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Dlhoroční pedagógovia Katarína Rohárová a František Koldrás (s kyticami) si ocenenie prevzali v obradnej sieni obce Klenovec.

Ocenenia výnimočných učiteľov
Aj tento rok si prebralo niekoľko
pedagógov okresu Rimavská Sobota ocenenia, ktoré už po piaty
krát odovzdávalo Združenie miest
a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM).
Dňa 7.apríla si v Klenovci ocenenie
prebrali dvaja pedagógovia, a to
Mgr. František Koldrás z Klenovca
a Mgr. Katarína Rohárová z Rimavskej Bane. Ocenenia odovzdal
predseda ZMOGaM Marian Habovčík v obradnej sieni obce Klenovec. Spolu s pozvanými hosťami sme v úzkom kruhu prežili veľmi
príjemné popoludnie pri programe,
ktorý pre nás pripravila SZUŠ a pri
príjemnom rozhovore.
ZMOGaM udeľuje ocenenia výnimočným pedagógom materských a
základných škôl v zriaďovateľskej

pôsobnosti miest a obcí okresu Rimavská Sobota.
Aj Banskobystrický samosprávny
kraj (BBSK) oceňoval pedagógov
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za ich aktívnu prácu v
oblasti vzdelávania. Medzi týmito
ocenenými bola aj naša obyvateľka
Mgr. Janette Ferancová, ktorá pôsobí na Strednej odbornej škole v
Hnúšti. Ocenenie si prevzala v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene z
rúk predsedu BBSK Jána Luntera.
Všetkým trom oceneným srdečne
gratulujem a prajem im, aby bolo
veľa ich dní naplnených čo i len
krátkymi, sviatočnými a príjemnými
chvíľami, v ktorých pocítia, že ich
prácu si vážia žiaci a ich rodičia,
ich nadriadení i široká verejnosť.
Zlata Kaštanová
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Rastie máj zelený...

Ako sa dozvedáme od Ovídia, už
Rimania, od ktorých sme prebrali
náš kalendár, považovali začiatok
mája za najkrajšie obdobie roka a
májové kalendy (prvý deň mesiaca) zasvätili oslave plodnosti, kvitnúcej prírody a žien, stelesnených
bohyňami Májou, Flórou a BonaDeou. Čaro prebúdzajúcej sa májovej prírody akoby samozrejme
dávalo zrod podobným tradíciám
na celom európskom kontinente. A
medzi nimi nie najmenej peknou je
našské stavanie májov, ktoré je v
Klenovci už dlhšie aj záležitosťou
verejnou. Podľa letopočtu pamätníkov tohoročným opakovaním
stavania spoločného klenovského
mája bola načatá už ich štvrtá neprerušená desiatka, napriek tomu
sa nieslo trochu v duchu nového
začiatku. Po predchádzajúcich
dvoch ročníkoch, ktorých sa kvôli
pandémii nemohla zúčastniť verejnosť, sa stavanie mája v roku 2022
konečne vrátilo do starých koľají
a pritiahlo v piatok 29. apríla na
námestie početný zástup návštevníkov.
Atmosféru novej éry podčiarkla aj
skutočnosť, že zaslúžilý smrekový
máj, ktorý si nad námestím odstál
mnoho rokov, už musel byť z bezpečnostných dôvodov nahradený

novým pilierom, tentoraz zo smrekovca. A hoci bol nachystaný nový
smrek červený, určite sa pred tým
pôvodným nemusel červenať od
hanby; veď tiež prerástol dvadsaťmetrovú ciachu o výšku poriadneho chlapa.
Len čo zvony odbili piatu hodinu,
prítomné obecenstvo mohlo sledovať prvé vztýčenie nového mája,
ozdobeného klenovskými folkloristami. Rameno k dielu priložila aj
ťažká technika (žeriav), čo bolo aj
z bezpečnostného hľadiska dobre,
lebo váha surového nového mája
sa nedá porovnať s vyschnutým
niekoľkoročným drevom. Keď po
krátkej chvíli vietor nad námestím
rozvíril stužky v korune nového
stromu, s krátkym príhovorom pozdravila prítomných starostka obce
Zlata Kaštanová. Duši polahodilo
pekné vystúpenie folkloristov z
DFS Mladosť a FS Vepor, žalúdku
zas pripravené občerstvenie. Ale
azda najviac všetkých tešilo vedomie, že prúd života sa po búrke
predchádzajúcich dvoch rokov vracia do svojho domáckeho koryta a
takéto príjemné príležitosti stretnúť
sa a porozprávať so spoluobčanmi
pri oslave sviatku budú azda konečne opäť niečím normálnym.
Michal Píš

