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

ˇ
XIV. rocník

ˇ
císlo
6 /december 2017

Vážení spoluobčania,
mesiac december a každá zapálená sviečka na adventnom venci
nám napovedá, že najkrajšie sviatky v roku sa rýchlo blížia. Prichádzame do obdobia charakteristického kúzlom Vianoc. S blížiacim sa koncom roka v našich pracovných kalendároch prevažujú
povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou
ako samozrejmosťou. Uvedomme si však, že život nie sú preteky s
časom, ani súťaž s lákavými výhrami. Život, to sú ľudské hodnoty.
To je práca pre iných a radosť z vydarených výsledkov. Všetko
toto si vo vianočnom čase uvedomujeme oveľa viac, ako inokedy
v priebehu roka. No zároveň sa tešíme, na hoci i krátke chvíle strávené v harmonickej rodinnej nálade. Výnimočnú atmosféru okrem
vianočného stromčeka dotvára aj ligot sviečok na adventnom venci, vŕzgajúci sneh pod nohami, sviatočné božie slovo v kostole či
polnočná omša.
Milí spoluobčania, s Vianocami a následne so vstupom do nového roku sa spájajú nové predsavzatia, nové pracovné a osobné
ciele. Prajem vám, aby vás úspech sprevádzal na každom kroku,
pri každej práci, pri všetkých rozhodnutiach. Prajem vám veľa pozitívnej energie, nech je pre vás pevné zdravie a rodina oporou
počas celého roku 2018.
Zároveň chcem úprimne poďakovať za spoluprácu v tomto roku
zamestnancom obecného úradu a zástupcovi starostky obce, poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce, členom komisií, vedeniu a členom folklórnych súborov, športových
klubov a hasičov, vedeniu a zamestnancom našich škôl, roľníckeho družstva, vedeniu a členom cirkevných zborov, organizácií a
združení v obci, súkromným podnikateľom a aktívnym občanom,
s ktorými sme sa spoločne, často nad rámec svojich povinností a
v osobnom čase venovali hľadaniu, formovaniu a presadzovaniu
riešení užitočných a potrebných pre našich občanov, pre našu
obec. Verím, že i v nadchádzajúcom roku bude naša spolupráca
sprevádzaná korektným prístupom, ochotou, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu, k spokojnosti našich
občanov a k rozvoju našej obce.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Vianočná k nám prišla chvíľa, darčeky nám pripravila.
Ihličie a kapor vonia, na stromčeku zvončeky zvonia.
Brodíme sa večer v snehu, v očiach máme zvláštnu nehu.
Pozrieme sa pod stromček, čo nás čaká za darček.
Bohatý stôl, voňavú rybu, sviatočná večera nech nemá chybu.
Nech sa splnia Vaše priania, anjeli Vaše cesty chránia
a problémy sa Vás stránia.
S prianím všetkého dobrého v Novom roku 2018 všetkým čitateľom želajú členovia redakčnej rady Klenovských novín.

Pokoj ľuďom dobrej vôle 2017
V druhú adventnú nedeľu 10. decembra sa tak ako aj po iné roky
uskutočnilo tradičné adventné podujatie Pokoj ľudom dobrej vôle.
Organizátori podujatia obec Klenovec, o. z. RODON a Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s účinkujúcimi, tento podvečer
chceli darovať pokoj a lásku do sŕdc, prostredníctvom vianočných
piesní, kolied a vinšov. Veď všetci očakávame najkrajšie sviatky
roka, sviatky pokoja, lásky, kedy aj rodiny sa snažia viac stretávať
a tak sa aj na tomto podujatí stretlo pomerne dosť ľudí, veď sála
kultúrneho domu bola zaplnená.

Podujatie sa začalo o 15.00 hod. tvorivými dielňami v rámci projektu GMOS
Rimavská Sobota pod názvom Čarovná studnička - prezentácia zvykov
zimného slnovratu, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. O 16.00 hod. sa začal samotný program Pokoj ľuďom dobrej
vôle. Na úvod programu moderátorka
Marianna Resutíková uviedla slávnostný večer, privítala hostí a odovzdala
slovo starostke obce Klenovec Zlate
Kaštanovej, farárovi ECAV v Klenovci
Romanovi Rozkošovi ako aj kazateľovi
BJB v Klenovci Štefanovi Dankovi. Po

príhovoroch zaspieval spevokol ECAV,
pod vedením Anny Germanovej, ktorý dirigoval Vladimír Vančík. Spevokol
BJB pod vedením Pavla Ostricu sa
predstavil vianočnými piesňami zo
siedmich krajín sveta. S blokom vianočných piesní a vinšov návštevníkov
pozdravila aj spevácka skupina Klenovčianka, ktorá pôsobí pri Jednote
dôchodcov Slovenska v Klenovci pod
vedením Jána Trnavského.
S folklórnym programom sa predstavili detské folklórne súbory Zornička a
Mladosť so sólistkami Alžbetkou Váradiovou a Andrejkou Rapčanovou, ako

aj folklórny súbor VEPOR pod vedením manželov Stanislavy a Jaroslava
Zvarovcov. Hosťami predvianočného
programu boli členovia folklórnej skupiny Kýčera z Čierneho Balogu, ktorí
prezentovali Betlehem a vianočné koledy z Čierneho Balogu. Adventný večer sa ukončil spoločnou piesňou Čas
radosti, veselosti.....
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí
vytvorili krásnu atmosféru a to za vianočnú výstavu Špeciálnej základnej
škole a Základnej škole s materskou
školou V. Mináča, občianskemu združeniu RODON, občianskemu združeniu Agáta, výrobcom vianočných
ozdôb a ikebán Mariánovi Mináčovi,
Božene Moncoľovej, Zuzane Jakabšicovej, Anne Šulekovej, Alene Figuliovej, a Evke Mináčovej z Klenovca,
Jaroslave Ďurove z Rovného, Kataríne
Slaninovej z Hrnčiarskych Zalužian,
Terézii Kučerovej z Vyšného Skálnika,
Helene Kamenskej z Kadluba. Poďa-

kovanie patrí aj všetkým, ktorí pomohli
pri výzdobe a inštalovaní výstavy.
Za ozvučenie ďakujeme zvukárom
BJB v Klenovci a Pavlovi Vančíkovi,
za DVD záznam a fotodokumentáciu
Imrichovi Garlatymu. Autorsky večer
pripravila Stanislava Zvarová a organizačne zabezpečil Jaroslav Zvara.
- jz -
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Bohatý kultúrny program bol súčasťou tradičného adventného podujatia Pokoj ľ uďom dobrej vôle v miestnom kultúrnom dome v druhú adventnú nedeľ u.

Starostka obce Klenovec Zlata Kaštanová
Sú chvíle, keď to dobré v nás odrazu dostane hlas.
Sú chvíle, keď nám duša skrehne.
Sú chvíle, keď sme citlivejší, vnímavejší, ohľaduplnejší.

