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Klenovec v číslach
Každý rok v prvom čísle Klenovských
novín informujeme našich občanov o
demografickom vývoji v našej obci, v
ktorej na prahu roka 2019 žilo celkom
3 075 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.
Priemerný vek občanov obce sa pohybuje na hranici 40,5 roka. Šestnásť
našich občanov sa dožilo veku nad 90
rokov a z nich je 11 žien.
Obecný úrad počas uplynulého roka
zaevidoval narodenie 26 detí, jedno
dieťatko s iným trvalým pobytom sa
narodilo v domácom prostredí v našej
obci. Navždy nás opustilo 26 našich
občanov, pričom jedna občianka zomrela v cudzine.
V priebehu roka 2018 sa z našej obce

odhlásilo 40 obyvateľov a na trvalý
pobyt bolo prihlásených 53 občanov. V
obci je prihlásených na prechodný pobyt 45 občanov a 50 občanov má trvalý
pobyt v obci bez udania bližšej adresy.
Na matričnom úrade bolo v priebehu
roka 2018 uzavretých celkom 15 manželstiev, z ktorých tri manželstvá boli
uzavreté pred orgánom cirkvi.
V roku 2018 bolo právoplatne rozvedených päť manželstiev uzavretých
pred tunajším matričným úradom.
K nárastu počtu obyvateľov oproti ostatným rokom výrazne prispela nižšia
úmrtnosť našich občanov počas uplynulého roka a dokončenie a odovzdanie bytov na Malinovského ulici.
- R.K. -

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu
16.marca 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v
sobotu 30.marca 2019 od 7.00 do 22.00 hod.
V našej obci boli zriadené tri volebné miestnosti nasledovne:
okrsok č.1. - sídlo Klub dôchodcov - pre čísla domov od 1 do 224
okrsok č. 2. - sídlo Zasadačka v budove obecného úradu na prízemí
- pre čísla domov od 225 do 600
okrsok č. 3. - sídlo Základná škola - pre čísla domov nad 600.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň
konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a
zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.
- R.K. -

Rozpočet obce na rok 2019

Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 18. decembra
2018 bol poslancami obecného zastupiteľstva prijatý rozpočet obce Klenovec na rok 2019 a výhľadovo aj na roky
2020 a 2021. Schválený rozpočet na rok 2019 uverejňujeme
v jeho tabuľkovej podobe na 2.strane tohto vydania novín.
V textovej podobe uvádzame najpodstatnejšie údaje prijatého rozpočtu:
Bežné príjmy: 1 873 660,00 €
Bežné výdavky: 1 715 654,00 €
Prebytok bežného rozpočtu: + 158 006,00 €
Kapitálové príjmy: 230 398,00 €
Kapitálové výdavky: 442 523,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 212 125,00 €
Príjmové finančné operácie : 68 800,00 €
Výdavkové finančné operácie: 7 251,00 €
Prebytok finančných operácií: + 61 549,00 €
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Významné marcové udalosti
Milé ženy, vážení učitelia, vážení spoluobčania !
Bežne si pamätáme, a zväčša aj pripomíname, rôzne významné
dátumy, ktoré sa dotýkajú nášho osobného, spoločenského či pracovného života. Osobné sviatky sú pripomienkou príjemných udalostí každého z nás a oslavujeme ich rôznym spôsobom v kruhu
príbuzných a priateľov. Ale dôležité je, aby sme si pripomínali aj
sviatky viažúce sa k významným historickým, či náboženským udalostiam. V mesiaci marec máme niekoľko takýchto príležitostí.
Medzinárodný deň žien

Mnohé z nás, milé ženy, si dobre pamätáme na veľkolepé oslavy Medzinárodného dňa žien, z ktorých sme už ani
takú radosť nemali. Roky postupne
priniesli mnoho zmien a v súčasnej
dobe je práve 8.marec pre nás príležitosťou, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili v našom uponáhľanom živote a
obzreli sa za seba. Kráčame celé roky
vedľa svojich partnerov, mnohokrát
menej výrazne a skromne. Staráme sa
o tisíce maličkostí, na ktoré naši blízki
prídu až keď pár dní nie sme doma.
Staráme sa o deti a snažíme sa pri tom
dobre vyzerať. Máme úplne iný pohľad na veci a všímame si aj zdanlivé
maličkosti. Máme zmysel pre poriadok,
sme zodpovedné a často pracujeme
v náročných povolaniach. Milé ženy,
želám vám pekný Medzinárodný deň
žien, život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. Želám vám pevné zdravie,
veľa energie a úspechov v osobnom i
pracovnom živote.
Deň učiteľov

Ďalším sviatkom v mesiaci marec je
Deň učiteľov. Vážení učitelia, možno
28.marec nepatrí medzi tie vaše najvýznamnejšie dátumy, ale vo vašom
pracovnom živote sa určite udomácnil
tak, že naň nezabúdate. Je príležitosťou na oslavu, ale je aj výzvou k
prezentovaniu učiteľskej profesie a k
zdôrazňovaniu dôležitosti vzdelávania.
V časoch rozvinutých informačných
technológií učiteľ už nie je jediným
zdrojom informácií pre žiaka, ale na
rozdiel od moderného technického
vybavenia triedy vie prejaviť nadšenie
a radosť z úspechu svojho žiaka, dokáže byť socializačným a kultivačným
činiteľom, dokáže formovať a rozvíjať
nadanie a talent svojho žiaka, vie byť
radcom i podporovateľom. Obec Klenovec má kvalitných učiteľov a vedenie obce si váži ich prácu bez rozdielu,
či ide o učiteľov, ktorí sušia slzičky na
tvári škôlkárov pri ich odlúčení od rodičov v materskej škole, aby ich zodpovedne pripravili na vstup do základnej
školy, alebo o prácu pedagógov v zá-

kladnej škole, ktorí pripravujú svojich
žiakov na štúdium na strednej škole,
alebo o učiteľov v špeciálnej základnej
škole, ktorí učia žiakov podľa špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb
dieťaťa. Oceňujeme aj prácu všetkých
nepedagogických pracovníkov škôl v
administratíve, školských jedálňach a
iných profesiách, bez ktorých by školy
nemohli vôbec fungovať. Vážení učitelia, všetci tí, ktorí ste, ale aj tí, ktorí ste
v minulosti boli súčasťou veľkej rodiny
klenovského školstva, dovoľte mi vyjadriť vám za vašu prácu veľkú vďaku
a úprimné želanie pevného zdravia,
pohody, lásky, optimizmu a tvorivých
síl.
Mesiac knihy

Vážení spoluobčania, mesiac marec už
roky spájame aj s knihou. Mnohí ešte aj
dnes považujeme knihu za príjemného
spoločníka, priateľa a skvelý darček. Aj
kniha prešla nevyhnutným vývojom od
ručne písanej, cez tlačenú až po elektronickú. Pre človeka nie je podstatná
jej podoba, ale jej význam, či už v minulosti alebo v súčasnosti. Žiaľ, čím ďalej
tým viac ju vytláča internet, televízia,
mobil, sociálne siete. Myslím si, že je
to krok späť, lebo súčasné vzďaľovanie
sa od kníh, zameriavanie pozornosti na
bezhodnotné programy v televízii a nič
neriešiace vypisovanie na sociálnych
sieťach má za následok postupné znižovanie inteligencie ľudí a skreslený
obraz skutočnosti. Od roku 1999 sa
posledný marcový týždeň organizuje aj
Týždeň slovenských knižníc, ktorý má
aj v období moderných informačných
technológií pripomenúť opodstatnenie
a význam knihy. Preto vás srdečne
pozývam na návštevu našej knižnice,
ktorá s radosťou privíta nielen skalných
čitateľov, ale aj nových členov z radov
mládeže i dospelých. Každý rok do
našej knižnice pribúdajú nové knihy a
v minulom roku ju obohatilo viac publikácií získaných z úspešného projektu.
Všetkým milovníkom kníh prajem veľa
nezabudnuteľných čitateľských zážitkov a to nielen v mesiaci marec.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Rozpočet obce Klenovec na rok 2019
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2019

