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Len spolu sa nám to podarí...
Zmeny v legislatíve týkajúcej sa odpadového hospodárstva budú
mať dopad aj na peňaženky našich občanov. Z ich strany nebola
odpadom doteraz venovaná dostatočná pozornosť a to možno aj z
dôvodu, že poplatky za komunálny odpad boli dlhodobo stabilné a
nezvyšovali sa. Toto už skončilo. Náklady rastú za spracovanie odpadu, za uloženie na skládkach (tento poplatok zahŕňa dve zložky:
poplatok za uloženie na skládku a poplatok, ktorý je odvádzaný do
Envirofondu). Komunálny odpad stojí našu obec viac ako 77 000
eur ročne, z toho občania zaplatia 33 000 eur a obec 44 000 eur.

Podľa platnej legislatívy obec nemôže doplácať z obecného rozpočtu na
odpad a občania musia zaplatiť celú
sumu. Z uvedeného dôvodu sme nútení pristúpiť k zvýšeniu ceny za komunálny zmesový odpad. O tejto situácii
už dlhšie informujú aj médiá.
Ďalším dôvodom postupného zvyšovania poplatkov za odpad je nízka
separácia odpadu našimi občanmi. Poplatok pre Envirofond závisí od toho,
ako obce a mestá dokážu triediť. V
praxi platí, že čím viac obce a mestá
dokážu triediť, tým menej by mali platiť
za skládkovanie. Výrazný nárast poplatku pocítime v nasledujúcich dvoch
rokoch, pretože poplatok pre Envirofond v závislosti od miery triedenia

Každoročne stúpa aj množstvo komunálneho zmesového odpadu. Kým v
roku 2011 sme mali 626 ton za rok, v
roku 2018 to bolo už 751 ton za rok.
Za osem rokov bol nárast množstva
komunálneho odpadu o 16,64 % - viď
obrázok číslo 2.

Obec sa snaží poskytnúť viac možností pre občanov na riešenie odpadového hospodárstva.

bude každým rokom rásť. Ak budeme
triediť aj naďalej takto málo, pocítime
nárast poplatku výraznejšie.
Ak parlament schváli novelu zákona
o odpadoch a od januára 2021 zavedie povinnosť upravovať odpad pred
skládkovaním, k doterajším nákladom
bude treba pripočítať ďalšie výdavky
s tým spojené. A znižovať sa bude aj
kapacita existujúcich skládok.
Naša obec má mieru vytriedenia len
11,92 %, (pre porovnanie: bežne majú
obce okolo 30 % - 50 %). Klenovec
patrí medzi obce, ktorých odpad končí prevažne na skládkach. Ak by sme
rozanalyzovali obsah nádoby na komunálny odpad, výsledok by bol nasledujúci - viď obrázok číslo 1.

Už viac ako šesť rokov naša obec zabezpečuje pravidelný jarný a jesenný
zber odpadu vo veľkokapacitných
kontajneroch rozmiestnených podľa
rozpisu na určené lokality obce. Veľkokapacitné kontajnery sú v Klenovci
okrem pravidelného jesenného a jarného zberu rozmiestnené na stabilných
miestach aj počas roka. Môžeme to
realizovať vďaka tomu, že v minulosti
sme zakúpili vlastné veľkokapacitné
kontajnery a nie sme v tomto smere
odkázaní na iné subjekty.
Pravidelne dvakrát ročne zbierame
elektroodpad a nebezpečný odpad.
Elektroodpad je možné celoročne odovzdať aj v Špeciálnej základnej škole
(Pokračovanie na 2. strane)

Členovia folklórneho súboru Vepor sa opäť zúčastnili medzinárodného folklórneho festivalu v meste Sutomore v Čiernej Hore.

Klenovčania v Sutomore - Montenegro
Folklórny súbor Vepor sa v dňoch
8.- 16. augusta zúčastnil Medzinárodného kultúrneho festivalu „INTERNACIONÁLNI FOLK FEST MONTENEGRO 2019“ Sutomore v Čiernej Hore
na pozvanie direktora festivalu Jovica
Stanisaljevica.
Bol to náš tretí zájazd do Čiernej
Hory, v ktorom sa FS Vepor predstavil so svojím programom. Na festivale
účinkovali : tanečná zložka, ženská a
mužská spevácka skupina a heligonkári Martin Kožiak a Viktor Brádňanský
a sólisti speváci Lucia Zvarová a Stanislava Zvarová.
Folklórny súbor Vepor mal dve vystúpenia. Jedno na festivale v meste Bar
a to druhé v meste Sutomore pri. hoteli Lovčen.. Okrem nášho folklórneho
súboru účinkovali: FS KUD STEVAN
PETROVIČ BRILE – Stejanovci, Srbsko, Vokálna grupa KOLO – Arad Rumunsko, Ansambl POTORKE – Tata

Maďarsko a KUD VOGANJ – Voganj
Srbsko
Ubytovanie bolo v hotelovom komplexe Lovčen., Mesto pri mori s peknou
plážou zachovalou a udržiavanou časťou historickej časti mesta a zrúcaninami hradov. Počas voľného času súboristi navštívili loďou aj neďaleké pláže.
Na zrealizovanie zájazdu do mesta
Sutomore v Čiernej Hore finančne prispeli členovia folklórneho súboru Vepor.
Občianske združenie RODON Klenovec a Ján Ulický prispeli na prepravu,
za čo veľmi pekne ďakujeme. Za sprostredkovanie a spoluprácu ďakujeme
Vladovi Petrincovi vedúcemu folklórneho súboru Rimavan z Rimavskej Soboty. Ďakujeme aj šoférom autobusu
Tiborovi Slávikovi a Michalovi Bodorovi
za bezpečnú jazdu a za profesionálny
prístup. Bol to pekný týždeň s nezabudnuteľnými zážitkami.
Jaroslav Zvara

Zájazd našich folkloristov v Čiernej Hore nebol len o vystúpeniach, ale aj o spoznávaní zaujímavostí tejto mladej prímorskej krajiny juhozápadného Balkánu,
súčasti bývalej Juhoslávie a potom Srbska.
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Len spolu sa nám to podarí...
(Dokončenie z 1. strany)

v Klenovci. Zvýšenú pozornosť treba
venovať aj nebezpečnému odpadu,
ktorý obsahuje olovo, ortuť, rozpúšťadla, farby, kyseliny, a pod., nakoľko
na bežnej skládke môžu preniknúť do
podzemných vôd a tak sa dostať do
potravinového reťazca a vážne poškodiť ľudské zdravie. Podobne je to
aj s čiernymi skládkami, ktoré okrem
možnosti znečistenia podzemných vôd
spôsobujú problémy zvieratám a kazia
estetický vzhľad prírody.
V obci je zabezpečený pravidelný
zber separovaného odpadu prostredníctvom farebných vriec pre rodinné
domy a farebných kontajnerov rozmiestnených pri bytových domoch
a na verejných priestranstvách. Už
druhý rok zabezpečujeme zber bioodpadu prostredníctvom hnedých nádob
na biologický odpad. Tento rok sme v
obci zaviedli ďalšiu novinku v odpadovom hospodárstve – kompostéry pre
domácnosti. Občania získali 743 kompostérov bezplatne vďaka úspešnému
projektu, zameranému na podporu domáceho kompostovania. Z finančných
prostriedkov ďalšieho, menšieho úspešného projektu sme osadili tri tabule
na informačné materiály k odpadovému hospodárstvu na uliciach SNP,
Sládkovičovej a Malinovského.
Informáciami prostredníctvom Klenovských novín, lokálneho televízneho
infokanálu, webstránky obce, infor-

mačných tabúľ v obci, ako aj mojej
FB stránky sa budeme snažiť dvíhať
povedomie občanov Klenovca, ale aj
návštevníkov o nutnosti dbať o životné
prostredie. Máme veľa komunálneho
odpadu a jeho množstvo stúpa. Chceme ľuďom pomôcť zbaviť sa čo najväčšej časti komunálneho zmesového
odpadu citlivejšou formou. Predpokladáme, že vyseparovať sa dá až 96 % z
toho, čo dnes máme v nádobe na tuhý
komunálny odpad. Zostávajú len 4 %
zmesového odpadu, ktorý je nerecyklovateľný.
Spoliehame sa na to, že v Klenovci
žije ešte dosť ľudí, ktorý majú kladný
vzťah k prírode a záleží im na životnom
prostredí, v ktorom žijú, ale aj na tom,
aké ho zanechajú pre ďalšie generácie. Myslím, že percento vytriedenosti
odpadu bude aj v našej obci stúpať a
poplatok za odpad postupne klesať.
Pomôžeme tak životnému prostrediu,
ale aj rodinnému rozpočtu.
Ideálne by bolo, keby sme si postupne čo najviac osvojili životný štýl Zero
Waste, po slovensky Život bez odpadu,
ktorý podporuje opätovné využívanie
všetkých zdrojov bez tvorby odpadov,
ich skládkovania alebo ich spaľovania.
Podľa tejto filozofie by mali byť všetky
zdroje opätovne využívané, ako sa to
deje aj v prírode. Ale spomeňme si, že
presne takto to robili aj naši starí rodičia.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Len spoločným úsilím všetkých obyvateľ ov obce sa nám podarí z Klenovca vytvoriť dobré miesto pre spokojný, plnohodnotný život.