Klenovec v číslach
Prehľad vybraných demografických ukazovateľov v obci Klenovec od
1.12011 do 1.1.2021 na základe údajov Štatistického úradu SR o výsledkoch Sčítania obyvateľov, bytov a domov v rokoch 2011 a 2021:
Počet obyvateľov k 1.1.2021 : 3 026, z toho muži 1 477 - 48,81 %, ženy
1 549 - 51,19 %; (počet obyvateľov k 1.1.2011: 3 324, z toho muži 1 631
- 49,07 %, ženy 1 693 - 50,93 %).
Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Klenovec:
predproduktívny vek (0 - 14 rokov) k 1.1.2021: 471 - 15, 57 %;
(k 1.1.2011: 621 - 18, 68 %);
produktívny vek (15 - 64 rokov) k 1.1.2021: 2 008 - 66,36 %; (k 1.1.2011:
2 199 - 66,16 %);
poproduktívny vek (65 a viac rokov) k 1.1.2021: 547 - 18,08 %;
(k 1.1.2011: 503 - 15,13 %).
Ďalšie ukazovatele (náboženské vyznanie, národnostné zloženie) uverejníme v budúcom čísle.

Po dvojročnej (pandémiou vynútenej) prestávke sa tradičného stavania
mája na našom námestí mohli opäť zúčastniť aj obyvatelia obce.
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Čo sa nám v minulom roku podarilo a čo nás čaká tento rok
Vážení čitatelia Klenovských novín, chcem Vás aj touto cestou
informovať o tom, čo sa v našej obci v posledných mesiacoch
urobilo a čo sa plánuje urobiť tento rok. Obec sa v minulom roku
zameriavala prioritne na osem oblastí.
1. Dopravná infraštruktúra:
- rekonštrukcia spevnených plôch
v areáli MŠ (10 819,06 €),
- oprava miestnych komunikácií Nová štvrť, 9. mája, Partizánska,
areál MŠ, príjazd k MŠ, príjazd
k športovej hale, SNP (fara) (89
368,52 €),
- obnova medziblokov na Ul. SNP
(58 281,50 €)
- obnova chodníka k MŠ (4 579,22
€)
- odvodnenie chodníka na Ul.
9.mája (26 046,80 €),
- oprava mostu medzi Ul. SNP a
Sládkovičovou (1 551,96 €),
- prechody k rodinným domom Ul.
9.mája - doplnenie od ZŠ po Majer
(4 200 €).
2. Prístup k pitnej vode:
- vodovod na Ul. Fučíkovej (64
737,95 €),
- vodovod na Ul. 9. mája (cca 100
000 €).
3. Udržiavanie kultúrneho dedičstva:
- obnova pamätníka obetiam 1. a
2.svetovej vojny (14 565 €),
- rekonštrukcia kamenného mostu
- Ráztočné (4 785,86 €),
- pamätná izba rodákov obce (4
856,35 €),
- podpora vydania knihy o obci
Klenovec - malá vlastiveda (3 800
€).
4. Prístup k verejným službám:
- modernizácia obecného rozhlasu
(4 687,12 €),
- bezbariérový vstup do obecného
úradu s elektronickým vrátnikom (1
128,86 €),
- vybudovanie priestorov pre TSP
v komunitnom centre (1 473, 31 €),
- v obci máme 2 opatrovateľky, 3
terénnych sociálnych pracovníkov
a 3 komunitné pracovníčky, všetci
sú platení cez projekty.
5. Bezpečnosť obyvateľov:
- modernizácia verejného osvetlenia (14 755,93 €),
- oporný múr na Ul. 1 mája (18 100
€).
6. Údržba budov:
- náter strechy na spoločenskom
dome (15 394 €).
7. Komunálna technika
- kúpa traktorovej kosačky (4 740

