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Stavanie mája na námestí

Ocenená pedagogička ŠZŠ Mária Zigmundová so žiakmi školy.

Krásne ocenenie pre našu kolegynku Máriu „Kitty“ Zigmundovú

Plaketa J. A. Komenského
Posledný marcový deň tohto roku bol
pre našu školu, ale najmä pre jednu
našu milú kolegynku deň, na ktorý sa
tak ľahko nezabúda. Pri príležitosti Dňa
učiteľov sa zúčastnila slávnostného
stretnutia s prednostkou Obvodného
úradu v Banskej Bystrici, kde spolu
s ďalšími 22 pedagogickými zamestnancami škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obvodného úradu v Banskej Bystrici prevzala
Plaketu Jana Amosa Komenského.
Majka, alebo Kitty, ako ju všetci volá-

me, je človek, bez ktorého si nevieme
predstaviť život našej školy. Jej osobné
hodnoty, charakterové vlastnosti, citlivý prístup k práci, vždy nové nápady,
návrhy a rady sú cenné pre všetkých
nás, no predovšetkým pre žiakov. Je
pre nich druhou mamou, priateľkou,
bútľavou vŕbou, vždy sa môžu na ňu
obrátiť a ona im rada pomôže a poradí. Hlavnou črtou jej dlhoročnej práce
je, že krízové situácie, ale aj šťastné
chvíle detí rieši objatím a pohladením,
čím dáva najavo, že ich všetky miluje
rovnako. Ak sa ktoréhokoľvek žiaka v
našej škole opýtate, ktorá je jeho najobľúbenejšia učiteľka, väčšina žiakov
vám odpovie: Majka. Žiaci ju proste
zbožňujú. Ona je jednou z tých, ktorí
robia túto školu veľkou rodinou. Jej vysoko kvalitná práca, úžasný a príkladný prístup k žiakom, kolegom, rodičom
i ostatným bytostiam bola pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená Plaketou J. A.
Komenského. Gratulujeme ti, MajkaKitty, ďakujeme, že si, že si naša, že
si súčasťou nášho kolektívu, a že si
to v našej škole s nami tááááák dlho
vydržala a ešte vydržíš. Máme ťa radi.
Janka Pohorelská, Špeciálna ZŠ

Ďakujeme za príspevky!
Tím hliadky dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, žiakov a
pedagógov ZŠ V. Mináča v Klenovci ďakuje všetkým, ktorí sa 15.apríla 2016 zapojili do verejnej inančnej zbierky
20.ročníka Dňa narcisov. Tento ročník sa niesol v znamení hesla: NEPOTREBUJE OSLAVU STAČÍ, AK SI NAŇ 15.4.
SPOMENIETE. V tento deň skutočne pomohol každý, kto
chcel. Nešlo predsa o lámanie rekordov vo vyzbieraní inančnej čiastky, ale o vyjadrení solidarity, pomoci a spolupatričnosti. Na účet Ligy proti rakovine bola odoslaná
čiastka 402,40 €. Ešte raz ďakujeme.
Tím hliadky dobrovoľníkov ZŠ V. Mináča v Klenovci

Už tradične 30. apríla, v posledný aprílový deň, sa na Námestí
Karola Salvu v Klenovci stavia spoločný máj pre všetky dievčatá. Ani tohto roku to nebolo inak, na tento zvyk sa nezabudlo.
Členovia folklórneho súboru Vepor za pomoci členov miestneho dobrovoľného hasičského zboru postavili 24,5 m vysoký
máj a tak sme všetci spoločne privítali jar. Po postavení mája a
príhovore starostky obce Zlaty Kaštanovej nasledoval kultúrny program. Predstavili sa v ňom detské folklórne súbory Zornička a Mladosť, ako aj sólistky-speváčky Alžbeta Váradiová,
Dominika Kasáčová a Bibiana Černáková. Hudobný sprievod
im robil heligonkár Jozef Bulka. V programe FS Vepor svoje
umenie predstavili mužská spevácka skupina, heligonkári Ľubomír Zvara, Jozef Bulka, ženská a dievčenská spevácka skupina, tanečná zložka a Ľudová hudba folklórneho súboru Vepor pod vedením primáša Jána Demeho. V ďalšom programe
pokračovala tanečná skupina MDLDM z Nitry. O záver večera
sa postarala svojim programom ľudová hudba FS Vepor, ktorej
primášom je Ján Deme, na saxofóne hral Ján Oláh st., na base
Ján Oláh ml., bráče Milan Oláh a cimbal Ondrej Radič. Príjemnou náladou sme ukončili program 26. ročníka Stavania mája
v Klenovci.
- jz -

V sprievodnom programe stavania mája sa predstavili naši mladí folkloristi.
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Cvičenie DHZ

V sobotu 16. apríla sa v Skorušine uskutočnilo cvičenie
Dobrovoľného
hasičského
zboru obce Klenovec. Dobrovoľní hasiči sa na cvičení oboznámili s hasičskými autami
Tatra 148 CAS 32, Iveco Daily
Cas 15 a protipovodňovým vozíkom. Precvičili si plnenie áut
z prírodného zdroja vody, ako
aj plnenie z verejných vodovodov, hasenie požiaru viacerými prúdmi, ako aj postupným
napojením hadíc B – rozdeľovač – C – rozdeľovač – D. Pre
hasičov nová, ale zaujímavá,

Upozornenie
Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 13. júna 2016.

bola stavba protipovodňových bariér. Neoddeliteľnou
súčasťou cvičenia bolo stanovenie noriem spotreby paliva
na plávajúce čerpadlo, kalové
čerpadlo, prenosná striekačka TOHATSU (čerpadlo Iveca
Daily) a elektrocentrály, nakoľko toto vybavenie je v DHZ
Klenovec nové. Na cvičení
bol prítomný aj
riaditeľ OR
HaZZ Rimavská Sobota pplk.
Ing. Marek Laššák. Členovia
DHZ obce v minulom roku zasahovali pri požiari na Sinci,
chaty na Poľanej, rodinného
domu v Klenovčoku a v tomto roku pri požiari rodinného
domu na Partizánskej ul. a
stavali protipovodňovú bariéru v obci Muránska Dlhá Lúka.
-js-

Obec Klenovec v súčasnom období realizuje niekoľko aktivít zameraných na skrášlenie verejných priestranstiev.
Výsadba stromčekov

V týchto dňoch prebieha v obci výsadba stromčekov, a to predovšetkým v súvislosti s priebežným
omladzovaním korpusu verejných parkových drevín.
V ostatných obdobiach vegetačného pokoja bolo odstránené väčšie množstvo prestarnutých a prerastených drevín, ktoré popri zníženej estetickej hodnote
v mnohých prípadoch ohrozovali majetok a zdravie
občanov. Uvoľnený priestor teraz zaujmú mladšie
stromčeky vhodnejších odrôd. Verejné priestranstvá
budú aj naďalej zdobiť charakteristické päťlaločné
listy stromu, ktorého meno sa stalo motivantom ojkonyma našej obce – klenu (Acer pseudoplatanus).
Celkovo bude vysadených 10 ks slaborastúcej odroV minulom čísle Klenovských novín starostka obce
Zlata Kaštanová vo svojom príspevku pod nadpisom
Čo potrebuje naša obec predstavila svoju víziu našej obce v budúcnosti pre zabezpečenie spokojného
života občanov v nej. Načrtla v ňom určité priority,
ktoré je potrebné v obci vyriešiť v najbližšom období.
Okrem týchto úloh si však dovolím upozorniť aj na
iné problémy obce, ktoré sú dlhodobo neriešené a sú
dôležité pre život a hlavne bezpečnosť našich občanov. Na niektoré som už v minulosti upozorňoval (žiaľ
zatiaľ neúspešne), tiež na ne poukázal v minulých
číslach Klenovských novín aj Július Molitoris.
Jedným z problémov Klenovca je aj riešenie budúcnosti Gemersko-malohontských folklórnych slávností.. Tieto prešli od svojho vzniku dlhým vývojom, ktorý
zmenil ich obsah, rozsah, ale aj miesto konania. Z
pôvodne jednodňových prešli na trojdňové, postupne sa presunuli od lúk za Rimavou na námestie,
obsahom sa podobajú skôr na jarmok a trhy, ako na
slávnosť tanca a spevu. Tiež ich presun do centra
obce nevyhovuje všetkým občanom obce. Preto plne
podporujem myšlienku J. Molitorisa a to, že Klenovec
potrebuje prírodný amiteáter, aby sa v budúcnosti
GMFS vrátili tam, kde svojim pôvodom patria, do lona
prírody a nie na dlažbu námestia.
Najväčším dlhodobo neriešeným problémom Kle-

Členovia dobrovoľ ného hasičského zboru absolvovali metodické cvičenie.

