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Vážení seniori,
je za nami október, mesiac, ktorý
patrí Vám. Viac ako inokedy si
v tomto mesiaci uvedomujeme,
aké dôležité miesto v našom živote máte všetci skôr narodení.
Každoročne si tento mesiac pripomíname spoločným stretnutím
pri kultúrno-spoločenskom podujatí, ktoré sa, žiaľ, kvôli opatreniam spojeným s pandémiou

ani v tomto roku neuskutočnilo.
Aj keď sa v tak ťažkom období,
vzhľadom hlavne na Vašu bezpečnosť, nemôžeme stretnúť
osobne, nezabudli sme na Vás
a Mesiac úcty k starším sme si
pripomenuli malým pozdravom,
ktorý ste dostali domov.
Milí naši seniori, ďakujem Vám
za celoživotnú prácu a hodnoty,
ktoré ste počas svojho produktívneho veku vytvárali a
aj naďalej odovzdávate
rodine, priateľom či obci.
Prajem Vám prežitie ďalších rokov v prítomnosti
najbližších, s úsmevom
na tvári, aby Vás pohoda,
porozumenie, láska a úcta
sprevádzali na každom
kroku. Nech sú dni Vášho
zrelého veku poprepletané
vďačnosťou nás všetkých.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Pamätná izba rodákov
Naša obec obdarila Slovensko mnohými významnými osobnosťami. Prispeli k rozvoju našej krajiny v najrôznejších oblastiach. Boli oporami našich
najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií,
prispievali ku vzrastu nášho hospodárstva a našej vedy, pomáhali klásť
základy našej modernej medicíny, otvárali nové horizonty našej literatúre,
divadelníctvu a výtvarnému umeniu.
Ich práca si získala ohlas široko-ďaleko, v niektorých prípadoch dokonca
aj za hranicami našej vlasti. Ale ako
hovorí biblické príslovie, výnimočným
osobnostiam sa často dostane zabudnutia a zneuznania práve v ich malej
domovine.
Práve preto sa aj obec Klenovec rozhodla prispieť svojim dielom k tomu,
aby pamiatka našich významných
krajanov nespravodlivo nezapadala
prachom. S využitím získaného nenávratného finančného príspevku zrealizovala projekt Vytvorenie pamätnej
izby rodákov obce Klenovec.
Novovybudovaná pamätná sieň na
prízemí obecného úradu má pripomí-

nať odkaz a dielo významných Klenovčanov našim obyvateľom, žiakom školských zariadení, ale aj návštevníkom
obce, a to nielen prostredníctvom poskytnutia základných informácií, ale aj
názorným spôsobom, ktorý by umožňoval nepriamo sa dotknúť iného života. V tejto súvislosti patrí osobitné poďakovanie príbuzným a pozostalým po
vybraných rodákoch, ktorí boli ochotní
do expozície pamätnej izby poskytnúť
predmety približujúce život našich významných osobností zaujímavejším a
hmatateľnejším spôsobom, ako by to
dokázalo hoci to najpresnejšie slovo.
Prevádzkovateľ pamätnej izby preto
plánuje expozíciu podľa možností aj v
budúcnosti spestrovať a dopĺňať o ďalšie exempláre.
Veríme, že novovybudovaná pamätná izba pomôže zachovať pamiatku
významných Klenovčanov a bude inšpirovať najmä ich mladých krajanov k
vykročeniu v ich šľapajach.
Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.
Michal Píš