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU
Príjmy z prenajatých budov a priestorov
Administratívne poplatky
Za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za jasle, MŠ, školské kluby
Za stravné
Úroky z vkladov
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Z dobropisov
Ostatné príjmy
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU
Transfer ZŠ - mesačné transfery KŠÚ
Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy
Transfer ZŠ - mimoriadne výsledky žiakov

1 000 000 €
51 000 €
2 500 €

Transfer ŠR

229 398 €

GRANTY A TRANSFERY SPOLU

229 398 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

230 398 €

0€

Bankové úvery

0€

Zapojenie prostriedkov RF do rozpočtu

500 €
33 000 €
1 087 000 €
20 000 €
3 500 €
200 €
49 750 €
3 800 €
19 150 €
150 €
6 000 €
10 000 €
0€
107 150 €
483 520 €
7 000 €

0€

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

68 800 €

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU

68 800 €

PRÍJMY SPOLU

2 172 858 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

12 000 €

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciach a
združeniach

10 500 €

Podprgoram 1.2: Audit
Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Klenovec
Podprogram 2.2: Vysielacie a vydavateľské slžby
Podprogram 2.3: Kronika obce Klenovec

1 500 €
14 050 €

550 €
13 000 €
500 €

Program 3: Interné služby obce

7 000 €

Podprogram 3.1: Zasadnutie orgánov obce

6 000 €

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce
Program 4: Služby občanom

0€

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

0€

1 000 €
76 502 €

7 350 €

Podprogram 4.2: Opatrovateľská služba

48 435 €

Transfer ZŠ - SZP, odchodné, kredity

11 000 €

Podprogram 4.3: Klub dôchodcov a strava dôchodcov

20 717 €

ZŠ - asistenti učiteľa

10 080 €

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

61 905 €

Podprogram 5.1: Obecná polícia

56 055 €

Transfer ZŠ - LK, ŠvP, príspevok na učebnice

Transfer MŠ
Hmotná núdza - strava

3 300 €
18 000 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi a CO

5 850 €

2 000 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo

7 200 €

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

90 000 €

Aktivačné a dobrovoľnícke práce, šanca na zamestnanie

15 000 €

Program 7: Pozemné komunikácie

12 000 €

Transfer - terénni a sociálni pracovníci

35 500 €

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

Transfer - starostlivosť o životné prostredie
Transfer VÚC a MK na GMFS
MK SR - kultúrne poukazy
Osobitný príjemca RP

300 €
15 000 €
0€
3 000 €

Recyklačný fond

0€

Voľby parlamentné

0€

Voľby do orgánov samosprávy obcí

0€

Voľby prezidentské

3 200 €

Voľby EÚ

3 300 €

Referendum

0€

Vyúčtovanie (voľby VÚC)

0€

MRK II - MŠ asistent učiteľa

0€

Komunitné centrum

43 110 €

Podpora opatrovateľskej služby

14 000 €

Dobrovoľný hasičský zbor Klenovec

3 000 €

ostatné (vojnové hroby, iné granty a transfery)

1 750 €

GRANTY A TRANSFERY SPOLU

679 510 €

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

1 873 660 €

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

90 000 €

12 000 €

Program 8: Vzdelávanie

819 800 €

Podprogram 8.1: Materské školy

154 000 €

Podprogram 8.2: ŠKD pri ZŠ V. Mináča

44 300 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

109 900 €

Podprogram 8.4: ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ

511 600 €

Program 9: Kultúra

97 180 €

Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

46 000 €

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

49 930 €

Podprogram 9.3: Obecná knižnica
Program 10: Šport

1 250 €
52 817 €

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

52 817 €

Program 11: Prostredie pre život

17 000 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

17 000 €

Program 12: Podporná činnosť

455 400 €

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

451 400 €

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

4 000 €
1 715 654 €
442 523 €

Splátky úverov

7 251 €
7 251 €

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

1 000 €

FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU

1 000 €

VÝDAVKY SPOLU

2 165 428 €
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Predjarie v „špecke“
Február je zimný mesiac, ktorý väčšina nás vníma ako ukončenie zimy. Tešíme sa na blížiacu sa jar, na teplejšie slnečné lúče,
na dlhšie dni. V posledných dňoch to tak vonku aj vyzerá, akoby
prichádzala jar. Slniečko vládne oblohou a nálada je hneď lepšia.
Neviem, prečo tu potom tak šarapatí tá chrípka. Neobišla ani našu
školu. Vysoká chorobnosť detí aj zamestnancov nás prinútila zavrieť bránu školy, avšak nie na dlho.

Spoločná príprava ovocných pohárov ako jedna z foriem prevencie proti prípadnému ochoreniu.

Komisie obecného zastupiteľstva
Podľa Štatútu Obce Klenovec obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako
svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré
sú zložené z poslancov obecného
zastupiteľstva a ďalších osôb, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov
odborníkov na danú oblasť. Obecné
zastupiteľstvo volí predsedu komisie,
ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií. Súčasne
im vymedzuje úlohy podľa miestnych
podmienok a potrieb. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, vypracúvajú stanoviská k materiálom, vyjadrujú
sa k najdôležitejším otázkam života
obce, k investičným zámerom obce,
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie problémov a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi
zaoberať.
Obecné zastupiteľstvo na začiatku
volebného obdobia zriadilo a schválilo
nasledovné komisie a ich členov:
Komisia na ochranu verejného
záujmu

predseda: Mgr. Dalibor Ďuriš
členovia: Mgr. Stanislava Zvarová a
Milan Čajko

Komisia finančná a správy obecného majetku

predsedníčka: Ing. Štefánia Dovalová
členky: Jana Mocná, Ľubica Husmanová, Radoslava Parobeková, Mariana
Trnavská, zapisovateľka: Ing. Viktória
Lojková

Komisia stavebná, územného
plánovania, regionálneho rozvoja
a životného prostredia

predseda: Milan Čajko
členovia: Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Pavel Hrivnák, Roman
Moncoľ, Pavel Múka, Ján Ostrica, zapisovateľ: Ing. Mario Trnavský
Komisia školstva, športu a kultúry

predseda: Ing. Tomáš Figuli
členovia: Richard Bálint, Štefan Ištók,
Ing. Patrik Brndiar, Mgr. Marian Mináč,
Ing. Pavel Struhár, PhD., zapisovateľ:
Jaroslav Zvara
Komisia sociálna a zdravotná

predsedníčka: PhDr. Janka Pohorelská
členky: Ing. Edita Bartová, Bc. Ivica Trnavská, Viera Mináčová, Viera Hrušková, zapisovateľka: Jarmila Parobeková
- R.K. -

Činnosť ZPOZ Človek človeku v roku 2018

Aj v roku 2018 členky Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri
Obecnom úrade v Klenovci zabezpečovali slávnostné uvítanie novonarodených detí do života, obrad uzavretia manželstva, životné jubileá, smútočné
obrady poslednej rozlúčky a iné spoločenské podujatia celoobecného významu.
Počas uplynulého roka sme zabezpečili 12 obradov uzavretia manželstva,
rozlúčili sme sa s 9 zosnulými občanmi formou občianskeho pohrebu, uvítali
sme 4 novonarodené detičky do života. V spolupráci s vedením Základnej školy s materskou školou V.Mináča sme zorganizovali rozlúčku predškolákov s
materskou školou, v priestoroch obradnej miestnosti boli prijatí vedením obce
zamestnanci školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov. Organizačne
sme zabezpečili posedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil spevák Pavol Hammel.
No a 23.októbra sa v obradnej miestnosti uskutočnilo slávnostné ukončenie
volebného obdobia 2014-2018.
I touto cestou vedenie obce ďakuje členkám ZPOZ-u Človek človeku v Klenovci, ktoré svojou osobnou angažovanosťou pristupujú k zabezpečeniu jednotlivých podujatí v obci.
- R.K. -