Škola v prírode
Žiaci 3. a 4. ročníka našej ZŠ V.Mináča
sa v apríli zúčastnili Školy v prírode v
Lazoch pod Makytou v časti Čertov.
Neďaleko českých hraníc strávili celý
týždeň v prekrásnej prírode.
Ubytovaní v hoteli František, kde veľmi dobre varili, zažívali chvíle pri rôznych aktivitách v prírode. Dopoludnia
sa samozrejme učili a aj navštevovali
hotelový bazén, kde sa zdokonaľovali

dyBrilliantissimum, dorastajúcej do výšky 4-6 m. Najväčšia časť z nich nahradí vyrúbaný pôvodný porast
na nábreží potoka Klenovčok oproti domovu dôchodcov. Ďalšie dva stromčeky boli vysadené oproti budove Slovenskej pošty. Po jednom kuse klenu pribudlo
aj na cintoríne a na Bencovom námestí. Na Starom
pľaci zapustia korene tri exempláre jarabiny vtáčej,
ďalšie dva kusy sú vysadené na Námestí Karola Sal-

Skrášľovanie obce
vu a na skrižovaní ulíc SNP a Obrancov mieru (nábrežie Rimavy v blízkosti mosta).
Čistenie potoka Klenovčok

Koryto potoka Klenovčok je zbavované sedimentov.
Pravidelné odstraňovanie usadenín má význam aj z
hľadiska protipovodňovej prevencie.
novca je však stav hlavnej cesty, tiahnucou sa celou
obcou. A hlavne chodníkov - nechodníkov okolo nej.
Neviem, či existuje na Slovensku taká veľká obec
ako je naša, ktorá nemá doriešené chodníky okolo
hlavnej cesty. Už niekoľko rokov beží na Slovensku
anketa o najkrajšiu obec. Každoročne v nej súťažia
obce, ktoré majú vybudované krásne chodníky, regulované potôčiky, verejné priestranstvá plné zelene a

Priority obce

udržiavané trávniky. My sme sa vybrali iným smerom.
Máme vynovené námestie s kolonádou, Ulicu Červenej armády, nábrežie Rimavy podľa Molitorisa, ktoré
však slúžia viac na efekt ako pre potreby občanov.
Pritom stav hlavnej cesty a jej okolia sú katastrofálne. Od futbalového ihriska po základnú školu existuje
síce aký taký chodník po jednej strane, ktorý síce od
čias kanalizácie a plynu v obci nikto neupravil, na
mnohých miestach je úplne prepadnutý, šikmý, zarastá burinou a trávou, o ktorý sa musia starať občania priľahlých domov. V období dažďa sa po ňom
nedá ísť pre kaluže vody, v zime pre jeho šikmú plochu sa na ňom nedá vôbec udržať. Takže občania

v plávaní. Popoludní spoznávali okolie
prírodnými cestičkami a venovali sa
ochrane prírody. Športovými hrami si
zdokonaľovali svoju zdatnosť v zdolávaní prírody.
Zábavné večery slúžili na zlepšovanie vzájomných vzťahov a utužovaní
priateľstiev. Odniesli si so sebou neopísateľné zážitky, na ktoré budú dlho
spomínať.
- mm -

Oprava stánkov

Predmetom údržby boli aj predajné stánky, využívané na miestnom trhovisku a počas rôznych kultúrnych podujatí. Pôvodnú šindľovú krytinu, najviac
vystavenú degradačnému vplyvu poveternostných
činiteľov nahradila nová doštená strieška.
Údržba dlažby

Obec zabezpečila výmenu poškodených častí dlažby v centre obce. Opravy sa týkali úsekov prejazdu
Námestím Karola Salvu, poškodených prechádzajúcimi motorovými vozidlami, časti dlažby pri moste
cez potok Klenovčok v blízkosti pošty, kde si zásah
vyžiadalo prirodzené vymývanie podkladu, a taktiež
dlažby v susedstve budovy domu služieb, kde bola
pôvodná dlažba odstránená pri rekonštrukčných
prácach na vodnej prípojke. Výmene poškodených
kusov dlažby predchádzala obnova podkladového
lôžka.
Michal Píš
sú väčšinou nútení chodiť po krajnici cesty vystavujúc
sa nebezpečiu úrazov od automobilov. Nehovoriac o
zanedbanom potôčiku pri ihrisku, nebezpečnom cca
20 m úseku svahu od cesty po chodník, okoliu budovy obchodu na Majeri, ktoré aj po desiatkach rokov
pripomína stavenisko. Funkčný chodník je od ZŠ po
námestie, ktorý bol narýchlo potiahnutý asfaltom pred
voľbami. Najhorší stav je však na Ulici obrancov mieru od námestia až po koniec Klenovca v dĺžke vyše
kilometra, kde neexistuje žiaden chodník, hoci by po
obidvoch stranách cesty bol dostatok miesta na jeho
vybudovanie. Touto cestou prejdú každodenne stovky osobných a nákladných automobilov, ohrozujúcich
chodcov pri ich bežných povinnostiach, detí chodiace
do školy, atď. Keď si spomeniem na stav tejto cesty z
čias mojej mladosti spred 50-60 rokov, prípadne prezriem dobové fotograie, tak sa mi zdá, že táto ulica
(okrem Starého pľacu ) sa vôbec nezmenila a zdá
sa, že ešte 50 – 60 rokov sa to nezmení. Na riešenie
tejto úlohy ba sa mali sústrediť všetky sily a dlhodobo
kumulovať inančné prostriedky na jeho krytie. Z toho
uhla pohľadu to vyzerá, že všetky aktivity, ktoré sa
v obci konajú, vyvolávajú dojem, že v obci sa toho
veľa robí, ale základné problémy dôležité pre život a
bezpečnosť občanov sa neriešia. A to je veľká škoda.
Slavomír Hruška
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NAJ regiónu Malohont 4. miesto Rozhľadňa Maginhrad
Najvyššia rozhľadňa v regióne Malohont, postavená na Maginhrade v nadmorskej výške 429 m, stojí na mieste, kde kedysi podľa
báji vládla kňažná Maga, ktorú chránili udatní a smelí rytieri. Miesto, ktoré vám ponúkne pohľad pre oči a pohladí dušu.

Kde ju nájdete

Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec/miesto: Nižný Skálnik
GPS: 48°26‘50.1“S 19°59‘01.2“V

