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Príhovor starostky obce Zlaty Kaštanovej
pri príležitosti otvorenia nového školského roka

Milí žiaci, vážení pedagógovia, vážení rodičia,
chladnejšie rána nám pomaly naznačujú, že leto je už za nami a začína škola.
My si uvedomujeme, že horúce slnečné dni pomaly končia a s nimi končia aj
chvíle oddychu, veselých zážitkov, cestovania, návštev u príbuzných a hlavne
času bez školských povinností. Je to jasný signál, že prichádza jeseň. Jej
príchod a začiatok septembra je každoročne spojený s otváraním školských
brán. Čisté a upravené triedy a šatne, pripravené učebnice a školské pomôcky, usmiati pedagógovia po dvoch mesiacoch vítajú žiakov. Dni prázdnin a
dovoleniek vystrieda pracovné tempo a to sa týka žiakov, ich učiteľov, ale aj
rodičov. Verím, že všetci ste si dobre oddýchli a načerpali dostatok síl a energie do nového školského roku.
Milí žiaci, počas leta ste iste získali množstvo pekných zážitkov, na ktoré
budete ešte dlho spomínať. No teraz prišiel čas opäť stretnúť svojich spolužiakov, učiteľov a s chuťou sa pustiť do učenia. Je to dobre, lebo vzdelanie je
veľmi dôležité pre vašu budúcnosť. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva
ľudí samostatných, schopných rýchlo sa zorientovať, rýchlo získať potrebné
informácie. A práve k tomu potrebujete kvalitné základy vzdelania. Samozrejme nevyhnutné je ovládať cudzie jazyky a informačné technológie, ktoré rýchlo prenikajú do nášho každodenného života. Nový školský rok vám všetkým
prináša možnosť pokročiť vo svojich vedomostiach ďalej a tak rozšíriť svoje
poznania v obľúbených, ale aj v menej obľúbených predmetoch.
Vážení učitelia, na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno – vzdelávací proces, ktorý sa mení a napreduje tak rýchlo ako celá naša
spoločnosť. Škola má poskytnúť pre človeka základ do života, kde okrem vedomostí a poznatkov je potrebné naučiť deti a mladých ľudí spôsobom, ako
rýchlo získať potrebné informácie. Pritom je žiadúce hľadať motiváciu žiakov,
podporovať ich vlastnú aktivitu, čo je dosť náročné, no nevyhnutné. Viem, že
práca učiteľov je veľmi náročná, vyžaduje mnoho času na prípravu, trpezlivosť, kreativitu, ľudskosť a k tomu aj pevné zdravie. Náročnosť učiteľského
povolania je aj v tom, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť je
potrebné nielen rešpektovať, ale aj rozvíjať.
Vážení rodičia, vaše dieťa má svoje osobné potreby vzhľadom na svoj vek
a záujmy, ale má aj svoje školské povinnosti. K tomu musí mať vytvorené
vhodné domáce a rodinné podmienky. Toto je vo vašich rukách, rovnako ako
aj zabezpečenie pravidelnej dochádzky do školy. Vaša spolupráca so školou
sa určite odzrkadlí na školských výsledkoch vašich detí.
Milí žiaci, vážení učitelia, nepedagogickí pracovníci, želám vám mnoho úspechov, šťastia, zaujímavých informácií, nových vedomostí, dobrých výsledkov v
učení, ale aj v rôznych súťažiach, príjemných zážitkov, dobrých spolužiakov.
Vzájomná spolupráca učiteľov - žiakov - rodičov všetkým prinesie úspešný
školský rok 2019/2020.

V novom školskom roku 220 žiakov v našej základnej škole

Školský zvonec opäť zazvonil
2.september.... Pokojný a pomalý
rytmus prázdnin a dovoleniek skončil,
vystriedal ho v školách čulý pracovný
ruch. Otvorili sa brány škôl, začal nový
školský rok. Už v čase prázdnin sme
sa naň chystali. Žiaci so svojimi rodičmi
nakupovali školské tašky, zošity, perá,
oblečenie. My v škole sme tiež nezaháľali. Upratovačky, kuchárky a školník
vyupratovali školu, jedáleň, učitelia
pripravili učebnice, žiacke knižky, vyzdobili triedy. Začiatok školského roka
je významným dôvodom na to, aby
sme spoločne začali prácu, ktorá má

zmysel a bez ktorej by sa celá naša
spoločnosť nemohla hýbať dopredu.
Neviem, kto sa viac tešil na tento deň.
či my, učitelia, žiaci alebo rodičia. Asi to
ani nebudem zisťovať, pretože dôležité
je to, že sme sa po krásnom lete opäť
spolu stretli v našej škole, ktorá je stále
krásna, moderná. Svoje brány otvorila
pre 220 žiakov. 220 jedinečných bytostí, ktoré nám zverili rodičia, aby sme
ich sprevádzali na ceste vzdelávania a
výchovy.
Vážení rodičia, zverili ste nám do rúk
(Pokračovanie na 3. strane)

Fotografia Júliusa Kohúta je z osláv 75. výročia SNP v našej obci.

75. výročie osláv SNP
Bolo pre mňa mimoriadnou cťou
zúčastniť sa osláv 75.výročia Slovenského národného povstania, na
ktorých sme si aj v Klenovci uctili pamiatku tých, zásluhou ktorých sme sa
pred 75 rokmi stali aktérmi historického vzopretia sa proti fašizmu. Pri tejto
vzácnej príležitosti sme si pripomenuli
aj nášho rodáka Jána Štefánika a rodáka z Mládzova Jána Kačániho (ktorý
pôsobil v našej obci ako učiteľ). Boli
to ľudia, ktorí aktívne priložili ruku k
oslobodeniu našej obce. Každá historicky významná udalosť má aj svoje
významné osobnosti. Inak tomu nebolo
ani pred 75 rokmi, kedy vypuklo SNP.
Do boja so zbraňou v ruke sa zapojilo
60 000 vojakov a 18 000 partizánov.
Zo zápisov v kronike obce Klenovec
sa dozvedáme, že aj naši Klenovčania prežili množstvo útrap a hrôzy,
ktoré vojna priniesla. Na klenovských
vrchoch našlo prístrešie u gazdov
niekoľko tisíc utečencov. Do Klenovca
bolo privezených množstvo zbraní a
streliva, liekov a obväzového materiálu. Chlapi bojovali po boku partizánov v
zložitom horskom teréne, boli aj informátormi. Ženy varili, piekli chlieb, prali,
ošetrovali partizánov a vojakov a tiež
nosili potraviny.
Tohtoročné oslavy, ktoré sa konali
28.augusta boli slávnostnejšie a dôstojnejšie, lebo spolu s domácimi obyvateľmi sa ich zúčastnili aj zástupcovia
Ústrednej rady Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Bratislave pod vedením predsedu Pavla
Sečkára, Českého zväzu bojovníkov
za slobodu pod vedením plk.v.v. Jaroslava Vodičku, Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov v Rimavskej Sobote pod
vedením predsedu Pavla Brndiara,
obce Mládovo pod vedením starostu
Miroslava Čičmanca a veľmi vzácni
naši domáci hostia: dcéra Jána Štefánika pani Margita Trnavská, jeho vnuk
Michal s manželkou Milotkou a jeho
pravnuk Miloš.
Pri tomto slávnostnom akte boli
odovzdané najvyššie vyznamenania
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Medaily generála Milana
Rastislava Štefánika I.stupňa, ktoré boli udelené in memoriam Jánovi
Štefánikovi, ktorú prevzala jeho dcéra
Margita Trnavská a Jánovi Kačánimu,
ktorú prevzal starosta obce Mládzovo
Miroslav Čičmanec.
Denne prechádzajú celé generácie
žiakov do budovy našej základnej školy okolo pamätníka Jána Štefánika a
pamätnej tabule Jána Kačániho pravdepodobne automaticky, bez povšimnutia. Z generácie na generáciu majú
plytšie vedomosti z novodobej histórie
Slovenska, nehovoriac z histórie rodnej obce. Ale toto nemôže byť len na
pleciach učiteľov, treba väčšiu aktivitu
rodičov, starých rodičov, médií, organizácií v obci...
Denne prechádzame našou obcou.
Máme hlavy plné myšlienok na to, čo
sa práve deje okolo nás, čo nás čaká
v práci, alebo nás trápia rôzne osobné problémy. Len občas sa v myšlienkach vrátime do minulosti, posunieme
ručičky hodín doľava, aby sme sa
prostredníctvom spomínania vrátili do
minulosti. Tak tomu bolo aj 28.augusta, kedy sme si pripomenuli 75. výročie
SNP. Musím však konštatovať, že po
(Pokračovanie na 2. strane)
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Začiatok školského roku 2019/2020

v špeciálnej základnej škole

Škola, škola, školatá, tak už sme tu zase!
Kričia chlapci, dievčatá, až sa komín trasie.
Škola, škola, školička, dosť už bolo zeme,
vody, lesov, strání, lúk... Už sa učiť chceme.
Septembrové slnko všetkým po vôli
privoláva všetky deti do školy.

Začiatok nového školského roku v našej špeciálnej základnej škole.

