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100. výročie vzniku Československej republiky
V októbri 2018 si pripomíname 100.výročie vzniku Československej republiky. Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikli v stredoeurópskom priestore nástupnícke štáty, ktoré sa stali novými subjektmi
medzinárodného práva. Jedným z nástupníckych štátov bola Československá republika.

Väčšina slovenských politikov angažujúcich sa za spoločný štát s Čechmi
používala už počas 1.svetovej vojny
slová Česko-Slovensko alebo československý so spojovníkom. Spojovník
mal byť vyjadrením rovnoprávnosti
oboch národov. Českí politici od začiatku používali skôr názov bez spojovníka
vo forme Československo, čím dávali
najavo, že spoločný štát chápu čechoslovakisticky. Do februára 1920 štát
niesol rôzne názvy: Československá
(alebo Česko-Slovenská) republika,
Republika Československá (alebo
Česko-Slovenská), Československý
(alebo Česko-Slovenský) štát. Vo februári 1920 bola presadená forma ako
jediná do ústavy v podobe Československá republika.
28. októbra 1918 Národný výbor v
Prahe vyhlásil ČSR. Dňa 30. októbra
1918 došlo v Turčianskom sv. Martine
k stretnutiu slovenských predstaviteľov
k oficiálnemu vyhláseniu Slovenskej
národnej rady a k oficiálnemu vyhláseniu Martinskej deklarácie. Prijatím
spomínanej deklarácie slovenskí politici verejne vyhlásili, že sú za československé riešenie, vyjadrujú súhlas k
28. októbru.
Ako táto prevratná udalosť prebiehala
v Klenovci? Obecná kronika záznamy z
tohto obdobia neuvádza. Podľa Júliusa

o b c e

Molitorisa boli v obci Klenovec národne
uvedomelé rodiny, ale aj takí, ktorí s
rozpadom Rakúsko-Uhorska spokojní
neboli. Príkladom sú obyvatelia, ktorí
chodili na žatvy na Dolnú zem, na maďarské veľkostatky a odtiaľ si dovážali
obilie za vykonanú prácu ako obživu na
celý rok. Ďalej to boli roľníci, chovatelia
oviec, ktorí chodili nakupovať ovce do
Sedmohradska. Nové hranice po roku
1918 to znemožnili.
Pri príležitosti 100.výročia vzniku
ČSR bola žiakom 9.ročníka Základnej
školy s materskou školou Vladimíra
Mináča v Klenovci zadaná projektová
úloha. Žiaci boli rozdelení do piatich
skupín s piatimi témami: 1.téma: Československá republika, 2.téma: Tomáš
Garrigue Masaryk – prvý prezident
ČSR, 3.téma: Karel Kramář – prvý
predseda vlády, 4. téma: Edvard Beneš – minister zahraničia a 5. téma:
Milan Rastislav Štefánik – prvý minister
vojenstva.
Záverečné projekty boli žiakmi výtvarného krúžku nainštalované vo vestibule hlavnej budovy. Projekty vzájomným
prepojením boli skĺbené do pojmovej
mapy, ktorá mladším žiakom a návštevníkom základnej školy pripomenie
významnú udalosť v našich dejinách.
Ste srdečne vítaní!
Lucia Medveďová

Záverečné projekty žiakov 9.ročníka našej základnej školy k 100.výročiu vzniku Československa boli prepojené do pojmovej mapy, ktorá pripomína toto významné historické
výročie.

www.klenovec.sk

Komunálne voľby 2018

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 do
22.00 hod.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Klenovci svojimi
uzneseniami zo dňa 14.6.2018 určili pre voľby do orgánov samosprávy v obci Klenovec jeden volebný obvod,
v ktorom sa budú voliť 11 poslanci.
- R.K.-

Členovia ZO SZPB na expozícii Za slobodu
Dňa 4. septembra 35 členov Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Klenovci navštívilo expozíciu ZA
SLOBODU, ktorá je inštalovaná v
budove ÚR SZPB v Bratislave na
Štúrovej ul. č. 8.
Expozíciou nás sprevádzal kurátor
výstavy Ing.Skrak, ktorý zaujímavým
a odborným výkladom nám priblížil
boj Slovákov za slobodu od doby
štúrovcov až po dnešok. Zaujímavé
boli pasáže o vysťahovaní sa Slovákov na západ, potom obdobie SNP a
súčasnosť. Každý deň aj teraz počúvame z masmédií koľko mladých ľudí
aj v súčasnosti žije a pracuje mimo
svojej rodnej vlasti.
Po skončení prehliadky sme si so
sprievodkyňou oblastnej organizácie cestovného ruchu prezreli Staré
mesto v Bratislave. Dozvedeli sme
sa o histórii tejto časti nášho hlavného mesta. Prezreli sme si pamiatky a

tí, ktorí v Bratislave neboli dlhší čas,
mali možnosť vidieť ako sa zmenilo
naše hlavné mesto za posledné roky.
Čo všetko nové sa tam vybudovalo.
Po obedňajšej prestávke sme išli
na Slavín kde sme si uctili pamiatku
padlých počas druhej svetovej vojny.
Pretože počasie nám prialo, mali
sme krásny výhľad takmer na celú
Bratislavu, čo bol skutočne pekný
zážitok.
Domov sme sa vrátili s peknými
zážitkami zo zaujímavo stráveného
dňa. Zájazd sme mohli uskutočniť aj
vďaka dotácii Obecného zastupiteľstva v Klenovci, ktorú sme dostali v
sume 300 euro.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať OZ za finančnú podporu a verím,
že aj do budúcna sa bude podporovať práca organizácii v našej obci,
aby sme mohli poznávať naše krásne Slovensko.

Heligonkári Folklórneho súboru Vepor
sa 15.septembra spoločne s Mužskou
speváckou skupinou FS Vepor zúčastnili vystúpenia na 5.ročníku Slivkovej
parády v Španej Doline.
V ten istý deň sa heligonkári FS Vepor
zúčastnili vystúpenia na 25.ročníku celoslovenskej prehliadky heligonkárov v
Korytárkach.
Heligonkári Folklórneho súboru Vepor
sa 26. septembra zúčastnili vystúpenia
na kultúrnom podujatí v hoteli Aquatermal Dolná Strehová.
Mužská spevácka skupina a heligonkári FS Vepor sa 29 septembra zúčastnili 18. ročníka cezhraničného festivalu v partnerskej obci Mihálygérge v
Maďarsku. Vo varení gastronomických
špecialít získali naši členovia 3.miesto.
V ďalšej súťaži o najlepšiu domácu pá-

lenku získali 1.miesto Jaroslav Zvara
(Drienkovica) a 3. miesto Ján Kožiak
(Slivovica). V pečení domácich koláčov z jesenných plodov boli ocenené
naše žienky Elena Mináčová, Martina
Fábryová, Ľubica Husmanová a Mária
Kochanová. Po súťažiach nasledoval
kultúrny program v ktorom naše krásne
klenovské piesne prezentovala MSS a
trio heligonkárov Ľubomír Zvara, Ján
Kožiak a Viktor Brádňanský.
Heligonkári FS Vepor sa 19.októbra
spoločne s Mužskou speváckou skupinou FS Vepor zúčastnili vystúpenia
na podujatí v rámca Mesiaca úcty k
starším v Rimavskom Brezove. No a v
sobotu 20.októbra sa zúčastnili vystúpenia na 7.ročníku Slovenského mitrovania na Salaši pod Maginhradom vo
Veľkých Teriakovciach.
- jz -

