združenie RODON
Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej
pôsobnosti Banskobystrického
samosprávneho kraja a obec Klenovec realizovali tvorivé dielne
pre deti neďaleko Klenovca, na
Ráztočnom. Aktivita sa konala v
remeselných činnostiach rámci
projektu Tvorivé dielne hudby,
tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Cieľom projektovej aktivity bolo
vytvoriť edukačné aktivity pre deti
počas letných prázdnin, v ktorých
mohli získavať nové zručnosti,
kvalitatívny rast v oblasti tradičných ľudových
remesiel pod vedením erudovaných lektorov, animátorov a pedagógov z praxe. Počas týždňa
malo pätnásť detí možnosť spoznávať tradičné remeselné techniky s remeselnými majstrami. Okrem pracovných činností sa počas
pobytu deťom venovali animátori
Zuzana Jakabšicová, Renáta Brdniarová, Lucia Zvarová, Pavel
Chmelko a vytvárali s nimi aktivity,
ktorými ich učili kreativite, súdržnosti, pracovitosti v skupine.
V prvý večer si deti vytvorili losovaním svoje cechy, názov, erby.
Nedeľný deň bol venovaný poznávaniu života našich predkov
na odľahlých lokalitách Klenovca
pri kolešniach. Všetko o živote na „majetkoch“, ako to volali
Klenovčania, sa dozvedeli z rozprávania Jaroslava Zvaru. Čím
sa v minulosti živili, čo všetko na
hospodárstve museli zvládať, ale
aj aké jedlá sa varili. Tiež im prezentoval názvy miestnych lokalít,
ale aj nárečové výrazy, ktoré sa
pomaly vytratili z našich životov.
V rámci poznávania detských
hier si vyrobili pigu, ktorú sa spolu
zahrali. Skákali škôlku, gumu. Popoludní medzi deti prišla tanečná
lektorka Martinka Vargová, ktorá
im v rámci projektu Čarovná studnička predstavila strofické tance z
myjavskej tanečnej oblasti. Večer
mali naši účastníci test zo získaných vedomostí a vymýšľali si
svoje cechové „hymny“.
Od pondelka sa deti venovali pracovným činnostiam v remeselných

tvorivých dielňach. Denne prebiehalo päť tvorivých dielní. Zoznámili sa s košikárstvom, gubárstvom,
plstením, háčkovaním, vyšívaním,
rezbárstvom, zdobením kože,
maľovaním na sklo, zdobením kyjatických hračiek, zdobením mosadzných praciek, hrnčiarstvom,
bičiarstvom. Ďakujeme našim
lektorom Jánovi Fotovi, Jánovi
Maciakovi, Milanovi Stierankovi,
Magduške Kantorovej, Kataríne
Hricovej, Gabike Antalovej, Zuzke
Jakabšicovej, Renáte Brndiarovej, Anne Agócsovej, Ladislavovi
Hedvigimu, Jaroslavovi Zvarovi
za úžasný prístup a odovzdávanie
svojich vedomostí, zručností. Od
Jána Kožiaka sa dozvedeli ako sa
vyrába heligónka a aké typy heligónky poznáme.
Animátori Zuzana Jakabšicová,
Renáta Brdniarová, Lucia Zvarová
a Pavel Chmelko po skončení remeselných dielní pre nich vytvárali
súťaže, kvízy, hry. Vytvorili im nočnú fakľovú cestu a tak si vychutnali krásu nočnej lesnej cestičky.
Starali sa o nich počas dňa i noci.
V rámci poznávania tradícií remesiel Gemera – Malohontu a
Novohradu navštívili Gemersko
– malohontské múzeum v Rimavskej Sobote a Novohradské múzeum v Lučenci. Vďaka odborným
lektorom múzeí Ľudmily Pulišovej, Eleny Lindišovej a Emílii Mázorovej získali cenné informácie o
histórii remesiel a zároveň mohli
vidieť prezentáciu vystavených
artefaktov.
Počas týždňa nad nami bdela
zdravotná sestra Blaženka Antalíková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme, že sme to všetko v zdraví
zvládli. Na záver aktivity Remeslo
má zlaté dno sme zrealizovali výstavy vyrobených výrobkov, ako aj
prezentáciu naučených tančekov
pre rodičov a starých rodičov detí.
Ďakujeme personálu Penzión na
Ráztočnom za vytvorené podmienky, prostredie, ubytovanie a
chutné jedlo.Veríme, že sa aj o
rok stretneme, aby sme tradičné
remeselné techniky mohli odovzdávať súčasnej generácii.
Koordinátori a autori projektu Stanislava a Jaroslav
Zvarovci
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Futbalisti TJ Družstevník Klenovec aj v tejto sezóne štartujú v krajskej 5.lige