Táto návšteva v nás zanechala príjemné dojmy
Každá návšteva v našej obci zanechá
v nás nejaké pocity a dojmy, zvyčajne
príjemné. Inak tomu nebolo ani v stredu 27.októbra, keď sme prijali návštevu
zo susedného Maďarska, konkrétne z
Budapešti a Ózdu. Na čele viac ako
20-člennej delegácie bol zástupca veliteľa Vojenského historického ústavu
a múzea v Budapešti Csaba Horváth.
V delegácii boli zástupcovia vojakov,
zástupcovia husárskej historickej skupiny, zástupcovia motorkárov a príbuzní maďarských vojakov pochovaných
v Klenovci. Hlavným organizátorom
tohto stretnutia bol náš priateľ Tivadar
Bréda, predseda OZ Memoriae Patrum. Po príchode na cintorín v Skorušine, kde sú pochovaní 12 maďarskí
vojaci z Hlenoscsépány, sa prejavili
emócie hlavne u ich príbuzných, ktorí
dlhé roky nevedeli kde sú pochovaní
a pri ich hroboch stáli prvýkrát. Pietny
akt prebehol v duchu spomienok a úcty
padlým maďarským vojakom. Hoci pravý dôvod ich smrti sa po 77 rokoch už
nedozvieme, ale opravou miesta ich
posledného odpočinku a stretnutím
zástupcov ich rodákov, ich príbuzných
a zástupcov našej obce potvrdzujeme, že nezabúdame na obete vojny a

vzdávame im večnú vďaku a úctu. Po
návrate do obce sme v neoficiálnom
rozhovore prezentovali našu obec a
otázok veru nebolo málo. A my sme sa
tiež niečo nové a zaujímavé dozvedeli od nich. Rozišli sme sa po viac ako
šiestich spoločne strávených hodinách

v priateľskej atmosfére a s predsavzatím, že sa do našej obce budú vracať,
aby si uctili pamiatku svojich rodákov.
My sme dostali pozvanie k nim a veľké
poďakovanie, že sme tieto hroby toľko
rokov zachovávali a udržiavali. Toto
poďakovanie patrí všetkým ľuďom,

ktorí sa o cintorín v Skorušine dodnes
starajú.
Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň a naše hory sa maďarským
hosťom predstavili v plnej jesennej kráse, ktorú si všetci užívali.
Zlata Kaštanová, starostka obce

Predstavitelia delegácie z Maďarskej republiky pri nedávno obnovenom dvojhrobe v Skorušine, kde je pochovaných dvanásť maďarských vojakov z obdobia druhej svetovej vojny.
Foto: archív obce
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Námestie spestrila jesenná výzdoba
V prvých jesenných dňoch sa neprehliadnuteľnou výzdobou každoročne skrášli aj naše námestie. Jedinečné dary
prírody zaujímavo a s citom naaranžované vďaka šikovným
rukám pani učiteliek Špeciálnej základnej školy v Klenovci
zdobia od konca septembra niekoľko týždňov centrum našej obce.

Kým sa po teplom lete začneme
pripravovať na chladnú zimu,
jeseň má ešte pre nás pripravených pár slnečných, príjemných
dní, ktoré nás priam lákajú vybrať
sa von a užiť si krásy jesennej
prírody. Očarujúce farby s bezkonkurenčnými až romantickými
scenériami, ktoré nenájdeme v
inom ročnom období nám umožňujú skutočne kúzelný výhľad
počas jesennej turistiky či prechádzky.
S príchodom tohto obdobia farieb sa mení aj naše námestie.
A aj tento rok nás panie učiteľky Špeciálnej základnej školy
v Klenovci prekvapili a potešili
krásnou výzdobou, ktorá príjemne spestrila centrum našej
obce. Ja im srdečne ďakujem
za nás všetkých, ktorí sa pri tejto

výzdobe pristavíme, poobdivujeme šikovnosť a nápaditosť jej
tvorcov, niektorí sa aj odfotíme a
s úsmevom na tvári a s dobrým
pocitom budeme pokračovať vo
svojej ceste.
Len pár metrov od námestia v
Oddychovej zóne boli tri drevené
stánky s tekvičkami a jesennými ozdobami, ktoré vyrobili pod
vedením svojich pedagógov a
s pomocou rodičov dievčatá a
chlapci Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v
Klenovci a Špeciálnej základnej
školy v Klenovci. Všetkým ďakujem za kreatívne a nápadité
výrobky, ktoré spestrili priestor
vedľa chodníka.
Všetkým prajem krásny zvyšok
jesene.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Jedinečné dary jesennej prírody zaujímavo naaranžované zdobili centrum našej obce od konca septembra.
Foto: archív obce