Áno, k takýmto chvíľam patria aj Vianoce. Hovorím o sviatkoch, čo vchádzajú takmer do všetkých príbytkov na
svete. O čom vlastne Vianoce sú?
Vianoce sú o viere v dobro, súcit, lásku. Je to spojitosť ľudského a božského v betlehemskom dieťati.
Vianoce sú o tom, že sa v nás rozpúšťa ako vosk na sviečke to negatívne,
nahromadené za celý rok. Sú o tom,
že chceme v spoločenstve blízkych
ľudí pri štedrovečernom stole odriekať
modlitbu, i rozkrojiť jabĺčko, aby sme

poverčivo nahliadli do budúcnosti.
Vianoce sú o spomínaní na tých, čo
už nie sú medzi nami, o spomínaní na
detstvo, na uplynulý život, o bilancovaní minulosti.
Sú časom dávania a prijímania. A za
to treba poďakovať, zamyslieť sa nad
sebou, nad tým, čo nám tento rok priniesol a čo zobral. Treba nielen upratať
príbytky, ale aj ľudské vnútro. Vymiesť
z neho to negatívne, aby sme boli pripravení opäť vykročiť k členom rodiny,
priateľom, známym, susedom
v nastávajúcom roku.
A hlavne, Vianoce by mali byť sviatkami pokoja. V dnešnom rýchlom
svete potrebujeme takéto ostrovčeky
kľudu, ktoré nás donútia pozastaviť

Farár evanjelickej cirkvi a.v. Roman Roskoš
Na tomto mieste si uvedomujem,
ako neskutočne rýchlo uplynul ďalší
rok. Pamätám sa, akoby to bolo len
včera, ako som stál na tomto mieste
takto pred rokom. A sme tu opäť. Čo
všetko sme stihli za ten čas prežiť?
Čo všetko sa nám prihodilo? Boli to
iste veci radostné, ale sú aj okamihy,
ktoré by sme najradšej vymazali, urobili inak, alebo by sme boli radšej, ak
by sa nestali. I to pozitívne, i to negatívne patrí k životu. Spolu to vytvára
absolútne jedinečné existencie. Nik

z nás nemôže povedať, že prežil to
isté ako iný človek. Rovnako ako ani
dvaja ľudia nie sú rovnakí, tak je to aj
so životmi. Nenájdeme dva totožné. A
napriek tomu sú veci, ktoré nás spájajú. Sú to jednak rodinné putá, sú to
možno rovnaké záujmy, sú to možno
rovnaké miesta, ktoré navštevujeme.
Napriek rozdielnosti môžeme povedať,
že máme niečo rovnaké – spoločné. A
mohol by som sa teraz pýtať: Kto má
rád leto? Kto má rád zelenú? Kto má
rád kurča s ryžou? Som presvedčený,

Kazateľ Bratskej jednoty baptistov Štefan Danko
Chcel by som v tento krásny predvianočný čas povedať niekoľko slov
v mene nášho zboru Bratskej jednoty
baptistov v Klenovci. Je to vždy úžasný čas, keď sa blížia Vianoce a mám
ho osobne veľmi rád. Ľudia majú k
sebe akosi bližšie, viac sa na seba
usmievajú, viac si pomáhajú, prijímajú
sa, či trávia spolu čas. Ale pýtam sa,
či niekedy nezabúdame na hlavného
oslávenca, ktorého narodeniny si o
pár dní budeme pripomínať. Je to Ježiš Kristus... Boh v ľudskom tele, ktorý
prišiel na túto Zem, aby nás zachránil.

Keď sa narodil, Biblia hovorí, že nebolo
pre Neho miesta v betlehemskom hostinci. Keď bol dospelým mužom, nebolo pre Neho miesta ani v Jeruzaleme
a kruto Ho zabili za bránami mesta. A
obávam sa, že pre Neho často nie je
miesto ani dnes v našich srdciach a
životoch. Sme zamestnaní toľkými nepodstatnými vecami... Prečo je to tak?
Prečo radšej vykupujeme obchody ako
sa sami necháme vykúpiť Spasiteľom
sveta? On prišiel pre každého jedného
z nás. Nikto Mu nie je ľahostajný. Či je
to jednoduchý roľník, alebo top-mana-

sa, vydýchnuť si. Preto všetkým prajem, nech si s vami k štedrovečernému
stolu spolu s Vianocami sadne láska k
blížnemu. Nech si k vám sadne tichá
radosť, ponúknuté priateľstvo, nežné
gesto, nech sa ozve: Pokoj ľuďom dobrej vôle...
Vianoce sú aj sviatkom detí, vnúčat,
ktoré pod stromčekom zabudnú na
celý svet. V jednom krátkom okamihu
existujú len ony a ten nádherne zabalený darček v ligotavom papieri. Koľko
nedočkavosti je v malých prštekoch,
keď ho netrpezlivo rozbaľujú, priam
ani nedýchajú vo chvíli očakávania nad
tým, čo im Ježiško priniesol. A keď už
pomaličky začne doznievať vianočné
prekvapenie, deti sa uvelebia na pohovke, sledujúc televízne rozprávkové
príbehy. A cítia v sebe zvláštny pokoj,

pretože z jednej strany sedí mama, z
druhej ocko, oproti zase starkí...
Lebo Vianoce sú hlavne sviatkom rodiny. Spolu sa pomodliť, spolu zaspomínať na tých, čo s nami nemôžu byť,
spolu zasadnúť k štedrovečernému
stolu, spolu si zanôtiť Tichú noc... To
je zmyslom Vianoc. Tešiť sa z blízkosti
milovaných ľudí.
A preto vám želám, aby pre vás vianočné sviatky boli časom spokojnosti.
Veľa zdravia, životnej iskry a radosti, a
nech vám to všetko vydrží po celý ďalší
rok. Krásne, ľudské, spokojné Vianoce
všetkým ľuďom dobrej vôle!
Nech sme v novom roku k sebe milší,
ohľaduplnejší, nech zmierlivosť náš
krok stráži. A s vianočnou koledou
nech sa k nám vráti ten pravý symbol
Vianoc.

že pri otázke: „Kto má rád Vianoce?“
by sme sa iste prihlásili všetci. Nepoznám človeka, ktorý by ich nemal rád.
A tak si dovolím tvrdiť, že Vianoce sú
niečím, čo nás pri všetkej našej rozdielnosti, spája. Spája nás aj obsah týchto
sviatkov. A to je narodené dieťa – Ježiš
Kristus. Boh sa stal človekom, aby nám
ponúkol možnosť záchrany. Bez ohľadu na našu rozdielnosť túto možnosť
dal všetkým. Týka sa každého jedného z nás. Nik nie je vynechaný ani
zabudnutý. Myslime na to. Boh sa stal
človekom kvôli nám – kvôli mne i tebe

osobne. Nepoznám na svete človeka,
ktorý by urobil niečo pre všetkých ľudí
planéty. Ale zato poznám Boha, ktorý
niečo také spravil. Zjavne to teda bude
niečo dôležité a významné. Ja prajem
všetkým nám, aby sme si počas týchto
Vianoc uvedomili, čo všetko sme dostali v dare Božieho Syna. Aby sme si
uvedomili skutočný duchovný význam
vianočných sviatkov.
V mene svojom i v mene cirkevného
zboru ECAV Vám prajem pokojné a
požehnané prežitie sviatočných dní a
veľa zdaru i v novom roku.

žér v obrovskej irme. Každého volá k
sebe a špeciálne v tento čas Vianoc.
Vianoce nám hovoria príbeh o úžasnej
nádeji, ktorú dal Boh nám, ľuďom, v
Jeho Synovi. Do temného sveta totiž
prišlo SVETLO SVETA. Ak má niekto z
vás pocit akoby tápal v tme a v bahne
beznádeje, chcem vám povedať: Je tu
východisko. Je tu svetlo a je tu nádej,
ktorá môže prísť do Vášho života už
dnes, podobne ako pred niekoľkými
rokmi vstúpila do toho môjho. Na Vianoce sa obdarúvame, pretože kedysi
dávno Boh dal ten najväčší dar ľudstvu
– Svojho Syna, a teraz je rad na nás.