Rozhľadňa s výškou 16,8 m je situovaná v juhovýchodnej časti hradného
areálu, ktorý sa nachádzal v období
stredoveku (13. - 15. storočie) na vrchole kopca Maginhrad. Ide o lokalitu
so stopami osídlenia od praveku až
po stredovek, o čom svedčia predovšetkým nálezy keramiky. Maginhrad,
postavený na rovnomennom kopci, bol
jednou z pevností Jána Jiskru z Brandýsa. Hrad zanikol v druhej polovici
15. storočia, kedy ho dobyl uhorský
kráľ Matej Korvín a v jeho vlastníctve
hrad úplne spustol. Samotný hradný
areál tvorí výšinná rovinatá plocha,
ktorá sa ťahá v dĺžke viac ako 100 m
a od pokračujúceho hrebeňa je oddelená priekopami. Na najvyššom mieste predpokladaného hradného areálu
bola identiikovaná terénna prepadlina
s nálezom lomových kameňov po okra-

joch, čo môže byť pozostatkom po kamennej veži. Predpokladá sa, že Maginhrad bol skôr drevenej konštrukcie,
nakoľko nadzemné múry obvodovej
hradby nie sú zachované.
Čo ponúka
Ak vyjdete na rozhľadňu za slnečného počasia, naskytne sa vám pohľad
takmer na všetky svetové strany - od
Kráľovej hole, cez celú Rimavskú dolinu až do Maďarska. Obce pod rozhľadňou ako Veľké a Malé Teriakovce,
Nižný a Vyšný Skálnik, ale aj Hrachovo
máte ako na dlani. Výhľad je jedinečný
a vryje sa vám do srdca. Rozhľadňa
Maginhrad je zároveň ideálnym miestom pre aktívny oddych rodín s deťmi,
ale aj individuálnych turistov či organizované skupiny.
Prístup
Ku rozhľadni sa možno dostať po
značených turistických trasách počas
celého roka, a to od obcí Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Vyšná Pokoradz
a Horné Zahorany, odkiaľ je prístup k

rozhľadni najmenej náročný a možno
ho absolvovať aj na bicykli:
• zelená trasa: Nižný Skálnik – Vyšná
Pokoradz (č.trasy 5484) - http://www.
regionmalohont.sk/turisticke-trasy/
nizny-skalnik-vysna-pokoradz/

• žltá trasa: Veľké Teriakovce – Teplý Vrch (č. trasy 8489) - http://www.
regionmalohont.sk/turisticke-trasy/
velke-teriakovce-teply-vrch/

Do konca roka by mal pribudnúť aj náučný chodník Po stopách Maginhradu,
ktorý bude vychádzať z obce Vyšný
Skálnik a cez Nižný Skálnik vás zavedie až k rozhľadni.

Zaujímavosti o rozhľadni
Rozhľadňa Maginhrad bola postavená v rokoch 2014 - 2015 Miestnou akčnou skupinou MALOHONT a oiciálne
bola otvorená pred necelým rokom.
Vzhľadom na to, že je Maginhrad archeologickou lokalitou, bola pri výstavbe murovanej časti rozhľadne použitá
lesná lanovka a pri prevoze drevených
konštrukcií pomáhal vrtuľník. Celkovo
sa na výstavbu rozhľadne spotrebovalo 20 m3 dreva a 60 m3 betónu.
Samotnej výstavbe predchádzal archeologický výskum pod jej základmi,
počas ktorého neboli zistené žiadne
nálezy, ako aj brigády dobrovoľníkov,

ktorí sa postarali o vyčistenie jej okolia.
Dodnes tu nájdete aj schránku s vrcholovou knihou, ktorú tu ešte v roku 2011
osadili aktívni občania obce Veľké Teriakovce.

Možnosti ubytovania a občerstvenia v okolí
• Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce:
http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/salas-pod-maginhradom/

• Ubytovanie na súkromí, Horné Zahorany:

http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/ubytovanie-horne-zahorany/

• Rekreačné zariadenie Ormet, Teplý
Vrch:

http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/ubytovanie-rekreacne-zariadenie-ormet-teply-vrch/

• Turistická ubytovňa v Hasičskej
zbrojnici, Teplý Vrch:

http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/ubytovanie-rekreacne-zariadenie-ormet-teply-vrch/

• Ubytovanie Pomaranč, Teplý Vrch:

http://www.regionmalohont.sk/ubytovanie/ubytovanie-pomaranc-teply-vrch/
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Stretnutie s Evou Bielou Brndiarovou
Mesiac marec, ktorý je v našom
priestore už tradične venovaný pripomínaniu významu knižnej kultúry,
spestrilo 21.marca Klenovčanom
stretnutie so spisovateľkou Evou
Bielou Brndiarovou, spojené s
prezentáciou jej štvrtého knižného
titulu, románu Vinná (Slovenský
spisovateľ, 2015). Našu rodáčku
privítala v miestnej ľudovej knižnici
okrem starostky obce Zlaty Kaštanovej aj početná skupina čitateľov
a priateľov. Nepochybne preto sa
atmosféra celého popoludnia ponášala na akúsi príjemnú zmes literárnej diskusie a stretnutia dávnych
známych.
Po úvodnom slove knihovníčky
miestnej ľudovej knižnice Magda-

lény Moncoľovej nasledovala na
želanie samotnej autorky voľná diskusia. Otázky publika sa orientovali
na evolúciu jej spisovateľskej kariéry, impulzy, ktoré ju nasmerovali k
tvorbe, literárne zdroje inšpirácie,
ale i pragmatickejšie aspekty literárneho procesu, akými sú pomery vo
vydavateľskej a distribučnej sfére.
Nebolo však prekvapením, že jednou z dominantných tém sa stala
otázka o hĺbke vplyvu, ktorý mala
mladosť prežitá v Klenovci na formovanie individuálneho autorského
motivického registra.
Autorka v tejto súvislosti ponúkla cenný pohľad do produkčných
priestorov literárneho diela a čitateľom stručne osvetlila problema-

tiku módov transformácie látkovej
skutočnosti pri konštrukcii fabuly
literárneho diela či modelovaní charakterov.
Autorka predstavila svoju koncepciu literatúry ako fenoménu s potenciálom reálnej životnej závažnosti,
ako komunikátu, ktorý cieľavedome
prekračuje postmoderný horizont
literárnej hry, vstupuje do spôsobu žitia čitateľa ako transformačný
podnet a chce ašpirovať na funkciu
terapeutickú či maieutickú. A ako
potvrdili viacerí účastníci diskusie
z vlastnej skúsenosti, literárne dielo pani Evy Bielej Brndiarovej túto
vysokú ambíciu skutočne dokáže
naplniť.

Michal Píš (redakčne krátené)

Martinky - nezabudnuteľné zážitky
Hoci bola zima v našom okolí skúpa
na sneh, žiaci Základnej školy Vladimíra Mináča v Klenovci využili možnosť
absolvovať lyžiarsky výcvik v malebnom kúte Slovenska, na Martinských
holiach vo Winter parku Martinky.
Pondelok 14.marec bol dlho očakávaný deň, kedy nám stačili tri hodiny
cesty a ocitli sme sa v krásnej prírode
Malej Fatry, pokrytej bohatou snehovou prikrývkou. Tá umožnila našim 29
žiakom a trom pani učiteľkám pohodovú lyžovačku. Ubytovanie, výdatnú
stravu a celodenný pitný režim nám
zabezpečila chata Magistrát, ktorá má
vo svojej blízkosti krátky vlek určený
pre lyžiarov – začiatočníkov. Bol využívaný i našimi deviatimi žiakmi, ktorí
vôbec po prvýkrát stáli na lyžiach a
osvojovali si základy lyžovania. Patrí
im pochvala za ich snahu a rešpektovanie pokynov pani učiteliek. Už v
utorok poobede si dvaja z nich užívali
lyžovanie na veľkej zjazdovke a jazdy
na lanovke. Postupne k nim pribúdali aj
ostatní žiaci a vo štvrtok sme už všetci
lyžovali a vychutnávali si krásny výhľad
na blízke i vzdialené pohoria. Skupiny
„pololyžiarov“ a lyžiarov si zdokonaľovali techniku lyžovania, boli vedení k

samostatnosti v jazde na vleku a na
šesťmiestnej sedačkovej lanovke a k
dodržiavaniu Bieleho kódexu – pravidiel pre lyžiarov. V piatok si všetci
vyskúšali svoje lyžiarske zručnosti v
slalomovej súťaži na čas, za čo boli
odmení sladkou maškrtou.
V podvečerných hodinách boli pre žiakov pripravené zábavné aktivity, ale aj
beseda s členom Horskej záchrannej
služby Malá Fatra, ktorý nám prostredníctvom prezentácie a fotograií
priblížil vznik a históriu HZS a prácu
záchranárov v rôznych prírodných

podmienkach. Vysvetlil nám lavínové
stupne a dôležitosť rešpektovania pokynov pre turistov a lyžiarov v horských
oblastiach a odporučil, aby si všetci
ľudia, vydávajúci sa do hôr, pozreli na
internetovej stránke hzs.sk aktuálne
informácie týkajúce sa momentálneho
stavu na horách v deň ich výletu.
Účastníci lyžiarskeho výcviku prežili
týždeň bez rodičov, boli zodpovední
za poriadok vo svojich izbách, za svoje
veci, za svoje zdravie na svahu i mimo
neho, ale mali i pocit zodpovednosti za
svojich kamarátov – novopečených ly-

Eva Biela Brndiarová podpisovala záujemcom svoje literárne diela.
žiarov, ktorým pomáhali na zjazdovke
a ukázali svoju trpezlivosť a ochotu
pomôcť. Zvládli to na výbornú. Je za
nami päť dní pohybu, dobrej nálady a
hlavne dobrého pocitu, že cieľ výcviku
bol splnený. Naši žiaci sú lyžiari!

