Klenovské noviny
d v o j m e s a cˇ n í k

ˇ
XVI. rocník

ˇ 3 /jún 2019
císlo

Príhovor starostky obce Z.Kaštanovej

Vážení spoluobčania, horúcim počasím sa začalo leto, dlho očakávaný čas prázdnin, dovoleniek, oddychu, stretnutí s priateľmi, spoznávania nových ľudí, miest či
regiónov, relaxu na chatke, pri vode či pri novej knižke. Žiakom a učiteľom našich
škôl na konci júna zaznie posledné zvonenie, ktoré ukončí ďalší školský rok. Učiteľom začne dovolenka a žiakom prázdniny. Všetkým želám, aby ich mali krásne,
zaujímavé, aby sa oddýchnutí v septembri vrátili za katedry a do školských lavíc.
Vám, milí rodičia, želám samé šťastné chvíle strávené so svojimi deťmi v čase
vašich dovoleniek a čo najviac spoločne strávených dní. Prázdniny sú obdobím,
na ktoré sa tešia aj starí rodičia, lebo vnúčatá s nimi trávia oveľa viac času ako v
ktoromkoľvek ročnom období.
Väčšina z vás už má naplánované dovolenky, miesta kde strávite chvíle očakávaného relaxu. Iní sa možno práve zamýšľate, kam sa v lete vybrať, ako príjemne
stráviť leto. Sú medzi nami aj takí, ktorí majú radi pohodlie svojej chalupy či záhrady.
Napriek tomu, že leto je časom odpočinku a dovoleniek, vždy sa nájdu aktivity,
ktoré hýbu našou obcou a na ktoré je najvhodnejší čas realizácie. V prvom rade,
leto je aj u nás obdobím pre stavebné práce, ktoré ani v tých najhorúcejších dňoch
v našej obci neutíchajú, ba práve naopak, zintenzívňujú sa. Od začiatku roka sme
už zrealizovali niekoľko prác:
- vymenili sme okná na našej lekárni a knižnici,
- vymenili sme okná a dvere na starom kultúrnom dome,
- dokončili sme výmenu okien na Dome služieb,
- dokončili sme výmenu dverí na Dome smútku,
- vymenili sme vstupné dvere do reštaurácie Vepor,
- zrealizovali sme ďalšiu etapu kamerového systému,
- realizujeme rekonštrukcia chodníka na Ulici Sládkovičova,
- realizujeme odvodňovacie žľaby na Ulici Klenovčok,
- pripravená je realizácia chodníka na Ulici Jánošíkova,
- pripravujeme ďalšiu etapu realizácie chodníka na Ulici obrancov mieru,
- realizujeme druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a pripravujeme tretiu
etapu,
- boli sme úspešní v projekte Wifi pre teba,
- pripravená je v auguste realizácia vyregulovania kúrenia v materskej škole,
- zakúpili sa kompostéry pre rodinné domy,
- pripravujú sa projekty na vodovody na uliciach kpt. Nálepku, J.Švermu a
J.Fučíka,
- v štádiu prípravy je aj realizačný projekt na rekonštrukciu kúpaliska, ako aj ďalšie
aktivity a projekty, o ktorých budem informovať v niektorom ďalšom vydaní Klenovských novín.
No nestačí, aby obec bola peknou iba na pohľad. Mali by sme sa v nej všetci
dobre cítiť, či už domáci alebo návštevníci a mali by byť na ňu hrdí aj naši rodáci.
Takúto príjemnú atmosféru však nevytvárajú len zrekonštruované budovy, chodníky, vyasfaltované cesty, ale aj ľudia, obyvatelia a návštevníci obce, vedenia obce
a poslanci obecného zastupiteľstva (OZ), vzájomná úcta medzi ľuďmi.
Okrem stavebných prác obec žije aj inými aktivitami. Sú z oblasti športu, z oblasti
kultúrno – spoločenskej alebo organizované cirkvami, školami a aktívnymi organizáciami, ktorým obec každoročne prideľuje aj dotácie na zabezpečenie záujmovej
činnosti. Aj takouto formou sa snažíme spoluvytvárať podmienky pre aktivity občanov. Toto všetko je možné zrealizovať aj vďaka podpore mnohých dobrovoľníkov, sponzorov i organizácií, veľa práce odvedú zamestnanci obecného úradu a
dôležitá je aj podpora poslancov OZ. Všetkým aj touto cestou srdečne ďakujem.
No na druhej strane chcem poukázať na to, akí sme pohodlní a často nevieme
oceniť snahu a
prácu iných. Obyvatelia iných obcí konštatujú, že sa v Klenovci robí veľa aktivít,
no domáci si to akosi neuvedomujú, lebo ich účasť na týchto akciách je slabá
a ich nezáujem je často sklamaním pre organizátorov. Zabúdame, že práve na
spoločných akciách sa utužujú priateľské vzťahy, prežíva sa dobrá nálada a príjemná atmosféra, ktorú si prenášame aj do rodín a v konečnom dôsledku do celej
obce. Hoci stále sa nájdu aj neprajníci, ktorí dokážu pokaziť dojem aj z úspešnej
a peknej akcie.
(Pokračovanie na 5. strane)
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Pozvánka na Rontouku
Vážení spoluobčania, návštevníci obce, milovníci ľudovej hudby!
Prihováram sa vám v čase, keď takmer každý občan Klenovca,
dospelý či malý, víta s nadšením blížiace sa otvorenie Gemerskomalohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka. Už len
pár dní nás delí od času, keď si na našom námestí po 41-krát budeme môcť vychutnať vynikajúcu atmosféru pri tradičnej ľudovej
hudbe, ochutnávke kulinárskych špecialít v spoločnosti ľudových
remeselníkov a stretnutí s priateľmi v pripravených dvoroch. Áno,
je tu koniec júna, obdobie, ktoré nás každoročne vyzýva k tomu,
aby sme odložili prácu, aspoň na čas sa odtrhli od počítačov a televízorov, aby sme si oddýchli pri krásnych ľudových piesňach a
tancoch, v príjemnej atmosfére pripravených dvorov, aby sme zabudli na stresy každodenného života. Aj tento rok organizátori na
dni 28. – 30.júna pre vás pripravili zaujímavý a pestrý program, z
ktorého snáď každého niečo poteší . Dúfam, že každý návštevník
sa bude na Klenovskej rontouke dobre cítiť a odíde s čo najkrajšími
a najpríjemnejšími dojmami.
Príďte podporiť svojou účasťou účinkujúcich a organizátorov a vytvorme tak spoločne dobrú atmosféru tohto tradičného podujatia.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Zástupcovia všetkých generácií obyvateľ ov Klenovca si pri pamätníku hrdinov
SNP na Námestí Karola Salvu pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom.

Pripomenuli sme si 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 7.mája si obec Klenovec, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za účasti učiteľov a
žiakov ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča a učiteľov a žiakov Špeciálnej
základnej školy, ako aj občanov našej obce pripomenuli 74. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom.

Pietny akt sme začali položením vencov pri pomníkoch na Námestí Karola
Salvu. Báseň predniesla pani Koldrásová, s príhovorom vystúpila predsedníčka ZO SZPB v Klenovci Júlia Segečová a pietny akt sme ukončili štátnou
hymnou.
Roky až neuveriteľne rýchlo plynú, no
sú udalosti, ktoré sa zakliesnia v pamäti každého človeka a s každým ich výročím opäť ožijú, pripomenú sa a vryjú
novú brázdu v jeho vedomí. Takýmto
silným a nevymazateľným zážitkom
bola aj 2. svetová, ktorej 74. výročie
ukončenia si pripomínal takmer celý

svet. Tomu, kto hrôzy vojny a bolesti
nezažil, a sme to už takmer všetci,
ťažko môže pamäť dostatočne plasticky a presvedčivo opísať pocity ľudí,
keď sa vo veľkomestách i odľahlých
dedinách našej vojnou zničenej vlasti
rozozvučali zvony ohlasujúce slobodu,
vítajúce návrat mieru i bojovníkov z
rôznych frontov, väzňov z koncentračných i zajateckých táborov.
Oslobodenie Slovenska z pod nacistickej okupácie začalo v septembri 1944 v
ťažkých bojoch na Dukle a trvalo 226
dní. Ešte žijúci pamätníci vedia aká
(Pokračovanie na 2. strane)
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Čo robia tí nezamestnaní v obci?
S touto otázkou sa stretávam takmer denne od viacerých z vás,
vážení spoluobčania. Píšete, telefonujete, osobne ma kontaktujete.
A to či je zima a treba odhŕňať sneh alebo je leto a treba kosiť.
Preto som sa rozhodla informovať o situácii s nezamestnanými v
našej obci.

