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Voľby do Národnej rady SR

Vzácna jubilantka, 90-ročná Zuzana Medveďová v spoločnosti starostky obce Zlaty
Kaštanovej, ktorá jej zablahoželala v mene vedenia obce.

Blahoželanie vzácnej jubilantke
D a Ňň.januára Ň016 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov pani
Zuzana Medve ová. Členovia Klubu
dôchodcov v Klenovci sa jej prihovárajú nasledovnými slovami:
Milá oslávenkyňa!

S láskou a úctou Ti prichádzame blahoželať k Tvojmu vzácnemu jubileu ľ k
90. narodeninám. Čas pravidelne rok k
roku pridáva a krásne spomienky nám
zanecháva. Pri tomto Tvojom medzníku sa isto aj Ty zamyslíš a spomenieš
si na časy peknéĽ veseléĽ na toĽ čo bolo
príjemné i na toĽ čo Ti spôsobilo žia .
Prežiť 90 rokov v rodnej obci je dar
pravý. A šťastný to človekĽ čo prežil
život v práci a zdraví. V dnešný sviatočný de myslia na Teba aj členovia
Klubu dôchodcov v KlenovciĽ kde si
viac ako ň0 rokov pôsobila najprv ako
hospodárka a neskôr ako vedúca klubu. Zažili sme spolu krásne chvíle pri
stretnutiachĽ kde si rozdávala svoje
radyĽ skúsenosti a zručnosti. O Tvojich
šikovných rukách svedčia Tvoje ručné
práceĽ výšivkyĽ háčkované obrusyĽ či
sladké dobroty.
Za múdrosťĽ ochotu a obetavosť Ti
patrí úprimná v aka od celej Tvojej
klubovej rodiny a želáme si navzájom
ľ nech ešte dlho zotrváš medzi nami.
Do alšieho života Ti želáme pevné
zdravieĽ ve a sily a lásky darĽ nech s
pokojom duše sa usmieva Tvoja tvár.
Prajeme Ti prežiť život v pohode a s
mys ou veselouĽ mať dlhý rad priate ov
a dobrých susedov.
Ešte raz Ti prajem v mene svojom a za všetkých členov klubu dôchodcov plnú náruč sviežich dníĽ naplnených radosťou a
láskou Tvojich najbližších a celej rodiny.

Elena Bartová, kronikárka Klubu
dôchodcov Klenovec
K blahoželaniu sa pripája aj
vedenie obce Klenovec, ktoré
ďakuje pani Zuzane Medveďovej
za aktivity v prospech občanov
našej obce.

Aj Redakčná rada Klenovských
novín sa pripája k početným gratulantom, keďže pani Medveďová
bola dlhoročnou prispievateľkou
novín o typických klenovských
jedlách a špecialitách, za čo jej
Redakčná rada opätovne srdečne ďakuje.
Našej dlhoročnej prispievateľke
do Klenovských novín sa pripájajú s blahoželaním k životnému
jubileu členovia redakčnej rady
slovami:
Čas je neúprosný,
znovu o rok starší sme,
čas je milosrdný,
rovnako zostarli i ľudia vôkol nás,
čas je hospodárom života, nestojí,
počuť ozvenu jeho krokov,
chceme ho na chvíľu zastaviť a stihnúť Vám dodatočne zaželať,
pani Medveďová,
aby ste vždy mali čas - na čas a na
krásy jeho momentov,
aby ste si stihli užiť ešte dlhé roky
zdravia, nežiť v jeho tieni,
ale byť na priedomí života, ten najdlhší a najkrajší čas,
ktorý Vám osud nadelil.
Ale dôležité je,
nikdy sa naň nevyhovárať,
nikdy nezabúdať na lásku,
na rodinu, na priateľov
a čas Vám vráti všetky krásne spomienky života.

Želáme Vám, aby si vždy mala dostatok času na prežitie krásy života...

Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR bol určený dátum volieb do NR SR na sobotu 5. marca. V našej obci sa
voľby uskutočnia v čase od 7.00 do 22.00 hod. a budú ich
zabezpečovať tri okrskové volebné komisie.
Okrsok č. 1 bude v Klube dôchodcov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch s číslom domu od 1 – 224, okrsok
č. 2 bude v zasadačke obecného úradu na prízemí pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch s číslom od 225 –
600 a okrsok č. 3 v základnej škole pre voličov bývajúcich v
rodinných domoch so súpisným číslom nad 600.
Z celkového počtu 23 kandidujúcich politických strán do
Národnej rady SR delegovalo 16 politických strán svojich
zástupcov do okrskových volebných komisií v našej obci,
ktorí dňa 20. januára zložili do rúk starostky obce sľub členov okrskových volebných komisií.
V deň volieb sa pred hlasovaním volič preukáže volebnej
komisii občianskym preukazom. Od členov komisie dostane hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore na hlasovanie
jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do
obálky a následne do volebnej schránky, alebo na jednom z
hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže
zakrúžkovať poradové číslo najviac u štyroch kandidátov.
Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne
do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží
volič do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky.
Ružena Kováčová

Čo potrebuje naša obec?
Každá obec má svoje priority. Hoci
každý problém týkajúci sa života v obci
je dôležitýĽ myslím siĽ že každé vedenie obce má svoju hierarchiuĽ akýsi
rebríček problémov a rebríček poradia ich riešení. A hoci sú si problémy
v rovnako ve kých obciach v oblasti
miestnej samosprávy väčšinou ve mi
podobné na celom SlovenskuĽ určité
rozdiely určite sú.

Na otázkuĽ čo potrebuje naša obec je
nieko ko odpovedí:
1. Každá obec potrebuje dobrú technickú infraštruktúru: vodovodĽ kanalizáciuĽ čističkuĽ miestne komunikácieĽ
verejné osvetlenieĽ funkčné verejné
budovy (školuĽ škôlkuĽ požiarnu zbrojnicuĽ at .).
V našej obci postupne opravujeme
(Pokračovanie na 2. strane)

Klenovec v roku 2015 v číslach

Obecný úrad v Klenovci k 1.1.2016 evidoval 3 060 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. S poklesom obyvateľov
stúpa aj priemerný vek obyvateľov obce, ktorý je na úrovni
40 rokov.
Počas uplynulého roku sa narodilo 22 detí a zomrelo nám
38 občanov s trvalým pobytom v obci .
V priebehu roka 2015 sa z našej obce odhlásilo 61 obyvateľov a na trvalý pobyt bolo prihlásených 27 občanov.
K 1.1.2016 máme v obci prihlásených na prechodný pobyt
80 občanov.
Na matričnom úrade bolo v priebehu roka zaevidovaných
13 uzavretých manželstiev, z ktorých 9 bolo uzavretých civilnou formou a 4 manželstvá pred orgánom cirkvi.
V roku 2015 bolo rozvedených 5 manželstiev, ktoré boli
uzavreté v obci Klenovec.
Ružena Kováčová
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Čo potrebuje naša obec?
(Dokončenie z 1. strany)

komunikácie i obecné budovyĽ máme v
pláne riešiť alšie parkovacie miestaĽ
pripravujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu materskej školy
a plánujeme rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice. Najväčším problémom je
dobudovanie chýbajúcej kanalizácie z
dôvodu výškových rozdielov na jednotlivých uliciach a problémov s projektovou dokumentáciou.
2. Každá obec potrebuje dobré služby pre občanov. Jednak služby verejné
(obecný úradĽ školské a predškolské
zariadeniaĽ hasičov)Ľ jednak služby súkromné (obchodyĽ zdravotné strediskoĽ
lekáre Ľ poštu).
V tejto oblasti je naša obec na tom
dobre. Zatia sa nám darí udržať školské a predškolské zariadenia v obci.
Obnovili sme hasičský zbor a dostali
sme aj nové technické vybavenie. Zlepšili sme zdravotné služby vytvorením
podmienok pre príchod novej obvodnej
lekárky. Problémom jeĽ že nemáme
stomatológa. Udržiavame ešte lekáre
a bankomat a máme poštu. Obchodná
sieťĽ hlavne s potravinamiĽ je dobráĽ
chýbajú však remeslá. Aj služby na
obecnom úrade sa modernizujú a inovujú. VerímĽ že to občania pocítia už
tento rok. Po akovanie patrí všetkým
občanomĽ ktorí spolupracujú pri uzatváraní zmlúv na hrobové miesta.
3. Dobrá obec potrebuje aj pracovné
príležitosti a vytvorenie podmienok pre
podnikanie.
Zamestnanie obyvatelia nachádzajú
hlavne v EvasporteĽ ktorý plánuje výstavbu alšej haly a tak vytvorenie alších pracovných príležitostí. Pracovné
príležitosti sú pri ťažbe a spracovaní
drevaĽ na ro níckom družstveĽ v oblasti
služiebĽ v školstveĽ v štátnej správe a
samospráve. V obci pôsobí aj nieko ko
podnikate ovĽ ktorí vytvárajú tiež pracovné miesta.
4. Živá obec potrebuje aj spoločenský životĽ lebo „Nielen chlebom je
človek živý.“ Spoločenský život v obci
zabezpečujú rôzne spolkyĽ cirkevĽ kultúraĽ šport a alšie príležitosti pre trá-