€).
8. Šport a rekreácia
- detské ihrisko Pasiečka – realizuje sa (11 000 €).
Väčšina zrealizovaných aktivít v
roku 2021 už slúži širokej verejnosti, zlepšuje kvalitu a bezpečnosť
života našich obyvateľov a zlepšuje aj estetickú stránku jednotlivých
ulíc v našej obci. Uvedené aktivity sme zrealizovali z vlastných
zdrojov a získaných dotácií bez
zadlženia obce. Okrem toho sme
museli zvládnuť ako samospráva
aj nové úlohy v boji s pandémiou
COVID-19.
V roku 2022 máme naplánované
tieto aktivity:
-1vodovod Ul. kpt. Nálepku,
-1rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu,
-1Wifi pre teba,
-1rekonštrukcia chodníka na Ul.
9.mája (kde sa realizoval vodovod),
-1vybudovanie rigolu – časť Ul.
Nová štvrť,
-1rekonštrukcia fasády zdravotného strediska,
-1oprava fasády domu služieb a
výmena okien a dverí zo zadnej
strany budovy,
-1výmena autobusovej zastávky Ul.
9.mája,
-1elektronická tabuľa – kiosk (už
zrealizované),
-1informačná turistická tabuľa a
propagačné materiály (mapy),
-1rekonštrukcia celého chodníka v
Pasiečke – (realizuje sa),
-1doplnenie chýbajúceho asfaltu
Ul. 9.mája (kde sa realizoval vodovod),
-1vybudovanie oporného múru pod
cintorínom (od domu smútku po
rampu),
-1odstránenie soláru v materskej
škole a doplnenie oplotenia (Ul.
SNP),
-1doplnenie športového náradia v
športovej hale,
-1rekonštrukcia Pamätníka SNP na
námestí,
-1oprava fasády a výmena okien na
budove obecného úradu,
-1vybudovanie zberného dvora v

obci,
-1výmena osvetlenia v športovej
hale,
-1vyčlenené sú finančné prostriedky na pokračovanie budovania
chodníku na Ul. Obrancov mieru,
-1vyčlenené sú finančné prostriedky na oplotenie časti cintorína,
-1pripravuje sa projektová dokumentácia vodovodu na Ul. Partizánka a horná časť Ul. Obrancov
mieru,
-1rekonštrukcia hlavnej cesty - časť
Ul. Obrancov mieru a Ul. 9.mája.
Plánované sú aj ďalšie aktivity, ak
ich podporia poslanci OZ, prípadne
budeme úspešní v projektoch.
Po dvoch rokoch vládnych opatrení, ktoré nepriali spoločenským akciám, môžeme tento rok ponúknuť
obyvateľom viaceré kultúrne, športové a spoločenské akcie:
-1začali sme stretnutím s učiteľmi
zo škôl v našej obci pri príležitosti
Dňa učiteľov,
-1pokračovali sme stretnutím pri
stavaní mája na našom námestí,
ktoré spestrili vystúpením členovia