Na záver chcem v mene žiakov,
ale aj kolegov poďakovať našej
pani učiteľke telesnej výchovy
Katke Belicovej za organizáciu
a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku, pani učiteľke Marcelke
Križanovej, pracovníkom chaty Magistrát za ústretovosť a
ochotu, pánom vlekárom a pánovi Jánovi Ulickému (fa Fantastic) za bezpečnú dopravu.
Z. Zvozilová Romanová

Spoločná fotograia žiakov našej ZŠ, účastníkov lyžiarskeho výcviku v zimnom partu Martinky .

Dovoľte, aby som predstavila dve významné osobnosti nášho kultúrno-spoločenského života z minulosti. Sú to Milan
Ľaudis a Pavel (Paľko) Tomo. Obaja sa
zaslúžili o rozvoj divadelníctva v Klenovci.

Milan Ľaudis pochádzal z remeselníckej rodiny Jána
Ľaudisa, ktorý bol stolárskym majstrom. Po skončení
štúdia bol Milan učiteľom. Za pôsobenia v Klenovci sa
venoval kultúrno-osvetovej práci. Vynikal ako herec a
tiež režisér ochotníckeho divadelného súboru, ktorý
vznikol pri Združení evanjelickej mládeže v Klenovci.
Pavel (Paľko, ako sme ho volali) Tomo (rodné priezvisko Ľaudis, nakoľko bezdetní Tomovci si ho adoptovali)
po štúdiách pracoval v obchode a potom ako vedúci

závodu Zornica v Klenovci. Aj on sa plne venoval kultúrnej práci v obci. Pochádzal tiež z remeselníckej rodiny, otec bol obuvnícky majster.
Pod ich vedením ochotnícke divadlo dosahovalo veľké
úspechy jednak doma, ako aj v celom našom regióne.
Divadelný repertoár bol bohatý. Okrem dramatických
divadelných diel našich klasikov siahali i po svetových
dielach. Do roka nacvičili niekoľko divadelných pred-

Klenovčania v spomienkach...
stavení, ako aj estrád. Ba nacvičili aj operetu Zlatá
rybka. S divadelnými hrami sa zúčastňovali i súťaží a
prehliadok nielen v rámci okresu, ale aj v kraji. Všade
boli výkony vysoko hodnotené. Spomeniem bývalých

hercov: J. Fašangová, E. Ištóková, sestry Piaterové,
sestry Dovalové, M. Košútová, M. Trnavská, Rózka Jakubcová, T. Lichancová. Z mužov: Pavel Klamár, Ďurko
Kováč, Ján Lichanec, Ondrej Ľaudár, Pavel Jakabšic,
Pavel Slančo, Milan Čajko (výborný spevák), Juraj
Majorský (notár), učitelia: Benco, Hruška, Klamár, Majerský (nech mi odpustia, ak som niekoho vynechala).
Divadelné predstavenia v obci boli hojne navštevované. Po nich bývali tanečné zábavy. Propagáciu vykonávali samotní réžiséri plagátmi, keďže ešte nebolo
osvetové zariadenie, a tiež miestnymi bubeníkmi.
Končím myšlienkou, že aj uvedené osobnosti
Ľaudis a Tomo si zaslúžia, aby sme ich pripomenuli súčasníkom, ako aj budúcim generáciám.

Oľga Košútová
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Hodnotenie prvého polroka školského roka 2015/2016 v ZŠ Vladimíra Mináča
Dovoľte mi obzrieť sa za prvým polrokom v školskom roku
2015 – 2016. Ani sme sa nenazdali a už musíme hodnotiť našu
prácu. Spomeniem niektoré zaujímavé aktivity našich žiakov,
ako aj pedagógov.

Už v septembri rozbehli svoju činnosť
záujmové útvary. Žiaci sa môžu realizovať v 19 krúžkoch, od športových
(bedminton, turistika, lorbal, stolný tenis, vybíjaná), cez kultúrne ( Mladosť,
Zornička, rómsky tanec, moderný tanec), aj v ďalších tradičných krúžkoch
(zdravotnícky, rozhlasový, školský
časopis, Lego, a.i). Veľmi aktívna je
aj činnosť nášho školského klubu detí
(ŠKD), ktoré pracuje v troch oddeleniach pod vedením pani vychovávateliek Janky Bálintovej, Miloty Trnavskej
a Márie Demeovej. Ich bohatú činnosť
v prvom polroku podrobne zdokumentovala M.Trnavská v decembrovom
čísle Klenovských novín. Spomeniem
aspoň akcie: prijímanie prvákov do cechu družinárskeho, návšteva mikulášskeho divadelného predstavenia pre
deti vo Zvolene, Pokoj ľuďom dobrej
vôle, aktivity pri príležitosti úcty k starším a iné.
V septembri sa naši žiaci zapojili do
dobročinnej zbierky Biela pastelka na
podporu slabozrakých a nevidiacich.

V októbri v Drienčanoch prebehla recitačná súťaž Zlatá podkova, zlaté pero,
zlatý vlas, kde našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Deň zdravej výživy sme
si pripomenuli 21.októbra ochutnávkou
ovocia, jednohubiek so zdravými nátierkami. Žiaci 8.a 9.ročníka sa zúčastnili burzy stredných škôl v Rimavskej
Sobote, kde získali mnoho užitočných
informácií zo života stredných škôl.
Tieto informácie mohli získať aj v rámci
exkurzií do stredných škôl v Poltári,
Lučenci, Rimavskej Sobote. Dôstojným spôsobom sme si v októbri uctili
aj našich seniorov aktivitami v škole,
ako aj kultúrnym programom v obci,
ku ktorému prispeli hlavne naše detské
folklórne súbory Mladosť a Zornička.
V novembri sme uskutočnili priateľský
turnaj v stolnom tenise, na ktorom sme
privítali žiakov špeciálnej ZŠ. Žiaci si
z chuti zahrali a dohodli sa , že si sily
budú merať pravidelne. Do ZŠ v Horní Bříze naši žiaci poslali veľmi pekné
záložky do knihy v rámci projektu „Záložka do knihy spája ľudí“ a určite sa

So železnou pravidelnosťou získavajú naši mladí folkloristi ocenenia na rôznych súťažiach a prehliadkach.

Úspechy mladých folkloristov

Zlatá strunka 2016

Deti z detských folklórnych súborov Zornička a Mladosť z Klenovca predviedli svoj talent na regionálnej súťaži Detského hudobného
folklóru ZLATÁ STRUNKA okresov Revúca a Rimavská Sobota, ktorú
zorganizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko 21. apríla
v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti.