venie vo ného času.
V našej obci máme dosť spolkov a organizáciíĽ kde udia dobrovo ne odvedú množstvo práce a ich výsledky robia
dobré meno aj za hranicami Klenovca.
Obec ich činnosť podporuje vytváraním podmienok na ich aktivity a dotáciami z rozpočtu obceĽ ktoré však len
minimálne kryjú náklady na ich chod a
uspokojovanie záujmov. Pripravujeme
opravu strechy na kultúrnom domeĽ
výmenu umelého trávnika na viacúčelovom ihriskuĽ čiastočnú opravu tribúny
na ihriskuĽ rekonštrukciu obecnej budovy na komunitné centrum a vybudovanie detského ihriska.
5. Zdravá obec potrebuje pokojnéĽ
bezpečné a čisté prostredie (spolupráca vedenia obce a poslancov obecného zastupite stvaĽ aktívna políciaĽ
kamerový systémĽ protipovod ové
opatreniaĽ separovanie odpaduĽ udržiavanie zelene okolo obytných domov
i verejných budovĽ at .).
Životné prostredie v našej obci je
dobré a máme krásnu prírodu v okolí.
Začali sme budovať kamerový systémĽ
potrebujeme vybudovať zberný dvor a
opraviť korytá potokov v obci. Vzh adom k tomuĽ že niektoré stromy bolo
potrebné vyrúbaťĽ plánujeme vysádzať nové stromčeky a okrasné kríky.
Spolupráca vedenia obce a poslancov
obecného zastupite stva je dosť dobrá.
Aj tu je však čo vylepšovať. Niektorí
občania anonymne urážajú iných na
rôznych fórachĽ píšu čo sa im zachce
a takto plytvajú svojou energiouĽ ktorúĽ
ako ich poznámĽ by vedeli zužitkovať
ove a príjemnejšie a produktívnejšie.
6. Transparentná obec umož uje
kontrolu zo strany verejnosti.
Naša obec prostredníctvom webovej
stránky vytvára priestor pre občanov
umož ujúci nahliadať a kontrolovať
faktúryĽ zmluvy či objednávky. Informuje o vo ných pracovných miestachĽ
strategických dokumentoch obce i jej
legislatíve. Občanom umož ujeme
sledovať zasadnutia obecných zastupite stiev prostredníctvom videozáznamov. Pracujeme na u ahčení kontaktu

Jeden z charakteristických pohľ adov na širiš centrum našej obce.

a spolupráce s obecným úradom
prostredníctvom nových položiek na
webovej stránke obce. Zlepšením spolupráce zo strany občanov jeĽ že aktívne navštevujú obecný úrad so svojimi
návrhmi a problémamiĽ ktoré sa snažíme okamžite riešiť.
7. Slušná obec je tým poslednýmĽ
avšak tiež dôležitým bodom mojej
odpovede. Čo každá obec potrebujeĽ
sú slušní občaniaĽ ktorí nerobia neporiadok na spoločných priestranstváchĽ
nerobia výtržnostiĽ neničia spoločný
majetok a neznepríjem ujú ostatným
spoluobčanom život. Obec potrebuje
aktívnych občanovĽ ktorí akoko vek
pomáhajúĽ aby sa všetkým v obci žilo

príjemne. Čo sa týka poriadkuĽ nehnevajte sa na m a za úprimnosťĽ ten
poriadok by mohol byť lepší. Stále sú
tu udiaĽ ktorí zahodia krabičku od cigarietĽ papierik od sladkostíĽ ktorí odložia odpadky ved a kontejneruĽ hoci
dvakrát ročne rozmiest ujeme v obci
ve kokapacitné kontajnery. Naša pracovná čata aktivačných pracovníkov
má každý de čo po uliciach zbierať.
Ako je na tom z týchto poh adov naša
obec Klenovec? Vcelku slušneĽ aj ke
je stále čo vylepšovaťĽ skráš ovaťĽ
modernizovať. VerímĽ že spoločnými
silami sa nám to aj napriek množstvu
problémom podarí.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Medzinárodný deň žien
Milé ženy, či už . marec, medzinárodný sviatok žien, uznávate alebo zaznávate, je tento deň skvelou príležitosťou pre mužov dať najavo všetkým
ženám v okolí svoje sympatie, svoje poďakovanie. Ak k tomu pridajú kvietok alebo malý darček, radosť bude dvojnásobná u každej ženy - od malej
slečny až po starú mamu. Pre nás ženy je to príležitosť pripomínať si potrebu rovnosti žien a mužov, pripomínať si istotu, že na našich názoroch,
hodnotách a snoch záleží. Všetkým ženám v našej obci prajem príjemne
strávený tento deň a aby sme na vzájomnú úctu a ohľaduplnosť nezabúdali
počas celého roka.
Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, dátum 28. marec je určený
Vám, učiteľom.
Pri tejto príležitosti by som sa vám všetkým rada úprimne poďakovala
za vašu neúnavnú a obetavú prácu, za to, že ste si vybrali zodpovednú a
náročnú úlohu vzdelávania detí a mladých ľudí. Želám vám veľa životnej
energie, mnoho úspechov, viac radostí ako starostí, každodenné pochopenie a predovšetkým dobré zdravie. Touto cestou s prianím pevného zdravia
pozdravujem aj kolegov - učiteľov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku.
Už od roku 1 55 mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i
s knihou. Cieľ bol jednoduchý : podpora trvalého záujmu o knihy. Kniha,
najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Teda nezabudnime v marci navštíviť aj našu
miestnu knižnicu alebo ktorékoľvek kníhkupectvo. Prajem vám príjemne
strávené jarné dni s krásnou knihou.
Milí spoluobčania, keďže sa blížia sviatky jari, Veľkonočné sviatky, želám
vám všetkým ich radostné a slnečné prežitie. Aby boli hojné na úprimné,
priateľské stretnutia a samozrejme prežite ich v plnom zdraví.
Vaša starostka

MDŽ zabudnutý sviatok?
Na Slovensku máme v súčasnosti päť
štátnych sviatkov a desať dní pracovného
pokojaĽ ktoré symbolizujú najvýznamnejšie udalosti našich dejín alebo súvisiace
kresťanské hodnoty. Okrem nich si však
pripomíname vyše dvadsať pamätných
dní nášho alebo medzinárodného charakteru. Pripomíname si ich rôznymi podujatiamiĽ väčšinou spojenými s kultúrnym
programomĽ príspevkami v televíziiĽ novinách a pod. Masmédiá však prinášajú do
nášho života neustále nové podnety na
rôzne oslavy ako ValentínĽ HalloveenĽ ktoré si nachádzajú čoraz väčšiu popularitu
často na úkor každodenných pamätných
dníĽ na ktoré sa potom zabúda. Takýmto
pomaly zabudnutým pamätným d om
je aj 8.marec – Medzinárodný de žien.
Korene vzniku MDŽ siahajú do začiatku

Ň0. storočia. Mal za úlohu v počiatku bojovať za zrovnoprávnenie žienĽ neskoršie
vyzdvihovať úlohu žien v rodineĽ v práciĽ v
spoločnostiĽ at . Oslavy MDŽ sa postupne rozširovali do celého svetaĽ u nás mali
najväčší rozkvet za socializmuĽ kde sa
však niekedy menili na bujaré oslavy spojené s alkoholom a pod. Aj to malo spôsobiťĽ že po zmene režimu sa na MDŽ u nás
postupne zabúdaloĽ spomienkové podujatia sa postupne prenášali na 8.máj ľ De
matiek. Treba si však uvedomiťĽ že nie
každá žena je matka a všetky ženy bez
rozdielu majú svoje nezastupite né miesto
v rodineĽ práci a v celej spoločnosti. Preto
je potrebné dôstojným spôsobom si pripomenúť 8.marec – MDŽ na pracoviskáchĽ
v rodine a tak zvýrazniť ich význam pre
chod celej spoločnosti. Slavomír Hruška
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NAJ regiónu Malohont - 2. miesto - Klenovský Vepor
V oblasti Slovenského rudohoria v pohorí Veporských vrchov sa
nachádza výrazný vrchol s výškou 1 338 m n. m. - Klenovský Vepor.
Jeho vrchol má typický a nezameniteľný tvar, ktorý pripomína chrbát divej svine, teda „vepra“. Odtiaľ pramení jeho názov.

