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Privítanie jari vztýčením symbolického mája
Stalo sa tradíciou, že v posledný aprílový deň na Námestí Karola Salvu v
Klenovci členovia folklórneho súboru
Vepor postavia máj ako symbol vítania
jari. Ani tohto roku to nebolo inak, na
tento zvyk sa nezabudlo a postavením
mája členmi FS Vepor za pomoci členov telovýchovnej jednoty Družstevník
Klenovec sme všetci spoločne privítali
jar.
Po postavení mája a príhovore starostky obce Zlaty Kaštanovej v kultúrnom programe vystúpili speváčky DFS
Zornička Alžbetka Váradiová, Dominika Kasáčová a Lucia Jakabšicová.

Hudobný sprievod im robil heligonkár
Jozef Bulka. Ďalej sa predstavil detský
folklórny súbor Zornička s choreograiou Pri pasení hús a detský folklórny
súbor Mladosť s choreograiou V Klenovcu na bále. V programe svoje umenie predstavila aj mužská spevácka
skupina, heligonkári Ľubomír Zvara,
Jozef Bulka a Ján Kožiak, tanečná zložka a ľudová hudba FS Vepor pod vedením primáša Jána Demeho. Na záver
sa so svojím programom predstavila
country skupina Vodopád z Brezna,
ktorá ukončila program stavania mája
v Klenovci.
-jz-

V prievodnom kultúrnom programe sa predstavili sólisti aj naše folklórne súbory Zornička, Mladosť a Vepor.

V posledný aprílový podvečer vyrástol v našej obci na Námestí K.Salvu statný
symbolický máj, signalizujúci vítanie jari.

Naša obec dostala medailu ministra obrany
V roku 2014 sme si pripomenuli sto
rokov od začiatku prvej svetovej vojny
a 70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. V roku 2015
si pripomíname 70. výročie víťazstva
nad fašizmom. Pri príležitosti týchto
dôležitých míľnikov našej histórie pripravila aj obec Klenovec spomienkové
podujatia. Z výpovedí žijúcich svedkov a záznamov z kroniky vieme, že
hrôza pred 70-timi rokmi priniesla veľa
bolesti aj v našej obci. Naši starí rodičia
na vlastnej koži zažili, že ľudia dokážu

byť oveľa horší ako akýkoľvek prírodný
živel.
V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa
17. marca 2015 uskutočnilo spomienkové podujatie k smutnému 70. výročiu
tragických udalostí z roku 1945. Zúčastnili sa ho starostovia a zástupcovia 103 slovenských obcí s podobným
osudom počas druhej svetovej vojny.
Ako uviedol riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, od septembra 1944 do
konca apríla 1945 bolo vypálených 103
obcí.

Pri tejto príležitosti minister obrany
Martin Glváč udelil zástupcom týchto obcí pamätné medaily za aktívnu
účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti, za pomoc povstaleckým
jednotkám a partizánom, za ukrývanie
zajatcov, utečencov a židovského obyvateľstva, za poskytnutie ubytovania
prenasledovaným, ale aj za odmietnutie prác obyvateľov na budovaní
obranných postavení pred príchodom
oslobodzovacích vojsk.
Za našu obec Klenovec pamätnú medailu prevzala starostka
obce Zlata Kaštanová.

Je dôležité pripomínať si tieto tragické udalosti hlavne preto, aby sa nikdy
nezopakovali. Súčasné generácie na
Slovensku si už nevedia predstaviť
udalosti, keď si človek musí brániť svoju slobodu a spravodlivosť so zbraňou
v ruke, keď si človek musí brániť svoju
domovinu, miesto, ktoré má nadovšetko rád. Miesto, kde sa narodil, kde žije,
kde vyrastajú jeho deti. Miesto, kde sú
pochovaní jeho najbližší... Musí si brá-

niť svoju obec, svoj dom...
Pre nás je nepredstaviteľné, že to, čo
si človek počas života vybuduje, sa
za niekoľko dní stratí, za pár minút sa
zmení na ruiny. Je pre nás nepredstaviteľné, že zo škôl sa vytratí detský
smiech, že v obchodoch sa nedajú
kúpiť veci potrebné pre bežný život, že
bez obáv o život sa človek nemôže pohybovať po uliciach. Nevieme, ale ani
nechceme si predstaviť, že matky musia svojich milovaných synov a manželov vyprevádzať na smrť. No naši starí
rodičia to zažili...
Chcem všetkým padlým, ktorí obetovali svoj život či zdravie pri oslobodzovaní našej obce, poďakovať za mier,
vďaka ktorému máme príležitosť žiť v
pokoji dôstojný život. Preto si uctime
ich pamiatku spomienkou v týchto
dňoch. Prispejme k mierovým ideálom
aj do budúcna, aby už nikdy nebola v
kronike obce zmienka o vojnovom besnení. A k tomu veďme aj svoje deti a
vnúčatá.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Slávny rodák doktor Ján Cibuľ a bude odpočívať v rodnej obci

Posledný návrat domov
V sobotu 21. marca 2015 sa na klenovskom cintoríne za
účasti najbližšej rodiny a známych konal smútočný cirkevný obrad uloženia urny s popolom MUDr. Jána Cibuľu do
rodinnej hrobky. Naplnilo sa tak jeho želanie odpočívať v
rodnom Klenovci. Ján Cibuľa zomrel 18. augusta 2013 vo
švajčiarskom Berne, kde prežil väčšinu svojho života, ktorý venoval práci lekára i vedeckého pracovníka. Svoju pracovnú činnosť zavŕšil otvorením vlastnej lekárskej praxe v
centre Bernu, kde sa venoval nielen klasickej medicíne, ale
aj akupunktúre či herbálnej medicíne.
Náš rodák popri náročnej lekárskej
práci venoval svoje úsilie aj medzinárodnému zjednoteniu Rómov v boji za
ich práva, za čo je právom považovaný
za najvýznamnejšiu rómsku osobnosť
20. storočia nielen v európskom, ale aj
svetovom meradle. Okrem mnohých
činností patril k spoluorganizátorom I.
kongresu Medzinárodnej únie Rómov,
ktorý sa uskutočnil 8. – 12. apríla 1971
v anglickom Opringtone, kde za účasti

delegátov zo 14 krajín predstavil dôležitý program na záchranu rómskeho
ľudu a jeho kultúry. Na tomto kongrese
bol zvolený za zástupcu Medzinárodnej únie Rómov v Komisii pre ľudské
práva pri OSN v Ženeve. Prvý deň konania kongresu, na ktorom prijali rómsku vlajku a hymnu, bol od roku 1990
určený za Medzinárodný deň Rómov.
Okrem toho v roku 1978 Ján Cibuľa organizoval aj II. kongres Medzinárodnej