Leto je sezónou kosenia trávy v záhradách, na lúkach, aj na verejných
priestranstvách. Obec zabezpečuje
kosenie a údržbu verejných priestranstiev. Údržbu priestranstiev pred
rodinnými domami a takmer všetkými
bytovkami vykonávajú vlastníci nehnuteľností, a to počas celého roka (v
zime aj v lete). Obec sa stará o priestranstvá pri cestách, chodníkoch, v
parkoch, na športoviskách, v cintoríne. Veľká väčšina obyvateľov našej
obce túto nepísanú zásadu akceptuje a o zelené pásy sa vzorne stará či
už pri svojich rodinných domoch alebo
bytovkách na uliciach Sládkovičova a
SNP. Avšak v poslednej dobe pribúdajú vlastníci, ktorí to ignorujú a nestarajú sa o zeleň, dokonca ani o svoje
nehnuteľnosti. Neudržiavané priestory
a rodinné domy pôsobia neesteticky
a narúšajú celkový vzhľad ulice a celej obce. Preto obec postupne vyzýva
vlastníkov na nápravu. Každý občan
si musí osvojiť myšlienku, že nielen
dom a dvor je môj, ale aj ulica a obec
je moja. Zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení §3 odst. 3 hovorí,
citujem: Obyvateľ obce sa podieľa na
rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s
tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať
menšie obecné služby organizované
obcou, ktoré sú určené na zlepšenie
života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v
obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a
odstraňovaní následkov mimoriadnej
udalosti v obci.
Niektorí spoluobčania sa na mňa
obracajú s otázkou : - A čo robia nezamestnaní? Aktivačných pracovníkov z
roka na rok ubúda a v krátkom čase
si budeme musieť pomôcť bez nich
tak ako v časoch, keď sme pojem
aktivační pracovníci alebo VPP vôbec
nepoznali. Dôvodom ich klesajúceho
počtu je u niektorých dovŕšenie dôchodkového veku, u iných nesplnenie
podmienky na aktivačné práce alebo
zamestnanie sa na trvalý pracovný
pomer, prípadne na sezónne práce.
Všetci mladší nezamestnaní sa sna-

žia nájsť si prácu alebo vycestovať za
prácou do zahraničia aj s celou rodinou. Z pohľadu politiky zamestnanosti
hodnotíme takýto vývoj kladne. Horšie
je to z pohľadu služieb, ktoré títo ľudia zabezpečovali, hoci aj pár hodín
v našej obci.
Pre informáciu uvádzam: v mesiaci
jún 2019 máme pri obci 25 aktivačných pracovníkov, z toho 11 mužov,
z ktorých sú dvaja na PN-ke, dvaja
odchádzajú na dôchodok, jeden je
pri ECAV, dvaja končia z dôvodu prerušenia prác v zmysle zákona, dvaja
sú kopáči v cintoríne a jeden denne
(vrátane víkendov) polieva kvety na
námestí. Zostal nám jeden muž, ktorý
kosí cintorín a niektoré menšie parcely v obci (hlavne pri cestách a chodníkoch), za občasnej pomoci nezamestnaných, ktorí si povinne odrábajú pár
hodín. Z tohto je jednoznačný záver,
že je chvályhodné ako obec dokáže
s týmito aktivačnými silami udržiavať
verejné priestranstvá. Táto situácia
nás núti postupne kupovať ďalšiu komunálnu techniku, no vzhľadom na
terén v našej obci vždy budú miesta,
ktoré sa musia kosiť kosou, prípadne
krovinorezom v rukách človeka. Väčšie parcely, parky a športoviská kosí
pracovník obecného úradu, ktorý okrem toho vozí trávu a robí rôzne údržbárske práce v obci.
Ženy na aktivačných prácach sa starajú o zeleň na námestí, v cintoríne,
hrabú pokosenú trávu, zbierajú smeti
v obci a upratujú obecné priestory.
Špecifickým problémom je kosenie
cintorína. Tu sme si tiež zvykli na aktivačných pracovníkov, hoci s problémami (niekto chce mať okolo hrobu
stále vykosené, niekto nechce aby
sme mu kosili, inému vadí steblo trávy
na hrobe, ďalší má pocit, že mu poškodili múrik či posunuli kvety)... Obec
má kosiť prístupové cesty a okolo hrobov si majú kosiť vlastníci. Pri vyššom
počte aktivačných pracovníkov sme
túto službu našim občanom zabezpečovali, pri súčasnej situácii musíte byť,
vážení spoluobčania, trpezliví, kým
prídu kosiť k hrobovému miestu vašich zosnulých (alebo si vykosiť svojpomocne). Za pochopenie ďakujeme.
Vážení spoluobčania, na uvedené
problémy hľadáme riešenia a verím,
že sa nám ich podarí nájsť. No dnes
už vieme, že budú bez aktivačných
pracovníkov.

Zlata Kaštanová
starostka obce

S čerstvo pomaľ ovanými tváričkami sa mohli deti počas Cesty rozprávkovým
lesom povoziť na ozajstnom živom koníkovi.

Cesta rozprávkovým lesom 2019
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bolo v sobotu 1. júna
pre našich najmenších opäť pripravené tradičné podujatie Cesta
rozprávkovým lesom. Jeho trasa
druhýkrát viedla náročnejším terénom zo sedla Chorepa k rozhľadni
na Laze.
Výnimočne daždivý charakter májového počasia tohto roku vážne
hrozil narušiť konanie podujatia.
Organizátori do poslednej chvíle
zvažovali záložné možnosti: zmenu lokality, preloženie termínu konania, prípadne až úplné zrušenie
celej akcie. Našťastie sa počasie v
piatok v predvečer podujatia konečne umúdrilo a terén pričinením
slniečka a vetra stihol za niekoľko
hodín dostatočne preschnúť.
Vďaka tomu sa deti po uschnutí
rosy mohli vydať na túru začarovaným lesom, kde ich za každou
zákrutou čakali priatelia z rozprávkovej ríše: striga Agáta s pomocníkmi, piráti, zbojníci, poľovníci,
víly, Maťko s Kubkom v spoločnosti verného Dunča a ovečiek, a ďalší
kamaráti. Okrem rôznych zruč-

nostných disciplín si u nich deti
mohli vyskúšať maľovanie na tvár,
jazdu na koníkovi, tanec a spev s
lesnými vílami a mnoho iného. Pri
rozlúčke s každým stanoviskom
boli účastníci navyše odmenení
drobnou sladkou lahôdkou. Cesta
ich postupne vyviedla až na hôľnatý hrebeň Lazu, kde sa v brezovom
hájiku pri rozhľadni dočkali zaslúženého občerstvenia a oddychu.
Na záver hodno vysloviť poďakovanie usporiadateľom z obce
Klenovec, ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča, ŠZŠ Klenovec, Poľovníckeho
združenia, OZ RODON Klenovec,
Autobusová doprava Jan Ulický –
Fantastic, DR Klenovec a členom
klenovských folklórnych súborov.
Vďaka okrem organizátorov patrí
aj všetkým návštevníkom, ktorí
sa nenechali odradiť dlhšou pešou
trasou alebo zlákať silnou konkurenciou ďalších podujatí v širšom
okolí. Veríme, že svoju voľbu neoľutovali a že sa s nimi v Rozprávkovom lese uvidíme opäť aj v roku
2020.
Michal Píš

Pripomenuli sme si 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
(Dokončenie z 1. strany)

bola krutosť vojny z oslobodzovania
Gemera, ktoré oslobodzovali sovietske
a rumunské vojska od 16. decembra
1944 do 28. januára 1945, čiže celých
45 dní. Na území okresu Rimavská Sobota padlo 1 537 sovietskych vojakov a
2 730 príslušníkov rumunskej armády.
Takže len v našom okrese padlo 5 980
vojakov. Nemôžeme zabudnúť ani na
priateľov, príbuzných a susedov, ktorí
boli počas vojny odvlečení na neznáme miesta a viac sa nevrátili. Veď len z
Klenovca takto zahynulo 21 občanov.
Aj toto 74.výročie konca 2.svetovej

vojny a víťazstva nad fašizmom nezapadá práve do najpriaznivejšieho
obdobia domácej i medzinárodne
politickej situácie a preto nesmieme
zabúdať na známy výrok armádneho
generála Ludvika Svobodu : - Slobodu možno ľahko stratiť, no ťažko sa
vydobýja späť. Obete 2. svetovej vojny pripomínajú pamätníky na Dukle, v
Dargovskom priesmyku, na Slavíne a
takmer vo všetkých mestách a obciach
na Slovensku, ako aj spoločné cintoríny v Háji – Nikove, vo Zvolene, na
žilinskom Bôriku a v ďalších obciach a
mestách.
- js -
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Blíži sa koniec školského roka ...
Je to neuveriteľné, ale prvú vlnu horúčav máme za sebou, a veru
nebolo to ľahké... Veď z asi 10°C v máji sme tu zrazu mali takmer
35°C. Chodiť do školy, učiť sa a pracovať však napriek tomu musíme! No sme už asi všetci unavení a netrpezlivo čakáme, kedy bude
28. jún, dostaneme vysvedčenie a hurááá na prázdniny.

