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Starostka obce Zlata Kaštanová k novému školskému roku
Vážení učitelia, milí žiaci, po letných prázdninách sa ocitáte znovu v školskej
realite. Verím, že ste si dobre oddýchli a do nového školského roku načerpali
dostatok síl. Niektorí ste cestovali a videli cudzie kraje, iní navštívili svojich príbuzných, užívali si teplé slniečko, vodu, zážitky s kamarátmi. No teraz prišiel čas
mať opäť chuť do učenia. Lebo škola vás pripravuje na život, aby ste boli schopní
mladí ľudia, ale je aj miestom nových zážitkov. Okrem vzdelania vám ponúka
množstvo krúžkov, akcií a podujatí, kde môžete uplatniť svoj talent, preveriť svoje
športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány sveta,
alebo si preveriť manuálne zručnosti v dielni. A vy, na oplátku svojimi úspechmi
učiteľom dokážete, že ich snaha niečo vás naučiť nebola zbytočná. Pre väčšinu
je školský rok 2017/2018 ďalší v poradí, no pre prváčikov je prvý. Čaká ich odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. Verím, že sa budú chcieť
čo najviac naučiť. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želám im, aby obstáli v skúškach, ktoré ich tento rok čakajú, aby si vybrali
strednú školu podľa svojich predstáv, no po vzájomnej komunikácii s rodičmi a
učiteľmi, ktorí im určite pomôžu pri hľadaní možností.
Milí žiaci, prajem vám, aby ste našli správnu hranicu medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a zábavou. Iba tak budete mať radosť z výsledkov v škole.
Učiť vás budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť vám nielen nové
vedomosti, ale vás aj vypočuť, poradiť či pomôcť. Slušným správaním, zodpovedným prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou si vytvoríte zo školy
príjemné prostredie.
Vážení rodičia, nakoľko i vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy a vzdelávania vašich detí, nevyhýbajte sa spolupráci so školou. Doma vytvorte
deťom podnetné prostredie, kde bude vládnuť porozumenie, láska a dôsledne
dbajte na ich pravidelnú dochádzku do školy. Určite tým podporíte ich školské
výsledky.
Vážení učitelia, ste zdrojom tvorivosti a úspešných krokov vašich žiakov, ale
veľakrát aj zdrojom trpezlivosti. Nie každý deň je dňom ocenenia vášho úsilia. Prajem vám pevné zdravie a odhodlanie pokračovať v neľahkej a zodpovednej práci,
ktorú vykonávate. Nech vás ani v tomto období, kedy naše školstvo prechádza
rôznymi etapami zmien, neopúšťa pracovný elán, s ktorým každodenne predstupujete pred žiakov a sadáte za katedru. Všetkým zamestnancom škôl v našej obci
prajem úspešný školský rok 2017/2018.

Nový školský rok 2017-2018 v ZŠ s MŠ V.Mináča

Škola otvorená všetkým
Po letných prázdninách sa znovu ocitáme v školskej realite. Školský rok
opäť zaklopal aj na bránu našej základnej školy. Škola vytvára prostredie
pre získanie vzdelania, pripravuje na
život ako schopných mladých ľudí a
veľakrát je miestom nových zážitkov,
radostí z úspechu či napredovaní. V

dnešnej dobe práve škola ponúka okrem základného vzdelania ešte oveľa
viac. Podľa záujmov si v nej môžete
preveriť svoje športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť
otvára brány sveta, môžete sa podeliť
o svoje myšlienky prostredníctvom
(Pokračovanie na 2. strane)

Časť žiakov našej ZŠ s MŠ počas otvorenia nového školského roka.
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Súčasťou tohtoročného podujatia Klenovec v zrkadle času bol aj pietny akt pri
príležitosti 73.výročia SNP na Námestí Karola Salvu.

Klenovec v zrkadle času
Obec Klenovec, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci, Miestny odbor Matice slovenskej
v Klenovci a RODON Klenovec usporiadali v piatok 25. augusta po
tretíkrát podujatie KLENOVEC V ZRKADLE ČASU.

Podujatie začalo v obradnej sieni
obecného úradu pripomenutím 95.
výročia narodenia nášho rodáka Vladimíra Mináča za prítomnosti zástupcov
rodiny, obce, Matice slovenskej, SZPB,
pozvaných hostí a občanov Klenovca.
Úryvky z knihy Vladimíra Mináča prečítala Elena Mináčová, starostka obce
Zlata Kaštanová a riaditeľka Domu
Matice slovenskej Rimavská Sobota
Ingrid Šulková priblížili jeho život a
tvorbu. Prítomným sa prihovoril aj syn
známeho slovenského prozaika, esejistu, ilmového scenáristu, publicistu,
kultúrneho a politického činiteľa, ktorého nedožité výročie narodenia sme
si aj touto formou pripomenuli. Spe-

váci Mystic Choir zo ZUŠ z Rimavskej
Soboty obohatili spevom spomienku
na Vladimíra Mináča. Ďalej program
pokračoval odhalením pamätnej tabule
Vladimíra Mináča na budove obecného úradu, ktorú odhalila starostka obce
Zlata Kaštanová a predsedníčka MO
Matice slovenskej Ľubica Husmanová.
Podujatie KLENOVEC V ZRKADLE
ČASU pokračovalo pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia
SNP k pamätníkom na Námestí Karola
Salvu. Čestnú stráž pri pamätníku SNP
držali vojaci z Klubu vojenskej histórie
Krasnogvardejci z Košíc, v programe
zaspievali ZUŠ z Rimavskej Soboty.
(Pokračovanie na 2. strane)

Deň Mikroregiónu Sinec-Kokavsko 2017
Dňa 29. augusta sa stretli členovia Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a občania z obcí mikroregiónu už po piatykrát na podujatí
DEŇ MIKROREGIÓNU SINEC-KOKAVSKO 2017. Každý rok sa toto
podujatie koná v inej obci, ktorá patrí do záujmového združenia
právnických a fyzických osôb Mikroregión SINEC-KOKAVSKO.
Tento rok to bola obec Rimavská Baňa.

Podujatie, pretože sa konalo v deň
štátneho sviatku, výročia Slovenského
národného povstania, začalo netradične odhalením pamätnej tabule bojov
SNP pri pamätníku v Rimavskej Bani
a ďalej pokračovalo turistickým výstupom k vyhliadkovej veži Vŕšok, kde
nás čakalo malé občerstvenie (šišky,
čaj a minerálka). Zahrala a zaspievala nám tu mladá heligonkárka Adriana
Gajdošová spolu s kamarátkou Miroslavou Čepkovou z DFS Zornička
Klenovec. Po oddychu nasledoval

návrat do obce Rimavská Baňa, na
ihrisko, kde sme mohli doplniť svoju
stratenú energiu výborným guľášom a
tiež občerstvením v podobe chladenej
kofoly alebo piva. Po dobrom obede
sme pokračovali v programe podujatia
krátkym kultúrnym programom, znova
nám zahrala Adriana Gajdošová a spolu s Miroslavou Čepkovou aj zaspievali. Ďalej prišli na rad aj netradičné
športové aktivity pre dospelých a deti.
Dospelí mohli súťažiť v kopaní loptou
(Pokračovanie na 2. strane)
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Nový školský rok 2017/2018 v našej „špecke“
Tak sme sa konečne dočkali... Vytúžený nový školský rok sa začal a
letným prázdninám môžeme už len
zamávať. Uleteli ako tí vtáci na oblohe. Všetci sme plní síl a elánu a s
radosťou môžeme začať každodenný „rituál“. Ak čítate tieto riadky, asi
si myslíte, čo sa zbláznili? Kto by sa
už tešil, že skončili prázdniny a znovu začala „tá škola“. A vraj plní síl a
oddýchnutí... No, aj keď nie všetci,
ale určite väčšina žiakov, a dúfam
že aj učiteľov, sa do školy teší a počas prázdnin a dovolenky si aspoň
trochu oddýchli (veď sme na Slovensku). Opäť sa stretnú kamaráti,
priatelia, vyrozprávajú si zážitky,
novinky a znovu bude „sranda“. Dozvieme sa nové informácie, zasa sa
bude niečo diať a nudu zaženieme
preč. Okrem nadobúdania vedomostí bude školský rok určite plný
nových objavov, zaujímavých nápadov, súťaží a hier, plný tradičných i
netradičných zaujímavých aktivít.
Nakoniec, priznajme si, že v tej škole je nám predsa len dobre.
Štvrtý september bol aj u nás, tak
ako vo všetkých školách na Slovensku, dňom, kedy sa otvorila brána
školy a privítala svojich žiakov, síce
nie nových, ale aj tak sme sa tešili
na známe tváre. Slávnostné otvorenie školského roka prebehlo na
školskom dvore a potom si už triedni učitelia zobrali svojich zverencov a presunuli sa do svojich tried.
V tomto školskom roku sa bude v
našej škole vzdelávať 58 žiakov od
prvého ročníka po deviaty v sied-