našich folklórnych súborov,
-1v máji si pripomenieme oslobodenie pietnym aktom pri pamätníku
na námestí,
-1v športovej hale sa uskutoční X.
ročník stolnotenisového turnaja,
-1v pláne je aj akcia pri príležitosti
Dňa detí a rozlúčka predškolákov s
MŠ,
-1leto otvoríme folklórnym podujatím GMFS Klenovská rontouka v
dňoch 24.-26. 6.
-1koncom augusta si pripomenieme SNP a akciu Klenovec v zrkadle času,
-1október bude venovaný našim
seniorom,
-1a kalendárny rok plánujeme
ukončiť tradičnými vianočnými akciami.
Milí čitatelia Klenovských novín,
na záver Vám chcem zaželať príjemné čítanie tohto čísla, pohodovú, krásnu jar plnú slnka, príjemných ľudí a pekných zážitkov v
prebúdzajúcej sa prírode.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Pokračujeme v modernizácii obce
V mesiaci apríl v našej obci pribudla elektronická úradná tabuľa a
tak sme prví v okolí začali poskytovať informácie touto modernou formou. Na budove obecného úradu,
pri vchode sme vymenili klasickú,
drevenú, presklenú úradnú tabuľu
na papierové dokumenty za nový,
moderný, elektronický kiosk s digitálnou obrazovkou. Digitálny kiosk
pribudol k doteraz dostupným informačným kanálom pre občanov
– televízny infokanál, sms správy,
hlásnik na www stránke, obecné
noviny, obecný rozhlas a Facebook. Prehľadne zoradené informácie
sú k dispozícii 24 hodín denne, aj
vo večerných hodinách, na dotykovej obrazovke s režimom aj pre
vozičkárov.
Verím, že v takejto príťažlivej
forme nájdu potrebné informácie

nielen domáci obyvatelia, ale aj
návštevníci obce.
Zlata Kaštanová
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Zlatá strunka 2022
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v
spolupráci s Mestským kultúrnym
stredisko v Hnúšti zorganizovali
22.apríla v Dome kultúry Janka
Francisciho Rimavského regionálnu súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov a
sólistov spevákov ľudových piesní
z okresov Rimavská Sobota a
Revúca. Vyhlasovateľom súťaže
choreografií je Národné osvetové
centrum.
Na regionálnom kole 28.ročníka celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky DFS Eniki beniki,
choreografií detských folklórnych
súborov sa zúčastnili aj deti z Detského folklórneho súboru Mladosť
z Klenovca s choreografiou „Za
dedinou“, s ktorou získali Zlaté
pásmo s postupom.
Okrem súťaže choreografií sa
konala aj súťaž sólistov spevákov
v speve ľudových piesní s výberom na Hronseckú lipovú Ratolesť
2022.
V prvej kategórii si:
Strieborné pásmo s postupom vyspievala Daniela Rapčanová, spe-

váčka DFS Zornička.
V druhej kategórii si:
Zlaté pásmo s postupom vyspievala Katarína Kožiaková, speváčka
DFS Mladosť.
V regionálnom kole celoštátnej
postupovej súťažnej prehliadky
detského hudobného folklóru „Vidiečanova Habovka“
Zlaté pásmo s postupom si vyspievala Dominika Kasáčová, speváčka DFS Mladosť.
Zlaté pásmo s postupom si vyspievala Andrejka Rapčanová speváčka DFS Mladosť.
Zlaté pásmo si vyspievala Miriam
Lásková, speváčka DFS Mladosť.
Zlaté pásmo si vyspievala Lucia Jakabšicová, speváčka DFS
Mladosť.
V kategórii spevácke skupiny:
Dievčenská spevácka skupina
DFS Zornička Zlaté pásmo s postupom.
Všetkým účinkujúcim, ich vedúcim, ako aj ich rodičom, ďakujeme
za uchovávanie tradičnej ľudovej
kultúry a želáme veľa úspechov pri
ďalšej činnosti.
J. Zvara

Našu fontánu od konca apríla zdobia desiatky bielych holubíc
8.mája si svet pripomína 77 rokov V dňoch 2.mája – 8.mája sa mohol
od skončenia druhej svetovej voj- každý zapojiť a priniesť na fontánu
ny. Aj v našej obci si každý rok uc- svoju holubicu, čím by symbolicky
tievame pamiatku obetí tejto vojny podporil posolstvo mieru na celom
pietnym aktom, ktorý sa tradične svete.
koná v obecnom parku. Tento rok
Srdečne ďakujem učiteľkám nasme vzdali úctu a vďaku tým, ktorí šej základnej školy Milotke Trnavza slobodu a mier bojovali a mno- skej, Janke Bálintovej a Alenke
hí aj vlastný život obetovali, sym- Harantovej za nápad a prípravu
bolom mieru – bielou holubicou. nového, tematického a aktuálneho
Preto desiatky bielych holubíc už šatu pre našu fontánu.
niekoľko dní zdobia našu fontánu
Zlata Kaštanová
na námestí.

