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Vážení spoluobčania,
je tu čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní, priatelia a spoločne sa snažia naplniť sviatočné dni spokojnosťou a plnením si prianí. Vianočné dni
sa každý snaží prežiť so všetkým, čo
k nim patrí. Pre niekoho je to príležitosť pripomenúť si sviatok Božieho
narodenia, pre iného je obdobím
rodinnej pohody a odovzdávania darčekov. No pre všetkých je to čas dopriať si oddych a relax po celoročnej
práci v neopísateľnej atmosfére. Je to
čas, ktorý chceme prežiť s pokojom v
srdci, v kruhu svojich rodín a načerpať
silu do ďalších všedných dní. Nech sú
Vianoce pre každého sviatkami lásky, pokoja a oddychu a nech si každý pod
stromčekom nájde darčeky, ktoré ho potešia.
Vianoce vystrieda koniec roka a to je príležitosť poďakovať sa tým, s ktorými
sa stretávame, pracujeme, žijeme. Aj ja by som chcela poďakovať za kvalitnú
prácu, u niektorých často nad rámec svojich povinností, pracovníkom obecného
úradu, zástupcovi starostky obce a hlavnej kontrolórke obce. Za spoluprácu
ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií, vedeniu a zamestnancom roľníckeho družstva, vedeniu a zamestnancom základnej školy
s materskou školou a špeciálnej základnej školy, vedeniu a členom hasičov,
lekárom a zdravotníckemu personálu, vedeniu a členom cirkevných zborov,
folklórnych súborov, športových klubov, organizácií a združení v obci, bez ktorých obetavej práce by spoločenský, kultúrny a športový život v obci nemohol
existovať.
Ďakujem aj podnikateľom, ktorí v obci pôsobia a vytvárajú pracovné príležitosti. Všetci títo ľudia dávajú obci život a počas roka tvrdo pracujú nielen pre svoje
dobro, ale aj pre dobro našej obce. Všetkým prajem úspechy v osobnom živote,
v práci a v medziľudských vzťahoch, ako aj vzájomnú lásku a úctu. Nech sa
dobrá spolupráca udrží po celý nový rok 2020.
Niektorí sa tešia, že konečne je rok 2019 na konci a naopak, pre iných to bol
úspešný rok a ťažko sa s ním lúčia. Všetci však musíme veriť, že rok 2020
si pre nás pripravil nádielku radosti, šťastia a pozitívnych chvíľ vo všetkých
oblastiach života.
Hovorí sa „ako na Nový rok, tak po celý rok“. Znamená to, že príchod nového
roka by mal každý osláviť podľa svojich predstáv, s radosťou a s ľuďmi, ktorých
má rád, pretože vďaka tomu bude dobre naladený aj počas ďalších dní.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Krásne Vianoce všetkým, nech sa vás dotknú krásnym zázrakom a naplnia vás neoceniteľnou láskou, radosťou a pokojom. Úspešné vykročenie do nového roku. Nech vás život baví, šírte všade naokolo svoju
lásku a radosť. Nech úsmev zdobí vašu tvár a láska vaše srdce... Ďakujeme za vašu priazeň v roku 2019.
Členovia redakčnej rady Klenovských novín

Advent v duchu očakávaní

Prvý adventný týždeň v našej obci sa
niesol v duchu obdariť niekoho a urobiť
mu radosť.
V stredu 4.decembra potešili členov
Základnej organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Klenovci žiaci miestnej Špeciálnej základnej školy v krásnych kostýmoch anjelov rôznymi koledami, vinšmi a spolu s
Mikulášom im odovzdali malé darčeky.
Vo štvrtok 5.decembra mali slávnostné
posedenie členovia Klubu dôchodcov v
Klenovci, ktorým sa prihovoril pán farár
ECAV a členky z ich radov mali pripravené koledy a pesničky.
V piatok 6.decembra bolo veselo aj na
našom obecnom úrade, keď prišiel Mikuláš s dvomi čertami a zamestnancov

Aj tohtoročný adventný program Pokoj ľ uďom dobrej vôle spestrili svojim vystúpením nielen domáci folkloristi, ale aj
súbor Talent z Novej Huty, ktorá je obcou s najvyšším podielom slovenského obyvateľ stva v celom Rumunsku (vyše 94 % z
celkového počtu obyvateľ ov obce – údaj z roku 2011).

obdarovali sladkosťami. V tento deň
dopoludnia Mikuláš s rôznymi pomocníkmi hľadali dobré a poslušné detičky
aj na všetkých školách v našej obci a v
detskom folklórnom súbore. Popoludní
sa na mikulášskom večierku stretli členovia Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Klenovci a
program im spestrili pesničky v podaní
speváckej skupiny Klenovčanka a príchod Mikuláša s rozprávkovým škriatkom. Potom sa už s plným veľkým
košom sladkostí ponáhľali na naše námestie, kde ich nedočkavo čakali detičky so svojimi rodičmi. Kôš sa rýchlo
vyprázdnil a Mikuláš návštevu v našej
obci ukončil rozsvietením stromčeka a
výzdoby na námestí svojou čarovnou
palicou. Navodil tak predvianočnú atmosféru v našej obci, ale aj v našich
rodinách.
Na všetkých akciách vládla veselá
nálada. A bodaj by nie, keď bolo na
stoloch plno dobrôt a pestrý program.
Som rada, že sme sa aj s pánom zástupcom na týchto akciách mohli zúčastniť a pozdraviť našich seniorov i
detičky slovom aj sladkým darčekom.
Druhý adventný týždeň sme v našej obci začali 8.decembra tradičným
programom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“.
Autorsky a organizačne ho pripravili
manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci, ktorým patrí poďakovanie za
dlhoročnú tvorbu tohto programu. Po
úvodných príhovoroch starostky obce
(Pokračovanie na 4. strane)
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Príhovory na adventnom podujatí Pokoj ľuďom dobrej vôle 2019
Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec
Vážený pán farár, vážený pán kazateľ, vzácni hostia z Rumunska, milí
Klenovčania!
Vianoce sú časom na objatie.
Vždy, keď už Vianoce vykúkajú zo
všetkých strán, uvedomím si, ako
neuveriteľne rýchlo ubehlo uplynulých dvanásť mesiacov. Trochu sa
zamyslím, pobudnem sama so sebou.
Bilancujem všetko to, čo ma postretlo počas roka, zvažujem, či bolo viac
toho dobrého alebo zlého a svojím
spôsobom zaďakujem osudu za to,
že mi neodoprel možnosť zdieľať svoj
život po boku najbližších, aj po boku
celej rodiny našej obce. Lebo pre mňa
rodina nie sú iba príbuzní, ale aj ľudia
s príbuznými názormi, spoluobčania,
priatelia, kolegovia a ľudia, ktorí sa
podieľajú na skvalitňovaní života v
našej obci.
A keď nastane Štedrý večer, snažím
sa na pár hodín zabudnúť na všetko
súvisiace s prácou, na starosti všed-