Niekedy stačí chuť a vôľa a
potešujúci výsledok sa dostaví
So začínajúcou atmosférou pamiatky zosnulých na cintorínoch,
sme sa rozhodli upraviť miesto,
kde Janko Láska padol rukou fašistov ako 28-ročný. V našich horách
je niekoľko hrobov vojakov a partizánov, ku ktorým už dnes prichádza len málokto. V niektorých sú
pochovaní neznámi vojaci, iní padlí
už nemajú žiadnych príbuzných a
niektorí príbuzní žijú v zahraničí. V
našom záujme je všetky pamätníky, pomníky, pamätné tabule a vojnové hroby opraviť a udržiavať tak,
aby sme si uctili pamiatku padlých
počas vojny.
Zamestnanci nášho obecného
úradu toto miesto vykosili, vyčistili,

zabetónovali stĺpiky a urobili novú
ohrádku z reťaze, aby bolo miesto
chránené. Pomocnú ruku podali
aj štyria seniori – členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB) v Klenovci, ktorí s venčekmi navštívili aj ďalšie hroby v horách, ktoré tiež očistili.
Ak sme všímaví k okoliu, máme
chuť do práce a ochotu obetovať
svoj čas, aj s menšími nákladmi sa
dostaví výsledok, ktorí poteší mnohých a hlavne pomôže zachovať
pamiatky z minulosti.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Zamestnanci obecného úradu upravili pamätné miesto smrti Janka
Lásku, ktorý sa stal obeťou fašistov počas 2.svetovej vojny.
Foto : Ján Sihelský
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Oprava bola už nevyhnutná
Tento most cez rieku Rimava bol
na pokraji svojej životnosti. Oprava
bola viac ako nevyhnutná, vzhľadom na jeho roky a dlhodobo vykonávanú údržbu len v podobe výmeny zlomenej latky na pochôdznej
časti. Nebezpečenstvo úrazu bolo
vysoké.
Keďže jednou z priorít pre nás
je investovať do bezpečnosti občanov našej obce, nemohli sme
havarijný stav frekventovaného
mostu ignorovať. Boli poškodené
drevené časti, ale aj kovová konštrukcia. Most sme museli uzavrieť, objednať materiál a zrealizovať jeho kompletnú rekonštrukciu.
Práce obsahovali jeho podbetónovanie, zváranie poškodeného zábradlia, doplnenie oblých ukončení
na zábradlí, kompletné obrúsenie
kovovej konštrukcie aj zo spodnej
časti, jej náter základnou a vrchnou
farbou a kompletnú výmenu dreve-

ných dosiek za nové pozinkované
kovové rošty. Hoci investícia do
roštov bola finančne náročná, ich
životnosť bude dlhoročná a chôdza
po nich bezpečná. Preto sme radi,
že opravu mostu sa nám podarilo
zrealizovať ešte v tomto roku. Všetky práce vykonávali zamestnanci
nášho obecného úradu. Dokončili
ich v prvých októbrových dňoch a
s radosťou a dobrým pocitom most
prestrihnutím pásky sami symbolicky otvorili. Táto rekonštrukcia je
veľmi pozitívnou a vítanou aktivitou
pre občanov, ktorí most využívajú.
Želám im veľa šťastných a bezpečných krokov po zrekonštruovanom
moste.
Ešte nám zostalo dokončiť pár
centimetrové výškové rozdiely pri
vstupe na most z oboch strán, ale
verím, že aj toto odstránime.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Námestie žilo tónmi dychovky
Klenovské námestie tradične patrí
vystúpeniam domácich folklórnych
súborov, no v sobotu 9.októbra sme ho prepožičali susedom
z Hnúšte a členom ich dychovej
hudby. Využili sme jeden z posledných, slnečných jesenných dní na
hudobné pozdravy od nadšencov
dychových hudobných nástrojov.
Jedným z hlavných dôvodov bolo
predstaviť našim občanom aj tento hudobný žáner. Dychová hudba
z Hnúšte tento rok oslavuje svoje
85.narodeniny a to je vek, ktorý si
zasluhuje úctu. Prajem jej členom,
aby sa im ďalej darilo dvíhať kultúrne povedomie ľudí a aby mali vo
svojich radoch veľa talentovaných
hudobníkov.
Počasie síce slnečné, ale veter-

