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Medaila ministerstva obrany
Pri príležitosti 75. výročia ukončenia
2.svetovej vojny udelilo Ministerstvo
obrany SR pamätné medaily obciam
za aktívnu účasť obyvateľov v odboji,
pomoc partizánom, poskytnutie ubytovania prenasledovaným, čo bolo pre
fašistov dôvodom na ich úplné alebo
čiastočné vypálenie. Starostovia týchto
obcí prevzali v Múzeu SNP v Banskej
Bystrici z rúk ministra obrany Petra
Gajdoša pamätné medaily. Miesto pre
zástupcu obce Kalište blízko mňa bolo
prázdne, lebo túto dedinu po vojne už
nikdy neobnovili. Som rada, že takýto
osud nemal náš Klenovec.
Slávnostného odovzdávania sa za
našu obec zúčastnila starostka obce

Zlata Kaštanová a zástupca starostky
obce Martin Štefánik. Pre nás bolo toto
ocenenie o to vzácnejšie, že sme ho
dostali presne v deň 75. výročia oslobodenia Klenovca - 23. januára 2020.
Na záver nám tri partizánske pesničky na harmonike zahral a zaspieval
93-ročný priamy účastník odboja. Pri
jeho vystúpení sa v nás miešali emócie
dojatia s prekvapením z jeho pekného
a aj v tomto veku zvučného hlasu. Postupne sa k nemu pridávali aj prítomní
v sále. Súčasťou udelenia pamätných
medaily bol pietny akt kladenia vencov
v Múzeu SNP a prehliadka výstavy v
Múzeu SNP.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Medaila ministerstva obrany venovaná našej obci pri príležitosti tohtoročného
75.výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Veľká pocta rodákovi
Stalo sa už tradíciou, že každoročne začiatkom roka pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky udeľujú prezidenti republiky vysoké štátne vyznamenania významným osobnostiam z rôznych oblastí života spoločnosti. Tak to bolo aj
tohto roku, keď prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 20 osobnostiam štátne
vyznamenania rôznych druhov. Medzi tými, ktorí boli ocenení najvyšším štátnym
vyznamenaním Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam bol aj klenovský rodák MUDr. Ján Cibuľa.
MUDr. Ján Cibuľa bol prvý lekár rómskeho pôvodu v bývalom Československu. Okrem výkonu svojho povolania bol aj spoločensky aktívny. Stal sa jedným
z najvýznamnejších predstaviteľov rómskeho etnika vo svete. Ako takého ho prijímali najvyšší predstavitelia mnohých štátov sveta. Vystúpil proti diskriminácii a za
zrovnoprávnenie všetkých národností a ich dôstojné postavenie v spoločnosti. S
prejavom vystúpil dokonca aj na Valnom zhromaždení OSN. Za túto jeho činnosť
bol navrhnutý na kandidáta na udelenie Nobelovej ceny za mier. O jeho pôsobení
v tejto oblasti sa u nás v minulosti veľa nehovorilo, pretože podstatnú časť svojho
života prežil v emigrácii vo Švajčiarsku a nemohol cestovať na Slovensko, dokonca niektorí jeho blízki príbuzní mali problémy hlavne v zamestnaní. V Klenovci
do dnes žijú jeho tri sestry. Zlom nastal až po revolúcii v roku 1989. Na poslednú
návštevu Slovenska a rodnej obce sa dostal, žiaľ, až s vážne poškodeným zdravím po prekonaní mozgovej porážky. Zomrel pred 7 rokmi. Najvyššieho uznania a
ocenenia sa mu dostalo až tohto roku, keď mu prezidentka SR Z. Čaputová udelila
najvyššie štátne vyznamenanie za jeho celoživotnú spoločenskú angažovanosť.
Vyznamenanie prevzal jeho syn žijúci vo Švajčiarsku.
MUDr.Ján Cibuľa patrí nepochybne medzi najvýznamnejších a aj medzinárodne
uznávané osobnosti našej obce.
Slavomír Hruška

Predstavitelia vedenia obce na čele spomienkového sprievodu pri príležitosti
osláv 75.výročia oslobodenia Klenovca.

75. výročie oslobodenia obce
Vojna je udalosť, keď si človek musí
brániť svoju slobodu a domovinu so
zbraňou v ruke. Musí si brániť miesto,
ktoré má nadovšetko rád, miesto, kde
sa narodil, kde žije, kde vyrastajú jeho
deti, kde trávia starobu jeho rodičia.
Musí si brániť svoj domov, svoju obec.
Pre nás je nepredstaviteľné, že to, čo
si človek počas života vybuduje, sa za
niekoľko minút zmení v ruiny. Je pre
nás nepredstaviteľné, že zo škôl sa
vytratí detský smiech, že v obchodoch
sa nedajú kúpiť základné veci potrebné
pre bežný život, že matky vyprevádzajú svojich milovaných synov a manželov na smrť.
22.januára sme si pripomenuli udalosti, ktorých hrôza pred 75-timi rokmi
priniesla veľa bolesti aj v obci Klenovec. Naši starí rodičia na vlastnej koži
zažili, že ľudia dokážu byť oveľa horší
ako akýkoľvek prírodný živel.
Ubehlo už 75 rokov od oslobodzovacích bojov. Za pomoci partizánov
a občanov bol Klenovec oslobodený
23.januára 1945. Podľa spomienok
ešte žijúcich účastníkov odboja z okolitých kopcov a hôr bolo počuť guľomety,
samopaly, výstrely z pušiek, výbuchy

ručných granátov. Občania žili v obavách o svoj život. V nádeji na prežitie
sa skrývali väčšinou na usadlostiach
na vrchoch. Až prišiel vytúžený a nezabudnuteľný deň oslobodenia a v našej
obci zavládla obrovská radosť. Hroby
padlých roztrúsené po horách v okolí
Klenovca nám pripomínajú veľké obete
a ťažko vybojovanú slobodu.
Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj
život, či svoje zdravie pri oslobodzovaní našej obce. Ich pamiatku sme si uctili pietnym aktom a položením vencov
za účasti členov Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Klenovci, žiakov a učiteľov základnej školy a žiakov a učiteľov
špeciálnej základnej školy k pamätníkom na námestí. Program pokračoval
v obradnej sále obecného úradu. Príhovor starostky obce a báseň spestrili
kyticou krásnych piesní učitelia zo
Strednej odbornej školy v Hnúšti. Po
programe sme všetci ešte zostali v
priateľskej a príjemnej atmosfére rozhovorov. Verím, že nikto z účastníkov
tejto spomienkovej akcie neľutoval čas
strávený spolu s nami.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Rozpočet obce na rok 2020

Na rok 2020 bol rozpočet obce Klenovec schválený v nasledovnej
podobe:
Bežné príjmy:
2 164 071 eur
Bežné výdavky:
1 931 560 eur
Prebytok bežného rozpočtu:
+ 232 511 eur
Kapitálové príjmy:
35 000 eur
Kapitálové výdavky:
452 000 eur
Schodok kapitálového rozpočtu:
- 417 000 eur
Príjmové finančné operácie:
200 000 eur
Výdavkové finančné operácie:
15 000 eur
Prebytok finančných operácií:
+ 185 000 eur
Rozpočet obce Klenovec na rok 2020 v podrobnej tabuľkovej podobe uverejňujeme na 2.strane tohto vydania novín.
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Rozpočet obce Klenovec na rok 2020

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2020
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU
Príjmy z prenajatých budov a priestorov
Administratívne poplatky
Za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za jasle, MŠ, školské kluby
Za stravné

1 100 000 €
51 000 €
2 500 €
500 €
73 000 €
1 227 000 €
23 681 €
4 000 €
600 €
45 370 €

10 000 €
8 100 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU

99 331 €

Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ

522 500 €

Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice

7 000 €
0€

Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity

11 000 €

ZŠ - asistenti učiteľa

18 000 €

Transfer MŠ
Hmotná núdza - strava
Hmotná núdza - učebné pomôcky
Transfer - matrika a REGOB, register adries