ných dní a nechám do nášho domova
vstúpiť vianočné zvyky našich predkov. Krásne, hlboké svojou úprimnosťou a vierou. Mám rada tradície, ktoré
sa tak, ako v mnohých iných rodinách
aj v tej našej dedia z pokolenia na
pokolenie. Lebo naši predkovia mali
v sebe zakódovanú ľudskú múdrosť
a snažili sa nevstúpiť do nového roka
s hnevom v srdci a so zlými myšlienkami. Treba sa očistiť od toho, čo nás
ťaží, zmieriť sa a možno sa aj navzájom objať. A práve Vianoce nám
dávajú na to príležitosť. Symbolizujú
predsa čisté okamihy medziľudských
vzťahov, kedy sa snažíme vzájomne
si porozumieť a nájsť si chvíle jeden
pre druhého. A tak, keď budete pri
štedrovečernom stole spievať koledu – sami, v rodinnom kruhu, alebo
v širšom spoločenstve ľudí, keď sa
prežehnáte a spojíte ruky v modlitbu,
načrite hlbšie do seba, do spomienok,
do pokoja, ale aj do radosti a vľúdnosti

ľudského srdca.
Všimli ste si, že Vianoce inak prežívajú deti a inak dospelí? Detstvo si
s Vianocami najlepšie rozumie. Hľadá
v nich to tajomné a rozprávkové, píše
listy Ježiškovi, so zatajeným dychom
rozbaľuje darčeky a jeho oči sa nemôžu nasýtiť ligotavého stromčeka.
Dospelosť už nevie byť taká rozšantená, nedočkavá.Vyrástla z rozprávkového vianočného kúzla. Napriek
tomu akosi skrehne pokorou duše,
aby oslávila sviatky blízkosti človeka,
keď zo všetkých kútov sveta znie:
„Pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Veď bez
ľudí dobrej vôle by život bol neúprosným dobrodružstvom. Chýbala by v
ňom láska, ktorá nepodlieha zemskej
príťažlivosti, súcit, priateľstvo a obetavosť.
Keby tak Vianoce narovnali pokrčené ľudské duše. Keby tak dali úsmev
smutným, domov blúdiacim, oddych
unaveným, pokoru márnomyseľným,

odvahu slabým, istotu váhavým, nádej bezradným, priateľa opusteným,
šťastie nešťastným a zmierenie nahnevaným.
Keby tak Vianoce trošku vyhladili
naše životné jazvy, pomohli nám nájsť
stratený pokoj, a viac priblížiť človeka
k človeku.
Keby tak Vianoce dali našim skutkom
dobrú vôľu a našim očiam ten správny
smer, kadiaľ kráčať k sebe.
Tak teda „Pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Pokoj vám všetkým. Nech vás má kto
pritúliť, aby vašej duši na Vianoce, aj
po celý nový rok nebola zima. Lebo
čas Vianoc je časom objatí.
Prežime ich so všetkým, čo k nim
patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí
krásny pocit, na stole nech zavoňajú
dobroty a Štedrý večer nech zanechá
v našich srdciach pocit pohody a radosti. Nech ticho Vianoc všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou a zdravím po celý Nový rok 2020.

Roman Roskoš, farár evanjelickej cirkvi a.v.
Vážení prítomní, adventný čas je
časom, ktorý nás pripravuje na Vianočné sviatky. O tých sa všeobecne
hovorí ako o sviatkoch rodiny a pokoja, o sviatkoch, ktoré spájajú. Spájajú
rodiny, priateľov, spoločenstvá... Presne týmito slovami som svoj príhovor z
tohto miesta začal takto pred rokom.
Ale... kto by si to bol pamätal, však?
Ak by som povedal aj rovnaké slová,
asi len pár jedincom by boli povedomé.
Rovnako však často vnímame aj toto
obdobie a sviatky, ktoré prichádzajú.
Proste taká „povinná jazda“, ktorú
každoročne absolvujeme. Vieme už,
že k adventu patrí veniec so štyrmi

sviečkami, k Vianociam patrí stromček, k stromčeku darčeky a k dnešnému programu aj príhovory pani starostky, brata kazateľa a farára.
Predsa si ale nemyslím, že by sme
mali vnímať veci len ako povinnosť
alebo len ako samozrejmosť. O tom
sa presviedčame každý deň, keď
počujeme o mnohých nešťastiach a
tragédiách. Až pri nich si človek uvedomí, že dožiť sa ďalších Vianoc, mať
možnosť stráviť ich v kruhu svojej
rodiny, to nie je samozrejmosť, to nie
je povinnosť, to nie je niečo, čo by sa
pravidelne muselo opakovať.
Napriek tomu, že sa nemení zvesť
adventu, ani zvesť Vianoc, predsa to

nie je stále o tom istom. Nemá byť.
Nesmie! Každý jeden z nás je predsa
o rok starší, sme skúsenejší, viacerým
veciam rozumieme a preto by sme aj
výrazom láska, pokoj, porozumenie,
harmónia, mali vnášať vždy hlbší význam vo svojich rodinách a spoločenstvách.
Ak teda aj ja mám vysloviť nejaké
prianie a želanie, tak v prvom rade
to, aby sme ani tento adventný čas,
ani prichádzajúce Vianoce a Nový
rok, ale ani tie najvšednejšie dni roka
2020 nebrali ako samozrejmosť, ale
ako dar. Dar príležitosti byť si jeden
voči druhému bližším, s lepším porozumením, s odpúšťaním, s pokojom a

dobrou vôľou.
Ja verím, že práve takýmto spôsobom najlepšie oslávime i ten Dar, ktorý nám Boh dal v narodenom Spasiteľovi v Betleheme. Tak, ako Boh myslel
na nás ľudí, myslime aj my jeden na
druhého. Vianoce totiž môžeme chápať dvoma spôsobmi. Ako sviatky
dostávania alebo ako sviatky dávania. Na nás záleží, ktorú možnosť si
zvolíme. Chcem veriť, že to bude tá
možnosť, ktorá už zo žiadneho dňa
neurobí všedný a rovnaký, ale naplní
ich hlbším obsahom.