Naša príroda je vnímavá na nezmyslené
zásahy človeka do jej „života“, preto sa
aj my snažíme viesť našich žiakov k jej
ochrane, k jej citlivému vnímaniu. Apríl je
mesiacom lesov, oslavuje sa už od roku
1952. Pri tejto príležitosti dostali žiaci v
škole úlohu: vytvoriť zviera žijúce v našich lesoch. Podarilo sa vytvoriť niekoľko
pekných lesných zvierat, napr. veverička, ďateľ, vlk, jeleň, sova. Zvieratami si
vyzdobili triedy a každý deň myslíme
na krásne a zdravé lesy a v nich žijúce
zvieratá.
Zvieratá sú známe svojou neúnavnou
pohyblivosťou. Je to pre ne prirodzené,
tak ako aj pre nás, ľudí. Dôležité je len
prekonať lenivosť. Koncom apríla sme
zorganizovali na škole ďalší ročník tanečného maratónu. Rytmické kroky v sprievode chytľavej hudby nás rýchlo naladili
do dobrej nálady. Psychológovia dokonca tvrdia, že tanečné pohyby majú kladný
vplyv na ľudský mozog, o kondícii nehovoriac. My sme sa tiež rozhodli vyskúšať
vplyv pohybu na vlastnej koži. Tancovalo
sa bez prestávky tri hodiny a mnohí z
nás by to zvládli aj dlhšie. Porota to mala
naozaj ťažké, vyhodnotenie si môžete
pozrieť na webovej stránke našej školy.
Zasúťažili si aj iní žiaci. Naši najstarší sa
zúčastnili stolnotenisového turnaja družstiev ŠZŠ v Rimavskej Sobote. Turnaja
sa zúčastnilo šesť družstiev. Výsledky
tohto zápolenia vôbec nie sú dôležité,
lebo v tento deň nezvíťazila škola, ale
zvíťazil šport a dobré vzťahy.
Po roku sme sa opäť zúčastnili už
12.kola krajskej súťažnej prehliadky v
prednese poézie a prózy ŠZŠ v Brezne. Reprezentovali nás Dežko Cibuľa,
Simonka Radičová a Danielka Cibuľová.
Simonke sa podarilo získať 1.miesto a
zúčastnila sa celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy ŠZŠ
GAŇOVA TARNAVA v Spišskej Novej Vsi.
Nielen poézia učarovala našim žiakom,
ale i pieseň. Spev človeka sprevádza
už od dávnych čias. Ľudia si spievali pri
práci, pri zábave, ale aj v čase, keď im
bolo ťažko. My si v našej škole tiež radi
zaspievame. V máji sme sa zúčastnili
krajskej speváckej súťaže Husľový kľúčik v Banskej Bystrici. Reprezentovali
nás Dežko Cibuľa, Simonka Radičová a
Marika Tomášová. Presvedčili, že spievať vedia. Simonka a Marika vyhrali vo
svojej kategórie 1. miesta s postupom
na celoslovenskú súťaž Husľový kľúčik
v Bratislave. Účasť našich žiakov na
celoštátnych súťažiach či už v prednese
poézie alebo v speve je veľký úspech, za
čo im patrí veľké ĎAKUJEME.
Súťaž v prednese poézie a prózy sme
už tradične zorganizovali aj na našej
škole. Telocvičňa sa premenila na pirátsky ostrov. Krutý, ale krásny kapitán aj s
jeho nádhernou pirátkou otvorili tancom
program súťaže. Pozvanie prijalo 32 sú-

ťažiacich z Tisovca, Hnúšte, Rimavskej
Soboty, Revúcej, Banskej Bystrice, Čerenčian a samozrejme, aj od nás, z Klenovca. Porota v zložení Eva Biela, Lucia
Parobeková, Anna Koldrásová to mala
opäť ťažké. Výsledky si môžete opäť pozrieť na webovej stránke školy.
Našich žiakov učíme poznávať aj našu
obec i náš región. V Klenovci sa roky
ľudia venujú ľudovým tradíciám, avšak je
už ich pomenej. Napr. takému kováčstvu.
V našej obci máme šikovného majstra
kováča Igora Radiča, ktorý sa venuje
tomuto remeslu od 15 rokov a zaučil a
zaúča do neho aj mládež, o.i. aj svojho
syna. Dostal mnohé ocenenia, stretol
sa s rôznymi významnými osobnosťami,
ale čo je najdôležitejšie, miluje svoje
remeslo, zasvätil mu svoj život a z jeho
rúk vychádzajú prekrásne diela. Taktiež
učí mladých učňov podkúvať aj koníky.
Učarovala mu práca so železom a jeho
diela sú vystavované v múzeu, známe sú
aj v zahraničí. Naši žiaci z ŠKD mali silný zážitok z návštevy a veľmi sa potešili
z podkovy, ktorú I.Radič ukoval pre nás
všetkých pre šťastie. Poďakovali sme sa
a popriali mu veľa zdravia a elánu do práce. V máji sme prijali pozvanie do Centra
voľného času v Hnúšti. Zažili sme tam
deň bohatý na nezabudnuteľné zážitky.
Potešili sme sa so zvieratkami v MiniZOO, potom sme si upiekli vynikajúce
vanilkové rožteky, vyrobili sme si náramky s vlastným menom a ešte sme si stihli
zatancovať aj stoličkový tanec. O všetky
tieto zážitky sa postarali pani učiteľky
Janka a Deniska z CVČ, za čo im patrí
naše ĎAKUJEME.
Medzi najzaujímavejšie a netradičné
dni patrilo určite spomienkové športové
dopoludnie so žiakmi 8. a 9.ročníka našej školy s členmi Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci. Stretli sme sa spolu
5.júna v oddychovej zóne. Najskôr nám
mladším svojím príhovorom Júlia Segečová pripomenula kruté chvíle neslobody, ktoré prežívali počas vojny naši starí
rodičia a ich odhodlanie vydobyť nám
slobodu. Potom nasledovali rôzne súťažné aktivity na piatich stanovištiach, keď
družstvá našich žiakov zdolávali športové
súťaže i vedomostné kvízy. Všetci účastníci dostali na pamiatku perá a víťazi si
odniesli aj sady kresliacich potrieb. Veľké
ĎAKUJEME patrí členkám ZO SZPB
Klenovec za príjemné chvíle, ktoré sme
mohli stráviť spolu, za rozhovory, povzbudenia, ocenenia i občerstvenia. Šikovné
deti sme tiež odmenili. Zorganizovali
sme pre nich výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a navštívili sme známe
„Sysľovisko“ za Muráňom. Jóóój, to bolo
radosti !
Prajeme všetkým žiakom i kolegom krásne, slnečné a oddychové prázdniny.
ŠZŠ Klenovec

Začiatkom júna sa konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 20.ročníka Literárnej súťaže Vladimíra Mináča aj za osobnej účasti väčšiny jej účastníkov.

Pamätných dvadsať rokov
Základná škola s materskou školu
Vladimíra Mináča v Klenovci si po celý
školský rok 2018/2019 pripomínala jubilejné výročia : 20.výročie čestného
názvu školy Základná škola Vladimíra
Mináča, 20.výročie otvorenia Pamätnej
izby Vladimíra Mináča a Regionálnej
izby, 10.výročie vydávania školského
časopisu ZoŠkoVyMy a 20.ročník Literárnej súťaže Vladimíra Mináča.
Uplynulo neuveriteľných pamätných
dvadsať rokov, keď Nadácia Vladimíra
Mináča sa po prvýkrát stala vyhlasovateľom súťaže pod názvom Môj rodný
kraj - literárna súťaž v tvorbe poézie a
prózy mladých autorov v troch kategóriách. Vyhodnotenie prác sa uskutočnilo 15.júna 1999 v Miestnej ľudovej
knižnici v Klenovci.
Práce hodnotila odborná porota v zložení Peter Holka, Dušan Mikolaj, Ján
Majerník a Mária Mináčová. V školskom roku 1999/2000 Základná škola
Vladimíra Mináča a Nadácia Vladimíra
Mináča vyhlásili pre základné školy a
osemročné gymnázia v regióne Malohont 2.ročník literárnej súťaže pod názvom Literárna súťaž Vladimíra Mináča
v oblasti poézie a prózy s ľubovoľnou
témou.
Dejiny literárnej súťaže sa začali a
vďaka iniciatívnym učiteľom literárna
súťaž pokračuje až do dnešných čias.
Pri príležitosti 20.výročia Literárnej
súťaže V.Mináča základná škola v spolupráci s Obecným úradom Klenovec
zorganizovala v stredu 5. júna 2019
slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže. Medzi pozvanými hosťami sme
mali tú česť privítať čestných hostí Mgr.
Veronu Šablovú, rod. Mináčovú – dcéru, PhDr. Vladimíra Mináča ml. – syna
slovenského spisovateľa a rodáka V.
Minača a Evu Bielu Brndiarovú – slovenskú spisovateľku a zároveň garanta
20. ročníka.
Pietnym aktom pri pamätnej tabuli
V.Mináča sme sa presunuli do obrad-

nej siene Obecného úradu Klenovec.
Po úvodnom privítaní Ruženy Kováčovej nasledoval príhovor riaditeľky ZŠ
s MŠ V.Mináča Ľubomíry Vančíkovej.
Pod vedením učiteľa Mariána Mináča
zaznela pieseň žiačok 7.ročníka Môj
rodný kraj. Spomienky na Klenovec, na
detské časy zazneli z úst syna nášho
rodáka Vladimíra Mináča ml.. Príhovor
starostky obce Zlaty Kaštanovej bol
adresovaný aj zúčastneným žiakom.
Slová vďaky za ich pretrvávajúcu chuť
tvoriť a prenášať sa do ríše fantázie.
Nechýbali ani tí, vďaka ktorým môžeme aj dnes pokračovať v literárnej
súťaži. Naši pedagógovia, ktorí stali pri
zrode literárnej súťaže, a samozrejme
žiaci, ktorí sa zapojili do prvého ročníka. Patrí im veľká vďaka za prečítanie
svojich prác, ktorými nás vrátili späť v
čase. Literárne pásmo z knihy Dúchanie do pahrieb nás svojimi myšlienkami
o Gemeri vnieslo na chvíľu do myslenia
nášho slávneho rodáka V.Mináča.
Do 20.ročníka Literárnej súťaže
V.Mináča sa zapojilo päť základných
škôl s počtom 56 prác. Odborná porota
v zložení Marcela Križanová, Tatiana
Krešneová, Zuzana Zvozilová Romanová a Eva Biela Brndiarová (garant
20. Ročníka) vybrali deväť najlepších
prác v troch kategóriách. Po vyhlásení
víťazov mali prítomní možnosť vypočuť
si dve z víťazných prác, nahliadnuť do
vernisáže výtvarnej súťaže Môj rodný
kraj, najkrajší kút v šírom svete organizovanej pri príležitosti 20. výročia čestného názvu Základná škola Vladimíra
Mináča.
Ďakujeme všetkým prítomným za
prijatie pozvania, pracovníkom obecného úradu za skvelú spoluprácu a našim súťažiacim za fantáziu, ktorou nás
stále dokážu potešiť a nadchnúť pre
ďalšie pokračovanie literárnej súťaže.