mich triedach. Svoje vedomosti im
bude odovzdávať deväť pedagógov
(vrátane vedenia školy) s pomocou
troch asistentov učiteľa. Popoludní
sa budú mladším žiakom venovať
pani vychovávateľky v dvoch oddeleniach ŠKD. Na zmysluplné trávenie voľného času budú mať žiaci k
dispozícii záujmové útvary podľa ich
výberu. Počas letných prázdnin sa
nám opäť podarilo skrášliť niektoré
priestory školy. Vymaľovali sme telocvičňu a kancelárie a všetko sme
krásne vyčistili a upratali. Takže sa
nám bude všetkým určite príjemne
pracovať.
Čo dodať na záver? Všetkým deťom, žiakom a študentom želáme,
aby do svojej školy prichádzali naozaj s radosťou, aby sa v nej cítili
dobre a bezpečne a aby rozdávali
okolo seba dobrú náladu. Nezabúdajme, že o to sa musia postarať
nielen žiaci, ale najmä pedagógovia
i ostatní nepedagogickí zamestnanci. Oni sú tí, ktorí v škole vytvárajú
atmosféru pohody, pokoja, radosti
a dôvery. Preto všetkým kolegom
želáme veľa chuti a radosti z práce, veselé, šťastné a dobré deti, a
milých, tolerantných, no predovšetkým zodpovedných rodičov,
ktorí budú nápomocní pri výchove
a vzdelávaní ich ratolestí. No, a aby
sme nezabudli ani na nich, všetkým
rodičom, ktorí si konečne „vydýchli“, lebo decká sú v škole, prajeme,
aby svojim deťom a ich učiteľom
pomáhali, a aby boli s nimi spokojní.
Janka Pohorelská , riaditeľka ŠZŠ

A opäť sa to začalo...
A opäť sa nám to začalo. Žiakom,
učiteľom. Nový školský rok zaklopal
aj na našu Špeciálnu základnú školu
v Klenovci. Čaká nás desať mesiacov
učenia a práce. My sme však neoddychovali ani počas prázdnin. Niekoľko
dní počas júla a augusta sme sa pripravovali na nový školský rok. Okrem
iného vzdelávaním, štúdiom, prípravou
materiálov, inováciou, renováciou,
opravou interiéru a exteriéru školy a
množstvom iných prác, potrebných pre
chod školy. Našej „špecky“, školy, kde
pripravujeme do života deti, ktorým sa
v mnohých prípadoch neujdú najzákladnejšie ľudské potreby. Deti, ktorým
poskytujeme nielen vzdelanie a výchovu, ale aj niečo omnoho dôležitejšie.
Svoje srdcia otvorené dokorán. Sme tu
pre ne. Každý deň. V škole i v ŠKD. Po
pracovnej dobe, na ulici a kdekoľvek,
kde nás potrebujú. Sme ich dôverníci, lekári ich ubolených duší, sme ich
náhradné mamy, keď potrebujú niečo
materiálne a jednoducho rodičia na to
nemajú. Zvážime, kto to naozaj potrebuje. Že sú to deti ako každé iné, len
každé sa narodilo do inej rodiny, ktorá

mu neposkytuje základné potreby. Individuálne, trpezlivo a s vedomím, že
to má význam, chodíme každý deň do
našej práce, aby sme pripravili našich
žiakov do života. A tu je ten problém,
ktorý nahlodal naše mysle. Nemáme
istotu, čo bude ďalej so špeciálnymi
základnými školami. Zainteresovaní
a informovaní ľudia vedia, čo takáto
ustanovizeň deťom dáva. Že pri menšom počte detí sa vieme inak venovať
deťom, ktoré to potrebujú. Nuž, uvidíme.
Zatiaľ sme tu a pre deti. Nebudeme
sa zaťažovať tým, čo príde. Chcem
popriať mojím kolegom krásny nový
školský rok. Zdravie, elán, tvorivosť a
ich úžasný prístup v práci. Neskutočnú
vzájomnú pomoc, humor a empatiu.
Čo viac si človek môže priať, než aby
s radosťou chodil do práce. Nuž, to sa
ale odvíja od manažmentu. Takže vedenie a všetci v našej „špecke!, nech
nám plynú dni radostne a užitočne.
Všetkým priaznivcom našej školy taktiež všetko dobré. Človek sa nerodí zlý.
Aj my máme podiel na tom, kto z neho
vyrastie.
- AK -

Folklórny súbor Vepor vzorne reprezentoval našu obec, ale aj celé Slovensko na
úspešnom turné v Belgicku (viac v článku na 6. strane).

Deň Mikroregiónu Sinec-Kokavsko 2017
(Dokončenie z 1. strany)

na fľašu zavesenú na futbalovej bránke, v hode bremenom do diaľky a v
pití piva slamkou. Deti zasa skákali vo
vreci, hrali loptičkový basketbal a snažili sa traiť perom do fľaše zaviazanej
šnúrkou okolo pása. Víťazi jednotlivých
športových disciplín, dospelí i deti, boli
odmenení cenami a suvenírmi mikroregiónu. Žrebovali sme aj zaujímavé
tombolové ceny, do ktorých prispeli
MAS MALOHONT, FS Vepor z Klenovca, členovia mikroregiónu: Ján Figuli,
PÍLA PALI, mesto Hnúšťa, obec Kle-

novec, o.z. RODON Klenovec, obec
Rimavská Baňa a sponzori podujatia:
Monika Derenčéniová, Kvetinárstvo
Levander, Zmiešaný tovar Peter Júre,
Záhradkárstvo Hanzelová, Elena Ulická, všetci z Klenovca, Ján Keresteš
z Nitry. Počasie nám tiež prialo, od
rána nám svietilo slniečko, tak sme
mohli spoločne stráviť príjemné chvíle, zaspomínať si na SNP, vystúpiť
k vyhliadkovej veži, dobre sa najesť,
občerstviť, súťažiť v netradičných športových disciplínach a tí čo mali šťastie,
aj niečo vyhrať v tombole.
- mk -

Klenovec v zrkadle času
(Dokončenie z 1. strany)

Účastníkom sa prihovorila predsedníčka ZO SZPB Júlia Segečová, báseň
predniesla Elena Mináčová. Starostka
obce Zlata Kaštanová v príhovore priblížila dôležitosť histórie SNP.
Sprievodnou akciou podujatia bola aj
ukážka výroby Klenoveckého syrca a
pareníc, ktorú predvádzali Milena Vrbinská a Elena Bútorová v rámci projektu občianskeho združenia RODON
Klenovec podporeného Raiffeisen
Bank Tradičné remeslá obce Klenovec
z výzvy Gesto pre mesto. Vytvorila sa
tvorivá dielňa pre deti, rodičov a starých rodičov, kde si mohli vyskúšať

výrobu tradičného Klenoveckého syrca
a pareníc. Ďalšou sprievodnou akciou
bola prezentácia vojenskej techniky
a zbraní z obdobia SNP, ktorú na námestí pripravil Klub vojenskej histórie
Krasnogvardejci z Košíc. Okrem toho
pre deti bol pripravený skákací hrad,
trampolína a pre ostatným návštevníkov výborný guľáš a držky. Na záver
podujatia vystúpila mužská spevácka skupina Suche Karky z Prešova s
vojenskými, regrútskymi a ľudovými
pesničkami, ktorí ukončili tretí ročník
podujatia KLENOVEC V ZRKADLE
ČASU 2017.
- jz -

Škola otvorená všetkým
(Dokončenie z 1. strany)