Na krajskom festivale hudobného folklóru v Selciach pri Banskej Bystrici sa
predstavila aj spevácka sólistka FS Vepor Lucia Zvarová.

Zlaté pásmo pre mužskú spevácku skupinu FS Vepor

Ozývaj se hlasu
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Banskobystrický
samosprávny kraj v spolupráci s obcou Selce, usporiadal 13. októbra v
Kultúrnom dome v Selciach festival
hudobného folklóru Banskobystrického kraja pod názvom Ozývaj se hlasu.
Na súťažnej prehliadke sa predstavili
aj sólisti speváci a spevácka skupina
nášho folklórneho súboru Vepor.
Odborná porota udelila Klenovčanom

v kategórii sólisti speváci: sólistka
speváčka Lucia Zvarová - Strieborné pásmo; sólista spevák Ján Kožiak
- Strieborné pásmo; v kategórii spevácke skupiny: Mužská spevácka skupina folklórneho súboru Vepor - Zlaté
pásmo.
Ďakujeme členom folklórneho súboru
Vepor za výborné výsledky, ktoré dosiahli vo veľmi silnej konkurencii.
- jz -

Zoznam zosnulých,ktorí nás opustili
od 1.11.2018 do 31.10.2019
Kasáčová Mária 1927
Oláhová Jolana 1960
Drozdíková Zuzana 1933
Brndiarová Elena 1932
Farkaš Július 1939
Dovalová Zuzana 1922
Sendreiová Zuzana 1991
Zvarová Zuzana 1936
Ostricová Mária 1927
Bartová Júlia 1922
Kováčik Vladimír 1956
Kožiak Štefan 1955
Lichancová Elena 1933
Zvara Pavel 1930
Kuvik Adam 1971
Gregušová Júlia 1940
Parobeková Helena 1927
Dovala Ján 1933
Čonka Vladimír 1949
Ďuríková Elena 1922
Chichová Danka 1958
Radič Jozef 1954
Ing. Hrivnák Pavel 1947
Kamoďová Henrieta 1974
Parobek Pavel 1955
Pribilincová Estera 1937
Bútor Ján 1942
Kališka Pavel 1938
Lichancová Júlia 1925
Kenická Šarlota 1993
Kršková Mária 1949
Oláhová Rozália 1931
Ridzoň Ján 1951
Daxner Miroslav 1952

Bútorová Elena 1943
Radič Ondrej 1939
Komendová Ľubomíra 1957
Pribilincová Eva 1958
Antal Pavel 1939
Oláhová Magdaléna 1956
Ulická Juliana 1931
Machava Ján 1941
Piater Pavel 1932
Vančík Pavel 1958
Demeová Magdaléna 1945
Trnavská Lídia 1938
Radič Ondrej 1953
Štefánik Pavel 1936
Pribilinec Ján 1957
Ďuriš Ján 1955
Paľo Milan 1951
Moncoľová Júlia 1923
Parobeková Jana 1927
Zambor Andrej 1934
Kožiak Pavel 1952
Pauková Malvína 1959
Chudíc Ivan 1926
Oláh Ján 1961
Moncoľová Brigita 1938
Hruška Pavel 1928
Tomová Juliana 1930
Pardupová Ľubica 1948
Antal Milan 1943
Deme Ján 1965
Balciarová Anna 1937
Radičová Zuzana 1951
Kiráľová Mária 1934
Lehocká Júlia 1936
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Mesiac október bol v našej obci venovaný úcte k starším

Lebo čas je neúprosný...
Vždy je viacej možností, ako prejaviť človeku úctu a my sme si vybrali možnosť pozvať našich seniorov
na spoločne strávené odpoludnie.
10.októbra sme prežili príjemný podvečer pri výbornom hudobnom programe šarmantnej Júlie a sympatického Petra Hečkovcov. Po viac ako
hodinovom programe nestarnúcich
melódií sme spolu s našimi seniormi
a súrodencami Hečkovcami posedeli
v priateľskej atmosfére a príjemnom
rozhovore ešte ďalšie dve hodiny.
Verím, že takto strávené odpoludnie
sa všetkým páčilo.
Aspoň na chvíľu ste zabudli na starosti a problémy, ktoré život v seniorskom veku prináša. Pospomínali
sme na množstvo zmien, ktoré ste v
priebehu svojho života zažili. Určite
sa veľa zmenilo, zrýchlilo sa životné
tempo, ktoré fandí moderným technológiám, internetu, nákupom online, priateľstvám cez facebook... Čo
sa však nezmenilo, je vnútorný svet
ľudí. Človek vždy a v každom veku
potrebuje priateľov, rodinu, lásku.

Menia sa len možnosti, ako hľadať
svoje uplatnenie a poslanie. Ako naplniť osud tým, čo je pre nás dôležité
a nepostrádateľné, ale aj ako prežiť
svoj život.
Obdivujem tých z vás, ktorí vedia
chytiť druhý dych, vedia nájsť spoločnú reč s mladšou generáciou, naplno
sa venujú svojim záľubám, nepoddávajú sa chorobám. Stretávam vás
na uliciach či rôznych podujatiach. A
tých, ktorí prijali naše pozvanie, som
stretla aj na tomto odpoludní, za čo
vám úprimne ďakujem. Svedčí to o
tom, že máte záujem o dianie v obci,
záleží vám na kvalite života aj vo
vyššom veku a robíte niečo pre to,
aby ste nestratili kontakt so svetom.
Svedčí to o tom, že ani v jeseni života sa nezatvárate doma so svojimi
spomienkami, ale navštevujete klub
dôchodcov alebo ste členmi rôznych
iných organizácií v našej obci, kde si
plánujete rôzne výlety, oslavy, zájazdy a spomínate v kruhu priateľov...
Aj našej obci záleží na vás, na tom,
aby ste sa vo svojom domove cítili

Najfarebnejšie, pre mnohých najsmutnejšie
najnostalgickejšie obdobie predznamenávajúce zánik. Jeseň. Nie nadarmo sa spája s
ľudským životom, jeho posledným štádiom
pred odchodom tam, odkiaľ sa nevracia.
Vážna, pokojná, zrelá, zmierená, odovzdaná, zábudlivá aj vrtošivá. Tak veľa prívlastkov
má staroba, tak málo sa snažíme jej porozumieť. Odpudzuje, stránime sa jej. Máme z
nej strach, túžime zastaviť čas. Ale ten si ide
vlastnou cestou. Nikam sa neponáhľa, možno
sa vyškiera nad našim strachom a túžbou zastaviť jeho plynutie.
Staroba. Pripomína nám ju október, mesiac,
ktorým si ju každoročne pripomíname. Pripomínajú nám ju aj dojímavé fotografie z médií.
Kto by sa nepristavil, možno aj so slzou v oku,
nad obrázkom vysušenej zvráskavenej dlane,
v ktorej je vložená hladučká, krehká dlaň bábätka. Koho pohľad by nepritiahli vyhasínajúce, hlbokými vráskami olemované oči hľadiace do rozžiarených očí dieťaťa.
Začiatky, konce. Cítime dojatie, možno pocit
vďačnosti, nostalgiu. Vyvolávajú v nás pocit
zodpovednosti, ochrany. Mali by. Veď čo je
bezbrannejšie ako začínajúci a končiaci život.
Len naša bezmocnosť posúriť či zastaviť čas.
Po celý život je v nás dieťa. Najskôr netrpezlivé, zvedavé, ženúce sa za dospelosťou.
Keď dospelosť konečne príde a začne dozrievať, zastaví nás. Vráti späť v čase. Nie,

príjemne a nemali pocit, že už nie ste
dôležití. Práve naopak. Kredit každej
obce rastie úmerne s vytváraním
dôstojných a kvalitných podmienok
pre občanov v dôchodkovom veku,
ktorí si zaslúžia pozornosť a úctu.
Lebo čas je neúprosný, darmo ho
chceme chytiť za ruku, aby na chví-