Naši súboristi súťažili v troch kategóriách a získali tieto ocenenia:
v kategórii spevácke skupiny: Dievčenská spevácka skupina DFS Zornička Zlaté
pásmo s postupom na krajskú súťaž
v kategórii sólisti inštrumentalisti: Kristián Zvara ( heligónka) Strieborné pásmo
v kategórii sólisti speváci: Alžbeta Váradiová Zlaté pásmo s postupom na krajskú
súťaž , Dominika Kasáčová Zlaté pásmo s postupom na Hronseckú lipovú ratolesť, Bibiána Černáková Zlaté pásmo.
Členka DFS Mladosť Viktória Mesiariková, ktorá súťažila za ZŠ Nábrežie Rimavy
Hnúšťa získala Bronzové pásmo.
Sme radi, že deti z detských folklórnych súborov nás potešili výbornými výsledkami a želáme im, aby sa na krajskej súťaži 6. mája v Kokave nad Rimavicou čo
najlepšie umiestnili a aby láska k folklóru mala vždy miesto v ich srdci.
Vedúci DFS

potešili, keď nám prišla zásielka záložiek z Horní Břízy. Dňa 12.novembra
sa v Hrachove uskutočnili majstrovstvá
okresu Rimavská Sobota družstiev v
bedmintone. Naše žiačky nás reprezentovali veľmi úspešne a prehrali až
vo inále. Tradične sa naši žiaci úspešne zapojili v hojnom počte do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor.
25.novembra po prvýkrát v našej škole
prebehlo Testovanie 5, kde si piataci
overovali svoje vedomosti, ktoré získali
na 1.stupni základnej školy.
V decembri sa naši žiaci úspešne zapojili do celoslovenskej akcie v rámci
boja proti drogám a AIDS Červená
stužka. Žiaci počas celého týždňa
vyrábali pripínacie červené stužtičky
a akcia vyvrcholila živým obrazom
červenej stužky a švihadlovým maratónom, do ktorého sa zapojila väčšina
žiakov školy. Veľmi chcem pochváliť
aj výstavku prác našich žiakov počas
predvianočného stretnutia Pokoj ľuďom dobrej vôle. Spolu so žiakmi ŠZŠ
sme na námestí bubnovali , aby sme
podporili týrané deti. Koniec roka sme
už tradične oslávili našim karnevalom
a musím povedať, že program bol opäť
zaujímavý a masky úžasné.
V januári sme sa už sústredili hlavne
na úspešné ukončenie prvého polroka
a vylepšenie prospechu. Milan Vrábel
z organizácie Slovensko bez drog
mal zaujímavú prednášku s názvom
Pravda o drogách pre žiakov 5. až 9.
ročníka.
Kým prejdem ku štatistickým údajom
za prvý polrok, musím sa zmieniť aj o
novinkách v rámci výchovno-vyučovacieho procesu. V tomto školskom
roku sme začali uplatňovať inovovaný
školský vzdelávací program(iŠkVP) v
1.a 5.ročníku. V 1.ročníku sme zaviedli
nový predmet Prvouka a v 5.ročníku
nový predmet Technika. V novej koncepcii výchovno-vzdelávacieho procesu sa kladie dôraz na vyučovanie technických a prírodovedných predmetov,
s čím súvisí aj postupné inovovanie
Dochádzka za celú školu

Počet hodín

technického vybavenia laboratórií a
dielní. V tomto školskom roku sme aj
my po prvýkrát čerpali inančné prostriedky na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, ktoré sa nám aj podarilo úspešne
realizovať. Som rád, že obidva kurzy
splnili svoj účel a s ich priebehom boli
spokojní pedagógovia, žiaci, ale aj rodičia.
Dovoľte mi za vynaloženú prácu v
prvom polroku poďakovať všetkým rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom a žiakom popriať
úspešný druhý polrok.
Na záver ešte niekoľko štatistických
údajov:
Prospech

Prvý stupeň: 100 žiakov(9 mimo SR),
prospelo 78, čo je 85,7 %, neprospelo
13 , čo je 14,3 %. Celkový priemer na
I. stupni je 1,68. (+0,12)
Druhý stupeň: 115 žiakov (9 mimo SR),
prospelo 85,čo je 80,2 %, neprospelo
21,čo je 19,8 %.Celkový priemer na II.
stupni je 2,17 (-0,2).
V škole je 57 žiakov zo SZP, 10 žiakov
sa vzdelávalo podľa IVVP, 18 žiakov sa
vzdelávalo v zahraničí.
Celkovo prospelo 163 žiakov (82,7 %) ,
neprospelo 34 žiakov (17,3 %).
Celkový priemer za školu 1,96 (1,84).
Správanie

Znížená známka druhého a tretieho
stupňa bola udelená za rušenie vyučovacieho procesu, nerešpektovanie
vyučujúcich, záškoláctvo, porušovanie
školského poriadku, agresivitu voči
spolužiakom, verbálne napádanie a
urážanie osobnosti učiteľa, ako i ostatných zamestnancov školy. Bolo udelených 9 znížených známok druhého
stupňa a dve znížené známky tretieho
stupňa. Pokarhanie triednym učiteľom
15 (4) a riaditeľom školy 5(2) bolo udelené za sústavné porušovanie školského poriadku a nedbalú dochádzku. Pochvaly triednym učiteľom 34 (40) a RŠ
3 (8) boli udelené za výborný prospech
1,00 a vzornú dochádzku 0 vymeškaných hodín.
František Koldrás

Spolu

Ospravedlnené

Neospravedlnené

12 462 (13 347)

12 047 (12 940)

415 (697)

61,2 (60,87)

2,1 (3,3)

Priemer na žiaka 63,3 (62,96)

Žiaci našej školy počas tohtoročného Dňa Zeme okrem iného kreslili na asfalt
areálu školy motívy ochrany životného prostredia.
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Výsledky volieb do Národnej rady SR 5.marca 2016
Počet zapísaných voličov v Klenovci
Počet vydaných obálok
Účasť v percentách
Počet osobne odovzdaných obálok
Počet zaslaných obálok z cudziny
Počet platných hlasov

Výsledok je prekvapením tak pre
vládnu stranu SMER-SD, ktorá stratila veľký počet hlasov oproti ostatným voľbám v roku 2012 (v Klenovci
416 hlasov), ako aj pre opozičné
pravicové strany. Do parlamentu sa
nedostali tradičné politické strany –
SDKÚ-DS a KDH, ktoré v minulosti
patrili medzi hlavné demokratické
strany a po prevrate v roku 1989
zohrali významnú úlohu. Hnutie za
demokratické Slovensko už dávnejšie odišlo z politickej scény. Naproti
tomu Slovenská národná strana si
polepšila. V roku 2016 sa opäť dostala do parlamentu pod vedením
nového predsedu Andreja Danka. V
Klenovci získala o 132 hlasov viac
ako v roku 2012.
Veľkým prekvapením je vstup extrémistickej Kotlebovej ľudovej strany
Naše Slovensko do NR SR. V roku
2012 táto strana dostala 50 hlasov,
roku teraz to bolo už 137 hlasov podľa všetkého prvovoličov a občanov
nespokojných so súčasným stavom
spoločnosti. Neonacisti, ktorí zvelebujú vojnovú Slovenskú republiku a
hanobiaci SNP, sa zatiaľ v obci neobjavili.
Prekvapením bolo aj to, že politické

2 394
1 255
52,42
1 246
9
1 220

strany SaS (Sloboda a solidarita) a
OĽaNO-NOVA v celoštátnom merad-

le získali oproti tradičným stranám
väčší počet hlasov ako v roku 2012.
V Klenovci bodovalo len OĽaNONOVA, strana SIEŤ (3,85 %) a SaS
(3,77 %) neboli úspešné. Zaujala
neštandardná strana B. Kollára SME
RODINA (6,23 %).
Občania voľbami do Národnej rady

Ďalšie strany: Šanca (Eva Babitzová - 3 hlasy), Strana zelených Slovenska (3 hlasy), Vzdor - strana práce (2 hlasy), Priama demokracia
(Mária Ritomská a Róbert Beňo (2 hlasy)), Koalícia Spoločne za Slovensko (Ondrej Klokoč - 1 hlas), Odvaha - veľká nárdná a proruská
koalícia (1 hlas), Strana maďarskej komunity (1 hlas)

Povstalecký kapitán Ľudovít Šuška
Narodil sa 25. augusta 1910 vo Vysokej v okrese Žiar nad Hronom. Bol
príslušníkom československej a slovenskej armády (1935 — 1944). V
roku 1944 sa zapojil do ilegálneho
protifašistického odboja a v rámci Vojenského ústredia Slovenskej národnej
rady do vojenských príprav povstania.
Po vypuknutí Slovenského národného
povstania bol veliteľom 13. pešieho
práporu Ľalia (Kosatec) 2. taktickej