Čo Mu dáme my, čo by pre Neho malo
cenu? Veď Boh má predsa všetko, tak
čo mu ponúknuť? Má všetko, ale nemá
srdce človeka, ktoré sa Mu nevydalo.
Môžeme mu dať len seba samých,
takých akí sme, nedokonalých, špinavých od hriechov a On nikoho, kto k
Nemu príde, nevyhodí von. Veď On neprišiel pre spravodlivých, ale hriešnikov
volať k pokániu. V ten deň bude oslava
v nebesiach – hovorí Božie slovo. Tak
vám zo srdca prajem, aby to Božie
svetlo a nádej naplnili Vaše domovy
počas týchto vianočných sviatkov. Požehnané Vianoce!
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Adventný čas v našej „špecke“
Aj keď názov článku naznačuje, že sa v ňom bude písať o tom, čo
všetko sa udialo v našej škole v čase adventu, nie je to celkom tak.
Dovolím si napísať pár slov trochu inak ako obyčajne.

Áno, je tu advent, čas v roku, na ktorý sa tešíme asi takmer všetci. Čas
predvianočný, plný očakávaní, ale aj
príprav a zhonu. Aj keď obdobie adventu trvá štyri týždne pred narodením
Ježiša Krista, to, že sa blížia Vianoce,
nám pripomínajú už v novembri, ba
niekedy už aj v októbri, rôzne reklamy,
tovar v obchodoch, široká ponuka tipov
na darčeky. Mnohí akosi zabúdame, o
čom Vianoce sú ... Že sú najmä o láske, o láske ako takej, o láske k sebe, k
iným, k Bohu.... O láske nielen v čase

Vianoc, ale po celý rok, po celý život.
V jednej našej triede majú žiaci na
nástenke napísané nasledujúce slová
o láske:
„Láska by nemala ležať v balíčku pod
stromčekom a čakať, kedy ju niekto vyslobodí. Mali by sme ju mať stále pri
sebe a používať ju pri každej vyslovenej vete, pri každom vykonanom skutku. Stačí sa usmiať na mamu, na pani
učiteľku, tetu predavačku, starčeka v
parku na lavičke. Stačí pekne pozdraviť a poďakovať, pomôcť susedke s ná-

kupom, zahrať sa s kamarátmi. Stačí
zabudnúť na hádky a viac počúvať, čo
hovoria iní, čo ich trápi a z čoho majú
radosť. Zdá sa Vám to málo? Verte, že
keď každý zasvieti vo svojom srdci maličkú iskričku lásky, svet sa rozžiari tým
najjasnejším svetlom, ktoré dokáže
uzdravovať a prinášať ľuďom nádej.“
Tak čo poviete na tieto slová? Skutočne stoja za povšimnutie. Aj keď si mnohí myslia, (dúfam, že je ich čím ďalej
tým menej), že sme len taká „hlúpa“
škola, snažíme sa vychovávať našich
žiakov v láske a k láske. „Múdrosť“ v
živote často neznamená, koľko toho
vieme, koľko máme vedomostí, ale
to, akí sme, ako sa správame, čo robí-
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me. Možno sa teraz niektorí pousmejú
nad týmito slovami. Viem, že výchova
a vzdelávanie dnešných detí je veľmi
náročná, ale verím, že aj keď nie všetci, ale aspoň niektorí sa aj vďaka našej
„špecke“ stanú lepšími, „múdrejšími“,
že budú mať v srdci kus takej lásky, o
akej sa písalo.
Všetkým čitateľom Klenovských novín, ale nielen im, všetkým ľuďom praje
naša „špecka“, aby u každého svietila
v srdiečku aspoň maličká iskrička lásky, aby zabudli na hádky, na všetko
zlé, aby viac počúvali ľudí okolo seba
a venovali čas svojím blízkym.
Prajeme Vám tie najtrblietavejšie, najsladšie, najkrajšie, naj..., jednoducho
Vianoce, aké majú byť!

ŠZŠ Klenovec

Ilustračné fotograie z bohatej a rôznorodej činnosti miestnej špeciálnej základnej školy nielen počas adventného obdobia.

Putovanie po Svätej zemi
V októbri som sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí novinárov, ktoré zorganizovali izraelskí kolegovia. Bol to krásny
týždeň neopakovateľných zážitkov.

Už príchod do Izraela bol nevšedný. Na letisku som
mala osobný pohovor s bezpečnostným úradníkom a
prísnu kontrolu batožiny, lebo sa obávajú terorizmu.
Všade, kde sme sa pohybovali, boli ozbrojení policajti
a vojaci. Boli to mladí ľudia. V Izraeli aj dievčatá majú
povinnú vojenskú službu. Prileteli sme do Tel Avivu.
Odtiaľ naša cesta pokračovala do prímorského mesta Hadera. Večer nás zobrali organizátori stretnutia
na prechádzku do národného archeologického parku
Caesarea. Vybudoval ho rímsky miestodržiteľ Herodes Veľký v rokoch 25 —13 pred n. l. V súčasnosti
je tu veľa galérií, reštaurácií a obchodíkov, ktoré sú
otvorené do neskorých hodín.
Na druhý deň sme absolvovali prehliadku závodu na
výrobu sladkej vody z mora. Izrael má veľký problém
s pitnou vodou. Naše putovanie pokračovalo smerom
na sever do dediny Fassouty. Žije tu arabská komunita. Miestna mládež pripravila pre nás hudobný program. Ženy nás ponúkli občerstvenim.
Ďalší deň sme spoznávali Golanské výšiny (500—
720 m n. m.). Je to sopečná náhorná planina s boha-

tou faunou a lórou. Naskytol sa nám výhľad do Sýrie
a Libanonu. V súčasnosti tu operujú mierové jednotky
OSN. Táto oblasť je svojimi klimatickými podmienkami vhodná na pestovanie révy. Nachádza sa tu jedno
z troch najväčších vinárstiev – Golan Heights, kde
vyrábajú veľmi kvalitné vína. Prehliadka sa nezaobišla bez degustácie vína. Mali sme možnosť ochutnať
z bielych odrôd Sauvignon blanc a Chardonnay a z
červeného vína Cabernet Savignon a Syrah. Ešte v
ten istý deň sme zašli do významného pútnického
mesta Nazaret. Navštívili sme najväčší kresťanský
kostol Baziliku zvestovania, kde sa nachádza Jaskyňa zvestovania. Je to miesto, kde archanjel Gabriel
zvestoval panne Márii, že porodí dieťa a narodí sa
Syn Boží.
Ďalší deň sme strávili pri Mŕtvom mori. Doprali sme
si pár hodín jedinečného relaxu a na vlastnej koži
sme vyskúšali jeho liečivé účinky. Nevynechali sme
ani návštevu starobylej pevnosti Masada, pamiatku
svetového dedičstva UNESCO. Unavení od slnka
sme sa presunuli do zelenej rezervácie Ein Gedi. Tu
sa nachádza kibuc. Osadu vybudovali na planine. Tu
žijú ľudia na princípe socializmu. Kibuc je veľký ako
naše dediny. Ponúka služby v turistickom ruchu. Je
tu wellnes s liečivou vodou z Mŕtveho mora, hotelový
komlex, ktorý je vo veľkej botanickej záhrade. Rastú