Aby sa to nestávalo často, vedieme deti k zdravému životnému
štýlu, k zdravému stravovaniu, a
to nielen v rámci vyučovania, ale i
v popoludňajších hodinách v rámci ŠKD.
Prínosné sú rozhovory s deťmi
na rôzne témy - či majú radi ovocie, prečo ho jeme, kedy najviac.
A aby to neostalo len pri slovách,
veď najlepšie sa učíme zážitkami, spoločná príprava ovocných
pohárov bola pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Jablká boli z
domácej záhradky pani vychovávateľky, ostatné ovocie nakúpené spoločne v obchode - banány,
mandarínky, kiwi, pomaranče a
ananás. Spoločná príprava, čistenie, krájanie, porciovanie do
pohárikov. Hlavní šéfkuchári Miško a Ľubko boli nápomocní, ako
aj ostatné deti. Najväčšia radosť
však bola z jedenia. Deťom veľmi
chutilo a splnili sme cieľ. Nik neodmietol ovocný pohár.
Pre ochranu pred chorobou je dôležitá nielen strava, ale aj pohyb.
V zdravom tele zdravý duch je výrok, ktorý používali už starí Gréci.
A opäť raz sa potvrdzuje, že to boli
múdri ľudia, ktorí vedeli, o čom
rozprávajú. Človek sa cíti dobre,
keď je zdravý. A to nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.
Pohyb a šport sú aktivity, ktoré sú
pravidelne zaradené v týždennom
rozvrhu hodín, ako aj v dennom
pláne ŠKD. Pravidelné otužovanie, pobyt na čerstvom vzduchu,
no a k tomu dobrá nádielka snehu
vždy zaručia veľa radosti a smiechu, aj keď je poriadna zima. Veď
kto by nemal rád sánkovanie,
guľovanie či stavanie snehuliaka.
A v januári nám ho napadlo veru
dosť....
A to je čas, kedy to majú najťažšie azda zvieratká. V našej škole
myslíme aj na ne. Nemajú potravu
a je na nás, čo s tým urobíme. Je
samozrejmosťou, že v zime chodievame ku Rimave a kocháme sa
pohľadom na divé kačice. Plávajú
si po nezamrznutej rieke a určite
sú aj hladné. V rámci vychádzok
v ŠKD im nosievame suché rožky
a chlieb, aby sme pomohli týmto operencom prežiť zimu. Veľmi

radi by sme videli na jar, ako si vyvedú mláďatká, malé kačičky. Nezabúdame na krásne tvory, ktoré
patria do nášho regiónu, do našej
prírody a žijú blízko nás, pri našej
Rimave.
Staráme sa aj o ostatné vtáčiky. V
januári prebiehala na škole súťaž
o najkrajšie kŕmidlo, ktorú sme
vyhodnotili vo februári. Žiaci s učiteľkami na hodinách pracovného
vyučovania vymýšľali a vyrábali
zaujímavé kŕmidlá pre vtáčiky. Na
zhotovenie použili rôzny odpadový materiál. Najkrajšie kŕmidlo
zhotovila Daniela Cibuľová. Kŕmidlá sme naplnili slnečnicovými
semienkami a umiestnili sme ich
do našej školskej záhrady. Z okien
školy môžeme pozorovať, ako sa
vtáčiky hostia v nových kŕmidlách.
Robiť iným radosť, nielen zvieratkám, to by nás malo sprevádzať
celým životom. Každého človeka poteší, zahreje pri duši, ak mu
niekto povie niečo pekné. Hneď
sa zlepší deň, rozjasní úsmev a
dennodenné starosti sa zrazu
zdolávajú oveľa ľahšie. Tak sme
sa na chvíľu zastavili, spomalili. - „Zamyslite sa, komu by ste
mohli obyčajným komplimentom
spraviť krajší deň vy. Napíšte kompliment aspoň piatim ľuďom a vyzdvihnite to, čo si na nich najviac
vážite.“ Takto znelo zadanie v našej škole, ktorým sme si pripomenuli v januári Deň komplimentov.
Naši žiaci sú veľmi štedrí a chválami vôbec nešetrili. Zo všetkých
napísaných komplimentov sme
vytvorili jednu obrovskú nástenku
plnú chvál a milých slov. Čítanie
odkazov vyčarilo na tvári nejeden
úprimný úsmev a potešilo mnoho
dušičiek v našej škole. Spríjemňovať život si môžeme nielen raz v
roku, ale i častejšie...
I každý deň. Hovoriť si milé slová,
slová uznania a pochvaly, to veru
poteší a hneď je svet krajší. Prajeme všetkým čitateľom i „nečitateľom“ Klenovských novín, aby aj im
každý deň niekto vyčaril úsmev
na tvári. No a mohli by sme sa o to
pokúsiť všetci. O to, aby sa ľudia
okolo nás usmievali. Nie je úsmev
krajší ako zamračená tvár?
ŠZŠ Klenovec
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Výročia v roku 2019
K roku 2019 neodmysliteľne patria
okrúhle výročia našich aj zahraničných dejín, ktoré sa pokúšame spolu
so žiakmi 9.ročníka Základnej školy s
materskou školou Vladimíra Mináča v
Klenovci počas hodín dejepisu poznať
a pochopiť ich význam, dopad, ale aj

charakter.
Spomedzi mnohých spomíname
50.výročie upálenie Jána Palacha,
100.výročie založenia Univerzity Komenského, 175.výročie vzniku hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, 75.
výročie vypuknutia Slovenského ná-

Inkriminovaná zákruta na Ulici obrancov mieru si vyžaduje konečne radikálne
konečné a hlavne bezpečné riešenie.

POZOR, ZÁKRUTA ! II
Dúfal som, že nikdy nebudem musieť
písať o ďalšej smrteľnej havárii na Klenovskej zákrute. Pred šiestimi rokmi,
31. októbra 2012, som napísal:
Bývajúcich pri moste na ulici Obrancov mieru vydesil rachot deštrukcie zábradlia mostu nárazom auta a šokujúci
pohľad na auto v Rimave hore kolesami. Následok? Vyhasnutý život, potom
neskôr veniec na zábradlí a svietiace
kahance.
Po šiestich rokoch pribudol druhý veniec a nové svietiace kahance… Stalo
sa to vlani pár dní pred Vianocami v
piatok ráno o pol ôsmej. Auto smerujúce na Kokavu zastavilo na moste,
pretože odbočovalo doľava hneď za
mostom a dávalo prednosť protiidúcemu autu prichádzajúcemu od Kokavy.
Za autom, ktoré zastavilo, prichádzalo
vtedy aj auto s prívesom a vodič tohto auta narazil do zábradlia mostu a
auto skončilo v Rimave. My, bývajúci
pri moste, sme zase počuli ten zlovestný rachot.
O pár minút som bol pri moste aj s
rebríkom, ktorý už poznajú aj požiarnici, ktorí chodia ku haváriám. Zbiehajú
sa ľudia, telefonujú na záchranku. Štyria chlapi z havarovaného auta vyliezli
von, hovoria, že dnu je ešte kamarát,
je v bezvedomí, treba ho vytiahnuť.
Ale ako? Karoséria je zdeformovaná,
auto ťažké. Pokúšajú sa dostať dovnútra železným náradím, ktoré mali