Štefan Danko, kazateľ Bratskej Jednoty Babtistov
Vážená pani starostka, vážený pán
farár, milí prítomní, dovoľte mi povedať vám v tento krásny predvianočný
čas niekoľko slov v mene nášho zboru
Bratskej Jednoty Baptistov.
Je to vždy úžasný čas, keď sa blížia Vianoce a mám ho osobne veľmi
rád. Páči sa mi tá atmosféra, ktorá
hreje srdce, ľudia majú k sebe bližšie, pečú sa voňavé a chutné koláče
a iné dobroty, ktoré sa bežne počas
roka nepečú... Keď som bol dieťa, tak
okrem tejto atmosféry som sa asi ako
každé dieťa tešil najviac na darčeky.
Už pár týždňov pred štedrým dňom
som sa zamýšľal: Čo mi len ten Ježiško prinesie? Bude sa mi to páčiť? Aké
to bude? Ten pocit byť obdarovaný bol
úžasný. No priznám sa, že dlho mi

ani nenapadlo, prečo chcem darčeky
od Niekoho, kto sám má narodeniny?
Veď Vianoce sú oslavou narodenín
Pána Ježiša Krista.
A v tom maličkom dieťati Boh sám
obdaroval ľudstvo tým najvzácnejším – Svojím Synom, ktorý nás prišiel
zachrániť. Zachrániť od celkom istej
smrti kvôli našim mnohým hriechom.
Prišiel nás zachrániť od prázdneho a
beznádejného život a naplniť nás radosťou. Otvoriť pre nás nebo dokorán.
Čo môže byť viac? Dal nám niekto
niekedy vzácnejší dar? Čím by sme
sa mu ako ľudia mohli odvďačiť? Ja
som si uvedomil, že nie je nič, čo by
dokázalo vyvážiť hodnotu daru, ktorým je On sám a čo pre nás vykonal.
A vie to aj Boh sám, že nie je nič také,

čo by sa tomu vyrovnalo. Vianoce sú
narodeninovou oslavou Pána Ježiša
Krista a tento adventný čas, v ktorom
sa nachádzame, je časom prípravy na
túto oslavu, kde On sám chce byť prítomný. V našich domovoch, rodinách,
v našich srdciach...
Keď sme pozvaní na nejakú oslavu,
je až neslušné niečo so sebou nepriniesť, je tak? Keď sa narodil, traja
mudrci mu dali vzácne dary. Skúsme
priniesť na túto Jeho oslavu niečo aj
my. Namiesto toho, že od Neho budeme čakať darčeky... Hm... To je ale
výzva, pretože čo by už len potreboval
niekto, kto stvoril celý vesmír, aj našu
Zem a zdá sa, že nič od nás nepotrebuje? No... predsa existuje niečo,
čo by ho neuveriteľne potešilo a čo

si praje k Vianociam. V Biblii sa Pán
Ježiš modlí k nebeskému Otcovi slovami: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých
si mi dal, boli so mnou tam, kde som
ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi
dal, pretože si ma miloval ešte pred
stvorením sveta. Pán Ježiš si predsa
niečo praje. Niečo, čo mu každý z nás
môže dať – naše srdcia, seba, naše
životy. Biblia hovorí, že celé nebo sa
raduje, keď čo i len jeden hriešnik sa
dá na pokánie a uverí v Krista. Prihotovme teda v tento predvianočný
čas naše srdcia, aby sme ich mohli
s láskou darovať hlavnému oslávencovi. A keď mu dáme seba, On nám
dá neporovnateľne viac... Prajem vám
všetkým hlboké a radostné prežívanie
Vianočných sviatkov!

Klenovské noviny 6/2019

Strana 3

Hlavným cieľ om je skvalitňovať život v našej obci

Investičné aktivity v roku 2019
Na konci kalendárneho roka máme okrem sviatočných chvíľ oddychu aj príležitosť obzrieť sa a zhodnotiť aký bol rok 2019 pre našu
obec Klenovec. Čas neúprosne letí a ja mám vo funkcii starostky
prvý rok nového funkčného obdobia za sebou. Chcem vás, vážení spoluobčania, informovať o aktivitách, ktoré sme v našej obci
zrealizovali v tomto roku. Snažili sme sa pokračovať v dlhodobo i
krátkodobo plánovaných investíciách. Prioritami boli investície do
zhodnotenia budov vo vlastníctve obce, dopravnej infraštruktúry,
modernizácie obce, odpadového hospodárstva, protipovodňových
opatrení, nákupu komunálnej techniky, ale aj podpora kultúrnych
a športových podujatí, ako aj sociálnej oblasti. Hlavným cieľom
je zastupovať záujmy občanov, skvalitňovať život v našej obci a
zveľaďovať majetok obce. Verím, že sumár našej práce nás bude
motivovať k ďalším aktivitám v prospech všetkých, ktorí v Klenovci
žijú, alebo sa sem aspoň občas vracajú.

Pred nami je nový rok prinášajúci nové
výzvy, nové príležitosti, ale aj nové
problémy. Príležitosti, aj ohrozenia našej obce zvládneme, ak nájde prieniky
svojich cieľov vedenie obce, poslanci
obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.
V tomto roku do investičných zámerov
išlo 103 566 eur (čo je viac ako 3 mil.,
120 tisíc Sk).
• V rámci aktivít „Bezpečná a estetická
obec“ k zrekonštruovaným chodníkom
na uliciach Malinovského, 9.mája, časti
SNP a časti Obrancov mieru pribudli
tento rok ďalšie dva chodníky na uliciach Sládkovičovej a Jánošíkovej. Verím, že po chodníkoch bez kaluží, nerovností, dokonca bez trávy a kríkov sa
chodcom pohodlnejšie a bezpečnejšie
kráča. V obidvoch prípadoch asfalt nahradila estetická zámková dlažba.
• Po rekonštrukcii a opravách striech
na 13 obecných budovách dozrel čas
aj na rekonštrukciu strechy na našom
obecnom úrade. Prešli sme zdĺhavým
procesom prípravy, nakoľko sa jedná o

Na viacerých uliciach bol poškodený a
neestetický asfalt nahradený zámkovou dlažbou.

kultúrnu pamiatku a finančne náročnejšiu investíciu. Práce sme stihli zrealizovať do konca prvého decembrového
týždňa, hoci nám počasie vôbec neprialo.
• Z fondu opráv na komunikácie sme
urobili opravy poškodených a prepadnutých častí dlažby na námestí, očistili sme chodník do Pasiečky a doplnili
chýbajúci betón.V spolupráci s Roľníckym družstvom Klenovec a Lesmi SR,
š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota
sme upravili cestu do Pavlínky.Verím,
že aj tieto opravy prispejú k bezpečnosti chodcov a plynulej premávke
motorových vozidiel.
• Záleží nám aj na estetickej stránke
obce a tak okrem osvetlenia verejných
komunikácií venujeme pozornosť aj
dekoratívnemu osvetleniu. Funkčné a
hospodárne reflektory nám pomáhajú osvetľovať zaujímavosti v obci. Po
osvetlení kostola ECAV a modlitebne
BJB prišiel rad aj na dva pamätníky na
námestí. Vďaka tomuto osvetleniu sa
kostoly a pamätníky stali dominantou
klenovského námestia aj vo večerných
hodinách.
• Naša obec sa snaží každý rok dopĺňať komunálnu techniku, ktorá sa stáva
dôležitým a nevyhnutným pomocníkom
celoročnej a všestrannej údržby verejných priestranstiev. Keďže aktivačných
pracovníkov ochotných a schopných
pracovať je čoraz menej, museli sme
pristúpiť k takémuto riešeniu. A tak
k nášmu veľkému traktoru s rôznym
príslušenstvom pribudol menší pomocník tiež s príslušenstvom, pomocou
ktorého dokáže zabezpečiť veľa prác.
Náradie namontovateľné z prednej aj
zo zadnej strany bude pomáhať plniť
množstvo úloh okolo údržby verejných
priestranstiev počas celého roka (údržba zelene, zimná údržba, zametanie
posypového materiálu,...).
Obidva traktory s príslušenstvom sme
kupovali úplne nové. Vždy však zostanú úseky, o ktoré sa bude treba starať
s lopatou, metlou či kosou.