75. výročie osláv SNP
(Dokončenie z 1. strany)

vzhliadnutí videa osláv 45.výročia SNP
v Klenovci je očividné, že účastníkov
osláv z roka na rok ubúda. Prestávame
si vážiť slobodu, ktorú nám naši predkovia vybojovali?
Oslavy 45. výročia SNP boli veľmi
bohaté na účasť našich domácich Klenovčanov, ktorí s nadšením, úctou a
vďakou kráčali v sprievode našou obcou. V priateľskej atmosfére posedeli
na kultúrnom programe a podebatovali
pri občerstvení.
Oslavy 75. výročia SNP boli veľmi
chudobné na účasť domácich Klenovčanov, ktorí akosi z povinnosti absolvovali pietny akt na námestí. Pripravené
bolo občerstvenie aj kultúrny program
bez väčšieho záujmu občanov!
Človek môže zostarnúť, odísť, pomýliť sa, zabudnúť na maličkosti... Ale
pýtam sa: Môže zabudnúť na hrôzy
vojny, ktoré pretrpeli pre nás naši rodičia a starí rodičia? Môže neprejaviť

raz do roka úctu tým, ktorých sme poznali, ktorí boli naši pokrvní príbuzní?
Je našim cieľom nechať ich upadnúť
do zabudnutia? Veď to neboli papieroví
hrdinovia, boli to naši predkovia, bez
ktorých by sme tu dnes neboli ani my.
Alebo sme si prestali vážiť slobodu a
nepoznáme úctu a vďaku?
Môžeme to ospravedlňovať desiatkami rokov od vojny alebo nedostatkom
času pre pracovné zaneprázdnenie, či
množstvom iných záujmov. Áno, to môžeme...Ale myslime na to, že tí, ktorí sa
dokázali vzoprieť zlu, bojovali za svoje
ideály, podstúpili utrpenie a mnohí aj
zomreli. Nezomreli pre vysoký vek,
ani pre nevyliečiteľnú chorobu, ale na
následky vojny, arogancie a agresivity
fašizmu.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli na oslavy 75. výročia SNP a prejavili úctu a
vďaku tým, ktorí prispeli k porážke nacizmu a k nášmu oslobodeniu.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Čožééé ??? Už zasaaa ?? To nie je
možné... Opäť je to tu? Neuveriteľné,
iba teraz sme dostávali vysvedčenia,
tešili sme sa na prázdniny a ďalší školský rok je tu ... Aj vám sa zdá, že to
nejako rýchlo letí? Stále čakáme, kedy
čas trochu spomalí, no ten nie a nie...
Práveže stále akosi zrýchľuje.
No nedá sa nič robiť, septembrové
slniečko nás volá do školy. A čo na volanie slnka hovoria deti? S úsmevom a
radosťou prišli do školy. Nooo, ... nejaké zamračené tváre sa našli, ale o chvíľu sa aj tie smiali. Najviac sa asi tešili rodičia, veď teraz potrebujú oddych oni.
Nový školský rok 2019/2020 sme začali na školskom dvore našej „špecky“
2.septembra o 8.00 hod. hymnou
Slovenskej republiky a krátkym príhovorom riaditeľky školy. Pani zástupkyňa riaditeľky oboznámila žiakov, do
ktorej triedy budú patriť a kto bude
ich triedna učiteľka. V tomto školskom
roku sa bude v našej škole vzdelávať 53
žiakov druhého až desiateho ročníka,
a to v šiestich triedach. Mladší žiaci
majú možnosť navštevovať školský
klub detí. Budú pracovať v dvoch oddeleniach. Mimoškolská záujmová činnosť začne od októbra a ponuka bude
vychádzať zo záujmu žiakov. Žiakom
sa bude počas školského roku veno-

vať pedagogický zbor v zložení: osem
učiteliek vrátane vedenia školy, dve
vychovávateľky a traja pedagogickí
asistenti. Pomáhať zabezpečovať chod
školy budú naďalej ekonómka, upratovačka, školník, ako aj pomocníčka z
radov rodičov.
No a prečo tu vlastne sme? Pre deti,
ktoré patria do našej školy. Chceme ich
naučiť čo najviac, individuálne podľa
možností a schopností každého jedného žiaka. Už niekoľko rokov sa intenzívne venujeme rozvoju čitateľskej
gramotnosti, finančnej gramotnosti,
počítačovej gramotnosti, environmentálnej výchove. Našim cieľom je, aby
žiaci končiaci našu školu vedeli predovšetkým čítať s porozumením, aby
zvládli základy písania, matematiky i
ostatných predmetov. Samozrejme,
všetko v rámci ich možností. Každé
dieťa je iné, zvládnutie učiva u jednotlivých žiakov je na rôznej úrovni. Aj
tento školský rok budeme spestrovať
vyučovanie rôznymi zaujímavými aktivitami, športovými, hudobnými, výtvarnými, no budeme najmä vytvárať
príjemné a bezpečné prostredie pre
všetkých malých i veľkých.
Všetkým deťom, pedagógom i rodičom v našej obci želáme úspešný
školský rok, veľa chuti do práce i učenia, príjemnú atmosféru a pohodu
na vyučovaní, dobrú náladu, radosť z
nových poznatkov. Nech medzi nami
prevláda úcta, slušnosť, úprimnosť,
vzájomná pomoc a priateľskosť.
ŠZŠ Klenovec

Vyznamenaní Medailou gen. Milana Rastislava Štefánika I.stupňa
Predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na svojom zasadnutí dňa 16.mája 2019 pri príležitosti 75.výročia SNP udelilo in memoriam najvyššie vyznamenania
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medaily generála
Milana Rastislava Štefánika I. stupňa nášmu rodákovi Jánovi Štefánikovi a učiteľovi pôsobiacemu v našej obci Jánovi Kačánimu. Pár
viet z ich životopisu vyberám z materiálov spracovaných Júliusom
Molitorisom.
Ján Štefánik

Narodil sa v Klenovci 16.11.1900,
bol robotníkom a
účastníkom protifašistického odboja, od októbra
1944 predsedom
Revolučného
národného
výboru (RNV) v Klenovci. Zúčastnil sa
v ilegálnom odboji, bol prítomný na
všetkých protifašistických akciách v
obci a v regióne. Mal dobrý vzťah s
občianskym protifašistickým odbojom (Igorom Daxnerom) a veliteľom
povstaleckej armády (kpt.Vladimírom
Bukvom), spolupracoval s veliteľom
povstaleckého práporu Narcis, organizoval opevňovacie práce, zabezpečoval zásobovanie obyvateľstva a staral
sa aj o evakuantov z Martina. Činnosť

RNV pod jeho vedením bola efektívna. Prejavil sa ako veľká osobnosť. V
práci mu pomáhal učiteľ Ján Kačáni,
ktorý bol tajomníkom RNV. Po potlačení Povstania koncom októbra 1944
evakuoval RMV na Klenovské vrchy.
Okupačné nacistické jednotky obsadili Klenovec 17.12.1944. Koncom roka
uskutočnili v obci a na vrchoch raziu
na partizánov, povstalcov a ilegálnych
pracovníkov, počas ktorej zadržali okrem iných aj Jána Štefánika ako predsedu RNV. Vyšetrovali ho v Klenovci,
väznili ho v Hnúšti, v Banskej Bystrici a
v Nitre a nakoniec ho počas vyšetrovania v Trenčíne na smrť utýrali. Zomrel
20.3.1945. Jeho telesné pozostatky sa
po vojne našli v masovom hrobe na
Brezine pri Trenčíne. Po exhumácii ich
previezli do Klenovca, kde je pochovaný.
Vyznamenanie mu bolo udelené za

celoživotnú prácu, za protifašistickú
činnosť, za efektívnu účasť v SNP a za
hrdinskú smrť.
Ján Kačáni

Narodil sa v Mládzove 1.9.1914.
Bol
odborným
učiteľom na meštianskej
škole
v Klenovci. Bol
demokratického
zmýšľania, odsudzoval fašizmus.
V roku 1944 sa zapojil do protifašistického odboja, kde hneď vzbudil pozornosť. Pozývali ho na najdôvernejšie
porady, stretnutia a akcie. Mal široký
politický prehľad, bol dobrý rečník,
v rámci miestnej osvety organizoval
besedy a prednášky o aktuálnej politickej situácii. Nielen deti a ich rodičia,
ale aj občania obce si nového učiteľa
obľúbili. Bol odborne a politicky dobre
pripravený. Počas SNP si ho predseda
RNV Ján Štefánik vybral za tajomníka.
Túto funkciu si Ján Kačáni plnil zodpovedne. Pracoval v blízkosti skúseného
ilegálneho pracovníka Jána Štefánika
v kancelárii RNV v dome Slovenskej
evanjelickej jednoty, ale aj pri rozho-

voroch s občanmi na ulici alebo na
námestí. Úlohy RNV sa snažil plniť
zodpovedne, či už išlo o pomoc povstaleckému práporu, vojakom a partizánom, opevňovacie práce, alebo pomoc
obyvateľom a evakuantom.
V októbri 1944 po potlačení Povstania evakuoval s RNV na Klenovské
vrchy. Tu pomáhal partizánom. Dňa
31.decembra 1944 uskutočnili okupanti za pomoci agenta Anteka (Antonín
Vazač z Moravy) raziu na partizánov,
povstalcov a ilegálnych pracovníkov v
obci a na vrchoch, počas ktorej zadržali aj Jána Kačániho. Vypočúvali ho v
Klenovci a väznili v Hnúšti, v Banskej
Bystrici a v Nitre. Odtiaľ ho transportovali do Trenčína, kde ho pri vypočúvaní umučili. Zomrel násilnou smrťou koncom marca 1945, krátko pred
oslobodením Slovenska. Jeho telesné
pozostatky sa našli po vojne v masovom hrobe na Brezine pri Trenčíne.
Po exhumácii boli pochované v rodnej
obci Mládzovo.
Vyznamenanie mu bolo udelené za
protifašistickú činnosť, za efektívnu
účasť v SNP a za hrdinskú smrť.
(Z materiálov spracovaných Júliusom Molitorisom vybrala starostka obce Zlata Kaštanová)
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Školský zvonec opäť zazvonil
(Dokončenie z 1. strany)

to najcennejšie, vaše deti. Očakávate
od nás profesionálny, ale i ľudský prístup a kvalitné vzdelanie pre vaše deti.
Som presvedčená, že tieto očakávania
docielime, lebo máme rovnaký zámer.
Vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, na ktorú sa aj s kolegami teším,
nám v tom isto pomôžu. Ste nesmierne
dôležitým článkom v reťazci výchovy
a získavania vzdelania vašich detí,
nevyhýbajte sa spolupráci so školou
a rodičovským povinnostiam. Vytvorte
deťom podnetné prostredie, kde bude
vládnuť istota, porozumenie, láska a
dôsledne dbajte o to, aby vaše deti
do školy chodili. Každý žiak má svoje potreby, školské povinnosti, preto
treba, aby ste mu vytvorili podmienky
na prípravu do školy, zabezpečili jeho
pravidelnú dochádzku do nej. Určite
tým podporíte dobré výsledky vašich
ratolestí v škole.