né a chladné odradilo niektorých
návštevníkov, aby si užili celé vystúpenie. Tí, ktorí však vydržali,
odchádzali s príjemným pocitom a
pekným hudobným zážitkom. Mali
sme spestrený víkend a príležitosť
odreagovať sa od každodenných
stereotypov.
K dobrej nálade a pohode účinkujúcich i návštevníkov prispelo aj
príjemné prostredie nášho parku,
teplý čaj a káva, ale hlavne stretnutie s priateľmi. Ďakujem dychovej
hudbe za vystúpenie, pánovi Karolovi Teicherovi za spoluprácu pri
organizovaní vystúpenia a verím,
že sa v budúcnosti ešte stretneme.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Most cez Klenovskú Rimavu bol na pokraji svojej životnosti. Jeho oprava
bola naozaj nevyhnutnosťou.

Zrekonštruované medzibloky
Úplnú rekonštrukciu vnútroblokového priestoru na Ul. SNP si vyžiadal zlý stav panelovej plochy a
opodstatnená požiadavka obyvateľov vytvoriť bezpečnejšie a krajšie
prostredie. Cieľom týchto prác bolo
zabezpečiť plynulý a bezpečný
pohyb obyvateľov k bytovkám, súvislé trasy na prechádzky seniorov
a kočíkujúcich mamičiek, ale aj
priestor pre relax a hry detí. Úprava vychádzala z účelu, ktorému má
slúžiť so zreteľom na funkčnosť,
estetiku, bezbariérovosť a bezpečnosť. Chodníky zo zámkovej
dlažby sú z oboch strán ohraničené betónovým obrubníkom, ktorý
ich oddeľuje od trávnatej plochy,
na ktorej boli vykonané terénne

úpravy. Chodník vedľa Rimavy bol
doplnený o úplne nové osvetlenie.
Pozdĺž chodníkov sú vybudované
aj parkoviská. Zostal priestor aj pre
obyvateľov so vzťahom k pestovaniu zeleniny a byliniek v záhonoch,
ale za dodržania čistého a estetického prostredia v ich okolí.
Vďaka tejto aktivite, ukončenej
na konci septembra 2021, sa vytvorilo bezpečnejšie, estetickejšie
a príjemnejšie prostredie v jednej
časti našej obce. Dokazuje to, že
na kvalite života našich občanov
nám záleží. Rekonštrukcie medziblokov na sídliskách realizuje
máloktorá, aj väčšia samospráva.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Vnútroblokový priestor na Ul.SNP po úplnej rekonštrukcii.
Foto: archív obce

Encyklopédia slovenských obcí

Dychová hudba zo susednej Hnúšte sa predstavila obyvateľ om našej
obce na námestí začiatkom októbra.
Foto: archív obce

Vážení spoluobčania, možno ste
si nestihli pozrieť dokumentárny
film o našej obci v televízii. Dá sa
pozrieť v archíve RTVS: Encyklopédia slovenských obcí 2.10.2021.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15603/289849
Pri tomto filme, natočenom v roku
2020, ma napadnú hneď dve krásne piesne:
1. Klenovská znelka – autorov
Jána Hrušku a Jaroslava Hrušku.
Tam pod vysokým Veprom leží
dedina, Klenovec sa ona veky na-

zýva, v celom šírom svete jediná,
naša drahá rodná dedina...
2. Korene – Iconito & FS Zemplín
Tam, kde sú moje korene, rajom
tú zem nazveme. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i
plač môjho ľudu. Mama, otec, za
všetko vám ďakujeme, že v žilách
mám vaše korene a krv čo vo mne
drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v
žilách mám vaše korene...
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Zmodernizovali a doplnili sme verejné osvetlenie

Ulica Nová štvrť už s novým asfaltovým povrchom.