únie Rómov, ktorý sa konal v Ženeve
a na ktorom bol zvolený za jej prezidenta. V roku 1979 viedol a inancoval
cestu dvanásťčlennej delegácie západných a východných Rómov do sídla OSN v New Yorku. Úspešnosť tejto
misie bola korunovaná 3. marca 1979,
kedy OSN uznala Rómov za národ a
Medzinárodnú úniu Rómov prijala za
svojho člena v skupine mimovládnych
organizácií so štatútom pozorovateľa.
Ján Cibuľa sa stal vyslancom tejto únie
pri OSN v Ženeve.
Za túto neúnavnú prácu získal mnohé
uznania. Nesmierne si vážil ocenenie
Kultúrna cena mesta Bern, ktorú získal
v roku 1985. Bol iba druhým cudzincom v dlhoročnej histórii udeľovania
tejto ceny, ktorý ňou bol poctený (v tej
dobe ešte nemal J.Cibuľa švajčiarske
občianstvo). Prvým bol svetoznámy
fyzik Albert Einstein. Cenná je aj jeho
nominácia na Nobelovu cenu za mier
za rok 2007, ktorú iniciovala organizácia Association of Czechoslovak Roma

in Canada.
Ako verejne známy aktivista sa často
stretával s poprednými osobnosťami
svetového politického a kultúrneho života. Za všetkých je možné spomenúť
tragicky zosnulého švédskeho premiéra Olafa Palmeho, francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca, ministerskú
predsedníčku Indie Indíru Ghándiovú,
rakúskeho židovského aktivistu Simona Wiesenthala, či herca Yula Brynnera, ktorého preslávil ilm Sedem
statočných.
Rozsiahla činnosť Jána Cibuľu bola
ocenená aj na Slovensku, keď mu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v roku
2008 udelil Cenu za ľudskosť, ktorá
predstavuje symbolické srdce na dlani
a v roku 2013 aj ocenenie Gypsy Spirit
in memoriam.
Životná púť Jána Cibuľu, ktorá sa
začala 7. januára 1932 v Klenovci, sa
po obetavom celoživotnom zápase za
rovnoprávne postavenie Rómov v modernej demokratickej spoločnosti zavŕšila v rodnej obci, ktorú aj v ďalekom
Švajčiarsku nosil vo svojom srdci.
Blažena Hrušková

Rozhovor pod čiarou

Tlačová konferencia na I. kongrese Medzinárodnej únie Rómov v Opringtone v
roku 1971; štvrtý zľ ava Ján Cibuľ a, tretí zľ ava herec Yul Brynner.

Milí čitatelia Klenovských novín! V minulých ročníkoch ste mali možnosť čítať rubriku Stĺpček s témou
na pokračovanie. Teraz vám ponúkneme niečo podobné, no bude to pod čiarou (nie vedľa čiary). V knihách
bývajú „pod čiarou“ poznámky – vysvetlivky, teda niečo, čo si čitateľ môže, ale nemusí prečítať. Podľa toho,
či sa chce alebo nechce dozvedieť viac, podrobnejšie.
Tak to bude aj s našimi rozhovormi, ktoré budeme uverejňovať v najbližších číslach. Pripravili sme ich, milí
čitatelia, s ... Ale to vám zatiaľ neprezradím. Dúfam, že
to bude prínosom i osviežením našich novín.
Anna Germanová

Opýtali sme sa zástupcu starostky obce Martina Štefánika

Prioritou je spokojnosť občana
- Čo vás motivovalo, aby ste opäť kandidovali za poslanca obecného zastupiteľstva?
- Motiváciou môjho znovukandidovania bola snaha
pomôcť našim občanom pri riešení ich problémov.
Riešiť ich a vyriešiť k spokojnosti ich samotných a zároveň tieto problémy zrealizovať s adekvátnymi ustanoveniami a smernicami obce. Je len samozrejmé, že
považujem ako svoju osobnú a občiansku povinnosť
pokračovať už v začatej práci pri rozvoji našej obce a
k prospechu všetkých občanov.
- Vo voľbách ste uspeli a zároveň ste sa
stali zástupcom starostky obce. Aká je
to pre vás výzva v tomto volebnom období?
- Áno, v predchádzajúcich komunálnych voľbách som
uspel a bol som znova zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva. Aj touto cestou by som sa chcel
ešte raz poďakovať všetkým občanom obce za ich
hlasy a podporu v týchto voľbách. Zároveň som bol

veľmi prekvapený, a nepopieram, že i milo potešený,
oslovením a návrhom pani starostky na mandát zástupcu starostky obce, ktorý som prijal a bol som následne do uvedenej funkcie menovaný. Jednoznačne
je to pre mňa veľká výzva, ak nie najväčšia, pred akú
som bol zatiaľ postavaný. A preto robím a budem robiť všetko pre to, aby som mne takto zverenú dôveru
zo strany pani starostky, ako aj občanov Klenovca
nesklamal a budem sa snažiť zo všetkých síl využiť
svoj potenciál v prospech obce.
- Ako poslanec ste sa oboznámili už v
minulom volebnom období problémami
obce. Čo považujete na začiatku tohto
volebného obdobia za podstatné a prioritné?
- Za podstatné považujem perspektívne a konštruktívne pokračovať v už začatých projektoch obce, v
projektoch nových, ktoré obec podáva a hlavne, aby
sa dotiahli do úspešného konca a zrealizovali. Na prvom stupni vždy bude priorita, ktorú považujem za