SR 5. marca 2016 dali koaličným politickým stranám vo vláde i stranám v
opozícii náročný mandát, ktorý budú
musieť rozumne uplatňovať v záujme zlepšenia života občanov a na
úseku boja proti korupcii v budúcom
(r)
období.

skupiny 1. čs. armády na Slovensku,
ktorý sa vytvoril z práporu poddôstojníckej školy pešieho pluku vo Zvolene.
V dňoch 4. — 9. 9. 1944 ho nasadili
na posilnenie obrany priesmyku Čertovica. Od 16. 9. 1944 velil 18. pešiemu
práporu Narcis v Klenovci, ktorý bránil
povstalecký úsek 6 v priestore Kokava
nad Rimavicou —Klenovec — Rimavská Baňa —Teplý Vrch. Zabezpečil vybudovanie obrany v Rimavskej doline,
kde došlo počas generálního útoku fašistov na povstalecké územie v dňoch
19. — 21. októbra 1944 k boju s nepriateľom. Bol veliteľom povstaleckej
obrany pri Rimavskej Bani. Bol prísny,
smelý a tvrdý bojovník.
Povstaleckú obranu tvorili roty npor.
A. Hrušku a npor. J. Šágu z Klenovca,
čata partizánov Z. Sekerku, partizánsky oddiel Mastek brigády J. Jánošíka
a prieskumníci mjr. V. M. Kozlova. Prvý
nápor fašistov zadržala čata npor. J.
Polievku pri Hrachove vo štvrtok 19.
októbra 1944. Fašistickým vojakom
sa podarilo preniknúť k zátarasom pri
Rimavskej Bani, kde boli v zákopoch

na vŕšku Hrb rozmiestnení povstaleckí vojaci. Povstalci sa udatne bránili
a nepriateľovi kládli tuhý odpor, ktorý
fašisti ani neočakávali. Druhý deň boja,
piatok 20. Októbra, bol kritický. Fašisti
zaútočili hneď ráno. Povstalcom pomohli delostrelci npor. M. Adama. Na
pomoc im prišli aj dve povstalecké
lietadlá z letiska Tri duby. Fašisti ustúpili, ale bol to len zastierací manéver.
Čoskoro zaútočili zboku, od Kraskova,
a dobili vŕšok Hrb. Dôležité miesto
obrany povstalcov, čo našich vojakov
zmiatlo. Vtedy zasiahol kpt. Ľ. Šuška,
vojakov zadržal. Vrátili sa do zákopov
na svoje pozície.
V sobotu 21. októbra 1944 povstalci
po delostreleckej príprave zaútočili
na fašistov a získali späť vŕšok Hrb.
Nasledovalo tvrdé meranie síl s nepriateľom. Povstalci si udržali obranné
postavenie. Odpoludnia prišla správa,
že padol revúcky a tisovský obranný
úsek. Bolo treba sa stiahnuť na nové
pozície. Hrozilo obkľúčenie od Tisovca.
Povstalci ustúpili cez Hnúšťu a Klenovec, ako aj cez Rimavicu ku Kokave

nad Rimavicou.
Po skončení bojov pri Rimavskej Bani
kpt. Ľ. Šuška odišiel s npor. F. Vitkovským k partizánskej brigáde mjr. V.
M. Kozlova, ktorá mala základňu na
Babinci. Stal sa veliteľom prieskumnej čaty v oddiele Za vlasť. Okrem
boja proti okupantom vyvíjal politickoagitačnú činnosť a vydával letáky pre
obyvateľstvo.
Po oslobodení Germera-Malohontu
pokračoval kpt. Ľ. Šuška v boji proti
okupantom. Od 8. februára 1945 bol
štábnym dôstojníkom 1. čs. armádneho zboru. Za oslobodenie Československa bojoval až do konca vojny v
máji 1945. Po vojne bol príslušníkom
československej ľudovej armády. Roku
1945 ho vyznamenali Čs. vojnovým krížom a Radom SNP 2. triedy. Dostal vyznamenanie Za chrabrosť a Za pobedu
nad Germanii. Zomrel 18. decembra
1964 v Banskej Bystici. V máji 2016
pôjdu po jeho stopách Cestou SNP
Gemerom-Malohontom za účelom
uctenia si pamiatky SNP vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky pod
vedením plukovníka Mariana Bodollóa.
Július Molitoris
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V štyroch jarných zápasoch základnej časti získali futbalisti len dva body

Nepostúpili medzi elitnú päticu
Futbalistom TJ Družstevník Klenovec sa nepodarilo splniť cieľ,
deklarovaný pred začiatkom sezóny 2015-2016 a potvrdzovaný aj
pred začiatkom jarnej časti sezóny. Nečudo: v štyroch posledných
kolách základnej časti získali len dva body (a strelili len jediný
gól....), kým napr. taký Lubeník všetkých dvanásť bodov a Veľký
Blh deväť bodov! Práve tieto dve mužstvá nás predbehli v konečnej tabuľke a odsúdili nás v nadstavbe hrať už len o záchranu.
Výsledky nášho mužstva v základnej časti:
15.kolo – 20.marca: Klenovec –
Ožďany 0:0;
16.kolo – 27.marca: Veľký Blh –
Klenovec 1:0 (v priamom súboji o

postup medzi elitu sa nám vypomstilo
nevyužitie gólových šancí, ako aj fakt,
že hlavný rozhodca nás obral o jasnú
penaltu za ruku domáceho hráča vo
vlastnej 16-ke súpera);

17.kolo – 3.apríla: Revúčka –
Klenovec 4:0 (v ďalšom dôležitom

zápase naši hráči sklamali svojim prístupom, hra sa im vôbec nedarila);

18.kolo – 10.apríla: Klenovec –
Muráň 1:1 (v súboji s neohrozeným

lídrom súťaže naši chlapci dokázali,
že futbal hrať vedia; vedúci gól nášho
mužstva dal v 49.min. Pavol Bálint,
hostia vyrovnali v poslednej minúte
zápsu!)
Tieto výsledky znamenali, že sme v
konečnej tabuľke obsadili nepostupové
7.miesto, čo bolo, podľa slov manažéra

klubu Jána Brndiara veľké sklamanie!
Klenovec má káder mužstva na to,
aby hral o popredné priečky v tabuľke!
Každý však musí mať zodpovednejší
prístup. A tak poďakovanie manažéra
klubu tentokrát smeruje len k fanúšikom, ktorí aj naďalej chodia v hojnom
počte naše mužstvo povzbudzovať.

Výsledky nášho mužstva v nadstavbovej časti:
1.kolo – 17.apríla: Klenovec –
Gemer 3:2 (1:1), góly: Pavol Bálint 2

(v prvej a v poslednej minúte zápasu !),
Ondrej Barto v 53.min. na 2:1;

2.kolo – 24.apríla: Sirk – Klenovec 3:0 (3:0), rozhodlo sa v časovom

úseku od 23. do 30. minúty, keď sme
inkasovali všetky tri góly! Nastúpili sme
však len s deviatimi hráčmi v poli!!!
V 3.kole 1.mája sme mali voľno.