ľu spomalil. Detstvu dáva veselosť,
mladosti ideály, a keď sa život zaplní
rokmi, dáva človeku hĺbku spomienok a široké srdce. A ja vám všetkým
za to úprimne ďakujem.
Prajem vám otvorenosť pre nové
stretnutia s ľuďmi, zdravie a spokojný život v kruhu ľudí, ktorí sú vám
drahí. Prajem vám radosť z drobných
maličkostí nasledujúcich dní a rokov.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Ilustračné foto.

nestaneme sa znovu dieťaťom, len sa opäť
stávame bezmocnejšími, ustráchanejšími,
opäť začíname byť odkázaní na pomoc. To,
čo bolo na začiatku nášho života roztomilé,
hodné ochrany a starostlivosti, začína byť
na obtiaž. Mnohým. Žijeme v dobe, keď sa
staroba nenosí, keď sa snažíme akýmkoľvek
spôsobom zastaviť čas, keď sa vrásky, šediny
a vekom ochabnuté telá nenosia. Nenosia sa
skúsenosti. Prečo je tomu tak? Možno treba
hľadať odpoveď tam, kde sa všetko začalo.
Kde sa začal náš život. Nielen starí, aj deti

Jeseň života
začínajú byť v tejto rýchlej, prirýchlej dobe na
obtiaž. Musíme ich odkladať. Vychovávajú ich
cudzí ľudia, médiá. Potláčajú sa city, rozpadajú rodiny. Prioritou sa stáva - na strane menej šťastných častokrát iba prežiť, na strane
šťastnejších len si užívať. A často, pričasto
počuť z našich úst : nemám čas. Na deti, na
rodinu, na blízkych, priateľov, na tých, čo už
po ničom netúžia. Len po blízkosti, porozumení a po čase. Tom, ktorý strávia s blízkymi.
A po láske. Každý z nás po nej túži.
Tak, ako ju veľkoryso rozdávame najmenším,
voňavým, bezbranným bábätkám, tak sa ju
stránime dať tým, ktorí po nej túžia rovnako,
ak nie viac. Tak, ako sa snažíme pomôcť die-

ťaťu pri prvých krokoch, slovách a vstupe do
neznámeho sveta, tak by sme mali pomáhať
tým, ktorých kroky prestávajú byť isté, slová
zrozumiteľné, život náročnejší, nepochopiteľný. Tak, ako sa snažíme uľahčiť deťom vstup
do života, mali by sme uľahčiť cestu seniorom
zo života. Mnohokrát nepotrebujú veľa, len
našu pozornosť a ochranu.
Má dať- dal. Jednoduchá rovnica. Dávajme,
čo sme dostali. Dávajme ju tým, ktorí ju dali
nám. Lásku a starostlivosť. A nielen v čase
vyhlásených sviatkov, či mesiacov. Dávajme
ju po celý život. Aby sme na sklonku našich
životov nemuseli so smútkom v očiach hľadieť na tváre detí a vnúčat len na fotografiách.
Hľadať ich tváre v návštevníkoch zariadenia,
ktoré nie je našim domovom. Aby sme tak
ako na reklamných fotografiách mohli brať do
vlastných zvráskavených dlaní detské pršteky vnúčat a pravnúčat, hladiť hebké vlásky,
rátať ich kroky, pády aj úspechy. Aby sme
im mohli hľadieť do očí. Povedia nám veľa,
najviac. Viac ako slová. Sú našim zrkadlom.
Denníkom. Naučme sa v nich čítať. Tak ako
sa matky učia čítať z očí pocity a potreby nemluvniatka. Aby sme raz, keď sa bude krátiť
náš čas, mohli na spoločné chvíle spomínať v
kruhu rodiny a blízkych. Stačí málo a zároveň
tak veľa. Od kolísky učiť deti láske. Nezištnej,
nepodmienečnej. Učiť ich ľudskosti. Učiť úcte
k starobe.
Eva Biela
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Jozef sa postavil od ohňa, ktorý prskal
a voňal od opekanej slaninky. S dvoma
drevorubačmi, svojimi dobrými kamarátmi, v klenovských vrchoch tvrdo makali v hore. Spiľovať stromy siahajúce
do nebotyčnej výšky bola dnes práca
pre Paľa a Ondra. Ručnou dvojmužnou
pílou - bruchačkou ešte strom ležiaci na
zemi popílili na metrovicu. Jozef dnes
drevo kálal. Tvrdá chlapská robota. Ten,
kto nevie, ako sa treba postaviť k drevu,
sa strašne vymorduje. Skúsenému stačí pozrieť na drevo, ako sú letokruhy a
hrče, zatne sekerou a drevo povolí. No
ale niekedy neostáva nič iné len použiť
silu a štiepacie kliny, lebo drevo sa nevzdáva. Takéto drevo on priam miloval.
Obdivoval jeho húževnatosť, krásu aj
vôňu.
Teraz, keď si ešte mohol dopriať zaslúžený oddych pri ohni, nevydržal,
lebo si vyhliadol jeden kus, ktorý by sa
dal porezať na foršty. Sekerou pohladil
kmeň a rukou spokojne zašiel rukou po
lepkavej živici. Chlapi zbadali ako poskakuje okolo obyčajného kusa dreva.
Ľavú ruku opretú v bok, hlava mierne
naklonená. Paľo zakričal žujúc kožku
ktorá mu zostala z kusiska slaniny.
-„Pán učiteľ, čo si zase objavil?“ Volali
ho tak preto, lebo Jozef pracoval ako
učiteľ, kým mu za socializmu nezakázali učiť, pretože bol veriaci. Povolanie
drevorubača, zdá sa, neohrozovalo
socializmus. Takže učiteľ odpovedal.„Len sa poďte pozrieť na tú krásu. Iba
dobre, že ste tú jedľu ešte nepofaklili.
Vypýtam si dvojmetrovec od súdruha
horára.“ - „Drevo ako drevo. Čo len na
ňom vidíš? Pre mňa nie je nič krajšie,
ako mladá žena blízko mňa.“
Paľo si glgol za svojou predstavou z
fľaštičky slivovice a natiahol ruku k Jozefovi. - „Dáš si aj ty za jeden?“ Zasmial
sa na svojej vtipnosti. Jozefovi sa prirovnanie páčilo, ale nemal chuť na pálenku. Hovorieval, že nepozná nič chutnejšie, ako je voda zo studničky v lese.
Chlapi mu na to hovorili: - „Tak okoštuj
aj slivovicu, aby si vedel porovnať.“ Bolo
vidno, že je naozaj zaujatý krásou dreva
a jej tvorcom. - „Veru je pán Božko majster nad majstrov, keď nám dáva takýto
nápoj.“ S chlapskou nehou pritom Paľo
vložil slivovicu do batoha. Ďalší odpílený buk ležal v strmom kopci a bolo
treba poodtínať konáre. Každodenná
robota v hore je vždy aj nebezpečná.
Preto sa Jozef postavil tak, že počítal
s pohybom ku ktorému môže dôjsť na
svahu. Lenže nikto nevie čo sa môže
stať. Rozhodol sa odťať dva najhrubšie
konáre, ktoré sa pri dopade zlomili asi
pol metra od kmeňa a potom sa zaborili do zeme. Takých konárov bolo na
kmeni ešte niekoľko a tak sa zdalo, že
nič nehrozí. Zaťal do prvého konára ani
nie s veľkým rozmachom a v momente
bolo všetko inak. Zaprašťali lámajúce
sa konáre a obrovská energia držaná
práve tým zaboreným konárom sa uvolnila. Strom sa vymrštil a chlapa aj so