Aj tento rok malo námestie veľkonočnú výzdobu

Detský folklórny súbor Mladosť s choreografiou Za dedinou na súťažnej
prehliadke Zlatá strunka získal Zlaté pásmo s postupom.

GMFS Klenovská rontouka 2022
Gemersko – malohontské folklórne slávnosti v Klenovci sú jedným z podujatí nášho regiónu,
ktorým chceme vzdať úctu našim
predkom, našim tradíciám. Aj v
dobe, keď žijeme akosi prirýchlo a „nestíhame“ si mnohé veci
povšimnúť. Chceme poukázať
na krásu toho, čo tu ešte je, čo
stojí za to, aby sme si uchovali,
chránili a odovzdávali ďalším generáciám.

Láska ku Gemeru – Malohontu je
v srdciach všetkých tých, ktorí sa
snažia pomáhať toto jedinečné
podujatie realizovať.
Prijmite teda s láskou pozvanie
pod Vepor, Sinec, Ostrú na slávnosti gemersko – malohontského
folklóru do Klenovca, na Klenovskú rontouku v dňoch 24. - 26.
júna 2022.
Stanislava Zvarová
dramaturgička slávností

Ja sa každý rok viac a viac teším
na jar, lebo je teplejšie a slnečnejšie počasie, zo všetkých strán počuť krásny štebot vtákov, v prírode
všetko začína kvitnúť a zelenieť
sa, viac času sa dá tráviť v záhrade a na turistických prechádzkach.
Ale hlavne nedočkavo čakám, aký
sviatočný odev dostane naša fontána v centre obce. Typickými veľkonočnými farbami sú zelená, žltá,
oranžová a presne v týchto farbách
bola tohoročná veľkonočná výzdoba na našom námestí. Verím, že
opäť spríjemnila veľkonočnú atmosféru našim obyvateľom i návštevníkom Klenovca a všetkým nám
už vopred pripomínala najstaršie
kresťanské sviatky – Veľkú noc.
Dominantný prvok - usmievavý za-

jac opretý o svoj plotík si starostlivo
strážil veľkonočné vajíčka a rozkvitnuté kvietky a s potešením sledoval všetkých okoloidúcich, ktorí
sa pri ňom pristavili, pochválili ho,
prípadne sa s ním odfotili.
Krásna výzdoba vyšla spod rúk
učiteliek a žiakov Školského klubu
detí pri Základnej škole s materskou školou V. Mináča v Klenovci.
Rovnakú výzdobu dostala aj moja
kancelária, v ktorej bola hneď veselšia a pestrejšia atmosféra.
Srdečne Vám ďakujem, milé panie
učiteľky Milotka Trnavská, Janka
Bálintová a Alenka Harantová, ako
aj Vašim zverencom za nápad a
prípravu jarného sviatočného odevu pre našu fontánu a moju kanceláriu.
Zlata Kaštanová
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Prečo utekajú
Už viac ako dva mesiace sledujeme správy o raketových útokoch
a bombardovaní civilných objektov, o zomieraní nevinných ľudí
na Ukrajine. Aj v Klenovci máme
osobnú skúsenosť s Ukrajincami,
ktorí hľadajú bezpečie v našej krajine. Jedna rodina je ubytovaná v
rodinnom dome pri ihrisku a druhá na starej evanjelickej fare. Je
to vďaka ľuďom a organizáciám,
ktorí sa tomu venujú a poskytli tiež
nevyhnutnú finančnú aj materiálnu
pomoc. Ľudia od baptistov, evanjelikov, pracovníci obecného úradu a
škôl, zdravotníci, tiež firma Lowa
prejavili ľudské vlastnosti, keď zistili, že to niekto potrebuje. Vďaka
patrí všetkým.
Takže, ako sa dostala do Klenovca rodina Artema, ktorá je ubytovaná pri ihrisku? Spokojne žili v činžiaku vo veľkom meste Charkov.
On pracoval pri zásobovaní obchodov, manželka Olena pracovala ako krajčírka na živnosť doma.
Dcéra a syn chodili do základnej
školy, najmladší syn je škôlkár.
Mali dobrých susedov, známych,
deti chodili aj do hudobnej školy,
až kým nezačala vojna. Naozaj to
nečakali, veď Charkov je len 30 km
od ruských hraníc a stretávali sa
s Rusmi. Hovorilo sa úplne bežne
ukrajinsky aj rusky. Výbuchy počuli hneď ráno, najprv vzdialené,
potom stále bližšie. Nálety lietadiel, sirény, utekanie sa stalo nutnosťou. Naučili sa nosiť všetky
doklady stále so sebou. Najhoršie
trpeli deti. Strach a napätie spôsobili, že im nechutilo ani jesť, keď sa
im podarilo niečo zohnať. Je veľmi
ťažké opustiť rodinu, nechať byt, v
ktorom im bolo tak dobre. Rozprávali sa aj s deťmi, že treba ujsť, ale
ako? Kde? Bývali neďaleko železničnej stanice, tam sú návaly ľudí.
Rozhodli sa odísť k rodine 60 km
od Charkova, tak si zobrali pár vecí
do igelitových tašiek a skúsili to na
autobusovú stanicu. Návaly ľudí.
Matky aj s dvoma deťmi na rukách.
No odtlačíš ich od dvier? Skúšali
to viackrát, ale bolo to beznádejné. (Ja som nevedel, že utiecť je