V jarnej časti sezóny sa v našom
drese predstavili: Igor Hruška,

Pavel Hruška – Vladimír Parobek, Milan Boháčik, Róbert
Trnavský, Marek Miháľ, On-

Hokejisti Klenovca skončili v 3.ročníku RHAL na 4.mieste

Durmis najproduktívnejším hráčom
V období začínajúcich sa majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji sa
ešte obzrieme za účasťou hokejistov našej obce v 3.ročníku Regionálnej hokejovej amatérskej lige, ktorá sa na rimavskosobotskom
zimnom štadióne hrala od polovice októbra 2015 do 19.marca t.r.
Sedem účastníkov súťaže hralo systémom každý s každým trikrát,
takže mužstvá odohrali po 18 zápasov.
Výsledky nášho družstva v záverečných dueloch:

17.kolo: Klenovec – Revúca 3:4
(1:1,2:2,0:1), všetky tri naše góly dal
Durmis; 18.kolo : Klenovec – Omega Rimavská Sobota 4:6 (1:0,1:4,2:2), góly:
T.Brndiar 2, Durmis, Molokáč; 19.kolo:
Kokava nad Rimavicou – Klenovec
1:8 (0:3, 1:3,0:2), góly: Durmis a Igor
Vinclav po 2, Staho, Romšák, Molokáč,
L.Brndiar; 20.kolo: Hornets Rimavská
Sobota – Klenovec 11:3 (4:0,5:1,2:2),
góly: Durmis, Staho, T.Brndiar; 21.kolo:
White Raven Rimavská Sobota – Klenovec 4:12 (3:4,1:5,0:3), góly : Durmis
3, T.Brndiar, P.Hruška a Staho po 2,
Molokáč, L.Brndiar, Vinclav.
Konečná tabuľka 3.ročníka RHAL:
1.Revúca 42 bodov, 2.Omega 39 bodov, 3.Hornets 30 bodov, 4.Klenovec (9
víťazstiev, 9 prehier) 27 bodov, 5.Hnúšťa 22 bodov, 6.White Raven 19 bodov,
7.Kokava nad Rimavicou 9 bodov.
V súťaži slušnosti Fair-play naše muž-

stvo skončilo na 2.mieste s druhým najnižším počtom trestných minút za Kokavou. No a v hodnotení jednotlivcov, v
tzv. kanadskom boodovaní zvíťazil náš
hráč Miroslav Durmis, ktorý nazbieral 38 bodov za 27 gólov a 11 asistencií. Umiestnenie ďalších našich hráčov
v kanadskom bodovaní: 8.miesto Ján
Molokáč 21 bodov (10+11), 9.Tomáš
Brndiar 19 bodov (10+9), 19.Zdeno
Staho 14 bodov (8+6), 25.Igor Vinclav
11 bodov (7+4), 36.Marek Medveď 9
bodov (3+6), 37.Pavol Hruška 8 bodov
(5+3), 44.Lukáš Brndiar 6 bodov (3+3),
51.Maroš Hruška 4 body )2+2), 52.Michal Brndiar 4 body (1+3), 58.Štefan
Ištók 2 body (2+0), 60.Miroslav Bálint 2
body (0+2), 61.Miroslav Rončák 1 bod
(1+0), 62.Ivan Vinclav 1 bod (0+1).
Všetkým hráčom, ale aj organizačným pracovníkom nášho družstva a
tiež fanúšikom, ktorí sprevádzali naše
mužstvo na jednotlivé zápasy, patrí poďakovanie za reprezentáciu obce.

drej Barto, Tomáš Brndiar,
Pavol Bálint, Denis Ištók,
Peter Pláštik, Lukáš Ulický,
Tomáš Medveď, Pavel Fiľo,
Lukáš Brndiar, Lukáš Bálint,
Michal Bavala, Marek Kučerák, Ján Oláh, Pavel Pavlík,
Viktor Vince, Marek Medveď,
Pavel Vančík, Roman Bútor,
Roman Bálint.
Ďalší program nášho tímu je nasledovný: 4.kolo 8.mája Revúčka, 5.kolo
15.mája Radnovce, 6.kolo 22.mája v
Gemeri, 7.kolo 29.mája Sirk, v 8.kole
voľno, 9.kolo 12.júna v Revúčke,
10.kolo 19.júna v Radnovciach.

Tabuľka I. triedy po základnej časti
1. Muráň

18 12 1

3

44:17 39

2. Ožďany

18 9

7

47:33 29

2

3. Veľký Blh

18 9

2

7

27:27 29

4. Jelšava

18 9

2

7

49:36 29

5. Lubeník

18 8

4

6

33:29 28

6. Sirk

18 7

5

6

46:39 26

7. Klenovec

18 6

6

6

32:28 24

8. Revúčka

18 7

2

9

32:44 23

9. Radnovce

18 6

2 10 35:52 20

18 3

0 15 24:64

10. Gemer

Tabuľka
1. Sirk

nadstavbovej
20 8

6

9

časti

6

51:41 30

2. Klenovec

21 9

3

9

40:48 30

3. Muráň

20 7

6

7

35:33 27

4. Veľký Blh

20 7

2 11 40:57 23

5. Gemer

21 3

0 18 26:71

6

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, OZ RODON Klenovec a obec Klenovec v spolupráci
so stolnotenisovým klubom v sobotu
19. marca v telocvični ZŠ V. Mináča
zorganizovali VI. ročník Veľkonočného
turnaja dospelých v stolnom tenise.
Turnaja sa zúčastnilo 37 hráčov z obcí
regiónu: Utekáča, Hnúšte, Rimavskej
Bane, Klenovca, Hrachova, Tisovca,
Prednej Hory, Revúcej, Železníka, Cinobane, Sirku, Muránskej Dlhej Lúky a
Rimavskej Soboty. O výborný guľáš sa
postarali manželky hráčov z Klenovca,
ktorým patrí poďakovanie.
Turnaj sa začal o 9.00 hodine rozpisom družstiev a jednotlivých hier hráčov. Oiciálne turnaj otvorila starostka
obce Klenovec Zlata Kaštanová a za
organizátorov poslanec obecného zastupiteľstva Richard Bálint. Potom už
naplno prebiehali súboje medzi hráčmi
v kategóriách: neregistrovaní dvojhra
– 27 hráčov, registrovaní dvojhra – 10
hráčov a štvorhra – 17 párov. Ani tento
rok nechýbala výborná atmosféra hráčov a návštevníkov, ktorí prišli povzbudiť svojich známych a kolegov. Turnaj
sme ukončili slávnostným vyhlásením
výsledkov a odovzdaním diplomov,
malých darčekov víťazom jednotlivých
kategórií, ktoré vykonali Richard Bálint,

Zlata Kaštanová a manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO Milada
Kochanová.

Výsledky turnaja z jednotlivých
kategórií sú nasledovné:
dvojhra neregistrovaných hráčov:

1.Ján Korim (Cinobaňa), 2.Igor Nosáľ
(Utekáč), 3.Ondrej Korim (Cinobaňa);
dvojhra registrovaných hráčov:

1.Ján Kizek (Hnúšťa), 2.Jozef Vaculčiak (Rimavská Sobota) a 3.Ján Bršlík
(Hrachovo);
štvorhra:

1.Ján Kizek a Jakub Filipiak (Hnúšťa), 2.Marian Ištván (Predná Hora) a
Ján Bršlík (Hrachovo), 3.Zoltán Počai
a Jozef Vaculčiak (Rimavská Sobota). V kategórii ženy sa na 1. mieste
umiestnila Hana Repková (Hnúšťa),
ktorá bola jedinou súťažiacou ženou
na turnaji.

Všetkým zúčastneným hráčom
a samozrejme víťazom prajeme
mnoho ďalších športových úspechov. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom podujatia a
sponzorom: obec Šoltýska, mesto Hnúšťa, Hostinec Sídlisko a U
Sveťa. Veríme, že sa stretneme
znovu o rok na ďalšom ročníku
výborného športového podujatia.

(mk)

