Mesiac úcty k starším
Drahí moji!
Dovoľte mi, aby som Vám ako starosta obce Klenovec za všetkých jej občanov poprial k
Mesiacu úcty k starším veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v rodinnom kruhu a vyslovil
presvedčenie, že nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok Vás budeme zahŕňať úctou, láskou
a vďakou.
Starnutie je zrelé jabĺčko na strome ovocnom,
rozum a skúsenosti životné sú ukryté v ňom.
Je to opadávajúci lupienok šípových ruží,
rovnako starneme, či ženy sme a či muži.
Je to výber vkladu sporivého hospodára,
ktorý drel pre nás a dnes možno i choroba ho zmára.
Je to čelo brázdami ozdobené jak úrodné pole,
sú to ruky prácou pokrivené sťa slovenské hole.
Sú to oči a v nich života plamienok,
je to pokladnica životných spomienok.
Je to studnica plná živej vody,
osudy ľudí ľahšej i ťažšej doby.
Je to jeseň, ktorá sychravá je no i krásna, daždivá, no i slnečná,
nech naša láska a úcta k zrelosti je nekonečná.
Vyznávam lásku zrelosti, vyznávam lásku všetkým Vám,
čo dopriali ste prísť na svet nám.
Čo v potu tváre dorábali ste chlieb,
čo sladký bol z Vašich rúk sťa med.
Chovali ste nás jak vtáčatká,
a dnes už i my máme deti a vnúčatká.
A i keď jedných ste už pripravili do života,
tu nekončí sa Vaša robota.
Bo vo Vás je lásky plný kopec,
taká je už stará mama, starý otec.
I keď Vaše čelá ozdobili vrásky
a chrbát ohnula práca a čas,
vždy pre Vás zostaneme dietky,
ktoré treba chrániť dnes a zajtra zas.
Vy neviete myslieť na pohodlie svoje,
bo nám už nič netreba, hovoríte,
len vám deti, nech dobre je.
My nevďační sme neraz,
my si nevieme, no Vy pre nás, vždy nájdete si čas.
Vždy viete napraviť na správnu cestu, poradiť,
vždy viete usmiať sa a pohladiť.
Ako má mať rád človek človeka,
to naučiť nás môžte len Vy a nie človek zo sveta.
Nie diamant, no Vy ste pre nás ten najväčší poklad
a celý náš život je toho trvalý doklad.
Doklad o tom, že vďační sme Vám
a prajeme Vám dožiť sa ešte mnoho krásnych slnečných rán.
Bozkávame Vaše ubolené ruky, čo chlieb dorábali
a strážili nás, by my sme pokojne spali.
Zdravia, šťastia, úcty a pokoja Vám prajeme
a za všetko Vám úprimne ďakujeme.
JUDr. Pavel Struhár, starosta obce

Z obsahu:
- aktuality zo života
obce
- mesiac úcty k starším
- rady pre záhradká
rov
- sedliacky rok na
klenovských vrchoch
- futbalové derby
Hnúšťa - Klenovec
K pamiatke
zosnulých
Jeseň je čas padajúceho lístia, zubatého
slniečka, no i čas
spomienok,
spomienok, ktoré
vynárajú sa v našich
mysliach pri pohľade na
sviečky plamienok.
V jej plamienku ako
kedysi vidíme našich
milovaných
a nechce sa nám veriť,
že tu nie sú, že už ich
máme pochovaných.
Áno, ich telá už zakryla
matka zem
a to čo vidíme v plamien
ku, je už len náš
vytúžený sen.
Preto využime tieto posvätné dni
a svojim drahým zosnulým venujme naše
sny.
Kvietkom, sviecou, no
najmä naším príchodom
úctu im dáme
a hoc mlčky, no predsa
nahlas vyslovíme, že ich
radi máme.
A oni prostredníctvom
nami zažatých plamienkov,
aspoň na tú chvíľu budú
znovu s nami a nielen
spomienkou.
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Úspešný rektor, skúsený manažér, dobrý župan

* 22. septembra sa uskutočnilo riadne zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva
obce Klenovec, na ktorom
bolo ako hlavný bod prerokované plnenie rozpočtu
obce.
* 10. októbra sa v Hnúšti konalo zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Gemera, na ktorom sa
zúčastnil aj starosta obce
Klenovec Pavel Struhár.
* 11. októbra sa starosta obce Pavel Struhár zúčastnil mimoriadneho valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, na ktorom
predstavenstvo spoločnosti podalo správu o postupe spoločnosti a jej orgánov v súvislosti so založením prevádzkovej vodárenskej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom bude
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Banská
Bystrica.
* 14. októbra sa starosta obce Klenovec zúčastnil
školenia starostov ohľadom volieb do VÚC.

Dňa 15.októbra 2005 na
svojej ceste v našom regióne navštívil obec Klenovec kandidát na predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Doc. Ing.
Milan Murgaš, CSc., ktorý

V nedeľu 23. októbra sa
po dlhšej prestávke opäť
stretli v majstrovskom futbalovom zápase mužstvá
miestnych rivalov - Klenov
ca a Hnúšte. Počasie síce
tomuto športovému sviat
ku veľmi neprialo, ale divákov z Hnúšte, Klenovca i
z okolia to neodradilo. Svoje mužstvá prišli povzbudiť
aj primátor mesta Hnúšťa
Michal Bagačka a starosta našej obce JUDr. Pavel

Struhár. Po zápase odchá
dzal zo štadióna spokojnejší
hnúšťanský primátor, ale
ani naši futbalisti nepredali
svoju kožu lacno, aj keď by
výsledok mohol naznačovať
opak.

teja Bela v Banskej Bystrici
a poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky. Ako
ekonomický expert strany
Smer – sociálna demokracia
je členom jej Výboru pre financie, rozpočet a menu.

iného zavítal aj do Domova
opatrovateľských a sociálnych služieb v Klenovci, kde
sa prihovoril jej obyvateľom,
besedoval s nimi a ubezpečil
ich, že jeho program odmieta privatizáciu takýchto zariadení.
O tom, že mu nie je ľahostajný osud nášho kraja svedčia aj jeho slová: „ S
Banskobystrickým krajom
je spojený môj osobný aj
profesionálny život. Nie som
spokojný so stavom, v akom
sa náš kraj nachádza a preto chcem svoje skúsenosti
využiť v prospech riešenia
jeho problémov. Hospodársky rozvoj kraja a tvorba pracovných miest budú mojimi
prioritami, ak vo voľbách
získam podporu našich ľudí. Ak bude dosť práce, bude dosť peňazí na zdravotPočas návštevy Domova opatrovateľských a sociálnych níctvo, školstvo, či verejnú
služieb (sprava) Doc. Milan Murgaš, JUDr. Eva Bornayová, dopravu. Nesľubujem žiadne zázraky, s mojím tímom
JUDr. Pavel Struhár a Mgr. Blažena Hrušková
však urobíme všetko preto,
je v súčasnosti rektorom
Počas svojej návštevy si pr- aby v našom kraji bolo vijednej z najdynamickejšie ezrel našu obec a úprimne ac pracovných príležitostí a
sa rozvíjajúcich univerzít na sa zaujímal o život a sociál- vyššia životná úroveň.“
(bh)
Slovensku, Univerzity Ma- ne problémy u nás. Okrem

Hnúšťa - Klenovec 5:0

Do kabíny počas prestávky
prišiel vysloviť morálnu podporu hráčom starosta obce
JUDr. Pavel Struhár, tentokrát však bola neúčinná.