tu najmä stromy dovezené z južnej Afriky.
Presunuli sme sa do Jeruzalema. Tu sa zrodilo kresťanstvo, tu bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych Ježiš.
Jeruzalem je unikátnym mestom pre Židov, kresťanov a moslimov. Staré mesto o rozlohe 1 km2 je plné
kostolov, mešít a synagóg. Zahŕňa Chrámovú horu,
baziliku Svätého hrobu, Skalný dom, mešitu Al-Aksá
a Múr nárekov. Je to židovská pamiatka s úžasnou
atmosférou, pozoruhodné miesto počas dňa i noci.
Navštevujú ho stovky modliacich sa Židov. Stále je
osvetlené. Aj turisti musia mať na hlave pokrývku.
Delí sa na štyri štvrte: kresťanskú, židovskú, moslimskú a arménsku. Na malom kúsku je celý svet. Prešli
sme aj krížovú cestu Via Dolorosa. Cesta vedie uličkami Starého mesta cez miestny trh v dĺžke 600 m a
má 15 zastavení.
Naša cesta po Izraeli sa blížila ku koncu. Presunuli
sme sa opäť do Tel Avivu. Je to moderné, inančné
a kultúrne centrum, plné mladých ľudí. Skupiny ortodoxných Židov v čiernych oblekoch možno stretnúť
len zriedka. Žije sa tu dlho do noci. Mesto je na brehu Stredozemného mora. Tu sme strávili ešte jeden
deň. Prešli sme sa po mestskej pláži a došli sme až
k starej časti mesta. Je to očarujúce miesto s pouličnými umelcami, reštauráciami, galériami a krásnym
parkom.
Bolo zaujímavé pre mňa spoznávať túto krajinu s
malou rozlohou napriek problémom, ktoré má.

Zdenka Molitorisová
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Čo nového u nás v škole
Školský rok je už v plnom prúde a
popri plnení školských povinností
sme sa snažili spestriť žiakom prácu
v škole rôznymi aktivitami, besedami,
projektmi, zapojením sa do rôznych súťaží, kde môžu prezentovať svoj talent,
zručnosť, kreativitu alebo šikovnosť.
Naši žiaci nás reprezentovali v rôznych športových súťažiach: v športovej
postupovej súťaži vo futsale, ktorá sa
uskutočnila v Mestskej športovej hale
v Hnúšti. Bedmintonisti nás úspešne
reprezentovali na okresných majstrovstvách dvojčlenných družstiev v Hrachove. Veľmi milé boli dve športové
popoludnia so špeciálnou základnou
školou. Najprv to bol priateľský futbalový zápas medzi žiakmi druhého stupňa
a naše druhé oddelenie navštívili žiaci
s pani vychovávateľkami, zmerali si
svoje sily, šikovnosť, obratnosť a zručnosť v rôznych súťažiach, ale si aj zatancovali. Prijímanie prvákov do cechu
družinárskeho bolo nezabudnuteľným
zážitkom pre našich najmenších žiakov.
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka si rozšírili svoje vedomosti z oblasti prírodo-

vedy v besede Význam lesa a rastliny
nášho kraja. Beseda o lesných stromoch a kroch nášho okolia bola spojená s prezentáciou, spestrená zbierkami, ukážkami, ale aj živým materiálom.
Žiaci 5.ročníka si otestovali svoje vedomosti v celoslovenskom testovaní
T-5 2017. To, že máme v škole nadaných matematikov, potvrdzuje 21 našich úspešných žiakov v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor.
Pri príležitosti Dňa ilmu a divadla v
Klenovci nám divadelníci zahrali veľmi
pekné predstavenie pre školský klub
detí Šašo Fifo, Vierka a začarované
prasiatka. Divadlo Clipperton nás v decembri pobavilo predstavením Zbojník
Rumcajs. Divadelné predstavenia sa
deťom veľmi páčili, čoho dôkazom boli
búrlivé potlesky, deti si zaspievali, ale i
zatancovali.
Mesiac december sa takmer u každého človeka spája s príchodom najkrajších sviatkov roka Vianoc. Nie je to inak
ani v našej škole a vianočná atmosféra
vládne hneď, ako otvoríte brány školy.
Predvianočné aktivity spojené s vyzdobením celej budovy školy, s prípravou

Mali sme menšie gazdovstvo a ja som v lete spával
veľmi rád v kolešni na sene. Keď som sa ráno zobudil, pozoroval som lastovičky, ako usilovne od rána
lietajú a pritom štebocú. Chcel som si ešte poležať,
keď som zvonku počul mamu: - „Andrej, poď rýchlo
dolu, s otcom je zle, treba zapriahať!“ Vytušil som z
hlasu mamy, že je to vážne. Rýchlo som sa poobliekal. Mama ma už dolu čakala. - „Čo sa stalo mama?“
- opýtal som sa. - „Otec dostal veľké bolesti brucha,
musí sa dostať čo najskôr do nemocnice. Rýchlo zapriahni, chlebík so slaninkou som ti zabalila, naješ sa
cestou. Voly sú vonku, idem za otcom, viac ti nemôžem pomôcť, vieš, ten môj chrbát.“
- „Zapriahni,“- aké jednoduché pre chlapa. No ja
som mal len desať rokov, chlapec slabšej konštrukcie. Otec bol mocný chlap. Aj musel byť, lebo sme
mali voly, no voliská. Rohy mali hádam metrové.
Keď šli cez dvere do chlieva, museli si natočiť hlavy,
aby prešli. Kešo aj Riavko, naše voly, sa popásali pri
voze, tak som ich previedol retiazkami k jarmu. Stáli
a čakali. Bolo treba zodvihnúť jarmo, vybrať kliny a
nasadiť na mohutné šije. Rozkročil som sa, ako to
robil môj otec, chytil som oje s jarmom, aby som ho
zodvihol, ale ani som s ním nepohol. Nevládal som. –
„Čo budem teraz robiť?“ Mal som veľký strach o otca.
A pomoc od susedov ďaleko, ďaleko... Kľačal som pri
tom ťažko drevenom jarme a na ňom svoje slabé
ruky. Nahlas som vzlykal: - „Bože, čo mám teraz robiť? Ja nevládzem!“
Nikdy v živote nezabudnem, čo sa potom stalo.
Na tvári, pri samom uchu, som zacítil silné dýchanie
Riavka. Náš vôl zohol šiju až dolu k jarmu. Videli ste
voly, viete, aké sú to mohutné zvieratá. A jarmo dole
na zemi. Ako sa musel ten vôl poskladať... Pritisol
som sa k tej volskej hlave a šepkal: - „Riavko, ako si
vedel?“ Mal som ešte čo robiť, kým som jeho mocnú šiju natlačil za klin, ale čože to už bolo! Keď sa
postavil, zodvihol aj jarmo, a tak som Keša už ľahko

stromčeka, pečením a zdobením medovníkov, návštevou Mikuláša, čertov.
Anjela, prípravou karnevalu, návštevou
Domu dôchodcov a sociálnych služieb
sú v plnom prúde. Už len zaželať všetkým ľuďom obce požehnané vianočné
sviatky, nech ticho Vianoc vás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po
celý nový rok. Vianoce sú obdobím,
keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď

zapriahol. Zdalo sa mi, že náš druhý vôl si vôbec nič
zvláštne nevšimol. Otcovi sme pomohli na voz a v
nemocnici ho potom hneď operovali. Rodičia nám
vždy hovorili: - „ Ťažkosti života nás robia silnejšími.
Andrej, vždy dôveruj Bohu, On ťa nikdy nesklame!“
Tento príbeh mi vyrozprával pán profesor Andrej
Zambor, ktorý bol v sedemdesiatych rokoch zástupcom riaditeľa gymnázia. Ja som do tej školy šiel s
prihláškou mojej sestry, pretože ju neprijali na strednú školu, kde sa hlásila skôr. Okrem riaditeľa bol v
kancelárii aj pán Andrej, ktorého som dovtedy poznal
len z videnia. Riaditeľ ma vypočul. Veľmi mi vyčítal,
že sestra chce ísť na túto školu až teraz, keď ju inde
neprijali. - „Ale to je nič,“ - pokračoval, - „tak to robia
aj iní. Ale viete o tom, aký má vaša sestra posudok?“
- „Neviem, ale tuším to,“ - odpovedal som. - „Skoro