Momentka z už tradičného Veľ konočného turnaja v stolnom tenise.
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Parobek a Bálint bronzoví na majstrovstvách Slovenska
Bedmintonisti TJ Družstevník Klenovec odštartovali záverečnú časť sezóny 20145/2016. Na majstrovstvách Slovenska mladšieho žiactva vybojoval Gabriel Parobek bronzovú
medailu vo štvorhre žiakov.
Výprava troch bedmintonistov (Gabriel Parobek, Alexandra Figuliová, Eva
Hrušková) štartovala 16.apríla na majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Výborným výkonom sa prezentoval Parobek, ktorý spolu s Daňušom (BC Rim.
Sobota) vybojoval bronzovú priečku
vo štvorhre. Gabriel prekvapil aj vo
dvojhre, keď v 1.kole porazil silného
Suchého zo Sliača a v druhom nasadeného Vološčuka z Hnúšte. Na ceste
za medailou ho zastavil až Kudláč z
Trnavy. V mixe dvojica Parobek/Hrušková neprešla cez 2.kolo. Dievčatám
sa až tak nedarilo a ich maximom bolo
prvé, resp. druhé kolo.
Oblastné majstrovstvá dospelých
prebehli 18.-19.marca v Košiciach.
Z Klenovca sa na nich predstavil len
Dárius Bálint. Necestoval však zbytočne, pretože vybojoval dve bronzové
medaily. Vo štvorhre mužov spolu s
Janckulíkom (KBC Košice) a v mixe s
Drotárovou (Lokomotíva Košice). Pri
priaznivejšom žrebe vo dvojhre mohla
byť z toho aj ďalšia medaila, avšak reprezentant Dratva (Lokomotíva Košice)
bol proti a vo dvoch setoch nedal Dáriusovi šancu.
Oblastné majstrovstvá žiackych družstiev sa konali 2.apríla na takpovediac
domácej pôde v Hrachove. Turnaj
usporiadal Družstevník Klenovec v
Hrachove, nakoľko naša športová hala
ešte nie je v prevádzke. V Hrachove sa
predstavilo sedem žiackych družstiev
z oblasti Východ : Lokomotíva Košice,
KBC Košice, KPŠ Košice, PBA Prešov,
BC Rimavská Sobota, ŠK Hrachovo a
Družstevník Klenovec. Naše družstvo

v zložení Gabriel Parobek, Samuel
Vranský, Filip Váradi, Frederika Bálintová, Alžbeta Bálintová a Michaela
Ostricová prehralo v kvaliikačnej fáze
s košickým KPŠ tesne 3:4 a nepostúpilo tak do bojov o medaily a zároveň
aj stratilo možnosť vybojovať si postup
na majstrovstvá Slovenska. V ďalšej
fáze už súperom z Rimavskej Soboty
a Hrachova nedalo šancu a po výsledkoch dvakrát 4:3 obsadilo konečné 5.
miesto.
Zatiaľ posledným turnajom, na ktorom
štartoval zástupca klenovského bedmintonu boli majstrovstvá Slovenska
staršieho dorastu, ktoré usporiadal
klub M-Šport Trenčín 23.-24.apríla.
Keďže v tejto kategórii má právo štartu
len Dárius Bálint, vycestoval na tieto majstrovstvá len sám v sprievode
Richarda Bálinta, ktorý bol zároveň
vrchným rozhodcom tohto podujatia.
Dárius spolu s Rajcovou (M-Šport
Trenčín) naplnil svoje rebríčkové postavenie a prvú medailu vybojoval v
mixe. Proti tomu, aby to bola medaila
s vyšším leskom, bol jeho donedávna
oddielový spoluhráč R. Šmatlák, ktorý
mu to s Drotárovou (obidvaja Lokomotíva Košice) neumožnil a odsunul
ho na bronzovú priečku. Bronzovú
medailu pre klenovské farby vybojoval
Dárius vo štvorhre dorastencov. Spolu
s Janckulíkom (KBC Košice) prehrali
až v semiinále s neskoršími víťazmi
Šmatlák/Ivanka (Lokomotíva Košice).
Po dvoch bronzových umiestneniach
sa črtala medailová šanca aj kráľovskej disciplíne – dvojhre dorastencov.
Tu sa už Dáriusovi nepodarilo podať

Dárius Bálint (druhý sprava) v spoločnosti ďalších medailistov.

Klenovské noviny
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výkon z predchádzajúcich zápasov a v
boji o medailu prehral s Ludíkom (BK
MI Trenčín) 2:0 na sety. Klenovských
bedmintonistov čakajú ešte majstrovstvá Slovenska v kategórii do 15 rokov,
ktoré budú v Prešove, majstrovstvá

okresu kategórií do 11, 13 a 15 rokov
21.mája v Hrachove a tradičný Gemerský pohár zmiešaných dvojčlenných
družstiev 4.júna rovnako v Hrachove.
Tým sa sezóna 2015/2016 zavŕši.

Chvályhodne početná bola výprava
žiakov našej základnej školy na halových oblastných majstrovstvách vo
viacboji všestrannosti v Rimavskej
Sobote. Pod pedagogickým vedením
Kataríny Belicovej školu (i obec) reprezentovalo nie menej ako 19 žiakov.
(Takou početnou výpravou sa nemohli
pochváliť ani podstatne väčšie školy !!)
Počas dvoch súťažných dní absolvovali pretekári viacero disciplín : člnkový beh, skok do diaľky z miesta, hod
loptou z miesta, šplh a druhý stupeň
ZŠ aj plávanie. Ani pri rekordnej účasti
takmer dvesto súťažiacich sa nestratili
ani naši zástupcovia a získali dve medaily. V súťaži prvákov Tobias Černák
obsadil 2.miesto a v kategórii mladších
dorasteniek Kornélia Dovalová 3.mies-

to. Okrem nich školu reprezentovali:
Patrik Pavko, Andrea Rapčanová,
Bianka Mesiariková, Kristián Zvara,
Daniel Bobrovský, Petra Štefániková,
Šimon Hronec, Ema Hroncová, Bibiana Černáková, Alžbeta Váradiová,
Emma Vrbinská, Eman Brádňan, Juraj
Hrivnák, Erik Hruška, Gabriel Parobek,
Sebastián Zvara a Frederika Bálintová.
No a v dňoch 25.-26.mája sa bude
v našom okresnom meste konať oblastný šampionát aj v letnom viacboji
všestrannosti, na ktorom môžu opäť
svoju športovú vyspelosť prezentovať i žiaci našej základnej školy. A
tí z druhého stupňa aj s vyhliadkou
účasti na majstrovstvách Slovenska 18.júna v Rimavskej Sobote!

Richard Bálint

Viacboj všestrannosti

- r-

Hnúšťanskí gymnazisti na majstrovstvách sveta

D. Bálint na Malte
Študenti Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti sa po výhre v celoslovenskej kvaliikácii prebojovali na majstrovstvá sveta školských družstiev, ktoré sa konali v dňoch 28. marca - 2. apríla na
ostrove Malta v Stredozemnom mori.

Na majstrovstvách poriadaných Svetovou federáciou školského športu sa
predstavilo 16 školských družstiev z
Európy, Ázie a Južnej Ameriky. V slovenskom družstve sa predstavil ako
líder Dárius Bálint. Žreb základnej
skupiny hnúšťanskému družstu neprial
a postavil im do štvorčlennej skupiny
silné družstvá Francúzska, Brazílie a
Bulharska. Do 8-člennej inálovej skupiny postupovali dve družstvá. Pred
mašim družstvom bola ťažká úloha pobiť sa o druhé postupové miesto. Prvé
stretnutie s favorizovaným Francúzskom dopadlo jednoznačne 5:0 pre súperov. V rovnakom duchu sa nieslo aj
stretnutie s brazílskym výberom a prehra 5:0 odsunula slovenský výber do
bojov o konečné 9.-16. miesto. Posledné stretnutie v skupine proti Bulharsku
zvládli hnúšťanskí hráči v pomere 4:1.
V skupine o konečné umiestnenie naše
družstvo zdolalo výber Škótska 3:2,
neskôr Grécko 4:1 a v boji o konečné
9. miesto sa rozlúčilo so šampionátom
prehrou s Bulharskom 2:3, hoci v základnej skupine dokázalo poraziť sú-

perov jednoznačne 4:1. Chlapci však
nemusia smútiť, pretože obsadiť 10.
miesto na svete v konkurencii takých
silných družstiev, aké sa na šampionáte predstavili, je jednoznačný úspech.
Aj Dárius Bálint sa predstavil v dobrom
svetle, keď z 12 odohraných zápasov
má pozitívnu bilanciu 7 vyhratých a 5
prehratých zapasov.
Medailové poradie majstrovstiev sveta bolo nasledovné: 1.Čínsky Taipei,
2.Čína, 3.Nemecko.
R.Bálint

Futbal žiakov
Jarnú časť sezóny začali
už aj naši žiaci. Pod vedením Mareka Medveďa
odohrali zatiaľ dva zápasy.
Najskôr na domácom ihrisku privítali suveréna súťaže Jelšavu, ktorej podľahli
1:2 (jediný náš gól dal Sebastián Radič), hoci podali
dobrý výkon. V druhom
jarnom kole prehrali vo
Veľkom Blhu vysoko 7:0.
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