Júlia Segečová

Vystúpenia heligonkárov
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Kandidát na starostu obce Vladimír Dovala

Spoločným úsilím za krajší a moderný Klenovec

Vážení spoluobčania, ako
pred štyrmi rokmi, tak i dnes
dovoľte mi, prihovoriť sa Vám
všetkým obyvateľom obce Klenovec. Volám sa Vladimír Dovala, mám 50 rokov, celý svoj
doterajší život žijem v Klenovci.
Väčšina z Vás ma pozná ako
náčelníka obecnej polície. Zaoberať sa mojím životom nie je
dôležité, kto mal a má možnosť
sa so mnou stretnúť, pozná
moje silné aj slabé stránky,
moje názory a v neposlednom
rade i moju rodinu.
V nadchádzajúcich komunálnych voľbách som sa rozhodol
opakovane kandidovať na funkciu starostu obce Klenovec
ako nezávislý kandidát. Pretože chcem byť ako starosta zaviazaný hlavne Vám, občanom,
a nie žiadnej politickej strane. K
rozhodnutiu kandidovať na funkciu starostu ma viedli viaceré
dôvody a skutočnosti. Rovnako ako Vy, tak aj ja ako občan
Klenovca, sa denne dostávam
do kontaktu s problémami a
situáciami, ktoré sa v našej
obci dejú. Práve vďaka funkcii
starostu chcem odstraňovať
nedostatky, riešiť problémy,
ktoré nám znepríjemňujú život
v Klenovci.

V mojom záujme je čo najviac
sa podieľať na rozvoji obce.
Zachovávať dlhoročné dedinské tradície a prírodné krásy
nášho Klenovca. Mne ako
kandidátovi na funkciu starostu záleží na tom, aby sme sa
všetci cítili dobre a boli hrdí na
našu obec, ale predovšetkým
na seba samých. Cit k rodnému kraju, kde žijem, pracujem
a znalosť miestnych pomerov
s dlhodobým záujmom o svoje
okolie - či ide o bezpečnosť,
životné prostredie, ochrana
majetku, kultúru, šport alebo
rozvoj, ma priviedli k tomu,
uchádzať sa o Vašu priazeň
a podporu pri kandidovaní za
starostu obce. Úlohou starostu
je spájať a mobilizovať ľudí, či
ide o mladých, starších, veriacich, pracujúcich, dokonca
nezamestnaných, pretože my
všetci tvoríme jeden celok KLENOVEC. Nachádzame v
ňom svoj domov, rodinu, priateľov. Väčšina občanov prežíva v
obci veľkú časť svojho života a
preto je mojou ambíciou tento
životný priestor zveľaďovať a
snažiť sa dosiahnuť stav, kedy
sa v našej obci bude občan cítiť spokojne a bezpečne, kedy
naša obec a medziľudské vzťa-

hy v nej budú vzorom pre okolité obce a mestá.
Zodpovednosť, spravodlivosť, úprimnosť, poctivosť a
rozhodnosť sú dôležité vlastnosti, ktoré ako starosta budem
mať na zreteli pri výkone svojej
funkcii. Pritom nezabudnem na
komunikáciu s občanmi našej
obci a každodenné stretnutia s
nimi. Priority, ktoré chcem realizovať a môj volebný program
obsahujú súbor okruhov, ktorý
pokladám za dôležitý nielen
pre obec, ale hlavne pre nás
občanov. Pre nedostatok miesta v obecných novinách ho nedokážem komplexne rozviesť a
hlavne uprednostňujem osobný kontakt s Vami, spoluobčanmi Klenovca.
Môj volebný program s prioritami Vám osobne doručím
do vlastných rúk v podobe letáka. V prípadne vašej neprítomnosti v domácnosti volebný
program s prioritami si vyzdvihnete v poštových schránkach.
Budem rád, ak Vás priority
môjho volebného programu
oslovia a nájdete v ňom aj Vaše
postrehy. Všetko uvedené musí
slúžiť nám občanom ku kvalitnému a bezpečnému životu
v našej obci Klenovec. Preto
nech je môj volebný program
začiatkom diskusie o problémoch našej obce.
Ďakujem za čas, ktorý ste
venovali môjmu príhovoru, zároveň za Váš hlas, ak ste sa
rozhodli podporiť ma vo funkcii
starostu. Pretože: “Človek je
bohatý tým, čo urobí pre druhého.“
Do pozornosti občanom!
Tento text, hoci vznikol v roku
1936, je viac ako aktuálny. Čítajte a posúďte sami.
Desatoro dobrého starostu
1. Si starostom nielen tých ob-

čanov, ktorí Ťa volili, ale aj tých,
ktorí Ťa nevolili.
2. Dôvera spoluobčanov Ťa postavila na čelo obce. Byť prvým
občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na
svoju česť a svedomie, že túto
dôveru nesklameš!
3. Práve tak nerozlišuj pri výkone svojho čestného úradu príslušníkov rôznych politických
strán – máš v nich vidieť len
občanov!
4. Usiluj podľa síl a možností
obce, aby si uľahčil život starých, chudobných a práceneschopných občanov!
5. Podporuj všetko, čo napomáha školstvu Tvojej obce. Nič
lepšieho ako dobré vzdelanie,
okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom.
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú
zábavu a vzdelanie občanov!
7. Máš byť úprimným priateľom
všetkého, čo skrášľuje a zveľaďuje zdravotnú úroveň obce.
Zasadiť dobrý strom na správnom mieste znamená vykonať
dobrý skutok!
8. Vynasnaž sa osvojiť si čím
skôr najdôležitejšie právne
predpisy a zákony, aby si na
nič nezabudol, čo by mohlo byť
obci na prospech!
9. Obecný majetok spravuj a
nakladaj s ním opatrnejšie a
úzkostlivejšie ako so svojím
vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, bude to Tvoja
škoda, ak premárniš obci, bude
stratená Tvoja česť!
10. Dávaj obci pekný príklad
nielen dobrého starostu, ale
aj riadneho občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad
máva väčšiu cenu ako mnoho
rečí a veľké kázanie!
(Uverejnené: Občianska náuka
a výuka pre meštianske školy,
1936)
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Kandidátka na starostku obce Mgr. Zlata Kaštanová