chlapi v aute, pretože šli pracovať do
lesa. Nedá sa to. Sledujem, ako sused
Rasťo uteká pre svoje auto. O chvíľu
zacúva ku kraju mosta a s pomocou
priateľa Mareka hádžu lano z navijaka k prevrátenému autu a k ochotným
chlapom, ktorí boli už dole pri aute.
Niektorí skočili dole ešte skôr, ako som
prišiel s rebríkom. Je to 3,5 metra!! Čas
beží ruky sa trasú, vydrží to lano? Bolo
treba nadvihnúť asi pol metra a potom
sa podarilo vypáčiť dvere a vytiahnuť
zraneného! Profesionálna záchranárka
Soňa neváha a zlieza po rebríku, aby
zachraňovala život. Za ňou zostúpila
rebríkom aj detská sestra Erika, ktorá
šla do práce. Tieto vzácne ženy oživovali muža v bezvedomí až do príchodu sanitky a požiarnikov, ktorí potom
prišli. Všetci, ktorí pomáhali prejavili
krásnu ľudskosť – úžasné!
Toto sú už len spomienky na haváriu.
Žiaľ, aj tento zranený napriek snahe a
obetavosti mnohých vzácnych ľudí zomrel. Je nám to ľúto! Myslím si ale, že
ľútosť je málo. V dobrej nádeji napíšem zopár viet, ktoré som počul v tom
čase na mieste havárie a neskoršie :
Takže, počul som, aj videl, že zábradlie na moste je po niekoľkých haváriách (okolo desiatky) a následných
opravách veľmi slabé. Niekto silne zažartoval, že takéto zábradlie by spadlo
aj vtedy, keby si oň oprel bicykel. Ďalej
som počul a iste to pozorujete aj os-
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rodného povstania, 30.výročie Nežnej
revolúcie, 50. výročie pristátia prvých
ľudí na Mesiaci, 100.výročie obnovenia
činnosti Matice slovenskej, 100.výročie
smrti M. R. Štefánika. K posledným
dvom spomínaným výročiam sme po
podpísaní memoranda o spolupráci
prijali ponuku prednášok Matice slovenskej. Na ostatných hodinách dejepisu k výročným témam patrila vojnová
Slovenská republika. Žiaci pracovali
vo dvojiciach s pracovným listom, na
ktorom mali porovnávaciu tabuľku s
pojmami 1.ČSR, ktorej 100. výročie
vzniku sme si pripomenuli minulý rok a
vojnovú Slovenskú republiku.
Druhú časť pracovného listu tvorila
pojmová mapa spätá s pojmami obdobia vojnovej Slovenskej republiky
ako arizácia, Židovský kódex, deravá
totalita /neuplatňujúca v praxi všetky
metódy totalitného režimu/, beráteri /
nemeckí poradcovia pôsobiaci na ministerstvách/, 14.marec 1939 a iné.
Štúdiom, prezentáciami i dialógom
mohli žiaci svoje poznatky pochopiť a
upevniť. K záverom žiakom 9.ročníka
pomáhala aj publikácia Ottov historický
slovník, dokumenty aj list myšlienok
Júliusa Molitorisa, v ktorom spomína
Klenovec v období vojnovej Slovenskej

republiky. “Vznik vojnovej Slovenskej
republiky prijali Klenovčania vyvesením národných zástav (ešte bez slovenského znaku v strede) na svoje
domy. Bol to prechodný ošiaľ, ktorý čoskoro pominul. Klenovčania boli evanjelici, ktorí uznávali a ctili si spoluprácu
s Čechmi.... Mnohí bolo robotníci, ale
boli aj národovci. Klenovčania vojnový slovenský štát nemali radi, preto v
roku 1944 sa v SNP postavili na odpor
so zbraňou v ruke, nie proti Slovensku, ale proti fašistickej vláde J. Tisa
a proti nemeckým okupantom.“ Život
počas vojnovej Slovenskej republiky
prebiehal síce v rozvoji hospodárskom,
kultúrnom i literárnom, avšak úspechy
to boli iba povrchné. Korupcia, úplatkárstvo, morálny rozvrat, Židia vyhnaní
do koncentračných táborov a mnoho
iných zvratov, ktoré viedli k zrúteniu
hospodárskeho i politického systému.
K výročným udalostiam sa pripája aj
naša škola, ktorá tento školský rok slávi viaceré okrúhle výročia. Žiakom sú
postupne odkrývané. Našou snahou
je žiakov naučiť nielen poznať dejiny,
no predovšetkým chápať súvislosti,
dôsledky konania nás ľudí a poučiť sa
z nich.

tatní, že premávku na tomto mieste je
potrebné riešiť dopravným značením
a možno aj nejakými úpravami, veď
cesta je úzka. Zákruta je neprehľadná
z obidvoch strán, zrkadlo veľa nerieši.
Odbočka hneď za mostom k novej bytovke skomplikovala premávku na tomto mieste. Vodiči odbočujúci za mostom
vľavo musia zastaviť a dávať prednosť
autám prichádzajúcim od Kokavy, no
a často takto stoja autá až po zákrutu. Kamery, za ktoré sme v Klenovci
vďační, iste potvrdia, že premávka na
tomto mieste je zložitá. Písal som len
o autách, vodičoch, moste, zákrute, ale
čo chodci! Kde sa majú podieť, kadiaľ
sa dá prejsť bezpečne ?
Veľmi som pri tejto nehode obdivoval ľudí ochotných zachraňovať život.
Pred šiestimi rokmi to bolo inak. Tí,
čo vtedy ratovali v Rimave, kričali
na chlapov hore: - „Poďte pomôcť!
Hoďte nám aspoň nôž, treba rozrezať
bezpečnostné pásy!“ (netušili sme,
ako sa to dá odopnúť, keď je auto hore
kolesami a osádka visí na pásoch).
Odpovede: - „Treba počkať záchranárov, oni sú na to vycvičení! Kde sú tí?
A vôbec, len aby ste nemali problém,
keď niekomu poškodíte chrbticu. Veď
tí zranení môžu mať niečo zlomené!“ A
keď prišla záchranka, pani doktorke
bola adresovaná výčitka ďalšieho diváka: - „Toto by bolo treba nafilmovať a
poslať niekde do televízie!“ O čo vtedy
išlo? Veľkou prekážkou pri záchrane
na tomto mieste je spomínaná hĺbka
Rimavy. Rebrík postavený v Rimave
bol opretý z druhej strany zábradlia. Na

to zábradlie (1 m vysoké ) sa bolo treba
vymrštiť, vzoprieť na rukách, udržať sa
prehodiť jednu nohu, potom druhú... A
to všetko už hodne vysoko (viacej ako
4 metre). Pani doktorka nebola hneď
na druhej strane zábradlia a rýchlo
dole pri zranených, ako to čakal divák.
Našťastie tam boli aj muži, čo ruky použili na podopretie ženy-lekárky, aby
jej pomohli preliezť zábradlie a nie na
filmovanie. Mimochodom, bolo by zaujímavé sledovať, ako by zvládli niektorí
muži „cvičenie“ na zábradlí Rimavy tak,
ako som to opísal. Čo sa týka neochoty
poskytnúť prvú pomoc zo strachu pred
poškodením zraneného, na kurzoch
záchranárov teraz zdôrazňujú, že:
„Človek, ktorému nebije srdce, je už
vlastne mŕtvy, nebojte sa že by ste mu
nejako viacej ublížili. Naopak, pomáhajte čo najskôr s oživovaním a možno
mu zachránite život.“
Most a zákrutu vidím z nášho domu
každý deň. Vídam príbuzných, ktorí
chodia zapaľovať kahance, ako postoja a hľadia smutne do Rimavy, pretože
im niekto veľmi chýba. Všetky dopravné nehody na Klenovskom moste vrátane dvoch posledných s následkom
smrti asi zapríčinili vodiči. Rýchlosť,
nepozornosť... Známy výrok vypovedá
o postoji na akúkoľvek situáciu: - „Život
sa skladá z 10% toho, čo sa stane, a
z 90% toho, ako na to zareagujeme.“
Neposlúchnem „radu“ záchranárov,
aby som ten rebrík ani neodkladal..!
Pripájam fotografiu mosta a zákruty, a
odosielam modlitbu – príhovor o radu k
Bohu.
Ján Kováčik

Lucia Medveďová
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Prvý polrok v ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča
Ročné obdobia si podávajú ruky, míňa sa deň za dňom. Skončil
rok 2018, rok 2019 už ukrajuje prvé mesiace, u nás v škole skončil
prvý polrok školského roka 2018/2019. Len nedávno sa začal a už je
polovica za nami. Na začiatku plno otázok: aký bude, čo nové nás
čaká, čím prekvapí, zvládneme všetky úlohy?