Nevzdávajte sa prosím..
všetci žiaci, alebo ich rodičia, ktorí chodia do kostola,
mali v posudkoch, že sú nábožensky vychovávaní,
čo je v rozpore so socialistickou výchovou, a preto sa
nedoporučuje prijať takého žiaka na ďalšie štúdium.“
Riaditeľ na to zvýšeným hlasom: - „No vidíte a čo ja s
tým teraz môžem robiť?“ - opýtal sa ma. Zmohol som
sa na odpoveď. - „Som prekvapený, že vás vôbec nezaujíma, aké má moja sestra známky a či sa rada učí.
Moja sestra má samé jednotky a je veľmi usilovná,
veď preto som sa prišiel za ňu prihovoriť.“ - „Nedá
sa nič robiť, pretože mám smerné čísla počtu žiakov
z krajského inšpektorátu v budúcom školskom roku a
podľa nich máme už plný počet. Česť práci,“ - lúčil sa
so mnou súdruh riaditeľ.
Odchádzal som sklamaný, smutný. Vyšiel som
pred školu na ulicu, nevediac, ako to poviem sestre.
- „Počkajte, počkajte!“ - ozvalo sa za mnou. Zástupca
riaditeľa, ktorý bol celý čas ticho, volal za mnou. -

si uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. Vianočný čas má
svoje neopísateľné čaro pre každého,
kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a
pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam,
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a
želania.
Prajeme vám v tento sviatočný čas,
ale aj po celý nový rok 2018 to najcennejšie pre človeka - zdravie, aby sme
boli k sebe navzájom dobrí a chceli
každému rozdávať len radosť.

ZŠ s MŠ V.Mináča Klenovec

„Nevzdávajte sa, prosím vás!“ - „A čo môžem ešte
robiť?“ - odpovedal som skleslo. Vtedy mi pán profesor vyrozprával príhodu zo svojho detstva. Tú s
volmi. Ešte aj teraz mi chodí mráz po chrbte, keď si
predstavím, s akým vzrušením mi o tom volovi rozprával. Predsa len, vôl nemá rozum a čo urobil. Pochopil som, že mi chce povedať, aby som dôveroval
Bohu. aj keď všetko nepôjde podľa mojich plánov...
Priznám sa, nečakal som takúto „kázeň“ pred gymnáziom na ulici. To skôr v kostole. A aká jednoduchá
a krátka. Nevzdávať sa, keď prídu ťažkosti, nemoc,
smútok. Prečo? Preto lebo nám túto nádej ponúka
Boh lásky cez človeka, Bibliu, alebo aj cez voly. Zapamätám si tiež aj to, že Pána Boha aj voly poslúchajú.
A čo my ľudia..? A ešte mi povedal: - „Ja na vašom
mieste by som zatelefonoval na ten krajský inšpektorát. Porozprávajte súdruhovi inšpektorovi všetko,
ako tu a opýtajte sa aj na smerné čísla. Pozdravte
inšpektora aj odo mňa a nezabudnite povedať, že ste
z Klenovca.“ Zatelefonoval som… A prežívali sme
vďaka Bohu teplo ľudskosti a nielen chlad smerníc.
Sestru na školu prijali a úspešne zmaturovala,
potom aj VŠ. Pán profesor, aj po rokoch, ďakujem!
V tom čase, keď som písal tento príspevok, zastavil
sa u nás na návštevu priateľ z Rimavskej Píly. Bol na
Ráztočnom, kde mali stretnutie bývalí študenti gymnázia v Hnúšti po 40 rokoch. Spomínali aj na profesorov. Tento Pavel z Rimavskej Píly mi povedal, ako
pán profesor Zambor na pedagogickej porade doporučoval vtedy spolužiaka z Tisovca na ďalšie štúdium
matematiky a fyziky, pretože bol veľmi nadaný žiak
najmä v matematike. Návrh na porade neprešiel, pretože o žiakovi vedeli, že je veriaci. Pán profesor vtedy
vraj povedal: - Nevadí, svet nezbadá, že bude o jedného fyzika menej, ale veriaci získajú dobrého farára.
Aj toto sa splnilo. Tým žiakom bol dnes už Doc. ThDr.
Pavel Hanes, PhD. / kazateľ, profesor teológie../ Takže, nevzdávajme sa!
Ján Kováčik
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Deň ilmu a divadla v Klenovci

Na základe výzvy viacerých spoločenských organizácií sme si aj v našej obci pripomenuli Deň padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov.

Deň padlých vojnových veteránov
Dňa 11. novembra sme si na základe výzvy Zväzu vojakov Slovenskej
republiky, Republikovej rady Jednoty
dôchodcov na Slovensku a Klubu
vojenských veteránov Trenčín pripomenuli Deň padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov.
Pri pietnej spomienke na námestí
sme si v prítomnosti vedenia obce,
pri modlitbe farára Evanjelického
cirkevného zboru v Klenovci Romana Roskoša a starejšieho Bratskej
jednoty baptistov v Klenovci Jána
Kováčika, za účasti členov spoločenských organizácií a občanov uctili
obete ozbrojených konliktov vo svete i padlých občanov našej obce v
dvoch svetových vojnách. Pripojili
sme sa tak k celosvetovej výzve severotalianskeho
mesta Rovereto
po skončení I. svetovej vojny, ktorú
iniciovalo Francúzsko v roku 1919,
aby sa 11.november pripomínal ako
Deň padlých vojnových veteránov.
Symbolom tohto dňa je červený kvet
poľného maku z landerských polí,
čo je pripomienka básne kanadského
lekára z 1. svetovej vojny, ktorú napísal po bitke pri belgickom mestečku
Yprés v roku 1915, kde zahynuli tisíce

vojakov. Báseň sa dostala do Anglicka a tam vznikla tradícia zdobiť hroby
padlých, ale aj účastníkov tejto piety,
týmto kvetom. Kvety poľných makov,
ktoré boli položené k pamätníku padlých na námestí, vytvorili šikovné ruky
žiakov špeciálnej a základnej školy v
našej obci.
Druhým symbolom je hlas 22-tonového Zvonu mieru s návrším mesta
Poverato, ktorý odliali jeho obyvatelia
zo zbraní a nábojníc, ktoré po podpísaní prímeria v neďalekom zámočku,
pozbierali jeho obyvatelia na okolitých
bojiskách. Piliere, ktoré ho nesú, boli
vyhotovené z peňažných darov 114
štátov sveta a ich zástavy tam vejú na
počesť padlých. Na počesť Dňa padlých vojnových veteránov sa zvony na
celom svete rozozvučali o 11.hodine
a 11.minúte a hlas nášho zvonu sa k
nim pripojil.
Tretí symbol pridali štáty Európy. Sú
to plamienky horiacich sviečok. Zapálili sme sviečky a kahančeky, aby
svietili nielen na pamiatku padlým,
ale aj nám živým, na cestu k mieru
a porozumeniu medzi ľuďmi celého
sveta.
Ružena Kováčová

Optický internet už aj pre Klenovčanov

Spoločnosť ANTIK Telecom realizuje v Klenovci výstavbu optickej siete s odhadovaným spustením pripájania prvých zákazníkov
už v apríli 2018. Štvrtý najväčší operátor prichádza do obce Klenovec so svojou štandardnou ponukou – 1000 Mbit internet, digitálna
televízia s vyše 250 TV kanálmi a hlasová služba v cene.
Od januára preberá Antik aj miestnu káblovú televíziu, ktorá však
ostáva pre obyvateľov naďalej dostupná, a pre väčšinu za ešte
výhodnejších cenových podmienok. Je však potrebné sa prezmluvniť najneskôr do 31.decembra 2017. Urobiť tak môžete na obecnom úrade.
ANTIK Telecom prináša telekomunikačné služby svojim zákazníkom už v troch desiatkach miest a vyše 140 obciach na Slovensku.
Ponuke so zameraním na pridávanie a skvalitňovanie služieb za
stabilnú cenu dôveruje už viac ako 60 000 domácností.
Andrea Jain, ANTIK Telecom s.r.o.