časopisu alebo preveriť manuálne
zručnosti v dielni.
Je pred nami školský rok, pre mnohých
ďalší v poradí, no pre tých najmenších,
prváčikov - prvý. Čaká ich zasadnutie
do školských lavíc, odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a
príklady. Veríme, že si do tých lavíc
budete sadať radi a s túžbou niečo sa
naučiť. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov.
Želám im, aby vytrvali v doterajšom
snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré
ich v priebehu a na konci roka čakajú .
Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností im určite uľahčia cestu k
úspechu. Niektorí ešte možno nemajú
jasnú predstavu o tom, akým smerom
sa vyberú. Nech nenechávajú svoje
rozhodnutie na poslednú chvíľu, ani na
rozhodnutie iných, nech skúsia zvoliť
cestu rozhovoru, vzájomnej komuniká-

cie s rodičmi a učiteľmi, ktorí im určite
pomôžu pri hľadaní
Naša základná škola má 242 žiakov,
z toho na prvom stupni je 121 žiakov,
ktorí sú rozmiestnení v siedmich triedach a na druhom stupni je tiež 121
žiakov, ktorí pracujú v šiestich triedach.
56 detí navštevuje materskú školu. Na
prvom stupni sme prvýkrát otvorili nultý
ročník. O vzdelanie, čistotu a poriadok,
a tiež mimo vyučovacie aktivity sa
bude starať 44 zamestnancov.
Tešíme sa na spoluprácu s obcou,
združením rodičov, radou školy a inými
spoločenskými organizáciami v obci.
Všetkým želáme veľa zdravia, úspechov, aby nový školský rok bol pestrý,
veselý, s otvorenou dušou a srdcom
pre všetkých, aby sa každý cítil v škole
ako člen jednej veľkej rodiny. Veď naša
škola je „Škola otvorená všetkým“.
Anna Rudová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
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NAJ regiónu Malohont: 11. miesto – Klenovská priehrada
Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou regiónu Malohont je najväčšia
zásobáreň pitnej vody s objemom nádrže 8,43 mil. m3. Vrchy Polomce a Slopovo vytvárajú miesto, ktoré ukrýva Klenovskú priehradu.
Kde ju nájdete:

Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec/miesto: Klenovec
GPS: N 48°36‘25.6“ E 19°52‘32.4“
Klenovská priehrada je obklopená
krásou prírody a vybudovaná prehradením údolia rieky Klenovská Rimava.
Kamenistá priehrada leží nad obcou
Klenovec všetkým na očiach a predsa
ukrytá.
O vodnej nádrži:

Výstavby priehrad na Slovensku siahajú až do začiatku 16. storočia. Významným obdobím výstavby vodných
diel sú aj 70-te roky minulého storočia,
kedy bolo vybudovaných niekoľko vodárenských nádrží a medzi nimi v rokoch 1968 – 1973 aj Klenovská priehrada. Keďže južná oblasť stredného
Slovenska je chudobná na podzemné
vody, vybudovaná vodná nádrž o rozlohe 71 ha slúži ako zdroj pitnej vody
pre okres Rimavská Sobota. Spolu s
vodárenskými nádržami Hriňová a Málinec tvoria jednoúčelovú vodárenskú
sústavu nádrží, ktorá zásobuje obyvateľov na strednom Slovensku kvalitnou
pitnou vodou. Ďalšou funkciou tejto vybudovanej vodnej nádrže je aj ochrana
nielen pred povodňami, ale aj zásobovaním vodou v období sucha. Slúži na
vyrovnávanie prietokov vody v čase
a priestore, pretože do takto vybudovanej nádrže sa zhromažďuje voda v
čase, keď je jej dostatok, vytvorením
zásob na časy, kedy jej bude málo.
Prístup:

V okolí nádrže je krásna príroda vhodná na turistiku a cykloturistiku.
Turistické trasy:

• zelená trasa: Klenovec - Sedlo pod
Vartou (č. trasy 5485)
http://www.regionmalohont.sk/turisticke-trasy/klenovec-sedlo-pod-vartou/

• modrá trasa: Kokava nad Rimavicou
– Sedlo Dielik (č. trasy 2640)
http://www.regionmalohont.sk/turisticke-trasy/kokava-nad-rimavicousedlo-dielik/
Cyklotrasa:

• červená trasa: Rudohorská cyklomagistrála
http://www.regionmalohont.sk/cyklotrasy/rudohorska-cyklomagistrala/
Turistické možnosti v jej okolí:

• Flyzone paragliding, Klenovec

http://www.regionmalohont.sk/volny-cas/flyzone-paragliding-klenovec/

• Vyhliadkové miesto sedlo Chorepa

http://www.regionmalohont.sk/rozhladne/rozhladna-klenovec/

• Rozhľadňa Slopovo

http://www.regionmalohont.sk/rozhladne/rozhladna-slopovo-klenovec/

• Náučný chodník Ipeľ

http://www.regionmalohont.sk/naucne-chodniky/naucny-chodnikipel/

• Jánošíková stupaj, Utekáč

http://www.regionmalohont.sk/naucne-chodniky/janosikova-stupajutekac/

• Jánošíková skrýša, Utekáč

http://www.regionmalohont.sk/naucne-chodniky/janosikova-skrysautekac/

• Ranč Cindyum, Zapač - Kokava nad
Rimavicou

http://www.regionmalohont.sk/volny-cas/ranc-cindyum-arab-horses/

• Včelí kRaj, Liešnica

http://www.regionmalohont.sk/volny-cas/vceli-kraj-liesnica/

• Múzeum
Hnúšťa

socialistických

• Pizzeria Favore, Kokava nad Rimavicou – stravovanie
• Penzión Kokava, Kokava nad Rimavicou – ubytovanie
• Koliba Studienka, Kokava nad Rimavicou – stravovanie, ubytovanie
• Reštaurácia Kocka, Hnúšťa – stravovanie
• Pizzeria Kaštieľ, Hnúšťa – stravovanie
• Retro Cafe Bar, Hnúšťa – občerstvenie

• Reštaurácia Koliba, Hnúšťa – stravovanie
• Caffe bar Stará elektráreň, Hnúšťa –
občerstvenie
• Piváreň u Bertíka, Hnúšťa –
občerstvenie

Zdroj:
http://www.skcold.sk/priehrady/
nova_databaza_priehrad/vd_klenovec/
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nadrze-a-priehrady-od-minulosti-po-sucasnost-a-ako-dalej

Na margo

Bez najhodnotnejšieho titulu
Ako člen Základnej organizácie SZPB som sa zúčastnil osláv 73. výročia
SNP spojených so spomienkou na nedožité 95.narodeniny nášho významného rodáka spisovateľa, scenáristu, publicistu i politika Vladimíra Mináča.
Z môjho pohľadu vysoko hodnotím úroveň osláv SNP i nedožitých narodenín
Vladimíra Mináča. Veľmi dôstojná akcia v obradnej sieni obecného úradu, s
hodnotným programom a príhovormi sa každému zúčastnenému určite páčila, včítane hostí, medzi ktorými boli aj tí najvzácnejší - syn Vladimíra Mináča s vnučkami. Pamätnú tabuľu na prvej budove obce si náš rodák určite
zaslúži. Do prvých a najvýznamnejších diel, ktoré vytvoril, zahrnul i svoje
zážitky zo SNP. Bol jeho účastníkom, zažil i krutosti koncentračných táborov.
Jeho literárne práce patria medzi skvosty povojnovej literatúry a socialistického realizmu. Dlhé roky bol predsedom Matice slovenskej. Budoval povojnové
spoločenské zriadenie, uznával reálny socializmus. Čo sa mu nepáčilo, nebál
sa kritizovať. Bol váženou osobnosťou medzi politikmi, umelcami i obyčajnými ľuďmi. Klenovčania boli a sú naňho hrdí. Najvýznamnejšie osobnosti obce majú na budove obecného úradu busty a pamätné tabule. Žiaľ, na
tabuli, ktorá bola slávnostne odhalená funkcionármi Matice slovenskej, nie
je zmienka o ocenení najvyššom „Národný umelec“. Za socializmu to bolo
nielen ocenenie, ale i titul, ktorý sa ušiel len najvýznamnejším osobnostiam
na poli kultúry. A nebolo ich veľa.... Nedostal ho hocikto a už vonkoncom nie
kontroverzná osobnosť. Jeho nižším stupňom bol titul „Zaslúžilý umelec“. Na
obecnom úrade máme pamätnú tabuľu i takejto osobnosti, Márii Bancíkovej. Keď už je uvedené ocenenie z terajšej doby „Cena Ľudovíta Štúra“, mal
tam byť i „Národný umelec“. Alebo sa Matica slovenská na úrovni okresu i
obce k obdobiu, keď Vladimír Mináč žil, tvoril a bol jej predsedom, nehlási?
Ján Antal, Hnúšťa

kuriozít,

http://www.regionmalohont.sk/volny-cas/muzeum-socialistickych-kuriozit-v-hnusti/

Upozornenie

• Synagóga, Kokava nad Rimavicou
http://www.regionmalohont.sk/kostoly-sakralne-miesta/synagoga-kokavanad-rimavicou/

Uzávierka najbližšieho vydania Klenovských novín
bude 20. októbra 2017.