(mk)

Skúšky
farbiarov o pohár SPZ v Klenovci
Slovenský poľovnícky zväz umelo založenej pofarbenej

Chovný zvod a bonitácia farbiarov na futbalovom ihrisku TJ
Družstevník Klenovec

a Klub chovateľov farbiarov
usporiadali v dňoch 21. až
23. októbra svoj 27. ročník
Skúšok farbiarov o pohár
SPZ s udelením titulov Víťaz
Slovenska 2005 a CACT po
prvýkrát v našej obci Kleno
vec.
Spoluorganizátormi
skúšok boli Lesy SR, OZ v
Rimavskej Sobote v spolupráci s Regionálnou organi
záciou SPZ v Rimavskej Sobote.
V malebnom prostredí kle
novských vrchov boli hodnotené
tieto
disciplíny:
posliedka s odložením (na re
meni alebo voľne), práca na

stope 18 a viac hodín starej,
práca na prirodzenej pofarbenej stope (dohľadávka
na remeni), durenie, hlasité
stavanie a chuť do práce.
Okrem týchto skúšok priaznivci poľovníckych psov si
mohli ako sprievodný program pozrieť chovný zvod
a bonitáciu farbiarov, ktoré
sa uskutočnili na futbalovom ihrisku TJ Družstevník
Klenovec.
Sme radi, že takéto zaujímavé podujatie si našlo cestu aj do Klenovca a veríme,
že sa k nám v budúcnosti
vráti.
(bh)
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Zdravotníctvo v minulosti
V Klenovci – podobne ako
v celom Uhorsku – nepôsobili v minulosti lekári z povolania pripravení na lekárskych fakultát univerzít. Tí
boli len na kráľovskom dvore a v kráľovských a bohatých banských mestách.
Ľud na vidieku využíval životné skúsenosti bylinárok
a skúsených žien pri pôrode.
Pri ošetrovaní rán a úrazov
boli cenné skúsenosti vojenských vyslúžilcov, takzvaných sanitercov. V prevencii chorôb do určitej miery
kladne pôsobili nabádania
kňazov k telesnej i duševnej
hygiene, k striedmosti v jedle a pití alkoholických nápojov.
Základy profesionálneho a
organizovaného zdravotníctva položili osvietenské reformy Márie Terézie a najmä
Jozefa II. vydaním Generálneho zdravotného poriadku. V Uhorsku sedemdesiate roky 19. storočia priniesli zásadnú zmenu vydaním
základných zdravotníckych
zákonov. Župy boli povinné
zriaďovať nemocnice a vydržiavať župných lekárov pôsobiacich v celej župe, teda
aj na vidieku. Tým sa aj Klenovec dostal do starostlivosti úradného lekára.
Určitou prednosťou Malohontu bolo, že ju viedli
osvietensky založení predstavitelia šľachty. A tak skôr
ako inde v Rimavskej Sobote zriadili župnú nemocnicu ako základ odbornosti a
vedeckosti v celej Rimavskej
doline. V osemdesiatych rokoch 19. storočia prijali zákon nemocenského a úrazového poistenia robotníctva, čo sa kladne prejavilo
u časti obyvateľstva, napr.
u zamestnancov Rimavskomuránskej spoločnosti (koalície). Priamo do Klenovca
dochádzal lekár len príležitostne, na zavolanie a vo
verejnom záujme – v období
epidémií, za účelom očkovania proti kiahňam, pri vyšetrovaní vraždy, trestného činu a pod.
Ďalší pokrok priniesol až
vznik Česko-slovenskej republiky roku 1918. Prijali sa
mnohé zdravotnícke opatrenia, ktoré mali priniesť roz-

voj verejného zdravotníctva.
V realizácii však zaostávali. Nebolo na ne v rozpočte
štátu finančné krytie. V Klenovci v tomto období zriadili zdravotný obvod so sídlom
štátneho lekára. Obec poskytla účelovú budovu. Obvodný lekár pôsobil v troch
funkciách: ako štátny lekár,
zmluvný lekár pre nemocenskú poisťovňu a súkromný
lekár.
V období Česko-slovenska
pôsobil v Klenovci ako lekár
MUDr. Ľudovít Engler, rodák z Klenovca, ktorý spolupracoval so svojím bratom
MUDr. Pavlom Englerom, lekárom v Hnúšti, ktorý bol
chirurgom. Bratia Englerovci dosiahli za pomerne krátky čas veľké úspechy v liečení obyvateľstva i v prevencii
(tbc). Pri pôrodoch väčšinou
asistovali odborne pripravené babice (babky), ktoré lekára volali podľa ich uváženia. Vzhľadom na vysokú
pôrodnosť a ľudnatosť v Klenovci boli v určitých obdobiach dve. Lieky predpísané
lekárom si príbuzní chorých
kupovali v lekárni v Hnúšti,
prípadne v Kokave nad Rimavicou.
Sľubne sa rozvíjajúce zdravotníctvo v Rimavsko-sobotskom okrese narušila
Viedenská arbitráž (1938),
podľa ktorej Rimavská Sobota pripadla Maďarsku, a
tým sa široko špecializované
nemocničné služby v tomto
meste stali pre Klenovčanov
nedostupnými. Zriadenie nemocnice v Likieri (1939) síce
prinieslo zlepšenie územnej
dostupnosti zdravotnej starostlivosti (7 km), ale chýbali tam mnohé odbornosti,
za ktorými museli Klenovčania dochádzať do nemocnice
vo Zvolene, resp. v Martine.
Kladom likierskej nemocnice
bolo, že ju viedol vynikajúci
chirurg a vlastenec MUDr.
Ján Valach, čo sa výrazne
prejavilo počas SNP.
V období Slovenského štátu nedošlo v zdravotnej starostlivosti k zmenám, skôr
k zhoršeniu odchodom obľúbeného lekára MUDr. Ľ.
Englera do Prešova. Miesto
obvodného lekára bolo obsadené len dočasne MUDr.