Najpočetnejšou a najdôležitejšou súčasťou školy sú jej žiaci. Prichádzate
opäť do školy, aby ste mohli urobiť krok
vpred vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor presne v
duchu myšlienky: ,,Necením si nikoho,
kto nie je dnes múdrejší ako včera.“
Buďte hrdí na svoju školu, ktorá vám
ponúka možnosti na získanie kvalitného základného vzdelania, ktoré umožňuje náš Školský vzdelávací program,
ale i pestrá paleta záujmových krúžkov.
Je pred vami školský rok, pre mnohých
ďalší v poradí, no pre tých najmenších,
prváčikov - prvý. Sadli si do školských
lavíc, začalo odhaľovanie tajomstiev
šlabikára, prvé písmenká, čísla. Verím,
že si do tých lavíc budete sadať radi,
s túžbou naučiť sa vždy niečo nové a
zvedavosť, ktorú máte v očiach, vás
bude poháňať za vzdelaním.
Piatakov čaká neľahká úloha prechodu na druhý stupeň základnej školy,

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad Rimavicou pozývajú na
REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 6. ročník
Prezentácia varenia tradičných jedál
5.10.2019 (sobota) Kokava nad Rimavicou – pred kultúrnym domom.

Program podujatia:
8.00 - 9.00 hod. registrácia družstiev
9.00 – 12.00 hod. príprava tradičných jedál a výzdoba stánkov
13.30 hod. Vyhodnotenie súťaže výzdoby stánkov a ocenenie družstiev
Sprievodné podujatia:
Vystúpenie: DFS Kokavan a Mládežnícka ľudová hudba; DFS Mladosť z
Klenovca; Hosť – ĽH Jána MAKA; Atrakcie pre deti, cukrová vata ...
Neváhajte, prihláste sa (družstvo) v kancelárii mikroregiónu (suterén kultúrneho domu v Klenovci ) alebo e-mailom: ozrodon@pmxmail.sk resp. získať bližšie informácie na číslach 0907 806 230, 047/4293245, 0903 559 014.Príďte
a ochutnáte tradičné jedlá, ktoré sa varili, varia a veríme, že aj budú naďalej
variť, aby sme zachovávali tradície našich predkov.
Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT

nové predmety, noví učitelia. Naši skúsení a vedomosťami ostrieľaní deviataci majú tento rok na svojich pleciach
veľkú úlohu – dobre nasmerovať svoj
život a čo najlepšie absolvovať dve
veľké skúšky: testovanie a prijímacie
skúšky. Veľmi silno vám držím palce,
aby ste ich zvládli so cťou a aby ste zužitkovali všetko to, čo vám vaši učitelia
už veľa rokov odovzdávajú. Všetkým
želám, aby vytrvali v doterajšom snažení. Slušnosť a zodpovedný prístup k
plneniu povinností vám určite uľahčia
cestu k úspechu.
Všetkým žiakom želám, aby našli
správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba
tak budete mať radosť sami zo seba
a radosť vašich blízkych vám určite
tiež príde vhod. Učiť vás budú učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť
vám nielen nové vedomosti, ale aj vás
vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností,
tvorivosťou a aktivitou si vytvorte zo
školy prostredie, kde bude radosť vracať sa. Kritizovaním všetkých a všetkého, záškoláctvom a nudou spôsobíte
len znásobenie nespokojnosti.
Všetkým kolegom želám pevné zdravie, veľa síl, múdrosti, kreativity, ale i
ľudskosti pri napĺňaní tak dôležitého
poslania, akým je poslanie učiteľa.
Pamätajte, že v každej lavici sedí iný
žiak so svojimi radosťami i starosťami
a osobnosť každého musíme poznať,
rešpektovať a rozvíjať.
V tomto školskom roku sa brány
našej školy otvorili pre 220 žiakov
základnej školy - 116 na prvom stupni, 104 na druhom stupni a 55 žiakov
materskej školy. V MŠ sme otvorili 3

Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel
Občianskemu združeniu RODON Klenovec
sa aj toto leto podarilo realizovať množstvo
zaujímavých, vzdelávacích aktivít, v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry.
Vďaka úspešnému projektu Tvorivé dielne
hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel v spolupráci s Gemersko–malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej
Sobote, Národným osvetovým centrom,
Obcou Klenovec, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum a RODON Klenovec
sme zrealizovali tri aktivity. Boli to: XI. ročník
remeselných tvorivých dielní pre deti REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, tvorivé hudobné
dielne XVII. ročník MUZIČKY a tvorivé dielne pre tanečníkov MALÍ TANEČNÍCI.
Sú to školiteľské podujatia určené záujemcom o tradičné remeselné techniky, členom
detských a mládežníckych ľudových hudieb, detských folklórnych súborov. Našim
cieľom bolo formou tvorivých dielní prispieť
k rozvoju detí a mládeže vo všeobecnej múzickej výchove, interpretácii ľudovej hudby,
ľudového tanca, vo funkčnom spojení v
akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom
prostredí. Vytvoriť možnosť získavať remeselné zručnosti a vychovávať pokračovateľov tradičných ľudových remesiel.

Remeselné tvorivé dielne pre deti sa konali
14. – 20. júla pod názvom Remeslo má zlaté dno v Klenovci na Ráztočnom s lektormi,
remeselnými majstrami. Navštívili Dom tradičnej kultúry v Rožňave, kde mali možnosť
vidieť remeselné dielne, ako aj Múzeum v
Muráni, kde sa v minulosti vyrábala keramika. Zároveň mali turistiku na Muránsky
hrad. Záverečná prezentácia a výstava výrobkov bola pre verejnosť a rodičov v Penzióne Ráztočné.
V auguste sa pokračovalo hudobnými a
tanečnými dielňami s názvom MUZIČKY a
MALÍ TANEČNÍCI, ktoré s uskutočnili 18. 24. augusta v zariadení Drieňok a v Kultúrnom dome v Teplom Vrchu.
Pod vedením erudovaných tanečných lektorov, Slavomíra Ondrejku, Lenky Konečnej,
Alfréda Lincke a Lucii Zvarovej sa vzdelávali v ľudovom tanci a tanečnej príprave.
Tanečníci si mohli osvojiť štýlovú improvizačnú interpretáciu tanečných typov.
Mladým muzikantom sa venovali odborní lektori, muzikanti Michal Noga, Milan
Verony, Michal Zelinka, Viliam Gurbaľ a
Ľubomír Gašpar. Mladí muzikanti si osvojovali zručnosť hudobnej interpretácie piesní
viazaných k typom tancov, z tých istých tanečných oblastí.

Účastníci Malých tanečníkov a Muzičiek v
rámci poznávania kultúrneho a prírodného
dedičstva navštívili Múzeum súkenníctva a
gubárstva, ako aj Klenovskú izbu v Klenovci, gotický kostol v Kraskove a vodný mlyn
vo Veľkých Teriakovciach. V rámci turistiky
navštívili dedinku Drienčany a náučný chodník „Drienčansky kras“. Záverečnú prezentáciu pre rodičov a verejnosť sme realizovali
v obci Teplý Vrch.
Muzikantom a tanečníkom sa počas voľna
venovali animátori Viktor Brádňanský, Lucia

triedy, v ZŠ 6 tried na prvom stupni
a 5 tried na druhom stupni. Dvadsat
žiakov plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Novinkou od 1.
septembra je strava pre všetkých žiakov ZŠ v školskej jedálni s využitím
štátnej dotácie 1,20 € na jeden obed.
Rodičia zaplatia len 1 € mesačne ako
príspevok na režijné náklady. Otvorené
sú tri oddelenia školského klubu detí.
V popoludňajších hodinách sa žiaci
môžu zapojiť do záujmových krúžkov,
kde budú rozvíjať svoj talent, získavať
nové zručnosti. O žiakov a celý chod
školy sa bude starať 20 pedagogických
a 12 nepedagogických zamestnancov
v základnej škole. V materskej škole
sedem pedagogických zamestnancov,
jeden odborný zamestnanec a štyria
nepedagogickí zamestnanci.
V materskej škole sme od 1.septembra začali s realizáciou Národného
projektu Podpora predprimárneho
vzdelávania detí z marginalizovaných
rómskych komunít I, v rámci ktorého
sme zamestnali jedného asistenta
učiteľa a jedného odborného zamestnanca.
Prajem všetkým – žiakom, učiteľom
aj rodičom – veľa zdravia, dostatok
síl, energie a trpezlivosti do práce v
novom školskom roku. Pracujme všetci
tak, aby sme o desať mesiacov mali
byť na čo hrdí. Nech školský rok 201920 bude pre vás tým, na ktorý budeme
radi spomínať. Verím, že spolupráca s
naším zriaďovateľom, organizáciami v
obci i všetkými obyvateľmi Klenovca
našu prácu obohatí a posunie nás stále
o krok vpred.