Spokojný človek
sekerou odhodil ako mravca a privalil
ho. Jozef zrazu ležal na chrbte a hľadel
do korún stromov a oblakov. Nevedel, či
nohy nie sú dokaličené, ale asi nie, lebo
ťarcha ho zatlačila do mäkkej zeme a
nebol pod ním žiadny kameň ani konár.
Pozeral na kmeň nad sebou a zaprel sa
rukami.. Nič! Absolútna bezmocnosť!
Chlapi čo s ním robili, počuli, ako sa
lámu konáre a po silnom rachote zostalo ticho. Paľo vykríkol zúfalým hlasom,
akoby ten výkrik mohol zastaviť nešťastie. - „Pán učitel pozóór!“ Pozde! Výkrik,
ktorý mal nešťastie zastaviť, zopakovala iba ozvena – Pozóór... „Jožko, žiješ?“
Otázka bola priam nabitá napätím. „Bože, Bože,“ - šepotali Paľove ústa a
nohy priam leteli hore strmým brehom.„Žijem, poďte mi pomôcť!“ Nikdy doteraz Jozefov hlas neznel pre priateľov
tak krásne. - „Chvala Bohu,“- vyletela
z úst úprimná vďaka, pretože Paľo to
všetko videl a nebol si vôbec istý, že
by mohol dúfať. Ondrej bol kus tvrdší a
čosi iba zamrmlal. Keby totiž ich učiteľovi chcel niekto ublížiť, bol by ho aj
zmlátil. Obľúbil si tohoto chlapa, aj keď
tie jeho reči o milovaní Boha a každého
človeka dokonca aj nepriateľov, nepočúval veľmi rád. Aj teraz, veľmi prakticky
priložil Jozefovi k ústam fľašku slivovice
ako najlepšiu medecínu v takomto prípade.- „Pán učiteľ, neboj sa, bude to
dobre. Len nech nie je nič polámané,“
- prihováral sa takým starostlivým hlasom, že sa ten privalený začal smiať a
slivovica v hrdle vyvolala úporný kašeľ.
- „Veď si ty ako nejaká sestrička,“ - vychraptal medzi kašľom a smiechom. Pri
tom sa pokúšal pohnúť, lebo kašľa bolo
viac a dusil sa.- „Netár sprostosti, sestrička by ti teraz vôbec nepomohla, tak
nechápem, prečo ti chodí po rozume,“ozval sa Ondro. -„Vydrž, pán učiteľ,
kým prepílime tu povyše teba. Potom
to už s Paľom nejako nadvihneme a ty
sa vytiahneš. Ak budeš chcieť! Nasilu
ťa gabať nebudeme.“ Žartovali už tak,
akoby také niečo zažívali každý deň.
Ale bola to chvíľa, keď sa život zachvel
ako plamienok ohňa. Chlapi si urobili
miesto aby sa dalo píliť a dôverne známe šš, šš, znelo lesom podľa toho ako
poťahovali pílu sem- tam, sem- tam...
Jozefovi to odrazu pripomenulo pieseň
a hneď si ju začal spievať:
„Som spokojný tu s chatrčou len
malou i keď ma zlato často zlákať
chce,
však v Božom meste, nebeských to
krajoch, mi chystá Pán môj skvostné paláce.
Ja viem, že palác mám v tej zemi
svetla, kde život nikdy smrťounekončí.
Šťastná je duša, ktorá už tam vzlietla, v palácoch býva Spasiteľových.“

Chlapi ťahali pílu tak rýchlo, ako len
vedeli. Keď ten pod drevom začal spievať, niektorý z nich zamrmlal: chudák,
je v šoku. Jozef dospieval a poradil:
-„Chlapi podložte si nejaký klátik, aby
sa vám píla nezasekla!“ V tom momente Ondrej pustil pílu a priam vybuchol.„Čo si myslíš, že sme sprostí? Čo som
nikdy nepílil drevo? Keby si neležal hore
bruchom, tak by si si bol všimol, že je
podložené. Štve ma to, keď sa robíš
najmúdrejší. A o smrti vieš- nevieš nič,
to by si nevyspevoval takéto pesničky.
Si múdry, som ti to povedal, ale aj my
niečo vieme. Robím v hore tridsať rokov, ty si s nami len dva roky.“ Vykričal
sa a šiel k batohu pre pilník. Jožko sa
po chvíli opýtal Paľa. -„Jojoj, čo som to
urobil? Čo som zase povedal, ja hlupák,
keď mi zachraňujete život?“ Paľo mu
ponaprával kabát pod hlavou. -„ Poviem
ti čo sa stalo. Pred rokmi mu takto v jeseň pri ťažbe v hore zomrel v rukách kamarát. Zavalilo ho ako teba, ale aj veľmi
poranilo. Krvácal. Bolo treba rýchlo ratovať. Ale keď pílili, zatiahlo im pílu.“ -„A
mali sme podložené!“ To už dokončil hrmotným hlasom Ondrej, ktorý sa medzi
tým vrátil a vysvetľoval. -„Tiež sa strom
nejako zošuchol. Bolo tam viac stromov
na sebe v kalamite. Boli sme traja a druhej pomoci široko ďaleko nebolo. Boli
sme úplne bezmocní.. Aj na Boha som
kričal, aby sa zľutoval.. Kamarát mi zomrel v rukách. on nariekal: nenechajte
ma zomrieť! Nikomu neprajem zažiť to,
čo som vtedy zažil ja. Kamarátovi pôjdeme teraz na všetkých svätých zapáliť
sviečku na hrob. Ale ty, pán učiteľ, si
mal dnes viacej šťastia.“
Pri týchto rečiach chlapi pílili ďalej, keď
ešte pred tým Ondrej ponaprával pilníkom ostrie. Jozef sa nesmelo ozval.
-„Prepáč Ondrik, nevedel som. Chcel
by som vám povedať o smrti, ..“ -„ Len
nám tu nezačni kázať, to si nechaj do
kostola!“- nedal mu dohovoriť ešte stále
napálený Ondrej. Paľo zadýchaný pri
pílení vyjachtal: -„Prestaňte už!“ V tej
chvíli Jožko zastenal, lebo rozpílený kus
ho pritisol celou váhou. Chlapi odložili
pílu a ratovali kamaráta. Čudovali sa,
že okrem zablatených nohavíc a zopár
škrabancov nemal žiadne iné poranenie
a s úľavou sa posadili na kmeň, ktorý im
spôsobil toľko strachu. -„Tak, akú múdrosť si chcel povedať o smrti učiteľ,“
-vyzvedal kľudnejšie Ondrej.
-„Chlapi dobrí, ďakujem vám, že ste ma
zachránili. O smrti som chcel povedať
len toto: Keď som bol malý chlapec,
zomrela mi mama. Dosť skoro za tým
mi otca zabila elektrika. Stalo sa to vtedy, keď nám doviezli domov drevo, ako
toto, čo chystáme my. Elektrické drôty
do nášho domu boli veľmi nízko a jedno
drevo sa odrazilo tak, že pretrhlo drôt
a ten spadol na otca. Ja som potom žil
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nejaký čas v sirotinci. Cítil som sa veľmi
zranený smrťou rodičov. Bolo mi veľmi
smutno. Nič ma nebavilo. Spomínam
si na starších chlapcov, ako ma volali
medzi seba, keď sa šiel hrať futbal. Ja
som futbal miloval, ten som nedokázal
odmietnuť. Povedali, Jožko, ty budeš
hrať s nami, alebo len - poď s nami!
Neviete si predstaviť, aký som bol šťastný, keď som to počul. Nejako sa stalo
to, že som pomaly dovolil, aby mi ľudia
pomáhali. A ja som si nejak zapamätal,
že treba pomáhať slabým . Môj žiaľ sa
zmenšoval, moje rozmýšľanie o Bohu
sa menilo, lebo som zo zvedavosti začal čítať Bibliu a presviedčal som sa, že
Boh je dobrý. Veľmi prežívam, ako žil
Ježiš a čo učil. Pretože rád pracujem s
drevom a klincami veľmi som prežíval
bolesť, keď som rozmýšľal o smrti Krista
na kríži namiesto mňa. A pritom som sa
tešil, ako nakoniec vyhral nad smrťou.
Predstavoval som si to ako víťazné finále vo futbale. Je rozhodnuté! Smrť
prehrala! A veľmi sa teším, že ste ma
vy dvaja zobrali medzi seba.“
Tu sa chlap skoro rozplakal tak radšej
skočil z kmeňa a šiel si po sekeru. Chvíľu bolo v lese ticho. Ondrej si neodpustil
poznámku, že on Božiu dobrotu zatiaľ
nezbadal. Chlapi sa pustili do roboty
a začali rozprávať celkom kľudne o
tom, čo majú ešte dnes v hore urobiť.
Pozdejšie Paľo nezabudol Jožka kamarátsky napomenúť, aby si konečne
zapamätal, aké je to nebezpečné robiť
so sekerou na svahu pod stromom len
preto, lebo sa ti nechce urobiť pár krokov do brehu a začať zhora!
Onedlho prišlo pre nich aj pre drevo nákladné auto. Po takej namáhavej práci a
zachraňovaní ešte naložili za fúru dreva. Potom dvaja vyliezli hore na auto,
postavili sa za kabínu pred naukladané
drevo a tretí do kabíny. -„Držte sa chlapi
a dávajte pozor na konáre, aby vás nezhodili dolu,“- nezabudol poučiť drevorubačov šofér. Takéto cestovanie na nákladnom aute lesnou cestou a prudkým
klesaním vyrážalo dych. Bolo a je len
pre odvážnych. Pri Stupách, kde Jozef
býval, auto zastalo, ten zoskočil dolu a
zvolal.- „Sem mi zhoď ten môj kus“ - a
ukázal rukou, kde to chce. -„Máš nejaký
fúrik na prevezenie?“ Spýtal sa Ondrej
z kabíny. -„Nemám, ale keby si mi drevo pomohol vyložiť na plece...“ Ondrej
vyskočil z kabíny nákladiaka, lebo pán
učiteľ už jeden koniec dreva zodvihol.
-„Jožo, neštvi ma,“ - zakričal na neho.
-„Sekne ťa v krížoch teraz, keď si už
doma a ženička sa ťa nevie dočkať. Zavše máš dobré nápady, aby nám bolo
ľahšie pri robote, ale dnes robíš samé
hlúposti.“ Pritom sa na učiteľa povzbudivo usmial a capol ho po chrbte. Pomohol kamarátovi s drevom na plece a do
voľnej ruky mu podal sekeru. Učiteľ sa
ani neobrátil k chlapom, len ponad plece zavolal: - „Ďakujem vám, kamaráti.“
Ján Kováčik
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Gemerská podkovička 2019