Salzerom, ktorý ako žid mal
prezidentskú výnimku a bol
dobrý pôrodník. Zlepšenie
neprinieslo ani oslobodenie
roku 1945. Miesto lekára v
Klenovci ostávalo naďalej len
dočasne obsadené MUDr.
H. Trenklerom, ktorý tiež
po čase odišiel do Prešova.
Bol dobrým očným lekárom,
preto Klenovčania chodili za
ním aj tam. Ani nemocnica v
Rimavskej Sobote nemala po
vojne pôvodnú úroveň. Bola
personálne a technologicky
vybrakovaná.
K výraznému pokroku v
zdravotnej starostlivosti došlo až v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia,
keď miesto obvodného lekára definitívne obsadili MUDr.
Júliusom Belanom, dobrým
odborníkom s hlbokým ľudským vzťahom ku Klenovčanom, ktorý svoje služby poskytoval 24 hodín denne od
Nového roka do Silvestra.
Do Klenovca začali v tomto
období dochádzať odborní
lekári – detský a ženský lekár. Zriadila sa samostatná
ordinácia dentistu, neskôr
zubného lekára a tak v Klenovci boli k dispozícii štyri
lekárske odbornosti.
V Nemocnici v Likieri neskôr zriadili aj ďalšie odborné oddelenia: gynekologicko-pôrodnícke a detské oddelenie. Klenočanky prestali
rodiť doma. Rodili v pôrodnej sále v Likieri za vedenia odborných lekárov. Žiaľ,
Klenovčania tým začali „vymierať“, rodia sa ako Hnúšťania. Zriadením lekárne v
obci sa zlepšilo zásobovanie
liekmi a zdravotníckym materiálom. Lekár sa tým odbremenil od tejto pridruženej činnosti.
V tomto období došlo k zásadnému obratu v doprave chorých, ktorú prevzali zdravotnícke zariadenia
a vykonávali ju účelovými
sanitnými vozidlami, ktoré
sa postupne zdokonaľovali.
Najskôr vozidlo sídlilo v Klenovci, neskôr sa služba zabezpečovala centrálne z dispečingu v Nemocnici s poliklinikou v Likieri. O rozvoj
dopravnej zdravotnej služby
sa zaslúžil Klenovčan Štefan
Dovala.
(MUDr. Vladimír Molitoris,
Banská Bystrica)

V období od 1. novembra 2004 do 1.
novembra 2005 opustili naše rady:
Viera Šramová *1936
ĽubomírDovala *1963
Ján Lichanec *1922
Katarína Bencová
*1970
Ondrej Bálint *1935
Michal Miháľ *1924
Júlia Vargová *1920
Júlia Trnavská *1912
Mária Kvaková *1913
Pavel Kováč *1931
Mária Oláhová *1957
Júlia Dovalová *1919
Janka Zvarová *1912
Miroslav Benco *1954
Zuzana Ostricová
*1924
Ján Paľo *1915
Vladimír Pauko *1947
Barborka Parobeková
*2005
MVDr. Štefan Grác
*1962
Irena Smitalová *1942
Pavel Samáš *1912
Pavel Kožiak *1946
Jozef Kutliak *1958
Mária Parobeková
*1913
Juliana Černáková
*1931
Jolana Cibuľová *1950
Zuzana Macková *1920
Marta Šebestová *1939
Anna Farkašová *1942
Júlia Kamoďová *1920
Ján Ulický *1913
Ján Miháľ *1925
Mária Štefániková
*1916
Katarína Jakabšicová
*1927
Pavel Antal *1922
Jaroslav Segeč *1933
Alojzia Lajzová *1918
Ján Hruška *1930
Ondrej Piater *1930
Elena Ďuriková *1937
Helena Vývleková
*1924
Mária Bálintová *1925
Pavel Slatinský *1917
Magdaléna Cibuľová
*1944
Viliam Slaný *1916
Mária Štefániková
*1915
Michal Struhár *1947

Čo nevidieť zapálime
sviečky na hroboch našich
drahých
a preto s vďakou a úctou
spomeňme si i na nich.
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Ako sa kedysi v Klenovci žilo (dokončenie)

Za tým prišli Fašangy – obdobie bálov a svadieb. Taká svadba trvala týždeň aj
viac. Na vozoch sa vozilo rúcho. Od mladého zaťa prišli k mladej neveste vozári s
vozmi, v ktorých boli zapriahnuté štyri voly, na rohoch
mali červenie kyce a šatky.
Vozári v súkenných háboch
previazaných uterákmi a na
boku kapsa s pálenkou. Na
vozoch šifoníre, na nich po
pravenie hlavnice aj duchny
a okolo sedeli ženy – svatky,
ktoré si vyslúžili každá po
šatke. Vo váľaničkách mali pošajdese, z ktorých sem
tam hodili ľuďom, ktorých
bolo neúrekom. Vozári trieskali bičmi, len sa tak ohlasovalo a svatky spievali:

slušnú sumu.Potom nastala
rozlúčka týmto veršíkom:

Milí rodičia, drahí priatelia!
Keď ste sa už všetci na cestu pribrali,
prosím vás, by ste stesky mojej
duše znali.
Bárs tie vaše tváre radosť prejavujú,
srdcia mojich blízkych žalosť pociťujú.
Dovoľte mi preto od nich sa rozlúčiť,
lebo sa ja idem k iným už pritúliť.
Mama moja milá, prečo vy plačete,
prečo moje srdce ešte viac rmútite,
že ja vaša dcéra vás dnes už
opúšťam
že sa snáď v priepasti hlbokej už
spúšťam.
I vy otec drahý, nie ste každodenný snáď
i mužské vaše srdce žiaľom horí.
Starí rodičovia, pekne vám ďakujem,
za vašu lásku len dobré vám
prajem.
By ste aj naďalej ešte prežívali,
vaše dobré rady nám odporúčali.
Priateľky, dievčence, príklad môj
sledujte
a rodičov svojich tiež tak milujte.

Sadla muška na konárik, otriasala kvet,
prečo si si moja milá zaviazala
svet.
Ja som ti ho neviazala, viazal si
sa sám,
kerýmu ja šuhajkovi svoje srdce
dám.
Jednýmu som srdce dala, druhýmu je žiaľ,
tretímu som povedala, že nepôjdem zaň.
A ten štvrtý na kraj stola, ako z
ruže kvet,
Po obede sa išlo na sobáš.
až mi milá rúčku nedáš, pôjdem Na sobáš sa zvonilo na veľv šíry svet..
kom zvone. V kostele mladý

Svatbovalo sa obyčajne v
pondelok, v utorok a vo štvrtok. V deň svatby išiel mladý zať pred obedom s družicami, s družbami, starejším
a ľoľom pre mladú nevestu. Tam sa riadne sedelo a
hostilo. Medzi tým došikoval družba mladú, ktorú si
mladý zať musel vymeniť za

November
Meteorolická špecifikácia:
(November je mesiacom
smútku prírody – dušičková
nálada ako by previala celým týmto mesiacom krátkych dní a olovených mrakov. Studený a nevľúdny
vietor ešte umocňuje tento
čas. Napriek tomu práce na
záhradke neustávajú – stále
ešte treba čo to dokončiť, na
zimu pripraviť.)
- Ukončíme vysádzanie ovo
cných stromkov, korene
chúlostivejších
druhov
chránime nakopcovaním.
- Parcely, ktoré si vyžadujú
vápenie vápnime a hnojíme anorganickými hnojivami.
- K drevinám a trvalkám

tatné išlo von. Keď sa prišlo
zo sobáša, tak sa mladá musela pripovedať novej rodine
a svokra už narichtovaná s
ložicou medu, aby nevesta
bola taká sladká ako med. A
muzikanti spustili: „Akú sme
si dovedli, taká sa nám páči,
jednu nožku krivú má, druhú len tak vláči“ a tancovalo
sa. O polnoci mladú zavíjali,
to mohla robiť len taká, ktorá nebola vdova ani rozvedená, aby to mladú nepotkalo.
Pri zavíjaní sa spievalo:
Stratila som pártu – zelený veniec,
Najšou mi ju družba, pekný mládenec.
Ach, družba môj, družba, pekne
ťa prosím,
Dajže mi tú pártu, rada ju nosím.
Keby si ty pártu rada nosila,
tak by si aj družbu pekne po
prosila.
Aleže ty pártu rada nenosíš,
tak ty ani družbu pekne neprosíš.