Anna Rudová, Lucia Medveďová
organizátorky podujatia
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec
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Slávnosť krstu na vyznanie viery
V nedeľu 16.júna sme v cirkevnom
zbore BjB v Klenovci mali skutočne
významný deň. Dve ženy a jeden muž
z misijnej stanice v Rimavskej Sobote
sa rozhodli verejne vyznať svoju novo
nájdenú vieru v Pána Ježiša Krista. Počúvli Jeho výzvu, ktorá znie: „Každého,
kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i
ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 10:32).
Na túto slávnosť bol pozvaný aj cirkevný zbor z Jelšavy a Revúckej Lehoty. Na zhromaždení poslúžil spevom aj
spojený spevokol z Klenovca a Jelšavy
a krásnymi chválospevmi aj jednotliví
bratia a sestry. Pred krstom sme si
vypočuli veľmi zaujímavé a povzbudzujúce osobné svedectvá nových krstencov o tom, ako uverili v Pána Ježiša
Krista ako v svojho osobného Pána
a Spasiteľa. Kázňou Božieho Slova
nám poslúžil brat kazateľ Mgr. Timotej Hanes z Revúcej na tému blížiacej
sa globálnej celosvetovej zmeny po

druhom príchode Pána Ježiša Krista
a o našej pripravenosti stretnúť sa s
Ním tvárou v tvár. Krstenci sa nechali
pokrstiť ponorením na vyznanie viery.
Je to symbol stotožnenia sa s Pánom
Ježišom v Jeho smrti a vzkriesení. Tak
ako bol Pán Ježiš pochovaný, oni boli
symbolicky ponorení do vody, čím vyjadrili smrť svojmu starému človeku a
hriešnemu štýlu života.
A tak ako bol on telesne vzkriesený,
aj oni sa z vody vynorili, čím vyjadrili
vzkriesenie k novému životu podľa Božej vôle, k životu, ktorý sa smrťou nekončí, ale naveky pokračuje v blízkosti
Spasiteľa.
Po tejto slávnosti sme mohli stráviť
príjemný čas pri spoločnom obede,
zákuskoch a občerstvení. Sme Pánu
Bohu úprimne vďační, že aj v dnešnej
dobe pridáva do svojho ľudu tých, ktorí
sú zachránení.
Za zbor BjB v Klenovci Br. kazateľ Štefan Danko

V cirkevnom zbore Bratskej jednoty baptistov v Klenovci bol 16.jún významným
dňom. Dve ženy a jeden muž sa rozhodli verejne vyznaťsvoju novo nájdenú vieru.

Aktivity našich folkoristov
Ovčiarska nedeľ a
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
pripravilo 19.mája podujatie Ovčiarska nedeľa (Ako valašská kolonizácia
na Slovensku zakorenila) na ktorom v
programe pod názvom Zo slovenských
vŕškov a dolín účinkoval náš folklórny
súbor Vepor, ženská a mužská spevácka skupina, trio heligonkárov Ján Kožiak, Martin Kožiak, Viktor Brádňanský
a Ľudová hudba FS Vepor pod vedením Karola Radiča.
Hronsecká lipová ratolesť
Členka nášho detského folklórneho
súboru Mladosť Andrea Rapčanová sa
zúčastnila na XXXI.ročníku speváckej
súťaže HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ, ktorú usporiadalo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej
Bystrici a obec Hronsek. Andrejka získala 1. miesto – zlatú Hronseckú lipovú

ratolesť. Blahoželáme!
Budiná 2019
V prvý májový víkend sa v obci Budiná
pri Divíne konala súťažná prehliadka
heligonkárov okresov Poltár a Lučenec. Za ňou nasledovala prehliadka
heligonkárov zo Slovenska, ktorej sa
zúčastnili aj naši heligonkári. V detskej
kategórii zahrala Adriána Gajdošová,
členka DFS Mladosť, a v mládežníckej kategórii člen FS Vepor Viktor
Brádňanský, ktorý dostal cenu starostu obce Budiná Majster heligonkár.

... Toto je deň, ... toto je kňaz, ktorý nás má rád !

Sviatočná sobota
Do kostola zvyčajne chodievame v nedeľu. Pravdaže, výnimočne
aj cez sviatky a u nás v Klenovci tiež na pohreby v hociktorý deň v
týždni. Sobota 15. júna bola výnimočná, sviatočná. Na 11.00 hodinu sa schádzali do kostola ľudia zblízka i zďaleka. Bola slávnosť
inštalácie zborového farára Romana Roskoša. V našom cirkevnom zbore ECAV je to inštalácia po troch desiatkach rokov (1989).

Brat farár býva na klenovskej fare (v
Zborovom dome) od leta 2012, najskôr
ako seniorálny kaplán, neskôr ako námestný farár a napokon jednomyseľne
zvolený zborový farár. Tešíme sa, že
sme sa dočkali aj tohoto slávnostného
dňa!
Zvony vyzváňali, do chrámu vstúpil
slávnostný sprievod. Všetkých vzácnych hostí na čele s dôstojným bratom
biskupom Západného dištriktu Jánom
Hroboňom s manželkou privítala poddozorkyňa cirkevného zboru Edita
Moncoľová. Potom už plynuli slávnostné služby Božie, kde samotný akt inštalácie vykonala seniorka Rimavského seniorátu Viktória Lisáková. Kázňou
slova Božieho (Zjav 2,10) poslúžil brat
dištriktuálny biskup a môžeme si ju aj
opätovne vypočuť – živé vysielanie zachytila jeho manželka a je zverejnené
na adrese :
https://www.facebook.com/zdecav/videos/441769109949044/
(Na FB je aj ďalšie video a fotografie

zo slávnosti.) Za rodný cirkevný zbor
Vranov nad Topľou pozdrav priniesol
štvorhlasný spevokol. Príhovory a pozdravy hostí boli srdečné, radostné,
prepojené mimoriadne milou piesňou krojovaných dievčeniec. Toto je
deň..., toto je kňaz, ktorý nás má rád!
Vyzdobený oltár je doplnený novou
háčkovanou prikrývkou. Mnohé sestry
sa postarali o občerstvenie, ktoré po
skončení služieb Božích ponúkali –
už tradične – pod našimi kostolovými
schodmi, ktoré sú vždy aj vhodným
miestom na záverečné fotografovanie
(hoci tentoraz sa tam dostala sotva
polovica ľudí). V našom „skleníku“ bol
krásne pripravený slávnostný obed,
kde pokračovali rozhovory a stretnutia
v srdečnej atmosfére.
Slávnosť dlhodobo a starostlivo pripravoval Vnútromisijný výbor (VMV) a
patrí mu vďaka; odmena bola v úsmevoch a spokojnosti pozvaných hostí.
Pánu Bohu česť a chvála!
Anna Germanová

- jz -

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 20. augusta 2019.

Najpamätnejšie sú vždy fotografie účastníkov sviatočných slávností na týchto
schodoch.
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Stretnutie s astronautom
Všetko to začalo veľkým snom môjho priateľa Milana Dzuriaka, ktorý žije vo Vavrišove. Milan pracoval v Tesle Liptoský Hrádok,
kde vyrábali telefónne ústredne a telefóne
prístroje a ja, ako spojový technik som aj s
týmito zariadeniami pracoval. Obidvaja sme
boli technici – veriaci. Doteraz sa pri rozhovoroch povzbudzujeme, ako nám viera v
Boha pomáha chápať Bibliu aj cez technické myslenie. V lete 1971 sa Milan dozvedel,
že jeden z členov posádky Apolla 15 je veriaci. Rozmýšľal o tom, že Američana Irwina
pozve do svojej rodnej obce Vavrišova, aj
keď to bolo za socializmu nepredstaviteľné.
Milanov sen sa začal napĺňať, keď sa v
roku 1989 stretol s anglickým misionárom,
ktorý mu pri rozhovore povedal, že sa s Irwinom dobre pozná a že sa s ním stretáva.
Rýchlo sa dohodli a Milan napísal Irwinovi
list s pozvaním. Po zmenách v štáte v roku
1989 už návšteve nič nestálo v ceste. 17.
mája 1990 prišiel Irwin do Vavrišova a na
druhý deň 18. mája bolo stretnutie s astronautom Irwinom v Liptovskom Hrádku, ktorého sme sa niekoľkí Klenovčania spolu s
približne 1 500 inými zvedavcami zúčastnili.
Bol som veľmi zvedavý na človeka, ktorý
chodil po mesiaci a prvýkrát sa vozil s kolegom na lunárnom vozidle. Svoj let na Mesiac odštartoval s kolegami A,M.Wordenom
a D. R. Scottom z mysu Canaveral 26.júla
1971 vo svojich 41 rokoch a to po piatich rokoch príprav. James Benson Irwin sa narodil
17.marca 1930 a zomrel 8. augusta 1991.
O návšteve píšem preto, lebo v roku 2018
bola astronautovi Irwinovi odhalená pamätná doska v Liptovskom Hrádku. Pretože od
stretnutia prešlo 29 rokov pre obnovenie
spomienok som si prečítal publikáciu Viac,
ako pozemšťan, ktorá bola vydaná pri tejto
príležitosti v Liptovskom Hrádku a mám ju
doma. Je v nej aj životopis astronauta, ale
najmä zaujímavo vyrozprávané zážitky z
letu na Mesiac.
Irwin: - Keď som pozrel z Mesiaca nad
hlavu, aby som uvidel Zem, bola veľmi
malá. Bola vo veľkosti guľôčky vzdialenej
380 000 kilometrov. Uvedomoval som si,
že sme tam z milosti Božej, vďaka tisícom
ľudí, ktorí pracovali, pracujú a investovali
mnoho miliónov dolárov do tohto letu. Pomyslel som si vtedy, ak je Zem taká malá
(12 756 km je priemer Zeme), aký malý som
ja? Som menej ako prach v tomto vesmíre. A predsa ma Boh miluje natoľko, že dal
do môjho srdca túžbu, aby som ho poznal.
Ukázal mi aj cestu, ako ho môžem spoznať
– je ňou Ježiš Kristus, ktorý povedal: Ja
som cesta, pravda i život. Pri štarte na Mesiac sme mali naplánované, že pristaneme
na určenom mieste, ktoré bolo vzdialené