Vážení spoluobčania,
dňa 10.11.2018 sa uskutočnia komunálne voľby. Je to udalosť, ktorej výsledok ovplyvní život v našej obci nielen
na nasledujúce štyri roky. Naša obec je
veľká, preto je potrebné, aby bola zastúpená a reprezentovaná kompetentným,
kvalifikovaným starostom, ktorý má
potrebné odborné znalosti, skúsenosti,
vzdelanie a víziu, ako aj vedomosti o
finančnom hospodárení obce, o organizačnej a riadiacej práci.
Prešli štyri roky od vtedy, ako som
dostala osvedčenie starostky obce. Mnoho vašich problémov sa stalo aj mojimi, a
tak sme spoločne hľadali riešenia. Stretávali sme sa aj na obecných akciách.
No nie slávnostné chvíle boli v mojej práci náročné, ale práve tie obyčajné, všedné dni, keď sme spolu so zanietenými
zamestnancami a aktívnymi poslancami
i obyvateľmi bojovali za ciele, o ktorých
som aj dnes presvedčená, že boli pre
našu obec prospešné, pretože sme sa
rozhodovali na základe odborných konzultácii a štúdia materiálov dovtedy, kým
sme nadobudli presvedčenie, že naše
rozhodnutie spĺňa cieľ - zlepšiť život
obyvateľov v Klenovci. Tento cieľ chcem
napĺňať aj ďalej a to je jeden z dôvodov
prečo opäť kandidujem.
Možno sa vám často zdalo, že za jednoduchou víziou nasledovala dlhá fáza
prípravy a realizácie. Dostávali sme sa
však do situácií, keď nás brzdili zmeny
zákonov, verejné obstarávania, či chyby
projektantov a realizátorov. Takmer každý projekt nás stál veľa úsilia, času a aj
prebdených nocí, kým sme dlhodobo pripravované projekty nakoniec mohli zrealizovať. A v konečnej fáze sme museli
ešte čeliť kritike zo strany niektorých občanov, lebo vždy sa našiel niekto, komu
vybrané rozhodnutie nevyhovovalo. Prišlo však aj poďakovanie od domácich, či

pochvala od návštevníkov obce, ktoré
nás opäť povzbudili do ďalšej práce. A to
je ďalší dôvod, že dnes stojím pred vami
a žiadam o podporu ako nezávislá, vaša
občianska kandidátka. Je za nami kus viditeľnej, pre mnohých prospešnej práce.
Všetko čo sme za štyri roky urobili, malo
základ v intenzívnom úsilí robiť veci kvalitne, komplexne, s cieľom zlepšovať náš
život a nehanbiť sa za našu obec. Nepotrebujem za sebou stranícky tím, ale tím
zanietených poslancov a zamestnancov.
O tom, že sme pracovali zodpovedne
svedčí aj hodnotenie nezávislých ekonómov z inštitútu INEKO, podľa ktorých je
finančné zdravie našej obce hodnotené
číslom 5,7 (0 = najhoršie, 6 = najlepšie),
čo nedosahuje ani jediná okolitá obec či
mesto. Aj preto som sa rozhodla o vaše
hlasy znovu zabojovať. Aj starostlivosť o
obecné lesy bola kontrolnými orgánmi
hodnotená výborne, v plnom súlade so
zákonom. V rokoch 2014-2018 sme vysadili 52 700 sadeníc stromčekov.
Tretím dôvodom je, že máme množstvo rozbehnutých projektov a aktivít v
investičnej oblasti, v oblasti sociálnych
a zdravotných služieb, ako aj v oblasti
bezpečnosti, ekológie a modernizácie
našej obce, starostlivosti o seniorov,
deti a mládež či na skvalitnenie a spríjemnenie bežného života občanov Klenovca. Viem, že neulahodím všetkým,
ale budem hľadať riešenia, ktoré budú
čo najvyhovujúcejšie pre väčšinu. Pritom
však nezabudnem ani na to, že niekedy
je potrebné riešiť aj problémy z hľadiska
jednotlivca. Ak ma podporíte, budem naďalej pokračovať v priamej komunikácii s
vami, nie len cez rôzne fóra a sociálne
siete. Vážim si aj kritiku, ak je konštruktívna. Rovnako ako vaše pozitívne ohlasy, ktoré mi počas celých štyroch rokov
prinášali novú energiu a chuť pracovať
ďalej.

Štvrtým dôvodom môjho opätovného
kandidovania je plnenie môjho volebného programu spred štyroch rokov. Bol
splnený na 86 percent.
Prihováram sa vám dnes síce ako
jednotlivec, ale svoju prácu nemôžem
a ani nechcem hodnotiť bez ľudí, ktorí
stáli okolo mňa. Bez podpory zástupcu
starostky obce a poslancov obecného
zastupiteľstva by bolo napĺňanie cieľov
komplikované. V uplynulom volebnom
období som mala tú česť vďaka vašim
hlasom vo voľbách pracovať väčšinou
so zanietenými, odborne zdatnými poslancami. Mnohí z nich sa uchádzajú o
poslanecký mandát aj v týchto voľbách,
preto verím, že ich podporíte. Obecné
zastupiteľstvo je v komunálnej politike
veľmi dôležité. Ani u nás to nie je inak.
Nedá sa zabudnúť na prvý rok po voľbách, kedy sa diali na zastupiteľstve
neuveriteľné veci. Dôvod bol jednoduchý. Niektorým poslancom nevyhovoval
výsledok volieb. Každé zastupiteľstvo sa
nieslo v duchu boja totálne znemožniť
prácu v prospech občana a obce, dokonca zbaviť sa demokraticky zvolených poslancov, nepodporiť rozpočet obce bez
akéhokoľvek protinávrhu, či zrušenie
zastupiteľstva s programom
voľby hlavného kontrolóra obce. Bolo
podaných aj niekoľko neopodstatnených
trestných oznámení a príprava materiálov pre vyšetrovateľov nás tiež oberala o
čas a energiu.
Napriek všetkým týmto problémom
som sa snažila byť celé volebné obdobie
zodpovednou starostkou. Rozhodnutia
som nerobila len ako hlava obce, ale aj
ako klenovská rodáčka a obyvateľka s
vedomím, že moje rozhodnutia sa stávajú dobrými vo chvíli, keď v nich väčšina
obyvateľov nájde uspokojenie svojich
potrieb, požiadaviek či prosieb. Vyrovnávala som sa so všetkými problémami
a novými výzvami. Tešila som sa, že
sa veci posúvali vpred, že som prispela k rozvoju nášho Klenovca. Veď sme
vyasfaltovali niekoľko ulíc, vybudovali a
opravili niekoľko chodníkov, vybudovali
desiatky parkovísk, opravili a zmodernizovali obecné budovy (materskú školu,
zdravotné stredisko, kultúrny dom, dom
služieb, dom smútku, starý kultúrny
dom, športovú halu, obchod, požiarnu
zbrojnicu, komunitné centrum, tribúnu na
ihrisku), zakúpili komunálnu techniku (na
zimnú a letnú údržbu ciest a verejných
priestranstiev), začali sme modernizovať verejné osvetlenie (na úspornejšie),
inštalovať kamerový systém, zaviedli
sme jarný a jesenný zber komunálneho
odpadu, bezplatný zber biologického
odpadu, vystavali nové športoviská, detské ihrisko, oddychovú zónu, Klenovskú
izbu, Múzeum súkenníctva a gubárstva,
začali sme usporadúvať nové kultúrno- spoločenské a športové akcie, zvýšili sme informovanosť občanov (www
stránka, zverejňovanie zastupiteľstiev,
SMS správy a emaily) a to všetko v sume