Vo štvrtok 16. novembra sa uskutočnilo
kultúrne podujatie Deň ilmu a divadla
v Klenovci, ktoré už po šiestykrát
organizovali o.z. RODON Klenovec,
Gemersko - malohontské osvetové
stredisko (GMOS) v Rimavskej Sobote,
obec Klenovec a Miestny odbor Matice
slovenskej v Klenovci. Podujatie bolo
spojené so spomienkou na natočenie
druhého nemého ilmu na Slovensku
Strídža spod hája pred 95 rokmi.
Gemersko-malohontské osvetové
stredisko už pred týmto podujatím
pripravilo ilmové tvorivé dielne pre
žiakov Základnej školy V. Mináča a
Špeciálnej základnej školy z Klenovca
s lektorkou Jaroslavou Jelchovou. Deti
v priebehu dvoch dní vytvorili krátke
animované ilmy, ktoré odprezentovali
divákom v kultúrnom dome a tak
nadviazali na ilmárov z roku 1922,
ktorí boli priekopníkmi kinematograie
nielen v Klenovci, ale na Slovensku.
Premietli sa aj ďalšie ilmy detských

autorov z Klenovca, účastníkov
tvorivých
dielní
Gemersko
malohontského osvetového strediska
v rámci projektu Takto vidím ja. Po
premietaní boli odovzdané pamätné
listy. Autori animovaného ilmu zo
ZŠ V. Mináča, ktorý postúpil do
celoslovenského kola CINEAMA 2017
si prevzali diplom. Organizátori uviedli
aj študentský ilm Koriny Slatinskej
z Klenovca pod názvom Hŕstková
polievka.
Súčasťou Dňa ilmu a divadla bola
výstava k prezentácii ilmu Strídža
spod hája, ktorú pripravilo o.z.
RODON a divadelné predstavenie
pre deti pod názvom Šašo Fifo, Vierka
a začarované prasiatko Tour 2017.
Šiesty ročník podujatia Deň ilmu
a divadla v Klenovci bol ukončený
divadelným predstavením, komédiou
LEKÁRSKE TAJOMSTVO v podaní
Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena.

- JZ -
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Aby sa nezabudlo...
Radi sa pýšime, že sme obcou
s bohatým dedičstvom tradičnej
ľudovej kultúry, a berieme to skoro ako vec samozrejmú a pevne
danú. Možno sa nám niekedy zdá,
akoby piesne, tance, slovesnosť a
zvykoslovie samovoľne vyrastali
priamo z tunajšej pôdy, a máme
sklon zabúdať na tých, čo sa starajú, aby sa nezabudlo...
Ale nemali by sme sa mýliť: ak
v ríši hmotných statkov platí, že
predkami nastrádané bohatstvo
zbavuje potomkov starostí, v ríši
duchovných hodnôt nielenže nie je
zárukou sinekúry, ale naopak, kladie na dedičov o to väčšie záväzky
starostlivosti. Žiadna z prichádzajúcich generácií sa napokon nevyhne nutnosti osvojiť si dedičstvo
otcov vlastnou námahou. A táto
úloha sa v záplave nových konkurenčných spôsobov trávenia voľného času stáva čoraz ťažšou.
Práve obdobie striedania rokov
nám symbolicky pripomína túto
nutnosť neustálej obnovy, ktorá
sa nedá dosiahnuť inak, ako oslovením mladého pokolenia. Nezastupiteľnú rolu pri tom zohrávajú
folklórne súbory. Musíme si pripomenúť, že význam ich činnosti
siaha ďaleko za rámec estetických
hodnôt. Veď pri vyslovení názvov
ako Zornička, Mladosť a Vepor sa
nám nevybavia len zvučné hlasy spevákov, fortieľ muzikantov
a strojný postoj dievčat a chlapcov z tanečných súborov, ale aj
nadpriemerne zrelé a celoživotne
spoločensky angažované osobnosti s návykom cieľavedomého
sebazdokonaľovania a kolektívnej
spolupráce, s bohatými skúsenosťami verejnej prezentácie a dobrovoľníckej angažovanosti. Nemali
by sme sa preto čudovať, že naši
„súboristi“ popri úspechoch v samotnej umeleckej činnosti aj v roku
2017 zohrávali nezastupiteľnú
úlohu pri organizovaní mnohých

pravidelných podujatí a množstvo
ďalších slávnostných príležitostí
dokázali obohatiť a umelecky povzniesť nad prózu vecnej roviny.
Bolo by zbytočné zachádzať do
podrobností, veď pravidelný čitateľ
Klenovských novín je oboznamovaný so správami o činnosti súborov, o reprezentácii obce vo vlasti
i v zahraničí, o vynikajúcich úspechoch na súťažných fórach, ale aj
o najrôznejších ďalších aktivitách.
Čo však určite nie je zbytočné, je
poďakovanie všetkým osobám,
ktoré sa na takýchto výsledkoch
podieľali takým či onakým spôsobom. Hodno spomenúť všetkých,
ktorí pre činnosť folklórnych súborov pomáhali vytvárať vhodné
podmienky, nech už ide o obecnú
samosprávu, OZ RODON, poskytovateľov inančných príspevkov,
darov či oprávnenej časti dane.
Ale ani pri tých najlepších podmienkach by sa toto dobré dielo
neobišlo bez mimoriadnych osobností, ktoré na seba priamo berú
orfeovskú úlohu vyvádzania tradičnej kultúry od predchádzajúcich
pokolení k tým prichádzajúcim.
A tu nemožno osobitne nevyzdvihnúť zásluhy Stanky a Jarka
Zvarovcov, vyjadriť im vďačnosť
za ďalší rok plodnej práce na poli
konzervácie a kultivácie nášho
kultúrneho dedičstva a zaželať im
veľa energie do nadchádzajúceho
náročného roka, keď folkloristov
čaká významné jubileum v podobe
40. ročníka vrcholnej regionálnej
prehliadky folklórnej tvorby GMFS
Klenovská rontouka. Kiež sa
Vám aj v roku 2018 naďalej rovnako darí!
- mp -

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 23. februára 2018.

Futbalisti TJ Družstevník Klenovec ďakujú za podporu

Vianočný turnaj 29.12.