Ľubomíra Vančíková,
riaditeľka ZŠ s MŠ
V. Mináča v Klenovci

Zvarová, Michaela Pockľanová a Ján Knížka. Zároveň mali voľný čas obohatený aj
tradičnými remeselnými dielňami.
Aktivít projektu sa zúčastnilo 20 mladých
remeselníkov, 20 tanečníkov a 30 mladých
muzikantov z Klenovca, Rimavskej Soboty,
Košíc, Liptovského Mikuláša, Starého Tekova, Veľkých Levár, Levíc, Poltára, Hrachova, Čajkova, Trenčína, Myjavy.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a spolufinancovanie týchto významných aktivít.

Stanislava Zvarová,
koordinátorka projektu

Účastníci hudobných a tanečných tvorivých dielní sa verejnosti a rodičom predstavili v obci Teplý Vrch.
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Anglický tábor 2019
Aj v tomto roku sa uskutočnil od 5.do
9.augusta denný anglický tábor v
priestoroch základnej školy v Klenovci.
Cirkev baptistov a Evanjelická cirkev
a.v. z Klenovca v spolupráci s Brnenskou cirkvou baptistov našla šestnásť
dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní počas
prázdnin venovať sa deťom päť dní v
škole tak, aby ich to bavilo. Myslím si,
že sa nám to všetkým podarilo. Zažili
sme s deťmi pár dní radosti, spevu,
učenia, súťaženia aj športu preto, že
vedúci sa zodpovedne na každý deň
pripravili.
Keď sme vyberali program pre tento
rok, „Pátrači na stope,“ nevedeli sme,
čo nás čaká, ale verili sme, že Boh
nám bude pomáhať. V spomenutej
táborovej hre „pátrači“ sme si s deťmi
v tábore porozprávali príbeh aj o tom,
ako Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aké
to bolo a je neuveriteľné. Ježiš bol pochovaný, jeho nasledovníci sa triasli
od strachu, čo s nimi bude a pre istotu
zamkli dvere. A zrazu, Ježiš sa objavil
živý medzi nimi. To bolo prekvapenie!
Zázrak!
Áno! Zažil som trošilinku takého
vzrušenia na tohoročnom tábore. Podobalo sa to „zavretým dverám.“ Neistota, obavy, keď sme začali rozmýšľať
o príprave tábora v roku 2019: „Prídu
mládežníci z Brna? Prihlásia sa dobrovoľníci z Klenovca? Podarí sa nájsť
vyhovujúci termín? Nájdeme pre nich
ubytovanie? Podarí sa vybaviť v tom

čase školu, školskú jedáleň? Dôjdu
nám vyzbierané peniaze na nevyhnutné náklady? Prihlásia sa deti? Dajú
nám rodičia detí takú dôveru, že deti na
tábor pustia? Bude sa deťom aj rodičom v tábore páčiť? Zvládneme všetky
úlohy a prekážky, ktoré nás čakajú...?
Na všetky tieto aj ďalšie otázky Pán
Boh odpovedal tak, že nám pomáhal,
ochraňoval nás. Doslova nám otváral
dvere. Deti (mali sme ich štyridsaťsedem) mi hovorili, že sa im v tábore páči,
že by mohol trvať aj dlhšie. Podobne
odpovedali aj rodičia v piatok, keď sme
končili tábor v prítomnosti rodičov detí
tak, ako sme fungovali celý týždeň,
radostnými piesňami oslavujúc Ježiša
Krista: „Keby som bol motýľom, ja krídelkami mával by som, a keby som bol
vtáčaťom, ja od rána spieval by som. A
keby som bol veľrybou, ja robil by som
gejzír nad sebou, ja radosť mám, že
dieťaťom stvoril ma Pán. Lebo srdce
mi dal pre úsmev i žiaľ, mám Ježiša,
On si ma zamiloval.“
(Pri piesni sa živo ukazuje rukami, nohami, celým telom to, čo sa spieva –
mávanie krídelkami.)
Som rád, že deti, rodičia aj vedenie
školy aj v tomto roku prejavili záujem
o takúto formu prežitia prázdnin. Je to
fajn, ale je to málo. V minulom čísle
Klenovských novín napísala Eva Biela článok „Deti.“ Je to pravda, deťom
sa treba venovať v škole, ale najmä v
rodine. Viete prečo? Pretože o dvad-

V nedeľu 18.augusta popoludní klenovský obecný
rozhlas odvysielal mimoriadnu správu, že sa v oblasti Pavlinky stratil náš spoluobčan a dobrovoľníci,
ktorí sú ochotní ho ísť hľadať, nech sa zhromaždia
na námestí. Dozvedeli sa o koho ide, že odišiel so
švagrom o 10 hodine na hríby. Zo začiatku šli spolu,
ale potom, ako to pri hľadaní hríbov býva, sa od seba
vzdialili. Príbuzný sa vrátil cez obed na chatu, ako sa
dohodli pred hľadaním a na otázku, kde má švagra
odpovedal: Ja som si myslel, že on je už doma. Hneď
ho šla hľadať celá rodina, pretože nemal lieky, ktoré
užíval kvôli zdravotným problémom. Potom, keď ho
nenašli, zavolali na políciu a postupne záchranárov z
oblasti a aj dobrovoľníkov z Klenovca. V nedeľu sa
hľadalo do tmy, ale dôchodcu sa nepodarilo nájsť. V
pondelok v hľadaní pokračovalo ešte viacej záchranárov, policajtov a na výzvu v rozhlase zase aj ochotní Klenovčania.
Akciu koordinovali dobrovoľní záchrancovia. Vytvorili stredisko pri dome v Pavlinke, ktorú vlastní rodina
strateného. Ľudia na štvorkolkách, terénnych autách,
psovodi so psami vyrážali na určené úseky podľa
pripravených máp. Múdrym nápadom bolo označovanie preskúmaných úsekov pásikmi z plachty, ktorú
vďačne dala rozpárať manželka strateného. Och, ale
aká to bola zodpovednosť označiť také miesto, kde
ani zverina nemá chodník, že ho tam nenašli a ide
sa ďalej. Čo ak by bol práve tam? Boli to ťažké návraty na základňu po prehľadaní úsekov s hlásením:
Nenašli sme! Ani stopa! Ani košík, nič! Pátrači, ženy
aj muži, mokrí od potu (tričká a krátke nohavice ne-
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sať a viacej rokov bude svet taký, aký
vyrastie z tejto generácie. Možno ste
tiež zachytili informáciu, že na Islande
úspešne začali riešiť problém s alkoholizmom mladistvých projektom na školách: „Deti nepočkajú!“ Ak tomu dobre
rozumiem, znamená to, že deti veľmi
rýchlo vyrastú a čo sa naučia alebo
nenaučia, sa nedá už nikdy dobehnúť.
Tábor skončil. Deti si z neho niečo
možno zapamätajú. Možno bude dobre pripomenúť si to, čo sa nedá naučiť
za jeden týždeň na kresťanskom ani
inom tábore, že Boh nás všetkých
stvoril perfektne dokonale so slobodnou vôľou rozhodnúť sa pre dobro,
krásu. Oddychová myšlienka je takáto:
Pozorujme sa, aby sme si nezvykli žiť
v hneve, zlosti, nenávisti, len preto, že
zlo je okolo nás a prekvapujúco aj v
nás. Aj vo mne. V tábore sme sa učili,

že sa s tým dá niečo robiť. Ako pátrači
sa môžeme každý deň, každú chvíľu
rozhodnúť, či pôjdeme úzkou cestou
za Ježišom, alebo širokou, na ktorej si
každý robí čo chce. Výhodou kresťanov môže byť to, že z Biblie sa dá dozvedieť, aký nádherný život žil Ježiš,
keď žil na tejto zemi a nasledovať ho
tak, ako v táborovej hre, kráčať po jeho
stopách. Pravdaže je to ťažké, ako
maratón ale treba vydržať, pretože ten
cieľ stojí za to. Podstatou Jeho života
bolo, že nás miloval. Láska znamená
dávať, nie čakať čo dostanem. V inej
táborovej piesni sme spievali: „Do tmy
na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor
môj zrak, nech vidím krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva, že sláva a moc Ti
patrí, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh.“
Ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli.
Ján Kováčik

Tohtoročný anglický tábor v Klenovci sa tešil záujmu jeho účastníkov.

prichádzali do úvahy), dodriapaní od tŕňov, šli aj bez
oddychu na ďalší úsek. Pohľad na ustaraných príbuzných a myšlienky, že stratený muž môže byť zranený
boli energiou, ktorá pridávala silu hľadať ďalej. Z úst
záchranárov, ktorí boli v našom chotári prvýkrát, sa
opakovali vety: Máte to tu krásne, ale hľadať niekoho
v takomto teréne, to sme ešte nezažili. Ďalší vraveli
vyschnutým hlasom : „A tie tŕne, veď som sa stadiaľ
dostal len vo štvornožky a keď mi zachytilo odrazu
rukávy, chrbát aj nohavice, veru som nevedel, čo
bude ďalej.“
Na podobnom mieste strateného našla dvojica z

Našli sme ho!