380 000 kilometrov. Nielen Mesiac obieha
okolo Zeme rýchlosťou 3 700 kilometrov
za hodinu, ale aj Zem obieha okolo Slnka
rýchlosťou 108 000 kilometrov za hodinu.
Zem sa točí okolo svojej osi raz za 24 hodín
a my musíme nabrať rýchlosť 40 000 kilometrov za hodinu, aby sme unikli zemskej
príťažlivosti. Dá sa vypočítať naša dráha
tak, aby sme pristáli na určenom mieste na
Mesiaci? Dá sa, pretože Boh stvoril vesmír tak, že planéty a hviezdy sa pohybujú
s dokonalou presnosťou…. Boh ale tiež v
najmenších podrobnostiach nadprirodzene
zasahuje do našich životov. Na Mesiaci
sme mali viac nečakaných situácií. Našou
úlohou bolo zmontovať rádiovú stanicu pre
dlhodobé spojenie zo Zemou - ALSEP. Stanicu sa mi nepodarilo rozložiť jednoduchým
uvoľnením skrutiek, pretože sa jedna pružina zlomila. Čo teraz? Stanica mala kľúčový
význam pre všetky ďalšie vedecké experimenty. Problémom bol nedostatok času. V
úzkosti som sa modlil k Bohu tak, že som sa
ocitol na kolenách: „Prosím Bože, ukáž mi,
čo mám teraz robiť?“ V tej polohe - na kolenách - som si všimol, že závlačky, ktoré boli
pod pružinou by sa mohlo podariť uvoľniť.
Skúsil som a stanica sa vypla do pracovnej
polohy! Nebolo to jednoduché, lebo práca v
rukaviciach a skafandri bola veľmi nemotorná.. Ale skafander bol pre nás nevyhnutná
ochrana. Cez mesačné poludnie bolo plus
100 stupňov a v noci je na Mesiaci mínus
155 stupňov. Ak by sa môj skafander prederavil, začala by mi vrieť krv… S údivom
sa dívame na techniku čo dokáže vyniesť
človeka na Mesiac, ale mňa viac udivuje
fakt, že Ježiš Kristus kráčal po Zemi, ako to,
že človek kráčal po Mesiaci,- povedal nám
astronaut Irwin.
Veľmi rád som sa stretol s človekom,
ktorému nevšedný zážitok vyskúšal a následne upevnil vieru v Boha tak, že o ňom
stále rozprával. Neprestal Bohu dôverovať
ani vtedy, keď nevyliečiteľne onemocnel. Aj
keď všetko nechápal, prečo nemoc a prečo
všetka ľudská múdrosť a technika nestačia,
jeho tep srdca sa rovnal tepu, ktorý mal pri
štarte rakety. - Môžem byť kľudný. Pán
Boh riadi môj život – veď riadi celý vesmír!
Takáto realita viery v Boha je pre nás oslobodzujúca. Niekedy nás sila prichádzajúca
od Boha dvíha z našej slabosti, ale niekedy
nám našu slabosť ponecháva a dáva nám
úplne inakšiu silu. Silu prijať slabosť. Rešpektujem astronautov a ľudí, ktorí Boha
vo Vesmíre ani na Zemi nikde „nevideli“ a
dokázali tiež fantastické veci. Myslím si,
nevedia, že aj im Boh pomáha - veď riadi
celý vesmír.
Ján Kováčik

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

Vážení spoluobčania, ešte predtým, než začnete baliť kufre a batohy na dovolenku, pozrite si prosím našu ponuku: pozvánku na Gemersko-malohontské
folklórne slávnosti Klenovská rontouka, ktoré sa budú konať 28.-30.júna. Ak
budete doma, podporte svojou účasťou športovú akciu Memoriál Pavla Slatinského, ktorý sa bude konať 20.júla. A po návrate z dovoleniek a prázdnin prijmite pozvanie na oslavy významnej dejinnej udalosti - 75. výročia Slovenského
národného povstania, ktoré sú v našej obci plánované na 28.augusta.
Milí spoluobčania, želám vám krásne leto plné zaujímavých zážitkov, príjemne
prežitých chvíľ oddychu, aby ste na zaslúžených dovolenkách získali mnoho
novej energie a síl do ďalšej práce.

Astronaut James B. Irwin (1930-1991)

Naj z našej školy
Školský rok sa nezadržateľne blíži ku svojmu koncu, ale pokým sa
brány školy zatvoria a žiaci ju opustia s vysvedčením v ruke, chcela
by som sa s vami, milí čitatelia, podeliť o naše úspechy. Naši žiaci
sa opäť ukázali, že sú medzi nimi naozaj veľmi šikovní v rôznych
oblastiach, bystrí, zanietení pre svoju prácu, kreatívni a vedia dať
zo seba maximum. Dokázali reprezentovať seba i našu školu v tom
najlepšom svetle.

V rámci projektu Čaro slova Gemersko-malohontské osvetové stredisko
pripravilo v Revúcej súťaž pod názvom
Krásna slovenská reč. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí
k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálnokomunikačných schopností mládeže,
skvalitňovanie ich rečového prejavu,
vyhľadávanie talentovaných žiakov,
rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné
porovnávanie svojich schopností. V tejto recitačnej súťaži nás v regionálnom
kole reprezentovala Petra Medveďová
z 5.triedy a umiestnila sa na peknom
3.mieste.
V regionálnom kole Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie a prózy, sme mali
zastúpenie v druhej kategórii (próza) v
podaní Lukáša Pavlíka, ktorý si vyrecitoval pekné 3.miesto.
Literárna tvorba mladých pod názvom
Hrebendova kapsa, ktorú organizuje
Mestská knižnica Štefana Pasiara v
Hnúšti, mala tiež zastúpenie z našej
školy. Práca Evy Zánovej z 9.triedy získala čestné uznanie.
Na XXXVI.ročníku vlastivednej súťaže
Pramene nás v okresnom kole v CVČ
Rimavská Sobota reprezentovali dve
družstvá žiakov 7.ročníka. To v zložení Bibiana Černáková, Šimon Hronec,
Emma Hroncová, Vanessa Trnavská
a Matúš Vývlek zaznamenalo úspech
v podobe krásneho 2 miesta. Druhé
družstvo v zložení Lucia Brndiarová,
Tomáš Fábry, Ľubomír Oláh, Filip Pavlík a Alžbeta Váradiová si vybojovali
pekné 3.miesto.
Už niekoľko rokov nás úspešne repre-

zentujú žiaci v okresnej súťaži Mladý
zdravotník. A nebolo tomu inak ani
tento školský rok. Hliadka mladých
zdravotníkov I.stupňa v zložení Samuel Fodor, Sofia Kiráľová, Lukáš Pavlík,
Tomáš Vrbiar, Eliška Zvarová a Daniela Zvozilová sa umiestnila na 1.mieste. Hliadka mladých zdravotníkov
II.stupňa v zložení Miroslava Čepková,
Šimon Hronec, Emma Hroncová, Eva
Hrušková a Denis Dovala si vybojovali
taktiež 1 miesto.
V okresnom kole biologickej olympiády pre 5.ročník nás reprezentovalo
družstvo Lastovičiek z Klenovca v zložení Filip Dovala, Lukáš Pavlík, Dominika Kasáčová, Petra Medveďová a
Nikolas Vaculčiak. Lastovičky si vybojovali krásne 2.miesto.
Úspešní boli aj naši florbalisti: Eman
Brádňan, Šimon Hronec, Juraj Hrivnák,
Ján Pavko, Lukáš Vančík, Filip Váradi
a Šimon Vývlek. Chlapci to dotiahli až
na regionálne kolo, kde sa umiestnili
na 3.mieste.
Bedmintonistky Eva Hrušková a Alexandra Figuliová nás reprezentovali v
regionálnom kole a priniesli si z neho
krásne 1.miesto.
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí bola
úspešnou pre Lukáša Mareka Bobrovského z 3.A triedy, ktorého práca v II.
kategórii postúpila do celoslovenského
kola.
Na záver by som chcela poďakovať
žiakom za ich úspešnú reprezentáciu
školy a všetkým pedagogickým pracovníkom za ich trpezlivosť, nadšenie
a zanietenie pre prácu.
Anna Rudová
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Stretnutie priateľov troch krajín
Od roku 2010 sa Základná škola s materskou školou Vladimíra
Mináča zúčastňuje výmenných pobytov žiakov družobných miest
Klenovec a to: Horní Bříza v Českej republike a Villeneuve sur Yonne vo Francúzsku. Pri prvom stretnutí v Horní Bříze boli žiaci zo
všetkých troch miest. V tomto roku zorganizovali Stretnutie priateľov troch krajín naši francúzski priatelia, znova za účasti všetkých
troch krajín vo Villeneuve sur Yonne. Náš pobyt bol predĺžený o
dlhú cestu.