V tomto roku boli vymenené okná a dvere na viacerých obecných budovách.
• Tento rok sme v obci zaviedli ďalšiu júci pomoc pri ochrane verejného a
novinku v odpadovom hospodárstve – súkromného majetku, ale aj pri odhakompostéry pre domácnosti. Občania ľovaní kriminality. V našej obci máme
získali 743 kompostérov bezplatne, v súčasnosti 44 kamier a v budúcom
vďaka úspešnému projektu zamera- roku by malo pribudnúť ďalších 20. Ako
nému na podporu domáceho kom- prvé sme mali pod kontrolou centrum
postovania. Z finančných prostriedkov obce a postupne monitorujeme ďalšie
ďalšieho menšieho úspešného projek- ulice. Našim zámerom nie je monitotu sme osadili tri tabule na informačné rovať priestory, kde človek očakáva
materiály k odpadovému hospodárstvu súkromie. Snímanie verejných priesna uliciach SNP, Sládkovičovej a Ma- transtiev bez časového obmedzenia je
linovského. Už druhý rok zabezpeču- za účelom ochrany verejného poriadku
jeme zber bioodpadu prostredníctvom a bezpečnosti v rámci aktivít „Bezpečhnedých nádob na biologický odpad. ná obec“. Na základe našich doterajAk skvalitníme systém separácie od- ších skúseností môžeme konštatovať,
padu zlepšíme tým ochranu životného že kamery sú v obci prínosom a okrem
prostredia a udržíme poplatky za ko- preventívnej úlohy pomáhajú odhaľomunálny odpad na prijateľnej úrovni. vať páchateľov rôznych priestupkov.
Celý separovaný zber je závislý od • Pokračovali sme aj v opravách a moaktívneho a zodpovedného zapojenia dernizácii obecných budov.Komplexnú
sa všetkých občanov.
výmenu okien a dverí má tento rok
• V rámci programu protipovodňových za sebou budova fitness centra (starý
opatrení v našej obci sme uskutočnili kultúrny dom) a obecná knižnica. Doniekoľko aktivít. V intraviláne obce sme končili sme výmenu okien a dverí na
pomocou mechanizmov, ale aj lopát zdravotnom stredisku, okien na dome
čistili potoky na Ul. 9.mája a Klenov- služieb, dverí na dome smútku a rečok. Bola vyčistená naplavená zemina štaurácii Vepor. Nevyhovujúce, netesa tráva z koryta, čím sa zabezpečilo niace a v zlom technickom stave okná
ich spriechodnenie.Ďalšie práce boli v a dvere spôsobovali veľké úniky tepla,
prvom polroku zamerané na vybudo- pôsobili neesteticky a spôsobovali
vanie odvodňovacieho kanála na Ul. problémy s otváraním. Vymenili sme
Klenovčok na zachytávanie dažďovej ich teda za nové, s lepšími izolačnými
vody. Tohoročné aktivity v protipovo- vlastnosťami. Výsledok výmeny vstupdňových opatreniach sme zakončili ných dverí a okien môžu posúdiť občadruhou etapou rekonštrukcie rigolu nia. Nespoliehame sa len na eurofondy
vedľa chodníka pri hlavnej ceste, ktorý a dotácie, ale investujeme aj vlastné
okrem opätovnej funkčností zlepší aj zdroje do rekonštrukcie a modernizábezpečnosť a estetický vzhľad tejto lo- cie obecného majetku.
kality.Našim cieľom je pomocou týchto • Vrámci programu „Bezpečná obec“
prác znížiť riziko škôd počas prívalo- sme pokračovali v modernizácii verejvých dažďov.
ného osvetlenia:
• Investície smerovali aj do rozširo- - výmenou LED svietidiel, ktoré
vania kamerového systému, ktorý je majú príkonom 37 W (pôvodné svienevyhnutným technickým zariadením tidlá majú príkon 90 W), trubice v
v moderných obciach, zabezpeču(Pokračovanie na 4. strane)
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Investičné aktivity v roku 2019
(Dokončenie z 3. strany)

pôvodných svietidlách majú krátku
životnosť a v chladnom počasí majú
nižšiu svietivosť (LED má rovnakú
svietivosť v lete aj v zime),
- rozdelením jednotlivých trás osvetlenia na menšie okruhy z dôvodu, že
keď vypadlo osvetlenie na jednej ulici,
v rámci toho okruhu vypadlo niekoľko
ďalších ulíc (napr. v najväčšom okruhu
až 11 ulíc),
- rekonštrukciou prechádzajú aj rozvádzače verejného osvetlenia, boli vymenené súmrakové stmievače, ktoré zabezpečujú zapnutie a vypnutie svetiel
verejného osvetlenia podľa intenzity
denného svetla,
- nižšia spotreba LED svetiel znamená
zníženie finančných nákladov na verejné osvetlenie a krátkodobú návratnosť
investície do LED svetiel. Od Starého
pľacu po bývalý Evasport sú svietidlá
na každom stĺpe (predtým boli len na
každom druhom) a napriek tomu sú
náklady na elektrickú energiu v uvedenom úseku nižšie.
Pre porovnanie uvádzam svietidlá na
chodníku popri Rimave:
1) pred výmenou bolo 16 kusov žiariviek SON-I a cena elektrickej energie
za rok 788 eur,
2) po výmene svietidiel je na rovnakom
úseku 84 kusov LED žiaroviek a cena
elektrickej energie je 414 eur za rok.
• Návratnosť investície do nových svietidiel bola za necelých 5 mesiacov.
• Obec postupne investuje aj do dobudovania chýbajúceho osvetlenia v tmavých, neosvetlených úsekoch.
• Záleží nám na našej obci. Prostredie,
v ktorom žijeme, sa týka každého z