Je živý!

dobrovoľných záchrancov. Šli takou húštinou, kadiaľ
možno ani divá zver rada nechodila. Strmý breh pri
ústí priehrady v Čerešňovom potoku, oproti Polomcov. Spomenuli si aj na to, že inej dvojici sa zdalo, ako
keby práve tam niekto klepkal drevom o drevo, ale
potom nebolo počuť nič, aj keď tým smerom potom
volali. Je to pár metrov od vody a veľmi strmý svah.
„Ideme tam?“ „Poďme, pokiaľ sa bude dať.“ A zrazu
je tam pred nimi ten, koho hľadajú. „Našli sme ho!!

Je živý,“ - zakričal ten, čo sa predieral vpredu, druhému. Na to zareagoval muž, ktorý sedel spokojne na
zemi a hľadalo ho okolo sto ľudí: „Koho hľadáte?“ No
predsa vás! Už dvadsaťštyri hodín!“ „Ale prečo mňa,
veď ja zbieram hríby a som v lese len nejaké dve – tri
hodiny!“ Niekoľko hríbov bolo naozaj v košíku, ale to
teraz nebolo vôbec zaujímavé. Cez vysielačku bola
oznámená radostná správa pre všetkých! „Našli sme
ho! Je živý!“
Tejto náročnej pátracej akcie sa zúčastnilo za obidva dni okolo sto dobrovoľníkov. Radosť z úspešnej
akcie pôsobila hojivo na všetky rany, otlaky a únavu.
Muž, ktorého našli, nemal okrem škrabancov žiadne
viditeľné poranenie. Záchranka ho odviezla do nemocnice na kontrolne vyšetrenie a pozorovanie. Po
pár dňoch bol konečne doma. Bol šťastný a vďačný
všetkým, ktorí podstúpili takú obrovskú námahu pri
jeho hľadaní. Povedal: -„Ak by sa ešte všetci tí záchranári stretli pri našom dome, tak zarežem jedného
barana na guľáš:“ Vypočul si odpoveď so smiechom:
- „Jeden baran? To by bolo málo pre všetkých.“ -„Tak
zarežem, koľko bude treba.“ Dovtedy len poďakovanie od rodiny záchranným zložkám, štátnym aj
súkromným a tiež občanom z Klenovca, ktorí sa hľadania zúčastnili. Odzneli aj pokorné vyznania: Vďaka
Bohu, dobre to dopadlo. Televízia JOJ v TV novinách
večer odvysielala o tom reportáž z Klenovca. Bolo
dobré vidieť a počuť medzi tragickými správami aj
takú radostnú: Muž sa stratil v lese neďaleko Klenovca, ale našli ho živého.
Ján Kováčik
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Dvadsať rokov o.z. RODON

Občianske združenie RODON Klenovec pozýva na pripomenutie
si 20. výročia svojho vzniku dňa 21.septembra v zóne oddychu.
Od 11.00 hod. bude prebiehať súťaž vo varení, prezentácia tvorivých remeselných dielní, súťaže pre deti i dospelých. Od 14.00
hod. bude otvorenie výstavy Muzikanti od koreňa, na ktorej budú
prezentované fotografie klenovských muzikantov od fotografov
Claude a Marie José Carreto, z Francúzska. Autorom výstavy je
Petr Nuska z Prahy v spolupráci so Stanislavou Zvarovou, Marikou
Bálintovou a Vladimírom Sendrejom. Na výstave sa predstavia klenovskí muzikanti a hostia z Občianskeho združenia Lačho Drom z
Kokavy nad Rimavicou. Od 15.00 hod. bude program pokračovať v
zóne oddychu programom, v ktorom bude prezentovaná 20-ročná
činnosť RODON Klenovec. V programe sa predstavia členovia o.z.
RODON a to: DFS Zornička, DFS Mladosť a FS Vepor, DĽH Hájik z
Rimavskej Soboty, účastníci tanečných dielní Malí tanečníci, Janka
a Vladimír Sendrejovci z Kokavy. Záver programu od 17.00 hod.
bude patriť folklovej skupine HRDZA. Tešíme sa na stretnutie s
vami, aby sme i naďalej mohli realizovať a participovať na komunitnom rozvoji obce Klenovec.
Členovia RODON Klenovec

Motorkári regiónu sa po prvýkrat stretli na sedle Chorepa. Foto: Július Kohút

Zraz motorkárov
Ticho lenivého sobotného rána 27.júla
v Klenovci sčerilo burácanie silných
jednostopových strojov členov motorkárskych klubov z rôznych kútov Banskobystrického kraja, ktorí sa v tento
deň stretli na našom námestí. Netrvalo
dlho a centrum obce sa pokrylo tapetou
z nezameniteľných textúr matnej kože a
lesklého chrómu. Okrem túžby využiť víkend na prevetranie svojich tátošov sem
milovníkov slobody na dvoch kolesách
priviedla aj snaha obohatiť motorkársku
subkultúru na Slovensku o ďalšiu tradíciu. Z iniciatívy R. Kaštana ml. pribudla
na obľúbenom mieste zastávok na vrchole Chorepy podľa vzorov slávnych európskych horských priesmykov tabuľa, ktorá
umožňuje prechádzajúcim motocyklistom
zanechať pamiatku v podobe nálepky
svojho klubu. Zúčastnení motorkári preto nedlho po stretnutí opustili námestie
a vydali sa na jazdu po krátkom okruhu
Klenovec – Kokava nad Rimavicou – Ri-

mavská Baňa – Hnúšťa – Klenovec. Samozrejme, s malou zastávkou na Chorepe. Tam ich už očakávala starostka obce
Zlata Kaštanová. Po jej stručnom príhovore bola nová tabuľa odhalená a uvedená do užívania nalepením prvej klubovej
nálepky, ktorá patrila motoklubu Diviaci
zo Štiavnických vrchov. Potom motorkári
opäť hupli do sediel a po absolvovaní okruhu sa ešte na chvíľu vrátili do Klenovca.
Posedenie pri guľáši si spestrili vzájomnými ukážkami jazdeckého umenia, keď
povetrie nad námestím plnil hukot motorov, dym a pach spálenej gumy. Ale opäť
sa ukázalo, že motorkár nie je stvorený
na dlhé sedenie na jednom mieste, a tak
účastníci príjemného podujatia čoskoro
znovu podľahli volaniu ciest, nech už
viedli domov alebo do neznámych diaľok.
A lúčili sa s konštatovaním, že by bolo
pekné, ak by ich úzka stopa priviedla na
podobné stretnutie do Klenovca aj o rok.
Michal Píš

Kontroly nakladania s bioodpadom
V priebehu dvoch mesiacov od začiatku
finálnej fázy projektu „Podpora domáceho
kompostovania v obci Klenovec“ sa už vyše
polovica domácností v obci stihla zaradiť
medzi užívateľov poskytovaných kompostérov. Tento záujem svedčí o vysokej miere
zodpovednosti a environmentálneho povedomia značnej časti našich občanov, za
čo im v mene obce vyslovujeme uznanie a
poďakovanie. Zároveň by sme chceli vyzvať
domácnosti z rodinných domov, ktoré si dosiaľ kompostér neprevzali, aby tak učinili pri
ďalších príležitostiach (o ďalších termínoch
vydávania kompostérov bude obec informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu,
textových správ a informačného televízneho kanálu).
Ako sme totiž už informovali, aktuálna legislatívna úprava (zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch) domácnostiam prísne zakazuje
umiestňovať biologicky rozložiteľný odpad
do nádob na tuhý zmesový komunálny odpad určený na skládkovanie, páliť ho, ukladať na čierne skládky a likvidovať inými nepovolenými spôsobmi. V súvislosti s častým
porušovaním tohto ustanovenia obce na celom území SR prikročili k vykonávaniu kontrol nakladania s odpadom v domácnosti,
a to vrátane udeľovania sankcií za zistené
pochybenia. V tejto súvislosti môžeme do-

mácnosti zapojené do domáceho kompostovania ubezpečiť, že užívanie kompostéra
bude z hľadiska obce považované za silnú
indíciu, že domácnosť si svoje povinnosti pri
nakladaní s bioodpadom riadne plní, a preto
jej kontrola nie je potrebná.
Samozrejme, aj užívanie kompostérov so
sebou nesie isté povinnosti, ktoré si na tomto mieste dovolíme pripomenúť. Užívateľ
poskytnutého kompostéra je povinný počas
celej doby udržateľnosti projektu v dĺžke 5
rokov riadne sa starať o zverený majetok,
chrániť ho pred poškodením, ponechávať
ho na mieste dohodnutom pri preberaní
a využívať len na určený účel. V prípade
poškodenia, zničenia alebo odcudzenia
kompostéra je potrebné informovať o tejto
skutočnosti obec.
Obec bola zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku upozornená, že riadiaci orgán projektu uskutoční minimálne jednu náhodnú čiastkovú miestnu
kontrolu dodržiavania uvedených zásad nakladania s obstaraným majetkom. V prípade
zistenia ich porušenia zo strany domácností
pristúpi ku kráteniu dotácie na úkor obecného rozpočtu, čiže na úkor všetkých obyvateľov obce. Aj preto dodržiavanie týchto
jednoduchých zásad doslova stojí za to.
Michal Píš
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41. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností opäť s bohatou účasťou účinkujúcich

Klenovská rontouka je už spomienka
Rýchlo letí čas, a aj 41. ročník Gemersko– malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka, je už spomienkou. Počas
mesiacov apríl - jún 2019 sme sa snažili propagovať Gemersko–
malohontské folklórne slávnosti nielen propagačnými materiálmi,
informáciami na sociálnych sieťach či vďaka mediálnym partnerom, ale aj osobnými stretnutiami po obciach, na pozývačkách. V
dňoch 28. – 30. júna sa v obci Klenovec realizoval 41. ročník slávností folklóru, kde sa prezentovali tradičné remeslá, tradičná kuchyňa, ľudové piesne, tance, hudba, nielen z nášho regiónu Gemer
– Malohont, ale aj ostatných regiónov Slovenska. Naše slávnosti
navštívili aj hosťujúce kolektívy Dobroda z Mihálygérge z Maďarska a Slováci žijúci v Austrálii v meste Melbourne folklórny súbor
Liptar – Spolok Ľudovíta Štúra. V tomto roku boli slávnosti dramaturgicky zamerané na remeselné a banícke tradície.