Kde ho nájdete
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno a Rimavská Sobota
Obec/miesto: Čierny Balog (okres
Brezno) a Klenovec (okres Rimavská
Sobota)
GPS: 48° 41‘ 17.ň0957ň4“ S; 19° 46‘
5.Ň19ň069“ V
Od roku 1964 je pod prísnou ochranou.
V súčasnosti je vrcholová časť hory s
rozlohou 155 ha národnou prírodnou
rezerváciouĽ ktorá chráni zachovanéĽ
pôvodné zmiešané karpatské lesy.
Pralesovité porasty tu tvoria smrekyĽ
jedleĽ bukyĽ ale i jarabina vtáčia a javor
horský. Niektoré stromy tu dosahujú
výnimočné rozmeryĽ obvod najhrubšej
zaznamenanej rastúcej jedle je takmer
480 cm a smreka ň80 cm.
Čo ponúka
Poh adĽ ktorý sa vám naskytneĽ je

jedinečný. V prípade priaznivých podmienok sa môžete pokochať krásnou
krajinnou scenériou nielen Veporských
vrchovĽ ale aj Nízkych či Vysokých Tatier. Skalnaté časti vrcholu sú hniezdiskom dravých vtákovĽ od ahlé lesy poskytujú domov aj pre naše ve ké dravé
šelmy. Ide o ve mi pôvabnú a pestrú
krajinu s hlbokými pralesmiĽ roz ahlými
po anami a pasienkami popretkávanými množstvom obývaných horských
samôtĽ lazov a hospodárstiev. Práve
cez Klenovský Vepor prechádza aj významná a známa turistická trasa Rudná magistrála.
Najbližšie plánované výstupy
• Ňň.marca ľ Jarný výstup na Vepor ľ
KST Hnúšťa
• 14.mája ľ 5. ročník Jánošík na Vepri
ľ Lesy SR š.p. Rimavská Sobota ľ Lesná správa KlenovecĽ Milan Medve z
Rimavských ZalužianĽ Folklórny súbor

Vepor z Klenovca ľ 0904 875 ň68
• 07.januára Ň017 ľ Milanov výstup na
Vepor (10.ročník) ľ KST Hnúšťa
• 07.januára Ň017 ľ Výstup na Klenovský Vepor ľ KST Rimavská Sobota

Kto všetko sa môže zapojiť
Zapojiť sa môže každýĽ kto si na to trúfa a vieĽ že mu budú sily stačiť.
Prístup
• zelená trasa: KlenovecĽ námestie –
Sedlo pod Vartou (číslo trasy 5485)
ľ http://www.regionmalohont.sk/turistickeľtrasy/klenovecľsedloľpodľvartou/
• žltá trasa: Tri chotáre – Skorušina –
Sedlo pod Vartou (číslo trasy 849ň)
• náročnejšia trasa: po červenej značke zo sedla Zbojská (Rudná magistrála
– číslo trasy 0804k)
Ke že sa Klenovský Vepor (1 ňň8 m
n. m.) vypína v samom srdci hlbokých
hôrĽ ahký a úplne pohodový výstup
neexistuje. Ak chcete spoznať nádheru
celých Veporských vrchov vydajte sa
po červeno značenej Rudnej magis-

tráleĽ ktorá sa začína v sedle Zbojská
(7Ň6 m n. m.).
Možnosti ubytovania a občerstvenia v okolí
• Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor:
http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/salasľzbojskaľzbojnickyľdvor/
• Reštaurácia Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor:
http://www.regionmalohont.sk/stravovanieľobcerstvenie/restauraciaľsalasľ
zbojskaľzbojnickyľdvor/
• Na Ráztočnom:
http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/ubytovanieľnaľraztocnomľklenovec/
• Chata Merindová:
http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/chataľmerindovaľklenovec/
• U Sveťa:
http://www.regionmalohont.sk/stravovanieľobcerstvenie/uľsvetaľklenovec/
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Rozhovor s pánom farárom Romanom Roskošom
- Pán farár, v Klenovci pôsobíte
už viac ako rok . Náš rozhovor s
vami chceme rozdeliť do troch tematických skupín: vaša kňazská
služba, náš cirkevný zbor, vaše
súkromie. Odkiaľ pochádzate?
Máte súrodencov?

ľ Pochádzam z okresného mesta na
východnom SlovenskuĽ z Vranova nad
Top ou. Mám dvoch súrodencovĽ o dva
a pol roka staršieho brata Jozefa a o
pätnásť rokov mladšiu sestru Rebeku.
- Kde ste študovali?

ľ Ke že som v mladosti nemal jasnú
predstavu o svojej budúcnostiĽ rozhodol som sa pre priemyselnú školu do-

pravnúĽ aby som nadobudol zručnosti
v konkrétnej oblasti. Po strednej škole
som semester strávil na Pedagogickej
fakulte v PrešoveĽ no po zimnom semestri som sa rozhodol pre štúdium
teológie na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UKĽ kde som štúdium ukončil v
roku Ň011.

- Čo vás viedlo k štúdiu teológie?
Kto bol Vašim vzorom pred štúdiom?

ľ Od mladosti som bol vychovávaný v
kresťanskej rodineĽ takže základy viery
som čerpal práve v nej. V živote som
mal ale aj nieko ko zlomovĽ ktorými ma
Boh postupne viedol až k rozhodnutiu
študovať teológiu. NeviemĽ či som mal
niekedy v živote vyložene udský vzor.
Mnoho priate ov malo na m a pozitívny vplyv a tie povahové vlastnosti som
sa snažil osvojovať si. Mojim duchovným otcom je Slavomír SlávikĽ terajší
riadite Slovenského evanjelizačného
strediska. BibliuĽ ktorú som dostal darom od nehoĽ používam dodnes.
- Ako zapôsobila naša obec na
vás, a ako cirkevný zbor?

Pán farár Roman Roskoš.

ľ Osobne sa hodnotím ako človek
lexibilný. Viem sa dosť rýchlo aklimatizovať v novom prostredí. Zvlášť je
to jednoduchšieĽ ak ide o prostredie
príjemnéĽ aké som v Klenovci našiel.
Po rokoch v Bratislave mi takáto zmena ve mi prospela a dodnes som za
u v ačný. Cirkevný zbor je v prvom
rade tvorený cirkevníkmi a s tými sme
k sebe našli ve mi rýchlo cestu k sebeĽ
takže som mimoriadne spokojný. Ve kou pomocou bol mi brat senior GermanĽ takže môj príchod a spoznávanie
udí a okolia bol o to ahší.

Pri príchode do Klenovca (pred 29 rokmi)
nás okrem iného čakal aj ten známy vtip
o Klenovčanovi na Mesiaci. Istotne vznikol na základe dlhodobých skúseností a
histórie, veď skutočne: v koľkých kútoch
sveta môžeme natraiť na človeka, ktorý
pochádza z Klenovca!? Nemenej zaujímavý je aj pohľad na ľudí, ktorí v Klenovci
prežili svoj život, tu pôsobili, konali, zveľaďovali a vylepšovali každodenné žitie.
Na niektorých spomíname, iní upadnú do
zabudnutia. Je rozhodne v náš prospech,
keď si ich pripomíname a tak možno aj inšpirujeme pre súčasnosť.
V spomienkach pani učiteľky Oľgy Košútovej si dnes priblížime jednu aktívnu
ženu. Onedlho si pripomenieme 27 rokov
od jej úmrtia.
- ag Júlia Fašangová (* 30. 10. 1919 + 18. 03. 1989)

Aj táto naša rodáčka si plne zaslúžiĽ aby natrvalo
vošla do pamäti násĽ KlenovčanovĽ a to nielen súčasnýchĽ ale i budúcich generácií. Pochádzala z
remeselníckej rodiny. Jej otec bol kožušník a popri
svojej profesiiĽ ako na svoju dobu schopný človekĽ
bol aj verejne činný ako pomocník obecnému úradu.
Vykonával funkciu obecného bubeníka. Aj ke Júlia
nemala vyššie školské vzdelanie (ukončila 8ľročnú

- Čo očakávate od nášho cirkevného zboru? Čim by ste chceli
rozvinúť prácu v našej cirkvi?