nás. Preto, ak máme možnosť urobiť
čo i len malú zmenu k lepšiemu, treba
ju využiť. Kolektív zamestnancov obecného úradu už tretí rok takúto možnosť
využil. Tento rok sme sa rozhodli brigádami pomôcť pri čistení a skrášlení
okolia pamätníka na Chorepe, opraviť
a osadiť do betónu kolotoč na detskom
ihrisku v materskej škole, položiť dopadové plochy k jednotlivým herným prvkom na tomto ihrisku a osadiť 3 tabule
na informačné materiály k odpadovému hospodárstvu na Ul. SNP, Sládkovičovej a Malinovského. Moji kolegovia
kopali, betónovali, pílili, kosili, hrabali,
zametali, zbierali smeti - a to všetko s
úsmevom a nadšením. Každý z nich
odpracoval 15 hodín dobrovoľníckej
práce, za čo si zaslúžia poďakovanie
a uznanie.
• Pokračovali sme v rekonštrukcii hasičskej zbrojnice na Ul. Sládkovičovej.
• Našim najmenším sme zakúpili bezpečnostnú gumu na detské ihrisko v
MŠ a zrealizovali sme vyregulovanie
kúrenia v MŠ.
• Pripravili sme projektovú dokumentáciu na vodovody na Ul. kpt. Nálepku a
Fučíkova a výstavbu prístrešku na komunálnu techniku.
Okrem uvedených investičných aktivít
obec podporovala kultúrne, športové
a dobrovoľné organizácie dotáciami z
rozpočtu obce.
Pre rok 2020, ktorý už za krátku chvíľu privítame, máme pripravené ďalšie
investičné zámery, ktoré sú nastavené
tak, aby sa pokračovalo v aktívnom
rozvoji našej obce a vyhovelo sa ďalším požiadavkám občanov.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Začiatkom decembra boli po necelých dvoch mesiacoch ukončené stavebné
práce na obnove strechy na budove obecného úradu.

Obnova strechy obecného úradu
Začiatkom decembra boli po necelých
dvoch mesiacoch ukončené stavebné
práce na obnove strechy na budove
obecného úradu. Možno povedať, že
stotridsaťročná stavba dostala nový
klobúk v čase najvyššom. Na prvý
pohľad uspokojivo zachovaná dvojdrážková pálená škridla, ktorá v osemdesiatych rokoch nahradila pôvodné
plechy, totiž pod sebou skrývala krovovú konštrukciu značne poškodenú
vnikaním zrážkovej vody. Oslabený
krov na viacerých miestach nedokázal
odolávať vyššej hmotnosti nepôvodnej krytiny, čo sa prejavilo vo viditeľnej
deformácii strechy a ďalšom zhoršení
jej izolačných vlastností. Všímavejší
návštevníci obecného úradu mohli
zaregistrovať stopy lokálneho prieniku
vody až do úžitkových interiérových
priestorov.
Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo
obce Klenovec v júni 2017 schválilo
zámer obnovy strechy a vyčlenilo prostriedky na spolufinancovanie investície.
Jej prípravu komplikovala skutočnosť,
že budova je predmetom pamiatkovej
ochrany. Projekt technického riešenia
preto musel byť navrhnutý na základe
rozhodnutí Krajského pamiatkového
úradu a stavebne realizovaný pod jeho

dohľadom, pričom jeho prioritou bolo
dosiahnutie statického zabezpečenia
konštrukcie krovu výmenou najviac
poškodených častí pri súčasnom zachovaní čo najväčšieho zostatku práce
predchádzajúcich pokolení tesárskych
majstrov. Pri výbere novej krytiny sa
uplatnili kritériá statickej primeranosti,
materiálovej pôvodnosti a slohovej zladenosti výsledného celkového vzhľadu
pamiatky, a tak voľba padla na plech v
grafitovošedej farbe.
Financovanie investície bolo zabezpečené viaczdrojovo. Časť nákladov
bola krytá z rezervného fondu obce
Klenovec. Ďalšia časť prostriedkov
pochádzala z rezervy vlády Slovenskej
republiky, vyčlenených na výjazdovom
zasadnutí v Hnúšti dňa 26. februára
2018. Projekt „Obnova krovu a výmena
strešnej krytiny na národnej kultúrnej
pamiatke DOM PAMÄTNÝ A PAM.
TAB.“ (č. ÚPZF 1053/1)“ bol taktiež
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK3606/2019/1.1.
Michal Píš

Advent v duchu očakávaní
(Dokončenie z 3. strany)

Zlaty Kaštanovej, farára ECAV Romana Roskoša a kazateľa BJB Štefana
Danku nasledoval pestrý program s
vianočnou tematikou v podaní Cirkevného speváckeho zboru BJB z Klenovca, Speváckej skupiny Jednoty dôchodcov Slovenska z Klenovca, DFS
Zornička a DFS Mladosť z Klenovca,
ženskej a mužskej speváckej skupiny
FS Vepor z Klenovca. Hosťami programu boli fujarista Dušan Ceber a jeho
žiaci, ako aj Kultúrno – umelecký spolok Talent z Novej Huty z Rumunska.
Všetkým účinkujúcim patrí poďakovanie za vystúpenia, ktorými potešili divákov a prispeli k navodeniu vianočnej
atmosféry.

Sprievodnými akciami bola výstava
rezbára, majstra ľudovoumeleckej
výroby Milana Stieranku z Klenovca,
výstava prác žiakov ZŠ a MŠ V. Mináča a ŠZŠ v Klenovci a výstava vianočných ozdôb a medových výrobkov
spojená s predajom, na ktorej sa podieľal aj Mikroregión Sinec –Kokavsko.
Na občerstvenie bol punč a tradičné
koláčiky. Všetkým, ktorí sa postarali
o výstavy, občerstvenie a príjemnú
atmosféru patrí moje poďakovanie.
Ďakujem aj moderátorke programu
za sprievodné slovo, zvukárom BJB
za bezchybné ozvučenie programu a
kameramanom za zachytenie tohto
programu.
Zlata Kaštanová, starostka obce
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Trblietajú sa vločky na tvári, mráz sa s oknami pohráva,
už len pár strán v kalendári a vianočný čas nastáva.
Obdobie od začiatku školského roka prešlo neuveriteľne rýchlo.
Blíži sa koniec kalendárneho roka a to je čas, kedy hodnotíme a
zamýšľame sa nad tým, čo sa nám podarilo dosiahnuť, ale aj nad
vecami, ktoré sme z nejakého dôvodu nesplnili. Obdobie od začiatku septembra aj v našej základnej škole preletelo veľmi rýchlo, ale
bolo vyplnené bohatou mimoškolskou činnosťou. Z pestrej ponuky
by sme chceli dať do pozornosti aspoň niekoľko veľmi zaujímavých
podujatí. V septembri sa už tradične venujeme dobrovoľnej finančnej zbierke Biela pastelka. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v
často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela
pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma. Tímu Bielej pastelky
spolu s členkou Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, sa
podarilo vyzbierať 159,80 €.