najdôležitejšiu a to je spokojnosť samotného občana.
- Čo je vašim snom urobiť pre obec, ako
i pre občanov tu žijúcich?
- Nerád by som sa vyjadroval o snoch, radšej sa
prikláňam k realite. Nerád by som niečo sľuboval a
potom sa obhajoval, že prečo som to nesplnil. Samozrejme, je toho veľa v mojej hlave, rôzne plány a
projekty, ale čo a ako to rozoberať nebudem. Radšej
nech potom hovoria skutky ako slová.
- Ste človek, ktorý aktívne pracuje na
rozvoji obce. Ako to vníma vaša rodina?
- Myslím si, že to vníma kladne, i keď je pravdou, že
sa jej menej venujem. Napriek tomu ma podporuje,
povzbudzuje , ale to nie je len rodina, sú to priatelia a
aj vy občania, ktorí ma usmerňujete, radíte a hlavne
svojimi podnetmi mi pomáhate uskutočňovať ciele,
ktoré som si predsavzal.
- Čo by ste chceli povedať občanom Klenovca ?
- Aké slová použiť pre Klenovčanov?
Klenovčania, mám vás rád a som rád, že môžem pracovať a žiť pre vás a s vami.
Za rozhovor ďakuje RR
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Apríl - mesiac lesov
Základná škola V. Mináča v Klenovci
pri príležitosti Mesiaca lesov pozvala
na besedu pánov horárov Pavla Trnavského a Miroslava Lásku z Lesného
závodu Rimavská Sobota.
Prizvaní páni si pripravili pre žiakov
3. a 4. ročníka krásnu besedu o chrobákoch a ostatných živočíchoch našich
lesov. Obohatili ju prezentáciou, z ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého
o svete cicavcov, vtákov, plazov, aj o
svete hmyzu. Stretnutie bolo pre na-

šich žiakov o to zaujímavejšie, že mohli
vidieť aj výstavu preparátov chrobákov
a ukážky parožia a rohov jeleňa, daniela, srnca, mulóna. Deti si mohli vyskúšať svoju odvahu pri priamom kontakte
so živým hmyzom.
Pre vyššie ročníky školy bola pripravená beseda na tému: Ako rastie les. Pútavou formou a rôznymi
ukážkami priblížila žiakom význam,
funkcie a dôležitosť pestovania lesa.
K.Černáková

Fotograie sú zo zaujímavej besedy horárov lesného závodu Pavla Trnavského a Miroslava Lásku so žiakmi našej základnej školy.

K 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom

Po vojne ťažkosti pokračovali
Dňa 23. januára 1945 oslobodilo sovietske a rumunské
vojsko Klenovec. Ako uvádza regionálna historická literatura, počas prechodu frontu na území obce zahynulo 22
občanov. Najviac ich zomrelo počas návratu z vrchov do
obce, keď narazili na mínové polia, alebo neskôr v dôsledku manipulácie s nevybuchnutou muníciou utrpeli smrteľné
zranenia.
Ťažkosti sa vyskytovali aj po vojne.
Front síce postupoval na západ, ale
dlhšie sa zdržal pri Brezne a Zvolene.
Klenovec bol takmer mesiac v prifrontovom pásme, kde platilo heslo: Všetko
pre front! Obec v tomto období dodávala sovietskej armáde najmä mlieko
pre vojakov a občania im všemožne
pomáhali. Verejnú moc vykonával v
obci zrekonštruovaný národný výbor v spolupráci s velením sovietskej
armády. Naši ľudia ruských vojakov
prijímali s láskou. Rozumeli si s nimi.
Raz sa však stalo, že vojaci sa dostali
k alkoholu pochádzajúcemu z likierskej
továrne (bol to metylalkohol) a vypili si
viac, ako mali. Keď to neskôr vojenská
polícia vyšetrovala, obvinili holiča Jána
Kožiaka, ktorého zatkli. Odviedli ho do
Maďarska a odtiaľ sa len horko-ťažko
vrátil domov. J. Kožiak alkohol používal na prácu vo svojom kaderníctve,
ale alkohol vojakom nedal. Obstarali si
ho sami.
Obyvatelia obce mali dobré vzťahy
aj s rumunskou armádou, ktorá si v

školských budovách zriadila vojenskú
nemocnicu. Bolo v nej 920 ranených
vojakov a dôstojníkov, ako aj personál.
Divadelní ochotníci robili pre nich kultúrne a zábavné programy. Ako zdravotné pracovníčky v nej pracovali ženy
z obce. Rumunská nemocnica odišla
z Klenovca začiatkom apríla 1945. Na
nemocnicu sa v obci vyzbieralo 45 000
korún.
Obec sa po prechode frontu dlho spamätúvala z frontových udalostí. Fašisti
vyhodili do vzduchu most ponad Rimavu pri Englerovcoch. Výbuch poškodil
nielen domy, ktoré boli v jeho blízkosti,
ale aj strechy, štíty a okná domov v
širšom okolí. Veľmi poškodených domov bolo päťnásť. Nepriateľskí vojaci
vyrabovali domácnosti, zobrali dobytok
a potraviny (bolo to práve v období
zakáľačiek), a mužov, ktorí nestačili
ujsť pred frontom, odvliekli na kopanie
zákopov.
Obnova obce
Začala sa hneď, ako utíchlo vojnové
besnenie. Národný výbor – predsedom

bol Juraj Šulek (KSS), neskôr po voľbách Ján Antal (DS), podpredsedom
Michal Fábry (KSS), ktorý vykonával aj
funkciu tajomníka – sa postaral o zásobovanie obyvateľstva, o obnovenie
dopravy a spojenia s okolím. Vyučovanie v meštianskej škole sa začalo začiatkom apríla 1945 a v ľudovej škole
až v máji.
Po čase sa obnovil normálny život v
obci, ako aj práce na poliach, ale aj
práca v okolitých továrňach a baniach.
UNRRA (Správa Spojených národov
na pomoc a obnovu) poskytla obci nákladné auto zn. CANADA, ktoré ani jeden deň nezaháľalo, stále dovážalo tovar, lieky a iné potrebné veci do obce.
Domov sa začali vracať vojaci z frontu
a zo zajatia, väzni z koncentračných
táborov a občania odvlečení na nútené
práce. Smútku v obci však stále bolo
dosť. Mnohí sa domov nevrátili, alebo
prišli s podlomeným zdravím.
Výmena peňazí
V septembri 1945 sa uskutočnila prvá
výmena peňazí. V obehu bolo veľa
vojnou znehodnotených slovenských a
českých korún z obdobia Protektorátu,
ako aj maďarskej meny – pengo. Štát
stiahol od občanov všetky peniaze,
ktoré mali v banke, boli viazané. Výber
z nich bol možný len v odôvodnených
prípadoch (na liečenie alebo štúdiá).
V novembri 1945 bola druhá výmena
peňazí. Všetky peniaze museli občania
uložiť v banke. Jednotlivec si mohol
nechať len 500 Kčs na osobu. Výmenu
peňazí robilo Úverové družstvo v Kle-