3 500 €
71 700 €
3 000 €
8 000 €

Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie

15 000 €

Transfer - terénni a sociálni pracovníci

35 000 €

Transfer - starostlivosť o životné prostredie
Transfer VÚC a MK na GMFS
Osobitný príjemca RP
Recyklačný fond
Voľby parlamentné

PRÍJMY SPOLU

300 €
16 000 €
3 000 €
0€
3 500 €

Voľby do orgánov samosprávy obcí

0€

Voľby prezidentské

0€

Voľby EÚ

0€

Referendum

0€

Voľby VÚC

0€

2 399 071 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

12 000 €

10 500 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Klenovec
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské slžby
Podprogram 2.3: Kronika obce Klenovec

1 500 €
11 470 €

550 €
10 420 €
500 €

Program 3: Interné služby obce

7 700 €

Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce

6 700 €

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce
Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Cintorínske služby
Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba

1 000 €
78 610 €

7 670 €
49 600 €

Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov

21 340 €

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

61 900 €

Podprogram 5.1: Obecná polícia

55 400 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO

6 500 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo

98 200 €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

95 000 €

Podprogram 6.2: Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev
Program 7: Pozemné komunikácie

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií
Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Materské školy
Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča

3 200 €
12 000 €

12 000 €
1 004 640 €

205 440 €
57 000 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

183 700 €

Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ

558 500 €

Program 9: Kultúra

96 510 €

Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

41 000 €

Podprogram 9.2: Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho
strediska, kina

54 510 €

40 000 €

Podprogram 9.3: Obecná knižnica

Podpora opatrovateľskej služby

14 000 €

Program 10: Šport

3 000 €

200 000 €

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciach a
združeniach

Komunitné centrum
Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec

0€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2019

2 500 €
250 €

Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU

Program 2: Propagácia a marketing

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Ostatné príjmy

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Podprgoram 1.2: Audit

150 €

200 000 €

Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu

4 500 €

Úroky z vkladov
Z dobropisov

Bankové úvery

1 000 €
57 310 €

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

57 310 €

63 240 €

Program 11: Prostredie pre život

17 000 €

GRANTY A TRANSFERY SPOLU

837 740 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

17 000 €

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

2 164 071 €

ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

5 000 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU

5 000 €

Program 12: Podporná činnosť

474 220 €

Podprogram: 12.1: Podporná činnosť - správa obce a ostatná činnosť

471 220 €

Podprogram 12.2: Podporná činnosť - poplatky a odovdy
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

3 000 €
1 931 560 €
452 000 €

Splátky úverov

15 000 €

30 000 €

FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU

15 000 €

35 000 €

VÝDAVKY SPOLU

Transfer ŠR

30 000 €

GRANTY A TRANSFERY SPOLU
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

2 398 560 €
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Ako to dopadlo v 1. polroku v Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča

Vzdelávanie získavame vlastným úsilím
Prvé dojmy z polročného hodnotenia sú už za nami. Napätie zo
skúšania a jeho výsledkov pominuli, žiaci aj rodičia si už povedali
svoje. Niektorí boli spokojní, iní smutní, ale našli sa aj takí, ktorým
to aspoň navonok bolo jedno. Nasledovali predsavzatia urobiť v
druhom polroku všetko pre to, aby svoje známky udržali alebo si
ich zlepšili. Možno aj také: na konci roka neprepadnem a postúpim
do vyššieho ročníka. Deviataci sa možno zamysleli aj nad tým, ako
to bude o rok niekde na inej škole, ktorú si zanedlho vyberú.

Aké bolo to polročné hodnotenie?
Od septembra je v našej škole 218
žiakov, 18 plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, hodnotených teda bolo 200 žiakov. Prospelo
164 žiakov, čo je 82 %. Neprospelo
36 žiakov, z toho 12 na prvom a 24 na
druhom stupni. Tých mladších najviac
trápi slovenský jazyk, prvouka, tých
starších matematika, anglický jazyk,
biológia, geografia, fyzika. Jedným z
dôvodov neprospievania žiakov je vysoký počet vymeškaných hodín. Žiaci,
ktorí v prvom polroku neprospeli, vymeškali priemerne 154 vyučovacích
hodín. Niekedy sú skutočne chorí, ale
nie vždy a u všetkých je to tak. Spolu
za prvý polrok vymeškali naši žiaci 15
350 hodín, čo je v priemere 76,75 hodiny na každého žiaka. Z toho je 897
neospravedlnených hodín. Len štyrom
žiakom sa podarilo nevymeškať ani
jednu vyučovaciu hodinu. Zhoršila sa
dochádzka žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Najlepší v prospechu aj v dochádzke boli žiaci 1.A triedy. Najmenej sa darilo ôsmakom. 34 zo
všetkých žiakov školy to pri polročnom
hodnotení vytiahlo na samé jednotky,
teda priemer 1,00, z toho je 11 prvákov
a 11 žiakov druhého stupňa. Celkový
priemer za školu je 2,14, oproti prvému
polroku minulého školského roka sa
zhoršil o 0,07. Dúfam, že to do konca
školského roka trochu vylepšíme. Za
výborný prospech a vzornú dochádzku
sme udelili 37 pochvál. Tým, ktorí mali

neospravedlnenú dochádzku alebo
sa nesprávali v súlade so školským
poriadkom, sme udelili 17 pokarhaní
a 23 znížených známok so správania.
V decembri sme mali v škole komplexnú inšpekciu. Podľa jej záverov škola
dosahuje vo vzdelávaní priemerné výsledky. Viac pozornosti musíme venovať rozvoju sebahodnotenia, tvorivosti
a kritického myslenia žiakov. Jej závery
nás budú posúvať ďalej, vieme čo zlepšovať, akým smerom sa uberať.
Škola môže dosahovať dobré výsledky ak funguje spolupráca žiak – učiteľ
– rodič. Tu vidím ešte rezervy v našej
škole. Predsa len žiaci trávia v škole
pomerne veľa času a učiteľ vidí, ako
sa dieťa správa, čo ho teší, čo ho trápi. Často je veľký rozdiel v tom, ako sa
dieťa správa v kolektíve rovesníkov a
ako sa správa v kruhu rodiny. Aj žiak,
ktorý dosahuje dobré výsledky, si rád
vypočuje pozitívne hodnotenie. Rodičovi dobre padne počuť pochvalu na
svoje dieťa. A určite každé dieťa je za
čo pochváliť, naopak aj upozorniť na
nedostatky, prípadne pomôcť radou,
usmernením. Škola a rodina by mali
mať pri výchove a vzdelávaní rovnaké
ciele. Preto by sme očakávali vyššiu
účasť rodičov na rodičovských združeniach. Stáva sa, že niektorí rodičia
prídu do školy len na naše výzvy, keď
už treba riešiť nejaké problémy.
Polročné známky boli dôležité hlavne
pre našich deviatakov. Už od septembra uvažujú nad tým, kam po skončení

Päť dní strávili žiaci 6.-8.ročníkov našej základnej školy vo februári t.r.na tradičnom lyžiarskom výcviku v stredisku Mraznica Hnilčík.