pár obstali družice a družbovia. Starší svadobníci sedeli
v laviciach a spievala sa nábožná pieseň s doprovodom
organu. Po sobášnom obrade sa šlo okolo oltára a tam
sa na misku metala ofera,
ktorú poberal farár. Potom
sa išla mladá vádzať, zostalo
pri nej len niekoľko žien, os-

Potom sa hralo Čia mladá.
Muzikanti hrali: “Na zelenej
lúke kopa sena, včera bola
dievka, dnes je žena“. Svadobníci brali mladú z rúk do
rúk, metali peniaze na tanier, takže si mladá vytancovala aj peknú sumu. Svadba
sa končila len na druhý deň
pred obedom. Mladí nevydržali do konca a odišli spať.
Mali pripravenú posteľ – ni
ako teraz matrace, ale šúfa slamy v posteli, čo chlapi cez zimu omlátili. Na slame vlňaný alebo randársky
pokrovec a na ňom plachta.
Neboli šodrone a na slame
sa ani neprepadli.

opatrne zarýľujeme kompost a prikopcujeme.
Vyberáme materské rastliny chryrantém veľkokvetých a uskladňujeme ich
v bezmrazových priestoroch.
Kontrolujeme a opravujeme oplotenie, hlavne v
ovocných sadoch.
Uzavrieme hydranty a vypustíme vodu z vodovodných rúr. Na zimu pripravíme aj jazierka a vodné
nádrže.
Očistíme a nakonzervujeme záhradné náradie.
V oblastiach väčších mrazov a kolomrazov chránime citlivé rastliny čačinou
alebo lístím (pozor, nie napadnuté chorobami).

- Všetko opadané lístie pohrabeme a z kompostujeme. Lístie zo stromov
napadnutých chorobami
spálime.
- Pri nedostatku jesenných
zrážok ovocné stromky a
kríky ešte výdobne zavlažíme, hlavne u nízkych typoch.
- Z kmeňov stromov opatrne
zoškrabeme machy a lišajníky spolu s vajíčkami
škodcu a spálime ich.
- Môžeme ešte prehodiť
kompost a zaliať ho močovkou.
- Ihličnaté a stále zelené listnaté dreviny ešte zavlažíme a stĺpovité druhy zviažeme, aby ich sneh svojou
váhou nepolámal.
- Kontrolujeme uskladnenú
zeleninu, ovocie a hľuzy
kvetín.
- Kmene starších stromov,
hlavne na slnečne exponovaných a suchých sva-

-

-

-

No boli tu Fašangy. Chlapci chodili sem tam po gazdoch s ražňom a vraveli aj
riekanku:
Fašangy, Turíce, Veľká noc bude,
Kto nemá kožucha, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak
trasiem,
Dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
A tam hore na kozube Sedí kocúr
na slanine.
Choďte si ho odohnať a mne taký kus, ako jedna hus, odrezať
Režte, režte, len sa neporežte.
Až sa máte porezať, tajdem si
sám odrezať.

No a ženy zvárali pradená
v kadi a na Rimave plákali.
Potom súkali, snovali, navíjali na krosná a sa tkalo. Na
jar sa ukázalo, ktorá gazdiná koľko koncov vystrela na
pažiť, tam sa polievalo a slnko ho bielilo. Keď sa plátno
dobre vybielilo, dalo sa do
mangľa. Z takéhoto krásneho plátna sa potom chystala
výbava mladým nevestám.
Len to bola hrdá nevesta,
ktorá mala 50 plátenných
košelíc, kopu riadovok, plachiet, uterákov. Chlapom sa
tiež šili plátenné košele a široké gate. Starší chlapi nosili celé leto len široké gate. Z
plátna sa šili chlapom aj nohavice a farbili sa v dubovej
kôre, aby sa tak nemazali.
Veru, sedliak to nemal ľahké, len robiť a robiť a vše si
aj takú poznámku vypočul:
„sprostý sedliak“ a „až sedliak robiť nebude, páni vydochnú“. No a tak to šlo z
roka na rok.
Mária Bálintová
(neprešlo jazykovou úpravou)

-

-

hoch môžeme obaliť, alebo natrieť vápenným mliekom (doporučuje sa do
vedra vápenatého mlieka
pridať asi za „štamperlík“
latexu na zlepšenie príľnavosti). Takto ošetrené
kmene menej trpia v jarných mesiacoch na prehrievanie a práskanie kôry.
Zostriháme tvarované ploty z ihličnatých drevín.
Sledujeme aktivity hlodavcov v pôde a robíme adekvátne opatrenia. (Veľmi
nebezpečný je hryzec vodný).
Parcelu po zbere zeleniny
zbavíme všetkých zvyškov
rastlín.
Nezabúdame na našich
pomocníkov. Keď snehová
perina prikryje záhradky
začneme pravidelne prikrmovať užitočné vtáctvo.
(Jaroslav Jáchim st.)
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Materská škola jubiluje
Sme malí škôlkári zo zdravej škôlky, túžime v nej zdravo žiť. Krásna je škôlka čo z
diaľky nám máva. Túžime v
nej zdraví byť. Veru, krásna
je škôlka na ulici SNP v Klenovci. Ešte krajšie a milšie
sú však deti, ktoré ju navštevujú. Viete, že tohto roku
MŠ oslavuje 20. narodeniny?
A predškolská výchova v Klenovci 60 rokov? Za uplynulé
obdobie sa v MŠ vystriedalo
niekoľko pracovníčok. V súčasnosti je riaditeľkou MŠ
pani Oľga Kaľavská. V krásnom, zalesnenom prostredí,
v útulnej budove pracuje 9
pedagogických a 6 prevádzkových pracovníčok. MŠ
navštevujú deti od 2 – 6 rokov. MŠ poskytuje možnosť
pobytu detí aj na pol dňa.
Prevádzka MŠ je od 6,00 16,00 hodiny. Pracujeme
podľa projektu „Škola podporujúca zdravie“ a projektu
„Vretienko“ – výchova k regionálnej a ľudovej kultúre.
Vo
výchovno-vzdelávacom
procese poskytujeme deťom
bohaté vedomosti a zážitky.
Pripravujeme okrem iného
pre deti rôzne podujatia a
akcie v rámci spomínaných
projektov. Zapájame sa spolu s deťmi do rôznych súťaží
z oblasti literárnej, hudobnej, telesnej.... Prostredníctvom krúžkov: ľudovej tvorivosti, ľudového a tanečného,
dramatického, mažoretiek,
francúzštiny, pestujeme u
detí talent, zručnosti, ale