• Pohostinstvo U Sveťa, Klenovec –
občerstvenie

Možnosti ubytovania a občerstvenia v okolí:

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad Rimavicou
Vás pozývajú na

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 4. ročník
Súťaž vo varení tradičných jedál

v sobotu 7.októbra v Kokave nad Rimavicou pred kultúrnym domom.

Program súťažného dňa:
9.00 – 10.00 hod. registrácia súťažných družstiev
10.00 – 12.30 hod. príprava tradičných jedál
12.30 – 13.30 hod. ochutnávka pripravených jedál porotou
13.30 - 14.00 hod. vyhodnotenie naj jedla a naj stánku
od 14.00 hod. kultúrny program
Sprievodné podujatia:
atrakcie pre deti (nafukovací hrad), trdelníky, cukrová vata, vystúpenie hudobnej
skupiny Miral
Ste odborníci vo varení tradičných jedál? Neváhajte, prihláste sa do súťaže družstiev.
Záujemcovia (3-5- členné súťažné družstvá) sa môžu prihlásiť v kancelárii mikroregiónu (suterén kultúrneho domu v Klenovci ) alebo e-mailom: ozrodon@pmxmail.sk, resp. získať bližšie informácie na číslach 0907 806 230, 047/42 93245,
0903 559 014.
Príďte a ochutnáte tradičné jedlá, ktoré sa varili, varia a veríme, že aj budú naďalej
variť, aby sme zachovávali tradície našich predkov.
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Z dejín evanjelického a.v. cirkevného zboru v Klenovci

Päťsto rokov reformácie
31. októbra tohoto roku si pripomenieme 500. výročie zverejnenia
pamätných téz dr. Martina Luthera na dverách chrámu v nemeckom
Wittenbergu. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor emeritného seniora ECAV v Klenovci Dušana Germana.

- Povedzte nám, čo sa potom
udialo?

- Začalo sa hnutie, ktoré dalo cirkvi a
zároveň aj svetu novú tvár. Tézy sa
týkali neporiadkov, ktoré boli spojené
s vtedajším predávaním odpustkov.
Luther nezamýšľal založiť novú cirkev,
ale pre postoj vtedajších cirkevných
inštitúcií, pre ich odpor čo i len niečo
napraviť – zmeniť, nakoniec tá nová,
reformovaná (evanjelická) cirkev vznikla. Pred časom vyšla v slovenskom
preklade kniha, ktorú napísal známy
katolícky thübingenský teológ švajčiarskeho pôvodu a teologický poradca
II. vatikánskeho koncilu Hans Küng s
názvom Katolícka cirkev/stručné dejiny. V stati o reformácii autor veľmi
vysoko ocenil Luthera; napísal že reformátor „vyzýva cirkev, aby sa vrátila
k evanjeliu Ježiša Krista, ktoré vnímal
ako živé evanjelium v Svätom Písme
a najmä v Pavlovi, v jeho výrokoch: o
ospravedlnení hriešnika jedine vierou
a nie cez dobré skutky. Reformácii išlo
o toto!
- Ako sa reformačné vyšlienky
preniesli do našich krajov, do Malohontu?

- Pre lepšiu orientáciu spomeniem,
že územie Malohontu zodpovedalo približne severnej a strednej časti
dnešného okresu Rimavská Sobota
a severovýchodnej a východnej časti
okresu Poltár. V súčasnosti sa tento
názov nepoužíva. K otázke : Súvisí
to s husitskými vpádmi. Napríklad v
rokoch 1440 – 1467 vojensky ovládli

celé východné a stredné Slovensko.
Vplyv Jána Husa a husitov bol silný.
Bolo to jednak pre rečovú príbuznosť,
pre myšlienky obnovy a bola v tom aj
príťažlivosť Karlovej univerzity. Na nej
začiatkom 15. storočia študovalo cca
50 študentov zo Slovenska. Teda: boli
to osobné, kultúrne, obchodné i náboženské kontakty, ktoré umožňovali
rýchle prenikanie nových, reformačných prúdov na naše územie.
- Ako to bolo priamo v Klenovci?

- V zápisnici z kanonickej vizitácie
(kontrola zboru biskupom) z roku 1862
sa píše, že relatívne krátko po reformácii sa k nej pripojili všetky obce Rimavskej doliny. Klenovec spočiatku patril
pod cirkevný zbor Hnúšťa. V Evanjelickej encyklopédii Slovenska je údaj, že
hnúšťanský zbor vznikol v roku 1545
(niektoré pramene uvádzajú 1540), čo
je pozoruhodné. V roku 1614 sa Klenovec osamostatnil a vyvolil si svojho
prvého duchovného správcu, ktorým
bol Juraj Štefanides. (Pre zaujímavosť:
súčasný brat farár je v poradí 20.duchovný pôsobiaci v Klenovci.) Z histórie nášho zboru nemožno nespomenúť
zemiansku rodinu Kubíniovskú, ktorá
cirkvi venovala potrebné pozemky pre
školu a faru, neskôr aj podiely v urbáre. Viacerí muži z tejto rodiny boli dozorcami cirkevného zboru. Počas viac
ako 400-ročnej samostatnej existencie
evanjelickej cirkvi v Klenovci tu pôsobili mnohé významné osobnosti, či už
v radoch duchovných alebo aj učiteľov. Reformácia kládla veľký dôraz na

Pestrofarebná večerná krása nad Hvorou...

školstvo. Tam, kde sa zriadil zbor, tam
sa zriadila aj škola. Z duchovných tu
pôsobiacich spomeniam aspoň Pavla
Šramka a jeho syna Petra (prečítajme
si pieseň č. 71 z Ev. spevníka). Samozrejme, našu pozornosť by si zaslúžili aj
mnohí ďalší, to snáď inokedy v samostatnom článku. Rovnaké konštatovanie
platí aj o učiteľoch. Z nich spomeniem
Karola Salvu, ktorý v Klenovci prežil
neľahké chvíle.
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Majstri ĽUV

2017 z Klenovca

Ocenenie majster/majsterka ľudovej
umeleckej výroby udeľuje každoročne
odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a odborných pracovníkov. Laureátom tohto
významného ocenenia pre rok 2017 je
aj Ján Fotta.

- Čo poviete na záver?

- Ďakujem Pánu Bohu, že som členom
evanjelickej cirkvi, ktorá svoje učenie –
vďaka reformácii – zakladá len a len na
pravdách Božieho slova – na Biblii.

Ďakujem za rozhovor:
Anna Germanová

S t ĺ p č e k
Všimla/všimol som si... II.

DÚHU! - Noviny v papierovom vydaní majú fotky čierno-biele, avšak na
webovej stránke obce sú obrázky v
parádnom farebnom zobrazení. Najlepšie však je vidieť dúhu „naživo“ ! A
to verím, že ste ju mnohí pred pár týždňami (v júni, po zasadnutí redakčnej
rady KN) videli! Čo ste si pomysleli? Čo
ste cítili? Vieme, že je to symbol Božej
milosti... Nuž ja vždy cítim veľkú radosť
a vďačnosť. Na konci dúhy sa podľa
legendy hľadá poklad/šťastie, teda
niekde na Hvore alebo na Sinci, podľa
toho, či sa dívame naľavo alebo napravo... No pravé šťastie je možno nájsť
niekde medzi – práve POD tou dúhou,
teda v tomto našom Klenovci.
Dúha bola taká veľká, že sa do jedného záberu nedostala... ;-)

Jánovi Fottovi z Klenovca bolo udelené
ocenenie za výrobu v odvetví gubárstva. Z ovčej vlny tká koberce, surovice, guby a tiež pastierske kabáty (tzv.
huňa). V jeho tvorbe možno pozorovať
dokonalú znalosť vlny ako materiálu,
ktorého výnimočné vlastnosti zachováva citlivým ručným spracovaním. Jeho
výrobky sa vyznačujú vysokou úžitkovou a estetickou hodnotou. Technológia spracovania vlny je v súčasnosti
ojedinelá a vo využití na rôzne účelové
formy už vzácna.