Foto: archív obce

Nový asfalt v Novej štvrti
Dve cesty na Ul. Nová štvrť nám
už naznačili, že vzniká na nich
rozpad a je najlepšie zastabilizovať ho novou asfaltovou vrstvou,
ktorá vydrží 20 až 25 rokov. Nový
asfalt sme dali aj pred bránu firmy
LOWA, pred bránu vstupu na starú faru ECAV, pred športovú halu,
do materskej školy a na začiatok
Ul. Partizánska. Peniaze máme
z obecného rozpočtu, snažíme sa
dobre hospodáriť, preto môžeme
každý rok rekonštruovať cesty a
chodníky s úplne novým kobercom
alebo zámkovou dlažbou. Chceme
tak vytvoriť dobré podmienky pre
tých, ktorí tu zostali žiť alebo prichádzajú do našej obce pracovať.
Obyvatelia týchto ulíc, zamestnanci LOWA PRODUCTION, s.r.o.,
ale aj vodiči museli strpieť obmedzenia a mať zvýšenú opatrnosť

počas prípravných prác, ako aj
počas kladenia asfaltového koberca. Myslím, že na nepríjemné
obmedzenia rýchlo zabudnú, lebo
výsledok je ozaj potešujúci nielen z
estetického hľadiska, ale hlavne z
hľadiska každodennej kvalitnejšej
využiteľnosti týchto ulíc a ich rozšírenia.
Za spoluprácu a ústretovosť ďakujem vedúcej prevádzky LOWA
PRODUCTION, s.r.o. Bibiane Stierankovej. Vďaka práci zamestnancov obecného úradu a asfaltérov
sa nám koncom októbra podarilo
vyasfaltovať 2937,8 m². Zostalo
nám doasfaltovať 135 m² na Ul.
9. mája, ktoré sa neuskutočnilo z
dôvodu realizácie vodovodu v rovnakom čase.

Cieľom tejto aktivity bolo zlepšiť
technický stav verejného osvetlenia v obci Klenovec a zvýšiť jeho
energetickú hospodárnosť. Výmena
a doplnenie svietidiel je efektívnou
investíciou aj do ďalších rokov, zodpovedajúcou prevádzkovým a technickým požiadavkám. Z hľadiska
účinnosti a životnosti sú vo verejnom
osvetlení najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým
svetelným výkonom a životnosťou,
nízkou spotrebou, čím je úspora po
rekonštrukcii ešte výraznejšia.
Vymenilo sa 245 kusov, z toho bolo
doplnených 42 ks svietidiel, ktoré
sú rozmiestnené podľa spôsobu ich
využitia, hustoty osídlenia a hustoty
premávky. Prejaviť by sa mala úspora doteraz vynakladaných prostriedkov za energie a na údržbu zastaraných neónových svietidiel, ktoré boli
zhrdzavené, zatečené, rozpadnuté
a dokonca aj rozstrieľané. Na nie-

ktorých miestach boli vymenené aj
výložníky (konzoly na svetlá) z dôvodu, aby boli čo najlepšie osvetlené
miestne komunikácie, verejné priestranstvá a verejné chodníky. Zmodernizovaný systém by mal spĺňať
podmienky úsporného, moderného,
dlhodobo funkčného, regulovateľného a ekologického osvetlenia.
Pozitívny vplyv by sa mal prejaviť aj
v zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky, v zlepšení celkovej bezpečnostnej situácii, v znížení kriminality
a zvýšení kvality života našich obyvateľov. Zostalo nám vymeniť ešte 2
svietidlá (sú v stromoch vedľa hlavnej cesty a pozemok pod nimi nepatrí
obci), prípadne nejaké doplniť, ak sa
ukážu neosvetlené frekventované
časti obce. Celú výmenu zrealizovali
zamestnanci nášho obecného úradu.
Zlata Kaštanová
starostka obce

Zlata Kaštanová
starostka obce

Na mapke sú vyznačené vymenené aj doplnené svietidlá.