také zložité). Artem hovoril, ako
ho prvého marca matka, ktorá tiež
chcela odcestovať s nimi, odrazu
začala ťahať uličkou medi ľuďmi.
-„Poďte, rýchlo, rýchlo. Za autobusom stálo osobné auto, kombi.
V aute bol šofér, žena a deti. Moja
manželka a deti sa nejako vtisli,
ale my s mamou sme sa už vôbec
nespratali. Podal som im doklady
a rozlúčili sme sa. Bol som rád, že
aspoň oni odídu, ale bol som zúfalý
že sme sa rozdelili. Na nič som už
nečakal a odchádzal som. Potom
sa mi zdalo, že ma niekto volá. Kričali za mnou mama aj dcérka, aby
som sa vrátil. V aute je vraj ešte
miesto pre nás dvoch. Ale ako,
kde, veď už bolo obsadené. Medzi
batožinou je ešte miesto. Tak sme
sa tam vtlačili. Dodnes si myslím,
že z tej batožiny niečo vyložili len
tak na zem... Šli sme za autobusom, pretože po cestách sa valilo
spústa áut aj vojenskej techniky.
Zažili sme nálet lietadla, kontroly
a šťastne sme došli k príbuzným.
Spali sme na zemi, dom bol plný.
Zavolal som známemu, v akej sme
sa ocitli situácii. Povedal mi, že na
druhý deň večer by nás niekto zobral do mikrobusu, ktorý bude prechádzať neďaleko. Ďalší deň večer
sme vyrazili na cestu a o tri dni sme
došli do mesta Chust kde nás ubytovali v kostole baptistov. Auto muselo ísť pred ďalšou dlhou cestou
do servisu. Zatiaľ sa treba rozhodnúť, čo urobíme. Pobyt u známych
nebude, je už obsadené. Môžu nás
odviesť na hranicu a budeme dúfať. Ostatní z mikrobusu už mali
konkrétne adresy a upresňovali si
stretnutia. Čo robiť? Rozhodli sme
sa vrátiť. Nemohli sme deti vystaviť takej neistote. Spánok v kostole
veľmi nepomohol. V tej neistote sa
nedalo oddýchnuť. Okolo obeda
prišiel opravený mikrobus. Kazateľ, ktorý to organizoval, odrazu ide
k nám a hovorí: - „Telefonoval som
so známym zo Slovenska. Povedal mi, že v Klenovci by ste mohli
byť ubytovaní. Jedna pani ponúkla
prízemie svojho domu pre rodinu z
Ukrajiny. Ak budete súhlasiť, prídu
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pre vás autom na hranicu.“ Tak,
toto bolo nečakané. Plakali sme.
Dvaja muži z Klenovca prišli pre
nás na hranicu v noci. Ďakujeme!“
Rozprávali mi s dojatím o tom,
ako boli strašne unavení, ale keď
potom ráno uvideli kde sa ocitli,
keď videli naše vrchy, hory... Úžas,
sláva Bohu. Artem aj Lena už pracujú. Vo firme Lowa ich zamestnali,
aj umožňujú striedanie smien kvôli
najmladšiemu, ktorý chodí do škôlky. Deti chodia do školy, sú vďačné
za učiteľov aj spolužiakov. Majú už
aj kamarátov, pretože ich bývalí
spolužiaci sú teraz už doslova po
celom svete.
Druhá rodina je ubytovaná na
starej evanjelickej fare. Tatiana so
štyrmi deťmi je vďačná za to, ako
im pomáha pán farár s manželkou
a iní. Tiež bude zamestnaná vo firme Lowa, deti chodia do školy. Ich
príbeh zatiaľ tak nepoznám. Viem,
že prišli neskôr z Ivanofrankovska.
Keď som sa s ňou rozprával, práve
jej telefonovali z Ukrajiny. Dozvedela sa, ako ruskí vojaci prišli do
domu, ktorý ešte stál. - „Vyjdite z
domu,“ prikázal vojak. Prečo?, opýtali sa. -„Kamandír raskazal,
vychodíte!“ (veliteľ rozkázal). Vyšli,