A už je polročné hodnotenie práce žiakov za nami! 31. januára si žiaci prevzali polročné hodnotenia na výpisoch
klasifikácie, niektorí aj s pochvalami za
výborný prospech, dochádzku. Ale niektorí dostali aj pokarhania za dochádzku, správanie, keď to nebolo v súlade
so školským poriadkom.
K 15.septembru mala naša škola 238
žiakov v 13 triedach základnej školy a
55 detí v troch triedach materskej školy. 25 žiakov si plní povinnú školskú
dochádzku mimo územia Slovenskej
republiky. Školský klub detí navštevuje
87 detí ZŠ. V škole pracuje 22 záujmových útvarov s rôznym zameraním.
Otvorením školskej brány sa práca naplno rozbehla. V tomto školskom roku
si pripomíname naše malé jubileá: 20
rokov od udelenia čestného názvu
Základná škola Vladimíra Mináča, 20
rokov od otvorenia Pamätnej izby Vladimíra Mináča a Regionálnej izby, 20.
ročník literárnej súťaže Vladimíra Mináča a 10 rokov vydávania školského
časopisu ZOŠKOVYMY.
Nielen učením je škola živá. Pokračujeme v realizácii projektu Škola
otvorená všetkým, ktorého cieľom
je vytvárať rovnaké šance na vzdelávanie pre všetkých žiakov. Našich
žiakov sa okrem vzdelávania snažíme
zapájať do všetkých oblastí spoločenského aj kultúrneho života, rozvíjať ich
regionálne povedomie, zdravý životný
štýl, environmentálne cítenie, dokázať
sa vysporiadať s nástrahami dnešnej
doby ako sú fajčenie, drogová závislosť, prílišné vysedávanie pri počítačových hrách. Nie vždy sa nám všetko
darí tak, ako by sme chceli. Mladí ľudia
aj u nás často siahajú po cigaretách.
Konflikty medzi sebou riešia nevhodným spôsobom, nevážia slová, ktoré
zaznejú z ich úst.
Výchovný koncert Psíčkovo prezentoval krásne myšlienky pre život: „ nie
podľa farby srsti či pleti si kamaráta vyberajte. Keď správne cíti, koná, vezmite si ho medzi seba. Kamošov dobrých
vždy je treba...“. Spevák Viktor Guľváš
sa vo svojom programe snažil otvoriť
oči deťom, ktoré sa vydali v živote nesprávnou cestou. Históriu Slovenska
nám priblížili herci divadelno-šermiarskej kompánie TRESC v náučnom rozprávkovo ladenom príbehu o slovenských klenotoch - mede, bylinkárstve,
banských mestách, Ľudovítovi Štúrovi,
oblečení v dobových kostýmoch, s replikami zbraní.
Tí najstarší žiaci musia riešiť svoje
ďalšie životné kroky. Zúčastnili sa Bur-

zy informácií o trhu práce v Rimavskej
Sobote a navštívili stredné školy v okolí
počas dní otvorených dverí. Dúfam, že
im to pomôže pri výbere ich ďalšieho
štúdia i povolania.
Školská knižnica pracuje naplno od
začiatku. Za rozšírenie knižničného
fondu ďakujeme darcom kníh aj rodičovskému združeniu za poskytnutie financií na nákup nových kníh, ktoré odzrkadľujú život dnešnej doby. Úspech
u žiakov má akcia „Moja selfi s knihou,
ktorú som prečítal“. Výber najkrajšej
selfi sa uskutočnil hlasovaním žiakov
školy. Pokračujeme v projekte Spoznaj osobnosti svojho regiónu, v rámci
ktorého sme pozvali do školy manželov
Zvarovcov na besedu i tvorivé dielne.
Regionálne tradície oprášili všetky
Lucie z našej školy a husími krídlami
povymetali všetky kúty školy, aby ich
očistili od zlých síl.
Pekným podujatím bol projektový deň
„Cvič európske jazyky a športuj“. Žiaci
jednotlivých tried si pripravili a odprezentovali v spoločných priestoroch
projekty o vybraných európskych krajinách. Získali skúsenosti nielen z tvorby
projektov, ale aj z ich prezentácie pred
publikom. Ešte máme rezervy ako publikum, teda naučiť sa počúvať a mať
úctu k práci ostatných žiakov. Potom
nasledovalo zábavné športovanie.
Z našej bohatej činnosti spomeniem
spomeniem aj športovcov, radosť nám
robia bedmintonisti, chlapci-florbalisti,
aj Juraj Hrivnák, ktorý získal 3.miesto
na majstrovstvách Slovenska v halovom viacboji všestrannosti.
V tomto školskom roku sme vyhlásili
prvý ročník výtvarnej súťaže Vladimíra
Mináča. Garantom súťaže je riaditeľ
Základnej umeleckej školy v Hnúšti
Miroslav Bračo. Téma súťaže bola:
Môj rodný kraj, najkrajší kút v šírom
svete! Zo šzyroch škôl sme dostali 54
pekných výtvarných prác, ktoré porota
vyhodnotila a vernisáž je u nás v škole.
Nielen vedomosťami, ale aj jedlom je
človek živý. Nie je nám ľahostajné, že
aj medzi deťmi sa objavuje nepozvaná kamarátka, ktorá nám tajne v noci
„prešíva oblečenie“. „Hovorme o jedle“
je projekt, v rámci ktorého hliadka zdravej výživy ponúka deťom ochutnávku
zdravých nátierok, ovocie i vhodné
nápoje. Pridávame aj informácie prostredníctvom rozhlasových relácií.
Nakoniec zopár čísel o výsledkoch
výchovno-vzdelávacieho procesu v
prvom polroku.
V prvom polroku bolo klasifikovaných

214 žiakov, z nich prospelo 181, čo
je 84,58%, neprospelo 33 žiakov –
15,42%. S vyznamenaním prospelo 52
žiakov – 24,30%. Priemerná známka
v škole je 2,14, oproti minulému školskému roku je to zhoršenie o 0,08.
Dochádzka nám robí väčšie starosti.
Spolu žiaci vymeškali 17 339 hodín,
z nich bolo 16 464 ospravedlnených a
935 neospravedlnených. Na jedného
žiaka pripadá v priemere 81,30 vymeškanej hodiny, čo je dosť vysoké číslo.
Pochvaly si žiaci vyslúžili za vzornú
dochádzku alebo prospech. Udelili
sme 39 pochvál triednym učiteľom, tri
pochvaly riaditeľom školy – za vzorný
prospech a dochádzku. Tí, ktorým sa
nechcelo do školy alebo sa „nevmes-
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tili do kože“ dostali pokarhanie alebo
znížené známky zo správania. Pokarhanie triednym učiteľom sme udelili 7
žiakom, pokarhanie riaditeľom školy 3
žiakom. 21 žiakov malo znížené známky zo správania. Sú za záškoláctvo i
porušovanie školského poriadku.
Za tým všetkým sa skrýva kopa
mravčej každodennej práce žiakov,
učiteľov, rodičov. Patrí im za to veľké
ďakujem a želanie veľa chuti, zdravia
a elánu do ďalšej záslužnej práce pri
výchove mladej generácie.
O našich aktivitách sa môžete dozvedieť viac na webovom sídle školy alebo na podujatia príďte a pridajte sa k
nám. Neváhajte, kalendár podujatí je
na našom webe: www. zsvmklenovec.
edupage.org.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ľ.Vančíková