Naši mladí folkloristi súboru Mladosť sa zúčastnili jubilejného 10.ročníka festivalu detských folklórnych súborov z regiónov Gemer a Malohont pod názvom
Gemerská podkovička v Revúcej.

Klenovec triedi prvotriedne
Následkom závažných zmien politík a právnych predpisov vystupuje v ostatných rokoch na úrovni obecných samospráv odpadové
hospodárstvo ako problematický a finančne bolestivý bod. Týka sa
to osobitne menších obcí bez vlastných zariadení na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov. V takýchto podmienkach úspešnosť separovania závisí najmä od úsilia domácností pri predchádzaní vzniku odpadov a ich separovaní.

V našej obci v roku 2018 miera triedenia odpadu dosiahla 11,92 %.
Efektivitou separácie sa nevymykáme
priemeru výsledkov dosiahnutých porovnateľnými obcami v našom okolí. To
však nemôže byť dôvodom na spokojnosť. Táto hodnota je stále veľmi ďaleko od plnenia záväzku dosiahnuť na
celorepublikovej úrovni mieru triedenia
komunálneho odpadu na úrovni 50 %.
Obec sa v tejto situácii usiluje predovšetkým vytvoriť občanom čo najvhodnejšie podmienky na triedenie odpadu.
Pracuje sa na dlhodobo požadovanom
navýšení počtu zberných nádob, ale
pozornosť sa venuje aj zlepšeniu v
informovaní verejnosti o postupoch pri
triedení, poskytovaní aktuálnych informácií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom a dosiahnutými výsledkami
odpadového hospodárenia v obci.
S týmto cieľom na zreteli obec v rámci projektu Klenovec triedi prvotriedne
zabezpečila osadenie nových informačných tabúľ v miestach najväčšej
koncentrácie obyvateľov pri bytových

Ilustračné foto.

domoch na uliciach Sládkovičovej,
SNP a Malinovského. S ich využitím
bude domácnostiam z bytoviek poskytovať informácie o aktuálne platných
normách triedenia odpadov v podmienkach obce Klenovec podľa usmernení
oprávnenej organizácie a organizácie
zodpovednosti výrobcov. Občania tu
taktiež nájdu informácie od zberových
spoločností zabezpečujúcich zber odpadu na území obce, harmonogramy
celoročných aj sezónnych zberov separovaných frakcií a veľkoobjemového odpadu, informácie o novinkách v
nariadeniach obce regulujúcich sféru
odpadového hospodárstva a iné súvisiace informácie. Dúfame, že nové tabule budú miestnym obyvateľom aj náhodným okoloidúcim trvalo pripomínať
význam predchádzania vzniku odpadov a ich triedenia spôsobom, ktorý sa
odzrkadlí aj na celkových výsledkoch
odpadového hospodárenia v obci.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.
Michal Píš

Gemersko-malohontské osvetové
stredisko v Rimavskej Sobote a Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
v Revúcej zorganizovalo v poradí už
desiaty ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemera - Malohontu
pod názvom Gemerská podkovička.
Podujatie sa uskutočnilo 11. októbra
a zúčastnilo sa na ňom viac ako 140
účinkujúcich z detských folklórnych
súborov Lieskovček, Súkromná ZUŠ a
Hájiček z Rimavskej Soboty, Mladosť z
Klenovca, Zrkadielko z Hnúšte, Čížiček
z Tisovca, Lykovček z Revúcej a Pramienok z Liptovského Mikuláša.
V dopoludňajších hodinách si účastníci festivalu uctili na miestnom cintoríne v Revúcej pamiatku Evky Skalskej,
na ktorej počesť sa festival koná a ktorá bola zakladajúcou členkou a dlhoročnou vedúcou detského folklórneho

súboru Lykovček v Revúcej.
Popoludní boli pre deti z detských
folklórnych súborov pripravené hudobno-tanečné tvorivé dielne, v rámci
ktorých sa deti mohli naučiť tance a
spievať krásne gemerské piesne.
Podvečer patril ich spoločnému
programu, kde detské folklórne súbory
mohli prezentovať piesne a tance regiónu Gemer-Malohont.
Každoročným poslaním a cieľom detského festivalu je podporovať tradičnú
ľudovú kultúru, jej zvyky, piesne, tance
a remeslá v regióne Gemer-Malohont.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a
návštevníkom podujatia za podporu
a tešíme sa na ďalšie stretnutie na
jedenástom ročníku Gemerskej podkovičky.
Projekt finančne podporil Fond na
podporu umenia.
- jz -

Mužská spevácka skupina folklórneho súboru Vepor si na súťaži Nôty Gemera a
Malohontu vyspievala Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž.

Nôty Gemera a Malohontu
Gemersko–malohontské osvetové
strediska v Rimavskej Sobote, usporiadalo 14. septembra v Dome kultúry
v Jelšave regionálnu súťaž hudobného
folklóru okresov Rimavská Sobota a
Revúca pod názvom Nôty Gemera a
Malohontu. Na súťažnej prehliadke sa
predstavili sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti a spevácke skupiny z FS Háj
z Rimavskej Soboty, Ženská spevácka
skupina Skaliny z Hnúšte, folklórny
súbor Vepor z Klenovca, spevácke
skupiny z FS Lykovec Revúca a sólisti
speváci z folklórnych skupín Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy, Revúčky,
Klenovca a Revúcej.
Odborná porota v zložení Anna Šatanová, Ján Mak a Ondrej Hlaváč udelila
Klenovčanom tieto ocenenia.
V kategórii sólisti speváci:
•
sólista spevák FS Vepor Ján Ko-

žiak - Zlaté pásmo s postupom
sólistka speváčka FS Vepor Lucia Zvarová – Zlaté pásmo s
postupom
•
sólista spevák FS Vepor Viktor
Brádňanský – Zlaté pásmo
V kategórii spevácke skupiny:
•
Mužská spevácka skupina folklórneho súboru Vepor – Zlaté
pásmo s postupom
•
Ženská spevácka skupina folklórneho súboru Vepor – Zlaté
pásmo
Sme radi, že členovia folklórneho
súboru Vepor nás potešili výbornými
výsledkami a želáme im, aby na krajskej súťaži v Selciach pri Banskej Bystrici sa čo najlepšie umiestnili. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
•

- jz -
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Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Spevácka skupina mužov súboru Vepor reprezentovala Banskobystrický samosprávny kraj na podujatí Bystrická veselica v Šalgótarjáne.