Anna Germanová

...a pravá časť oblúka nad Sincom.

Majstrom ľudovej umeleckej výroby
sa stal aj Milan Stieranka z Klenovca
za výrobu v odvetví rezbárstvo. V jeho
tvorbe dominuje bačovský riad, najmä
črpáky, črpačky, formy na oštiepky, ale
aj sakrálne predmety, ako sú pastierske betlehemy či igurálne a zoomorfné
motívy znázorňujúce pastiersky život.
Pri výrobe črpákov dôsledne dodržiava
znaky charakteristické pre danú oblasť, napr. Horehronie, Detva, Liptov,
Gemer.
zdroj: www.uluv.sk
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Muzičky a malí tanečníci
Národné osvetové centrum a Občianske združenie RODON Klenovec v spolupráci s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote a Miestnym kultúrnym strediskom v
Klenovci zorganizovali od 13. do 19.augusta v obci Teplý Vrch 15.
ročník tvorivých hudobných dielní MUZIČKY, po druhýkrát v spojení s tanečnou tvorivou dielňou tanečníkov z detských folklórnych
súborov pod názvom Malí tanečníci.
Tvorivej dielne sa zúčastnilo desať
detských tanečných párov, ktoré
boli v minulom roku vybrané na
základe konkurzov v šiestich mestách Slovenska. Deti z DFS Ďumbier a z DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša, DFS Železiarik z
Košíc, DFS Kopaničiarik z Myjavy,
DFS Čakanka z Nového Mesta nad
Váhom, DFS Radosť z Trenčína,
DFS Kornička z Trenčína a za Banskobystrický kraj boli v konkurze
vybraté deti DFS Mladosť z Klenovca Alžbetka Váradiová a Miloš
Pašák. Pod vedením tanečných
pedagógov Agáty Krausovej, Slavomíra Ondejku, Kataríny Babčákovej, Alfréda Linckeho a Ondreja Galbičku si osvojovali štýlovú
interpretáciu tanečných typov

z jednotlivých obcí Šariša a Horehronia. K štýlovej interpretácii
viachlasného horehronského spevu deti viedla etnomuzikologička
Jana Ambrózová. Tvorivej dielne
sa zúčastnili i taneční a hudobní
pedagógovia niekoľkých detských
kolektívov.
Malí muzikanti z detských ľudových hudieb Zlatňanka zo Zlatých
Moraviec, Ďumbier z Liptovského
Mikuláša, ZUŠ Bernolákova z Košíc, Zuškáčik z Tlmáč, Leváranek
z Veľkých Levár, Jarabinka z Bratislavy a Malí huslisti z Červeníka
sa pod vedením lektorov Michala
Nogu, Milana Verónyho, Viliama
Gurbaľa a Michala Zelinku učili
štýlovej interpretácii piesní z folklórnych regiónov Horehronia a

Šariša, funkčne viazané k vyučovaným tanečným typom. Deti si
tak osvojovali zručnosti interpretácie ľudového tanca a hudby vo
funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom
prostredí. Vo voľnom čase sa muzikantom a tanečníkom venovali
animátori Viktor Brádňanský, Michaela Pockľanová a Lucia Zvarová. Organizačne tvorivé dielne
realizovali Stanislava Zvarová a
Jaroslav Zvara. Okrem výučby bol
pre deti pod vedením animátorov
pripravený i zaujímavý program:
interaktívne hry, kúpanie sa, opekanie či zaujímavá návšteva hradu
Modrý Kameň a múzejnej expozície hračiek a bábkarstva, ako
aj remeselné dielne s lektormi:
Július Bútora z Drienčan - práca s
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drôtom, Ľubomír Majan z Rimavskej Soboty – biče, práca s kožou,
Jaroslav Zvara z Klenovca – košíky, pedig a Miška Pockľanová zo
Svetlej – textil. Verejná prezentácia projektov sa uskutočnila v
Kultúrnom dome v Teplom Vrchu
19.augusta. Hojnému počtu divákov mladí talentovaní muzikanti a
tanečníci predstavili svoje hudobné a tanečné umenie, výsledky
tvorivého a konštruktívneho prístupu k didaktike tanca a hudby
pre rodičov, hostí i obyvateľov
obce Teplý Vrch a spoločná snaha
organizátorov, lektorov, animátorov a najmä účastníkov bola odmenená standing ovation. Tešíme
sa na stretnutie o rok.
Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a
Národné osvetové centrum Bratislava.
Stanislava Zvarová
odborná pracovníčka GMOS

Historické fotograie sú dokladom dokumentácie tradičnej ľ udovej kultúry.

RODON Klenovec realizuje ďalší projekt

Účastníci tvorivých dielní Muzičky a Malí tanečníci navštívili aj „Bábkarske múzeum“ v Modrom Kameni.

Ale ich hlavným cieľ om bolo zdokonaliť sa napríklad aj v ľ udovom tanci.

Občianske združenie RODON Klenovec patrí k aktívnym združeniam v
našej obci i v regióne, ktorému záleží
na rozvíjaní a uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry. Na základe výzvy Nadácie Poštovej banky sme sa uchádzali
o grant v programe Nápad pre folklór.
Projekt pod názvom Dokumentácia a
prezentácia prvkov tradičnej ľudovej
kultúry obce Klenovec máme podporený vo výške 1 100 eur, v rámci ktorého
sme mohli zakúpiť techniku potrebnú
k realizácii projektu a to fotoaparát a
kameru. V spolupráci s Gemersko –
malohontským osvetovým strediskom
v Rimavskej Sobote v rámci projektu
Čarovná studnička, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia sme realizovali školenie dobrovoľníkov, na tému Realizácia terénneho výskumu s lektorkou Annou
Hlôškovou z Univerzity Komenského v
Bratislave.
Aby sme projekt mohli úspešne zreali-

zovať, prosíme o spoluprácu Vás, milí
občania ! Prosíme všetkých, ktorým
záleží na tom, aby sme spracovali a
zdokumentovali zaujímavosti našej
obce Klenovec (fotograie, rozprávania
- nárečia, tradičný odev, zvykoslovie,
pracovné náradia, gastronómiu, atď.)
prihláste sa nám, že ste ochotní spolupracovať na projekte, a poskytnúť nám
vaše informácie, zapožičať fotograie a
iné materiály k zdokumentovaniu. Ide
o dobrovoľnícku prácu, preto odmenou
pre všetkých nás bude úspešne zrealizovaný projekt, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám.
Prihláste sa na tel. čísle 0904 875
368, ozrodon@pmxmail.sk alebo
osobne v kancelárii Miestneho kultúrneho strediska v Klenovci u Jaroslava
Zvaru, alebo na tel. čísle 0904 875 369
u Stanislavy Zvarovej. Tešíme sa na
spoluprácu!
Stanislava Zvarová
predsedníčka o. z. RODON
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International Folk Dance Festival Drieskes Kerremes SINT-GILLIS-WAAS

Súbor Vepor v Belgicku
Folklórny súbor Vepor sa vrátil z medzinárodného folklórneho
festivalu z belgického mesta Sint-Gillis-Waas. 31-členná výprava
tanečníkov, spevákov, muzikantov a remeselníkov bola šesť dní
účastníkom medzinárodného folklórneho festivalu Volkskuntfestival Drieskes Kerremes. V dňoch 25.- 30. júla spolu so súbormi z
Mexika, Bieloruska, Chorvátska, Portugalska a domácim súborom
z Belgicka prezentovala kultúru Slovenska, najmä regiónu Gemer
- Malohont.