Čo je nové v materskej škole ?
Po prázdninách ako vždy v plnej
sile oddýchnuté sme nastúpili do
práce. Už sme sa tešili na naše detičky. Pripravili a vynovili sme exteriér aj interiér. Vďaka obecnému
úradu nám na dvore pribudli nové
hojdačky, šmýkačky, preliezky, kolotoč. Opravila, vymurovala a vymaľovala sa pomocou pánov Paľa
a Brádňanského vchodová stena
do budovy a detská šatňa pri prvej
triede. Vymaľovala sa spojovacia
chodba. Zakúpili sa nové detské záchodíky, skrinky do detských šatní,
ktoré sa už namontovali vďaka pánovi Parobekovi.
Vymaľovala sa šatňa pri druhej
triede. Pani učiteľky si vynovili
triedy rôznymi novými skrinkami,
kobercami a množstvom učebných
pomôcok. Ani rodičia nezaháľali a
prispeli na nákup miniveží do 2. a 3.
triedy, do 1. triedy koberec do detskej šatni. Prispeli na občerstvenie
pre deti na besiedke Deda Mráza a
každej triede zakúpili pod stromček hračky.
V septembri sme boli navštíviť
na Muráni sysľovisko, predškoláci
navštívili v Hnúšti dopravné ihrisko, „stredňáci“ z Hnúšte do Tisovca
na vláčiku boli pozrieť železničnú
stanicu. Pripomenuli sme si Svetový deň pozitívneho myslenia 13.9.,
Svetový deň srdca 24.9. Zapojili
sme sa do Európskeho týždňa športu. V Tisovci sme boli pozrieť veľmi
pekný a zaujímavý náučný chodník.
V priebehu roka sme športovali na
multifunkčnom ihrisku. Mesiac
sme ukončili zhotovením tekvičiek
s pomocou rodičov na výstavku,
ktorá sa konala v oddychovej zóny.
V októbri sme sa zúčastnili jesennej vychádzky na priehradu, v zdravom týždni sme predviedli ukážku, ako sa tlačí kapusta do súdka,
oboznámili sme deti s finančnou
gramotnosťou, na rodičovskom

združení sme pripravili ochutnávku nátierok pre rodičov. Pre našich starých rodičov sme pripravili
kultúrne popoludnie s malým darčekom. Pán Katreniek nám predviedol hru na fujare a oboznámil
nás s inými hudobnými nástrojmi.
Využili sme aj oddychovú zónu, kde
sa deti zahrali spoločenské hry po
návrate z kolešne, kde im pán Fotta
ukázal, ako sa tkajú guby. Na multifunkčnom ihrisku sa odohral futbalový zápas medzi 2. a 3. triedou.
V novembri sme si pripomenuli
Deň predškolskej výchovy - 4.11.
Zapojili sme sa do súťaže Veselé
zúbky, pripomenuli tradície na Katarínu a Ondreja. Zdravotnou ukážkou „Evička si zlomila lakeť“ sme
deťom ukázali, ako sa poskytne
prvá pomoc pri úraze. Pani učiteľky
spolu s deťmi sa zapojili do výstavky Pokoj ľuďom dobrej vôle.
V decembri sme si pripomenuli Mikuláša, ktorý nám doniesol
balíčky do materskej školy, ktoré
sponzorovali rodičia, pripomenuli
tradície na Luciu a samozrejme besiedka Deda Mráza s darčekmi a so
stromčekmi. Zozbierali sme plyšáčikov na charitu pre deti zo sociálne
slabších rodín v Rimavskej Sobote.
V januári sme si pripomenuli výročie oslobodenia Klenovca 23.1.,
lyžovali a sánkovali sme sa na školskom dvore, pripravili sme pre deti
akciu Čo skrývajú stopy v snehu
– zimnú vychádzku. V MŠ nás bol
pozdraviť bábkoherec so Slniečka
s divadielkom o zdraví. Zapojili sme
sa do výtvarných súťaží Dúhový kolotoč.
Tešíme sa na druhý polrok, dúfame že naplánované akcie sa nám
podarí splniť a tým obohatiť život našich najmenších. Ďakujeme
sponzorom, ktorí aj tou najmenšou
maličkosťou prispejú k radosti detičiek.
- OK -
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Osvetársky ples 2019

Hlavní protagonisti vydarenej Silvestrovskej estrády 2018.

Silvestrovská estráda 2018

Tak ako po minulé roky, tak aj na konci
roku 2018 sa o dobrú zábavu a náladu
postarali i keď trocha omladení členovia FS Vepor, ktorí neporušili zvyk a
svojim programom nesklamali. Dňa 28.
decembra 2018 sa v Kultúrnom dome
v Klenovci konal v poradí už 45. ročník
Silvestrovskej estrády. Silvestrovskou
estrádou pobavili nielen domácich divákov, ale aj zo susedných obcí. Dá sa
povedať, že tento program je už zapísaný v srdciach našich občanov a je oň
veľký záujem. Sála kultúrneho domu
bola opäť zaplnená.
V programe účinkovali: Lucia Zvarová,
Michal Jakabšic, Denis Šimonič, Viktor Brádňanský, Hugo Bračo, Michal
Štork, Dominika Belányiová, Renáta
Brndiarová, Patrícia Franeková, Tomáš
Plavucha, Ján Belányi, Miloš Paššák,
Martina Kožiaková, Katka Kožiaková,
Monika Koroncziová, Lívia Migaľová,
Alžbetka Chmelková a Pavel Chmelko.

V programe Silvestrovskej estrády
2018 nemohla chýbať obľ úbená postavička školáka Mirka.

O zvuk sa staral Pavel Vančík. Kulisy
mali na starosti tí čo práve neúčinkovali a o svetlo, foto a videoprojekciu sa
starali Lucia Zvarová a Patrícia Franeková. Foto, kamera, video Ján Čajko,
Michal Píš a Imrich Garlaty.
Silvestrovská estráda sa tento rok začala konkurzom a keďže výberová komisia vybrala dostatočný počet hercov,
estráda sa mohla začať. Na úvod sa
začalo trochu netradične pohrebom, po
ktorom nasledovala scénka v Krčme a
Na úrade. Po reklame o dôchodcoch
nasledovala rozprávka Perníková chalúpka. V programe nechýbali tanečné
choreografie. Ako prvé sa na scéne
tancom predstavili dievčatá s moderným vianočným tancom. V ďalšej
časti pokračovali scénkou Hotel, po
ktorej nás malý Mirko poinformoval ako
mu ide škola. Ďalej nasledoval príbeh
zo života seniorov, rozhovor babičiek
v krčme. Svojou návštevou nás poctili
príslušníci kmeňa Aborigov z Austrálie v podobe ich tradičného tanca. Po
súťaži, v ktorej súťažiaci mali uhádnuť
z ktorého roku je fotografia z predchádzajúcich estrád, pokračovali reklamy
Bača a Kubko a scénky Horúci krompeľ a Východniarky. Na záver, ako to
už býva zvykom, sa predstavili estrádnici záverečným tancom, ktorým urobili
krásnu bodku za celým programom.
Tancom s názvom Skibidi odprezentovali ruskú subkultúru tzv. Gopnik. Program slovom sprevádzala naša moderátorka Marianna Resutíková.
Opakovačka záverečného tanca nechýbala ani na 45. ročníku Silvestrovskej estrády. Po záverečnom úklone
našim mladým folkloristom za príjemný
večer plný dobrej nálady, poďakovala
riaditeľka Gemersko – malohontského
osvetového strediska v Rimavskej Sobote Darina Kišáková, ktorá odovzdala
ďakovný list. Prevzal ho riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci
Jaroslav Zvara, ktorý nakoniec poďakoval a zaželal všetko dobré, hlavne
zdravie, šťastie a rodinnú pohodu do
nového roku 2019.
- JZ -

Keďže Fašiangy sú plesovou sezónou
a vtedy sa ľudia majú baviť a hodovať,
preto obec Klenovec organizovala už
po 39-krát tradičný Osvetársky ples,
ktorý sa konal v piatok 15. februára v
kultúrnom dome v Klenovci.
Večer sa do vyzdobených priestorov kultúrneho domu začali schádzať
účastníci plesu, a tak ako po predchádzajúce roky tak aj tento rok sa sem
prišli zabaviť. Na úvod zaspievala Ema
Papšová a tanečníci Zuzana Šiminská
z Rimavskej Soboty a Daniel Solyom
z Maďarska zatancovali v prvom vstupe štandardné spoločenské tance Po
privítaní a prípitku v kultúrnom programe sa predstavili aj v druhom vstupe
zatancovali latinskoamerické tance.
V kultúrnom programe sa predstavili
aj tanečníci domáceho folklórneho
súboru Vepor. O dobrú náladu až do
ranných hodín sa postarali členovia
hudobnej skupiny ZMB z Brezna. Čas

nejako rýchlo bežal a ani sme nezbadali ako rýchlo noc pri dobrej zábave
prešla. Až ráno, keď pri lúčení viacerí
povedali: - „Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok“, sme si uvedomili, že ples
sa pomaly končí.
Riaditeľ miestneho kultúrneho strediska ďakuje za pomoc členom FS
Vepor, hlavne Viktorovi Brádňanskému, Denisovi Šimoničovi, Michalovi
Jakabšicovi, Lucii Zvarovej a Eme
Papšovej a tiež Gabike Radičovej,
Eve Jáchymovej a Martine Gajdošovej,
ktorí pomáhali pri príprave, výzdobe a
zabezpečovaní úspešného podujatia 39. ročníka Osvetárskeho plesu 2019
v Klenovci!
- jz -

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 20. apríla 2019.