základnej školy, akú školu si vybrať pre
ďalšie vzdelávanie. Pomohla im Burza
informácií o trhu práce v Rimavskej
Sobote, kde sa predstavili stredné školy so svojimi školskými vzdelávacími
programami. Zúčastnili sa dní otvorených dverí na viacerých stredných školách v regióne. Výchovní poradcovia a
riaditelia zo stredných škôl prišli aj k
nám do školy predstaviť študijné odbory svojich škôl. Žiakom sa venuje výchovná poradkyňa, podáva informácie,
usmerňuje, pomáha vyberať. V konečnom dôsledku je výber na žiakoch a ich
rodičoch. Budeme im držať palce, aby
sa správne rozhodli, úspešne zvládli
Testovanie 9, aj keď jeho termín je 1.
apríl. Potom ešte úspešne zvládnuť
prijímacie skúšky a ukončiť 9. ročník.
Nielen učením je škola živá. V čase
mimo vyučovania pracuje v škole 13
záujmových krúžkov vedených učiteľmi, Ľudový tanec a spev v detských
folklórnych súboroch Zornička a Mladosť a bedmintonový krúžok. 78 žiakov navštevuje školský klub detí. Tu je
priestor na oddych, záujmovú činnosť,
ale aj na prípravu na vyučovanie, písanie domácich úloh. Niektorí žiaci popo-

ludnie trávia aj v komunitnom centre v
obci.
Vo februári absolvovali naši žiaci lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom
stredisku Hnilčík – SKI Mraznica. Aj
keď snehové podmienky boli tento rok
obmedzené, podarilo sa ho absolvovať
a zdokonaliť lyžiarske zručnosti našich
žiakov. V marci absolvujú žiaci 3., 4.
a 5. ročníka plavecký výcvik v krytej
plavárni v Rimavskej Sobote. 1. apríla
bude celoslovenské testovanie deviatakov a 2. apríla nás čaká zápis do 1.
ročníka.
Aj keď vyučovací proces vo februári
narušila vysoká chorobnosť žiakov aj
učiteľov, dúfam, že po jarných prázdninách sa vrátime do školských lavíc
hlavne zdraví a plní chuti do ďalšej
každodennej práce.
Na záver malé zamyslenie nad výchovno-vzdelávacím procesom: Naučenie sa nie je výsledkom vyučovania
niekým iným, ale výsledkom činnosti
žiakov. Mali by sme sa zbaviť predstavy, že vzdelanie je niečo, čo nám je poskytnuté, ale brať vzdelanie ako niečo,
čo si vytvárame vlastným úsilím.
Ľubomíra Vančíková

Členky základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na ich
tradičnom fašiangovom posedení svojim zábavným programom pozdravili žiaci
miestnej špeciálnej základnej školy.

Fašiangové popoludnie
Vo fašiangovom období sa 12. februára zišli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Klenovci (ZO SZZP)
na tradičnom fašiangovom posedení,
aby si pripomenuli fašiangové zvyky.
Po úvodnom slove predsedníčky organizácie Márii Georgievovej sa o dobrú
náladu postarali žiaci miestnej špeciálnej základnej školy. V kostýmoch čertíkov a malých čarodejníc na metlách
prítomných bavili pesničkami, básničkami aj tancom. Presne tak, ako sa na
fašiangy patrí. Veď je to čas veselosti,
hodovania, masiek a zábavy. A neprišli
s prázdnymi rukami, prítomných obdarovali šiškami a pestrými, vlastnoručne
vyrobenými záložkami do kníh. Spre-

vádzali ich milé pani učiteľky Lydka a
Katka. Ich program vtipným slovom doplnili tri členky ZO SZZP. Nálada bola
výborná a mnohí zabudli aj na svoje
rôčky, aj na svoje choroby.
Popoludnie pokračovalo v družnej
debate pri výborných šiškách s lekvárom, čaji a káve. Aj táto vydarená akcia
je dôkazom toho, že ZO SZZP patrí
medzi aktívne organizácie v Klenovci a
jej vedenie a členovia dokážu rozvíjať
svoje záujmy, stretávať sa a tak predchádzať sociálnej izolácii.
Príkladná je aj spolupráca našich seniorských organizácií s vedením a so
žiakmi špeciálnej základnej školy v
našej obci.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Vtedy, keď bola vojna
Žijú ešte medzi nami spoluobčania,
ktorí si pamätajú zimu pred 75 rokmi
až tak, že na ňu nikdy nezabudnú. Bola
vojna. Starší muži a ženy, ktorí majú
teraz viac ako 80 rokov, spomínajú na
31.december 1944, keď boli zavčas
ráno nemeckými vojakmi vyháňaní zo
svojich domov. Mužov zhromaždili do
kultúrneho domu a ženy do kostola a
obecného domu. Ženy a deti z vrchov
sústredili do budov na Ráztočnom.
Opýtal som sa pani Márie Vinclavovej, ktorá mala vtedy 12 rokov a bývala na vrchoch, ako si spomína na
tie dni v decembri a v januári 1945.
Dnes 85-ročná čiperná staršia pani
rozprávala, ako veľmi plakala, keď ich
nemeckí vojaci zavčasu ráno veľkým
krikom vyháňali z domu. Plakala, lebo
nechápala, čo sa to deje. Prečo otec
ani druhí chlapi nie sú doma. Prečo
teraz, keď je ešte noc ich zobudil buchot a krik: - Všetci von! Rýchlo, rýchlo!
Prečo nemohli raňajkovať, ani kravy
napojiť, ani podojiť. Prečo sa nemohla
lepšie obliecť, keď je vonku taká zima
a ženú ich tou istou cestou, ako ona
v lete vodí kravy na pašu. Prečo by tí
mladí vojaci niekoho z nich aj zastrelili,
ak by utekal do lesa. Veď keď jej ušla
krava alebo ovca, tak bežala za ňou,
aby ju doviedla naspäť. Nemci ich hnali
na Ráztočné, kde prichádzalo z vrchov
stále viacej žien a detí. Chlapov odvádzali dolu do Klenovca. Všimla si, že
jeden z chlapov mal kožuch oblečený
naopak, vlnou von. Mama vravela, že
tu ani nebýval, prišiel len na návštevu.
Bolo vidno, že mnohí ďalší sa nestačili poriadne obliecť. Videla aj to, ako
Nemci viedli po ceste partizánov Jána
Kačániho a Jána Štefánika. Kačáni bol
jej učiteľ. Videla ich vtedy naposledy,
pretože spolu s ďalšími partizánmi
ich neskoršie odviedli do koncentráka
a tam ich popravili. Z koncentráka sa
nevrátilo sedem Klenovčanov. - „Nikto
nevedel, čo s nami bude. Počuli sme o
tom, že Nemci v Kocihe niekoľkých ľudí
postrieľali. (V Klenovci zastrelili 6 ľudí.)
Pozde večer nás pustili, aby sme šli
domov. O niekoľko dní prechádzali Nemci hore dolinou. Front sa posúval. Do
nášho malého domu (kuchyňa, piklet,
izba) sa „nasťahovalo“ 12 nemeckých
vojakov. Boli u nás asi týždeň. Sedeli,
ležali, spali na dlážke. Edon deň, koď
tak polihovali, moja mama robila mrveničku na čír v korýtku. Ja som šla
cez kuchyňu a prekračovala som tých
chlapov. Odrazu som nejak stratila rovnováhu, zaneslo ma a ja som prevrátila korýtko, ktoré mama zložila z rúk.
Korýtko spadlo z lavice na granáty,
ktoré mal nemecký vojak pri hlave. Aj
mu múka zamazala tvár (úsmev po
rokoch). Ale to nebolo smiešne. Asi