Rozširujeme služby v obci

V rámci rozširovania služieb pre obyvateľ ov obce bol na námestí inštalovaný Z-Box na doručovanie (ale aj odosielanie) zásielok z e-shopov.
Foto: archív obce

Neustále hľadáme možnosti ako
zvýšiť komfort života ľudí žijúcich
v našej obci. Inštaláciou Z-BOXu
chceme ponúknuť obyvateľom riešenie, ktoré im prinesie zjednodušenie
v doručovaní zásielok, ktoré si objednali z e-shopov. Z-BOX bude k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Jeho služby sú rýchle, bez čakania
v rade na pošte, bez čakania na kuriéra (čo ocenia najmä zamestnaní)
a bez osobného kontaktu, čo ocenia
mnohí nielen v čase pandémie.
Z-BOXy sú napájané solárnymi panelmi a fungujú bez potreby napojenia na elektrinu.
Ide o bezdotykové samoobslužné
výdajné aj podacie miesto (zásielky

je možné tiež odosielať), ovládané
pomocou mobilnej aplikácie Zásielkovne.
Verím, že našich obyvateľov táto novinka v obci zaujme a aj vďaka nej
sa preberanie nákupov z e-shopov
stane jednoduchšie a atraktívnejšie.
Ja považujem túto technológiu za
modernú a bližšiu k ľuďom v rámci
digitalizácie v 21.storočí.
Umiestnenie Z-BOXu je priamo na
námestí, vedľa steny domu služieb
pred obecným úradom. Tak nech
máme úspešné a jednoduché doručovanie zásielok pri blížiacich sa
vianočných nákupoch.
Zlata Kaštanová
starostka obce
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Z bohatej činnosti klenovských folkloristov
FS Vepor v Tornali
Oslavu 30 rokov od obnovenia činnosti Miestneho odboru
Matice slovenskej v Tornali dňa
17.augusta spríjemnili členovia
FS Vepor z Klenovca. Zahrala

ľudová hudba pod vedením
primáša Dávida Oláha, zaspievala ženská spevácka skupina,
zahrali a zaspievali heligonkári
a zatancovali tanečníci FS Vepor.

FS Vepor opäť na Mlákach

Dni mesta Tisovec
V poradí už XXVI.ročník Dní
mesta Tisovec spríjemnili členovia FS Vepor z Klenovca.
Zahrala ľudová hudba pod ve-

dením primáša Dávida Oláha,
zaspievala ženská spevácka
skupina, zahrali a zaspievali
heligonkári a zatancovali tanečníci FS Vepor v stredu 18.
augusta.

Letí pieseň z pier na pery
Mužská spevácka skupina a
heligonkári nášho folklórneho
súboru Vepor 24. septembra
účinkovali na podujatí Bystrická veselica v maďarskom Šalgotarjáne.
V nasledujúci deň sa zúčastnili 21.ročníka cezhraničného
festivalu netradičných hudobných nástrojov v partnerskej
obci Mihálygerge. Zapojili sa
do varenia gastronomických
špecialít keď varili baraní perkelt s maslovými haluškami.
Zúčastnili sa aj súťaže o najlepšiu domácu pálenku, v ktorej druhé miesto obsadil Ján
Kožiak. V pečení domácich
koláčov získali ocenenie Marcela Jakabšicová, Stanislava

Zvarová, Mária Kochanová a
Angelika Zvarová. Na výstave
jesenných plodov boli ocenení
Eugen Matuška, Špeciálna základná škola a Základná škola
s materskou školou V.Mináča.
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 o.z. RODON Klenovec,
Pekáreň Bobro Hriňová, Keľo a
synovia Veľké Teriakovce.

Folklórny súbor Vepor sa po
roku opäť predstavil so svojím
programom na stretnutí rodákov na Látkach – Mlákach
ešte 28.augusta. V hodinovom
programe sa predstavila tanečná zložka, ženská spevácka
skupina, ľudová hudba s pri-

mášom Dávidom Oláhom, heligonkári Ľ. Zvara, H. Bračo, A.
Valaskai a sólisti speváci Stanislava Zvarová, Lucia Zvarová a
Eugen Matuška. Cítili sme sa
veľmi príjemne, organizátori
pripravili pekné podujatie.