takmer 1 234 000 eur (čo je viac ako 37
miliónov Sk). Okrem toho sú rozpracované projekty v sume 285 650 eur (čo je
ďalších 8 605 492 Sk). O tom, že sme
robili počas celých štyroch rokov, nielen
vo volebnom roku sme vás každý rok informovali prostredníctvom Klenovských
novín a infokanálu.
Priority, ktoré chcem realizovať ak mi
prejavíte dôveru:
• pokračovať v zodpovednej finančnej
politike
• skvalitniť zimnú a letnú údržby ciest a
verejných priestranstiev
• zlepšiť nakladania s komunálnym odpadom
• pokračovať v rekonštrukcii obecných
budov, kúpaliska, potokov, jarkov, kanálov
• skvalitniť sociálne a zdravotné služby
• pokračovať v rekonštrukcii asfaltových
ciest, chodníkov, medziblokov na sídlisku
• skvalitniť podmienky na voľnočasové,
športové a kultúrne vyžitie všetkých generácií
• zlepšiť bezpečnosť a čistotu v obci
• podporovať podnikateľov a živnostníkov v obci
• modernizovať obec a zachovávať tradície pre občanov aj turistov
• spolupracovať so školami, cirkvami,
klubmi a organizáciami
Moje priority na nové volebné obdobie
dostane každý z vás prostredníctvom
letáku do svojej domácnosti a budú zverejnené aj na www.klenovec.sk.
Vážení spoluobčania, využite znovu
svoje volebné právo, vytvorte si slobodne svoj názor. Pozývam vás do volebných miestností rozhodnúť o ďalšom
vývoji a budúcnosti Klenovca.
Rozhodnite tak, aby sa naša obec mohla
ďalej rozvíjať, ponúkať pestrý a kvalitný
život občanom, aby to bola obec bezpečná pre deti a seniorov, ústretová k
podnikateľom a živnostníkom, vľúdna k
mladým rodinám a priateľská k návštevníkom.
Vnímajte aj volebnú kampaň kandidátov a hlavne pravdivosť ich argumentov
(napr. nie je možné sľubovať pracovné
miesta, práčovne a palivové drevo...),
lebo to všetko ovplyvní harmóniu medziľudských vzťahov v novom volebnom
období. Predvolebná kampaň mnohé
naznačí o pripravenosti kandidátov viesť
našu obce a riešiť problémy. Ukáže do
akej miery sú kandidáti zorientovaní v
pomerne širokej problematike miestnej
územnej samosprávy, v jej kompetenciách a skutočných možnostiach obce
zabezpečovať jej všestranný rozvoj s
prihliadnutím na oprávnené potreby
obyvateľov a povinnosti vyplývajúce tak
z originálnych kompetencií, ako aj z preneseného výkonu štátnej správy.
Ďakujem za dôveru všetkým Klenovčanom, ktorí sú rozhodnutí 10. novembra 2018 dať mi svoj hlas.
S úctou Zlata Kaštanová
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Kandidátka na starostku obce Mgr. Stanislava Zvarová

NEBUDEME SĽUBOVAŤ, BUDEME KONAŤ!

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám ako kandidátka na funkciu starostky obce
Klenovec.
K rozhodnutiu
kandidovať ma viedli viaceré
dôvody a skutočnosti, ktoré
ako občianka, poslankyňa a
dobrovoľníčka rôznych aktivít
v obci prežívam. Tiež dôvera
ľudí, ktorí ma oslovili, ma presvedčila uchádzať sa o Váš
hlas v komunálnych voľbách.
Našu obec mám rada, poznám jej silné aj slabé stránky a nie je mi jedno, kam a
akým smerom sa uberá. Ako
aktívna dobrovoľníčka a tretie
volebné obdobie ako poslankyňa obecného zastupiteľstva
sa aktívne zapájam do rozvoja obce, regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu, do vytvárania voľnočasových aktivít, kultúry, folklóru, propagácie obce
a prostredníctvom Občianske-

ho združenia RODON Klenovec aj do podpory športových
aktivít v obci, Bedmintonového klubu RODON Klenovec.
Od roku 2002 sa zapájam do
vypracovávania rozvojových
dokumentov našej obce a tieto ciele by som chcela spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva a spolu s Vami,
vážení spoluobčania, napĺňať
a pretaviť do skutočnosti.
Mám ekonomické, sociálne,
environmentálne a rozšírené
vzdelanie zodpovedajúce požiadavkám modernej samosprávy. Moja doterajšia prax
bola v oblasti ekonomickej,
projektového manažmentu,
regionálneho rozvoja a kultúry. V súčasnosti pracujem
ako odborná pracovníčka v
kultúre a zástupkyňa riaditeľky v Gemersko – malohontskom osvetovom stredisku v

Rimavskej Sobote. Vo svojom
voľnom čase, bez nároku na
odmenu, sa venujem folklórnym, kultúrnym aktivitám v
našej obci, venujem sa deťom
v detských folklórnych súboroch Zornička, Mladosť a folklórnemu súboru Vepor. Spolupracujem pri organizovaní
kultúrno - spoločenských, propagačných aktivít. Pre našu
obec som ako dobrovoľníčka
vypracovala a realizovala
množstvo projektov.
Keďže sa niektorí obávajú
toho, že mám vzťah ku kultúre a ku folklóru, tak každý
máme k niečomu vzťah. Kultúra sa týka nás všetkých, je
to kultúra bývania, správania
sa, materiálna kultúra, sú to
hodnoty a normy vytvorené
človekom. Folklór je súčasťou
všetkých generácií a hlavne
tej najmladšej, ktorá často odchádza mimo obec.
Moja viera, kresťanská evanjelická výchova a angažovanosť v našom evanjelickom
zbore v Klenovci mi dávajú
nielen ďalšie poznanie, ale aj
duchovné posilnenie a pomoc
pre riešenie rôznych problémov, s ktorými sa často stretávam. A ak existujú nejaké
pochybnosti o tom, či sa všetky moje pracovné aktivity dajú
skĺbiť s prácou starostky obce
Klenovec, tak verte, že pri plnom pracovnom úväzku, ktorý
táto dôležitá funkcia zastáva,
budem mať dokonale otvorené dvere a možnosti pre napĺňanie mojich predstáv, cieľov
a zámerov v prospech nášho
Klenovca a moje doterajšie
pracovné pôsobenie bude počas tohto funkčného obdobia
pozastavené.
Moje odborné a praktické
skúsenosti chcem ponúknuť