mohli tie granáty vybuchnúť, lebo všetci poskákali na nohy. Ja som stála ako
skamenelá. Mama ma za to vycápala.
Iste zo strachu, alebo z bezmocnosti ?
Neviem. Aj ten vojak ma ľutoval, lebo
niečo mame nemecky vravel.
Potom v edon deň Nemci odišli. Z
nášho majetku na Pradidovom bolo
dobre vidno dolu do doliny na cestu,
tak sme videli, že od Klenovca ustupujú nemeckí vojaci smerom na Skorušinu. Vtedy som na vlastné oči videla
chlapa z Klenovca, ako si pred pivnicou narýchlo prezliekal gardistickú
uniformu a bežal do hory . Nemci sa aj
pustili za ním, ale vrátili sa, lebo sa veľmi ponáhľali. Dolinu pri ceste a Rimave
som poznala veľmi dobre, lebo sme
tam mali lúku a chodila som tam pásť
kravy. Bolo tam Polesie - lesná správa.
Mali tam kancelárie aj byt správcu. Pozerala som na cestu a už som nevidela
ísť ďalších vojakov. Chceli sme začať
niečo robiť, keď sme odrazu počuli
dolu pri ceste výbuch. A po chvíli krik.
Zúfalý krik! Ľude, ratujte ma! Kým sme
sa spamätali a chceli bežať tam, ozval
sa ďalší výbuch! Chvíľu bolo ticho a
potom zúfalý nárek..“
Pani Mária prestala rozprávať. Asi to
znova všetko prežívala čo potom videla ako 12-ročné dievča na ceste pri Polesí. Ale chcela mi dorozprávať tú tragédiu pri počúvaní ktorej sa tají dych.
-„Pani Brndiarová, ktorá tam pracovala
ako slúžka, keď videla, že Nemci odišli,
že už skončili tie dni strachu, napätia,
bezmocnosti, od radosti vybehla smerom na cestu. Bežala to vykričať aby to
počul celý svet: Nemci odišli! Sú preč!
Potom sa ozval ten prvý výbuch, ktorý sme hore počuli. BUUM!!! Šťastné
výkriky boli nemilosrdne preťaté výbuchom. (Ustupujúci nemeckí vojaci
zamínovali cestu.) Na ten výbuch a
krik vybehli ďalšie dve ženy z domu.
Chlapi doma neboli, lebo by ich boli
brali Nemci so sebou. Manželka horára z Kokavy Darážová a Brndiarová,
manželka kočiša, keď videli kričiacu
slúžku na ceste bez nohy, neváhali
schytili sane čo boli na dvore, pretože
bolo veľa snehu, a ponáhľali sa ratovať
nešťastnicu. Rýchlo ju naložili. Prvá
sane ťahala, druhá tlačila, aby ju čo
najrýchlejšie odviezli a ošetrili. Lenže!
Bola vojna! Vojna je strašná! Darážová, ktorá sane ťahala, šliapla na ďal-

šiu mínu. Šla ratovať a mína jej odtrhla
obidve nohy. Brndiarová potom utekala
smerom k nám pre pomoc, lebo ona
nebola zranená.“
Celkovo bolo v okolí Klenovca 5 ľudí
zabitých mínami a štyri osoby boli
zmrzačené. V okolí padlo v prestrelkách12 partizánov. Obidve ženy pozdejšie na následky zranenia zomreli.
Pani Mária mi povedala, že vie presne
kde bolo to zamínované miesto. Je
tam stále vŕba, pri ktorej sa to stalo.
Vraj by som iste vo vŕbe našiel črepiny z tých mín, ktoré dokaličili telá žien.
Po vojne zostali pamätníky, hroby, zničené mosty, domy, vypálené dediny,
tragické príbehy. V klenovskej kronike
z obdobia Povstania sa píše aj o tom,
ako viazlo zásobovanie, nefungovala
pošta. Ženy čakali svojich mužov alebo
aspoň správu, či žijú. Keď prišiel chýr,
že v Brezne je zajatecký tábor alebo
že objavili telá mŕtvych chlapov, už ich
nič nezastavilo. Ani vojaci, ani míny. Šli
tam hľadať. Pešo, s košíkom jedla a s
nádejou.
Hej, prešlo už 75. rokov, ale to neznamená, že na tú hrúzu máme zabudnúť. Prečo je to tak (pýtam sa), keď
niektorí ľudia dostanú moc, jednoducho vyhlásia také zákony, že sa môže
vyháňať z domu, zabíjať, ničiť, páliť? Aj
v dnešnej dobe sa dejú zlé veci. Zabitie
jedného človeka je odporná vec. A ako
nazvať zabíjanie, mrzačenie, ponižovanie tisícov, miliónov ľudí?
Keď spomínaný front prechádzal dolinou, tak aj celé Polomce boli terčom
mínometnej paľby oslobodzovacej
armády. Na Polomcoch mali zákopy
Nemci. Okolo domu Ostricove rodiny
vybuchovali strely z mínometu a iná
munícia.
-„Prastará mama a stará mama si v
strachu kľakli v izbe k lavici a modlili
sa. Prosili Boha o ochranu. Tieto dve
ženy počuli približujúci sa hvizd letiacej míny a čakali výbuch. Mína s rachotom preletela strechou aj povalou,
narazila do steny a skončila na podlahe. Lietali všelijaké úlomky a bolo cítiť
dym. Obidve ženy šmarilo z kolien na
dlážku. Mladšia Zuzana sa omráčená
pozbierala a šla pomôcť na nohy staršej, tiež Zuzane. Tá ešte stále ležala
tvárou k zemi, ale keď ju otočila, videla
že nedýcha. Snažila sa ju kriesiť, ale
márne. Bola mŕtva. Príčinou smrti bola

Časť účastníkov spomienkových osláv 75.výročia oslobodenia obce.
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pravdepodobne tlaková vlna a obrovské napätie. Srdce to nevydržalo.“
Mína našťastie nevybuchla, lenže
stará mama vnuka Pavla, ktorý mi
príbeh vyrozprával, žila po tých udalostiach až do smrti s pomätenou mysľou. Meno Zuzany Ostricovej staršej je
medzi menami padlých na pomníku v
Klenovci. Tento príbeh ešte nekončí.
Vtedy na Polomcoch, keď prišli chlapi
opatrne domov, pretože sa stále strieľalo, začali na kolešni zbíjať z dosák
truhlu. Lenže na akékoľvek búchanie
začalo ostreľovanie. Takže, keď sa
ozvala streľba, tak len vtedy búchali
kladivami. Pretože bolo veľa snehu a
streľba neprestávala, pochovali ju až
o niekoľko dní. (Príbeh sa odohrával
v časti kopca Polomce, ktorá je teraz
nad múrom Priehrady.)
Vďaka Bohu, že môžeme žiť v mieri. Slobodne. Teraz v januári sme si
pripomínali 75. výročie oslobodenia
Klenovca. Nikto nás nevyháňa z domu.
(Naopak, miestny rozhlas nás pozval
na oslavy oslobodenia a ešte sme boli
aj pohostení na obecnom úrade.) Nikto po nás nestrieľa. Teraz už môžeme
chodiť bez strachu z mín po cestách
a chodníkoch v našom krásnom chotári. Veru je ťažké pochopiť, že za to,
aby bol lepší život, boli naši predkovia
ochotní nasadiť svoj život. Spomeňme
si na tých, ktorí prežijúc vojnu, nestratili
odvahu žiť. Aj na tých, ktorí stratili odvahu žiť a vôbec sa tomu nečudujme,
pretože na utrpení je najhoršie to, že
naruší náš vzťah s Bohom. Máme pocit, že nás Boh opustil, keď sme ho najviac potrebovali, tak sa aj my od neho
odtiahneme. Stratili sme nádej, prestali
sme veriť.
MUDr. Ján Siracký, DrSc. (1925
-2017), slovenský lekár – onkológ vynaložil veľké úsilie na liečbu rakoviny.
Život človeka bol pre neho to najdrahšie na svete. Napísal: „Človek potrebuje k životu nádej, v niečo dúfať, na
niečo sa tešiť, na niečo spoliehať, v
niečo veriť. Chceme toho veľmi mnoho. Chceme šťastie, nádej, zastaviť
čas. Chceme vlastne zázraky. Pán Ježiš prišiel zvestovať chudobným evanjelium – radostnú správu, uzdravovať
smutné srdcia, oznámiť zajatým prepustenie, slepým navrátiť zrak (Lukáš
4, 18). On prináša všetko, po čom tak
veľmi túžime – radosť, šťastie, pokoj,
istotu, lásku. To sú malé zázraky, ktoré
môže robiť každý, kto chce. V každodennom zhone každý z nás potrebuje
trochu povzbudenia, pochvalu, úsmev,
pohladenie slovom aj rukou. A stane
sa zázrak. Mnoho je tých, ktorí možno
práve dnes a práve od vás potrebujú
takú malú radosť, ktorá vyvolá zázrak
nádeje a pomôže riešiť aj ťažké problémy. To je ono!
Okolo nás je odrazu vysnívaná šťastná zem, zem malých zázrakov lásky.
Ján Kováčik
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KUK do materskej školy
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti
na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je
jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie sa do skupiny a
kolektívu.
Strategický cieľ MŠ: Pozdvihnúť
národné povedomie vo výchovnovyučovacom procese v materskej
škole.
Zdravá škola: Posilniť výchovu
detí k zdravému životnému štýlu,
realizovať aktivity a programy na
podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Environmentálna výchova: Prostredníctvom Ekoprogramu obohacovať poznanie detí o prírode,
spoločnosti, formovať kladný
vzťah k prírode.
NP PRIM: Bez segregácii vytvárať vhodné podmienky pre rodiny
rómskych detí a potrebu integrovať ich s ostatnou populáciou.
Program začal od septembra 2019
a do MŠ nám pribudla pedagogická asistentka a odborný zamestnanec.
Všetky tieto programy sú zakotvené v našom školskom vzdelávacom programe Vretienko. Okrem toho máme dlhodobé ciele,
v ktorých sa podieľame na plnení
úloh vyplývajúcich z Národného
programu podpory zdravia a Národného programu duševného
zdravia, Posilňujeme výchovu detí
k zdravému životnému štýlu a realizujeme aktivity a programy na
podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Snažíme sa zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít
v prírode formou hier. Hry majú v
predškolskom veku nezastupiteľné miesto. Sú hlavnou činnosťou
detí. Deti sa veľmi radi hrali hry
s pravidlami. Postupne rozvíjajú
hru, uplatňujú tvorivosť a fantáziu.
Hry prebiehajú v skupinke i individuálne.
Pohyb realizujeme každý deň
prostredníctvom telovýchovných
cvičení, pohybových a relaxač-