FS Vepru tlieskali v Jelšave
V sobotu 11.septembra Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej
Soboty v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického
samosprávneho kraja usporiadalo podujatie v rámci projektu Čarovná studnička v Jelšave. V priestoroch kultúrneho
domu sa uskutočnila výstava
ľudového odevu kde si návštevníci mohli pozrieť kabanice, kožúšky, šuby, gubaňu z
krojovne folklórneho súboru
Vepor z Klenovca a o. z. Vesna
z Gemerskej Polomy. Na tvorivých remeselných dielňach
sa predstavili: výrobca košíkov
Jaroslav Zvara z Klenovca paličkovanie a tkanie cigánskych
tkaničiek. Na folklórnom večeri v programe Nôty z Gemera a
Malohontu sa predstavili sólisti-speváci Veronika Malatinco-

vá, Lucia Zvarová, Viktor Brádňanský, Ľubomír Zvara, Eugen
Matuška, Ivana Nemčoková,
Ivan Nemčok, folklórny súbor
Dubina z Rožňavy, folklórny
súbor Vepor z Klenovca, ľudová hudba Ondreja Hlaváča z
Gočova, ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte. Slovom
sprevádzal Juraj Genčanský.
Pre účinkujúcich tanečníkov sa
uskutočnila tanečná dielňa Gemersko – malohontská ľudová
tancovačka, na ktorej lektori
Martina Vargová a Jakub Hlinka učili čardáš z Rejdovej.
Podujatie sa uskutočnilo na
základe platných protipandemických opatrení. A realizovalo sa v rámci projektu Čarovná
studnička, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Železná brána - Skorušina
Klenovec – Ráztočné - Antalove lúka, odbočiť lesnou cestou doľava smerom na Utekáč na
sedlo Pereš (677 m.n.m). Turistické značenie: zelená prichádza od Slopova, modrá od Utekáča a pokračuje na Polianky – Hlboké – Čremoš (982 m) – Železná brána (1163 m) – Tri chotáre
(1140 m), križovatka troch značiek. Žltá značka prichádza od Skorušiny, červená od Kysuce,
pokračuje cez Šopisko na Klenovský Vepor (1338 m) – Fabova hoľa (1438 m). Červene značená diaľková turistická trasa v tejto časti nášho chotára je pomenovaná Rudná magistrála.
Začína sa v Zlatých Moravciach a končí na Stolici (1476 m). Celková dĺžka trasy je asi 258 km.
Spája miesta, kde sa v minulosti ťažili nejaké rudy.

Vrch Železná brána veľmi pekne
zatvára dolinu Veporského potoka
na západ od Klenovca. Z Veporských vrchov sa zvažujú doliny a
tečú potoky ku Klenovcu, Čiernemu Balogu a Kokave nad Rimavicou, tak možno aj preto názov Tri
chotáre. Samotný vrchol je bez
výhľadu, pretože je zalesnený.
Na severovýchodnom svahu je od
roku 1988 lyžiarsky vlek v Skorušine s dĺžkou 450 metrov, pozdejšie
predĺžený na 600 metrov. Spodná hranica vleku je vo výške 700
m.n.m., horná hranica 1033 m.n.m.
Podmienky na lyžovanie sú veľmi
dobré. V posledných rokoch chýba
len sneh!
Oblasť Skorušina sa nachádza
14 km od Klenovca. Aj tu, na konci
nášho klenovského chotára vidno
na okrajoch kedysi obrábaných polí
hromady kamenia, ktoré vyzbierali
obyvatelia v snahe zúrodniť pôdu.
Pomenovania Čremoš, Železná
brána, Javorina, Skorušina, Staré
pole, Tri chotáre, Šopisko. Spomínaná 14 km vzdialenosť po zastáv-