ľ Na cirkevný zbor sa snažím nazerať
nielen svojim udským poh adomĽ ale
skúmam tiežĽ aký je zámer Boha s
u miĽ ktorí zbor tvoria. A tento poh ad
sa snažím predostrieť i jednotlivcom.
Aby si tak udia sami uvedomiliĽ že byť
súčasťou cirkvi znamená aj aktívne sa
podie ať na šírení evanjelia. Ak teda
získame tento poh ad na vec všetciĽ
je to začiatok požehnanej práceĽ pretože nám všetkým pôjde o spoločnú
vec. Mojim hlavným zámerom teda jeĽ
predostrieť u omĽ v tejto dobe individualizmuĽ iný rozmerĽ založený na kolektivizme. Ako hlavné pole pôsobnosti
vidím prácu s mladou generáciouĽ ktorá je budúcnosťou tohto zboru.

- Ste mladý človek, ktorý má
vplyv na mladú a strednú generáciu. Vidíte v sebe potenciál, ktorý
dokáže priviesť mladých ľudí k
zmýšľaniu svetského a biblického sveta zároveň?

ľ Toto je ve ká výzva pre každého
človekaĽ ako rodičaĽ tak učite aĽ tak
aj duchovného ľ každéhoĽ kto sa podie a na výchove. Mladí udia túžia
po slobode. To si uvedomujem aj ja.
Preto sa pri práci s nimi snažím im
tú slobodu poskytnúť. Všetko však v
medziachĽ ktoré apoštol Pavel menuje
v liste Korintským: "Všetko je mi dovolenéĽ ale nie všetko je mi prospešné.
Všetko je mi dovolenéĽ ale ja sa ničím
nedám ovládnuť!" Práve o osvojenie si
tohto poh adu sa snažím pri mladých
u och. Aby vedeli kriticky zhodnotiť
ponúkané možnosti a podrobovať ich

udovú školu)Ľ bola ve mi nadaná. Vyučila sa za dámsku krajčírku a toto remeslo vykonávala po celý svoj
život. V mladosti sa u nej prejavil ve ký záumem o
kultúru. K tomu ju predurčila jej povaha: smelosť a
cie avedomosť. Prvé jej kroky za kultúrnoľspoločenským dianím viedli do ochotníckeho divadlaĽ založeného pri Združení evanjelickej mládeže v Klenovci.
Jej nadanie využili réžiséri: HelwighĽ J. Monco Ľ O.
VargánĽ M. audisĽ P. Tomo. ou podávané postavy

Klenovčania v spomienkach...
z dedinského prostrediaĽ v divadelných hrách našich
klasikovĽ vyvolávali u divákov obdivĽ oce ovali jej komediálnoľherecké umenie.
Naša Ulínka (tak sme ju volali) vynikala aj dobrými
organizačnými schopnosťami. Dlhé roky vykonávala
funkciu predsedníčky Červeného kríža v Klenovci. V
60. a 70. rokoch minulého storočia bola ve kou pomocou vtedajšiemu Miestnemu národnému výboru
v Klenovci ako predsedníčka "Výboru žien" (Československého zväzu žien). Organizovala schôdzkovú
činnosť tunajších žien. Poriadala pre ne prednáškyĽ
kurzy varenia a pečenia. Snažila sa vniesť osvetu
medzi rómske ženy rôznymi akciami priamo v Dolinke. Pod jej vedením Výbor žien usporiadal plesyĽ

h adisku písma. To je ale prácaĽ ktorá
je mimoriadne náročnáĽ pretože viemĽ
ako súčasné svetské zmýš anie stavia
kresťanov do mimoriadne ťažkých situácií. Ja sa ale pýtam ľ kedy to bolo
ahké? Nie je to však nemožné a mladý
človekĽ ktorý dokáže obstáť si potom
viac váži seba samého.

- Podľa vás je náročné nastúpiť
po predchodcovi, seniorovi Mgr.
Dušanovi Germanovi, ktorý tu
pôsobil niekoľko desiatok rokov?

ľ Nezamýš am sa nad týmĽ či je to
náročnéĽ jednoducho sa snažím robiť veci najlepšieĽ ako viem. ZmenuĽ
ktorá v zbore nastalaĽ vnímam ako
prirodzený proces. Hlavnou úlohou
duchovného v zbore je kázať Božie
slovoĽ prisluhovať sviatosti a starať sa
zodpovedne o chod cirkevného zboru.
A ako to zodpovedne robil brat seniorĽ
tak sa snažím aj ja. VerímĽ že tak ako
jeho práca bola požehnanouĽ tak Boh
požehná i moje úsilie.
- V tomto čase pôsobíte na mieste námestného farára, uvažujete
o tom, že sa stanete aj zborovým?

ľ Určite áno. Je to ale procesĽ o ktorom
si myslímĽ že na netreba tlačiť.

- Keby ste sa mali teraz rozhodnúť, kde by ste si poslali prihlášku na vysokoškolské štúdium,
opäť by vyhrala teológia?

ľ Určite ánoĽ ke že to rozhodnutie nevnímam len ako svoje vlastnéĽ ale ako
Boží zámer s mojim životom. ViemĽ že
Boh by si ma vedel použiť aj v inom
zamestnaníĽ no mne sa práca duchovného páčiĽ preto by som svoje rozhodnutie nezmenil. akujem za rozhovor!
Zlata Kochanová

maškarné bályĽ divadelné predstavenia na výročné
sviatky. Do týchto akcií zapájala ženy z domácností.
Jej cie om bolo zvyšovať kultúrnoľspoločenskú úrove prospolitého udu v obciĽ za spolupráce s miestnymi vzdelancami.
V období obnovy národného hospodárstva organizovala s členkami VŽ bezplatné brigády v po nohospodárstve (JRD)Ľ ako aj na skráš ovanie obce
(úprava parku na námestí)Ľ tiež na pomoc štátnym
lesom pri vysádzaní stromkov. A tak možno povedaťĽ
že Ulínka Fašangová vynikala jednak organizačnými
schopnosťamiĽ pracovným nadšením pre dobro KlenovcaĽ krásnym vzťahom k u om a smelými plánmi.
Ve pochádzala z generácieĽ ktorá čosi prežila: biedu
kapitalizmuĽ kataklyzmy vojnyĽ a preto ju tiahol úsvit
lepšieho životaĽ a preto sa v ačne obetovala pre blaho a prospech svojich spoluobčanov. Organizovala
pre ženy autobusové poznávacie zájazdy za krásami
Slovenska na rôzne miestaĽ na Flóru do BratislavyĽ a
tiež do Ma arska na Balatón a do Budapešti. Nadviazala so ženami v Ma arskaĽ z mesta HomokterénĽ
priate stvoĽ čo viedlo k výmenným návštevám.
Nuž táto osobnosť si plne zaslúži pozornosť a úctu
násĽ Klenovčanov! Nech pamiatka na u vnikne do
vedomia našich generáciíĽ ako príklad jednoduchej
ženyĽ naplnenej obetavosťou a láskou k rodnej hrude.
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Fašiangy sa krátia...

Penzión Na Ráztočnom v Klenovci žil v sobotu ň0. Januára pravou fašiangovou náladou. Rodina Struhárová pre návštevníkov pripravila zaujímavé podujatieĽ
ktoré im pomohli dotvoriť svojim programom členovia folklórneho súboru Vepor.
Pravé fašiangové hody umocnila Klenovská fašiangová zabíjačka s ochutnávkou
tradičných zabíjačkových špecialít. Nechýbali klobáskyĽ mäsaníkyĽ ryžové húrikyĽ
slanina či výborná zabíjačková polievkaĽ kapustnicaĽ pečienka či držky. Fašiangovú náladu dotvorili aj tradičné masky turo aĽ barana a iné. HeligonkáriĽ udová
hudbaĽ tanečníci a speváci zabávali návštevníkovĽ ktorí si s nimi zaspievaliĽ zatancovali. Návštevníci zárove mohli podporiť činnosť FS VeporĽ ktorý si v tomto roku
pripomenie 45 rokov svojej existencie. Dobrovo ní darcovia mali za odmenu zlosovate né lístky a získali pekné darčekyĽ ktoré venovala podpredsedníčka Národnej
rady SR Jana Laššáková a poslanec Národnej rady SR Michal Bagačka z Hnúšte.
Po akovanie patrí všetkým dobrovo níkomĽ organizátoromĽ ale aj všetkým návštevníkomĽ bez ktorých by podujatie nemalo zmysel. VerímeĽ že sa opäť o rok
stretneme na miesteĽ kde sa stretávali aj naši predkovia. Na Ráztočnom.

Fašiangové masky od výmyslu sveta v našej špeciálnej základnej škole.

Od Troch kráľ ov do popolcovej stredy

Stanislava Zvarová, vedúca FS VEPOR

Fašiangy v „špecke“
Vianočné prázdniny skončili a my sme opäť zasadli do školských
lavíc. V tom čase už boli fašiangy v plnom prúde. Ani v našej škole
sme nelenili.
V škole bude veľký bál, hurá, je tu karneval!
Nafúkneme balóny, ozdobíme záclony.
Za masky sa skryjeme, karnevalom žijeme.