predovšetkým
obohacujeme ich život v MŠ. O zdravú
výživu detí sa starajú pracovníčky v školskej jedálni.
Dobrou spoluprácou s nimi
plníme úlohy projektu Škola
podporujúca zdravie. Pedagogické pracovníčky sa priebežne každý rok vzdelávajú na rôznych školeniach a
vnášajú do svojej práce nové
postupy a metódy. Učiteľky
sa angažujú aj v školských
a mimoškolských aktivitách.
Patria k nim napríklad podujatia v obci, rôzne súťaže
Bábika starej mamy v Hliníku nad Hronom, Chalúpkovo Brezno – literárna súťaž, korešpondencia do časopisov, výstavky vlastných
výrobkov zo skla, papiera,
handričiek, prírodného materiálu.... . Naše ručné prá-

me na návšteve v materskej
škole všetkých priaznivcov,
ktorí sa o našu prácu zaujímajú a chcú vedieť, ako žijeme. Naša činnosť je pestrá,
rôznorodá a tvorivá. Keby
som chcela len trochu podrobnejšie rozpísať činnosti,
ktoré robíme, mohla by som
vydať knihu. Nič však nie je
stratené. Priebežne sa o rôznych aktivitách môžeme v
Klenovských novinách zmieniť kedykoľvek. A nakoniec:
nech sa nám rodia zdravé
deti, nech nám škôlka ešte
vydrží veľa rokov. Všetkým
pevné zdravie nielen v MŠ,
ale i občanom, ktorých zároveň pozývam v mene kolektívu na oslavu do kultúrneho
domu (termín bude zverejnený na infokanáli miestnej
káblovej televízie) želá
Anna Koldrásová
MŠ Klenovec

Za redakčnú radu prikladám blahoželanie našej MŠ
– jej kolektívu veľa úspechov
v krásnej práci, zdravia, trpezlivosti, ale tiež i dobré
ekonomické zázemie. Zaželajme si spolu, aby deti i
ďalších generácií mali možnosť navštevovať krásnu
škôlku s perfektným kolektívom, ktorý tak citlivo pristupuje k malým človiečikom a
formuje ich osobnosti. Pani
učiteľky, kuchárky, upratovačky... sú nielen odborníčkami svojej profesie, ale
hlavne vzácne a citlivé bytosti, čo vedia potešiť, vypočuť a pochopiť krehkú malú
dušičku.
Stanislava Zvarová

Návraty k hudobným tradíciám

Hudba, spev a zábava,
týmito troma slovami by
bolo možné najkratšie cha
rakterizovať V. Medzinárodné stretnutie netradičných
hudobných nástrojov, ktoré
sa koncom septembra a
začiatkom októbra usku
točnilo v slovenskej obci Klenovec a maďarských
dedinách Mihálygerge, Ipolytarnóc a Alkár. Hlavným
organizátorom
podujatia
bol riaditeľ domu kultúry
v Mihálygerge a predseda
Slovenskej menšinovej samosprávy v Šalgotarjáne
Dr. Ferdinánd Egyed, ktorý
si okolo seba pomocou svojej manželky Ruženky Egyedovej-Baránekovej vytvoril
výborný organizačný štáb.
Jeho členmi boli zvyčajne
pracovníci obecných úradov a kultúrnych zariadení,
ale pridalo sa k nim mnoho dobrovoľníkov, vďaka
ktorým bolo podujatie ešte
úspešnejšie.

ce sú známe aj v iných regiónoch. Teší nás, keď majú o ne aj iní záujem. Úzko
spolupracujeme s rôznymi
inštitúciami – napríklad so
Základnou školou Vladimíra Mináča, Miestnym kultúrnym strediskom, Obecným úradom, Domovom dôchodcov, Červeným krížom,
Knižnicou, (a OZ RODON –
poznámka redakčnej rady).
Materská škola potrebuje
neustále pomoc pri rôznych
opravách. Radikálne zmeny
potrebujeme na školskom
dvore. V súčasnosti nám pomáha pán Ján Ulický. Potrebovali by sme zhotoviť drevené náčinie: stoly, lavičky,
domčeky... Preto ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ
akoukoľvek formou pomohli materskej škole. Uvítame
pomoc v sponzorstve v akejkoľvek oblasti – zbytky látok, vlny, vyradených ľudových výrobkov... Radi uvíta-

Finančne ho podporil Banskobystrický samosprávny
kraj na základe úspešnej
žiadosti o grant. Festival pod názvom Návraty k
hudobným tradíciám bol
venovaný netradičným hudobným nástrojom, sólistom
inštrumentalistom
a ľudovým hudbám. V
rámci festivalu sme mali
možnosť vidieť výstavku
našich záhradkárov pod
názvom Dary zeme. Svoje
nevídané čaro mali tekvicové strašidielka, ktoré vyrobili rodičia a deti materskej školy. Pani učiteľky z
ich prác vytvorili krásnu
scenériu v parku na Námestí
Karola Salvu.
Séria kultúrnych progra
mov sa začala 30. septembra
v Klenovci, kde sa prípravy
konali už od rána. Už vte
dy sa totiž začalo variť pre
účinkujúcich a pre hostí,
ktorých neskôr veru nebolo
málo. Pravý slovenský guľáš

a maďarská plnená kapusta boli polovičnou zárukou
úspechu večerného programu. Ten sa začal presne o
siedmej v nádhernom pro
stredí, o čo sa zaslúžili slo
venskí organizátori Obecný
úrad, OZ RODON Klenovec
a GMOS Rimavská Sobota.
Účinkujúci
vystupovali
striedavo na hlavnom pódiu osvetlenom klasickými fakľami a malej dedinskej veži, ktorá sa nachádza
neďaleko javiska, a postarali
sa o vynikajúci program.
Otvorili ho muzikanti na
dlhočizných trombitách z
folklórnej skupiny Javorníky
z Lúk a domáci heligónkári.
Okrem nich sa taktiež predstavila ĽH Jána Demeho. Po
nich nasledovali hostia Musicantica z Nitry, Nový Targ
z Poľska a Maďarska, ktoré
reprezentoval Szőke Sándor z
Malej Nány a ĽH Svrčkovcov
z Mihálygerge. Tí, aby dali
najavo aj svoje národnostné
vzťahy, okrem maďarského
bloku zahrali aj šarišské
melódie. Počas vystúpenia

sa ako účinkujúcim, tak aj
hosťom podávali už hotové
teplé jedlá, ktoré zohriali
uzimené telá a dopomohli
k výbornej nálade. Po programe nasledovala zábava v
kultúrnom dome v Klenovci,
ktorá trvala do noci.
Prvého októbra séria programov pokračovala, ale
už v Maďarsku: miestni
organizátori už o siedmej
ráno otvorili „brány“ domu
kultúry, začali piecť čerstvý
chlieb a pripravovať sa na
medzinárodné preteky vo
varení, na ktoré sa prihlásilo až dvanásť mužstiev. Tie
sa začali presne od deviatej.
Veru, o dobrú náladu nebola
núdza! Heslom maďarských,
slovenských a poľských ku
chárov pravdepodobne bolo:
deci vínka do kotlíka, ďalšie
deci do žalúdka! Následky
oboch častí príslovia sa začali
prejavovať okolo obeda, keď
aj jedlá, aj páni kuchári boli hotoví! Súčasne s varením
sa na športovom ihrisku dial
futbalový turnaj, na ktorom
o víťazstvo súťažili tri
dokončenie na str. 6
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K jeho nedožitým 80. narodeninám