Pred odchodom na zájazd sa niektorí
členovia súboru zamýšľali nad otázkou: - Keď budeme ubytovaní po rodinách, dohovoríme sa ?“ Po príchode
do Belgicka a po pridelení do rodín si
každý našiel spôsob ako sa dohovoriť a keď bolo treba naši študenti nás
presvedčili, že ovládajú cudzie jazyky.
Všetky naše vystúpenia sa konali v
meste Sint-Gillis-Waas, ktoré má okolo 17 000 obyvateľov. Na námestí vo
veľkom stane sme mali štyri večerné
a jedno popoludňajšie vystúpenie pre
deti, dôchodcov a telesne postihnutých
občanov a jedno vystúpenie v kostole,
kde zahrala ľudová hudba FS Vepor
spoločne s hudbami ostatných súborov
a súbor Vepor zaspieval Klenovskú
hymnu.
Na privítaní starostom hostiteľského
mesta a prvého nášho vystúpenia na

festivale sa zúčastnil aj Stanislav Vallo, veľvyslanec Slovenskej republiky
v Belgicku, ktorý nám po vystúpení
prišiel osobne poďakovať. Na všetkých vystúpeniach bolo vždy hľadisko obsadené do posledného miesta
s výbornou atmosférou. Divákom sa
páčili nielen naše tance, hudba, spevy,
ale zaujali ich aj heligonkári a hlavne
fujara, na ktorej hral Milan Katreniak.
Počas festivalu sa konal aj jarmok remesiel, ktorého sa zúčastnili aj remeselníci z nášho regiónu: s kožou Ján
Maciak, s bičmi Ľubomír Majan, s drôtom Július Bútora a bryndzové halušky
varila Marcela Jakabšicová.
Stretli sme sa s viacerými Slovákmi a
Čechmi, ktorí keď sa dozvedeli, že na
festivale je slovenský súbor, prišli nás
pozdraviť. Jeden deň sme sa v rámci
voľna zúčastnili zaujímavej prehliadky

historického mesta Bruggy, Ďalší deň
sme mali možnosť spolu s rodinami, u
ktorých sme boli ubytovaní, absolvovať
spoločné výlety po zaujímavostiach
Belgicka, ba niektorí aj Holandska.
Počas festivalu vznikali priateľstvá
nielen s domácimi, ale aj zahraničnými účastníkmi festivalu, o to ťažšie
bolo lúčenie pri odchode domov. A tak

okrem príjemných zážitkov sme si doniesli veľkú radosť z poznania nových,
milých a veľmi priateľských ľudí, hostiteľov a skvelý pocit, že sme dôstojne a
úspešne prezentovali svoju obec Klenovec, náš región Gemer – Malohont a
naše Slovensko.
Folklórny súbor Vepor ďakuje Občianskemu združeniu RODON Klenovec za
inancovanie nákladov spojených so
zájazdom a vodičom autobusu Petrovi
Spodniakovi a Romanovi Rončákovi
za bezpečnú jazdu a návrat domov.
- jz -

Časť členov FS Vepor a súborová ľ udová hudba v srdci Európy v Kremnických
Baniach.

Letné vystúpenia FS Vepor

Východná
V dňoch 30.júna a 1.júla sa mužská spevácka skupina FS Vepor zúčastnila
63. ročníka folklórneho festivalu Východná 2017, keď účinkovala v piatok 30.
júna v programoch Michala Nogu Pri muzike a Andrei Jágerovej V krčme, a
v sobotu 1. júla v repríze programu V krčme a sólistka speváčka FS Vepor
Stanislava Zvarová zaspievala v cintoríne vo Východnej na pietnej spomienke
na zosnulých folkloristov. Program V krčme divákom priblížil, čo všetko sa mohlo počas nedeľného popoludnia v dedinskej krčme v prvej polovici minulého
storočia odohrať. V programe V krčme účinkovali: MSS Vepor z Klenovca, MSS
Čierťaž z Nemeckej, Marta Tomková z Nemeckej, Marián Čupka zo Šumiaca,
Peter Kocák ml. z Vranova nad Topľou a bývalí sólisti FS Podpoľanec z Detvy.

Našich folkloristov na zájazde v Belgicku navštívil starosta hostiteľ ského mesta aj veľ vyslanec Slovenskej republiky.

Slávica festival Nitra
FS Vepor sa dňa 5. júla zúčastnil 9. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Slávica festival v Nitre na Svätoplukovom námestí.
V strede Európy
FS Vepor dňa 15. júla účinkoval v programe osláv 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska, ktoré v strede Európy, v Kremnických Baniach usporiadala Matica slovenská spolu s mestom Kremnica a obcou Kremnické Bane.
Kokava – Koliesko 2017
Na stretnutí mladých folkloristov, XXVIII. ročníku ľudovej kultúry KOLIESKO Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili aj členovia FS Vepor z Klenovca a to:
- v piatok 4. augusta sólistka-speváčka FS Vepor Stanislava Zvarová zaspievala
v programe pri fontáne a v programe v Bútorovom dvore s ĽH Jána Demeho a
v Sklárskom dvore zahrali a zaspievali heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak
- v sobotu 5.augusta zahrali a zaspievali heligonkári Ľubomír Zvara a Ján Kožiak v Remeselnej uličke.
- v nedeľu 6.augusta v programe Balady zaspievala v katolíckom kostole ženská spevácka skupina - doprovod Dávid Oláh, primáš ĽH FS Vepor a mužská
spevácka skupina – doprovod na heligónke Ľubomír Zvara.
- jz -
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Začali sa oblastné majstrovské futbalové súťaže sezóny 2017 – 2018

Prvá naša výhra až v štvrtom kole
Naši futbalisti pred začiatkom súťaže odohrali okrem turnaja Memoriál P. Slatinského len jeden prípravný zápas v Brezne. Pred
začiatkom súťaže sme doriešili prestupy: Miroslav Kubinec sa vrátil z Tisovca, prišiel Lukáš Ladyka z Hnúšte, Tibor Albert z Rimavských Janoviec a ešte riešime prestup jedného hráča z toho istého
klubu. Prvá trieda oblastnej súťaže (okresy Rimavská Sobota a Revúca) má 11 účastníkov, hrá sa dvojkolovo, čiže v jesennej časti
čaká naše mužstvo desať zápasov.

1.kolo – 20.august: Klenovec
– Muráň 0:4 (0:1); proti minuloročnému účastníkovi 5. ligy sme v
prvom polčase odohrali vyrovnaný
zápas, v samom závere polčasu sme
dostali nešťastný gól. Do druhého
polčasu sme nastúpili s odhodlaním
otočiť zápas, no ukázala sa kvalita a
skúsenosti súpera, ktorý ďalšími tromi
gólmi vyhral rozdielom triedy.
2.kolo – 27.august: Klenovec
– Rimavská Seč 2:2 (0:1), ani
druhý zápas na domácom ihrisku sme
nezačali dobre, čo využil súper a ujal
sa vedenia. Hneď na začiatku 2. polčasu sa nám podarilo vyrovnať, autorom gólu bol náš nový hráč T. Albert.
Zdalo sa, že zápas zvládneme. Prišli
však šance, ktoré sme nevyužili a následne z rýchleho protiútoku sa podarilo hosťom dať ďalší gól a prehrávali
sme 1:2. Až v samom závere zápasu
sme z pokutového kopu vyrovnali gólom M.Miháľa.
3.kolo - 3.september: Radnovce – Klenovec 6:0 (4:0);
tento zápas nám absolútne nevyšiel a
prehrali sme ho zahanbujúco vysoko.
Z týchto výsledkov som bol neskutočne sklamaný, no dúfam, že chlapci
vstúpia do seba a predvedú nám výkony, na aké sme boli u nich zvyknutí
.Budeme sa snažiť robiť dobré menu
našej obci Klenovec a potešiť zlepšenou hrou našich verných fanúšikov.
4.kolo - 10.september: Kle-

novec - Revúčka 9:1 (4:1),
konečne, až v treťom zápase na domácom ihrisku, sme bodovali naplno.
A to vďaka poriadnej kanonáde....Už
v 8.min. dal Doboš vedúci gól a ten
istý hráč v 21.min. pridal aj druhý gól.
O dve minúty neskôr už bolo 3:0 po
presnom zásahu Alberta a v 39.min.
pridal štvrtý gól Hruška. Hostia ešte
gólom do šatne znížili, ale po prestávke to už bola strelecká explózia nášho
mužstva. Dva góly dal Bavala, po jednom pridali Albert, Miháľ a Kubinec.
Ale pozor: v tabuľke pravdy sme stále
poslední s mínus piatimi bodmi!
V doterajších zápasoch nastúpili v dre-

se nášho klubu títo hráči: brankár Igor
Hruška, hráči v poli Vladimír Parobek,
Milan Boháčik, Lukáš Brndiar, Martin
Kučerák, Tomáš Medveď, Michal Bavala, Maroš Hruška, Miroslav Kubinec,
Radoslav Doboš, Tibor Albert, Pavel
Pavlík, Marek Medveď, Tomáš Ulický, Šimon Biely, Marek Miháľ, Pavol
Bálint, Tomáš Brndiar a Lukáš Ulický.
Ján Brndiar, manažér klubu
Tabuľka I.triedy:
1. Muráň