ných cvičení, edukačných aktivít,
pri pobyte vonku ako aj pri hrách
a hrových činnostiach. Pravidelne
realizujeme pobyt vonku, navštevujeme multifunkčné ihrisko aj
drevenú preliezku. Úroveň detí v
oblasti jemnej motoriky je rôzna.
Na rozvíjanie grafomotorickych
zručností využívame pracovné
zošity. Dbáme na správne držanie
grafického materiálu a správne sedenie. Pracovné návyky sú primerané veku. Pri činnostiach deti radi
pracujú s odpadovým materiálom
a prírodninami, bez problémov
strihajú a lepia. Využívame rôzne
výtvarné a pracovné techniky, kde
si deti uplatňujú fantáziu a tvorivosť. Na primeranej úrovni rozvíjame matematické schopnosti a
zručnosti, logické myslenie. Deti
priraďovali, triedili, usporadúvali
predmety, počítali, poznávali geometrické tvary. Obľúbená je hravá geometria ako aj geometrické
tvary. V edukačných aktivitách
vyžívame didaktickú techniku a
programovateľnú hračku Bee-Bot.
Na interaktívnej tabuli uskutočňujeme rôzne matematické operácie, triedime, zoraďujeme, riešime
logické úlohy.
Medzi deťmi vládne priaznivá
socioemocionálna klíma. Snažíme sa, aby deti pociťovali lásku,
pohodu a pozornosť. Našou snahou je uspokojiť potreby každého
dieťaťa ako aj rodičov našich detí.
Deti s poruchami rečí navštevujú
logopédiu. Spoluprácu s rodičmi
hodnotíme kladne.
Čo sa týka materiálno technickej
základne, počas prázdnin prebehla v MŠ výmena radiátorov,
opravila sa zatekajúca strecha
nad hospodárskou budovou vďaka
zriaďovateľovi obci Klenovec.

Spomienka na jesenný výlet škôlkárov do prírody.

Foto: Mária Chudicová

Akcie ktoré sme realizovali v prvom polroku školského roka 20192020:
V septembri : výstavka plodov jesene v oddychovej zóne, predškoláci navštívili dopravné ihrisko v
Hnúšti, pripomenuli sme si Deň
srdca, športovali sme na multifunkčnom ihrisku.
V októbri: Týždeň zdravej výživy,
jesenná vychádzka na priehradu,
pripomenuli sme si so starými rodičmi ich sviatok, boli sme na návšteve v ľudovej izbe a zahrali sme
sa v oddychovej zóne spoločenské
hry.
V novembri nás boli navštíviť Luc-

ka a Stanka Zvarová a naučili nás
niekoľko ľudových tančekov. Pripomenuli sme si Deň predškolskej
výchovy- 4.11., Lydka s Elenkou
nám pripravili akciu o zdraví- Bambuľka, naše tradičné tradície na
Ondreja a na Katarínu.
V decembri: tradície na Luciu,
pripravili sme práce učiteliek a
detí k výstavke Pokoj ľuďom dobrej vôle, navštívil nás Mikuláš a pobavili sme sa na zimnej slávnosti.
V januári sme si pripomenuli
oslobodenie Klenovca veľmi peknou akciou. Všetky naše aktivity
nájdete na našej webovej stránke
zsvmklenovec.edupage.org.

Naši škôlkári navštívili aj izbu starých mám.

Foto: Mária Chudicová

V závere prvého tohtoročného mesiaca bola ukončená oprava časti strechy na
materskej škole.

Obec investuje aj do MŠ
Koncom januára 2020 obec zrealizovala opravu časti strechy na materskej
škole.
Poškodená strecha začala pretekať
na spojovacej budove. Preto sme museli pristúpiť k riešeniu tohto havarijného stavu, aby sme predišli vzniknutým
škodám vo vnútorných priestoroch
materskej školy a aby nedošlo k obmedzeniu jej prevádzky.
Našťastie, dnes už existuje metóda
na obnovu tradičných rovných striech
s lepenkovým povrchom a tieto práce
sa dajú realizovať aj pri mínusových
teplotách. Počasie nám bolo naklonené a tak sme 27. januára vykonané
ukončené dielo v sume 6 510 eur mohli
prevziať. Nová izolačná krytina je ako
nová strecha s 10-ročnou zárukou a
slúžiť by bez problémov mala viac ako
20 rokov. Hoci niektorí obyvatelia našej
obce dlho očakávali sneh, nás potešilo,

že začal padať až 28. januára, keď bola
strecha na materskej škole hotová.
Rekonštrukciu materskej školy musíme realizovať etapovite, vzhľadom
na skutočnosť, že sme sa nemohli zapojiť do žiadnej vyhlásenej výzvy, lebo
nevieme navýšiť kapacitu detí (máme
menej detí ako je kapacita našej materskej školy). Tak sme postupne z
vlastných zdrojov urobili strechu na
jednej budove, sanáciu stien, vymenili
sme všetky okná a dvere, vyregulovali
kúrenie, vymenili všetky radiátory, vynovili ihrisko na dvore materskej školy
a opravili strechu na spojovacej budove. Všetko v sume 84 030 eur (2 531
488 Sk).
Ako ďalšie aktivity plánujeme opravu
spevnených plôch okolo budovy, osvetlenie v materskej škole a oplotenie.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Strana 6

Klenovské noviny 1/2020

V najrôznejšie aktivity v Špeciálnej základnej škole v Klenovci

Od Troch kráľov po popolcovú stredu
Fašiangový čas, typický pre obdobie
po novom roku, sa pomaly končí a môžeme povedať, že prešiel opäť rýchlo
a možno aj trochu netypicky vzhľadom
na počasie, ktoré je tento rok mimoriadne teplé. Aj v našej škole sme sa
zapotili.
Polročné opakovanie, skúšanie, uzatváranie známok, odovzdávania výpisov známok za 1. polrok bolo prioritou
mesiaca január. Okrem toho sme sa
spoločne s obyvateľmi Klenovca zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia
Klenovca. Aj na vyučovaní sme si so
žiakmi pripomenuli hrôzy vojny, ako aj
význam tohto slova. Ubehlo už 75 rokov od oslobodzovacích bojov v našej
obci. Za pomoci partizánov a občanov
bol Klenovec oslobodený 23. januára
1945. Sme im vďační, ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj život v boji za
našu slobodu. Máme šťastie, že môžeme žiť slobodne a v mieri. Moderná
doba nám priniesla množstvo nových
vecí, ktoré nám uľahčujú život, mobily,
počítače, internet. Za týmito technickými výdobytkami sa však často skrývajú
nebezpečné nástrahy, ktorým najmä
mladí ľudia a deti môžu podľahnúť. A
tak vznikli rôzne medzinárodné, či svetové dni zamerané aj na tieto témy.
Už tradične si 6. februára pripomíname deň, kedy by sme si mali všetci
vypnúť mobilné telefóny a zamyslieť
sa nad tým, ako nám tento moderný
komunikačný prostriedok ovplyvňuje
náš život. U nás v škole je zakázané
používanie mobilu počas vyučovania.
V čase prestávok sa radšej spolu zahráme, venujeme sa rôznym spoločenským hrám.
8. februára sme si pripomenuli Deň
pre bezpečnejší internet. Podporuje
ho Európska komisia prostredníctvom
Programu pre bezpečnejší internet.
Zmyslom tohto dňa je upozornenie na
ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach
sociálnych sieti. My sme si tento deň
pripomenuli tým, že sme si na vyučovacích hodinách pozreli animovaný