Zatiaľ len jediné víťazstvo na našom konte
Tak ako celospoločenský, ekonomický, sociálny tak aj ten
športový život v podstate na celom svete už dlhé mesiace
ovplyvňuje nepríjemná korona. „Vďaka“ nej sa predčasne
skončili aj futbalové súťaže riadené Stredoslovenským futbalovým zväzom, vrátane 5.ligy, v ktorej štartovali naši futbalisti TJ Družstevník Klenovca. „Zmrazené“ boli zostupy a
postupy, a tak v novej sezóne 2020-2021 hrajú naši hráči s
tými istými súpermi v D skupine 5.ligy. Do uzávierky tohto
čísla bolo odohratých sedem kôl novej sezóny.
Výsledky nášho tímu:
1.kolo - 2.august: Klenovec
- Málinec 1:1 (1:1), na úvodný

zápas novej sezóny sa prišlo pozrieť oficiálne 330 divákov, čo je
návšteva, o akej v okresnom meste
Rimavská Sobota na zápasoch III.
ligy môžu len snívať. Naši hráči vybojovali cennú remízu so súperom,
ktorý sa radí k absolútnej špičke
súťaže. Hostia sa ujali vedenia v
26.minúte, tri minúty pred koncom
prvého polčasu vyrovnal na konečných 1:1 Viktor Vince. Naše mužstvo nastúpilo v tejto zostave: Igor
Hruška – V.Parobek, Fiľo, Vince,
Martin Trnavský, Doboš, Hlôška,
Tomáš Brndiar, Kamenský, Bavala,
Tomáš Medveď; striedal Miháľ.
2.kolo – 9.august: Čebovce
– Klenovec 6:1 (3:0), o osude

stretnutia sa rozhodlo už v prvej

Futbal žiakov
Tak ako v predchádzajúcich sezónach, tak aj v aktuálnom futbalovom ročníku 2020-2021 budú našu
obec, celú telovýchovnú jednotu a
osobitne futbalový klub reprezentovať v majstrovskej súťaži naši
žiaci. V najvyššej, pridajme jedným
dychom, že v jedinej žiackej súťaži, riadenej Oblastným futbalovým
zväzom v Rimavskej Sobote, v
4.lige, v kategórii U 15 (starší žiaci), budú naše futbalové nádeje
hrať v skupine A spolu s družstvami Lubeníka, Jelšavy a Oždian. V
jesennej časti súťaže sa družstvá
stretnú systémom každý s každým
trikrát. Prvé kolo je na programe v
sobotu 19. septembra (o 10.00 hodine na domácom ihrisku privítame
Lubeník), posledné 9. kolo je naplánované na 14.november 2020.

polhodine, veď v 26. min. domáci
vyhrávali trojgólovým rozdielom. Aj
po prestávke domáci pridali ďalšie
tri góly, výsledok už len kozmeticky
upravil Tomáš Brndiar v 90.minúte.
Novými hráčmi v našej zostave boli
Kučerák, Bútor, Maroš Hruška a
Marek Medveď.
3.kolo – 16.august: Klenovec
– Buzitka 3:1(1:1), v 16.min.

sme sa ujali vedenia gólom Lukáša Ulického, ale hostia gólom do
šatne v 44.minúte vyrovnali prvopolčasový stav. O našom prvom
víťazstve v sezóne rozhodli v záverečnej dvadsaťminútovke góly Viktora Vinceho a Tomáša Brndiara.
Premiéru v novej sezóne v našom
drese absolvovali okrem strelca
nášho prvého gólu L.Ulického aj
Lukáš Ladika a Róbert Trnavský.
Zápas sledovalo 255 divákov.