novci. Tieto dve výmeny peňazí úplne
zruinovali ľudí, pritom aj po vojne roľníci boli povinní dodávať dobytok a obilniny na verejné zásobovanie za veľmi
nízke ceny. Kontingenty (predpísané
dodávky) boli síce nižšie ako za vojny,
ale rok 1945 bol neúrodný a pôda neobrobená. Roľníci dodávky plnili len s
veľkými ťažkosťami. Z obce sa po vojne odsťahovalo 460 občanov. Roľníci
odišli na rozparcelované veľkostatky
na juhu Slovenska ako kolonisti. Na
ich miesta v Skorušine prichádzali ľudia z Lomu nad Rimavicou a okolia.
Kultúrny život sa opäť začal rozvíjať.
Pomery v školstve sa skonsolidovali. V
obci sa vytvorila pestrá mozaika verejnoprospešných spolkov, vzrástol počet
študentov a maturantov. Zlešilo sa postavenie robotníckej triedy.
Výstavba obce
V rámci dvojročného plánu sa začala regulácia Rimavy. Plánov bolo ešte
viac, ale všetky sa nedali realizovať.
Budovateľský elán zachvátil celú spoločnosť. Len ľudia boli vyčerpaní z
vojny a z Povstania. Ako zaznamenala
obecná kronika, Klenovčania koniec
vojny a víťazsvo nad fašizmom 8. mája
1945 zvlášť neprecítili, ale potešili sa,
že nastal mier a prišlo oslobodenie
spod vlády autoritárského ľudáckeho
režimu Slovenského štátu, že sa obnovila Československá republika na
nových ľudovodemokratických základoch, v ktorej sa Slováci mali stať rovnoprávnym národom s Čechmi.
Július Molitoris
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Deň Zeme – 22.apríl 2015

- drevené pexeso, drevené kocky, drevené puzzle, osemsmerovky s témou
ochrany životného prostredia …
Myslíme si, že sme prežili krásny Deň

Zeme, plný zážitkov a nových vedomostí o ochrane životného prostredia.
Katarína Hendlová
Špeciálna základná škola

Odpad do prírody nepatrí

Deň Zeme je deň venovaný našej
planéte Zem. Každoročne sa koná 22.
apríla. Ide o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady
ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.
Je potrebné si uvedomiť, že zemské
zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto
sa treba venovať otázkam životného
prostredia. Prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme aj pre budúce generácie ľudí
a ostatných tvorov žijúcich na našej
Zemi. Zdrojom problémov je recyklácia. Tým, že veľa ľudí nerecykluje, sa
vytvára odpad, ktorý znečisťuje životné
prostredie.
Naša Špeciálna základná škola sa

rozhodla v tento deň uskutočniť súťaž
o najkrajší EKO – odev. Do súťaže sa
zapojila aj miestna materská škola a
tiež Základná škola V.Mináča.
Žiaci svoje EKO – odevy prezentovali
na módnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila na námestí v Klenovci. Tri najzaujímavejšie odevy boli odmenené.
Vyhrali: Eliška (MŠ), Zdenka a Tescobalisti (ŠZŠ). Je neuveriteľné, čo všetko sa dá vyrobiť z materiálov, o ktorých
sme si mysleli, že sú už nepoužiteľné.
Žiaci pripravili propagáciu a osvetu
starostlivosti o životné prostredie so
zameraním na odpady, kreslili kriedou
na chodník našu Zem a nezabudli sme
ani na výstavku recyklovýrobkov žiakov ŠZŠ. Pripravené boli recyklohry

Slnko rozohrialo Zem. Roztopil sa
sneh a s ním zmizla perina, ktorá prikrývala naše zimné prehrešky voči
životnému prostrediu. Ukázali sa odpadky, ktoré nezodpovední ľudia vyvážali na nelegálne skládky, vyhadzovali
okolo ciest, teda tam, kam nepatria. Slniečko vylákalo do prírody aj nás – žiakov a učiteľov Základnej školy Vladimíra Mináča. V piatok 17. apríla sme sa
rozhodli skrášliť naše okolie, vyzbierať
odpad, ktorý do prírody nepatrí. Najmladší žiaci so svojimi učiteľmi vyčistili
školský dvor a najbližšie okolie školy.
Tí starší sa vybrali do okolia obce – na
Stupy, Lazčok, smerom k rezerváru

nad roľníckym družstvom. Pani starostka obc nám poskytla rukavice a
vrecia na odpad. Pribalili sme si dobrú
náladu, klobásku na opekanie, loptu na
relax a vyrazili do prírody. Výsledkom
boli vrecia plné odpadu, dobrý pocit z
pobytu na čerstvom vzduchu a dobre
vykonanej práce. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že odpad skončil tam , kde patrí. Na skládke,
nie v priekopách, na lúke, či v kríkoch.
Verím, že o rok budeme môcť ísť
na Deň Zeme do prírody len za oddychom a odpadky tam už nebudú...
Ľubomíra Vančíkova
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Čoskoro rozkvitnú lúky

Počas tohtoročného Dňa Zeme 22.apríla aj žiaci ZŠ V. Mináča sa pripojili svojimi maľ bami na chodník. Naši žiaci chceli ukázať, ako by mala vyzerať naša
Zem.

Na našich lúkach dobre zásobovaných živinami a zaplavovaných
vodou sú krásne trávne porasty, ktoré onedlho rozkvitnú. Vytvárajú ich psiarky, ostrice, škripiny, machy, lipnice a ďalšie vlhkomilné
byliny — iskerník, nezábudka, čerkáč, pichliač, blyskáč, záružlie
a pod. Psiarky sú hlavným producentom sena. Psiarka lúčna je
dominantným druhom, ako aj tomka voňavá a iné. Strednú vrstvu tvorí iskerník, kukučka, margarétka a pod. Najnižšia prízemná
vrstva sa skladá z ľadenca, štrkáča, ďateliny, púpavy, skorocelu
a ďalších.
Horské lúky v klenovskom chotári sú veľmi produkčné, väčšinou s
dvojkosnými trávnymi porastmi (ovsík, lipkavec, zvonček, reznačka) a mnohými ďalšími trávami a bylinami, ktoré na jar krásne kvitnú, ako aj so širokolistými a krmovinársky dôležitými bobovitými
rastlinami. Vyskytujú sa v dolinách Veprianskeho potoka a Rimavy
až do nadmorskej výšky 1 000—1 100 metrov.
(mo)
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V redukovanej tabuľ ke dokonca boli najlepší

Hokejisti obsadili 3.miesto

Detský folklórny súbor Mladosť pod umeleckým vedením Stanislavy Zvarovej a
Jaroslava Zvaru sa predstavil na súťažnej regionálnej prehliadke v Hnúšti.