seriál OVCE.sk, ktorý sa zameriava na
bezpečnosť detí a mládeže, najmä na
riziká internetu, mobilov a nových technológií. Ale aby sme sa nevenovali len
počítačom a internetu, spomínaný seriál sme si prečítali aj v knižnej podobe.
Okrem týchto dní sme si pripomenuli
aj Medzinárodný deň komplimentov.
Kompliment je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe na vyjadrenie a vyzdvihnutie niečoho, čo sa
nám na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňujeme. Na
hodinách etickej výchovy sa žiaci učili
vyjadriť kompliment svojim spolužiakom v triede. Na záver tohto dňa mali
za úlohu napísať kompliment aspoň
piatim spolužiakom, a tak vyzdvihnúť
na nich to, čo si naozaj cenia.
Témy lásky, dobrých medziľudských
vzťahov a priateľstva boli základom aj
pre aktivity k Valentínu či k Svetovému
dňu manželstva. Dobro, pomoc, starostlivosť, obetavosť sú aj v školskom
klube pre deti nie neznáme. Pani vychovávateľky vedú deti najmä v zime k
starostlivosti o vtáčiky, či iné zvieratká.
Kúpili im krmivo a zhotovili búdky, do
ktorých im krmivo nasypali. No postarali sa o plné brušká nielen zvieratiek,
ale aj detí. Rozhodli sa spojiť zábavu
s užitočným. Pozvali vzácnych hostí
– a to Naďu Miháľovú, ktorá pracuje v
Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej
Sobote a zároveň sa venuje práci v
v ŽITku. Pozvanie prijala aj mamička
našich žiakov Helenka Radičová, ktorá nás prišla naučiť, ako sa robia „bokele“, Múka, voda, prášok do pečiva
a olej. To je jedlo, ktoré si robia naši
Rómovia, keď majú málo peňazí. Celý
postup si pani Naďka zdokumentovala,
bola nadšená a my s ňou, pretože sa
stretli v priateľskom ovzduší dve kultúry.
Čas nezadržateľne letí aj našim deviatakom, ktorí čoskoro opustia bránu
našej školy. Treba sa im rozhodnúť, čo
ďalej vo svojom študentskom živote,
kam sa posunúť. Je to veľmi dôležité a
náročné rozhodovanie. Pomôcť správne sa rozhodnúť im prišli zástupcovia

Žiačky našej špeciálnej základnej školy v kostýmoch čertíc a čarodejníc si pripomenuli fašiangové zvyky.

škôl z Odborného učilišťa internátneho
vo Valaskej, ako aj zo Spojenej školy
internátnej v Tornali. Ponúkli im možnosť študovať na ich školách v rôznych
učebných odboroch, ktoré sú na trhu
práce veľmi žiadané a taktiež množstvo výhod, ktoré im školy ponúkajú.
Už len si správne vybrať a šup-šup do
školy.
Rôznymi aktivitami popretkávaný čas
fašiangov sme si pripomenuli aj vďaka
pozvaniu členiek Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne

postihnutých v Klenovci (ZO SZZP).
Jedno veselé popoludnie strávili žiaci
záujmového útvaru Strigy Agáty s nimi,
aby si spoločne pripomenuli fašiangové zvyky. V kostýmoch čertíkov a
malých čarodejníc na metlách pobavili
členov pesničkami, básničkami aj tancom. Tak, ako sa na fašiangy patrí. Veď
je to čas veselosti, hodovania, masiek
a zábavy. No a v škole sme ich zavŕšili
karnevalom, po ktorom sa všetci rozutekali na jarné prázdniny. Všetkým
patrí veľké poďakovanie za prácu,
ktorú odvádzajú s láskou, radosťou,
zodpovedným, no najmä ľudským prístupom.
Špeciálna základná
škola Klenovec

Naša obecná knižnica bolo vďaka Fondu na podporu umenia obohatená o nové
hodnotné knižné tituly rôznych žánrov.

Balík nových kníh do našej knižnice

Milí spoluobčania, ak prečítate knihy,
čo ste dostali na Vianoce, je ten správny čas navštíviť našu obecnú knižnicu,
ktorá má pre vás opäť niekoľko zaujímavých titulov. V januári nám urobil
radosť balík, ktorý doniesol kuriér na
obecný úrad. Po otvorení sa šírila v
jeho okolí krásna vôňa 14 nových kníh
rôznych žánrov. A tak sme už v prvom
mesiaci tohto roku obohatili knižný fond
našej knižnice o nové tituly. Každý rok
sa snažíme o podporu čitateľskej gramotnosti našich detí, ale aj dospelých.
Pred rokom sme dostali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia a
tak aj z týchto kníh je možnosť vybrať
si niečo zaujímavé.
Knihy v tlačenej forme sú aj v našej
rodine stále obľúbené a na Vianoce
sa teším aj z dôvodu, že vždy nejaké
dostanem. Považujem to za krásny
darček, ktorý mi vždy urobí radosť, fascinuje ma vôňa novej knihy, jej čítanie
mi dáva zvláštny pocit pohody a pri
pohľade na ňu si spomeniem na darcu.
Klenovská knižnica má dve významné
lákadlá:
- To prvé je podobné s ostatnými knižnicami. Má svoje neopísateľné čaro,