Členovia mužskej speváckej skupiny FS Vepor sa v maďarskom Šalgótarjáne
predstavili aj v úlohe kuchárov regionálnych gastronomických špecialít.

Letí pieseň z pier na pery
Mužská spevácka skupina a heligonkári folklórneho súboru Vepor 27.
septembra účinkovali na podujatí
Bystrická veselica v maďarskom meste
Šalgotarján.
Na druhý deň 28.septembra sa zúčastnili 19. ročníka Cezhraničného
festivalu netradičných hudobných nástrojov v partnerskej obci Mihálygérge
v Maďarsku. Zapojili sa do varenia
gastronomických špecialít keď varili
držkový perkelt a bravčové kolienko
pečené v peci. Zúčastnili sa aj súťaže
o najlepšiu domácu pálenku. V pečení domácich koláčov získali ocenenie
Marcela Jakabšicová, Stanislava Zva-

rová a Angelika Zvarová. Na výstave
jesenných plodov boli ocenení Andrej
Zvara, Špeciálna základná škola Klenovec a Mária Kochanová.
Po súťažiach nasledoval kultúrny
program, v ktorom naše krásne klenovské piesne zaspievala Mužská spevácka skupina a trio heligonkárov z folklórneho súboru Vepor Ľubomír Zvara, Ján
Kožiak a Viktor Brádňanský.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a
tým prispeli k zdarnému priebehu tohto
ročníka, hlavne OZRODON Klenovec,
Pekáreň Bobro Hriňová, firma Keľo a
synovia Veľké Teriakovce.

V týchto dňoch finišujú približne polročné stavebné práce na rekonštrukcii
hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec a prebieha príprava preberacieho konania
stavby od zhotoviteľa. Bude tak zrealizovaný ďalší dôležitý krok pri plnení
povinností obce vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi. Ten obci ukladá nielen povinnosť zriaďovať dobrovoľný hasičský
zbor obce, ale plniť tiež následné úlohy
zriaďovateľa hasičskej jednotky, medzi
ktoré patrí aj povinnosť vytvoriť pre
DHZO stanovené personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten
účel zriadiť hasičskú zbrojnicu, určenú
na uskladnenie hasičskej techniky a
vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
Úlohu požiarnej zbrojnice po obnovení činnosti dobrovoľných hasičov v
obci plnil objekt bývalej zauhľovne pri
kotolni na sídlisku na Sládkovičovej ulici. Ten napriek vhodným priestorovým
parametrom v pôvodnom stave nebol
schopný plniť stanovené úlohy požiarnej zbrojnice v primeranej kvalite. Pritom požiadavky na úroveň hasičskej
zbrojnice v ostatných rokoch vďaka
úsiliu samotných dobrovoľných hasičov a ministerstva vnútra pri doplňovaní komplexného vybavenia hasičského
zboru neustále narastali. Vozový park
DHZO obohatila cisterna IVECO DAILY CAS 15, protipovodňový prívesný
vozík a požiarna vysokozdvižná plošina TATRA 148 PP27. Cisterna TATRA
T 148 CAS 32 prešla generálnou opravou. S využitím paušálnej finančnej
podpory na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov
zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR boli príslušníci
vybavení moderným individuálnym
výstrojom, protipožiarnou výzbrojou,

prostriedkami komunikačného zabezpečenia a ďalším vybavením. V tejto
situácii sa najvýhodnejším riešením
javila byť zásadnejšia rekonštrukcia
jestvujúcej zbrojnice.
Identifikovaná potreba sa v podobe investičného zámeru odzrkadlila
aj v Programe rozvoja obce na roky
2016 - 2020. Ale realizácia zámeru narážala na obvyklú prekážku v podobe
nedostatku finančných prostriedkov a
nutnosti pokrývať z rozpočtu obce aj
ďalšie naliehavé potreby občanov. To
sa zmenilo potom, ako sa obec Klenovec v rokoch 2017 a 2018 úspešne uchádzala o dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
na podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi. Ministerstvo vnútra na projekty poskytlo celkovo 59 800 eur na
realizáciu rekonštrukčných aktivít na
objekte požiarnej zbrojnice v súlade s
určenými štandardmi požiarnych zbrojníc. Plánované práce boli pôvodne
rozvrhnuté na dve samostatné etapy,
ale kvôli predĺženiu administratívneho
procesu a vzhľadom na vecný súvis
boli v súlade s požiadavkami zákona
o verejnom obstarávaní realizované v
rámci jednej zákazky. Zmluva s dodávateľom predpokladá realizáciu prác
do konca októbra prebiehajúceho roka.
V súčasnosti už možno konštatovať,
že stanovený harmonogram bude zo
strany dodávateľa dodržaný. Klenovskí dobrovoľní hasiči tak už čoskoro
budú môcť prevziať do užívania priestory novovybudovanej sociálnej časti
a zrekonštruovanej garážovej časti
zbrojnice.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka dotáciám zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vo výške
30 000 eur v rámci výzvy č. VII. PHZZ
2017 a vo výške 29 800 eur v rámci
výzvy č. VI PHaZZ 2018. Michal Píš

- jz -

Prvá etapa rekonštrukčných prác hasičskej zbrojnice sa začala ešte v roku
2017.
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Bedmintonový klub RODON tento rok oslávil desať rokov

Úspešná desaťročnica
Bedmintonový klub RODON Klenovec vznikol v roku 2009 pri
Občianskom združení RODON. Vznikol z hráčov, ktorí sa bedmintonu v minulosti v obci venovali, ale z rôznych príčin tento šport
zanechali. V Klenovci tak vznikla skupina ľudí, ktorí v mladosti bedminton hrávali, ale potom mali roky od bedmintonu pauzu. Práve
návrat týchto hráčov a príležitosť hrať ligovú súťaž v bedmintone,
ktorá chýbala v širokom poli pôsobenia klenovských bedmintonistov, bolo zmyslom založenia BK RODON Klenovec.

Zakladajúcimi členmi klubu boli Rudolf Kaštan, Miroslav Lichanec, Ing.
Rudolf Kaštan PhD., MUDr. Radovan
Kaštan, Ing. Martina Parobeková, Ing.
Ivana Rosiarová, Ing. Peter Kaľavský
a Ing. Andrej Pavlík. Hneď v prvej sezóne 2009/2010 sa klub predstavil v II.
lige SR – skupina Západ.
27. apríla 2009 sa prihlásil do Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) a
bol zaradený do oblasti SR - Západ.
Na základe žiadosti a dohody s klubom
BK Gymnázium Partizánske schválila
ŠTK SZBe, že v 2. lige SR- Západ bude
v sezóne 2009/2010 štartovať družstvo
BK RODON Klenovec namiesto družstva BK Gymnázium Partizánske. Dôvodom bolo, že hráči z Klenovca, ktorí
hrali v predchádzajúcich sezónach za
BK Gymnázium Partizánske prestúpili
do novozaloženého klubu BK RODON
Klenovec. Bol to prvý prípad v histórii
slovenského bedmintonu, kedy klub
hrajúci v lige prepustil svoje miesto v
lige inému klubu.
Počas týchto desiatich rokov, ako
to už v športe býva, raz sa nám darilo
viac, raz menej, ale vždy sme dosahovali dobré výsledky. Umiestňovali
sme sa v prvej štvorke, čo nám v posledných kolách umožňovalo hrať o
pódiové umiestnenia. Iba jedenkrát sa
nám nepodarilo získať pódiové umiestnenie, keď sme skončili na štvrtom
mieste. Trikrát sme boli na treťom a
trikrát na druhom mieste. V roku 2017
BK RODON Klenovec po 8 sezónach
dosiahol historický úspech, keď sme sa
stali víťazom 2.ligy SR- Západ.
V sezóne 2009/2010 sme dosiahli
historický úspech v ére klenovského
bedmintonu. Po víťazstve v kvalifikácii
nad ŠKB Zákamenné družstvo BK RODON postúpilo do 1. ligy SR (extraligy)
zmiešaných družstiev 2010/2011. V
historických tabuľkách od roku1994 po
Slávii ŽU Žilina a ŠKB Zákamenné hral
BK RODON ako tretí zástupca stredného Slovenska v najvyššej súťaži SR
a ako jediný z Banskobystrického kraja
v tejto súťaži. Tu sme zaplatili nováčikovskú daň. Kluby v tejto súťaži sú
posilnené o najlepších slovenských a
zahraničných hráčov, ktorých jednotlivé kluby platia, čo pre náš klub nebolo
možné realizovať. Pre nás to bola nová
skúsenosť a hlavne príležitosť zahrať
si s hráčmi z popredných miest rebríčkov.