4

3

1

0

8:0

10

2. Jelšava

4

2

1

1

11:8

7

3. Radnovce

3

2

0

1

10:7

6

4. Ožďany

3

2

0

1

7:7

6

5. Veľký Blh

4

2

0

2

6:6

6

6. Rim. Seč

3

1

2

0

7:2

5

7. Sirk

3

1

1

1

5:5

4

8. Klenovec

4

1

1

2

11:13

4

9. Kráľ

3

1

0

2

5:7

3

10. Revúčka

3

1

0

2

3:10

3

11. Uz. Panica

4

0

0

4

4:12

0

Turistika na Slopovo
Milovníci prírody a turistiky, ktorí sa zúčastnili turistického výstupu dňa 8. júla
2017 na druhú najvyššiu rozhľadňu
regiónu Malohont Slopovo – Laz a využili krásne slnečné dopoludnie, neboli
sklamaní.
Po turistickej prechádzke lesom a lúkami získali od organizátorov odmenu
– na pamiatku odznak a na doplnenie
stratenej energie výborný guľáš. Pri
Rozhľadni Slopovo sa zišlo cca 150
turistov z rôznych kútov regiónu, Slovenska a aj zo zahraničia, návštevníci
rôzneho veku, od najmenších (ktorých
vyniesli rodičia) až po dôchodcov, ktorí
dokázali aj napriek svojmu veku zdolať
výstup do nadmorskej výšky 845 met-

Leto sa pomaly končí. Skončil sa čas dovoleniek, prázdnin, oddychu a relaxu. Voľný čas
trávia naši občania rôznym spôsobom. Niektorí
možno boli na zahraničných dovolenkách, iní
svoj voľný čas trávili na Slovensku buď prehliadkami kultúrnych pamiatok, iní relaxovali
v prírode, na chatách a pod. Najlepším a isto
aj najvyhľadávanejším osviežením počas horúcich letných dní je pobyt pri vode. Žiaľ, túto
možnosť v súčasnosti naša obec neposkytuje,
pretože naše kúpalisko je už druhý rok zatvorené a preto mnohí naši občania hľadali osvieženie počas horúčav na kúpaliskách a vodných
plochách v blízkom, ale aj vzdialenejšom okolí.
Nie každý má však možnosť, čas, ale aj inančné prostriedky na pravidelnejšie návštevy týchto vodných plôch. Týka sa to aj školopovinných
detí, ktoré počas prázdnin nemajú možnosť tráviť zmysluplne svoj voľný čas.

rov nad morom.
Na rozhľadni bola osadená aj schránka s vrcholovou knihou, kde budú
návštevníci zapisovať dátum návštevy,
svoje mená, dojmy z cesty a výhľadu
z rozhľadne. Tiež si môžu svoje turistické zápisníky opečiatkovať pečiatkou
Rozhľadne Slopovo. Schránku vyrobila
SOŠ Hnúšťa a osadili ju šikovní muži,
ktorí sa tiež zúčastnili turistiky.
Po oddychu a vychutnaní si krásnych
výhľadov na okolie za slnečného počasia sa účastníci turistického výstupu
vybrali na cestu domov.
Ďakujeme organizátorom a dobrovoľníkom za pomoc a prípravu tohto turistického podujatia.
- mk -

Klenovské kúpalisko, ktoré po jeho otvorení
bolo pýchou Klenovca a často naň chodili aj
návštevníci z iných obcí, postupne chátralo, v
posledných rokoch prestal fungovať detský bazénik, neskoršie bufet, klesla návštevnosť, až
sa pred dvomi rokmi brány kúpaliska zavreli.

Kúpalisko chýba
Prešli dva roky a nič sa nedialo. Až teraz obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie o vypracovaní
projektu na rekonštrukciu kúpaliska. Pretečie
isto veľa vody Rimavou, kým sa projekt vypracuje a hlavne kedy a či vôbec sa pristúpi k jeho
realizácii. A keď sa tak stane, znova nastane
ten istý problém s prevádzkou kúpaliska, kým
sa nezmení ilozoia pohľadu na fungovanie
kúpaliska ako na službu, ktorú poskytuje obec

Futbal žiakov

Súťaž sa začala aj pre našich žiakov. V
tejto sezóne hrajú v prvej triede, ktorá
teraz nie je rozdelená do skupín a preto je tam až trinásť družstiev, čiže ich
čaká dlhá a náročná sezóna. Naši hráči Erik Hruška a Igor Tomo hrajú aj za
MFK Tisovec (striedavý štart), z Tisovca hrajú za nás takto traja hráči. Žiaci
zatiaľ predvádzajú dobrú hru a želám
si, nech sa im takto darí aj v ďalších
zápasoch. Doterajšie výsledky:
1.kolo: Klenovec – Rimavské Janovce 3:2 (2:2), naše góly: Hrivnák,

Ján Cibuľa, Kubinec; v 2.kole sme mali
voľno, predohrávané 13.kolo: Lenartovce – Klenovec 0:0, 3.kolo: Klenovec – Jelšava 3:1(2:0), všetky

naše góly dal Ján Cibuľa.
4.kolo - 9.9. : Revúčka - Klenovec 0:11
(0:5), góly : Ján Cibuľa 5, Igor Tomo 3
(jeden z 11 m), Denis Oláh, Košičiar,
Lukáš Cibuľa.
Káder nášho žiackeho družstva: Erik
Hruška – Denis Oláh, Igor Tomo, Juraj
Hrivnák, Karol Cibuľa, Alexander Cibuľa, Ján Cibuľa, Aikilas Cibuľa, Lubomír
Husanica, Nicolas Černák, Martin Kubinec, Jaroslav Bobák, Lukáš Bobák,
Michal Cibuľa, Adrián Oláh, Martin
Košičiar, Barnabáš Oláh; trénerom je
Pavel Fiľo, vedúcim družstva Marek
Medveď. Tabuľka I.triedy žiakov:
1. Muráň

5

4

0

1

37:6

2. R. Janovce

5

4

0

1

33:7

12

3. Klenovec

4

3

1

0

17:3

10

4. Jelšava

4

3

0

1

50:5

9

5. Radnovce

4

3

0

1

12:4

9

6. Veľký Blh

4

2

0

2

11:11

6

7. Hajnáčka

4

2

0

2

11:13

6

8. Jelšava

5

2

0

3

13:27

6

12

9. Lenartovce

4

1

2

1

5:6

5

10. Lubeník

4

1

0

3

6:16

3

11. Ožďany

3

0

1

2

4:31

1

12. Rim. Seč

4

0

0

4

4:33

0

13. Revúčka

4

0

0

4

2:43

0

svojim občanom. Naša obec v poslednom období investovala veľa inančných prostriedkov do
rôznych zariadení na šport a oddych občanov,
nie všetky sú však účelne využívané. Investovalo sa tisíce eur do nefunkčnej športovej haly, podobne je isto málo využívaný dvor aktívneho odpočinku a pod. Preto si myslím, že 1-2-mesačné
prevádzkovanie kúpaliska (aj to len v prípade
vhodného počasia) v plnej inančnej réžii obce
by si naša obec mohla dovoliť. Podobne to funguje aj v obciach s 200 – 300 obyvateľmi, ako to
bolo prezentované nedávno v televízii TA 3, kde
ani len neuvažujú o uzavretí kúpaliska. Preto
treba vyvinúť zvýšené úsilie o čo najrýchlejšiu
realizáciu projektu rekonštrukcie kúpaliska, aby
sa čo najskôr stalo naše kúpalisko znova centrom osvieženia, relaxu a oddychu pre našich
občanov a možno aj občanov z okolitých obcí.
Slavomír Hruška
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Bedmintonová jar 2017
Prvá polovica bedmintonovej sezóny 2017 patrila celoslovenským kvaliikačným turnajom Grand Prix, oblastným majstrovstvám Slovenska vo všetkých vekových kategóriách a majstrovstvám Slovenska veteránov. Členovia Bedmintonového oddielu TJ
Družstevník Klenovec sa predstavili na väčšine z týchto podujatí s
menšími, ale aj s väčšími úspechmi.