a ich dom vyhodili do vzduchu. Tatiana začala plakať, mne tiež nebolo všetko jedno! V plači ešte povedala: - Vojaci vošli do iného domu a
postrieľali všetkých ľudí... Pačemu,
pačemu ? (Prečo, prečo?)....
Čo sa to deje? Môžeme si myslieť, že to všetko nie je pravda, že
je to zmanipulované, čo hovoria
utečenci, čo ukazujú v televízii.
Chápem také vysvetlenie. Inak
by sme sa z toho psychicky zrútili. Na Ukrajine zomierajú deti,
príbuzní, manželky, manželia, rodičia – preto stadiaľ ľudia utekajú.
Nedávno sme oslávili Veľkonočné
sviatky. Kristus sa vzdal svojich
práv a zomrel za všetkých. Neriešil náš rodokmeň, národnosť rasu,
majetok, príslušnosť k niečomu.
Tieto veci sú zdrojom napätia a
nenávisti. Tak prečo sa to my ľudia pokúšame riešiť ? Nikdy sa to
nepodarilo a nepodarí. Nenávisť a
túžba po pomste ako keby neverili
pravde Veľkej noci, že bolo navždy úplne zaplatené za všetky viny
ľudstva. Nádejou pre Ukrajinu a
pre všetkých ľudí je zázrak lásky k
blížnemu a ten vďaka Bohu a dobrým ľuďom môžeme pozorovať na
vlastné oči.
Ján Kováčik

Súťaž spevákov a skupín
Krajská súťaž detského hudobného folklóru, súťaž sólistov spevákov a speváckych skupín „Vidiečanova Habovka“ sa uskutočnila
dňa 29.apríla v Kokave nad Rimavicou.
Zlaté pásmo si vyspievala Andrejka Rapčanová speváčka DFS
Mladosť z Klenovca.
Strieborné pásmo si vyspievala Dominika Kasáčová, speváčka
DFS Mladosť z Klenovca.
V kategórii spevácke skupiny:
Dievčenská spevácka skupina
DFS Zornička – Strieborné pásmo.
Krajská súťaž celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Eniki
beniki, choreografií detských folklórnych súborov sa uskutoční 13.
mája tiež v Kokave nad Rimavicou.
Hronsecká lipová ratolesť sa
uskutoční dňa 28. mája v Hronse-

ku. Našim postupujúcim želáme
veľa úspechov.
- jz -

Speváčka DFS Mladosť Daniela
Rapčanová.
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