V druhý februárový týžde vyzdobili
učite ky telocvič u farebnými girlandami a balónmi. Telocvič a ožila vravouĽ
veselou hudbou a naplnila sa prekrásnymi maskami. Šikovné pani učite ky
s deťmi nezahá ali a vymýš ali a vyrábali masky pre všetkých. Mohli sme
stretnúť princeznéĽ pirátovĽ batmanovĽ
Mášu a medve aĽ väz aĽ hokejistovĽ
JánošíkaĽ doktorkyĽ motý aĽ šaškaĽ čertíkaĽ psaĽ Šípkovú RuženkuĽ ň x MinieĽ
spidermanovĽ vílu a alšie rozprávkové
a fantazijné postavičky. Každá maska
sa predstavila a tie najkrajšie získali sladké odmeny.Po predstavovaní
masiek sa začala ozajstná zábava.
Tancovali a bavili sa všetci. Masky
mali možnosť si zasúťažiť v rôznych
aktivitáchĽ víťazov čakalo milé sladké
prekvapenie. Všetkým sa zábava ve mi
páčila a čo bolo najdôležitejšieĽ nechýbali rozžiarené očká detí.
Fašiangové obdobie sme však naplnili aj inými zaujímavými aktivitami. Na
vyučovaní sme si pripomenuli svetové
dniĽ a to De bez internetuĽ De komplimentovĽ De proti rakovineĽ De bez
mobiluĽ De manželstva. Tieto svetové
dni sa dajú na rôznych predmetoch
ve mi zaujímavo výchovne využiť.
Ke že sme Zelenou školouĽ venovali
sme sa aj téme odpadu a jeho dopadu
na životné prostredie. Žiaci si overili
svoje vedomostiĽ súťažili medzi sebou
a predovšetkým aktívne a hravo sa učili a pracovali. Žiaci na druhom stupni
absolvovali besedu s preventistkou
kpt. Babo ovou z Rimavskej Soboty na
tému Kriminalita detí a mládežeĽ šikanovanie a záškoláctvo. Beseda bola
zaujímaváĽ a už môžeme len dúfať a

veriťĽ že si žiaci čo najviac zapamätali.
SamozrejmeĽ že sme sa ich to opýtali.
A odpovede? ľ Máme chodiť do školy.
ľ Nemáme sa biť. ľ Nemáme šikanovať
druhých. ľ Nemáme kradnúť. ľ Nemôžeme fajčiť. ľ Nemáme okrádať udí.
Teoreticky to vediaĽ a čo alej? Uvidíme. Po skončení fašiangov nás ešte
čakala jedna milá aktivita – Valentín.
De svätého ValentínaĽ lásky čas on
pripomína. A nie je to len láska medzi
za úbenýmiĽ ale aj medzi deťmiĽ kamarátmiĽ spolužiakmiĽ priate mi. Valentín
sa v našej škole už tradične spája so
súťažou O najkrajšiu a najoriginálnejšiu valentínku nielen na našej škole.
Do súťaže sa zapájajú všetky okolité
špeciálne školy (na našej webovej
stránke nájdete viac informácií o tejto
súťaži). Okrem výroby valentínokĽ žiaci
píšu pre niekoho v škole slovné valentínky. Tento rok sa objavil v našej valentínkovskej schránke krásny odkazĽ
o ktorý sa chceme podeliť s čitate mi
Klenovských novín. Pre jednu z nás
napísal žiak 9. ročníka: ľ MajkaĽ mám
Vás ve mi rád a ostanete mi v srdci.
Ste najlepšia učite ka na svete. Čo ste
pre m a spraviliĽ na to nikdy nezabudnem. Ak vychodím školuĽ nikdy na Vás
nezabudnem. Vždy ostanete v mojom
srdciĽ navždy. Budem o Vás furt rozprávaťĽ aká ste boli učite ka ve mi dobráĽ vedeli ste pochopiť človekaĽ smiali
ste sa v dobromĽ aj v zlom. Ste múdraĽ
ste skveláĽ už slov nemám.“ Čo k tomu
dodať? Želáme všetkým ve a lásky nielen od partnerovĽ ale i detíĽ rodičovĽ žiakovĽ súrodencovĽ kamarátov a to každý
de v rokuĽ nielen na Valentína.
ŠZŠ Klenovec

Členovia našich detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť účinkovali v závere fašiangov aj v okresnom meste Rimavská Sobota.

Fašiangy v Jednote dôchodcov
Fašiangy sa už síce skončiliĽ no aj myĽ
členovia Jednoty dôchodcov SlovenskaĽ sme si ich pripomenuli posedením
pri šiškách a pri čajíku. Posedenie sme
mali na popolcovú streduĽ ale nie s pirohmiĽ ktoré sa robia v tento de Ľ my
sme si objednali šišky. Členky našej
speváckej skupiny KLENOVČIANKA
sa poobliekali ako maskyĽ a spevom
„FašiangyĽ TuriceĽ Ve ká noc prídeĽ kto
nemá kožúška zima mu bude.... začali
svoj programĽ ktorým pozdravili všetkých prítomných členov a členky. Program pod vedením Jána Trnavského sa

prítomným členom páčil a po skončení
členky speváckej skupiny odmenili potleskom.
Pretože fašiangy majú byť veseléĽ
spolu sme si ešte zaspievali nieko ko
piesníĽ zjedli šiškyĽ vypili teplý čajík a
rozišli sme sa. Všetkým Klenovčanom
želáme:
Od Fašiangov do Veľkej noci,
vinšujeme vám kratšej noci,
cez deň slnka teplyho,
a zdravíčka pevnyho.

A ešte jeden prehľ ad fašiangových masiek v našej „špecke“.

- ľh-
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Osvetársky ples 2016
V sobotu 23. januára sa konal
v Klenovci tradičný Osvetársky
ples. Tak ako po predchádzajúce roky, tak aj tento rok sa ľudia
prišli zabaviť do vyzdobených
priestorov kultúrneho domu. O
dobrú náladu do ranných hodín
sa postarali členovia hudobnej
skupiny COOL BAND TRIO zo
Zvolena.

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 22. apríla 2016.

V kultúrnom programe sa predstavili tanečníci folklórneho súboru Vepor typickou Klenovskou
rontoukou, ktorá v minulosti nesmela chýbať na žiadnej zábave,
a trochu netypicky aj moderným
tancom. Ani sme nezbadali ako
rýchlo tá noc pri dobrej zábave
prešla.
Veľká vďaka patrí členom FS Vepor a všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na príprave podujatia, výzdobe, dobrej pohode
a nálade 36. ročníka Osvetárskeho plesu v Klenovci.
Už teraz sa tešíme na stretnutie o
rok.
- jz -

Tak to sú oni : Autori-scenáristi, aktéri-účinkujúci, organizační a technickí realizátori tradičnej silvestrovskej estrády 2015, ktorí sa 29.decembra postarali o
veselú rozlúčku s odchádzajúcim rokom.

Silvestrovská estráda 2015

Časť účastníkov vydareného osvetárskeho plesu 2016 v Klenovci.

Pôjdu na svetový
šampionát na Malte

Vynikajúci úspech dosiahli študenti Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti. V rámci školských majstrovstiev Slovenska vybojovali titul a zároveň postup na majstrovstvá sveta školských družstiev, ktoré sa na prelome marca a apríla
uskutočnia na Malte. V drese GMH nastúpil aj Dárius Bálint
a výraznou mierou sa postaral o postup, keď v kľúčovom
zápase porazil Šmatláka z košického gymnázia a tým pre
hnúšťanské gymnázium zabezpečil titul a zároveň postup
na majstrovstvá sveta.
- rb -