Hráči sa okrem ligovej súťaže zúčastňujú na rôznych turnajoch na Slovensku, ale i v zahraničí, taktiež českej ligovej súťaže. Na všetkých podujatiach
dosahujú výborné výsledky.
Počas celého obdobia je vedúcim klubu Rudolf Kaštan st. Všetkým súčasným, ale aj bývalým hráčom patrí moje
poďakovanie za dosiahnuté športové
výkony, zodpovedný prístup k účasti
na súťažiach a spolupodieľanie sa na
financovaní klubu.
Väčšina ľudí vníma bedminton ako
jednoduchý šport, vhodný na rekreačné hranie, kde sa hráči snažia čo
najdlhšie udržať košík vo vzduchu.
Zahrajú si ho deti, aj seniori. So súťažným bedmintonom je to už iné. Je to
dynamická hra, náročná na kondíciu
a postreh hráča, sústredenie a taktizovanie, aby súper čo v najkratšom
čase urobil chybu. Patrí k najrýchlejším športom na svete. Pre túto hru je
charakteristický pohyb na kurte, rýchla
zmena smeru, výskoky a výpady. V
priebehu jedného zápasu hráč nabehá
aj niekoľko kilometrov (špičkový hráč aj
6 kilometrov). Rýchlosť smeču presahuje aj 300 kilometrov za hodinu.
Na záver chcem poďakovať Občianskemu združeniu RODON Klenovec,
ktoré nás celých desať rokov zastrešuje, obci Klenovec, ktorá nás podporuje
dotáciou a všetkým, ktorí nám prispievajú 2% z dane. Rudolf Kaštan st.

Účastníci tohtoročného úspešného regionálneho Gurmánskeho dňa v susednej
obci Kokava nad Rimavicou.

6.ročník regionálneho Gurmánskeho dňa v Kokave

Prezentácia tradičných jedál
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad Rimavicou
usporiadali v sobotu 19. októbra 6. ročník REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA , prezentácie varenia tradičných jedál. Prihlásené
súťažné družstvá : Vepristi z OZ RODON, Traja kamaráti, Obročníkovci a Sujovci, družstvá z Kokavy nad Rimavicou – Kokavskí
hokejisti, Hasiči, Mládenci z Kyseľova, Rybári, All stars, pripravili
tradičné jedlá, ktoré sa varili, varia a budú aj v budúcnosti variť v
našom regióne, aby sme zachovávali tradície našich predkov.

Hneď na začiatku varenia členovia
súťažných družstiev dostali zástery s
logom mikroregiónu a nápisom Regionálny gurmánsky deň, v ktorých varili.
Tento rok porota nehodnotila varenie
jedál, pretože všetky súťažné družstvá
sa vždy snažia navariť čo najlepšie a
porota mala vždy veľmi ťažkú úlohu
vybrať tých, ktorí sú naj.... Hodnotila sa
výzdoba stánkov súťažných družstiev.
Porota v zložení Oľga Maciaková, Július Zajac a Janka Obročníková počas
varenia hodnotila stánky. Predsedníčka poroty vyhlásila výsledky hodnotenia: 1.miesto Hasiči, 2. miesto Rybári
a 3. Miesto Vepristi z OZ RODON.
Každé družstvo získalo ďakovný list
za účasť na prezentácii varenia tradičných jedál a suveníry mikroregiónu.
Prvé tri družstvá v hodnotení stánkov
získali diplomy, ceny, ktoré korešpondujú s gurmánskym umením a suvení-

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

ry mikroregiónu.
Počasie nám až tak veľmi neprialo ako
po iné roky, bolo pod mrakom, ale hlavne, že nepršalo, občas predsa len trochu vykuklo slnko spoza oblakov. Ani
to neodobralo chuť do varenia súťažným družstvám a prilákalo návštevníkov, aby sa prišli pozrieť pred kultúrny
dom a ochutnali výborné jedlá, ktoré
navarili jednotlivé družstvá. A veru
bolo si z čoho vyberať, napr. halušky
s bryndzou alebo s kapustou, strapkáč,
baraní guľáš, držky, atď..
Varenie súťažiacim družstvám a
návštevníkom spríjemňovala Ľudová
hudba FS Detva z Detvy. Dopoludnia
vystúpil DFS Kokavan a Mládežnícka
ľudová hudba, popoludní DFS Mladosť
z Klenovca. Podujatie hovoreným
slovom moderovala Janka Krotáková,
fotografoval Peter Vranský a ozvučenie
podujatia zabezpečoval Jaroslav Spišiak. Jesennú výzdobu pódia pripravila
Zuzana Dekanová z Kokavy nad Rimavicou. Atmosféru zachovávania tradícií doplnili aj remeselníci, výrobcovia
tradičných remesiel regiónu GEMERMALOHONT. Podujatie sa konalo v
rámci projektu Regionálny gurmánsky
deň – 6. ročník, realizovaného s finančnou podporou MAS MALOHONT
– Grantový program Miestnej akčnej
skupiny MALOHONT 2019, výzvy č.
04/GP/MAS/2019.
Realizované s finančnou podporou
MAS MALOHONT.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k
dobrému priebehu tohto podujatia a
tešíme sa na stretnutie o rok na 7.ročníku regionálneho Gurmánskeho dňa.

Milada Kochanová
manažérka Mikroregiónu
SINEC-KOKAVSKO

Strana 8

Bodujeme len na domácom ihrisku

V prvú novembrovú nedeľu zakončili
naši futbalisti TJ Družstevník Klenovec
dohrávkou 4.kola v Revúcej svoje účinkovanie v jesennej časti majstrovskej
sezóny 2019-2020 v krajskej 5.lige. Aj
v tomto dohrávanom stretnutí potvrdili
celojesenný trend, že na ihriskách súperov nedokázali bodovať. Všetkých
šesť zápasov prehrali s vysoko pasívnym skóre 2:28. Spoliehať sa tak
museli na domáce prostredie, v ktorom
výsledkovo zvládli päť duelov, dva zápasy však prehrali s hrozivým skóre
3:10, takže v tabuľke pravdy, ktorá je
pri konečnom účtovaní rozhodujúca,
majú na svojom konte šesť mínusových bodov. Aj tieto štatistiky jednoznačne velia čo najlepšie a najzodpovednejšie sa pripraviť na jarnú časť
sezóny, ktorá sa začne 28.marca 2020.
Najpozitívnejšou črtou účinkovania našich futbalistov po dlhých rokoch opäť
v krajskej súťaži tak boli vysoké návštevy fanúšikov, ktoré sa v priemere
pohybovali tesne pod hranicou dvesto
„fans“. No a susedské derby s Hnúšťou zaznamenalo priam „druholigovú“

návštevu vyše 400 divákov! Výsledky:

Som rád, že klenovsky futbal baví
našich fanúšikov, teší nás veľká návštevnosť, najvyššia v našej súťaži. Veď
derby zápas s Hnúšťou si bolo pozrieť
viac ako 400 divákov, čo je veľký úspech a znamená, že okolo futbalu sa
urobila a stále sa robi dobrá práca.
Chcem poďakovať všetkým hráčom,
ktorí príkladne bojovali v tejto jesennej
časti sszóny. Som spokojný s umiestnením v tabuľke, i keď zopár bodikov
naviac by potešilo, ktoré sme mohli získať u súperov v Mýtnej, Vinici a Balogu
nad Ipľom. Veľkú zásluhu na našich
úspechoch má prezident futbalového
klubu a tréner v jednej osobe Marek

Medveď, ktorému patrí vďaka aj obdiv.
Za dobrými výkonmi vidím aj podporu
divákov, ktorým taktiež ďakujeme za
priazeň a verím, že aj v jarnej časti súťaže nás budú naďalej povzbudzovať.
Cenime si podporu všetkých osôb zainteresovaných v činnosti FK a taktiež
obci Klenovec.
Prajem hráčom, trénerovi a vedeniu
zaslúžený oddych a načerpanie novej
športovej energie na jarnú časť sezóny.
Nemôžeme zabudnúť na našich žiakov, ktorí vzorne reprezentovali obec a
verím, že sa im bude naďalej dariť.