Po neuspokojivej jesennej časti I.triedy ObFZ, ktorá futbalistom
TJ Družstevník Klenovec absolútne nevyšla, nastal čas na oddych
od futbalu. Všetci sa môžeme venovať svojim rodinám a čerpať
nové sily do jarnej časti súťaže, ktorá, verím, že dopadne dobre
pre náš futbalový klub. Začiatok zimnej prípravy je plánovaný na
začiatok februára. Aktuálne pripravujeme 7.ročník Vianočného futbalového turnaja, na ktorý pozývame všetkých priaznivcov futbalu. Turnaj sa uskutoční v piatok 29.decembra na multifunkčnom
ihrisku na sídlisku v Klenovci . Ako tradične sa bude variť chutná
kapustnica, na zahriatie ponúkneme varené vínko a teplý čaj.
Chcel by som v mene nášho futbalového klubu TJ Družstevník
poďakovať hráčom, realizačnému tímu, fanúšikom a vedeniu
obce Klenovec a ďalším priaznivcom futbalu za podporu. Zároveň
chcem popriať šťastné, veselé vianočné sviatky a úspešne vkročenie do nového roku 2018. Verím, že budeme úspešnejšie reprezentovať a robiť opäť dobre meno nášmu klubu a obci Klenovec.
Ján Brndiar, manažér FK

Mikuláš sa počas svojho tohtoročného putovania Klenovcom najskôr zastavil
medzi členmi našich detských folklórnych súborov.

Mikuláš Klenovec neobišiel
Tak oko aj po minulé roky, ani tento rok
Mikuláš neobišiel Klenovec. V stredu
6. decembra s košiarom plným sladkostí už popoludní zavítal na nácvik

A s tými, ktorí sa nebáli a nehanbili,
sa aj odfotografoval.

medzi deti detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť. Keď mu deti
pekne zaspievali koledy a zavinšovali,
dostali od neho sladkú odmenu. To
bolo radosti....
Po 16.00 hodine začali deti s rodičmi
prichádzať do kultúrneho domu, kde
mali detičky pekný program, za ktorým
nakoniec privolali Mikuláša, s ktorým
prišiel aj čert. Mikuláš porozdával z
košiara balíčky plné sladkostí a detičky
odišli domov s úsmevom na tváričkách.
Mikuláš ďakuje obci Klenovec, občianskemu združeniu RODON, folklórnemu
súboru Vepor, Základnej škole s materskou školou V. Mináča a miestnemu
roľníckemu družstvu za sladkosti a
pomoc pri uskutočnení tejto deťmi očakávanej akcie. Keď Mikuláš v Klenovci
porozdával z košíka všetky sladkostí,
pokračoval vo svojej ceste ďalej robiť
radosť iným deťom. A my musíme len
veriť, že o rok príde do Klenovca znova...
- jz -

Pečieme k Vianociam
Tento rok vám prinášame recept,
ktorý som si do Klenovca priniesla
(teda nie je tradičný klenovský) a
mám ho vo svojom zošite napísaný ako Moje vianočné hviezdičky.
Potrebujeme:
20 dkg hladkej múky 00, 13 dkg
masla, 6 dkg práškového cukru,
trošku prášku do pečiva (dávam
zarovnanú mocca lyžičku), dva varené žĺtky, citrónová kôra.

Prajem krásne Vianoce!

Postup:
Vypracovať cesto, vyvaľkať (hrúbka cca 4-5 mm), vykrajovať tvary,
potrieť bielkom a hodiť – tou natretou stranou – do zmesi kryštálového cukru zmiešaného s nasekanými orechami (nie mleté).
Piecť do ružova, v mojej rúre cca
12 min na 180 °C. Vykrajujem dve
formy hviezdičiek, ale môžeme aj
rôzne tvary. Vychádza cca 50 kúskov.
(Problém je zohnať pekný cukor s
veľkými kryštálikmi; možno niektorý tmavý cukor ich má veľké.)
Anka Germanová

Klenovské noviny 6/2017

Strana 7

Úspech BK RODON Klenovec
Bedmintonový klub RODON Klenovec v tomto roku odohral už
deviatu sezónu v II.lige zmiešaných družstiev SR – skupina Západ
v bedmintone. Za roky svojej existencie vďačí obetavým ľuďom
v jeho vedení, tímu vynikajúcich bedmintonistov, ktorí si obliekajú
dres BK RODON Klenovec, ale i svojim podporovateľom a fanúšikom. Všetkým týmto ľuďom patrí obrovské poďakovanie.

Sedem sezón sme boli ako jediné
družstvo zo stredného Slovenska,
ktoré hralo v druhej najvyššej ligovej
súťaži. V sezóne 2016 postúpil do tejto
súťaže Martin, ktorý však skončil na
poslednom mieste a hneď aj vypadol.
V sezóne 2017 ho nahradila Banská
Bystrica, ktorá skončila na 6.mieste.
Mohlo by sa zdať, že deväť rokov v
akomkoľvek športovom klube nie je
veľa, ale opak je pravdou. Museli
sme toho veľa zvládnuť. Úspech, ktorý
sme tento rok dosiahli, je dôvodom na
zhodnotenie našej ligovej cesty. Naše
výsledky hovoria za nás.
Za deväť sezón sme dvakrát obsadili
štvrté miesto, trikrát tretie miesto, dvakrát druhé miesto a jeden rok sa náš
klub predstavil aj v najvyššej ligovej
súťaži – v extralige. V tomto roku sa
nám podarilo dosiahnuť historický úspech, ktorým je 1.miesto – víťaz II. ligy
SR Západ. V tomto ligovom ročníku
nás neporazil žiaden zo súperov.
Finálové kolo sa odohralo 5.novembra
v Bratislave. BK RODON Klenovec
hral proti trom družstvám, ktoré sa
umiestnili počas sezóny v hornej polovici tabuľky, čo znamená do štvrtého
miesta. Vďaka dobrej taktike a výborným výkonom hráčov sa nám podarilo
zdolať všetkých troch súperov. Hlavne
v poslednom zápase proti Fénixu Bratislava išlo o všetko, rozhodovalo sa
doslova v poslednom zápase. Vedeli
sme, že remíza nám nestačí, potrebovali sme vyhrať. BK RODON Klenovec
po deviatich sezónach dosiahol historický úspech a stal sa víťazom ligy. Ďa-

Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva Klenovec za inančnú dotáciu
a všetkým, ktorí nám darovali 2% z
dane. Verím, že našich fanúšikov po-

tešíme aj v nasledujúcej sezóne kvalitnou hrou našich hráčov.

Rudolf Kaštan st.
vedúci klubu

kujeme všetkým, ktorí nás podporili a
fandili nám. Výsledky inálového kola:
RODON Klenovec – BK Šurany
6:2 (12:5), RODON Klenovec –
BK MI Trenčín 5:3 (10:7), RODON
Klenovec – Fénix Bratislava 5:3
(10:6).

Niektorí naši hráči sa okrem slovenskej ligovej súťaže zúčastňujú aj českej ligovej súťaže.
Uplynulé obdobie bedmintonového
klubu bolo poznamenané úsilím jeho
členov povzniesť športové dianie v
obci a zmerať si sily s inými športovými klubmi. Vo všetkých rokoch našej
existencie sa to darilo, vydržali sme a
odolali i náporom rôznych ťažkostí.
Poslednú sezónu sa družstvo predstavilo v zložení: Dárius Bálint, Radovan
Kaštan, Tomáš Šplíchal, Radovan Jánoš, Rudolf Kaštan, Peter Kaľavský,
Frederika Bálintová, Martina Parobeková, Vanessa Mináčová.
Počas celého obdobia je vedúcim klubu Rudolf Kaštan st.. Všetkým súčasným, ale aj bývalým hráčom patrí moje
poďakovanie za dosiahnuté športové
výkony, zodpovedný prístup k účasti
na ligových súťažiach a spolupodieľaní
sa na inancovaní klubu.
Želám športovým klubom v našej obci
mnoho úspechov v ich činnosti, motiváciu mládeže zapájať sa do športovej
činnosti, výchovu kvalitných a úspešných športovcov a šírenie dobrého
mena svojich klubov.
Záverom chcem poďakovať za zastrešenie nášho klubu OZ RODON
Klenovec.