Hoci vo vekových kategóriách do 11
a do 13 rokov máme desať hráčov a
hráčok, ani jeden z nich neštartoval na
najvýznamnejších celoslovenských podujatiach od začiatku sezóny, hoci sa
niektoré z nich konali v blízkom okolí.
Zčasti je to nezáujmom detí merať si
sily s najlepšími, nedostatočnou výkonnosťou alebo nezáujmom rodičov
vycestovať na tieto podujatia. Rovnako
sú na tom aj hráči patriaci do kategórie
do 15 rokov.
Hráčky našej „elitnej“ kategórie do
17 rokov, v ktorej štartujú Alžbeta Bálintová, Frederika Bálintová a Michaela Ostricová, zazanamenali niekoľko
dobrých výsledkov. Z dvoch turnajov
Grand Prix, ktoré sa uskutočnili v Ko-

šiciach a Bratislave, doviezla Frederika
tri bronzové umiestnenia. Dve z mixu
a jedno zo štvorhry dievčat. Alžbete a
Michaele chýbal v niektorých prípadoch k zisku medailového umiestnenia
povestný krôčik. Na oblastných majstrovstvách Slovenska do 17 rokov v
Prešove sa podarilo „urobiť“ Frederike
zatiaľ najlepší výsledok, keď v mixe
spolu s Čiškom (KGB Rožňava) vybojovali striebornú medailu.
V kategórii do 19 rokov štartovali na
turnajoch Grand Prix v Bratislave a Ilave a na oblastných majstrovstvách Slovenska všetky tri spomínané dievčatá.
Tu sa im však už nepodarilo vybojovať
žiadne medailové umiestnenie, hoci
blízko k nim mala Frederika a aj Alž-

Majster Slovenska veteránov nad 70 rokov Ivan Majorský (v strede) s nastupujúcou generáciou klenovských bedmintonistov.

Memoriál Pavla Slatinského
V sobotu 22.júla sa konal 22. ročník
Memoriálu Pavla Slatinského, na ktorý
nám po dvoch rokoch prišiel plný počet
mužstiev, nikto účasť neodriekol. Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Brezna
(účastník oblastnej Banskobystrickej
súťaže), dve mužstvá z 5. ligy (Kokava nad Rimavicou a Hnúšťa) a naše
domáce mužstvo.
Semiinálové výsledky: Klenovec Hnúšťa 0:2; Brezno - Kokava 3:1.
V obedňajšej prestávke nastúpili naši
žiaci proti rimavskosobotským žiakom
U 13. Zápas sa hral v daždi, ktorý
osviežil horúci deň a naši žiaci tento
zápas vyhrali 4:3. V zápase o 3. miesto

v turnaji sme nastúpili proti Kokave nad
Rimavicou. Tento zápas sme vyhrali po
dobrom výkone našich hráčov jednoznačne 5:0. Finále medzi Breznom a
Hnúšťou skončilo víťazstvom Brezna
1:0. Pri prvej účasti u nás sa Brezno
stalo víťazom turnaja. Pochutili sme si
na chutnom občerstvení, podávala sa
klobása, dva druhy guláša, pivo, kofola. Turnaj dopadol dobre.
Ďakujeme sponzorom, obci Klenovec, všetkým zúčastneným mužstvám, usporiadateľom, ktorí obetovali mnoho svojho voľného času,
divákom za ich účasť a podporu.

beta.
Kategória dospelých mala svoje dejiská turnajov Grand Prix v Trenčíne
a Bratislave. K Alžbete a Frederike
sa pridal Dárius Bálint, ktorý na týchto turnajoch plnil aj funkciu poradcu a
trénera. Ani na jednom z týchto turnajov sa nám medaila „neušla“, hoci aj tu
mal Dárius niekoľko možností na zisk
cenného kovu. Podobný scénár mali
aj oblastné majstrovstvá Slovenska v
Košiciach.
25. ročník majstrovstiev Slovenska
veteránov boli zatiaľ najúspešnejšou
akciou, ktorú bedmintonisti z Klenovca
absolvovali. Ivan Majorský (72-ročný
!!!) vybojoval titul majstra Slovenska
vo dvojhre v kategórii nad 70 rokov. V
mixe pre nedostatok ženských partne-
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riek neštartoval a vo štvorhre ostal s
Vyšnyim (Košice) tesne pred bránami
semiinále. Dobre mu sekundoval aj
Richard Bálint (46) v kategórii 45-50
rokov, ktorý vo štvorhre mužov spolu
s Kurimaiom (Prešov) vybojoval titul
majstra Slovenska. V ťažkom inálovom zápase porazili niekoľko rokov
nezdolanú dvojicu zo Žiliny Novák/Milec. Striebro priviezol Bálint z dvojhry
mužov, keď podľahol spoluhráčovi zo
štvorhry Kurimaiovi. Aj v mixe sa Bálint
tešil z medaily. Zbierku skompletizoval
bronzom, ktorý vybojoval s Hlavačkovou (Partizánske).
V letných mesiacoch bola turnajová pauza, pretože druhá polovica
sezóny 2017 začala až na prelome
augusta a septembra medzinárodným turnajom YONEX Slovak Open
2017, ktorý sa uskutočnil v Trenčíne.
Richard Bálint

Gemerský pohár 2017

V Hrachove sa uskutočnil už 18.
ročník Gemerského pohára v bedmintone. V kategórii dorastu a dospelých hralo šesť párov rozdelených
do dvoch skupín, kde zmiešané páry
odohrali stretnutia každý s každým.
Skupinu A ovládli vysokoškoláci, súrodenci Vladan a Viktória Pevní (GMH
Hnúšťa) pred párom Jaroslav Čiško
(KGB Rožňava)/ Frederika Bálintová
(Družstevník Klenovec). Tretí skončili
Tomáš Chovanec / Radka Vetráková z
ŠK Hrachovo. Skupinu B vyhrali odchovanci Klenovca Richard Šmatlák
(Lokomotíva Košice)/ Romana Surová
(Spoje Bratislava) pred párom Martin
Vrbinský/ Eugénia Daniová (ZŠ NR
Hnúšťa). Tretí skončil pár z Hrachova
Richard Šustek/ Kristína Stieranková.
Výsledky stretnutí o poradie:
inále: Šmatlák/Surová – Vladan Pevný/ Viktória Pevná 3:0 (mix: 21:8,
21:11, GS: 21:8, 21:14, MS: 21:14); o
3. miesto: Vrbinský/ Daniová – Čiško/
Bálintová 3:0 (Mix: 19:21,21:20,11:7;
GS: 20:21, 21:15, 11:4; MS: 21:14);

o 5. miesto: Šustek/ Stieranková –
Chovanec, Vetráková 2:1 (Mix: 21:10,
GS: 21:9, MS: 21:15). Z výsledkov je
zrejmé, že Klenovec zastupovala iba
Frederika. Obhajcovia minuloročného
prvenstva Dárius a Alžbeta Balintovci
boli „rozbehaní“. Dárius bol na kurze
trénerov bedmintonu a Alžbeta na rodinnej akcii pri Bratislave.
V žiackej kategórii hralo až 12 párov.
Náš oddiel mal zastúpenie len v Evke
Hruškovej. Jej partnerom bol Stanislav
Páleš (NR Hnúšťa). Vyhral kombinovaný pár Tobias Adrian Hanes (ZŠ
NR Hnúšťa)/ Kristína Stieranková (ŠK
Hrachovo). Vo inále im nestačil vyššie
spomínaný pár Páleš, Hrušková. Výsledok: Mix: 15:5, 15:8; GS: 15:5, 15:8;
MS: 15:11. Tretie miesto obsadil pár
Jozef Trnavský(ZŠ NR Hnúšťa)/ Lea
Romana Bálintová (GMH Hnúšťa).
Víťazi boli odmenení krásnymi pohármi. Ďakujeme Milanovi Kederovi za
vzornú organizáciu tohto podujatia a
obetavosť v tomto športovom odvetví !!
!
Ivan Majorský

- jb -

Pozvánka pre nohejbalistov

Partia nohejbalových nadšencov a obec Klenovec pozýva všetkých na 8.
ročník nohejbalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 15. septembra od 9:00
hod. na multifunkčnom ihrisku na sídlisku. Príďte sa všetci pozrieť a povzbudiť
svojich favoritov. Občerstvenie bude pripravené pre všetkých.
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