Detský folklórny festival 2015
Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti zorganizovali regionálnu
súťažnú prehliadku choreograií detských folklórnych súborov a sólistov
spevákov ľudových piesní. Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského
v Hnúšti bol 24.apríla plný detského
ľudového spevu a tanca sólistov a súborov z okresov Rimavská Sobota a
Revúca.
Súťažnú prehliadku hodnotila odborná porota v zložení: Vanda Krištofová,
etnologička z Horehronského múzea v
Brezne, Danka Sihelská, muzikantka a
speváčka ľudových piesní zo Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
v Bratislave a Jaroslav Piliarik, dlhoročný osvetár, choreograf a tanečný
pedagóg folklórnych kolektívov Sinec v
Hnúšti a Kokavan v Kokave nad Rimavicou.Vyhlasovateľom súťaže choreograií je Národné osvetové centrum.
Na regionálnej súťaži sa predstavili
aj deti z Detského folklórneho súboru
Zornička z Klenovca, ktoré s choreograiou „Pri pasení hús“ získali bronzové
pásmo. Deti z Detského folklórneho
súboru Mladosť z Klenovca s choreograiou „V Klenovcu na bále“ získali
strieborné pásmo. Okrem súťaže choreograií sa konala aj súťaž sólistov

spevákov v speve ľudových piesní, s
výberom na Hronseckú lipovú ratolesť.
V prvej kategórii:
Zlaté pásmo s postupom si vyspievala Dominika Kasáčová, speváčka DFS
Zornička. Zlaté pásmo si vyspievala
Alžbetka Váradiová, speváčka DFS
Zornička. Bronzové pásmo si vyspievala Lucia Jakabšicová, speváčka DFS
Zornička. V druhej kategórii si Strieborné pásmo vyspieval Patrik Paľo, spevák DFS Mladosť.
Všetkým účinkujúcim, ich vedúcim,
ako aj ich rodičom ďakujeme za uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry a želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti.
Krajská súťaž choreograií detských
folklórnych súborov sa uskutoční v Kokave nad Rimavicou 7. mája a súťaž
sólistov spevákov Hronsecká lipová
ratolesť v Hronseku 30.mája. Našim
postupujúcim želáme veľa úspechov.
V piatok 1.mája sa členovia folklórneho súboru Vepor predstavili so svojím
programom na oslavách 1. mája v
Brezničke pod názvom „Breznický
majáles“. No a naši mladí heligonkári
Jozef Bulka a Kristián Pockľan sa v
sobotu 2. mája predstavili na 22. ročníku regionálnej prehliadky sólistov
heligonkárov „Heligónky na Budinej“ v
Kultúrnom dome v Budinej.
- jz -

Najúspešnejšie trio v dvojhre neregistrovaných hráčov vo veľ konočnom stolnotenisovom turnaji (zľ ava): tretí v poradí Ján Ďurík, víťaz Ivan Rosiar a druhý v
poradí Igor Bahleda.

V období rozbiehajúcich sa majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v susednej
Českej republike sa vynorili aj reminiscencie na úspešné účinkovanie hokejistov Klenovca v 2.ročníku Rimavskej
amatérskej hokejovej ligy, organizovanej od 17.októbra 2014 do 20.marca
2015. (RAHL nahradila GHAL, ktorá
vďaka vplyvu hlavného sponzora vždy
skončila protežovaním a víťazstvom
Exprestransu Rimavská Sobota....)
Šesť zúčastnených družstiev sa navzájom stretlo po štyrikrát, takže každé
mužstvo odohralo dvadsať zápasov!!!!
V konečnej tabuľke obsadili naši hokejisti 3.miesto, ale v redukovanej tabuľke mimorimavskosobotských mužstiev
boli najlepší.
Konečné poradie 2.ročníka RHAL:
1.Hornets Rimavská Sobota 48 bodov,
2.White Raven Rimavská Sobota 41
bodov, 3.Klenovec 33 bodov, 4.Revúca, 5.Hnúšťa, 6.Kokava nad Rimavicou.
Výborné umiestnenie našich hokejistov bolo dielom skvelého inišu v druhej
polovici sezóny, keďže v ostatných deviatich kolách ani raz neprehrali a stratili len bod za víťazstvo nad Revúcou
po samostatných nájazdoch. Aj v súťaži Fair-play skončilo naše mužstvo na
3.mieste, keď v dvadsiatke odohratých

zápasov neinkasovalo ani jeden vyšší
trest, ani jeden trest do konca zápasu,
ani jeden trest v hre, a len jeden osobný trest (pre porovnanie, napríklad susedia „Gladiátori“ z Hnúšte ich mali na
svojom konte päť...).
Dobré výsledky mužstva sa premietli
aj v hodnotení, resp. v bodovej bilancii
jednotlivcov. Klenovec mal v desiatke
najviac bodujúcich hráčov až štvornásobné zastúpenie, čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu !!! Miroslav
Durmis bol tretí, Miroslav Melich piaty,
Tomáš Brndiar deviaty a Igor Vinclav
desiaty !Do individuálnych štatistík sa
zapísal aj Zdenko Staho, Marek Medveď, Pavel Hruška, Maros Hruška, Miroslav Lojka, Štefan Ištók, Lukáš Brndiar, Miroslav Bálint, Michal Brndiar,
Peter Sojka a Zdenko Kubinec.
Všetkým hráčov nášho družstva patrí uznanie a obdiv za vzornú reprezentáciu obce v takom ekonomicky
náročnom športe, akým ľadový hokej
nesporne je!

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín bude
15. júna 2015.