V závere jesennej časti sezóny 2017-2018 oslávil svoje „abrahámoviny“ manažér futbalového klubu TJ Družstevník Klenovec Ján Brndiar. Hráči mu k jeho 50ke zablahoželali vysokým víťazstvom 9:1 nad Uzovskou Panicou, takže po zápase mohla nasledovať aj menšia oslava. Vysokej výhry aj manažérovej 50-ky...

Klenovské noviny
www.klenovec.sk/kultura/klenovske-noviny

Horný rad zľ ava: Rudolf Kaštan, Radovan Kaštan, Peter Kaľ avský, Tomáš Šplíchal. Dolný rad zľ ava: Frederika Bálintová, Vanessa Mináčová, Radovan Jánoš,
Martina Parobeková a Dárius Bálint.

Bedminton počas jesene 2017
Bedmintonová sezóna 2017, ktorá sa hrala novým systémom (jar
– jeseň), je za nami. Veľa radosti však pre bedmintonistov nepriniesla. Po dlhých rokoch ostali hráči TJ Družstevník Klenovec bez
medaily z najvýznamnejších slovenských podujatí.

Na celoslovenských turnajoch Grand
Prix A sa klenovskí hráči v kategóriách
najmladších (U11), mladších (U13) a
starších žiakov (U15) na jeseň vôbec
nepredstavili. Účasť na majstrovstvách
Slovenska si tak nevybojoval ani jeden
z nich. Aj keď pravidelne absolvujú
tréningový proces, nedosahujú kvalitu
zvyšku Slovenska a tak sa predstavujú na regionálnych či oblastných
turnajoch, kde dosahujú priemerné
výsledky.
Počas sezóny sa v kategórii mladšieho (U17) a staršieho (U19) dorastu
predstavovali tri naše dievčatá: Alžbeta
a Frederika Bálintové a Michaela Ostricová. Pokusov na vybojovanie medaily
mali niekoľko, avšak v niektorých prípadoch chýbalo trochu povestného
šťastia, aby sa dievčatá mohli radovať
z medailového umiestnenie. Veríme
však, že tréningová drina im v novej
sezóne prinesie vytúžený úspech v podobe medailových umiestnení.
Poslednou kategóriou, v ktorej sa
naši hráči na jeseň predstavovali, bola
kategória dospelých. Dárius Bálint so

sestrou Alžbetou štartovali na 3. Grand
Prix A v Bratislave. Keďže Alžbeta sa
len zoznamuje s touto kategóriou,nikto
nečakal že sa presadí medzi staršími a
oveľa skúsenejšími hráčkami. Naopak,
Dárius už absolvoval tretiu sezónu medzi slovenskou špičkou. Svojími výkonmi si na poslednú chvíľu vybojoval nomináciu aj na majstrovstvá Slovenska,
ktoré sa uskutočnili 8. až 10 decembra
v Trenčíne. Žreb mu však ani v jednej
disciplíne neprial a súperi mu nedovolili
prebiť sa cez prvé kolo.
Aj napriek neúspechu v podobe medailového umiestnenia, ďakuje vedenie
bedminto-nového oddielu TJ Družstevník Klenovec všetkým bedmintonistom
za vzornú reprezentáciu oddielu a
obce Klenovec v roku 2017. Ďakuje aj
poskytovateľom 2 % z dani, obecnému
úradu, vedeniu ZŠ s MŠ V. Mináča,
sponzorom a rodičom za podporu a
prejavenú priazeň. Zároveň praje všetkým čitateľom, hráčom a sponzorom
príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a veľa pevného zdravia v roku 2018.
Richard Bálint

Vydáva obec Klenovec. Sídlo vydavateľ a a adresa redakcie: Obecný úrad, Námestie Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec, IČO: 00318850, e-mail: klenovskenoviny@klenovec.sk. Redakčná rada: Ing. Edita Bartová (predsedníčka), Richard Bálint, Milada Kochanová, Ing. Anna Germanová, Mgr. Zlata
Kochanová, Mgr. Michal Píš. Reg. číslo MK SR: EV 1890/08. ISSN1339-1976.
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Rozpočet obce Klenovec na rok 2018
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2018
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z nehnuteľností
Daň za psa

850 000 €
51 000 €
3 000 €

Daň za nevýherné hracie prístroje

0€

Daň za užívanie verejného priestranstva

0€

Daň za ubytovanie
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

100 €
33 000 €

Transfer ŠR

216 800 €

GRANTY A TRANSFERY SPOLU

216 800 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

221 800 €

Bankové úvery

0€

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

0€

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU

0€

PRÍJMY SPOLU

1 880 826,24 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2018

DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU

937 100 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

12 420 €

Príjmy z prenajatých budov a priestorov

18 855,24 €

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciach a
združeniach

10 500 €

Administratívne poplatky
Za porušenie predpisov
Licencie
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za jasle, MŠ, školské kluby
Za stravné
Úroky z vkladov
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Z dobropisov
Ostatné príjmy
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU
Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov
Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice

3 500 €
200 €
1 500 €
44 900 €
3 500 €
16 020 €
150 €
2 350 €
10 000 €
0€
100 975,24 €
430 984 €
4 500 €
0€
6 500 €

Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity

10 000 €

ZŠ - asistenti učiteľa

39 477 €

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

3 500 €
18 000 €
1 400 €
5 200 €

Podprgoram 1.2: Audit
Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Klenovec
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské slžby
Podprogram 2.3: Kronika obce Klenovec
Program 3: Interné služby obce

1 920 €
13 230 €

550 €
12 180 €
500 €
6 390 €

Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce

5 390 €

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

1 000 €

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

49 037 €

6 287 €

Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba

29 418 €

Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov

13 332 €

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

44 150 €

Podprogram 5.1: Obecná polícia

38 950 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO
Program 6: Odpadové hospodárstvo

5 200 €
78 000 €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

78 000 €

Program 7: Pozemné komunikácie

10 000 €

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

10 000 €

Program 8: Vzdelávanie

731 507 €

Podprogram 8.1: Materské školy

142 877 €

Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie

24 710 €

Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča

39 340 €

Transfer - terénni a sociálni pracovníci

31 740 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

97 106 €

Transfer - starostlivosť o životné prostredie
Transfer VÚC a MK na GMFS
MK SR - kultúrne poukazy
Osobitný príjemca RP
Recyklačný fond
Povodne
Voľby parlamentné
Voľby do orgánov samosprávy obcí

300 €
30 500 €
0€
5 800 €
200 €

92 108 €

Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

46 720 €

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

44 138 €

Podprogram 9.3: Obecná knižnica

0€

Program 10: Šport

3 390 €
0€

Voľby EÚ

0€

Referendum

0€

Vyúčtovanie (voľby VÚC)

0€

MRK II - MŠ asistent učiteľa

0€

Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec

3 000 €

ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)

1 750 €

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

452 184 €

Program 9: Kultúra

0€

Voľby prezidentské

GRANTY A TRANSFERY SPOLU

Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ

620 951 €
1 659 026,24 €

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

5 000 €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU

5 000 €

1 250 €
38 459 €

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

38 459 €

Program 11: Prostredie pre život

16 650 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

16 650 €

Program 12: Podporná činnosť

384 953 €

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

380 953 €

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

4 000 €
1 476 904 €
389 700 €

Splátky úverov

14 124 €

FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU

14 124 €

VÝDAVKY SPOLU

1 880 728 €

Prebytok bežného rozpočtu obce Klenovec na rok 2018 je 182 122,24 eur,
schodok kapitálového rozpočtu je 167 900 eur, schodok inančných operácií
14 124 eur.