ukrýva tisícky príbehov z rôznych
oblastí, do ktorých autori vložili svoje
myšlienky, predstavivosť, energiu a
čas. Typická je i vôňa starších kníh.
- To druhé je jedinečné. Je to možnosť
stretnúť sa tam osobne so zaujímavým
človekom - so spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou. Je to človek, ktorý má
veľmi blízko ku knihám a čas strávený
s ňou určite neoľutujete.
Tak neváhajte a navštívte našu knižnicu. Verím, že chvíle strávené s dobrou knihou v ruke budú pre vás časom
oddychu, ale aj získania nových informácií. Veď čítaním sa človek stáva
vzdelanejší a zlepšuje sa jeho predstavivosť.
Dôvodom na návštevu našej obecnej
knižnice je aj Marec - mesiac knihy, v
ktorom sa už 65 rokov snažíme pripomínať si význam knižnej kultúry a
vzbudzovať záujem ľudí o knihy.
Milí spoluobčania, či už patríte k verným čitateľom, alebo knihu beriete do
ruky len príležitostne, tešíme sa na
vašu návštevu v našej knižnici a to
nielen v mesiaci marec, ale po celý rok
2020.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Z kultúrno-spoločenského diania v našej obci
Silvestrovská estráda
Tak ako po minulé roky, tak aj na konci
roku 2019 sa o dobrú zábavu a náladu
postarali trocha viac omladení, členovia folklórneho súboru Vepor. Neporušili dobrý zvyk a dňa 29.decembra
2019 sa v Kultúrnom dome v Klenovci
konal v poradí už 46. ročník Silvestrovskej estrády. Silvestrovskou estrádou
pobavili nielen domácich divákov, ale
aj zo susedných obcí. Dá sa povedať,
že tento program je už zapísaný v srdciach našich občanov a je oň veľký
záujem.
V halách kultúrneho domu bola nainštalovaná výstava zozbieraných krojových súčastí a vyrobených nových
krojov pre FS Vepor, v rámci projektu
Podpora činnosti folklórnych kolektívov
DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor
v obci Klenovec. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia
V programe Silvestrovská estráda
2019 účinkovali: Lucia Zvarová, Kristián Pockľan, Kristián Zvara, Hugo
Bračo, Dominika Belányiová, Renáta
Brndiarová, Miloš Paššák, Martina
Kožiaková, Katka Kožiaková, Lívia
Migaľová, Alžbetka Chmelková, Pavel
Chmelko, Miriam Lásková a Daniela Trnavská. O zvuk sa staral Braňo
Krajč, o svetlo Pavel Vančík. Kulisy
mali na starosti tí čo práve neúčinkovali, a o foto a video projekciu Lucia
Zvarová a Patrícia Franeková. Foto,
kamera, video Ján Čajko, Šimon Mináč
a Imrich Garlaty.
Silvestrovská estráda sa tento rok
začala príchodom komparzistov –
utečencov na javisko. Po zapísaní
trvalého pobytu v našej obci začala
prvá scénka Škola, po ktorej nasledovala scénka Hovoriace hodiny a
Slnko, seno ..... V programe nechýbali
ani tanečné choreografie. Ako prví sa
na scéne tancom predstavili chlapci
s moderným tancom s mimozemskou
tematikou v choreografii Kristiána
Pockľana . V ďalšej časti pokračovali
scénkou Pokazené rádio, po ktorej
nasledovala scénka Kubko a Maťko.
Nasledovala scénka Tombola a telesná výchova, po ktorej sme pokračovali
v scénkou V nemocnici. Ďalej svoje
tanečné umenie predstavili dievčatá,
ktoré predviedli tanečnú choreografiu
Lucky Zvarovej - Baby na pláži. Po
tanci pokračovali scénkou Na kožnom
a ukončila to scénka Take me out. Na
záver, ako to už býva zvykom sa predstavili estrádnici záverečným tancom v
choreografii Lucky Zvarovej a Kristiána
Pockľana, ktorým urobili krásnu bodku
za celým programom. Program slovom
sprevádzala naša nová moderátorka
Renáta Brndiarová.

Opakovačka záverečného tanca
nechýbala ani na 46.ročníku Silvestrovskej estrády. Tohto roku to bola
25 estráda ktorú odohrali členovia FS
Vepor. Po záverečnom úklone naším
mladým folkloristom za príjemný večer,
plný dobrej nálady poďakoval riaditeľ
Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci Jaroslav Zvara, ktorý účinkujúcim a divákom nakoniec zaželal všetko
dobré, hlavne pevné zdravie, šťastie a
rodinnú pohodu v novom roku 2020.

Osvetársky ples

Keďže je obdobie Fašiangov, je sezóna plesov, vtedy sa ľudia majú baviť
a hodovať, preto obec Klenovec organizovala už po 40. krát tradičný Osvetársky ples, ktorý sa konal v sobotu
1. februára 2020 v halách Kultúrneho
domu v Klenovci. Večer sa do vyzdobených priestorov Kultúrneho domu
v Klenovci začali schádzať účastníci
plesu, tak ako po predchádzajúce roky,
tak aj tento rok sa sem prišli zabaviť.
Úvod plesu patril tanečníkom Martinovi
Vernarskému a Linde Mackovej z Faber
dance Teamu z Banskej Bystrice, ktorí
zatancovali v prvom vstupe štandardné spoločenské tance a po privítaní,
prípitku, v druhom vstupe zatancovali
latinsko – americké tance. V kultúrnom
programe sa predstavili aj tanečníci
Folklórneho súboru Vepor z Klenovca
s moderným tancom. O dobrú náladu
až do ranných hodín postarali členovia
Hudobnej skupiny ZMB z Brezna. Pri
dobrej zábave sme ani nezbadali ako
rýchlo tá noc prešla. Až nadránom, keď
sa rozchádzali niektorí povedali : „Tešíme sa na stretnutie o rok“, tak sme
si uvedomili, že ples sa pomaly končí.
Ďakujeme za pomoc členom FS Vepor
z Klenovca, tiež Gabike Radičovej,
Kataríne Kolesárovej a Martine Demeterovej, ktoré pomáhali pri príprave,
výzdobe podujatia - 40. ročníka Osvetárskeho plesu 2020.

Fašiangy
Fašiangy začínajú od Troch kráľov a
trvajú až do polnoci pred Popolcovou
(Pirohovou) stredou. V roku 2020 to
bol 26.február - prvý deň pôstneho
obdobia. Neodmysliteľnou súčasťou
fašiangov sú ľudové tanečné zábavy,
sprievody v maskách či symbolické
pochovávanie basy. Členovia DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor sa cez
Fašiangy zúčastnili rôznych vystúpení
v našej obci a v regióne.
Dňa 18. januára na plese v Ratkovskom Bystrom sa o dobrú náladu starali heligonkári FS Vepor Ján Kožiak a
Ľubomír Zvara
Fašiangy v Nižnom Skálniku

Dňa 8. februára už po deviatykrát sa
v Nižnom Skálniku zišli tí, čo majú radi
zábavu a ctia si zvyky našich predkov.
Fašiangového sprievodu dedinou sa
zúčastnili aj členovia FS Vepor a heligonkár Viktor Brádňanský.
Fašiangová zabíjačka na Ráztočnom

V období fašiangov bolo v minulosti na
dedinách samozrejmosťou, že sa konali zabíjačky, aby si rodiny zabezpečili
kvalitné mäso a začali postupne s prípravou mäsových výrobkov na Veľkú
noc. Penzión na Ráztočnom v spolupráci s Gemersko- malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote usporiadali v sobotu 15.februára
už 5.ročník Fašiangovej zabíjačky na
Ráztočnom, aby pripomenuli, aké sa
kedysi vyrábali zabíjačkové špeciality.
V sobotu od rána bolo na Ráztočnom
rušno. Šikovné ruky majstrov dopredu
pripravili na ochutnávku: zabíjačkovú
kapustnicu, klobásky, ryžové húriky,
mäsaníky, tlačenky a škvarky, no nechýbali ani pražené buchty. Bol o to
záujem a výrobky boli chutné, o čom
svedčili pochvalné reči návštevníkov
fašiangovej zabíjačky. Fašiangovú zabíjačku oživili a o dobrú náladu sa vo
fašiangových maskách celý deň starali
členovia DFS Mladosť a Zornička, heligonkári a tanečníci FS Vepor, Mužská
a Ženská spevácka skupina, Ľudová
hudba FS Vepor, FSk Spod Kohúta z
Muránskej Zdychavy a Revúčky a DFS
Lieskovček z Rimavskej Soboty. Slovom sprevádzala Jaroslava Lajgútová.
Mihálygérge (Maďarsko) – Klobásové
hody
Dňa 22. februára sa členovia Mužskej
speváckej skupiny a FS Vepor zúčastnili podujatia Klobásové hody – na súťaži vo výrobe klobás v Mihálygérge v
Maďarsku . Sme radi, že sme sa mohli
zúčastniť na tejto súťaži a spoznávať
nové chute, pretože čo iný kraj - to inak
dochutená klobása. Naši obsadili druhé miesto za typickú Klenovskú klobásu spomedzi deviatich súťažných
družstiev.
Folklórny festival Už sa fašiang
kráti

V poslednom tohtoročnom fašiango-

vom vystúpení sa v nedeľu dňa 23.februára predstavili v Kultúrnom dome v
Čiernom Balogu na 25.ročníku folklórneho festivalu Už sa fašiang kráti heligonkár FS Vepor Peter Brádňanský a
sólistka- speváčka Stanislava Zvarová.