ku autobusu (k niektorým domom
to mali potom ešte aj 4 km) v Skorušine neumožňovala časté presuny a obyvatelia Skorušiny sa ani
cez zimu nesťahovali s dobytkom
do Klenovca. Niektorí osadníci vôbec nemali domy v Klenovci. Priezviská: Sojkovci, Rapčanovci, Svinčiakovci, Kizekovci, Ridzoňovci,
nám prezrádzajú, že nepochádzali
z Klenovca. Aj ich reč znela trošku
inak: taký kratší goralsko-poľský
prízvuk, pretože osadníci pochádzali z opačnej strany Železnej
brány. Tam sú obce Drábsko a Lom
nad Rimavicou, ktoré založili lesní
robotníci z Oravy okolo roku 1600.
Po vyklčovaní lesov prišli pastieri
dobytka. Ťažký život na týchto strmých stráňach ich priťahoval a tak
nejako sa stalo, že založili aj osadu
v tejto časti nášho chotára. Domov
pribúdalo a aj roľnícke rodiny z
Klenovca tu začali hospodáriť a
žiť. Preto obec Klenovec v roku
1940 začala s výstavbou školy v
Skorušine – Javorina. Vyučovanie
začalo 12. októbra 1941. Škola zanikla 30. júna 1972. Autobusová
linka do Skorušiny bola predĺžená
z Hlbokého v roku 1952.
Ako ten čas rýchlo uteká. Žiaci,
ktorí ukončili školu v Skorušine v
roku 1972, majú viacej, ako 60
rokov. Zo školy, ktorá stála pod
cintorínom, zostali len základy, po
mnohých domoch skoro ani stopy. Vnímajme silu a krásu života,
chráňme si pôdu a zdroje pitnej
vody! Je to úžasné, že aj táto časť
nášho chotára je prístupná pre
každého, samozrejme rešpektujúc
medze pozemkov. Je to zážitok,
vidieť veľkosť priestoru a zároveň
vnímať akoby súkromie. A to svetlo – východ slnka či západ? Po
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zmrknutí zaujímavé debaty. Aby sa
dozvedeli aké bude počasie a čo je
nového, nemuseli zapnúť internet,
stačila petrolejka. Ešte aj tma v
noci pomáhala vytvárať predstavy.
Vzduch, ktorý lieči pľúca aj dušu.
Zvuky – ozvena! Úžasná akustika.
Je po daždi, cez oblaky sa prediera slnko, dievčatá na Starom poli
rozmetávajú petrence – a spievajú!

Počuť to na široko naďaleko. Niečo
nádherné, neskutočné!
Slovensko moje, otčina moja,
krásna si ako raj. Na tvojich holiach
nádhery trónia,
v údoliach šumí ľúbezný háj. Na
tvojich holiach by spievala: La la la
la la la la la.
Slovensko moje, otčina moja,
krásna si ako raj, ako raj.
Pieseň sa nesie nad údolím a počuť to všade. Ten, kto pozná naše
vrchy, pozná aj to, že niekedy nielen pieseň sa niesla nad údolím.
Mali sme jednu priateľku, volala
sa Kvetka a tá mi porozprávala
svoj zážitok: - „Boli sme na hríby,
vieš tam nad Skorušinou. Ponáhľali sme sa na autobus, keď niekto
na „mňa“ zakričal: Kveta, ty krava
sprostá, kde sa tam trepeš, ty ne-

mehlo. No počkaj, dolámem ti všetky hnáty! Čo nepočuješ? A také
strašné nadávky. Potom, keď sme
vyšli z lesa, videla som milú tetušku, ktorá pásla kravy a pochopila
som, že tie nadávky nepatrili mne,
ale krave. Keď sme sa pozdravili,
opýtala som sa jej, či sa nebojí, ak
by sa tie jej kliatby splnili. Odpovedala mi, že by to nebolo dobre.“
Priateľ Ján, keď sme sa rozprávali
o našich vrchoch a kto kde býval,
sa ma opýtal, či som poznal XY.
Odpovedal som, že áno. - „A počul
si ho aj nadávať?“ - Nepočul som
ho nadávať. -Tak to je škoda, lebo
mňa poznáš, ja používam hodne
neslušných slov, ale ja som len

amatér oproti nemu. Viem, nemal
by nadávať ani on, ani ja, veď to
aj tak nepomáha... Janko, to už len
keď zem vyťahá,“- obhajoval sa
priateľ.
Rád píšem pekné príbehy, ale v
každodennom živote nie sú typické. Píšem o nich preto, že sú aj
v mojom živote vzácne. Nežijem
vždy tak! Stalo sa, že jeden gazda
prestal nadávať, pretože pochopil,
že na to nie je dôvod, keď dôveruje
Bohu. Na druhý deň ráno, keď zapriahol kone, tie nevedeli, čo majú
robiť, keď na ne nekričal. - „Bohu
patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i
tí, čo ho obývajú.“ Žalm 24. Keď sa
cítime slabí, nešťastní začnime ďakovať a bude nám lepšie.
Ján Kováčik
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