V týchto dňoch si pripomíname 8. výročie úmrtia jedného z našich vzácnych krajanov Doc. dr. Miloslava Koniara, CSc., ktorý prevažnú
časť svojho plodného života
prežil v Bratislave. Tento talentovaný vysokoškolský pedagóg, insitný maliar a estét
sa narodil 25. júla 1925 v
Klenovci, kde aj vyrastal.
Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na
Gymnáziu v Tisovci, ktoré
ukončil v roku 1947 maturitou. V roku 1944 sa aktívne
zapojil do SNP. Za túto odbojovú činnosť mu bolo udelené vyznamenanie „ Partizánska hviezda“.
Po maturite sa rozhodol ísť
na štúdium do Bratislavy na
Filozofickú fakultu UK, odbor telesná výchova a anglický jazyk. Po úspešnom
ukončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1951-1961
ako stredoškolský profesor
na Gymnáziu v Bratislave.
V roku 1962 prestúpil na
Fakultu telesnej výchovy a
športu, kde pôsobil až do
doby odchodu do dôchodku.
V priebehu svojho pôsobenia na tejto fakulte prešiel
rôznymi funkciami a získal
viacej kvalifikácií: v roku
1967 získal doktorát PhDr.,
v roku 1969 ukončil vedeckú ašpirantúru CSc. a v roku 1972 bol habilitovaný na
docenta.
V rokoch 1972 – 1980 pôsobil na fakulte ako prodekan pre vedu a výskum.

Zastupoval Slovensko na
viacerých medzinárodných
konferenciách: v roku 1968
vo Švajčiarsku, v roku 1971
v Taliansku, v roku 1975
vo Fínsku a v roku
1977 v Belgicku
a Holansku.
Okrem svojich vedeckých a odborných
prác napísal
viacero
vysokošk o l ských
textov.
Vyvrcholením
jeho
publikačnej
činnosti
bola kniha
Biomechanika,
ktorá bola
vydaná v roku 1990.
Jeho záľubou vo
voľných chvíľach bolo výtvarné umenie – maliarstvo a hudba.
Počas svojho aktívneho života namaľoval vyše 300 olejomalieb. Jedna časť týchto obrazov sú portréty osôb
spoločenského
významu
(J. A. Komenský, Jánošík).
Druhá časť sú diela zo života

pracujúcich ľudí v horských
oblastiach Slovenska, k čomu ho inšpiroval práve jeho
blízky vzťah k ľuďom bývajúcim a pracujúcim na Klenovských
vrchoch.
V nich znázorňoval prostredie,
v ktorom žili,
spôsob života a výraz ako
dôsledok ich
celoživotnej
tvrdej
práce. Na
svoje
obrazy sa
podp i soval
pseudon y m o m
„Báťa“.
Druhou
jeho záľubou bola
hudba. Hral
na viacerých
hudobných nástrojoch.
Najobľúbenejšou skladbou,
ktorú si hrával bola Dvořákova Humoreska.
V roku 1985 odišiel do dôchodku a začali ho prenasledovať choroby. Po troch operáciách úplne stratil zrak.
Zomrel 5. novembra 1997 v
Bratislave.

dokončenie zo str. 5

kusy svojej domácej zeleni
ny, ovocia a koláčov gazdiné
z Mihálygerge a okolitých
dedín. Na jej zorganizova
ní najzaujímavejším exem
plárom
bola
obrovská
tekvica, ktorá vážila až osem
desiaťpäť kíl!
Keď sa skončila výstava,
nasledoval kultúrny program. Na ňom sa predstavili
tí istí muzikanti, ktorí už aj v
Klenovci očarili divákov svojim umením. Aj keď boli už
trochu unavení, nezaháľali
a opätovne sa im podarilo
vytvoriť vynikajúcu náladu.
Okrem tradičnej ľudovej hudby sa predstavila aj skupina
Folk Free, ktorá reprezentuje tzv. svetovú ľudovú hudbu v modernejšom štýle s
elektronickými hudobnými
nástrojmi. Ich vystúpením sa
skončil celodenný kultúrny
program, ktorého hosťami
boli okrem iného Kovács Gá-

bor, predseda Kultúrneho
výboru župnej samosprávy,
Bercsényi Lajos, riaditeľ
šalgotarjánskej
nemocni
ce, JUDr. Pavel Struhár,
starosta obce Klenovec a už
spomenutá
predsedníčka
Zväzu Slovákov v Maďarsku
Ruženka Egyedová-Baráneková.
Program sa skončil v dedi
ne, nie však pre účastníkov.
Tí nasadli na autobus a
odviezli sa do mátranskej
dediny Alkár, kde ich už ča
kali miestni organizátori
spolu s nedočkavými divák
mi. Vynikajúci program mu
zikantov aj oni odmenili hlasitým potleskom.
Po celodennej „námahe“ sa
večer v dome kultúry v Mihálygerge konala zábava,
ktorej sa zúčastnili všetci
účinkujúci a mnoho pozvaných hostí. Nálada bola
vynikajúca aj vďaka miest-

mužstvá seniorov: futbalisti z Klenovca, z Mihálygerge
a „reprezentácia“ Slovenskej menšinovej samosprávy
v Šalgotarjáne, ktorá nakoniec s jasnou prevahou
zvíťazila. Ale vráťme sa do
domu kultúry!
Okrem varenia sa taktiež
konala súťaž o najlepšiu
domácu pálenku: svoj pro
dukt predstavilo až šestnásť
účastníkov. Veru, porota sa
podujala na veľmi ťažkú robotu a preto ju tvorili skúsení
porotcovia, ktorí sa počas
svojho života „špecializovali“
na podobnú úlohu. Nakoniec
(či náhodou, či nie) vyhrala
slivovica hlavného organizátora, ale podľa hodnotiacich
bolo víťazstvo veľmi tesné.
Po nich sa v areáli domu
kultúry konala výstava pod
názvom Vďaka za úrodu, na
ktorej predstavili najkrajšie