V. ročník Veľ konočného turnaja v stolnom tenise

Takmer tridsať účastníkov
Organizátori podujatia Mikroregión
SINEC - KOKAVSKO, OZ RODON
Klenovec a obec Klenovec v spolupráci so stolnotenisovým klubom v
Klenovci zorganizovali v sobotu 28.
marca v telocvični ZŠ V. Mináča V. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v
stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo
27 hráčov z obcí regiónu - Utekáča,
Hnúšte, Klenovca, Hrachova, Prednej
Hory, Rimavskej Soboty a Rimavskej
Seči. O výborný guľáš sa postarali
manželky hráčov z Klenovca, ktorým
patrí poďakovanie.
Turnaj sa začal rozpisom družstiev
a jednotlivých hier hráčov. Oiciálne
turnaj otvoril poslanec obecného zastupiteľstva Richard Bálint. Potom už
naplno prebiehali súboje medzi hráčmi
v štyroch kategóriách: neregistrovaní
dvojhra, registrovaní dvojhra, ženy a
štvorhra. Ani tento rok nechýbala výborná atmosféra hráčov a návštevníkov, ktorí prišli povzbudiť svojich známych a kolegov.
Turnaj sme ukončili slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním
diplomov, malých darčekov víťazom
jednotlivých kategórií, ktoré vykonali
Richard Bálint a zástupca organizátorov Ján Ďurik.
Výsledky turnaja z jednotlivých kate-

górií:
• v kategórii neregistrovaní dvojhra
získal 1. miesto Ivan Rosiar (Klenovec), 2. miesto Igor Bahleda (Utekáč)
a 3. miesto Ján Ďurik (Klenovec)
• v kategórii registrovaní dvojhra získal 1. miesto Milan Lašiak (Utekáč), 2.
miesto Zoltán Počai (Rimavská Sobota) a 3. miesto Michal Kozlok (Hrachovo)
• v kategórii štvorhra sa na 1. mieste
umiestnili Zoltán Počai a Juraj Minich
(Rimavská Sobota), na 2. mieste Ivan
Držík a Eduard Klincko (Utekáč) a 3.
miesto si vybojovali Milan Kýpeť a Michal Kozlok (Hrachovo)
• V kategórii ženy sa na 1. mieste
umiestnila Hana Repková (Hnúšťa),
na 2. mieste Enikö Jerigová (Rimavská
Seč) a na 3. mieste Nikoleta Paliášová
(Rimavská Seč).

Všetkým zúčastneným hráčom
a samozrejme víťazom prajeme mnoho ďalších športových
úspechov. Poďakovanie
patrí
všetkým organizátorom
podujatia, sponzorom: Hostinec
Sídlisko, U Sveťa, Kvety Lucia,
Ondrej Barto a mesto Hnúšťa.
Veríme, že sa stretneme znovu
o rok na ďalšom ročníku výborného športového podujatia.

- mk -
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Bedmintonové majstrovstvá začali
Súťažný ročník 2014/15 v bedmintone začína vrcholiť a
pravidelnými účastníkmi záverečných bojov sú aj mladí
bedmintonisti z Klenovca.
Seriál majstrovských súťaží odštartovali mladší žiaci v kategórii do 13 rokov neďaleko Košíc, v Rozhanovciach
18.apríla. Až päť našich nádejných
bedmintonistov štartovalo s cieľom
vybojovať čo najlepší výsledok. Veľké
nádeje sme vkladali hlavne do štvorhry
dievčat. Dvojica Alžbeta BálintováMichaela Ostricová sa v posledných
turnajoch ukazovala vo veľmi dobrom
svetle. Šance na zisk medaily však
klesli na minimum po dvojhre, keď sa
v ťažkom oseminálovom zápase zranila prvá menovaná a ďalšie stretnutie
musela vzdať. Aj napriek tomu je však
umiestnenie medzi osmičkou najlepších, vzhľadom na okolnosti, výborným výsledkom. Rovnaké umiestnenie
vybojovala aj Michaela Ostricová. Už
spomínané okolnosti zabránili dievčatám siahnuť na medailové umiestnenie
vo štvorhre a so súťažou sa rozlúčili
už v 1.kole. Rovnaký priebeh mala
aj zmiešaná štvorhra. Aj tu dievčatá
ukončili svoje vystúpenie v prvom kole.
Premiéru na majstrovstvách Slovenska

mladších žiakov absolvovali aj Alexandra Figuliová, Eva Hrušková a Gabriel
Parobek. Svoje zápasy však prehrali
už v 1.kole a s turnajom sa museli rozlúčiť.
O týždeň neskôr organizoval Prešov
majstrovstvá Slovenska mladšieho
dorastu. Tu mal Klenovec najhorúcejšie želiezko v ohni v podobe Richarda
Šmatláka, ktorý dominoval slovenskému rebríčku. S ním si brúsili zuby na
cenné kovy aj Dárius Bálint a Marek
Trnavský. Šmatlákovi však tento šampionát nevyšiel úplne podľa predstáv.
Vo dvojhre, ktorá je jeho parádnou
disciplínou, prehral v semiinálovom
stretnutí so svojím rivalom z Ilavy Adamom Horákom, ktorý sa neskôr stal
majstrom Slovenska. Šmatlák sa tak
musel uspokojiť s bronzovou priečkou.
Do semiinále sa nepodarilo prebojovať Bálintovi a patrí mu tak 5.priečka.
Trnavskému po výhre v prvom kole
patrí 9.priečka. Vo štvorhre chlapcov
si však všetci traja vybojovali medailu.
Dvojici Trnavský-Šmatlák patrí strieb-

V nedeľu 19.apríla sa konala v českom meste Kolín medzinárodná súťaž
Kolín Cup 2015 (pre žiacke stupne) a
Czech Open 2015 (pre vyššie stupne)
v predvádzaní technických zostáv poomsae. Súťaž bola zastúpená vysokým počtom takmer 240 súťažiacich,
okrem domácich Čechov sa zúčastnili i
pretekári z Írska, Poľska a Slovenska.
Taekwondo klub Hnúšťa i napriek silnej
konkurencii získalo cenné zlato v kategórii juniorky, o ktoré sa zaslúžila žiač-

ka Základnej školy V.Mináča v Klenovci Kornélia Dovalová, ktorá predviedla
výborný výkon a získala titul majsterky
Českej republiky v poomsae.

Prvenstvo K.Dovalovej v Kolíne

V mene TKD klubu Hnúšťa ďakujeme I. Oláhovej a M. Müllerovi
za poskytnuté ubytovanie a pohostenie u nich doma, čím nám
zmiernili náklady na súťaž, ďalej pekárni MIVEPek – M. Juhás
Hnúšťa za chutné pekárenské
výrobky.

Taekwondo klub Hnúšťa

Na fotograii Adam Cibuľ a a Dušan Ďubek (vľ avo).