8. júna nastal deň D a naša cesta
začala. Zúčastnilo sa jej päť žiakov a
dvaja učitelia. Prvý deň to bola cesta
do Horní Břízy, kde sme prenocovali a
ďalší deň nás spolu s českými priateľmi čakala dlhá cesta do Francúzska.
Kilometre ubiehali a naše napätie
narastalo. Po dvanástich hodinách
sme konečne na mieste. Stretli sme
sa v priestoroch školy Collége Chateaubriand vo Villeneuve sur Yonne.
Žiaci boli ubytovaní vo francúzskych
rodinách. Obavy z nového prostredia
umocňovala aj jazyková bariéra. Tu ale
pomohli vedomosti z angličtiny a moderná technika. Mnoho dokázali ruky,
posunky, gestá.
Bohatý program začal dňom v rodinách, kde rodičia francúzskych detí pripravili aktivity pre našich žiakov. Druhý
deň sme sa stretli opäť v škole. Privítal
nás pán riaditeľ, nasledovala prehliadka školy, divadelné predstavenie
francúzskych žiakov, obed v školskej
jedálni. Vyučovanie tu trvá v škole až
do sedemnástej hodiny. Nahliadli sme
aj do priestorov školskej družiny. Je
iná ako náš školský klub. Práca je viac
venovaná záujmovej činnosti detí. Deti
tu môžu deti tráviť čas až do dvadsiatej
hodiny. Popoludní nás prijal starosta
mesta na Radnici. Na druhý deň náš
pobyt pokračoval návštevou zábavného parku Nigloland. Tu sme zažili kopec zábavy a adrenalínových atrakcií.
Vo štvrtok naša cesta smerovala do
zámku Fontainebleau, ktorý leží asi
60 km od Paríža. Počas 7.storočí ho
využívali francúzski králi ako lovecký
zámok. Je to obrovský komplex s 1 500
miestnosťami. Svoje miesto tu má Napoleon Bonaparte i Mária Antoinette.
Obklopujú ho rozľahlé záhrady.
Večer sme sa opäť stretli v škole. Ale
to už sa blížil koniec návštevy. Tu nas-

túpili iné emócie ako v prvý deň. Z úst
našich detí zneli slová „nová mama“ a
to myslím, že hovorí za všetko. Rozlúčka s novými priateľmi, poďakovanie za
príjemne strávené chvíle. V piatok ráno
nás čakala rozlúčka s francúzskymi
priateľmi, cesta do obchodného centra
na nákupy suvenírov a odchod domov.
Nebol to dlhý pobyt z hľadiska času,
ale bohatý no nové zážitky, nové skúsenosti, na možnosť spoznať nových
ľudí, nové prostredie. Mali sme možnosť nahliadnuť do života vo francúzskych rodinách. Pre žiakov pribudli
cenné životné skúsenosti, možnosť
využiť to čo vedia – myslím angličtinu.
Naše veľké poďakovanie patrí pani
Vlaste Masar, ktorá bola iniciátorkou
našej návštevy vo Francúzsku. Ďakujeme aj ďalším členom spolku Comité
de jumelage des originaires et amis
Tchéques & Slovaques vo Villeneuve
sur Yonne – Léveque Monique, Noel
Annie, Garenne Christianne, Bouzac
Alain, Koso Eduard, Coulon Hugue zo
školskej družiny, Madhi Stephane zo
školy za srdečné privítanie, čas, ktorý
s nami strávili, za ubytovanie, stravu
počas celého pobytu, za príjemné
chvíle strávené vo Villeneuve sur Yonne a možnosť spoznať aspoň kúsok zo
života vo Francúzsku.
Ďakujeme aj našim priateľom z Masarykovej základnej školy v Horní
Bříze a starostovi mesta Horní Bříza.
Zabezpečili pre nás nocľah, stravu aj
na cestu a dopravu z Horní Břízy do
Francúzska a späť. Poďakovanie patrí
aj vodičom za bezpečnú cestu.
Náš pobyt sa vydaril, ešte stále doznievajú dojmy, premietajú sa zážitky
a v mysliach sa rodí plán zorganizovať
nasledujúce stretnutie na pôde našej
školy v Klenovci.
Ľubomíra Vančíková

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia priateľ ov z troch partnerských krajín, vrátane Klenovčanov počas pobytu v družobnom francúzskom mestečku.

Hliadka mladých

Ďalšia fotografia našej Hliadky mladých, ktorá aj takýmto spôsobom poukazuje
na neustále znečisťovanie nášho životného prostredia, bezprostredného životného priestoru obyvateľ ov našej obce. Neprekáža vám to?
Foto: Šimon Mináč, žiak 9.ročníka ZS s MŠ V.Mináča

Časť účastníkov tohtoročného 8. ročníka podujatia Jánošík na Vepri.

Jánošík na Vepri 2019
V sobotu 18. mája kroky početných návštevníkov opäť zamierili na
najkrajšie miesta nášho chotára, do sviežich lesov pod rozoklanými bralami Klenovského Vepra. Naviedol ich tam VIII.ročník podujatia Jánošík na Vepri, ktoré si už okrem Klenovčanov stihlo získať
obľubu aj medzi obyvateľmi iných obcí v širšom okolí.

Vďaka úsiliu organizátorov zo štátneho
podniku Lesy SR, odštepný závod Rimavská Sobota, Lesnej správy Klenovec,
Občianskeho združenia RODON Klenovec, obce Klenovec a Milana Medveďa z
Rimavských Zalužian účastníkov podujatia okrem voňavého povetria a ďalekých
výhľadov opäť čakal aj zaujímavý program, chutné pohostenie a pekný darček
na privítanie i pamiatku, ktorý mal tentoraz podobu pamätného dreveného medailónika. Netrpezlivejší ranostajní návštevníci si čakanie na začiatok oficiálnej
časti podujatia mohli okrem vzájomných
rozhovorov skrátiť aj prehliadkou výstavy
fotografií z Veporských vrchov z predchádzajúcich ročníkov podujatia. O 9.30 hod
zaznela Klenovská hymna a účastníkov
krátkym príhovorom oficiálne privítal na
podujatí Pavel Trnavský.
Po vystúpení heligonkárov z FS Vepor
sa historik Viktor Brádňanský vrátil k vojnovým udalostiam 75-ročnej dávnosti.
Zdôraznil, že Slovenské národné povstanie a následný prechod východného
frontu počas 2.svetovej vojny cez naše
územie väčšina miestnych obyvateľov
nevníma len prizmou veľkých politických
dejín krajiny, ale sú pre nich súčasťou
vlastnej rodinnej histórie poznávanej cez
konkrétne spomienky predkov. Práve
potreba zachytiť odzrkadlenie vojnových

udalostí v bezprostrednom prežívaní
priamych účastníkov ho viedli k využitiu
metódy orálnej histórie pri príprave zaujímavej výstavky o priebehu Povstania z
pohľadu dospievajúceho mladíka žijúceho na kolešni na svahoch Klenovského
Vepra. Dôstojným zakončením pripomienky 75.výročia SNP a celej oficiálnej
časti podujatia bolo položenie venca k
pamätnej tabuli.
Potom už účastníkov čakal výstup na
kótu 1 338 m n. m.. Ustálené prajné
počasie nenútilo do náhlenia, a tak pri
vychádzke k Jánošíkovi na vrchole Klenovského Vepra mohol každý turista
voliť tempo podľa vlastných síl, do vôle
pookriať v lone prírody a prispôsobiť čas
návratu lačnosti vlastného žalúdka.
Na poslednú spomenutú nemoc ho v
základnom tábore pod Vartou čakala celá
paleta liekov: guľáš, kapustnica, držky.
Chvályhodné nóvum na strane organizátorov ročníka predstavovalo aj servírovanie stravy s využitím veľmi praktických a
ekologických recyklovateľných misiek a
lyžíc, vďaka čomu k nepochybnej jednotke pri ich výkone môžeme pripísať ešte
aj hviezdičku. A tak sa už teraz tešíme,
čím nás prekvapia o rok. Dúfajme, že
sa v máji 2020 opäť všetci uvidíme na
IX.ročníku podujatia Jánošík na Vepri!
Michal Píš
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JÚN – mesiac poľovníctva
Prvé písomné zmienky o opatreniach zameraných na ochranu
lesov a zveri siahajú do obdobia
vlády kráľa Ladislava I., ktorý v roku
1092 zakázal loviť zver v dňoch
pracovného pokoja. Dovtedy na našom území mohol loviť zver každý.
Zver sa spočiatku lovila pre vlastnú
potrebu, ale neskôr kvôli daniam.
V roku 1265-70 zakazuje panovník poddanému ľudu loviť jelene,
diviaky a veľkú zver. Mária Terézia
a Jozef II. v roku 1786 berú pod
prísnu ochranu právo poľovníctva.
František I. sprísňuje tento zákon v
roku 1802, kde určuje čas ochrany
pre niektoré druhy zveri a lov samičej zveri zakázal v čase párenia
a odchovu mláďat. Z uvedených
historických faktov vyplýva, že
história poľovníctva na Slovensku
siaha ďaleko do obdobia ranného
feudalizmu. Vďaka pestrým prírodným podmienkam sa najrozsiahlejšie a najbohatšie revíri uhorských

panovníkov nachádzali na území
Slovenska.
Tradícia a história sú pre poľovníctvo kľúčové výrazy. Prevažná
väčšina súčasných poľovníkov sa
k nemu dostala vďaka svojim otcom
či starým otcom. Od detstva tak v
sebe pestovali lásku a obdiv k prírode. Pridaná hodnota poľovníctva
spočíva práve v tom, ako prírode
skôr pomáhať než ju ničiť. Poľovník
nemusí mať flintu na ramene na to,
aby sa s radosťou prešiel lesom a
skontroloval ako sa darí jeho štvornohým obyvateľom. Človek, ktorý
má toto hobby, je totiž spätý s prírodou, obdivuje ju a získava v nej
nové zážitky. Nachádza v prírode
pokoj a slobodu. Poľovníctvo je životný štýl a les je zdrojom poznania.
Je to aj akýsi druh terapie a príjemný únik z dnešného uponáhľaného
sveta.
Jednou zo základných funkcií súčasného poľovníctva je vykonávať