Na podujatí sa zrealizovalo17 scénických programov, a to: Detský program
Slúžil som slúžil v réžii Lenky Adzimovej z Košíc, v ktorom sa predstavili úspešné kolektívy z regionálnej a
krajskej súťaže choreografií a sólistov
spevákov, a to: Andrejka Rapčanová z
Klenovca, Terezka Motyčková z Revúcej, DFS Mladosť z Klenovca, Lykovček z Revúcej, Hájiček a Podkovička z
Rimavskej Soboty, hosťom programu
bol DFS Viganček z Košíc.
Po prvýkrát sme uviedli módnu prehliadku pod názvom Tradične súčasní
v réžii Stanislavy Zvarovej, ktorá prezentovala tvorbu Margaréty Hlubockej
a tradičný odev z modrotlače. V rámci
podujatia sa prezentoval v komornom
programe projekt Roztratené zrnká,
ktorého cieľom je terénny výskum
folklórnych javov. V tomto roku sme
prezentovali obce Ratková, Ratkovská Suchá, Rákoš a Sirk v réžii Alenky Ďurkovičovej, príprava Stanislava
Zvarová, Jaroslav Zvara, Viktor Brádňanský.
Po otvorení slávností, v rámci ktorých
boli odovzdané ocenenia starostkou
obce, pokračoval program Na klenovskom bále, kde sa predstavili FS
Vepor z Klenovca a FS Liptov z Ružomberku v réžii Stanislavy Zvarovej
a Igora Litvu. Večerným programom
(Na) Zdar Boh v podaní FS Krtíšan
z Veľkého Krtíša, ktorý pripravili Filip
Takáč a Cyril Páriš sme vzdali poctu
baníctvu. Záver piatkového večera
patril koncertu v podaní Ľudovej hudby Michal Noga Band.
Sobotňajšie scénické programy začali prehliadkou heligónky pod názvom Klenovská heligónka, v ktorej
sa predstavilo 38 heligonkárov. Réžia
programu bola pod taktovkou Vladimíra Petrinca a Drahomíra Daloša. Prehliadku zorganizoval Jaroslav Zvara.
Ukážku prijímania do Cechu baníckeho v réžii Viktora Brádňanského realizovali FS Sitňan z Banskej Štiavnice a
FS Gemer z Dobšinej. Do Baníckeho
cechu bola prijatá dramaturgička sláv-

ností Stanislava Zvarová. Sobotňajšie
popoludnie patrilo aj deťom v programe Zlatá brána v réžii Lucii Zvarovej,
v ktorom sa predstavili DFS Hájik a
DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty, DFS Jelšavanček z Jelšavy, DFS
Zrkadielko z Hnúšte a DFS Zornička
z Klenovca a sólistky speváčky Lucia
Jakabšicová, Alžbeta Váradiová.
Tradične je súčasťou slávností súťaž
ľudových hudieb pod názvom Drótova
nôta. V tomto roku súťažilo šesť ľudových hudieb v réžii Vladimíra Petrinca.
V programe sa predstavila Folklórna
skupina Zpod Kohúta z Revúčky - Muránskej Zdychavy. Ej veď sme sa tak
zišli, bol názov programu, v ktorom sa
predstavili hostia z Austrálie z Melbourne, z Mihálygérge z Maďarska a
FS Mladosť z Banskej Bystrice v réžii
Martina Urbana. Nechýbala spomienka na gemerského speváka, muzikanta, pedagóga pod názvom Srdiaško
Mirka Barana v réžii Marcely Čížovej,
príprava Stanislava Zvarová, Jaroslav
Piliarik.
Cez ten majer, bol názov programu,
ktorým sa predstavil FS Urpín z Banskej Bystrice, ktorého autorom bol
Michal Majer. Regionálne folklórne
súbory Háj a Rimavan z Rimavskej
Soboty, Lykovec z Revúcej, Vepor z
Klenovca, spevácke skupiny Skaliny a
Húžva z Hnúšte, fujaristi Milan Katreniak, Dušan Ceber a hostia z Horného
Gemera folklórna skupina Dolina z
Gemerskej Polomy a folklórny súbor Gemer z Dobšinej sa prestavili
v programe Čo vzklíčilo zo zrniek. V
réžii Romana Malatinca a Stanislavy
Zvarovej bol prezentovaný aj materiál
zozbieraný v terénnom výskume v
rámci projektu Roztratené zrnká. Pre
milovníkov world music sa predstavila
Nebeská muzika z Terchovej. Záver
sobotňajšieho večera patril folklórnemu súboru Hornád z Košíc s programom Okamih v réžii Štefana Šteca.
Záverečný program slávností sa
konal v nedeľu v kostole ECAV v
Klenovci po Službách Božích, a to

pod názvom Zo sveta v réžii Andrei
Jágerovej. Účinkovali: FSk Hajov zo
Strečna, ĽH FS Podpoľanec z Detvy,
Ľuboš Vidiečan z Detvy, DSSk Hornád
z Košíc, FSk Stráne z Važca a Andrea
Jágerová.
Počas troch dní sa predstavilo v programoch 42 kolektívov, 1 080 účinkujúcich.
Pre účastníkov boli pripravené sprievodné, mimoscénické aktivity, a to: tradičné dvory – Klenovský, Francúzsky,
Jelšavský, Štrúdľový, Starých mám,
Chovateľský, Dvor nádejí, Kováčsky,
Dvor remesiel. Pre návštevníkov sme
ponúkli tri výstavy, a to: v kultúrnom
dome Krása modrotlače, autorská
výstava Lucie Dovalovej, kurátorkou
výstavy bola Anetta Cvachová. V
Múzeu súkenníctva a gubárstva sme
prezentovali súkenníctvo a gubárstvo
v Klenovci s ukážkami miestneho gubára Jána Fottu a výstavou fotografií
Tradičné ovčiarstvo v Klenovci, ktorú
nám poskytla Miestna akčná skupina Malohont. V tradičnej Klenovskej
izbe sme okrem stálej expozície prezentovali DVD záznamy z predchádzajúcich komorných programov na
základe projektu Roztratené zrnká, v
exteriéri doplnené fotografiami z 10
ročníkov výskumu.
Realizoval sa Jarmok remesiel, na
ktorom sa prezentovalo v piatok 47
remeselníkov a v sobotu 64 remeselníkov. V dvore remesiel, s detským kútikom, na tvorivých dielňach pracovalo
12 lektorov, ktorý zabezpečovala Magdaléna Kantorová. S Ľudovou hudbou
Parta zo Strečna sme pre verejnosť
pripravili Školu spevu. Tanečníci z FS
Vepor z Klenovca Lucia Zvarová a
Kristián Pockľan s ĽH FS Vepor realizovali Školu tanca – Strofické tance z
Klenovca. Pre účastníkov slávností i v

tomto roku pripravila Jaroslava Lajgútová súťaž O starostkin dukát, ktorej
sa zúčastnilo 5 kolektívov.
V súťaži gastronomických špecialít, súťažili kuchári o najlepší baraní
guláš. Okrem prezentácie guláša sa
mohli návštevníci priučiť vareniu halušiek, gemerských guliek z Jelšavy,
výroby gágoríkov a lokší z Kraskova.
Na programoch spolupracovalo 15
autorov a 7 asistenti. Jednotlivé programy sprevádzali moderátori Peter Cítenyi, Katarína Kovačechová, Marcela
Čížová, Juraj Genčanský, Marianna
Resutíková, Andrea Jágerová, Alžbetka Chmelková, Drahomír Daloš.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
pričinili k realizácii 41. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych
slávností, a to zamestnancom Gemersko – malohontského osvetového
strediska v Rimavskej Sobote, obci
Klenovec, dobrovoľníkom OZ RODON Klenovec, FS Vepor z Klenovca, Jednote dôchodcov Slovenska a
Klubu dôchodcov z Klenovca, mladým
dobrovoľníkom z obce, ale aj mimo
regiónu, Slovenskému Červenému
krížu, kuchárom, upratovačkám....
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,
autorom a asistentom, ale aj návštevníkom podujatia za ich priazeň, za
ich účasť. Vďaka patrí aj mediálnym
partnerom RTVS Rádio Regina Stred,
www.rimava.sk, tvrimava.sk, folklorista.sk, Jankohrasko.sk, echoviny.sk,
Majgemer.sk, a reklamným partnerom Coca Cola, Kofola, Zlatý Bažant,
Pekáreň Hriňová, Kongo, Figuli s.r.o.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica
slovenská a z 2% dane OZ RODON
Klenovec.
Stanislava Zvarová
dramaturgička GMFS