Podpora folklóru
Občianske združenie RODON Klenovec realizuje úspešný projekt „Podpora
činnosti folklórnych kolektívov DFS
Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v
obci Klenovec“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Aktivity projektu sú zamerané na kúpu
a výrobu krojov, krojových súčastí,
hudobných nástrojov. Vďaka projektu
sme tak zakúpili od nášho regionálnych výrobcov heligónku, šubaňu
z ovčej vlny, krpce, kožené opasky,
vyrábajú sa kožúšky podľa predlohy
starých klenovských kožúškov, ako aj
súkenná vyšívaná svadobná kabanica.
Vyrábame tradičný ľudový odev pre
detské kolektívy, ale aj pre tanečníkov, muzikantov, spevákov FS Vepor.
Súčasťou je aj zbieranie pôvodných
odevov, obuvi, ktoré sme vystavili na
výstave v kultúrnom dome v Klenovci
v mesiaci december 2019. Výstavu si
pozreli aj návštevníci podujatia Silvestrovská estráda. Súčasťou projektu je
okrem doplnenia krojového a nástrojového vybavenia aj technické vybavenie. Zakúpili sme notebook, ktorý slúži
ako na nácviky, tak aj na prezentáciu a
spracovanie archívnych záznamov. V
rámci projektu pripravujeme spoločný
program všetkých zoskupení Od kolísky po svadbu, ktorý pripravujeme v
spolupráci s našimi mladými autormi.
Súčasťou projektu je aj odborný mentoring pedagógov a sústredenia jednotlivých kolektívov. Prezentácia časti
projektu už bola v mesiaci február a
záverečná prezentácia bude v mesiaci
máj. Okrem uvedenia programu bude
zrealizovaná aj výstava vyrobených a
zozbieraných artefaktov v priestoroch
Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote v
mesiaci máj.
Jaroslav Zvara

Projekt na podporu činnosti folklórnych súborov zahŕňa výrobu aj kúpu krojov.
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Nultý ročník florbalového turnaja
Kolektív florbalových priaznivcov sa
chce touto cestou poďakovať všetkým podporovateľom nultého ročníka
florbalového turnaja za to, že nám
umožnili odštartovať túto pre nás veľmi dôležitú akciu. Turnaj vznikol ako
nápad partie dobrých ľudí, ktorí majú
záujem športovať. Celá súťaž sa niesla v duchu: „Keď máš chuť a chceš sa
niečomu venovať, príď si zahrať!“ A aj
keď bolo v sobotu 14.decembra.2019
upršané počasie, neodradilo nás to.
Naopak, chcelo sa nám oveľa viac
bojovať!
Veľké poďakovanie patrí pani starostk
e obce Klenovec Zlate Kaštanovej za
prenajatie športovej haly. Za krásne
vecné ceny, ktoré sme mohli odovzdávať za najlepšie výsledky na turnaji
ďakujeme primátorovi mesta Hnúšťa
Romanovi Lebedovi, občianskemu
združeniu Horná Rimava, Marianne
Balaškovej, TOP Drogerii Klenovec,
Pekárni Alfex z Tisovca a osobitne

Jaroslavovi Bencovi. Nemôžeme zabudnúť ani na správcu športovej haly.
Koco, ďakujeme!
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo s
názvom Dravci, ktoré zvíťazilo v napínavom finále proti mužstvu Torpédo.
Tretie miesto si vybojovalo mužstvo
Šelmy. Pivkári sa umiestnili na 4.mieste. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Lukáš Fábry, cenu pre najlepšieho brankára sme sa rozhodli odovzdať
neštandardne, a preto sme tento rok
ocenili mladých brankárov (Dominik
Dovala, Lukáš Vančík), ktorí s nami
makajú celý rok a v bránkach podávajú
slušné výkony.
Keďže sa nám turnaj osvedčil, v budúcnosti chceme turnaj rozšíriť aj o
mužstvá z blízkeho okolia. Už teraz sa
tešíme na prvý „riadny“ ročník florbalového turnaja v roku 2020.
Florbalisti Klenovec, ďakujeme!
Martin Kožiak

Účastníci nultého ročníka florbalového turnaja, ktorým sa - dúfajme - položili
základy dlhodobejšieho poriadania turnaja v našej obci v tomto čoraz populárnejšom športe.

Udržať si 9.miesto
Prípravu na odvetnú časť súťaže
(5.ligy) sme začali v Športovej hale v
Hnúšti. U niektorých hráčov pretrvávajú zdravotné problémy a zranenia. Dúfam že do začiatku súťaže sa doliečia.
Pred jarnou časťou, ktorú začíname
29.marca v Málinci odohráme ešte
tri prípravné zápasy. Našimi súpermi
budú: Jelšava, Brezno a generálka
pred súťažou bude zápas v Ožďanoch.
Odvetná časť bude ťažká, nakoľko
nás čaká doma menej zápasov ako
v jesennej časti. Verím, že sa dobre
pripravíme a zvládneme druhú časť
sezóny k našej spokojnosti a udržíme
si aspoň to 9.miesto, ktoré máme po
jesennej časti.
Prvý domáci zápas nás čaká 5.apríla
s Čebovcami. Dúfam, že priazeň našich fanúšikov a podpora obce Kleno-

vec pretrvá tak isto ako to bolo doteraz.
V marci začínajú trénovať aj naši
žiaci, sezóna pre nich začína 11. apríla zápasom v Lubeníku. Tešíme sa na
kvalitný futbal aj v jarnej časti súťaže.
Zároveň by som chcel poprosiť o podporu poskytnúť 2% z dane pre našu
Telovýchovnú jednotu Družstevník Klenovec všetkých, ktorí majú možnosť
pomôcť aj takýmto spôsobom.

V jednom zo zúčastnených družstiev si zahrala aj mladá florbalistka.

Rôzne koníčky Klenovčanov
Hovorí sa, že človek, ktorý má koníčky, je šťastnejší a zdravší. Väčšinou sú to činnosti, ktoré nerobí
pre zisk či uznanie, ale preto, že
mu prinášajú pocit radosti a cíti sa
pri nich dobre. V Klenovci nás často
potešia úspechy našich športovcov
a folklórnych súborov. No Klenovčania majú aj ďalšie zaujímavé záľuby
a tiež sú v nich úspešní. Tentokrát
mám na mysli fotografovanie. Každý
z nás občas fotí, aby si zabezpečil
trvalý obrazový záznam určitých ľudí
alebo udalostí. No sú medzi nami
fotografickí nadšenci, ktorí dokážu
vystihnúť ten správny okamžik, majú
cit, predstavivosť, dokážu pracovať
so svetlom a hlavne so svojim fotoaparátom. Fotografia môže vzniknúť
pri dlhšom čakaní, alebo má fotograf
šťastie a je v správnom čase, na
správnom mieste. Takto vznikajú
zaujímavé, alebo niečím významné
fotografie, ktoré sa dostanú aj do
rôznych súťaží.

Dňa 8.januára sme sa v Knižnici
prof. Štefana Pasiara v Hnúšti dozvedeli mená autorov víťazných
fotografií 7. ročníka súťaže Malohont mojimi očami. Z 98 súťažných
fotografií (v štyroch súťažných kategóriách) od 20 autorov sa medzi víťazmi objavilo aj meno Klenovčana.
V kategórii Prírodné krásy obsadil
1.miesto Miroslav Sobek. Veľmi ma
to potešilo, srdečne mu blahoželám
a prajem veľa krásnych záberov aj v
tomto roku.
Je to povzbudením pre ďalších
fotografov, ktorí sa môžu zapojiť do
8.ročníka tejto fotosúťaže. Veď všade okolo nás je veľa zaujímavých
vecí a momentov, ktoré si zaslúžia
byť na fotografii.
Táto víťazná fotografia Miroslava
Sobeka je z archívu Miestnej akčnej
skupiny MALOHONT. Súťažila pod
názvom Hmlisté klenovské ráno.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Potrebné údaje:
IČO: 00692697
právna forma: Občianske združenie
obchodne meno : Telovýchovná
jednota Družstevník
sídlo: Nová štvrť 720, 980 55
Klenovec

Ďakujeme!

Ján Brndiar,
manažér FK Klenovec
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