Členovia folklórneho súboru Veport s dvojicou tanečníkov spoločenských tancov na úspešnom Osvetárskom plese 2019.

41. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností 2019

Pripravuje sa Rontouka
V utorok 19.februára zasadala už po druhýkrát časť prog-

ramovej rady 41. ročníka Gemersko–malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka 2019 v zložení:
Stanislava Zvarová, Jaroslav Zvara, Roman Malatinec,
Jaroslav Černak, Darina Kišáková a Viktor Brádňanský.
V tomto roku sa bude niesť v znamení tradičných ľudových remesiel a baníctva, pričom bude odkazovať na tradície nášho regiónu. K téme festivalu budú prispôsobené
aj pripravované programy a sprievodné podujatia, ktoré
návštevníkov prevedú remeselníckou tradíciou obce Klenovec a Gemera - Malohontu. Gemersko-malohontské
folklórne slávnosti Klenovská rontouka sa budú konať 28.
– 30. júna 2019, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.
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Lienka východná, vijačka, ploštička + pohánkovec aj zlatobyľ

Invázny hmyz aj nové porasty
Klimatické zmeny a rozsiahle ľudské zásahy do krajiny vyvolávajú tlak na ustálené rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Pôvodné
ekotopy prestávajú niektorým druhom ponúkať vhodné podmienky, iným sa zase otvárajú dosiaľ neprístupné územia. Dôsledkom
je zrýchlenie zmien druhového zloženia jednotlivých ekosystémov.
Invázne druhy niekedy páchajú veľké škody na pôvodných obyvateľoch, ktorým chýbajú účinné stratégie obrany voči agresívnym
prišelcom, čím môže v biocenóze dočasne vzniknúť významná nerovnováha.

Pri prechádzke po klenovskom chotári to dobre pozorujeme na príklade
miestnej flóry. Nezanedbateľné porasty pohánkovca japonského alebo zlatobyle kanadskej vytvárajú monokultúrnu
púšť s veľmi obmedzeným výskytom
iných domácich rastlinných druhov. Aj
preto majiteľom zasiahnutých pozemkov prikazuje zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny tieto porasty
likvidovať.
Menej vnímame nové druhy živočíchov, osobitne v prípade hmyzu. Zaregistrovanie výskytu nových druhov
hmyzu si vyžaduje dostatočné odborné
znalosti. Bežný človek si ich zväčša
nevšimne, kým mu nezasiahnu do života, prípadne nezačnú dokonca spôsobovať hospodárske škody. Takto si v
ostatných rokoch pozornosť verejnosti
v Klenovci vynútili tri invázne druhy
hmyzu: lienka východná, vijačka krušpánová a najnovšie aj ploštička lipová.
Lienka východná sa od našej pôvodnej lienky sedembodkovej líši bohatšou
paletou farebných variácií a väčším
počtom kontrastných škvrniek na krovkách. V Klenovci sme ju prvýkrát zaregistrovali približne pred piatimi rokmi.
Vnímame ju najmä na jeseň, keď sa jej

nenásytný apetít preorientuje z iných
druhov hmyzu na neskoré druhy ovocia. V našich podmienkach ide hlavne
o hrozno, pričom sa zdá, že veľa závisí
aj od odrody viniča. V jednej záhrade
neuškodí, v susednej zničí takmer celú
úrodu. Na konci sezóny vytvára početné roje, ktoré si hľadajú útočisko pred
prichádzajúcou zimou a to aj v ľudských obydliach. Zabudnuté otvorené
okno potom môže mať za následok boj
so stovkami lienok v byte.
Vijačka krušpánová je malý motýlik,
ktorého húsenice sa v Klenovci objavili
už asi pred tromi rokmi, ale skutočnú
kalamitu u nás spôsobili až minulý rok.
Ako napovedá jej názov, za obeť jej padajú najmä porasty krušpánu. Smutný
dôkaz o jej ničivých schopnostiach môžeme získať návštevou cintorína, kde
v priebehu jednej vegetačnej sezóny
zlikvidovala prakticky všetky buxusové kríky. V obmedzenej miere sa proti
nej dá brániť chemickým postrekom,
no pri opakovanom viacročnom nápore škodcu ide o vopred prehraný boj.
Dlhodobým riešením bude zrejme len
selektívne šľachtenie druhov krušpánu
s vyššou rezistenciou.
Ploštička lipová. Túto bzdochu výraz-

nejšie registrujeme až počas prebiehajúcej zimy. Stromy v lipovej aleji na
Ulici Červenej armády sú ešte stále
pokryté hrozivo vyzerajúcimi súvislými
kobercami dospelých jedincov. Pôda
okolo kmeňa je zase obsypaná niekoľkocentimetrovou vrstvou pozostatkov
po zvliekaní nedospelých nýmf. Zaujímavé je, že ploštička na prezimovanie

jednoznačne preferuje lipu malolistú.
Neďalekým lipám veľkolistým v Parku
SNP sa zatiaľ vyhýbajú. Niektorí občania sa obrátili na obecný úrad so žiadosťou o preverenie škodlivosti hmyzu
a zváženie prijatia opatrení, napr. vo
forme chemického postreku. Keďže
odborná literatúra uvádza, že výskyt
ploštičky by nemal predstavovať hrozbu pre zdravie stromov alebo majetok
obyvateľov v okolí, rozhodli sme sa zatiaľ situáciu len monitorovať. Po skončení zimného obdobia by ploštičky mali
stanovisko opustiť.
M. Píš

Lienka východná.

Zlatobyľ kanadská.

Vydávanie orientačných čísel
V druhej polovici marca bude obec vlastníkom budov
vydávať tabuľky s orientačnými číslami. Označenie
budov tabuľkou s červeným číslom bude zavŕšením
dlhého procesu súvisiaceho s elektronizáciou verejnej správy, ktorý priniesol všetkým obciam s uličným
systémom povinnosť zaviesť orientačné čísla.
Všetko sa to začalo schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy v roku 2008. Tento
strategický dokument vymedzil princípy budovania a
zavádzania tzv. eGovernmentu na Slovensku. Koncepcia detailne načrtla centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy. Centrálne komponenty tejto architektúry mali tvoriť štyri
základné registre, vrátane registra adries zriadeného
na základe zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register
adries je referenčnou štátnou evidenciou, ktorá zachytáva polohu vchodov do budov. Dôvodová správa
k úprave uvádza, že cieľom vytvorenia registra adries
je predovšetkým zabezpečiť prehľad o budovách,
ich umiestnení a vstupoch do nich na účely výkonu
právomocí orgánov verejnej správy. Avšak vytvorený