Spoločná fotografia časti účastníkov tohtoročnej Klenovskej rontouky na symbolickom mieste - na schodoch pred kostolom ECAV.
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Vyregulovanie kúrenia v škôlke
Útlm činnosti školských zariadení
v letných prázdninových a dovolenkových mesiacoch každoročne
vytvára príležitosť pre realizáciu
investícií do skvalitňovania ich
priestorových podmienok. Aj v
roku 2019 obec Klenovec využila
toto obdobie a uskutočnila aktivitu zameranú na odstránenie problémov s ústredným vykurovaním v
objekte materskej školy (vysunutom pracovisku ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča). Projekt riešil osadenie
nových regulačných ventilov na
vetvách ústredného vykurovania,
osadenie regulačných prvkov na
vykurovacích telesách a hydrau-

lické vyregulovanie celého systému ústredného kúrenia. Súčasne
boli v celom objekte vymenené
pôvodné článkové vykurovacie
telesá za nové oceľové doskové
telesá (celkovo 67 radiátorov). Výsledkom investície v nadväznosti na predchádzajúcu výmenu
otvorových výplní budovy bude
zlepšenie prevádzkyschopnosti a
zvýšenie energetickej hospodárnosti vykurovacej sústavy, čo by
sa malo prejaviť na zlepšení tepelného komfortu detí a pracovníkov
škôlky počas vykurovacej sezóny a
znížení prevádzkových nákladov
budovy.
– mp –

Pozorovatelia našich a talianskych legionárov a príslušník domáceho vojska.
(„Z bojov o Slovensko“ - Zdroj: archív autora)

FS VEPOR, DFS Zornička a DFS Mladosť v Klenovci aj v tomto
školskom roku pokračujú vo svojej činnosti a srdečne Vás pozývajú do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky súborov. Príďte
a pomáhajte pri rozvíjaní a zachovávaní tradičnej ľudovej kultúry našej obce Klenovec.
Nácviky - streda, piatok:
Zornička (6 -10 rokov), 14:30 - 15:30 hod.
DFS Mladosť (10 - 15 rokov), 15:30 - 17:00 hod.
FS Vepor
streda (od 13 rokov) 19:00 -21:00 hod.
piatok: 18:00 - 21:00 hod.
Info: Jaroslav Zvara, tel. 0904 875 368

Investície do chodníkov
S blížiacim sa koncom plánovacieho obdobia obecných strategických
rozvojových dokumentov pokračujú
práce na naplnení stanovených cieľov.
Výnimkou nie sú ani aktivity opatrenia
č. 1.1.2 „Pešia doprava“ Plánu rozvoja
obce Klenovec na roky 2016 – 2020,
ktoré sa zameriavajú na investície
do siete peších komunikácií formou
rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov
a dobudovania nových chodníkov v
častiach s najvyššou intenzitou pohybu
chodcov a najvyššou mierou ich ohrozenia vozidlovou dopravou.
Počas letných mesiacov už prebehla
zásadná rekonštrukcia chodníka na
Ulici Sládkovičovej v úseku od budovy
obchodu a služieb po lokalitu Kapustnice s dĺžkou približne 220 m. Dôležitou
súčasťou stavebných prác bolo obnovenie výškového oddelenia chodníka

od vozovky a zmena technického riešenia jeho krytu z pôvodného asfaltového za zámkovú dlažbu. V priebehu
súčasného kalendárneho roka sa
uskutoční aj rekonštrukcia chodníka na
Ul. Jánošíkovej (lokalita Močar). Projekt je vo fáze po výbere dodávateľa
a v čase uzávierky zhotoviteľ začína
stavebné práce. Okrem uvedených
aktivít obecné zastupiteľstvo vyčlenilo
prostriedky z rezervného fondu na stavebné práce na pešej komunikácii na
Ul. obrancov mieru (lokalita Kamenisté) a úpravu dažďozberného rigolu pri
hlavnej ceste a chodníku na Ul. 9.mája
medzi námestím a základnou školou.
O termínoch realizácie aktivít čitateľov
zatiaľ nedokážeme informovať, nakoľko budú závisieť od priebehu procesov
povoľovacích konaní a zaistenia dodávateľských kapacít.
– mp –

armády sa ešte iba presúvala na Slovensko. Taktiež nepočítali so silnou
odozvou obyvateľov, ktorí sa dobrovoľne hlásili na obranu svojho nového
mladého štátu. Československé vojsko
dňa 6. júna 1919 maďarskú ofenzívu
zastavilo a prešlo do protiútoku. Boj o
Slovensko trval až do 24. júna, kedy na
naliehanie víťazných mocností museli
obidve strany zastaviť paľbu. Do 4. júla
1919 vyprázdnila maďarská boľševická
armáda územie Slovenska.
Tieto ťažké boje zasiahli aj našu Rimavskú dolinu, ktorou sa niekoľkokrát
prehnali obidve armády. Najtvrdšie
boje prebiehali v okolí Tisovca, kde
obidve strany zaznamenali značné
straty a striedavé úspechy. Dôležitým
dňom pre náš región bol dátum 14. jún,
kedy spustila IV.brigáda útok, ktorým
plánovala zahnať boľševikov z našej
doliny. Táto ofenzíva bola zastavená
pri dedine Príboj (dnes časť obce Rimavské Zalužany), nakoľko musela
brigáda odoslať posily na hlavný front k
Leviciam. Zvyšné jednotky sa v dňoch
19. - 20. júna stiahli k Tisovcu, kde
zaujali obranné postavenie, ktoré udržali až do podpísania prímeria. Ešte
horšie ako samotné boje bolo vraž-

denie a rabovanie, ktoré prišlo s vtedajšími „okupantmi“. V Hnúšti počas
necelých troch týždňov boľševici vyrabovali všetky štátne budovy a zastrelili
17-ročného Michala Miriloviča. Situácia však nebola lepšia ani v okolitých
obciach. Napríklad môžeme spomenúť
obec Rimavskú Pílu, ktorú vyrabovali a
zastrelili troch nevinných obyvateľov.
V Tisovci zastrelili rímskokatolíckeho
farára z Muráňa, pričom strieľali salvy
aj do jeho mŕtveho tela. Podobne to
bolo aj v Klenovci, kde zbili a zastrelili
troch nevinných gazdov. Škody, ktoré
napáchali maďarskí boľševici v okrese Rimavská Sobota, boli po vojne
vyčíslené na 8 362 282 Kčs. Boje prebiehajúce v našom okolí pred sto rokmi
svojou intenzitou a obeťami prekonali
aj SNP, pričom sú pre väčšinu obyvateľstva neznáme. Dôvod bol prostý a
to nástup komunistického režimu po
roku 1948, ktorý odstránil pomníky,
hroby našich hrdinov a prepísal celú
túto kapitolu dejín, ktorá sa na určitú
dobu prestala v školách vyučovať alebo podávala odlišnú interpretáciu dejín
vhodnú pre vládnuci režim.

Sto rokov od boľševického vpádu na Slovensko
Vážení čitatelia, v nasledujúcich riadkoch by som vám rád priblížil zabudnutú kapitolu našich dejín, ktorá formovala vznik Československa. Čo sa u nás
dialo pred sto rokmi ?
Dňa 20. marca 1919 vojenská rada
Dohody oznámila vytýčenie novej demarkačnej čiary medzi Maďarskom a
novovzniknutými susednými štátmi.
Po tomto rozhodnutí zachvátil Budapešť a predstaviteľov maďarskej vlády chaos. Bola to posledná bodka za
rozhodnutím mocností, ktorá potvrdila
najhoršie maďarské obavy, že zachovanie integrity Uhorska je nemožné. Po
týchto udalostiach odstúpila maďarská
koaličná vláda aj s prezidentom Mihályom Károlyim a svojím nešťastným
rozhodnutím prenechala moc v krajine
boľševikom na čele s Bélom Kunom.
Tým vznikla 21.marca 1919 Maďarská
republika rád, ktorá si získala masy
obyvateľstva svojou ideou o obnovení
Veľkého Uhorska. Všetkým predstaviteľom Česko-slovenskej republiky bolo
jasné, že nové boľševické vedenie v
Maďarsku nebude akceptovať mierové
zmluvy a dohody. Boľševické vedenie
po vzore Lenina v Rusku, posilnené
marxistickou ideológiou, sformovalo

armádu a napadlo mladú Česko-slovenskú republiku. Svojimi snahami sa
snažili obnoviť Uhorsko pod červenou
zástavou.
Útok na slovenské územie začal v noci
z 30. apríla na 1. mája 1919. Zámerom
boľševickej armády bol rýchly útok v
troch smeroch a to: 1.línia: Miškolc,
Košice a údolie rieky Hornád; 2.línia:
Šalgotarján, Zvolen, Vrútky; 3.línia:
Balašské Ďarmoty, Levice, Banská
Štiavnica. Počiatočný útok boľševikov
zatlačil slabé československé jednotky
rozptýlené po celom fronte na ústup.
Červená armáda sa dostala až na líniu
Komárno - Nové Zámky - Vráble - Zlaté
Moravce - Nová Baňa - Banská Štiavnica - Zvolen - Tornaľa - Košice - Slovenské Nové Mesto. V polovici júna
sa boľševikom podarilo obsadiť mesto
Prešov, kde bola 16. júna 1919 vyhlásená Slovenská republika rád. Od nej
očakával Béla Kún, že rozprúdi červenú revolúciu na území Slovenska. Tieto
očakávania boli nenaplnené a zároveň
sa ukázalo, že počiatočný vojenský
úspech bol iba niekoľkodňovou záležitosťou. Maďari využili moment prekvapenia a počiatočnú prevahu, avšak
zabudli, že značná časť legionárov a

Viktor Brádňanský
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Po víťaznom vstupe do sezóny prišla tvrdá facka v podobe osemgólového debaklu

Tomáš Brndiar sa v 5.lige uviedol hetrikom
Po skončení tradičného Memoriálu Pavla Slatinského už nebolo
veľa času na prípravu na dlhodobú majstrovskú súťaž, 5.ligu, keďže tá sa začínala už 4.augusta. Káder nášho mužstva zostal pokope. Naviac, z Hnúšte sa nám podarilo získať na prestup klenovského rodáka Martina Trnavského. Je to mladý, nádejný hráč, ktorý,
verím, že zapadne do kolektívu a pomôže v zápasoch.