Foto: Paula Ďurinová

ro a Bálintovi, ktorý hral s Vavríkom
z Trenčína bronz. V mixe Šmatlák aj
Bálint so svojimi partnerkami siahali na
medailu, avšak neúspešne a patrí im
zhodne 5.priečka. Trnavský nepostúpil
z 1.kola.
Zatiaľ posledné majstrovstvá usporiadal M-Šport Trenčín 1.-3.mája vo
svojej novej športovej hale. Spoločné
majstrovstvá najmladších bedmintonistov (do 11 rokov) a dospelých boli
experimentom a zdá sa že mimoriadne
vydareným. Veď najmenší mohli vidieť
svoje vzory na vlastné oči a veľa sa aj
priučiť.
Aj tu sa naši najmenší ukázali v dobrom svetle. Škoda len, že časť výpravy meškala, keď sa po ceste pokazilo
auto a na dvojhrové disciplíny nestihli
nastúpiť. Náplasťou je však striebro zo
zmiešanej štvorhry, ktoré si priviezla
domov Alexandra Figuliová. So Stanislavom Pálešom z Hnúšte ako siedmy
nasadený pár prehrali až vo inále. V
mixe ešte štartovala Soia Osuchová
so Šlosárom (Sabinov) a klenovská
dvojica Samuel Vranský-Ema Vrbinská. Stopku od súperov dostali v
2.kole a patrí im konečné 9.miesto. Vo
dvojhre sme mali kvôli horeuvedeným
problémom zastúpenie len u dievčat.
Tu sa Figuliovej nepodarilo prebojovať
do semiinále a skončila na 5.mieste.
Vo štvorhrách všetkým našim malým
reprezentantom ušla medaila len o
povestný chlp a skončili zhodne tesne
pred semiinálovými bránami.
V kategórii dospelých štartovali v
dresoch klenovského Družstevníka Richard Šmatlák a Dárius Bálint.
Šmatlák vo dvojhre mužov prehral v
2. a Bálint v 1.kole. Opačne to bolo v
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mužskej štvorhre, kde sa tentoraz viac
darilo Bálintovi s Horákom (Ilava), ktorí
prehrali až v druhom kole. Šmatlák s
Baluchom (Prešov) sa neprebojovali
ďalej z prvého kola. Najbližšie k medaile mali obidvaja v mixoch, avšak
oveľa skúsenejší súperi boli proti a
tak umiestnenie v osmičke najlepších
párov bolo ich najlepším výsledkom.
Bálint hral zmiešanú štvorhru s Horváthovou z Partizánskeho a Šmatlák
so Surovou (Spoje Bratislava). Táto
klenovská odchovankyňa po boku Nejedlovej (Fénix Bratislava) vybojovala
bronz vo štvorhre žien. Vôbec sa nedarilo ďalšej klenovskej odchovankyni
Bálintovej (CEVA Trenčín), ktorá sa vo
štvorhre žien umiestnila spolu s Vargovou (Košice) na 5.mieste a vo dvojhre
žien prehrala s neskoršou majsterkou
Slovenska Repiskou (Zvolen) v druhom kole.
Richard Bálint

Strieborná medailistka z majstrovstiev Slovenska Alexandra Figuliová.

Adam Cibuľa opäť trénuje
Pripomenul nám ho článok Ingridy
Ďurinovej v denníku SME z 9. marca t. r. Spomenul som si, že už pred
dvadsiatimi rokmi bol Adam známym
kulturistom. V roku 1994 skončil v ankete Športovec roka na štvrtom mieste. Aj týždenník Gemerské zvesti plus
vtedy uverejnil rozhovor s ním, ktorý
som napísal. Navštívil som ho vtedy v
jeho štvorizbovom byte v Hnúšti, ktorý sa nachádzal v tzv. čínskom múre
neďaleko Robotníckeho domu. Musel
som na neho čakať, lebo Adam bol pre
plat na píle v Maši, kde pracoval. Vtedy
bol na vrchole svojej športovej kariéry.
Mal sa s čím pochváliť. Bol majstrom
Európy v kulturistike. Potom získal ešte
ďalšie štyri majstrovské tituly z nášho
kontinentu a dve bronzové medaily z
majstrovstiev sveta.
Má vynikajúce telo a kožu, kvalitnú
svalovú hmotu a celkom bez tuku. Je
to jednoducho zázrak. Má veľké plány,
ale aj nepokojnú a nevyrovnanú, až

rozvrátenú dušu. Jeho dobrodružná
povaha mu narobila veľa problémov.
Mal dlhy a prišiel o byt. Aj preto skončil
na päť rokov v osade v našej obci, kde
sa tlačil so ženou a šiestimi deťmi v
malej chatrči, ktorú si sám postavil. Ale
nepoddal sa. Pomohli mu dobrí ľudia
dostať sa z toho. Dnes býva v skromnom byte pri nemocnici v Hnúšti, je
zamestnaný, pracuje ako strážnik a zarába päťsto eur. A čo je dôležité, opäť
denne trénuje hodinu a pol a pripravuje
sa na majstrovstvá Európy v kulturistike, ktoré budú v máji v Santa Susane.
Najskôr však musí získať slovenský titul, ale trúfa si, chce súťažiť s mladými
borcami, hoci vlani oslávil päťdesiatku.
Stravu, ktorú si sám pripravuje, dodržiava. Už má dobrú formu.
Tréner Dušan Ďubek, ktorý mu všemožne pomáha aj ako sponzor a manažér, ale najmä ako priateľ, je spokojný.
Július Molitoris
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V siedmich zápasoch odvetnej časti súťaže naše mužstvo ešte neokúsilo horkosť prehry

Spanilá jarná jazda našich futbalistov
Po zimnej príprave sa na sklonku marca začala jarná časť
najvyššej oblastnej futbalovej súťaže, I.triedy ObFZ, v ktorej štartuje pätnásť družstiev z okresov Rimavská Sobota a
Revúca. V príprave sme odohrali dva zápasy: s Pohronskou
Polhorou 9:2 a s Hnúšťou 2:4. Myslím si, že sme v príprave
nazbierali dosť síl na očakávanú ťažkú súťaž. Mužstvo sme
posilnili: z Hnúšte sme získali na hosťovanie Petra Pláštika,
Denisa Ištóka a po predčasnom ukončení hosťovania sa k
nám vrátil aj Viktor Vince. Z Tisovca prišli na hosťovanie:
Tomáš Brndiar a Pavol Bálint. Verím, že tieto posily nám
značne pomôžu pri získavaní dôležitých bodov.
Jarnú časť sme začínali zo 4.
miesta v tabuľke.