register má taktiež významný vplyv na činnosť zložiek záchranného systému pri záchrane životov a
pri ochrane majetku, napr. v súvislosti s požiarmi či
inými udalosťami vyvolanými pôsobením prírodných
živlov. Zákon o registri adries určuje, že v obciach s
jestvujúcim uličným systémom sú adresné body viazané na ich orientačné čísla. Preto zároveň zmenou
zákona o obecnom zriadení stanovil povinnosť všetkým vlastníkom budov bez prideleného orientačného
čísla v sídlach s uličným systémom požiadať obce o
určenie orientačných čísel. V prípade, ak si majiteľ
v stanovenej lehote túto povinnosť nesplnil, musela
obec rozhodnúť o pridelení orientačného čísla aj bez
žiadosti. Z tohto dôvodu obec Klenovec v minulom
roku pristúpila k určeniu orientačných čísel pre všetky
budovy v intraviláne obce, i keď bolo zrejmé, že niektorým fyzickým a právnickým osobám v Klenovci to
prinesie aj dodatočné nepríjemnosti v podobe potreby zmeny dokladov alebo úpravy údajov zapísaných
v registroch, ktoré nie sú súčasťou integrovaného
informačného systému štátnej správy.
Pre dokončenie celej anabázy spojenej so splne-

ním novozavedených zákonných povinností tak
ostáva už len fyzicky zabezpečiť viditeľné označenie
stavieb orientačnými číslami. To je podľa zákona o
obecnom zriadení už úlohou vlastníka stavby (resp.
spoločenstva vlastníkov alebo správcu v prípade bytových domov). Obec tabuľky obstarala už koncom
predchádzajúceho kalendárneho roka a predbežne
ich plánuje občanom vydávať v priestoroch garáže starej hasičskej zbrojnice v dňoch 20.marca a
27.marca 2019 v čase od 14.00 do 17.00 hod. Termín
vydávania tabuliek bude ešte definitívne upresnený
v priebehu marca a občanom oznámený obvyklými
komunikačnými kanálmi (úradná tabuľa, miestny rozhlas, infokanál, SMS, webstránka).
Na záver občanov upozorňujeme, že v súlade s
vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
sa tabuľka s orientačným číslom umiestňuje vedľa
tabuľky so súpisným číslom, a to tak, aby boli z ulice
dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Michal Píš
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Pred 74 rokmi oslobodili ruské a rumunské vojská Klenovec

23.január 1945
V tom čase prežívali Klenovčania ťažké obdobie. Po zatlačení povstania do
hôr sa Klenovské vrchy stali domovom
partizánov, povstaleckých vojakov a ilegálnych pracovníkov, ktorí zasahovali
do širokého okolia. Nemci pod tlakom
frontu 23.januára vyhodili do vzduchu
železobetónový most cez rieku Rimavu
na ceste smerom na Kokavu. Výbuch
poškodil okolité domy a nemeckí vojaci
boli prinútení Červenou armádou ustúpiť smerom na Ráztočné. Tu sa držali
v pripravených opevneniach 5 dní. Ich
presun do hôr si vyžiadal aj niekoľko
obetí. Na Čremoši narazil Ján Láska
s neznámym partizánom na nemeckú
hliadku. Pokus ujsť do lesa sa im nepodaril. Ján Láska bol na mieste zastrelený a partizána odviedli na Ráztočné a
tiež zastrelili. Päť nemeckých vojakov
padlo pri prestrelke s partizánmi, ktorých viedol partizánsky komisár Brndiar z Klenovčoka. V Klenovci Červenú
armádu vystriedala Rumunská armáda, ktorá 28.januára 1945 zaútočila
na nemecké jednotky. Tieto 29.januára
klenovský chotár opustili. Zanechali
však za sebou podmínované cesty a
chodníky, na čo doplatilo päť občanov
svojimi životmi a štyria boli zmrzačení.
Nemci ešte pri ústupe medzi Veprom
a Železnou bránou postrieľali dobytok
a kone, ktoré zhabali Klenovčanom,
pretože pre veľký sneh ho nemohli cez
hory previesť.
Po prechode frontu patril Klenovec do
operačného pásma Rumunskej armády. Bola tu umiestnená záloha pešieho
pluku a vojenská nemocnica, v ktorej
bolo 920 ranených. Aj život obyvateľov

sa zmenil. V kultúrnom dome boli každú nedeľu prednášky. Ženy ošetrovali
ranených rumunských vojakov, robili
zbierky na prilepšenie ich stravy. Pre
vojakov sa hrali kabarety, kde vždy
bolo jedno číslo slovenské a jedno
rumunské. V rumunskej vojenskej nemocnici, ktorá bola v apríli premiestnená do Banskej Bystrice, zomrelo 52
vojakov. Pochovaní boli v Klenovci.
Po odchode ruského dôstojníka, ktorý sa staral o zásobovanie Červenej
armády, sa Klenovec dostal do pásma
mimo frontu a chod obce prevzala civilná správa. Začali sa rekonštrukčné
práce. Vyhodený most bol nahradený
dreveným, pretože bolo nedostatok
cementu a železa. Opravovali sa súkromné a verejné budovy. V priebehu
prvých dvoch mesiacov po skončení
vojny sa z koncentračných táborov postupne vrátili aj Klenovčania, ktorým sa
podarilo prežiť.
Zo židovských obyvateľov Klenovca,
ktorí boli odvezení do Poľska ešte v
roku 1942, sa vrátili len dve slobodné
dievčatá, ktoré v Klenovci nezostali,
pretože nikto z ich blízkych sa nevrátil.
Konečný výpočet strát cez Povstanie a
pri prechode frontu v Klenovci:
- celkove padlo v boji dvanásť vojakov
a partizánov,
- Nemcami bolo zavraždených šesť
osôb, z toho traja nie Klenovčania,
- v koncentračných táboroch bolo
pravdepodobne zavraždených sedem
osôb,
- pri prechode frontu bolo mínami
usmrtených päť osôb a štyri osoby boli
zmrzačené.

Družstvo florbalistov našej základnej školy v zostave Eman Brádňan, Juraj Hrivnák, Ján Pavko, Erik Hruška, Lukáš Vančík, Filip Váradi a Šimon Vývlek v závere
januára najskôr zvíťazilo v obvodnom kole tohto stále popolárnejšieho športu
v Hnúšti a potom aj v okresnom kole v konkurencii dvoch rimavskosobotských
škôl. Naši skvelí florbalisti budú našu školu, obec i celý okres Rimavská Sobota
reprezentovať na regionálnom kole vo Veľ kom Krtíši.

Úspešné boli aj naše bedmintonistky Eva Hrušková a Alexandra Figuliová (v
strede), ktoré zvíťazili v krajskom kole a postúpili na majstrovstvá Slovenska.

Futbalisti Klenovca s tými najvyššími cieľ mi

Cieľom je víťazstvo v 6.lige

Rumunskí vojaci na Slovensku v roku 1945.
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Po polovici najvyššej oblastnej futbalovej súťaže, 6.ligy, sme na peknom
druhom mieste s jednobodovou stratou za Veľkým Blhom. Hráči si v zimnom období oddýchli, zregenerovali a
načerpali nové sily na začiatok jarnej
časti súťaže.
Začiatkom februára začala naša príprava na jarnú časť. Súťaž bude ťažká,
lebo nás čaká odohrať viac zápasov
na súperových ihriskách. Prvý súťažný
zápas nám začína až 21.apríla v Králi.
Dovtedy odohráme prípravné zápasy: 3.marca na umelej tráve v Tisovci
s Muraňom. 16.marca s Breznom,
24.marca nás čaká prípravný zápas v
Lubeniku, verím, že už na riadnom ih-

risku. Po týchto prípravných zápasoch
nás 10.apríla čaká druhé kolo zimného
turnaja o Pohár ObFZ Rimavská Sobota na domácom ihrisku s postupujúcim
zo zápasu Revúca – Hnúšťa.
Verím, že sa nám bude dariť a budeme vzorne reprezentovať našu obec
Klenovec a urobíme všetko, čo bude
v našich silách, aby sme v tejto sezóne
vyhrali 6. ligu. Podarilo sa nám doplniť
káder : prišiel k nám Tomáš Sudor z Tisovca, ktorý svojimi skúsenosťami určite bude platným hráčom nášho tímu.
V riešení máme ešte jedného hráča z
Hnúšte, klenovskeho rodáka, ktorého
sa nám, dúfam, podarí získať ako ďalšiu posilu. Ján Brndiar, manažér FK
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