Máj a jún - krásne mesiace voňajúce životom a v
nich pár sviatočných dní. Deň matiek, deň rodiny, deň
otcov, deň detí.
Deti. Každý z nás raz bol dieťaťom, každému z nás
na detstvo, aké sme ho mali, či chceli mať, postupne
vybledli spomienky, čas mnohokrát skreslil prežité.
Často vymazal dobré, nedal zabudnúť na zlé. A zlé
zvykne plodiť ešte väčšie zlo.
Pred pár rokmi som robila prednášky na základných
školách na vážne spoločenské témy. Vypracovala ich
vedúca programu. Každú precízne skoncipovala vo
vizuálnej aj textovej forme z pohľadu nás dospelých.
Ako na prvých prednáškach spolupracovali deti? Veď
to poznáte. Nereagovali, nezapájali sa, pod lavicou
sa hrali s mobilmi a tí čo boli viac na očiach, odtrpeli si
hodinovú prednášku - pre nich samozrejme o ničom.
To, o čom som hovorila, im predsa v jednom kuse
servírujú z každej strany učitelia aj rodičia. Dospelácke kecy, suché fakty, hlúposti, určite ich pomenovali
šťavnatejšie. A tak som začala inak. Po predstavení
som namiesto úvodných viet z vypracovanej prednášky použila niečo, čo ma pri pohľade do znudených
rebelujúcich tínedžerských tvárí ako prvé napadlo :
ôsmaci - najväčší ignoranti odrazu stíchli. Stačila jedna jediná veta.
-“Za všetko, čo sa vám deje, za všetko zlé, čo robíte
vy, deti, môžeme my, dospelí.“
Ani som si v tej chvíli neuvedomila, akú pravdu som
vyslovila. Zaregistrovali ju deti. Okamžite. Tým, že
ma začali vnímať, že sa začali pýtať. Naučená prednáška išla bokom. Príbehy a osobné skúsenosti im
dali omnoho viac.
Skúsenosti. Od útleho detstva napodobujú deti čo
vidia, počujú, čo ich učíme, čo im dávame, respektíve
nedávame. Nič nové pod slnkom. To vie predsa každý. Áno vie. Len.... Bodiek za - len - by bolo mnoho. A
tak spomeniem len pár tých, čo ničia najviac.
Chceme od detí, čo sami nerobíme.
Chceme od detí dokonalosť, no sami dokonalí nie
sme.

prácu niektorých prirodzených predátorov.
Nakoľko sú druhy ako medveď
či vlk v ohrození, ich zásah do
stavov zveri už nie je postačujúci.
Stále väčším problémom sa stáva
tiež nekontrolovateľný urbanistický
rast, výstavba dopravných tepien
či skládky v prírode. Toto všetko
prirodzene vplýva na kvalitu prírody
a zdravotný stav zveri. Poľovníctvo
tak nadobúda skôr funkciu ochrany
a opatery.
V tomto období sa v lese rodí nový
život a tak, ako sme už mnohokrát
spomínali, zver potrebuje teraz pokoj rovnako ako ľudské mamičky s
dieťatkami. Preto, prosím. nezabúdajte, že zver tu žije spolu s nami.
To ona je v prírode doma. Správajte
sa tak, ako na návšteve, nerobte
hluk, nepúšťajte v lese či na lúke
psíka na voľno. Správajte sa k prírode s rešpektom.
Ondrej Barto

Chceme aby naplnili naše nesplnené ambície, pretvárame ich na svoj obraz, trestáme ak ich neplnia.
Prečo? Tak nás to naučili. Nepočúvať deti, nevnímať
ich sny.
Skúsme to zmeniť. Nechajme ich žiť vlastné životy.
Buďme radcami, nie diktátormi. Dovoľme im potknúť
sa, spadnúť, precítiť bolesť aj stratu. Naučia ich o živote presne to, čo budú raz v dospelosti potrebovať.
A podajme im ruku, aby mohli vstať. Buďme tu pre
nich. Buďme láskaví a zároveň prísni. Vtedy, keď prekročia hranicu slušnosti a ľudskosti.
Učme ich milovať. Nie veci, ale ľudí, prírodu, svet.
Aby sme nemuseli riešiť čo nechceme, čo ničí deti
aj nás.

Deti

Začali kradnúť, podvádzať, klamať? Prečo nie keď
vidia kradnúť, klamať a podvádzať nás ?!
Pijú, fajčia, drogujú, sexujú len tak, bez lásky, bez
záväzkov, aby sa uvoľnili? Je nám z ich správania
zle? Pýtame sa prečo? Kto ich to naučil? No predsa
my, dospelí. Robia len to čo vidia, čo robíme aj my.
Čo im vedome či nevedome podsúvame.
Dieťa si nevypáli alkohol, nevyrobí cigaretu a drogu aj tie vyrábame my dospelí.
Týrajú zvieratá, slabších, sme zdesení, keď počujeme o samovraždách, o vraždách? Kto im dal do rúk
zbraň, kto ju vyrobil, kto vyrába filmy a videohry plné
násilia a nenávisti. My dospelí.
Učíme deti málo, primálo milovať seba aj iných. Nemáme čas. Vzali nám ho veci a mocní sveta.
Svet. Láka ich. Lákajú ich zážitky a naša hlúposť.
Vtĺkame deťom do hlavy, že svet je lepšie miesto na
život. Že u nás doma, v krajine kde sa narodili, skapal
pes. Prečo? Kto to dopustil? My. Náš strach. Strach
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Športové a vedo-

mostné aktivity
Piatkové dopoludnie 24.mája
sme venovali spomienke na našich protifašistických bojovníkov.
Športové dopoludnie sme so
žiakmi ôsmeho ročníka venovali
športovým a vedomostným aktivitám v spolupráci s členmi Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Športové aktivity ako
napríklad plná poľná, hod na
presnosť, mínové pole korešpondujú s danou tematikou. Žiaci
absolvovali aj exkurziu s prednáškou na obecnom úrade, v závere
ktorej si vo vedomostnom teste
overili svoje vedomosti z oblasti
histórie našej obce. Žiaci s veľkým záujmom a dobrou náladou
absolvovali úspešne všetky súťaže. Občerstvenie a pitný režim,
o ktorý sa postarali členky SZPB
bolo výborné a dodalo nám potrebnú energiu. Už teraz sa tešíme na ďalší, v poradí tretí ročník.
Lucia Petříčková

a neistota nás naučili odkladať. Na neskôr, keď bude
čas. Všetko čo je dôležité, všetko, čo raz budeme
ľutovať.
Odkladáme aj deti. Do detských zariadení, aby v starobe odložili oni nás. Bolí to, keď sa mladosť pominie
a pred blízkymi sa zavrú dvere domovov dôchodcov?
Aj deti bolelo, keď sme ich od útleho detstva odkladali
do rúk cudzích žien. Urobili čo sme ich naučili. Odkladať. Oddeľovať.
Čas sa nedá zastaviť, ale zmeniť, čo sa pokazilo, to
sa dá. Je to ťažké? Ľahké? Záleží na nás.
Milé mamy, dávajte deťom viac času, lásky a objatí
ako sladkostí a vecí. Učte ich milovať; seba aj iných,
pomáhať a súcitiť. Milujte každé, ktoré ste priviedli na
svet rovnako. Každé je jedinečné, každé sem prišlo
aby nás niečo naučilo. Neporovnávajte, neponižujte
a nechcite viac ako je schopné dať. Máte dosť lásky
pre všetkých, lebo láska v srdci mamy sa nedelí, ale
násobí...
A vy, otcovia? Nikdy ste neprestali byť pánmi sveta.
Aj keď ste pustili ženy do svojich radov, nie ony, to vy
rozhodujete, vy vytvárate zákony, pravidlá, na vás záleží aký svet zanecháte pre svojich potomkov. Stačí
málo a zároveň veľa. Prestaňte sa hrať na vojakov
a za každým stromom hľadať nepriateľa. Naučte sa
o svoje sny, vedomosti a schopnosti podeliť. Naučte
sa spájať, nie rozdeľovať. Premeňte túžbu po moci a
bohatstve na chcenie dávať. Dávať príležitosť schopným a talentovaným. Pomáhajte tým, čo sa ocitli na
dne, odraziť späť do života, aj tým, ktorých choroba
zrazila na kolená. Robte to, čo by ste urobili pre seba,
aj pre iných. Pre deti. Vlastné aj cudzie. Aby nemuseli
kradnúť, klamať, podvádzať a zabíjať. Aby mali kde
bývať a nemuseli hladovať.
A čo deti? Učte nás. Radosti, bezpodmienečnej láske akej ste schopné, kým vás nezačnú zväzovať dospelácke pravidlá. A keď dospejete, robte opak toho,
čo ste na dospelých neznášali, čo vám ubližovalo.
Buďte lepšími rodičmi a ľuďmi. Pre tých čo prídu po
vás.
Eva Biela
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O našom víťazstve v súťaži sa rozhodlo v poslednej minúte predposledného kola v Jelšave