pre rozvoj našej obce. Chcem
vytvárať prostredie rovnocenné pre všetkých občanov bez
rozdielu. Môj program je zameraný na oblasti sociálnu,
environmentálnu,
zdravotníctva, školstva, zachovania
kultúrneho dedičstva, v súčinnosti s rozvojom cestovného ruchu. V spolupráci s
Vami mám záujem vytvárať
podmienky pre aktívne trávenie voľného času pre všetky
vekové kategórie na základe
prieskumu potrieb občanov
a vytvárať podmienky pre
podnikateľské subjekty a zamestnanosť, rozvíjať športové
a kultúrne aktivity občanov,
rozvíjať infraštruktúru.
Budem rešpektovať názory a
návrhy všetkých občanov, poslancov obecného zastupiteľstva, a spolu s Vami vytvárať
kvalitné životné podmienky
pre všetkých občanov našej
obce Klenovec.
Vážení spoluobčania, verím, že 10. novembra 2018
využijete svoje právo voliť a
vyberiete si svojho kandidáta, ktorý bude pracovať pre
rozvoj našej obce Klenovec.
Ja Vám môžem sľúbiť, že ak
svoj hlas dáte mne, budem
celým svojim úsilím, všetkými
mojimi vedomosťami a skúsenosťami pracovať pre našu
obec zodpovedne, počúvať
Vaše pripomienky, návrhy a
spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva a zamestnancami obce hľadať tie najlepšie
riešenia úloh a problémov.
Mgr. Stanislava Zvarová
50 rokov
kandidátka na starostku obce
Volebné číslo: 3
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Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Gabriela Antalová

Volebné číslo : 1
45 rokov
Učiteľka na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci
Ako rodenej Klenovčanke, obyvateľke a matke mi nie je ľahostajné kde žijem a kde vyrastajú moje deti. Mám dlhoročné
skúsenosti práce v školstve a s mládežou v rôznych mimoškolských aktivitách. Rada by som svojím pôsobením v obecnom
zastupiteľstve ovplyvnila život v našej obci, zlepšila komunikáciu a informovanosť obyvateľov o dianí v obci. Chcela by som
pomôcť svojim spoluobčanom rozvíjať našu obec hlavne v oblasti propagácie a rozvoja turizmu, zveľaďovaní školstva a
hľadaní možností rozvoja obce vyhľadávaním a zapájaním sa do rôznych projektov .

Zdenka Antalová

Volebný program:
•1 Zmapovanie a odstránenie čiernych skládok odpadkov v okolí.
•1 Pravidelné čistenie (v zime aj v lete), údržba a oprava zničených chodníkov v obci.
•1 Rekonštrukcia zdravotného strediska a zabezpečenie ďalšieho obvodného lekára.
•1 Udržanie a rozšírenie opatrovateľskej služby a podpora aktivít pre starších, osamelých a ZŤP.
•1 Rozvíjať spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré sú v našej obci aktívne.
•1 Podporovať športové kluby a športovcov, ktorí vzorne reprezentujú našu obec.
•1 Podporovať organizovanie kultúrnych akcií pre občanov.
•1 Dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie voči vandalom.

Richard Bálint

Od narodenia žijem v Klenovci a preto chcem pomáhať pri riešení problémov, ktoré sa nás všetkých týkajú. Mojou prioritou
ostane zabezpečenie kvalitnejšieho života občanov, ich aktívne zapojenie sa do spoločenských, ale aj športových aktivít.
Budem sa snažiť o vybudovanie prírodného fitness centra, ale aj cyklistického chodníka z Klenovca do Hnúšte. Pevne verím,
že sa nám to všetkým spoločne podarí.

Milan Čajko

Ku kandidatúre ma priviedla možnosť aktívne sa zapájať do smerovania budúcnosti našej obce, pričom by som rád ponúkol
svoje znalosti a skúsenosti a vlastnou prácou prispel k ďalšiemu rozvoju obce. Záleží mi na prostredí, v ktorom žijeme. A
záleží mi na ľuďoch, ktorí tu žijú, preto budem podporovať a podnecovať všetky aktivity, ktoré napomáhajú k zlepšovaniu a
skvalitneniu života v našej obci.
Je veľmi jednoduché všetko kritizovať, avšak oveľa ťažšie je zodvihnúť sa a niečo urobiť.

Ing. Štefánia Dovalová

Všetkým nám by malo záležať na tom, aby sa v našej obci žilo lepšie a spokojnejšie. Patrím k tým občanom Klenovca, čo im
nie je ľahostajné, ako sa naša obec vyvíja. Veľmi pozorne sledujem, čo sa v obci deje. Nechcem patriť k tým občanom, čo
majú iba negatívny a kritický pohľad na dianie v našej obci. Treba vyzdvihnúť aj pozitívne veci v našej obci. Svojou prácou
chcem aj ja pomôcť našej obci k rozvoju a ako poslankyňa obecného zastupiteľstva chcem prispieť k tomu, aby našu obec
ľudia vnímali pozitívne.

Mgr. Dalibor Ďuriš

Moje rozhodnutie, prečo kandidovať za poslanca bolo hlavne v tom, aby priority obce a jej postoj sa stretali nielen s mojimi
predstavami o nej, ale i s predstavami väčšiny ľudí. Rád by som poskytol podporu v dobrých návrhoch. Zároveň by som však
chcel poskytnúť svoj vlastný úsudok a pohľad na obec a jeho dôležité priority. Z toho dôvodu si myslím, že dobrý poslanec
obecného zastupiteľstva ako zástupca svojich voličov má presadzovať ich požiadavky, pokiaľ sú oprávnené a pokiaľ sú
splniteľné. Cieľom poslaneckej práce je neustále zlepšovať, zjednodušovať a zdokonaľovať život občanov v obci. Chcem
presadzovať nové myšlienky a nápady tak, aby občan cítil, že poslanec je človek, ktorý sa ho dokáže zastať a pracuje v jeho
prospech a prospech zveľaďovania obce.
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Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Tomáš Figuli

V nasledujúcich komunálnych voľbách sa chcem uchádzať o Vaše hlasy z dôvodu aktívneho podieľania sa na zveľaďovaní
obce a skvalitňovania života jej obyvateľov. Je dôležité, aby rodiny a ich deti žili, vyrastali do prostredia, ktoré je bezpečné
s možnosťou kvalitných sociálnych a dostupných zdravotných služieb. Preto sa budem snažiť vyvíjať a podporovať všetky
aktivity, ktoré budú posúvať našu obec Klenovec k lepšiemu žitiu občanov Klenovca.