V poradí už 4Ň. ročník Silvestrovskej estrády sa konal d a Ň9. decembra Ň015.
Trochu omladení členovia folklórneho súboru Vepor ani tohto roku však svojim
programom nesklamali a zvládli to na výbornú. Dá sa povedaťĽ že tento program
je už v srdciach našich občanov zapísaný a je o ve ký záujem. Sála kultúrneho
domu bola zaplnená a dýchala príjemnou predsilvestrovskou náladou. V programe účinkovali: Patrícia FranekováĽ Kristína PlichtováĽ Lucia ZvarováĽ Katka BencováĽ Nika Pa ováĽ Vika DovalováĽ Janka JakabšicováĽ Paula VrbinskáĽ Miška
Pock anováĽ Katka KantorákováĽ Sylvia ChudícováĽ Vika LáskováĽ Vika MesiarikováĽ Renáta BrndiarováĽ Tomáš DovalaĽ Tomáš HusárĽ Tomáš PlavuchaĽ Jozef
BulkaĽ Ján BelányiĽ Denis ŠimoničĽ Patrik Pa o a Kristián Pock an. O zvuk sa
staral Pavel VančíkĽ o svetlo Martin Kožiak. Kulisy mali na starosti Ján Kvanda a
Barbora Brndiarová. FotoĽ kameraĽ video Imrich Garláty.
Tradičná Silvestrovská estráda sa tento rok niesla v znamení budúcich celebrít FS
Vepor v rôznych odvetviach. Po ich predstavení sme sa v prvej scénke vybrali na
alekú cestu po púšti s korytnačkamiĽ v alšej sa h adal stratený Petrík. Dokonca
sme mali možnosť vzhliadnuť neznámu verziu rozprávky Krasohnila. Na chví u sa
na scéne objavilo aj najstaršie remesloĽ po ktorom vás preveril detektor. Potom sa
stretli dve kamarátky Cuky a Luky na lavičke a na scéne predviedli svoje zaujímavé umenie dievčatá. Za ich vystúpením sálu rozosmial malý Mirko a po Denisovej
vložke dostala Nataša s Pupendom návštevu ľ Kisku. Po Martinkovi Klingáčikovi
a borovičke sme sa presvedčiliĽ že fackovací detektor doma nepotrebujeme. Po
reklame sa predviedli chlapciĽ ktorí zaujali hlavne ženskú časť publika a po nich
nasledovala scénka Pošta pre tebaĽ sekretárkaĽ ktorá plní šéfove príkazy a miesiči
ukázali svoje prednosti. Záverečné zrýchlené spomalenéĽ Sex zvierat. Na záverĽ
ako to býva zvykomĽ sa predstavili záverečným tancomĽ ktorí urobil krásnu bodku
za celým programomĽ ktorý tento rok vtipne moderovala Marianna Resutíková.
Za príjemný večer plný dobrej nálady našim mladým folkloristom na záver programu po akoval riadite miestneho kultúrneho strediska Jaroslav Zvara a zaželal
všetko dobré do nového roku Ň016.
- jz -

Činnosť zboru pre občianske záležitosti v roku 2015
Najdrahšie, čo človek má, je život.

Daný mu je len raz, a preto ho musí prežiť tak,
aby ho nemučila bolesť za márne prežitými rokmi.

Zbor pre občianske záležitosti obce Klenovec organizuje a vykonáva pre občanov našej obce slávnostiĽ
ktoré sa viažu na jubilejné udalosti v živote občanov
či spoločenský život v obci a zabezpečuje aj obrady
rozlúčky so zosnulými. V roku Ň015 členovia ZPOZľu
účinkovali pri troch uvítaniach našich malých občanov do životaĽ zabezpečili deväť obradov uzavretia
manželstva a rozlúčili sa s deviatimi zosnulými spoluobčanmi.
Okrem týchto akcií v roku Ň015 v spolupráci so Zá-

kladnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci sme zorganizovali
spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce v obradnej sieni a slávnostné udelenie
Čestného občianstvaĽ Ceny obce Klenovec a Ceny
starostky obce Klenovec v rámci úvodného ceremoniálu ň7. ročníka Gemerskoľmalohontských folklórnych slávností. Pripomenuli sme si De učite ov s
pracovníkmi školských zariadení v obciĽ 675. výročie
prvej písomnej zmienky o Klenovci spojenú s výstavou historických fotograií a kultúrnym programom na
námestí. Zorganizovali sme rozlúčku predškolákov s
materskou školou a v rámci Mesiaca úcty k starším
bolo pripravené kultúrne podujatie pre seniorov v

spoločenskom dome s následným posedením pre jubilantovĽ ktorí sa v roku Ň015 dožili životného jubilea.
Práca v Zbore pre občianske záležitosti si vyžaduje
obetavosť i ochotu. Vedenie obce touto cestou akuje všetkým členom ZPOZľu za ich aktívnu činnosť.
D a 14.februára Ň015 nás navždy opustil Ján PiaterĽ ktorý dlhých 56 rokov pracoval ako aktívny člen
Zboru pre občianske záležitosti v Klenovci. Jeho talent a výtvarné umenie nám bude pripomínať osem
zväzkov pamätných kníhĽ v ktorých umelecky podchytil obrady uzavretia manželstvaĽ uvítania detí do
života a alšie významné podujatia v obci Klenovec
od roku 1958.
Ružena Kováčová
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Kto zradil Jánošíka?
Pod a udovej pesničky z 18. storočia
ho zradil bývalý zbojník Gajdošík: „...on
též slúžil u gazdy v salašiĽ kdy ho zradil
Gajdošík falošnýĽ který s ním chodíval
po horách a zbíjalĽ“ ľ spieva sa piesni.
Zachované súdne záznamy z procesu s
Jánošíkom žiadneho Gajdošíka nepoznajú. Píšu však o zbojníkovi UhorčíkoviĽ
ktorý hrával na gajdyĽ uvádza Roman
Kebísek v prílohe denníka SME z 1ň.
januára Ň016Ľ a pokračujeĽ že Tomáš
UhorčíkĽ ktorý si odpykával trest vo vä-

Juraj Jánošík. Kresba Jaroslav Vodrážka (1894—1984), český maliar, graik a ilustrátor. V rokoch 1929—1939
pôsobil v Martine.

zení na Bytčianskom zámkuĽ a Juraj Jánošík ho ako vojak strážil a pomohol mu
dostať sa na sloboduĽ ho neskôr vzal do
svojej zbojníckej družiny.
Tomáš Uhorčík sa v roku 1711 oženil
a usadil sa v Klenovci pod falošným
menom Martin Mravec. Stal sa bezúhonným občanomĽ dokonca hajdúchom
(čosi ako obecný sluha alebo strážca).
U tohto Martina Mravca alias Tomáša
Uhorčíka sa Juraj JánošíkĽ ke už bol
kapitánom zbojníckej družinyĽ často
zdržiavalĽ najmä v zime. V súdnom protokole sa uvádzaĽ že Martin Mravec hrával na gajdy: „... ako z doznania Klenovčanov vyplývaĽ neskrýval spomínaného
Juraja JánošíkaĽ ale len robil vtipy a
vyhrával na verejnom mieste“ (čiže bol
gajdošík). R. Kebísek si kladie otázkuĽ
či je možnéĽ že práve Tomáš Uhorčík
zradil JánošíkaĽ a vysvet ujeĽ že drábi
ho síce chytili spolu s Jánošíkom v jeho
vlastnom dome v Klenovci a našli u ho
nazbíjané veciĽ ale že by ho zradilĽ to sa
mu nepozdáva. Tomáša Uhorčíka drábi
spolu s Jánošíkom odviedli do väzenia
a obidvoch v Liptovskom Svätom Mikuláši odsúdili na smrť obesením. Juraja
Jánošíka súdili 16.ľ17. marca 171ň.
Podrobili ho ahšiemu i ťažšiemu mučeniuĽ ale nič mu nedokázaliĽ lebo počas
zbojníčenia nikoho nezabilĽ ani nezranilĽ
len bol prítomnýĽ ke jeho druhovia vystrelili na farára z Domaníže a ten neskôr zomrel a za to „prestúpení má byť
na hák na levém boku prehnaný a tak
na príklad jinších takových zločinov má
být zavesený“Ľ ľ uvádza sa v rozsudku.
Tomáša Uhorčíka síce zatkli s JánošíkomĽ ale proces s ním sa konal až o me-