6.decembra, kedy slávia svoj sviatok nositelia mena Mikuláš, sa jeden z nich aj
v sprievode Škriatka, zastavil aj v našej základnej škole.
S jeseňou sú spojené aj ďalšie aktivi- covni informovali o výrobe mincí. Tu
ty. A tak aj tento rok oddychovú zónu sme zistili ako fungujú stroje na razev Klenovci oživili vyrezávané tekvice nie Potom naše kroky viedli do štôlne
a práce s jesenným námetom, pri Andrej. Prešli sme nielen podzemnými
ktorých použili fantáziu naši žiaci s po- chodbami, ale aj históriou ťažby zlata.
mocou rodičov a pedagógov. Dievčatá
V rámci vzdelávacieho programu
5.ročníka sa v príjemnej atmosfére za- PROJEKT JE ZMENA sa žiačky Stredbávali v Domove dôchodcov a sociál- nej odbornej školy hotelových služieb
nych služieb v Klenovci pri vyrezávaní a dopravy v Lučenci v spolupráci s
tekvičiek.
Iuventou a Banskobystrickým samoSlovenská pedagogická knižnica v správnym krajom rozhodli zorganizoBratislave v spolupráci s Knižnicou vať tvorivé dielne pre našich žiakov 5.
Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri prí- a 7. ročníkov.. Žiaci si mali možnosť
ležitosti októbra ako Medzinárodného vyskúšať rôzne tkáčske techniky.
mesiaca školských knižníc 2019 pre
Územný spolok Slovenského Červezákladné školy a osemročné gymnáziá ného kríža v Rimavskej Sobote vyhlásil
10.ročník česko-slovenského projektu v tomto kalendárnom roku výtvarnú
Záložka do knihy spája školy: List za súťaž pre základné a stredné školy v
listom, baví ma čítať. Cieľom česko- okrese Rimavská Sobota a Revúca
slovenského projektu je nadviazanie pri príležitosti 100. výročia založenia
kontaktov medzi českými a slovens- ČSČK. Do súťaže sa ponorili prostredkými základnými školami a osemroč- níctvom výtvarného prejavu aj naši žianými gymnáziami a podpora čítania ci a práce Petrane Radičovej z 3.triedy
prostredníctvom výmeny záložiek do a Samuela Fodora zo 4.A triedy sa
kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na v 1.kategórii umiestnili na krásnom
ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili 3.mieste.
tému česko-slovenského projektu List
Nezabudli sme ani na našich milých
za listom, baví ma čítať. Vymenili si ju dôchodcov a pozdravili ich krátkym
s partnerskou školou z Českej republi- kultúrnym programom v Klube dôky, respektíve zo Slovenskej republiky. chodcov. Spestrili sme im deň a oni si
Našou partnerskou školou, s ktorou pospomínali na školské časy. Ukázali
sme si vymenili záložky, sa stala ZŠ s sme im, že úcta im patrí nielen v okMŠ Dobrá Voda.
tóbri. Mesiac november bol určený pre
V projekte Spoznaj svoj región sme ročníky 1.- 5. prírodovedným besedám
cestovali za poznaním do Kremnice, s Dušanom Valentom, ktorý zaujímakrásneho mesta v srdci Európy, ktorá vou a pútavou formou rozšíril vedonás privítala slnečným dňom. Po pre- mosti žiakom z oblasti sveta zvierat,
hliadke námestia nás v najstaršej min- dinosaurov, slnečnej sústavy či sopiek.

Hoci sa v súčasnosti hovorí, že dnešná mládež nerada športuje, opak je
pravdou. Dôkazom toho sú športové
podujatia, ktoré sa uskutočnili v našej
škole od začiatku školského roka. Už v
septembri sme začali pripravovať žiakov na okresné kolo v halovom viacboji
všestrannosti na I. a II. stupni. Príprava sa oplatila. Boris Cibuľa, žiak VIII.
ročníka postúpil z okresného kola na
celoslovenské, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši, kde obsadil krásne
2. miesto. V októbri sa konal okresný
bedmintonový turnaj, kde sa nám podarilo obsadiť 4.miesto v obsadení
Patrik Pauko a Samuel Fodor. Ďalšími
športovými podujatiami boli priateľské
futbalové zápasy medzi žiakmi ŠZŠ v
Klenovci a žiakmi našej školy vo vekovej kategórii mladších aj starších žiakov. Zápasy utužili kamarátske vzťahy
medzi nami.
Solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo
AIDS sme vyjadrili vybíjanou a basketbalovým zápasom pod názvom „Športom pre červené stužky“. V decembri
sme pozvali mladších žiakov zo ŠZŠ
a krátili sme si čakanie na Mikuláša
vybíjanou.
V novembri, aj keď je už školský rok
v plnom prúde a prváci sa učia plniť
si svoje každodenné povinnosti, sme
v rámci ŠKD zorganizovali pasovanie prváčikov do cechu „DRUŽINÁRSKEHO“. Starší žiaci si spolu s pani
vychovávateľkami pripravili program
a súťaže. Prváci nám dokázali svoju
šikovnosť a zručnosť v rôznych súťažiach a tiež pripraveným programom.
Na všetko dohliadali múdre sovy, ktoré
ich potom do cechu družinárskeho aj
pasovali.
Je už tradíciou, že v druhú adventnú
nedeľu obec Klenovec, OZ RODON
Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote,
Banskobystrický samosprávny kraj

organizujú v kultúrnom dome predvianočný program pod názvom „Pokoj
ľuďom dobrej vôle“. Jednou zo sprievodných akcií je aj výstava prác žiakov
z našej školy. Aj tento rok šikovné ruky
našich žiakov pod vedením svojich
pedagógov zhotovili nádherné práce,
ktoré ste si mohli pozrieť v hale kultúrneho domu.
6.decembra bola v našej škole od
rána radostná, veselá atmosféra, o
ktorú sa postaral Mikuláš so svojimi
pomocníkmi - škriatkom, anjelikmi a
čertíkmi. Hneď ráno vítal našich žiakov pred školou, neskôr ich prekvapil
v školskej jedálni, no a popoludní šantil
spolu s deťmi navštevujúce ŠKD v telocvični. Deti privítali Mikuláša a škriatka
spevom a tancom, ktorý si pripravili
spolu s pani vychovávateľkami. Mikulášovi sa to všetko páčilo, a tak deti
odmenil sladkosťami.
Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie aktivity v našej škole: Týždeň zdravej výživy,
literárne, či matematické súťaže.
Kolektív základnej školy v Klenovci
by chcel poďakovať za spoluprácu a
porozumenie nášmu zriaďovateľovi
Obecnému úradu v Klenovci, Špeciállnej základnej škole v Klenovci, občianskemu združeniu Rodon, miestnemu
svetovému stredisku, a všetkým, ktorý
čo i len tou najmenšou mierou prispeli
počas kalendárneho roka na ten najlepší chod našej školy.
Prajeme Vám požehnané vianočné
sviatky, nech ticho Vianoc vás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po
celý nový rok 2020. Vianočný čas má
svoje neopísateľné čaro pre každého,
kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a
pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam,
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a
želania.
Urobme stupaje v bielom snehu, veď
všade vôkol zastal čas. Darujme si pod
stromček lásku a nehu, nech osamelý
nezostane nikto z nás. Anna Rudová
zástupkyňa riaditeľky školy

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľ uďmi nakazenými
HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Do celoslovenskej kampane a v rámci Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sa aj klenovské školy zapojili viacerými
aktivitami. Jednou z nich boli aj súťaže Športom pre červené stužky, konkrétne
turnaje v sálovom futbale a vo vybíjanej.
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Keď prichádzajú najkrajšie dni v roku ...
Nebolo to tak dávno, čo sme chystali vianočné koláče, vyzdobovali sme si byty, domy, premýšľali nad darčekmi pre najbližších... Nie,
nebolo to dávno..., prešiel „iba“ rok.... Rýchlo, neskutočne... A ako
pribúdajú roky, tým rýchlejšie čas letí... Aj vy máte ten pocit?