PhDr. Blažena Hrušková

Celý pracovný život venujem deťom a mládeži. Môj osobný život žijem radosťami i starosťami seniorov. Voľný čas mi vždy
napĺňala a aj napĺňa kultúra a šport. Časť svojho aktívneho života som venovala komunálnej politike. Myslím si, že dokážem
počúvať a porozumieť potrebám ľudí. V prípade zvolenia za poslankyňu obecného zastupiteľstva sa pri rozhodovaní budem
riadiť rozumom, ale aj citom. Podporím všetky dobré a prospešné návrhy, nápady a projekty. Svoje skúsenosti využijem v
prospech našej obce. Pretože všetko, čo sa deje okolo nás, sa nás týka a všetci sme zodpovední za to, kde a ako žijeme.

Štefan Ištók

Štefan Ištók, Sládkovičova 226, Klenovec
Kandidovať som sa rozhodol, lebo mi záleží na našej obci. Chcel by som podporiť spoločenské a športové aktivity, ktoré mi
chýbajú. Budem podporovať projekty - dostavba kanalizácie
- obnova kúpaliska
- získavanie financií z grantov a eurofondov
- rozvoj turizmu
- zlepšenie komunikácie mladých ľudí so seniormi
Pracujem s ľuďmi už vyše 20 rokov a preto by som chcel tieto skúsenosti a kontakty zúročiť pre našu obec.
Chcem, aby sa tu aj naše pokolenia cítili stále ako doma.

Oľga Kaľavská

Moje rozhodnutie kandidovať na poslankyňu je hlavne v tom, že niektoré priority obce a jeho postoj sa nestretávajú nielen
s mojimi, ale aj s predstavami mnohých mladých ľudí, s ktorými sa denno-denne stretávam. Patrím k občanom Klenovca,
ktorým nie je ľahostajné, ako sa naša obec vyvíja, ako napreduje, čo nové sa plánuje. Veľmi pozorne vnímam, v čom je obec
nečinná, ale aj jej aktivity, ako napreduje. Želám si, aby sme žili v obci, na ktorú sa môžeme spoľahnúť. Hlavne, aby sa do
nej mohli vrátiť mladí ľudia.

Milada Kochanová

53 rokov, SZČO: 1. Kandidovať som sa rozhodla, pretože ma zaujíma dianie v obci a chcem, aby sa Klenovec stal peknou a príjemnou
obcou a myslím si, že je potrebné zúčastniť sa na živote obce aj takýmto spôsobom. 2. Mojou snahou je, aby sa naša obec začala rozvíjať,
aby sa zlepšila kvalita života všetkých občanov. 3. Nie je mi ľahostajný život v obci a chcem sa aj aktívne zapojiť a riešiť dané pozitíva a
negatíva. 4. Chcem nielen ukazovať na problémy, ale v spolupráci s občanmi aj pomáhať s ich riešením, aby aspoň väčšina našich občanov
bola spokojná. 5. V spolupráci s vedením obce vytvárať podmienky, aby sa Klenovec stal zaujímavou obcou aj pre mladých ľudí. 6. Mám
skúsenosti s prácou s ľuďmi, poznám život a ľudí v obci. 7. V prvom rade chcem byť tu pre občanov, vypočuť si ich a byť im v maximálnej
miere nápomocná. Podporiť dobré nápady a projekty, ktoré budú prínosom pre všetkých občanov. 8. Chcem byť nápomocná pri ďalšom
rozvoji obce a pri možnosti využitia, získavania financií z grantov a eurofondov. 9. V prípade získaného mandátu za poslanca obce sa budem
snažiť komunikovať s občanmi Klenovca,svojou prítomnosťou na obecných zastupiteľstvách tlmočiť ich požiadavky a názory. „KLENOVCU
TREBA DAŤ SRDCE, LÁSKU A ŠŤAVU.“

Jana Mocná

Volebný program:
•1 Pravidelne zabezpečiť čistenie priestranstiev od odpadu.
•1 Pravidelné čistenie rieky a potokov.
•1 Na všetky práce v čo najväčšej miere využívať uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti.
•1 Rekonštrukcia zdravotného strediska a zabezpečenie zubného lekára.
•1 Pokračovať v naplánovaných investičných aktivitách a reagovať na aktuálne výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov v programovom
období 2014 – 2020.
•1 Výmena a doplnenie LED osvetlenia na všetkých uliciach.
•1 Dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie voči vandalom.
•1 Podporovať športové kluby a športovcov, ktorí vzorne reprezentujú našu obec.
•1 Podporovať organizovanie kultúrnych akcií pre občanov.
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Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
PhDr. Janka Pohorelská

Prečo kandidujem?
Som Klenovčanka, žijem tu od narodenia a tento kraj je môjmu srdcu veľmi blízky. Záleží mi na tom, čo sa okolo mňa deje,
a nie je mi ľahostajné, ako tu ľudia žijú. Myslím, že za posledné roky sa v našej dedine urobilo mnoho prospešných vecí pre
lepší život občanov. Nie všetky plány sa dajú realizovať, nie všetkým ľudom sa dá vyhovieť a nie všetko ide hladko. Ale určite
je tu snaha o zveľaďovanie obce a zlepšovanie životných podmienok. Rada by som bola i naďalej nápomocná pri riešení
rôznych problémov, najmä v oblasti školstva, pretože táto problematika je mi ako učiteľke blízka.

Ing. Pavel Struhár, PhD.

Chcem sa spolupodieľať na objektívnom rozhodovaní o rozvoji a budúcnosti obce. Spokojný a šťastný občan je moje motto
i cieľ.

Martin Štefánik

Moje rozhodnutie, prečo kandidovať za poslanca bolo hlavne v tom, aby priority obce a jej postoj sa stretali nielen s mojimi
predstavami o nej, ale i s predstavami väčšiny ľudí. Rád by som poskytol podporu v dobrých návrhoch. Zároveň by som však
chcel poskytnúť svoj vlastný úsudok a pohľad na obec a jeho dôležité priority. Z toho dôvodu si myslím, že dobrý poslanec
obecného zastupiteľstva ako zástupca svojich voličov má presadzovať ich požiadavky, pokiaľ sú oprávnené a pokiaľ sú
splniteľné. Cieľom poslaneckej práce je neustále zlepšovať, zjednodušovať a zdokonaľovať život občanov v obci. Chcem
presadzovať nové myšlienky a nápady tak, aby občan cítil, že poslanec je človek, ktorý sa ho dokáže zastať a pracuje v jeho
prospech a prospech zveľaďovania obce.

Ing. Zuzana Valentová

Vážení občania Klenovca,
do tohto volebného obdobia som sa rozhodla kandidovať. Tak ako občianke Klenovca, mi nie je ľahostajná či už súčasnosť,
ale ani budúcnosť našej obce. Niektoré problémy obce sú zložité, ale život je o tom. A preto.....
-1 Riešenie problémov, požiadaviek a návrhov občanov.
-1 Podporovanie seniorov pôsobiacich v obci, zvyšovanie kvality poskytovaných opatrovateľských a zdravotníckych služieb.
-1 Podporovanie rozvoja remesiel, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, školstva, kultúry a športu.
-1 Zlepšiť udržanie čistoty a poriadku v obci obecnou políciou.
.... a tým , že nepôjdete voliť, necháte o sebe rozhodovať iných! Svojím hlasom a pár minútami, ktoré venuje voľbám, tak
rozhodnete a poviete, aké smerovanie obce považujete za správne a rozhodnete o ďalších štyroch rokoch.