ko (hrával ligu v Rimavskej Sobote) dal štvrtý gól hostí. Tí si potom
naše mužstvo držali na dištanc
a v poslednej minúte svoje víťazstvo ešte prikrášlili piatym gólom.
V tomto zápase v našej bráne bol
Pavel Hruška a po prvýkrát v sezóne nastúpil aj Lukáš Brndiar.
6.kolo – 6.september: Olováry
– Klenovec 7:1 (2:0), vyše trid-

sať minút sme dokázali s domácimi
držať bezgólový stav, po vedúcom
góle domácich sme do polčasovej
kabíny inkasovali aj druhýkrát. Po
hodine hry však domáci už viedli
štvorgólovým rozdielom a o osude zápasu bolo rozhodnuté. Náš
čestný úspech zaznamenal Tomáš
Brndiar zo štandardnej situácie za
stavu 6:0. V našej bráne stál opäť
Marek Medveď, premiéru si odbil
Ján Dlháň z Rimavského Brezova,
ktorý žiacke futbalové roky strávil
v Rimavskej Sobote a k futbalu sa
vrátil po dlhšom čase.
7.kolo – 13.september: Klenovec – Radzovce 1:3 (1:0),

návšteva 218 divákov. V zápase
s mužstvom, ktoré dlhodobo patrí
k špičke tejto súťaže, sme doká-

zali vyhrať „len“ prvý polčas... Náš
vedúci gól dal v 26. minúte Milan
Bútor. Po prestávke sa hosťom
vydarilo striedanie. Už päť minút
po dvojnásobnom vystriedaní dokázali v 71.minúte vyrovnať a o tri
minúty neskôr sa aj ujať vedenia z
nariadenej penalty. A v 79.minúte
pridali aj tretí gól.... Len pre zaujímavosť, rozhodca udelil žlté karty
až 7 našim hráčom!
Tabuľka 5.ligy:

1. Málinec

7

5

2

0

28:7

17
16

2. Revúca

7

5

1

1

22:8

3. Veľký Krtíš

7

4

2

1

11:6

14

4. Radzovce

7

4

1

2

19:7

13

5. Čebovce

7

4

1

2

16:8

13

6. Jesenské

7

4

1

2

18:18 13

7. Hnúšťa

7

3

1

3

9:13

10

8. Olováry

7

2

3

2

21:18

9

9. Santrio Láza

6

2

2

2

14:12

8

10. Buzitka

7

2

1

4

13:15

7

11. Vinica

7

1

2

4

9:19

5
4

12. Balog nad I.

7

1

1

5

9:22

13. Klenovec

7

1

1

5

9:28

4

14. Mýtna

6

0

1

5

6:23

1

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 20. októbra 2020.

4.kolo – 23.august: Revúca
– Klenovec 5:0 nedohraté, ná-

sledne skontumované. Na zápas
na pôde jedného z ašpirantov na
víťazstvo v skupine nastúpilo len
týchto osem našich statočných:
Marek Medveď – Vince, Martin
Trnavský, Bavala, Tomáš Medveď,
Maroš Hruška, Hlôška, Róbert Trnavský. V 27.minúte z hry odstúpil
Vince, v 32.min. už za stavu 5:0 aj
Tomáš Medveď a preto rozhodca
zápas predčasne ukončil.
5.kolo – 30.august: Klenovec
– Santrio Láza Trebeľovce 2:5
(0:3), pred návštevou 238 divákov

sa hostia ujali vedenia už v 5.minúte. Keď v 22.min., resp. 40.min.
pridali ďalšie dva góly, zdalo sa, že
aj doma utŕžime debakel. Ibaže po
prestávke dva góly Tomáša Brndiara v 47. a 60.min.vrátili naše mužstvo do zápasu. Ale už v 63.minúte
skúsený hráč hostí Roman Balaš-
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Vydarená folklórna sobota 22.augusta prilákala divákov do nového areálu v strede obce. V programe Zvykoslovie v Novohrade
účinkoval v amfiteátri v Lovinobani aj folklórny súbor Vepor z
Klenovca. O týždeň neskôr v sobotu 29.augusta účinkoval náš
folklórny súbor aj na podujatí Stretnutie rodákov a folklórne popoludnie aj v Mlákach (z ktorého je aj naša snímka), ktoré sú
dnes súčasťou obce Látky.
-jz -
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