Po dlhšom čase si zahráme v krajskej súťaži
Po dlhých rokoch pôsobenia v najvyššej oblastnej futbalovej
súťaži sa našim futbalistom podarilo naplniť postupové ambície.
V novej majstrovskej sezóne 2019-2020 sa predstavia v 5.lige, v
skupine D. Výsledky nášho družstva od ostatného vydania Klenovských novín:
12.kolo – 5.máj: Uzovská Panica
– Klenovec 3:0 kont., pred kontumáciou 2:1(1:1), nedohraté; via-

cerým našim hráčom sa ani nechcelo
vycestovať na zápas kvôli tamojším
nevyhovujúcim futbalovým podmienkam. Zápas sme začali dobre, hneď
na začiatku sme sa ujali vedenia gólom Tomáša Brndiara. Od tejto chvíle
domáci začali hrať zákernú tvrdú hru,
na čo doplatil zranením po hrubom
zákroku práve T. Brndiar. Ďalej už nemohol pokračovať v hre. Domácim sa
podarilo do polčasu vyrovnať. V druhom polčase domáci ešte viac pritvrdili
hru, zápas začal byť nervózny, o čo
sa pričinili nekvalitným výkonom aj rozhodcovia. Po nariadenej penalte sa
domáci ujali vedenia. Následne hlavný
rozhodca vylúčil našich dvoch hráčov.
Ostatní naši hráči už odmietali dokončiť zápas, keďže viac hráčov sa zranilo
a nemohli pokračovať v hre, preto bol
zápas predčasne ukončený.

13.kolo – 12.máj: Muráň – Klenovec 1:3 (1:1), po dobrom výkone

najmä v 2.polčase sme vyhrali, ,keď
sa strelecky presadili Pavel Fiľo, Tibor
Albert a Radoslav Doboš.

14.kolo – 19.máj: Klenovec - Lubenik 7:1 (2:0), najmä po prestávke

si naši hráči schuti zahrali a zastrieľali.
Góly: Radoslav Doboš a Tomáš Brndiar po 2, Marek Kamenský, Lukáš
Ulický a Róbert Trnavský.
15.kolo – 26.máj: Radnovce –
Klenovec 2:1 (2:1), ďalší kontro-

verzný súper s nekvalitným ihriskom a

rušnou atmosférou. Na zápas sa väčšine chlapcov nechcelo ísť, tak sme tam
cestovali iba jedenásti.... Televízny šot
robila z tohto zápasu regionálna televízia TV Hronka. V polovici 1.polčasu
sme prehrávali 2:0, v jeho závere sa
nám podarilo znížiť gólom Tomáša
Medveďa.
16. kolo - 2.jún: Klenovec – Rimavská Seč 6:1, v zápase sme si

chceli zlepšiť náladu po predchádzajúcom zápase, chlapci si schuti zahrali
a vyhrali vysoko. Góly: Marek Miháľ 3
(jeden z 11 m), Tomáš Brndiar 2, Lukáš
Ulický.
17.kolo – 9.jún: Jelšava – Klenovec 1:2 (0:1), predposledný zápas

sezóny bol veľmi dôležitý, nakoľko sme
ho museli vyhrať, ak sme chceli pomýšľať na 1.miesto v súťaži. Do zápasu išli
hráči s veľkým odhodlaním, zápas bol
vyrovnaný. V prvom polčase sme sa
ujali vedenia gólom Tomáša Brndiara.
Na začiatku 2.polčasu domáci vyrovnali gólom z jedenástky. V 68.minúte
bol vylúčený Lukáš Brndiar a dohrávali
sme desiati. Zásluhou dobrého výkonu nášho brankára Igora Hrušku sme
držali nerozhodný výsledok a v 90.minúte sme rozhodli o našom dôležitom
víťazstve gólom Tomáša Brndiara.
Konečne sa aj na nás usmialo šťastie.
18.kolo – 16.jún: Klenovec – Sirk
10:1 (4:1), v poslednom kole sme na

domácom ihrisku proti poslednému
mužstvu v tabuľke mali všetko vo svojich rukách. Do zápasu sme išli s jednoznačným úmyslom vyhrať. Hneď na

začiatku nás super zaskočil a ujal sa
vedenia už v 2.minúte! Následne sme
však ovládli hru a štyrmi gólmi v prvom
polčase sme zápas otočili. V druhom
polčase pokračoval gólostroj našich
hráčov a zápas bol už len otázkou skóre. Góly: Lukáš Ulický 4, Tomáš Brndiar 3, Marek Miháľ, Tomáš Medveď,
Tomáš Hlôška.

Konečná tabuľ ka 6. ligy
1. Klenovec

18 12 2

4

66:20 38

2. Veľký Blh

18 11 1

6

33:26 34

3. Radnovce

18 11 1

6

47:40 34

4. Jelšava

18 10 3

5

44:27 33

5. Rim. Seč

18 8

1

9

33:39 25

6. Uz. Panica

18 7

3

8

45:43 24

www.klenovec.sk/kultura/klenovske-noviny

Ján Brndiar, manažér klubu

Futbal žiakov
15.kolo: Lubeník – Klenovec 3:2,
naše góly: Nicolas Cibuľa, Alexander
Cibuľa z 11 m; v 16.kole sme mali voľno; 17.kolo: Jelšava – Klenovec 4:0;
18.kolo : Klenovec – Revúčka 2:3, góly:
Alexander Cibuľa, Simon Pohorelský;
19.kolo: Muráň – Klenovec 3:2, góly:
Dominik Cibuľa, Simon Pohorelský;
20.kolo: Klenovec – Lubeník 1:1, gól
Jaroslav Bobák.

7. Lubeník

18 7

2

9

26:37 23

8. Kráľ

18 6

4

8

33:35 22

9. Muráň

18 6

1 11 24:43 19

1. Jelšava

16 14 1

1 109:19 43

10. Sirk

18 2

2 14 26:67

2. Muráň

16 7

3

6

51:60

24

3. Revúčka

16 5

3

8

30:44

18

4. Lubeník

16 4

4

8

38:77

16

5. Klenovec

16 3

3 10 34:62 12
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Vysokým víťazstvom sme ukončili
futbalovú sezónu na tak vytúženom
1.mieste. Ďalší úspech dosiahol náš
hráč Tomáš Brndiar, ktorý sa s 20 strelenými gólmi stal najlepším strelcom
súťaže. Historicky úspech klenovskebo futbalu sme hneď po zápase oslávili
spolu s našimi fanúšikmi občerstvením
s gulášom.
Chcem poďakovať všetkým hráčom,
prezidentovi klubu a trénerovi Marekovi Medveďovi, vedeniu obce, fanúšikom a priaznivcom futbalu a všetkým,
ktorí pomáhajú pri činnosti nášho FK.
Po vzájomnej dohode vedenia a hráčov sme sa rozhodli v nasledujúcej
sezóne prihlásiť do V.ligy Stredoslovenského futbalového zväzu, skupina
D. Čaká nás náročná súťaž, v ktorej
by sme chceli zotrvať čo najdlhšie. K
tomuto cieľu bude potrebná podpora

Kapitán nášho mužstva, a zároveň najlepší strelec súťaže Tomáš Brndiar preberá z rúk zástupcu ObFZ Adriána Koóša
pohár za víťazstvo v 6.lige. Na druhej snímke spontánna radosť hráčov a funkcionárov futbalového klubu Družstevník
Klenovec po spečatení víťazstva v najvyššej oblastnej súťaži a postupu do 5.ligy Stredoslovenského futbalového zväzu.

Klenovské noviny

obce, kvalitné výkony hráčov a doplnenie kádra .Verím že sa nám naše plány
splnia a budeme dobre reprezentovať
našu obec Klenovec v krajskej súťaži.

Konečná tabuľ ka I. triedy

Naši žiaci v I.triede U15 ObFz, v
skupine A skončili síce na poslednom
mieste, ale výkony neboli zlé, len im
chýbal kus šťastia v zápasoch. Verím,
že v ďalšej sezóne sa zlepšia a s tým
aj ich výkony a výsledky.
Telovýchovná jednota FK
Družstevník Klenovec Vás
pozýva na 24.ročník futbalového turnaja

Memoriál
Pavla Slatinského

ktorý sa uskutoční v sobotu
20.júla 2019
Program:
09.00 hod. Prvé vyraďovacie
stretnutie
10.45 hod. Otvorenie turnaja
11.00 hod. Druhé vyraďovacie
stretnutie
13.00 hod. Obedňajšia prestávka
15.00 hod. Stretnutie o tretie
miesto
17.00 hod. Stretnutie o prvé
miesto
19.00 hod. Slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien
Turnaja sa zúčastnia futbalové
kluby:

MŠK Tisovec, Iskra Hnúšťa,
FK Brezno, TJ Družstevník
Klenovec
Kontakt: Ján Brndiar
tel. 0905 295241
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