PhDr. Katarína Zamborová

Prečo kandidujem za poslankyňu do Obecného zastupiteľstva Klenovec? Som obyvateľkou Klenovca už 31 rokov. Som tu
viac doma ako kdekoľvek inde. Pracovala som na rôznych pracovných pozíciách od robotníčky až po dnešnú. Dobre poznám
problémy tejto obce a veľmi ma trápia sociálne problémy obyvateľov. Spolu s Vami by som sa chcela podieľať na riešení
týchto problémov na mikroúrovni a pomáhať sociálne slabým s využitím všetkých zákonných možností.

Mgr. Stanislava Zvarová

50 rokov
vzdelanie: environmentálny manažment, sociálna práca, ekonomické
zamestnanie: odborná pracovníčka v kultúre: Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.
Mojou snahou je, aby meno našej obce nepadlo do zabudnutia, aby bola aktívna a vytvárala podmienky pre všetkých bez
rozdielu.
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Tekvicové strašidielka
V dňoch 28.–30. septembra sa konal už
18.ročník jesennej výstavy, ktorú každoročne usporadúva obec Klenovec v spolupráci
s Občianskym združením RODON, ZŠ s MŠ
V. Mináča a Špeciálnou základnou školou.
Rodičia detí už týždeň pred realizáciou výstavy zháňali tekvice, z ktorých deti spolu
so šikovnými a ochotnými rodičmi, ale aj
samotné pani učiteľky pomáhali vyrábať,
tvoriť a vymýšľať exponáty a výrobky na
výstavu. V piatok dopoludnia 28.septembra
sa všetky výtvory umiestnili do zóny oddychu pri kostole BJB, kde pani učiteľky nainštalovali výstavu s rôznymi čarodejnicami,
strašidlami, duchmi a inými potvorami. Popoludní bola výstava tekvicových strašidielok otvorená aj pre verejnosť. Okrem toho
tam deti z DFS Mladosť (Miriam Lásková,
Martina Kožiaková, Lucia Jakabšicová) prezentovali tradičné remeselné dielne Remeslo má zlaté dno, ktoré sa konali cez práz-

dniny v rámci projektu Letné tvorivé dielne
remesiel, hudby, spevu a tanca, aktivitou
Remeslo má zlaté dno na Ráztočnom, ktoré
realizovalo o. z. RODON Klenovec.
Veľký záujem bol o prezentáciu a ochutnávku receptov z jesenných plodov (rôzne
koláče a zákusky z hrušiek, jabĺk, sliviek,
... ). Ďakujeme Ľubici Antalovej, Zuzane
Jakabšicovej ml., Milade Kochanovej, Elene Mináčovej, Ľubici Husmanovej, Márii
Kochanovej, Martine Fábryovej, Zuzane
Jakabšicovej st., Erike Ulickej, Ružene Ulickej, Jane Bulkovej, Daniele Kolekovej, Márii
Tandlmajerovej, Ingrid Kubincovej a Stanislave Zvarovej. Takže bolo čo „koštovať“ a
tiež si medzi sebou povymieňať recepty.
Mnohí si výstavu prišli pozrieť cez víkend
a tiež večerom, keď tekvičky boli osvetlené,
za čo ďakujeme Márii Chudícovej. Poďakovanie patrí aj všetkým deťom, rodičom a
organizátorom tohto jesenného podujatia.

Pieseň lieči naše duše
Spevácka skupina Klenovčanka vznikla
v roku 2011. V tom istom roku sme sa už
prvýkrát zúčastnili regionálnej prehliadky
speváckych súborov seniorov v Rim. Sobote. Skupina najprv pracovala bez sprievodu
hudby. Na začiatku roku 2014 sa nás ujal
Ján Trnavský ako vedúci skupiny. Sprevádza nás na heligónke a dopĺňa náš repertoár vždy novými pesničkami. Zameriava
sa hlavne na ľudové piesne. Zložil aj našu
vlastnú hymnu Dedinôčka naša. V skupine
je nás jedenásť: J. Trnavský, M. Lacková,
A. Čajková, Ľ. Antalová, R. Kolesárová, V.
Parobeková, Z. Ďuriková, Ľ. Komendová,
E. Moncoľová, V. Dovalová, S. Koncuriaková. Schádzame sa v klube po celý rok
raz týždenne na nácvik piesní. Každý rok
za zúčastňujeme regionálnych prehliadok
speváckych skupín seniorov. Boli sme už trikrát v Tomášovciach, Poltári, Rim. Sobote.
Tohto roku sme sa tiež zúčastnili tejto pre-

hliadky súborov a to 3.10. v Hrachove. Bolo
tam 7 súborov: Hrachovianka z Hrachova,
Klenovčanka z Klenovca, Sinec z Hnúšte,
Háj zpod Haliera, Dúha z Rim. Soboty,
Fialôčka z Poltára a Javor z Divína. Okrem
týchto vystúpení chodíme pravidelne spievať do Domu dôchodcov v Klenovci. Pred
Vianocami im zaspievame koledy a tiež aj
na fašiangové posedenie. Chceme im spestriť život, aby sa rozveselili. Radi si s nami
zaspievajú a zaspomínajú si na mladosť.
Zúčastňujeme sa aj vystúpení Pokoj ľuďom
dobrej vôle pred Vianocami. Každý rok nás
pozývajú aj naši susedia z Klubu dôchodcov
v Kokave nad Rim. Chodíme vystupovať s
naším programom na ich „pampuškové“
posedenie, na Deň matiek a tiež aj v ich
klube. Všetci radi spievame a spestrujeme
si svoj život na dôchodku piesňou a veselou
mysľou. Pieseň lieči naše duše aj tým pre
ktorých spievame.
Marta Lacková