Podobne to vnímame v našej škole
asi všetci. Nedávno začal školský rok
a my sme toho už toľko stihli. Potešili
sme našich milých starších občanov, a
to dokonca niekoľkokrát. Pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším naši najmladší
vystúpili v klube dôchodcov a pod vedením svojich pedagógov pozdravili
babičky a dedkov krásnymi ľudovými
pesničkami, básničkami, ľudovými tancami a malými darčekmi. Vystúpenie
ocenila aj pani starostka obce Zlata
Kaštanová, ktorá nešetrila slovami
chvály. Nezabudli sme ani na seniorov
v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb. Žiaci II. stupňa na hodinách pracovného vyučovania vyrobili
obyvateľom domova voňavé pestrofarebné mydielka a žiaci I. stupňa ich
navštívili a predstavili sa programom
plným básničiek, spevu, tanca, ale i
milého slova.
V tomto predvianočnom čase sme ich
opäť navštívili a priniesli im „Vianočné
posolstvo“ v podobe čarovných vločiek, čertíka, vinšovníka a Mikuláša,
ktorí „ukryli“ kúsok lásky popretkávanej
básničkami a pesničkami do balíčkov.
Čarovnú a neopakovateľnú vianočnú
atmosféru sme priniesli aj členom Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Klenovci,
kde taktiež vinšovník, čertík a anjeliky
zarecitovali básničky o Mikulášovi a
Vianociach, zavinšovali vinše a zaspievali vianočné pesničky. Na záver anjeliky zatancovali tanec a s Mikulášom
obdarovali prítomných. Aj takto učíme
deti, že Vianoce nie sú iba o dobrom
jedle a krásnych darčekoch, ale aj
stretnutiach rodičov so svojimi deťmi,
vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa
počas celého roka tak často nestretávame. Sú o rozdávaní úsmevu, milého
slova, dobrej nálady.

Našu školu sme reprezentovali aj vystúpením v Jesenskom, kde sa konal
IX. ročník festivalu pod názvom ,Život
v pohybe, v rámci ktorého žiaci mali
možnosť ukázať svoj talent v hudbe,
speve, hip-hope, rómskych i iných tancoch.
Ani naša striga Agátka nezaháľala, so svojou kamarátkou podporili
detský kútik na Mitrovaní vo Veľkých
Teriakovciach. Detičky si mohli zahrať
„metlobal“, zalietať si na metle či triafať
loptičky do čarovnej truhlice. Ďakujeme, že sme mali možnosť sa aj takto
nezvyčajne prezentovať.
V škole sme sa venovali aj vážnym
témam V Recyklohrách sme opäť riešili
úlohu „Čo s klimatickou krízou?“ Bola
to záhradkárska a zároveň aj kreatívna
úloha. Táto úloha pozostávala z niekoľkých menších aktivít, o ktorých sa môžete viac dozvedieť na našej webovej
stránke www.szsklenovec.eu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora a Centrum rozvoja znalostí o
potravinách, n. o., nám udelili ZLATÝ
DIPLOM za aktívnu účasť v VII.ročníku
súťaže Hovorme o jedle. Už tradične
každoročne sa zapájame do kampane
Červené stužky. Nebolo inak ani tento
rok, kedy prebiehal 13.ročník. Na našej stránke nájdete, aké rôzne aktivity
sme so žiakmi realizovali v rámci tejto
kampane. Na vyučovaní etickej výchovy sme si pripomenuli Svetový deň
prevencie týrania a zneužívania detí
rôznymi aktivitami. V rámci Týždňa
prevencie voči drogám a drogovým závislostiam sme realizovali športové činnosti v škole, ale zahrali sme si futbal
a vybíjanú aj s kamarátmi zo základnej
školy. V priateľskom zápase s nimi sme
sa stretli aj na mikulášskej vybíjanej a
vianočnom turnaji vo futbale.
Trénovali sme nielen nožičky, ale aj

ručičky. Zavítali k nám milé tety s ujom
z Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote,
s ktorými sme v rámci vianočných
tvorivých dielní mali možnosť vyrábať
všelijaké ozdoby na stromček z hliny,
pedigové košíčky a dokonca sme skúsili „točiť“ hrnčiarsky kruh a kúzlili sme
malé džbániky. Bolo to super dopoludnie, veľa sme sa naučili tvoriť a veľa
sme sa usmievali, lebo sa nám darilo.
V tomto adventnom čase sme stihli
aj besedu na tému Prevencia kriminality mladistvých s pani kpt. Baboľovou,
pracovníčkou skupiny prevencie VO
OR Policajného zboru SR v Rimavskej
Sobote.
Tak čo poviete? Množstvo aktivít, ktoré sú zhrnuté v pár riadkoch. Aaaa...
zabudla som... alebo nezabudla? Mnohých z vás asi v piatok 6. decembra

potešili Mikuláš s dvomi nezbednými
čertami, ktorí rozdávali sladkosti nielen v Klenovci, ale i v Hnúšti. Verím,
že mnohým vyčaril úsmev na tvári
a spríjemnil mikulášsky deň. Veľká
vďaka patrí učiteľkám, ako aj všetkým zamestnancom zo „špecky“, a to
za všetku prácu, šikovnosť, ochotu,
dobrotu a láskavosť, ktorú rozdávajú
po celý rok. V mene celého kolektívu
prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle
šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky. Nech vo všetkých rodinách
vládne pokoj, šťastie a láska. Nielen v
čase sviatočnom, ale po celý rok, nech
sme obklopení ľuďmi, ktorí nás majú
radi. Každý z nás si zaslúži úctu, rešpekt, milé a láskavé slovo. Do nového
roku prajeme všetkým zdravie, pohodu
a srdiečko plné lásky a porozumenia.
ŠZŠ Klenovec