I. Tomo/J. Zvara

Zlatá podkova,
zlaté pero,
zlatý vlas
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti venuje mimoriadnu pozornosť talentovaným
žiakom, ktorí majú možnosť
rozvíjať svoj talent aj v mnohých krúžkoch umeleckého,
prírodovedného, jazykového
a športového zamerania.
Preto sme s nadšením privítali aj možnosť zúčastniť
sa súťaže, ktorú vyhlásila
obec Drienčany pod názvom
Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas. Táto jedinečná
súťaž umožňuje aj žiakom
osemročných gymnázií, ktorí
sa venujú umeleckému prednesu, zasúťažiť si a overiť si
silu svojej slovenčiny v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej rozprávky so svojimi rovesníkmi. Gymnázium, ale aj obec Klenovec na
2.ročníku tejto súťaže dňa
14.októbra 2005 reprezentovala Nikola Vančíková,
študentka kvinty a svojím
umením , ktoré preukázala rozprávkou Stará dievka a čert, presvedčila aj
odbornú porotu, ktorá jej
udelila 3.miesto. Veríme, že
tento úspech nebude ojedinelý a nájde si aj ďalších
pokračovateľov.
(bh)

nemu muzikantovi, ktorý
tradičnými i modernými
piesňami rozospieval mnohých ľudí.
Záverečný program V. Me
dzinárodného
stretnutia
netradičných
hudobných
nástrojov sa konal 2. októbra v rímskokatolíckom
kostole pohraničnej obce
Ipolytarnóc. Po svätej omši
sa okrem už „tradičných“
účastníkov programu zú
častnil aj spevácky zbor z
Mihálygerge. Vystúpenie spe
vákov a muzikantov malo
obrovský úspech, pretože ich
nádherné piesne a melódie
zneli v nezvyčajnom prostredí
ešte
krajšie.
Poslucháči
omše im nadšene tlieskali
spolu s kňazom! Bolo to dôstojné ukončenie trojdňovej
série kultúrnych programov,
ktorá určite bude pokračovať
i v nasledujúcom roku.
Ferdinánd Egyed
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

V miestnom derby sme ťahali za kratší koniec
Neúspešná séria našich futbalistov pokračuje. V posledných šyroch zápasoch iba jedenkrát zvíťazili (na domácom
ihrisku s Nenincami) a získané tri body nepostačovali, aby sa odtrhli z predposledného miesta v tabuľke.
Naopak v dobrých výkonoch pokračujú dorastenci, ktorí z jedenástich zápasov získali 21 bodov a v tabuľke V. ligy
dorastu sa držia na štvrtom mieste.

Lubeník – Klenovec 2:1
(0:0)
Stretnutie sa hralo na klzkom teréne, obe mužstvá
začali bojovne, so zabezpečenými obranami, takže
hra sa väčšinou pohybovala medzi šestnástkami. Domáci si v priebehu prvého
polčasu vypracovali niekoľko dobrých streleckých príležitostí, ale dobre chytajúceho brankára nášho mužstva sa im nepodarilo prekonať. Naše mužstvo sa v
útoku nepresadilo a penaltu za ruku domáceho hráča v pokutovom území rozhodca neodpískal.
Úvod druhého polčasu sa
vydaril domácim, ktorí po
peknej kombinačnej akcii strelili vedúci gól. Naše
mužstvo bolo potom donútené otvoriť hru a snažiť sa
o zvrátenie nepriaznivého
stavu. Po niekoľkých nepremenených
príležitostiach bolo naše snaženie
korunované vyrovnávajúcim gólom z kopačky Richarda Bálinta. V závere
stretnutia sa obaja súperi
pokúšali strhnúť víťazstvo
na svoju stranu. Šťastnejším mužstvom boli domáci
futbalisti, ktorí strelou do
šibenice z trestného kopu
rozhodli stretnutie vo svoj
prospech.
Naše mužstvo si zaslúži
pochvalu za bojovný výkon
a dobrú hru v obrane, doplatili sme však opakovane
na nízku efektivitu v premieňaní šancí.
Zostava
Klenovca:
P.
Hruška – Benco, Boháčik,
Bazalík, V. Parobek, Kubinec, Kasáč, Valent, R. Bálint, M. Hruška, Jáchim.
Striedali Figuli, Barto a
Hlôška.
V zápase dorasteneckej V.
ligy Klenovec zvíťazil na domácom ihrisku nad dorastencami Divína 4:2, žiaci
Klenovca remizovali taktiež
doma s Jelšavou 0:0.

nebezpečenstvom pre domácu bránu. V 28. minúte
však po faule V. Parobeka
v šestnástke nariadil proti nám rozhodca pokutový
kop, ktorý domáci premenili na svoj vedúci gól – 0:1.
Taktika rýchlych protiútokov sa ukázala byť z našej
strany účinnou, keď z jedného protiútoku sa podarilo v 37. minúte Jáchimovi
vyrovnať – 1:1. Gól do šatne v 44. minúte na 1:2 poznamenal ďalší priebeh zápasu, v ktorom sa prejavili
futbalová kvalita a skúsenosti domáceho mužstva.
V úseku medzi 59. a 67.
minútou urobila naša preťažená obrana chyby, ktoré
domáci potrestali tromi gólmi a rozhodli tým o výsledku zápasu. Favorit zakončil
stretnutie šiestym gólom v
poslednej minúte stretnu-

nebezpečnou strelou už v
1. minúte stretnutia. Zvyšok prvého polčasu prebiehala hra v réžii nášho
mužstva, ktoré si vytvorilo
celý rad dobrých gólových
príležitostí. Jednu z nich
v 29. minúte premenil Maroš Hruška, ktorý sa pekne
uvoľnil v šestnástke súpera
a brankárovi nadelil „jasličky“ – 1:0. Z ďalších príležitostí stojí za zmienku hlavička Richarda Bálinta. Na
začiatku druhého polčasu
hostia opäť prekvapili útočnou aktivitou a po zaváhaní našej obrany v 49. minúte vyrovnali stav stretnutia na 1:1. Naše mužstvo
reagovalo nátlakovou hrou,
ktorou si vynútili chyby
súpera. Jednou z nich bol
faul súperovej obrany v 62.
minúte na Kubinca v pokutovom území. Nariadenú

Na nedostatok práce sa brankár domácich nemohol v prvom
polčase sťažovať (Hnúšťa - Klenovec 5:0)

tia. Naše mužstvo nezvládlo druhý polčas takticky i
kondične.
Klenovec odohral stretnutie v zostave: P. Hruška
– Hlôška, Boháčik, Bazalík,
V. Parobek, Kubinec, Kasáč, Medveď, R. Bálint, M.
Hruška, Jáchim.
Dorastenci porazili na
domácom ihrisku hráčov
Haliča 2:0 a úspešné boFiľakovo – Klenovec 6:1 lo aj družstvo žiakov, ktoré
(2:1)
zdolalo doma tím Revúčky
V prvom polčase sme po- v pomere 5:1.
dali proti domácemu favoritovi nebojácny výkon Klenovec – Nenince 2:1
založený na dobrej obran- (1:0)
Za pekného futbalovénej hre a rýchlych protiútokoch, ktoré boli veľkým ho počasia pohrozili hostia

penaltu však Boháčik nepremenil a na víťazný gól
sme si museli počkať až do
79. minúty, kedy strelu Richarda Bálinta z trestného
kopu brankár iba vyrazil a
pohotový Maroš Hruška z
nej vyťažil víťazný gól nášho mužstva.
Zostava Klenovca: P. Huška – Benco, Boháčik, V.
Parobek, Hlôška, Kubinec,
Kasáč, Valent, R. Bálint,
M. Hruška, Jáchim. Striedal Igor Hruška.
Dorastenci získali bod
za bezgólovú remízu v Radzovciach a žiaci remizovali
taktiež na ihrisku súpera v
Muráni 3:3.