Čarovná studnička

Čarovná studnička, projekt Gemersko
- malohontského osvetového strediska v
Rima. Sobote, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, priblížil
deťom v ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Vďaka
odborným lektorom sme v spolupráci s pedagógmi mohli odovzdať jedinečný poklad,
akým folklór je, žiakom tejto školy. Začiatok
vzdelávacieho podujatia patril prezentácii
o tradičnej ľudovej kultúre obce Klenovec
a tradičným krojom z krojovne FS Vepor
v podaní lektorky, koordinátorky projektu
Stanislavy Zvarovej. Nasledovala tanečná
dielňa klenovských tancov, ale aj základom
tanečnej prípravy v podaní lektorky Viktórii
Dovalovej z FS Vepor, ktorá je asistentkou
v DFS Zornička a DFS Mladosť, a Magdalénou Kantorovou z GMOS a s korepetítorom, heligonkárom FS Vepor Viktorom
Brádňanskym. Naša skupina detí sa po
ďalšej hodine rozdelila do tried a následne
mali vzdelávanie v oblasti tradičných remeselných techník, a to košikárstvo s Jarosla-

vom Zvarom a Marošom Kišákom, cigánske
tkaničky s Magdalénou Kantorovou a Kristínou Lendvorskou z GMOS. S Milanom
Katreniakom a Viktorom Brádňanskym sa
ďalšia skupina vzdelávala v oblasti poznávania pastierskych hudobných nástrojov a
hudobného nástroja heligónka. Nechýbal
ani dokumentárny film o gubárovi Jánovi
Fottovi z Klenovca a škola spevu so Stanislavou Zvarovou. Bol to krásny deň, za čo
ďakujeme pedagógom ZŠ s MŠ V.Mináča,
že nám umožnili prezentovať tradičnú ľudovú kultúru deťom ich základnej školy a
umožnili im poznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Poďakovanie patrí aj lektorom
a Fondu na podporu umenia za podporu
tohoto významného projektu. Podujatie sa
uskutočnilo 19.9. Čarovná studnička potom
zavítala 4. 10 do Materskej školy v Klenovci a s pomocou lektora Milana Katreniaka,
fujaristu z Tisovca, sme najmenším deťom
umožnili poznávať pastierske hudobné nástroje - fujaru, drumbľu, píšťaly, gajdy, ....
Stanislava Zvarová

Klenovské noviny
www.klenovec.sk/kultura/klenovske-noviny
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Zimujeme na druhom mieste
Keďže najvyššia (zároveň jediná.....) súťaž Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota (+ Revúca), po novom 6.liga, má v
sezóne 2018-2019 len desať účastníkov, po odohratí deviatich kôl
sa skončila jej jesenná časť. Naši futbalisti budú zimovať na lichotivom 2.mieste. Odvetná časť sezóny sa začne 21.apríla 2019.

Výsledky nášho mužstva:

4.kolo – 16.september: Klenovec
– Muráň 3:0 kont. (hostia na zápas

nepricestovali).

5.kolo – 22.september: Lubeník
– Klenovec 1:1 (1:1), v 10.minúte

sme sa ujali vedenia gólom Radoslava
Doboša, domáci vyrovnali už o sedem
minút neskôr.

6.kolo – 30.september: Klenovec
– Radnovce 5:0 (2:0), vzhľadom na

to, že hostia sú lídrom tabuľky pravdy,
mal zápas jednoznačný priebeh. I výsledok. Góly : Marek Medveď, Marek
Miháľ z 11 m, Pavol Bálint, Lukáš Ulický, Marek Kučerák.
7.kolo – 7.október: Rimavská
Seč – Klenovec 2:1 (1:1), aj v tom-

to stretnutí sme sa ujali vedenia gólom
Lukáša Ulického v 24.minúte. Domáci
do prestávky vyrovnali a desať minút
pred koncom rozhodli o svojom víťazstve z penalty.
8.kolo – 14.október: Klenovec –

Jelšava 9:1 (3:1), paradoxne, hostia

sa ujali vedenia už v 5.minúte. Nám sa
podarilo vyrovnať až v 17.minúte, ale
potom to už bola z našej strany gólová
explózia. Góly: Radoslav Doboš 3, Tomáš Brndiar a Lukáš Ulický po 2, Pavol
Bálint, Viktor Vince.
9.kolo – 21.október: Sirk – Klenovec 1:4 (0:2), zápas sa niesol v

našej réžii, domáci dosiahli svoj čestný
úspech až za stavu 0:4. Góly: Tomáš
Brndiar 2, Marek Medveď, Pavel Fiľo.
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Hodnotenie trénera Mareka Medveďa
Účinkovanie nášho družstva v jesennej časti 6.ligy z pohľadu prezidenta futbalového klubu TJ Družstevník Klenovec a trénera mužstva dospelých (a aj
aktívneho hráča) v jednej osobe Mareka Medveďa:

K zhodnoteniu jesennej časti dospelých
môžem uviesť, že bola celkom úspešná,
nakoľko sme prehrali iba jeden zápas. A
môžem s čistým svedomím povedať, že
tento zápas sa odohral na neregulárnej hra-

Futbal žiakov

Výsledky nášho žiackeho družstva:
4.kolo – 15.9.: Klenovec – Muráň
3:3, góly: Alexander Cibuľa 2, Simon
Pohorelský; 5.kolo – 22.9.: Lubeník –
Klenovec 2:4, góly: Alexander Cibuľa
3, Dominik Cibuľa; v 6.kole sme mali
voľno; 7.kolo – 6.10.: Jelšava – Klenovec 10:0; 8.kolo – 13.10.: Klenovec
– Revúčka 7:0, góly: Nicolas Cibuľa 3,
Milan Deme 2, Alexander Cibuľa, Dominik Cibuľa; 9.kolo – 20.10.: Muráň
– Klenovec 3:0 kont., 10.kolo – 27.10.
Klenovec – Lubeník 4:4, góly: Alexander Cibuľa, Nicolas Cibuľa, Dominik
Cibuľa I, Dominik Cibuľa II.
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cej ploche v Rimavskej Seči. Nemalo to nič
spoločné s futbalom, ihrisko bolo krivé, tvrdé a bez trávy, kde sme nemali vôbec chuť
hrať futbal . Čo sa týka prístupu chalanov k
tréningom a k zápasom, som taktiež spokojný, nakoľko sa zlepšila tréningová morálka a chalani sa tešili na zápasy. Pričom
si mnohí z nich na zápas vymieňali služby,
aby sa ho mohli zúčastniť, keďže veľa z
nás pracuje na zmeny. Z tohto pohľadu by
som chcel pochváliť Tomáša Brndiara, Lukáša Ulického a Mareka Kučeráka. Naším
cieľom je hrať pekný a hlavne útočný futbal,
ktorý sa naším fanúšikom páči. Touto cestou sa im chcem poďakovať za ich podporu,
lebo na naše domáce zápasy ich chodí najviac v celej súťaži. Čo sa týka našich ambícií, tak to je vyhrať každý zápas a v tabuľke
skončiť čo najvyššie. Teraz nasleduje dlhšia
prestávka od futbalu, kde si prajem aby si
všetci od neho do sýtosti oddýchli. A hlavne ja. Niekedy začiatkom mesiaca február
2019 by som chcel, aby sme sa postupne
začali pripravovať na jarnú časť sezóny.
K družstvu žiakov sa môžem vyjadriť
len toľko, že oproti minulej sezóne odišlo
z kolektívu sedem chlapcov, ktorých sa
nám nepodarilo adekvátne nahradiť. Keďže súčasný káder družstva žiakov tvorí iba
dvanásť futbalistov, tak robíme čo môžeme.
Chlapcov môžem pochváliť za ich snahu a
chuť v tréningoch, a samozrejme za prístup
k zápasom.
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