Výsledky 5.ligy :

1.kolo – 4.augusta: Klenovec –
Málinec 3:0 (1:0), azda ani naväčší

optimisti v tábore domácich neočakávali také jednoznačné víťazstvo nad
kvalitným súperom. A to sme zápas dohrávali v oslabení, keďže v 87.minúte
uvidel červenú kartu náš brankár Pavel
Hruška....V zápasu zahviezdil Tomáš
Brndiar, ktorý sa do štatistík 5.ligy
uviedol hetrikom. Prvý gól streil už v
12.minúte, hostia po góle otvorili viac
hru, čo bola príležitosť pre naše rýchle
protiútoky. Po prestávke dva z nich, v
52.a 80.min.opäť gólovo zakončil Tomáš Brndiar. Na náš prvý zápas v krajskej súťaži po dlhých rokoch prišlo 250
divákov, čo je porovnateľná, ba občas i
vyššia návšteva ako v treťoligovom okresnom meste Rimavská Sobota.
2.kolo – 11.augusta: Čebovce
– Klenovec 8:0 (3:0), tradičnému

účastníkovi 5.ligy sme odolávali len
úvodnú štvrťhodinu, potom prišli dva
rýchle góly domácich. No a keď sa
k nim neskôr pridali dva „vlastence“

Bavalu a Hlôšku, zápas sa stal už len
otázkou výšky skóre.....
3.kolo – 18.augusta: Klenovec –
Buzitka 2:0 (1:0), súboj nováčikov

bol vyrovnaný, hralo sa zväčša medzi
16-kami. Hostia v 30.min. premárnili
šancu ísť do vedenia, keď nepremenili pokutový kop! To prebudilo našich
hráčov a gólom Radoslava Doboša „do
šatne“ v 42.min. sme sa ujali vedenia.
Aj druhý polčas ponúkol bojovný a vyrovnaný duel, v ktorom naše víťazstvo
poistil druhým gólom v 65.minúte Peter
Pláštik.
4.kolo – 25.augusta: zápas Revúca – Klenovec sa po dohode súperov

odohrá 3.novembra 2019.

5.kolo – 1.septembra: Klenovec
– Santrio Láza (Trebeľovce) 2:5
(2:2), s kvaltným súperom, ktorý v

uplynulej sezóne ašpiroval na víťazstvo v súťaži, sme odohrali kvalitný
a najmä v prvom polčase vyrovnaný
zápas. Na vedúci gól hostí už v 7.min.
sme odpovedali vyrovnávajúcim gólom
Tomáša Brndiara v 10.minúte. Na dru-

hý dól hostí v 39.min. prakticky hneď
z protiútoku odpovedal vyrovnaním
Radoslav Doboš. V úvodnej štvrťhodine 2.polčasu fyzicky aj herne lepšie
pripravení hostia (v zostave aj s exligistami Balaškom a Iskrom) dvakrát skórovali, na čo už naši hráči nedokázali
zareagovať. Napriek prehre si za predvedený výkon vyslúžili uznanie takmer
200 prítomných divákov.
6.kolo – 8.septembra: Olováry
– Klenovec 6:1 (2:0), až po vyše

polhodine hry dali domáci dva góly (ten
druhý z penalty). Ďalšie pridali v záverečnej štvrťhodine (ten posledný opäť z
11 m). Náš čestný úspech zaznamenal
v 83.minúte za stavu 5:0 Tomáš Hlôška.
Veľmi ma teší, že na domáce
zápasy chodí veľké množstvo divákov. Na prvom zápase ich bolo
250 , čo je nevídaný nárast oproti
minulej sezone.. Na zápasy chodia aj diváci z okolia ( Hnūšťa, Tisovec, Kokava.nad Rimavicou).
Verím, že kvalita hry našich hráčov si udrží podobnú ak nie vyššiu sledovanosť .
Vieme, že vo vyššej súťaži nás
čakajú náročné zápasy, preto na
každý jeden nastupujeme zodpovedne a s plným nasadením.

24.ročník futbalového turnaja Memoriál Pavla Slatinského

Vo finále oblastní majstri
V sobotu 20.júla sa na futbalovom štadióne v Klenovci uskutočnil
už XXIV. ročník Memoriálu Pavla Slatinského. Tento známy memoriál je tradične každé leto venovaný spomienke na bývalého miestneho športovca, dlhoročného funkcionára a uznávaného rozhodcu,
ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj športu v Klenovci.

Aj v tomto roku sa organizátorom
podarilo zabezpečiť kvalitných účastníkov. Okrem domáceho klubu, čerstvého majstra oblastnej 6.ligy a teda nováčika v krajskej V.lige, skupina D, prišli
hráči z Tisovca (IV.liga, skupina Juh),
Hnúšte (V.liga, skupina D) a Brezna,
podobne veľmi ambiciózneho nováčika V.ligy, skupiny C. Z nášho pohľadu
turnaj dopadol dobre, spokojný som
bol aj z našich výkonov. Tešila nás aj
hojná návštevnosť divákov. Každý z
nich si mohol pochutnať na výborných
gulášoch, klobáskach a občerstvení.
Veľkým lákadlom bola aj každoročne
bohatá tombola. Verím, že v tradícii
poriadania tohoto memoriálu budeme

pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Na menšie prekvapenie sa domáci
Klenovčania dostali do finále, keď v
úvodnom zápase porazili Tisovčanov
po parádnom remízovom zápase so
šiestimi gólmi, na pokutové kopy. V
ďalšom zápase hráči Brezna potvrdili
správy o ich vyšších ambíciách a porazili jednoznačne Hnúšťu. Hnúšťania
potom podľahli aj v zápase o 3.miesto
susedom z Tisovca, kým v zaujímavom
finále oblastných majstrov nakoniec
vyhrali hráči Brezna.
Výsledky turnaja :
TJ Družstevník Klenovec – MŠK
Tisovec 3:3 (1:1), na pokutové
kopy 3:2, góly: 36.min. Parobek,
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64.min.Brndiar, 76.min. Bobrovský,
resp. 9.min.Szcepaniak, 46.min. Husaník, 48.min.Hanuska.
FK Iskra Hnúšťa – FK Brezno 1:4
(0:1), góly: 64.min. Tavarský – 4.min.

Vozár, 59.min. Havranka, 68.min. Petrík, 72.min. Kupec.
Zápas o 3. miesto: MŠK Tisovec
– FK Iskra Hnúšťa 4:1 (3:1), góly:

17.min. Hanuska, 25.min. Kubinec, 32
a 55.min. Švantner – 36.min. Tavarský.
Finále: TJ Družstevník Klenovec
– FK Brezno 2:4 (0:1), góly: 45.a

66.min. Brndiar – 42.a 61.min. Petrík,
17.min. Vozár, 71.min. Kučera
Konečné poradie:
1. FK Brezno, 2. TJ Družstevník
Klenovec, 3. MŠK Tisovec, 4. FK
Iskra Hnúšťa

Všetky stretnutia sa hrali na 2×40 minút, rozhodovali Richard Bálint, Ivan
Belán, Ondrej Belán a Norbert Pelle.
Ján Brndiar

Zápasy na súperových ihriskách
sú náročnejšie, ale verím, že
zabojujeme a splníme nás cieľ udržať sa v tejto súťaži aj v ďalšej sezóne. Evidentné je aj to,že
našim hráčom sa hrá lepšie v
tejto súťaži, súperi majú dobré
športové správanie, vybavenie
a kvalita ihrísk je dobrá. Dúfam,
že aj v ďalších zápasoch budeme podávať dobré výkony, ktoré
potešia hráčov, nás aj všetkých
našich fanúšikov a tým budeme
robiť dobré meno obci Klenovec.

Ján Brndiar
manažér FK Klenovec

Tabuľka 5.ligy
1. Santrio Láza

6

5

0

1

19:10 15

2. Čebovce

5

4

1

0

17:5

3. Olováry

6

4

0

2

16:10 12

4. Málinec

6

4

0

2

12:9

5. Mýtna

6

3

1

2

13:13 10

6. Revúca

5

3

0

2

14:9

9

7. Jesenské

6

3

0

3

10:7

9

8. Radzovce

6

2

1

3

16:14

7

9. Balog nad I.

6

2

1

3

9:12

7

13

12

10. Klenovec

5

2

0

3

8:19

6

11. Vinica

6

1

2

3

9:15

5

12. Hnúšťa

4

1

1

2

7:7

4

13. Veľký Krtíš

6

1

1

4

6:15

4

14. Buzitka

5

0

0

5

4:15

0

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 22. októbra 2019.

Futbal žiakov
Koncom augusta začala aj
oblastná súťaž žiakov. Zatiaľ boli na programe dve
kolá, ktoré sme mali odohrať na domácom ihrisku,
no súperi z Muráňa ani z
Jelšavy nepricestovali!
Len tak mimochodom:
z dvoch okresov Oblastného fotbalového zväzu
Rimavská Sobota (+ Revúca) sa do súťaže žiakov
prihlásilo osem družstiev.
Kto vie, koľko ich bude reálne aj nastupovať k zápasom……?????
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