Už takmer rok sa na Európu valí ve ká migračná
vlna utečencov zo Sýrie a z okolitých krajín. Zaplavujú najmä západné a severné štáty Európy. udia sú
prekvapení a utrápení z tohoĽ čo bude alej. Nie je to
nič nezvyčajné. Takéto vlny migrantov sa vyskytovali
aj v minulosti.
Koncom 4. storočia n. l. sa v Ázii začala ve ká migrácia udíĽ ktorú historici nazvali sťahovaním národov. V
dôsledku pohybu Hunov vedených vodcom Attilom z
MongolskaĽ na západ ustúpili germánskeĽ slovanské
a iné kmene zo svojich pôvodných sídel a dostali sa
do strednejĽ západnej a južnej Európy. Huni rozvrátili
ve kú Rímsku ríšuĽ siahajúcu od Pyrenejí až po Byzanciu. V 6. stor. sa „sťahovanie národov“ skončilo a etnické
pomery v Európe sa ustálili.
Ve kou migráciou bola migrácia Rómov. Rómovia (Cigáni) žili pôvodne v strednej a
severozápadnej Indii. Boli to kočovníci. Patrili do
najnižšej triedy (kasty) indickej spoločnosti. Nevedeli
sa prispôsobiť novým pomeromĽ preto koncom 10.
storočia odišliĽ resp. ich vyhnali zo svojej pôvodnej
vlasti. Cez Blízky východ sa v 1Ň.—15. storočí dostali
údolím Dunaja do strednej a západnej Európy. Od 18.
storočia sa niektoré skupiny Rómov začali objavovať
ako kočovníci aj na Slovensku. Za vlády Márie Terézie a Jozefa II. sa museli usadiť. Medzi nimi bolo
dosť hudobníkovĽ ktorí obohatili slovenskú udovú

siac neskôrĽ 19. apríla 171ň. Súd stále
veril tomuĽ že chytili Martina MravcaĽ
ktorého vinili z tohoĽ že Jánošíkovi pomáhal ukryť sa. Jánošík totiž počas mučenia nepriznalĽ že Mravec je Uhorčík.
Zvrat nastal až počas procesuĽ ke Jánošíka vypočúval slúžny Trenčianskej
stoliceĽ š achtic Krištof UrgonovičĽ ktorý
odhalil pravú identitu Martina MravcaĽ
ke že bol správcom Bytčianskeho
zámkuĽ kde väznili Uhorčíka a Jánošík
bol v strážnej službe. Obidvoch dobre
poznal. ZistenieĽ že Martin Mravec je
v skutočnosti h adaný zbojník Tomáš
UhorčíkĽ deinitívne spečatilo jeho osud.
Podrobili ho mučeniu a vtedy sa priznal.
Uhorčíka odsúdili na smrť obesením.
Rozsudok vykonali Ň1. apríla 171ň.
Roman Kebísek tvrdíĽ že Tomáš Uhorčík nemohol byť „zradným“ GajdošíkomĽ o ktorom hovorí legenda. Jánošík
by v tom prípade netajil jeho totožnosťĽ
a ani Uhorčík ako udavačĽ by neskončil na šibenici. Legenda zrejme vznikla
v aka tomuĽ že Jánošíka drábi chytili v
Uhorčíkovom dome v KlenovciĽ a pretože vedel hrať na gajdyĽ stal sa z neho
Gajdošík.
Romanovi KebískoviĽ známému publicistovi a redaktorovi RTVSĽ akujeme
za objasnenie otázky: Kto zradil Jánošíka? Juraj Jánošík bol a je v našej obci
stále populárny. So svojou družinou
sa postavil na odpor feudálom. Stal sa
ochrancom práv poddaného uduĽ „bohatým bral a chudobným dával.“ Okolo
jeho činov sa vytvorila krásna jánošíkovská tradícia. Aj mladá generáciaĽ
najmä folkloristiĽ má k nemu vrúcny vzť
ah.
- jm -

hudbu. Rómovia boli väčšinou kováčiĽ kotlári a košikáriĽ obchodovali s ko mi a perím. Ženy sa zaoberali
pletením tkaníc. Za Ň. svetovej vojny sa stali obeťami
nacistickej genocídy. Po vojne sa socialistický režim
snažil vyriešiť ich životnú situáciu. Dnes len časť
rómskej populácie je schopná prispôsobiť sa náročným podmienkam súčasnej spoločnosti. Vo svete je
7 miliónov RómovĽ z toho 4 ¬– 5 mil. v EurópeĽ na
Slovensku žije asi ň00 – 400 tisíc Rómov.
Židovská migráciaĽ ktorá sa začala už na začiatku 1.
tisícročiaĽ do istej miery obohatila kultúru a národné
hospodárstvo európskych štátov. Židia boli dobrí ob-

VI. ročník turnaja
v stolnom tenise

Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, občianske združenie RODON Klenovec a
Obec Klenovec v spolupráci
so stolnotenisovým klubom
v Klenovci pozývajú na VI.
ročník Veľkonočného turnaja
dospelých v stolnom tenise v
sobotu 19. marca v telocvične Základnej školy V. Mináča
v Klenovci so začiatkom o
9.00 hod.
Registrácia hráčov je od
8.30hod. Štartovné sú 3 eurá.
Počet hráčov na turnaji je obmedzený na 40.
Prihlásiť sa na turnaj ako
hráč možno do 12.marca
osobne alebo telefonicky.
Priaznivci športu, príďte povzbudiť súťažiacich z obcí
mikroregiónu a okolia, prineste si obuv na prezutie.
Bližšie informácie: Kancelária Mikroregiónu SINECKOKAVSKO, SNP 61, Klenovec, alebo na tel. čísle
047/5484947, 0907 806 230.
- mk -

chodné Slovensko prišli z Haliče. V Klenovci žilo v 1.
polovici Ň0. storočia päť židovských rodín. Počas Ň.
svetovej vojny zahynuli v koncentračných táboroch.
Zachránila sa len Lila LôwyováĽ ktorá po vojne žila v
BratislaveĽ a mladý KleinĽ ktorý sa cez vojnu niekde
ukryl.
PoslednáĽ aktuálna migrácia je doteraz najväčšou
migráciouĽ akú Európa ešte nezažila. Je to islamskáĽ
arabská migrácia utečencov zo Sýrie a okolitých
krajín v dôsledku dlhotrvajúcej občianskej vojny v
SýriiĽ bombardovania a teroristického pôsobenia
bojovníkov tzv. Islamského štátu. Sýria patrí k najstarším kultúrnym oblastiam v Malej
Ázii. Pred občianskou vojnou to bol
vyspelý a perspektívny štátĽ s ktorým
po Ň. svetovej vojne spolupracovala
aj Československá republika. Mnoho
sýrskych študentov študovalo na československých
vysokých školách. Ve a z nich ostalo na Slovensku a
sú s nimi dobré skúsenosti. Medzi migrantmi zo SýrieĽ
ktorí prichádzajú do EurópyĽ je mnoho vysokoškolsky
vzdelaných a schopných udíĽ ktorí po začlenení do
našej spoločnosti môžu sa uplatniť aj na Slovensku
v národnom hospodárstve ako inžinieriĽ techniciĽ po nohospodáriĽ zeleninári a ovocináriĽ v kultúrnej oblasti a v službách. Treba im dať možnosť a poskytnúť
pomocĽ treba ich zachrániť pred teroristami a bojovníkmi Islamského štátu.
Július Molitoris

Utečenci - evakuanti - migranti
chodníciĽ inančníciĽ bankáriĽ právnici a lekári. Už v
staroveku mali vysokú kultúru a svoj štát. Prežili mnoho vojenĽ babylonské zajatie a emigráciu do EgyptaĽ
ale spoločné náboženstvo im vždy pomohlo všetko
prežiť. Vrátili sa späť do PalestínyĽ do krajinyĽ ktorú
neskôr ovládli Rimania a tí ich v roku 70. n. l. vyhnali
z krajiny. V stredoveku katolícka cirkev v spolupráci
s feudálmi zorganizovala štyri križiacke výpravy proti
Židom. Dôvodom bol mýtusĽ že Židia ukrižovali Ježiša
Krista.
Na Slovensko sa Židia dostali z Rakúska. Na vý-
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Bedmintonisti v druhej polovici sezóny
Tretími turnajmi Grand Prix vstúpili bedmintonisti TJ Družstevník
Klenovec do druhej polovici sezóny.

Dospelí sa stretli koncom januára v
športovom centre pod hradom Matúša
ČákaĽv Trenčíne. Klenovský bedminton mal svojho zástupcu v tejto kategórii v podobe Dáriusa Bálinta. Ke že nemusel bojovať v kvaliikáciiĽ absolvoval
vo všetkých disciplínach boje v hlavnej
súťaži. Najviac sa mu darilo vo štvorhre s Janckulíkom (KBC Košice)Ľ ke
vo štvrťinále pod ahli košickej dvojici
Ivanka/Šmatlák. Vo dvojhre dostal Dárius stopku v 1. a v mixe so spoluhráčkou Horváthovou (Spoje Bratislava) v
Ň.kole. Viac sa darilo klenovským odchovancom. Richard Šmatlák (Lokomotíva Košice) vybojoval vo štvorhre
mužov bronzovú medailu a Nikoleta
Bálintová (CEVA Trenčín) vo štvorhre
žien striebro.
Súbežne s turnajom dospelých sa na
tom istom mieste odohral aj celoslo-

venský turnaj v kategórii do 15 rokov.
Tu sa predstavili Michaela Ostricová a
Alžbeta Bálintová. Viac sa darilo druhej menovanejĽ ke v mixe so Širákom
(Trebišov) vybojovali bronzový stupienok. V ostatných disciplínach dievčatá
neprešli sitom 1. resp. Ň.kola.
V druhú januárovú sobotu štartoval
Dárius Bálint na Grand Prix Bratislavy
starších dorastencov. Tu zaznamenal
zatia najvýraznejší úspech sezóny.
V mixe vystúpil s Rajcovou (Trenčín)
na strieborný stupienok. Vo štvorhre
dorastencov sa musel spolu s Janckulíkom uspokojiť s bronzovou pozíciou.
Celoslovenský turnaj mladšieho dorastu sa konal 6. februára vo Zvolene.
Výraznejší úspech sa dvojici Alžbeta
Bálintová a Michaela Ostricová nepodarilo vybojovať. Vo všetkých disciplínach ich zápolenia skončili v 1.kole.