Hnúšťa – Klenovec 5:0
(1:0)
Stretnutie miestnych rivalov sa hralo na ťažkom,
mäkkom a klzkom teréne.
Obe mužstvá motivovala atmosféra zápasu dotvorená
značným záujmom divákov
k bojovnému výkonu. Prvú
veľkú príležitosť na strelenie gólu mal Richard Bálint, ktorého hlavička opečiatkovala žrď hnúšťanskej
brány. V zápätí domáci z
dobrej streleckej pozície vyskúšali kvality nášho brankára. V 22. minúte Kubinec išiel sám proti brankárovi domácich. Ten ho ešte
mimo šestnástky fauloval a
nariadený priamy kop domáci iba so šťastím odvrátili na roh. V 43. minúte sa
šťastena od našich hráčov
odklonila a z trestného kopu inkasovali gól do šatne.
Nepriaznivý stav nás v druhom polčase prinútil otvoriť hru, za čo nás domáci
potrestali dvoma rýchlymi
gólmi v 47. a v 49. minúte. Naše mužstvo sústredilo
svoje úsilie aspoň na strelenie čestného úspechu, zabúdalo však na zabezpečenie vlastnej brány. Domáci to opäť využili a ďalšími
dvoma gólmi pečatili svoje
výrazné víťazstvo na 5:0.
Klenovec odohral stretnutie v zostave: P. Hruška
– Benco, Boháčik, Vince, V.
Parobek, Kubinec, Valent,
R. Bálint, Kasáč, Molokáč,
Jáchim. Striedali M. Hruška, Bazalík, Medveď.
Tabuľka V. ligy po 12. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fiľakovo
Ružiná
Hnúšťa
Radzovce
Hajnáčka
Olováry
Lovinobaňa
Hrnč. Ves
Vinica
Mýtna
Lubeník
Nenince
KIenovec
Kosihy n/I

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
8
8
5
5
3
3
4
3
2
2
2

Šport pripravili:
Pavel Ďurík
Michal Kňažek

1
3
2
2
0
2
1
6
4
0
2
2
2
1

2
1
2
2
4
5
6
3
5
8
7
8
8
9

47:13
25:13
29:7
30:11
36:22
25:20
21:14
13:14
18:26
16:34
15:30
12:34
10:32
15:42

28
27
26
26
24
17
16
15
13
12
11
8
8
7
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Nakladanie s bioodpadom
od 1. januára po novom
Na Slovensku od 1.
januára 2006 nebude
možné
skládkovať
a
spaľovať bioodpad zo
záhrad, parkov, cinto
rínov a z ďalšej zelene.
Obce teda budú musieť
zabezpečiť zhodnotenie
tohto odpadu z pozemkov právnických, fyzic
kých osôb a občianskych
združení, ak sú súčasťou
komunálneho odpadu.
Priatelia Zeme – SPZ
však upozorňujú, že si
mnohé mestá a obce túto
povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia
ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie
bioodpadov vznikajúcich
na ich území.
Zmiešavanie bioodpa
du s inými druhmi odpadu vedie okrem iného
k tvorbe nebezpečných
plynov,
výluhov
zo
skládok. Práve bioodpad pritom tvorí hmotnostne
najväčšiu 30
až 45-percentú zložku
nášho komunálneho odpadu. Environmentálne
vyspelé krajiny preto už
mnoho rokov intenzívne
pracujú na znížení týchto negatívnych javov a to
nahrádzaním skládkovania a spaľovania bioodpadu jeho triedením a
zhodnocovaním, vysvet
ľuje Radoslav Plánička z
Priateľov Zeme – SPZ.
Jedným z najlacnejších
a najvhodnejších riešení
ako prakticky zabezpečiť
zhodnotenie
bioodpa
du a zároveň pomôcť
životnému prostrediu a
ekonomike odpadového

hospodárstva je kompostovanie. Priatelia Ze
me – SPZ už niekoľko
rokov pomáhajú obciam
budovať
napr.
obecné kompostoviská,
ktoré môžu ekonomicky
najvýhodnejšie vyriešiť
problém s bioodpadom
v drvivej väčšine obcí v
SR.
Zlepšiť informovanosť
a prispieť tak k rozvoju
kompostovania, je cieľom
aj série odborných seminárov, ktoré pripravili
pod záštitou Ministerstva životného prostredia
SR Priatelia Zeme – SPZ.
Účastníci seminárov zís
kali praktické informácie
o spôsoboch zberu biologického odpadu, systémoch a možnostiach
správneho kompostova
nia, ako aj formách do
máceho,
komunitného
kompostovania. Okrem
poradenstva a praktickej
pomoci Priatelia Zeme
– SPZ pripravujú po ce
lý rok 2005 množstvo
aktivít, ktoré majú po
môcť mestám a obciam zvládnuť realizáciu
nových environmentálnych opatrení.
(Kontakt: www.priatelia
zeme.sk/spz, spz@pria
teliazeme.sk)
Citované z časopisu
Enviromagazín, ročník
10/2005, druhé číslo,
vydalo Ministerstvo život
ného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného
prostredia.
(sz)

ZVAŽUJTE!
komu dáte svoj hlas vo voľbách
predsedu samosprávneho kraja
a poslancov do krajského
zastupiteľstva, ktoré sa budú konať
26. novembra 2005

VOĽBY 2005
TeleDom pri OZ RODON Klenovec
ponúka počítačové kurzy:
WORD (textový editor na tvorbu dokumentov)

- základná časť – 2 hodiny – nastavenie formátu písma,
odseku, odrážok
- nadstavbová časť – 2 hodiny – kontrola gramatiky, tvorba záhlavia, ...
- praktická časť – 2 hodiny – vytvorenie životopisu, ponukového listu, jeho tlač, uloženie

WINDOWS (operačný systém)

- základná časť – 2 hodiny – práca s myšou a klávesnicou,
vytváranie priečinkov, kopírovanie (premiestňovanie
súborov), hľadanie súborov

EXCEL (tabuľkový procesor, tvorba grafov)

- základná časť – 2 hodiny – práca s tabuľkami,
vyplňovanie, formátovanie,vzorce)
- nadstavbová časť – 2 hodiny – práca s grafmi

INTERNET (elektronická pošta, surfovanie)

- 1. časť – 2 hodiny – vytvorenie poštovej schránky,
vyhľadávanie údajov
- 2. časť – 2 hodiny – odosielanie, príjem, príprava,
odstraňovanie pošty

Cena: 50,- Sk/hod. - WINDOWS, WORD, EXCEL
70,- Sk/hod. - INTERNET
Školiť Vás môžeme samostatne alebo vo dvojiciach, pre
dvojicu je cena kurzu 40,- Sk/hod.

Bližšie informácie získate v kancelárii OZ RODON
Klenovec na tel. č. 54 84 947.
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