7.kolo - 15.september: KlenovecRadzovce 1:5 (0:2), hostia potvrdili

úlohu favorita a popredného účastníka
krajskej súťaže. A vyškolili nás z efektivity. Vedenia sa ujali v 27.minúte, druhý
gól pridali do šatne v 45.min. No a keď
hneď v úvode 2.polčasu premenili penaltu, o osude zápasu bolo rozhodnuté. V 81.min. síce Peter Pláštik znížil,
hostia hneď z protiútoku pridali štvrtý
gól a vzápätí premenili aj svoju druhú
penaltu. Najslabšou súčasťou zápasu
bol mladý, neskúsený rozhodca, ktorý
síce výsledok v princípe neovplyvnil,
ale podal slabučký výkon.

Klenovské noviny 5/2019
viac, naše mužstvo skvelými zákrokmi
podržal brankáe Pavol Hruška. Po dlhšom čase sa v našom drese predstavil
Tomáš Sudor, ktorému sa jeho obnovená premiéra v našom drese herne
vydarila.
9.kolo – 29.september: Mýtna –
Klenovec 1:0 (0:0), pani Šťastena

nám v tomto zápase ukázala svoju
odvrátenú tvár. Domáci rozhodne boli
hrateľným súperom, určite sme mohli v
tomto stretnutí bodovať. Rozhodujúci
gól zápasu sme inkasovali v predposlednej minúte stretnutia po našej hrubej chybe. Na šľaktrafenie!
10.kolo – 6.október: Klenovec
Hnúšťa 2:0 (1:0), dlho očakávané

Teší nás najmä návštevnosť

susedské derby stretnutie po dlhých 14
rokoch sa hralo pred návštevou vyše
400 divákov, ktorú len tíško môže závidieť aj treťoligová Rimavská Sobota.
V 17.minúte dal náš vedúci gól Martin
Trnavský, cenné víťazstvo poistil v
65.minúte Lukáš Ulický. Vzápätí bol
za „kopnutie súpera – R.Doboša - brutálnym spôsobom“ vylúčený hosťujúci
Tavarský, čím sa Iskra pripravila o
možnosť ešte niečo urobiť s nepriaznivým výsledkom. Kuriozita: obaja strelci
našich gólov si vo svojej kariére obliekali aj dres Hnúšte.

Ján Brndiar
manažér FK Klenovec

rozhodli úvody oboch polčasov, ktoré
nám vôbec nevyšli. Už v 9.minúte sme
inkasovali prvý gól a tesne po príchode
na ihrisko po polčasovej prestávke aj
druhýkrát. Domáci potom už len kontrolovali priebeh zápasu. Naviac, v
86.min. dostal Marek Kamenský žltú
kartu za sotenie do protihráča, vzápätí aj druhú (a automaticky aj červenú
kartu) za kritiku výkonu rozhodcu.
Stretnutie sa hralo bez divákov (domáci klub mal trest), takže zápas mal taký
priateľský charakter, aj keď rozhodca
ukázal až sedem kariet (2:5).

8.kolo – 22.september: Klenovec
- Jesenské 2:1 (1:1), okresné derby

sme začali veľmi dobre. Už v 4.minúte
dal náš úvodný gól Lukáš Ulický, o necelých desať minút neskôr však hostia
vyrovnali. Z pokutového kopu! Za sotenie protihráča, ktorého sa dopustil
Martin Trnavský. V tomto zápase však
šťastena stála na našej strane, keď
deväť minút pred koncom zápasu dal
Radoslav Doboš náš víťazný gól. Na-

11.kolo – 13.október: Vinica –
Klenovec 2:0 (1:0), v tomto zápase

12.kolo – 20.október: Klenovec
– Veľký Krtíš 3:1 (1:0), po dlhšom

čase sa konečne strelecky presadil aj
Tomáš Brndiar. Svojim prvým gólom v
tomto zápase nám zaistil v 40.minúte
najtesnejšie vedenie. Po hodine sa
hosťom podarilo vyrovnať, ale našťastie už o dve minúty neskôr nás opätovne dostal do vedenia Martin Trnavský.
No a v 89. minúte naše víťazstvo poistil
svojim druhým gólom Tomáš Brndiar.
Veľkú zásluhu na našom víťazstve mal
opäť brankár Pavol Hruška.
13.kolo - 27.október: Balog nad
Ipľom – Klenovec 2:0 (2:0), na

Susedské derby Klenovec - Hnúšťa sa v krajskej súťaži hralo po dlhých 14 rokoch. Nečudo, že prilákalo na 5.ligu nevídanú návštevu vyše 400 divákov, o akej
sa napríklad v treťoligovej Rimavskej Soote už niekoľ ko rokov ani nesníva!

Klenovské noviny
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strašne nekvalitnom ihrisku podali naši
hráči v súboji dvoch nováčikov súťaže
azda najslabší výkon sezóny. Domáci
sa ujali vedenia v závere prvej polhodi-

ny zápasu, tesne pred koncom prvého
polčasu si dal vlastný gól náš brankár
Igor Hruška. Po hodine hry zahral náš
gólman rukou mimo pokutového územia, za čo automaticky uvidel červenú
kartu. V oslabení sme už nedokázali s
výsledkom zápasu nič urobiť....
Dohrávka 4.kola – 3.november:
Revúca – Klenovec 9:1 (6:0), gól:

T. Brndiar.

Tabuľka 5.ligy:

1. Santrio Láza

13 9

2

2

35:16 29

2. Čebovce

13 9

2

2

31:12 29

3. Revúca

13 9

0

4

42:17 27

4. Jesenské

13 8

0

5

30:12 24

5. Málinec

13 7

2

4

25:20 23

6. Olováry

13 7

1

5

32:26 22

7. Radzovce

13 6

3

4

36:21 21

8. Veľký Krtíš

13 6

2

5

20:23 20

9. Klenovec

13 5

0

8

17:40 15

10. Balog nad I.

13 4

2 7 24:31 14

11. Mýtna

13 4

2

7

20:31 14

12. Vinica

13 3

3

7

18:33 12

13. Hnúšťa

13 2

2

9

14:37

8

14. Buzitka

13 1

1

1

13:38

4

V priebehu jesennej časti krajskej 5.ligy
sa v našom klenovskom drese predstavili títo hráči: Igor Hruška, Pavol Hruška – V.Parobek, Fiľo, Bavala,Martin
Trnavský, Doboš, Tomáš Brndiar,
Kamenský, Lukáš Ulický, Sudor, Hlôška, Kučerák, Tomáš Medveď, Marek
Medveď, Vince, Lukáš Brndiar, Ladika,
Miháľ, Pláštik, Róbert Trnavský, Maroš
Hruška, Albert, Boháčik, Tomáš Ulický.

Futbal žiakov

Po úvodných dvoch kontumačných výhrach s Jelšavou a Muráňom odohrali
naši žiaci v priebehu jesennej časti
sezóny šesť majstrovských zápasov s
týmito výsledkami :

3.kolo: Lubeník – Klenovec
1:1, náš gól dal Alexander Cibuľa;
4.kolo: Muráň - Klenovec 2:2, góly:
A.Cibuľa, Lukáš Bobák; 5.kolo: Jelšava – Klenovec 1:5, góly: A.Cibuľa
4, Michal Cibuľa; 6.kolo: Klenovec
– Lubeník 2:5, obidva naše góly
dal Tobias Černák; 7.kolo: Klenovec – Muráň 5:4, góly: T.Černák

2, L.Bobák, A.Cibuľa, Milan Deme;
8.kolo: Klenovec – Jelšava 15:0,
góly: A.Cibuľa 6, L.Bobák a T.Černák
po 3, M.Cibuľa, Kamil Cibuľa a vlastný.
Tabuľka I.triedy žiakov:
1. Lubeník

8

7

1

0

55:17 22

2. Klenovec

8

5

2

1

36:13 17

3. Muráň

8

2

1

5

32:32

7

4. Jelšava

8

0

0

8

7:68

0

Odvetná časť sezóny sa žiakom
začne 11.apríla 2020.
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