Na prvý zápas sme cestovali do Lubeníka, kde sme remizovali 0:0.Ďalšie
kolo sme mali voľno, pretože v súťaži
je nepárny počet mužstiev.
Nasledoval zápas vo Veľkom Blhu,
v ktorom sme vyhrali 4:0, po polčase
0:0.Potešila ma najmä hra v druhom
polčase, v ktorom sme strelili všetky
góly. Ich autormi postupne boli Maroš
Hruška, Pavol Bálint, Tomáš Medveď a
Pavel Vančík.
Potom nás čakal prvý jarný domáci
zápas s Radnovcami. Hneď na začiatku sme si vytvorili dvojgólový náskok
zásluhou Mareka Miháľa a Miroslava
Kubinca, no hráčom z Radnoviec sa
podarilo do polčasu vyrovnať. Do druhého polčasu sme nastúpili so zmenami v zostave a s odhodlaním vyhrať, čo
sa nám aj podarilo gólmi Petra Pláštika
a opäť Mareka Miháľa so skóre 4:2. V
našej bráne na prvý polčas nastúpil
Tomáš Ulický, ktorý už dlhšiu dobu
nechytal. Verím však, že sa postupne
dostane do dobrej formy, aby sme mali
ďalšieho kvalitného brankára. Teší ma
aj početná divácka kulisa, za čo našim
fanúšikom ďakujem.
Ďalší zápas sme hrali v Bátke. Začali
sme dobre a gólmi Tomáša Brndiara a
Viktora Vinceho sme polčas vyhrali 2:0.

V druhom polčase sa nám prestala hra
dariť a domácim sa podarilo znížiť na
konečných 2:1. Aj na tento zápas nás
prišli povzbudiť naši skalní fanúšikovia.
Vďaka im za to.
Po tomto zápase sme sa dostali na
prvé miesto v tabuľke.
V nedeľu 26.apríla nás čakal domáci
zápas s Rimavskou Sečou. V zápase
nám vychádzalo skoro všetko, chlapci
si s chuťou zastrieľali a presvedčivo
vyhrali 8:0 (5:0). Na góloch sa podieľali: Tomáš Brndiar 3, Tomáš Hlôška,
Maroš Hruška, Pavol Bálint, Tomáš
Medveď a Peter Pláštik.
V piatok 1. mája sme nastúpili na
horúcej pôde v Revúčke, kde sme po
zodpovednom výkone zvíťazili presvedčivo 3:0 (1:0). Góly: 16. min. Tomáš Brndiar (11 m), 65. min. Vladimír
Parobek zo štandardnej situácie, 90.
min. Miroslav Kubinec.
Náročný program z prvých (troch)
májových dní zavŕšili naši futbalisti
ďalším cenným výsledkom, výhrou na
ihrisku v Sirku 2:1 (1:1). A to sme nastúpili bez nášho najlepšieho jarného
strelca Tomáša Brndiara, ale aj ďalších
dvoch hráčov základnej zostavy Denisa Ištóka a Pavla Bálinta. Napriek tomu
sme šli do vedenia v 14.minúte zásluhou Petra Pláštika, domáci však po
polhodine hry vyrovnali. O našom ví-

Stretnutie Klenovec – Radnovce (4:2) bolo pre fanúšikov príťažlivé svojou dramatičnosťou i šiestimi strelenými gólmi. Momentka Júliusa Kohúta zachytáva
jeden z gólov.
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V prvom našom jarnom domácom zápase s Radnovcami bolo neraz rušno pred
obidvomi bránami, čo potvrdzuje aj fotograia Júliusa Kohúta.
ťazstve, ktoré nám upevnilo pozíciu na Bude to náročné a chlapci budú mušpici tabuľky rozhodol v 70.min. svojim sieť obetovať veľa voľného času a síl
druhým gólom Peter Pláštik. Zostava na futbal. Dúfam, že najbližšie zápasy
nášho mužstva: Igor Hruška – Vladimír zvládneme a potešíme našich fanúšiParobek, Milan Boháčik, Tomáš Hlôš- kov a obec dobrými výsledkami.
ka, Michal Bavala, Tomáš Medveď (od
Chcem poďakovať hráčom,
69.min. Marek Miháľ), Peter Pláštik, trénerom, vedeniu obce a
Patrik Brndiar, Viktor Vince, Miroslav všetkým, ktorí nám pomáhajú
Kubinec, Maroš Hruška; na striedanie pri činnosti a fungovaní NÁŠboli k dispozícii ešte aj Pavel Vančík, HO klenovského futbalu.
Marek Medveď a Tomáš Ulický.
Tak chlapci prajem veľa
V tejto časti súťaže máme kvalitné dobrých výsledkov a úspech
mužstvo, o čom svedčí naše mo- sa dostaví.
Ján Brndiar
mentálne prvé miesto, aj keď bodové
manažér FK Klenovec
rozdiely sú minimálne. Teší ma výkon
nášho mužstva a keď sa ešte zlepší dochádzka na tréningy, verím, že Naše žiacke družstvo naďaostaneme v popredí súťaže. Počas lej trénuje pod vedením Minasledujúceho predĺženého víkendu chala Bavalu a 2. mája začanás čakajú dva zápasy na domácom li súťaž domácim zápasom
ihrisku (Gemer, Veľké Teriakovce). s Jelšavou 2:2 (0:1), obidva

Futbal žiakov

1. Klenovec

21 15 2

4 57:24 47

2. Kráľ

21 14 4

3 73:32 46

3. Muráň

21 15 1

5 41:17 46

4. Lubeník

22 13 5

4 50:29 44

5. Ožďany

22 13 2

7 55:31 41

6. Jelšava

21 12 0

9 61:34 36

7. Revúčka

21 12 0

9 50:36 36

8. Jesenské B

21 10 4

7 48:40 34

9. Gemer

22 9

9 46:35 31

10. Sirk

22 10 0 12 49:42 30

4

naše góly dal Sebastián Radič. Zostava nášho družstva:
Erik Hruška - Denis Oláh, Igor
Tomo, Dušan Oláh I., Ondrej
Radič, Ján Oláh, Pavel Radič,
Sebastián Radič, Alex Radič,
Kevin Cibuľa, Dušan Oláh II. Dominik Oláh, Patrik Paľo.
Prajem žiakom dobré výsledky a predovšetkým radosť z
hry.

11. Veľký Blh

22 6

3 13 33:74 21

1. Jelšava

7

5

1

1

38:7

12. Rim. Seč

14 6

1 14 34:68 19

2. Gemer

7

4

1

2

17:16 13

13. Radnovce

16

22 5

1 16 34:64 16

3. Lubeník

7

2

2

3

9:17

8

14. V. Teriakovce 14 3

2 16 25:87 11

4. Klenovec

7

2

1

4

13:22

7

15. Bátka

3 17 31:74

5. Muráň

8

2

1

5

12:27

7

22 2
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