Výstava vianočných ozdôb

V predvianočnom období organizuje Mikroregión SINEC – KOKAVSKO spolu
s niektorou z obcí alebo mestom patriacim do mikroregiónu výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom. Tento rok sa výstava konala v priestoroch
Kultúrneho domu v Klenovci počas predvianočného programu POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE. Pre verejnosť bola výstava otvorená v nedeľu 8.decembra a v pondelok 9.decembra. Návštevníci výstavy si mali možnosť
pozrieť a v prípade záujmu aj zakúpiť vianočné ozdoby – vianočné gule, dekoračné materiály a ručné práce s vianočnou tematikou.
Výstavy vianočných ozdôb spojenej s predajom sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Rimavská Baňa, ZŠ s MŠ Utekáč, Jaroslava Ďurove z Rovného, ŠZŠ Klenovec,
ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča Klenovec, NIKA Klenovec, Michaela Váradiová,
Boris Slatinský a Božena Moncoľová z Klenovca, pani Repková z Hnúšte a
Študentská firma C&S Gymnázia M. Hrebendu z Hnúšte.
Všetkým vystavovateľom/predajcom úprimne ĎAKUJEME.
Milada Kochanová, manažérka MR SINEC-KOKAVSKO

Takto vyzdobený vianočný stromček zdobí naše hlavné Námestie Karola Salvu
už od 6.decembra.
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Pečieme na Vianoce
Jemnučké a mäkučké kysnuté záviny so štyrmi plnkami

Naša obecná komunálna technika sa v tomto roku rozrástla aj o ďalšieho účinného multifunkčného pomocníka – malý komunálny traktor Farmtrac s príslušenstvom.

Nový traktorík
Súbor obecnej komunálnej techniky
rozšíril nový prírastok v podobe malého komunálneho traktora FARMTRAC 30 4WD s príslušenstvom.
Potreba doplniť vozový park vznikla
predovšetkým v súvislosti s prenesením povinnosti zabezpečovať zimnú
údržbu peších komunikácií z vlastníkov priľahlých nehnuteľností na mestá
a obce. Nestrácame dôveru v ochotu
občanov v prípade možnosti prispievať
aj naďalej vlastným úsilím a prácou k
zimnej údržbe chodníkov pri svojich
domoch a záhradách. Napriek tomu
treba čeliť skutočnosti, že rozsah povinností obce výrazne narastie. V obci
v ostatných rokoch pribudlo mnoho
nových a zrekonštruovaných úsekov
chodníkov. Stúpa počet obyvateľov,
ktorí sa z dôvodu vyššieho veku alebo zhoršeného zdravotného stavu do
náročného odpratávania snehu zapájať nemôžu. K tomu ešte prudko poklesol počet aktivačných pracovníkov,
ktorí boli cennou pomocou pri zimnej
údržbe. Výsledkom je, že čoraz väčšie
množstvo práce musí zvládať čoraz
menej rúk. V takom prípade je jediným
riešením mechanizácia.
Klenovec, december 2019

S týmito ohľadmi na mysli sa pristupovalo aj k výberu príslušenstva k novému traktoríku. V mnohých obciach
a mestách sa pri údržbe chodníkov v
zimnom období dobre osvedčila zametacia kefa s menším záberom (v
našom prípade 130 cm), osobitne v
prípade menšieho až stredného úhrnu
snehových zrážok. Po väčších meteliciach nájde zase uplatnenie hydraulicky naklápateľná snehová radlica s
pracovným záberom 150 cm. Výbavu
pre údržbu peších komunikácií dopĺňa
posýpač s 300-litrovým zásobníkom na
posypový materiál. Avšak nezabudlo
sa ani na využitie traktora mimo zimného obdobia Preto medzi obstarané príslušenstvo patrí aj mulčovacia kosa na
údržbu zelených plôch a univerzálny
vyklápací prívesný vozík s užitočným
zaťažením 1 000 kg.
Vybavenie traktoríka sa v prípade potreby môže v budúcnosti ďalej rozširovať, ale dá sa bezpečne predpokladať,
že už v súčasnej konfigurácii bude pre
obec celoročne užitočným pomocníkom pri zabezpečovaní najrozličnejších úloh a prác.

Michal Píš

Ingredience: 1 kg polohrubej múky, 150 gramov kryštálového cukru,
200 gramov masla, jedna lyžica bravčovej masti, jedno vajce, dve
vaječné žĺtka, 42 gramov droždia, štipka soli, 400 ml mlieka, jeden
vanilkový cukor.
Tvarohová plnka: 500 gramov hrudkového tvarohu, jeden vanilkový
cukor, kryštálový cukor podľa chuti, ½ vanilkového pudingu, hrozienka.
Jablkovo - maková plnka: dve jablká, mletý mak, jeden vanilkový cukor, kryštálový cukor podľa chuti, škorica podľa chuti.
Orechová plnka: 200 gramov mletých orechov, 150 ml vody, jeden
vanilkový cukor, 75-100 gramov kryštálového cukru, citrónová kôra.
Kakaová plnka: 50 gramov holandského kakaa, štyri lyžice kryštálového cukru, jedna lyžica oleja, horúca voda – podľa potreby.
Cesto: Z uvedených surovín vypracujeme kysnuté cesto klasickým
spôsobom a necháme nakysnúť. Cesto, s ktorým sa veľmi dobre pracuje, vôbec sa nelepí, rozdelíme na štyri časti, každú rozvaľkáme na
tenko, potrieme rozpusteným maslom a natrieme plnkou. Každú
plnku ešte pokvapkáme maslom, záviny zatočíme, dáme na plech a
necháme ešte podkysnúť. Nakoniec ich potrieme maslom, popicháme vidličkou a dáme do horúcej trúby na 220°C piecť, teplotu cca po
10 minútach stiahneme na 180°C a pečieme asi 25 minút. Po upečení
znovu potrieme maslom.
Tvarohová plnka: Tvaroh vymiešame s ostatnými ingredienciami.
Jablkovo - maková plnka: Na vyvaľkané cesto nastrúhame na hrubo
jablká, posypeme makom, cukrom a škoricou.
Orechová plnka: Cukor povaríme s vodou, pridáme citrónovú kôru,
orechy a vanilínový cukor. Všetko dobre premiešame.
Kakaová plnka: Kakaovú náplň si pripravíme z kakaa, cukru a oleja prilejeme horúcu vodu, aby nám vznikla hustá kaša.

Poďakovanie futbalistov

Futbalový klub TJ Družstevník Klenovec ďakuje za podporu a pomoc pri
fungovaní nášho klubu počas celého
roka 2019 všetkým našim priaznivcom,
fanúšikom, hráčom, funkcionárom a
obci Klenovec, ďakujeme aj všetkým
sponzorom a darcom 2% z dane.
Nech aj v novom roku podávame dobré výkony ktoré potešia nás aj všetkých
priaznivcov futbalu.

Zároveň prajeme všetkým ľuďom
dobrej vôle šťastné a veselé Vianoce, mnoho zdravia, šťastia, rodinnej
pohody a pokoja, šťastný nový rok
2020 , nech je celý budúci rok plný
pozitívnych udalosti, ktoré nám prinesú
radosť a šťastie v súkromnom, pracovnom aj v športovom živote.

Ján Brndiar
manažér futbalového klubu
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