Futbalisti sa už pripravujú na jarnú časť sezóny

Cieľom je prvá päťka
Mužstvo dospelých futbalistov TJ Družstevník Klenovec začalo
zimnú prípravu 2.februára na umelej tráve ihriska na sídlisku. Trénuje sa dvakrát do týždňa, pričom dochádzka hráčov závisí najmä
od ich pracovnej vyťaženosti.

Máme naplánované dva prípravné zápasy: v nede u 6.marca s Lubeníkom
a v nede u 1ň.marca so Sirkom; oba
zápasy sa odohrajú v Tisovci na umelej tráve. Majstrovská sezóna sa nám
začína Ň0.marca domácim zápasom
s Ož anmi. Jarná časť súťaže bude
náročnáĽ po jeseni sme na ň.miesteĽ
ale tabu ka je ve mi vyrovnaná (vi
tabu ku). Čakajú nás štyri zápasy a potom sa tabu ka rozdelí na dve skupiny.
Mužstvá umiestnené na 1.ľ5.mieste
budú hrať o víťaza súťaže (a postup
do 5.ligy) a mužstvá na 6.ľ10.mieste
o záchranu v I. triede ObFZ. Náš cie Ľ
ako sme už deklarovali pred začatím
súťažeĽ je hrať v skupine o víťaza.
Máme momentálne mužstvoĽ ktoré má
1. Muráň

14 10 1

3

38:14 31

2. Sirk

14 6

4

39:30 22
31:22 22

4

3. Klenovec

14 6

4

4

4. Jelšava

14 7

1

6

38:31 22

5. Ožďany

14 7

1

6

30:26 22

6. Veľký Blh

14 6

2

6

18:22 20

7. Revúčka

14 6

1

7

25:31 19

8. Radnovce

14 5

2

7

24:35 17

9. Lubeník

14 4

4

6

17:26 16

10. Gemer

14 3

0 11 20:43

9

v silách splniť tento cie . Posnažíme sa
udržať káder pohromadeĽ nako ko je
teraz dobrá partia. Máme skúsených
hráčov a aj mladýchĽ ktorí sú prínosom. Skončilo sa hosťovanie Lukášovi
BálintoviĽ ktorý je kme ovým hráčom
CSM TisovecĽ ale pousilujeme sa ho
dostať aj na jarnú časť do nášho mužstvaĽ bu na hosťovanieĽ ale najradšej
by sme chceli hráča na prestup. Pousilujeme sa vytvoriť vhodné podmienky aj pre hráčovĽ ktorí dochádzajú za
prácou mimo náš okres. SamozrejmeĽ
že sa usilujeme posilniť ešte mužstvoĽ
momentálne máme záujem o skúseného hráča z vyššej súťaž. Meno neprezradímĽ všetko je v štádiu vybavovania.
V marci začnú s tréningom aj naši
žiaciĽ ktorých čaká prvý súťažný zápas Ňň.apríla v domácom prostredí s
Jelšavou.
Tešíme sa na našich fanúšikovĽ ktorí
chodievajú na zápasy v hojnom počteĽ
čo nás teší a verímĽ že aj v jarnej časti
nás podporia svojimi hlasivkami.
Obom mužstvám prajem dobrý vstup
do súťažíĽ kvalitné výkonyĽ pevné zdravie. VerímĽ že náš cie splníme a dobre
budeme reprezentovať našu obec Klenovec. Ján Brndiar, manažér FK
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Frederika Bálintová na tomto turnajiĽ
rovnako ako na turnaji staršieho žiactva pre chorobu neštartovala.
Premiérový turnaj Grand Prix v kategórii mladšieho žiactva (do 1ň rokov)
usporiadal Púchov v nede u 7. februára. Z trojice Alexandra FiguliováĽ Eva
Hrušková a Gabriel Parobek zaznamenal najvýraznejší úspech tretí z trojice
menovaných. Parobek spolu s Da ušom (Rim. Sobota) vo štvorhre chlapcov vybojovali bronzovú medailu. Vo
dvojhre neprešiel cez 1.kolo a v mixe
spolu s Figuliovou pod ahli v šestnástke tretiemu nasadenému páru. Diev-

čatá rovnako ani v jednej disciplíne
neprešli prvýmĽ resp. druhým kolom.
ŠK Hrachovo usporiadal 1ň. februára Oblastné majstrovstvá Slovenska.
Špička v kategórii do 1ň rokov bojovala
o majstra Slovenska v oblasti Východ.
Titul vicemajstra vybojoval Gabriel Parobek spolu s Da ušom vo štvorhre
chlapcov. Pekný úspech zaznamenala
aj Eva HruškováĽ ke jej medaila vo
dvojhre žiačok ušla o povestný vlások.
Alexandra Figuliová a Nikolas Černák
neprešli v disciplínachĽ v ktorých štartovaliĽ prvým alebo druhým kolom.
Richard Bálint

V treťom vzájomnom zápase prvá prehra v susedskom derby

Výsledky hokejistov v RHAL
Aj v prvých týždňoch tohto kalendárneho roka pokračovalo účinkovanie hokejistov Klenovca v Rimavskej hokejovej amatérskej lige.
10.kolo – 18.december 2015: Revúca – Klenovec 1:2 (1:0,0:0,0:2)Ľ naše
góly: Igor VinclavĽ Marek Medve ; Dohrávka 11.kola – 26.januára: Omega
Rimavská Sobota – Klenovec 3:5 (1:1,0:1,2:3)Ľ góly: Miroslav Durmis ňĽ
Tomáš BrndiarĽ Maroš Hruška; 12.kolo – 15.januára: Klenovec – Kokava
nad Rimavicou 5:0 (1:0,3:0,1:0)Ľ góly: Miroslav Durmis ŇĽ Igor VinclavĽ Štefan
IštókĽ Lukáš Brndiar; 13.kolo – 22.januára: Klenovec – Hornets Rimavská
Sobota 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)Ľ góly: Igor VinclavĽ Tomáš BrndiarĽ Pavol Hruška;
14.kolo – 29.januára: Klenovec – White Raven Rimavská Sobota 3:1
(2:0,1:1,0:0)Ľ góly: Zdenko Staho ŇĽ Michal Brndiar; V 15.kole mali naši hokejisti
vo noĽ 16.kolo – 12.februára: Klenovec – Hnúšťa 3:4 (0:2,1:2,2:0)Ľ góly:

Miroslav Durmis ŇĽ Ján Molokáč – Kamzík ŇĽ R.BálintĽ ČilíkĽ Vinclav ml.
Tabuľka RHAL po 16.kole:
1. MHK Magnezit Revúca

14

11

0

0

0

3

74:25

33

2. Omega

14

9

0

0

1

3. Klenovec

13

7

0

0

0

4

57:34

28

6

48:41

4. White Raven Rimavská Sobota

13

6

1

1

21

0

5

47:49

5. Hornets Rimavská Sobota

14

5

2

21

0

0

7

40:59

6. Kokava nad Rimavicou

14

3

19

1

1

1

8

46:65

7. Gladiators Hnúšťa

14

2

13

0

0

2

10

38:79

8

V kanadskom bodovaní jednotlivcov je náš najproduktívnejší hráč Miroslav Durmis
na ň.mieste s Ňň bodmi za 18 gólov a 5 asistencií. Umiestnenie alších našich
hráčov: 10. Ján Molokáč 1ň bodov (7+6)Ľ ŇŇ. Marek Medve 9 bodov (ň+6)Ľ Ň4.
Tomáš Brndiar 8 bodov (5+ň)Ľ ň0. Zdenko Staho 7 bodov (ň+4)Ľ ňŇ. Igor Vinclav
6 bodov (4+Ň)Ľ ň7.Maroš Hruška 4 body (Ň+Ň)Ľ ň8. Michal Brndiar 4 body (1+ň)Ľ
40. Pavol Hruška ň body (Ň+1)Ľ 4ň. Štefan Ištók Ň body (Ň+0)Ľ 44. Lukáš Brndiar Ň
body (1+1)Ľ 47. Ivan Vinclav a Miroslav Bálint po 1 bode (0+1).

Momentka zo zápasu našich hokejistov (vo svetlejších dresoch) v RHAL.
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