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SILVESTER, SILVESTER
... čo s ním, ako ho stráviť a s kým? Povzdychol si nejeden z nás s blížiacim sa
záverom roka. Existuje niekoľko riešení pri lúštení tohto problému a vždy si nejaké
nakoniec vyberieme. A vždy veríme, že bude to naj... Jedno z týchto riešení ponúkol
aj Obecný úrad vo Veľkom Klíži, ktorý pre svojich občanov pripravil Silvestrovský
ples a tým nadviazal na tradíciu konania týchto plesov v našej obci.
V deň D sa do sály nášho kultúrneho stánku už pred ôsmou hodinou
večer začali schádzať prví plesajúci.
Vítali ich veselé rytmy kapely Minor.
Hneď v úvode bolo zlosovanie vstupeniek. Ples slávnostne otvoril starosta
obce Jozef Bielich. Hudobníci hrali
rezké piesne, čo lákali ľudí na parket.
Nakoniec sa v sále zabávalo asi sto plesajúcich z našej obce ale i hostia z okolia. Pre všetkých bola pripravená chutná večera
z varešky Márie Šusterovej, ktorá mala dobré pomocníčky - kolegyne poslankyne
Ing. Lýdiu Poliačikovú a Helenu Spišiakovú. Nechýbala ani vynikajúca torta, na
ktorej sme si mohli pochutnať. O polnoci sme sa všetci svorne rozlúčili so starým
rokom a s ováciami sme privítali ten nový. Tradične sme si priali zdravie, šťastie
i splnenie tajných prianí. A vonku pred kulturákom osvetľoval oblohu ohňostroj.
Na žiadnom plese nesmie chýbať ani bohatá tombola. Šťastena si vybrala svoje
„obete“ a ostatní im to priali a zostali v nádeji, že snáď nabudúce...
Zábava gradovala a trvala do skorého rána. Ohlasy boli dobré a „cudzinci“
sľúbili, že prídu aj o rok. Čo viac si organizátori môžu priať?

Text - Ing. Zuzana Holáková
Foto - Ivan Marko

POZVÁNKA
Hostinec Mária Šusterová a „obecní aktivisti“ pozývajú na

Fašiangový sprievod

v sobotu 11. februára 2011 o 13,00 hod. od kaplnky v Klíži.
(Bude sa konať iba za priaznivého počasia).
V sobotu 18. februára o 20,00 hod. sa bude konať

FAŠIANGOVÁ Z ÁBAVA a POCHOVÁVANIE BAS Y
v kultúrnom dome v Klížskom Hradišti. Hudba Šarina.
Srdečne Vás pozývame.

Na štyridsiaty deň po Vianociach každoročne
slávime sviatok Obetovania Pána. Ešte nedávno sme
ho nazývali Hromnice. Cirkev sa však vrátila k pôvodnému názvu, pretože vyjadruje dôvod, kvôli ktorému
zaviedla tento sviatok: Panna Mária a svätý Jozef
priniesli dieťa Ježiša na štyridsiaty deň po narodení
do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa vtedajších
zákonov obetovali Pánu Bohu.
Máme pred sebou najľudskejší obraz: Dieťa v matkinom náručí. Boží Syn sa nám stáva podobný naozaj
vo všetkom. Aj v tom, že ho matka prináša do chrámu
ako dar Bohu Otcovi - Prameňu všetkého života.
Tu sa nám zjavuje zmysel každého otcovstva aj
materstva: Aby otec a matka obetovali svoje dieťa
Pánu Bohu. Pán Boh im daroval dieťa a oni ho pri
krste vkladajú do Božích rúk. V tomto úkone sa prejavuje aj túžba po určitej životnej istote. Lebo človek
si nevystačí sám. Rodičia zverujú svoje dieťa Božej
láske a starostlivosti.
Pannu Máriu môžeme sledovať aj ďalej. Prišiel
čas, keď svojho Syna už nenosila na rukách. Naďalej
ho však milovala a nosila ho vo svojom srdci. Kým
bol malý, starala sa oňho so všetkou láskou. Keď sa
naplnil čas, dospelý Pán Ježiš od nej odišiel. Nebránila
mu, hoci rozlúčka s ním bola bolestná. Zostala s ním
spojená. Niekoľko ráz sa s ním stretla. Sprevádzala
ho na jeho krížovej ceste na popravisko. Ba vydržala
pri svojom milovanom Synovi aj vtedy, keď zomieral.
Srdce jej krvácalo pri pohľade na trpiaceho Syna. A on
v najhroznejších mukách nemyslel iba na seba, ale
postaral sa o svoju matku. Zveril ju apoštolovi Jánovi,
aby ju v starobe opatroval.
Teraz to prenesme do nášho života. Rodičia tiež
nosia na rukách svoje bábätká. Príde čas, keď ich už
zložia z rúk. No aj naďalej ich nosia vo svojich srdciach. Vedia, že ich deti, pokiaľ sú malé, potrebujú
najväčšiu lásku a starostlivosť. Venujú im svoj čas,
svoju trpezlivosť i námahu, svoje deti usmerňujú, vedú,
odpovedajú na ich otázky a hrajú sa s nimi.
Všetky deti raz dospejú. Rodičia ich vyprevádzajú
do zamestnania, do manželstva, do života. Bývajú to
bolestné rozlúčky. Dobrí rodičia aj svojich dospelých
synov a dcéry nosia vo svojich milujúcich srdciach.
Sprevádzajú ich na životných cestách niekedy s bolesťou, inokedy s radosťou, no vždy s láskou. A neprestávajú sa za nich modliť.
Každý z nás je dieťa svojich rodičov. Aj my máme
svojich rodičov nosiť vo svojich srdciach. So zomrelými
sa môžeme spájať v každodennej modlitbe. Žijúcim
prejavujme svoju lásku, vďačnosť, pozornosť, ochotu
im pomáhať vo všetkom, čo potrebujú. Postarajme
sa, aby mali pokojnú starobu. Ak s nimi nebývame,
navštevujme ich, zavolajme im. Doprajme starým
rodičom, aby sa mohli potešiť z vnúčat.
Dieťa Ježiš, Panna Mária i svätý Jozef nám dávajú
príklad, ako si prežiť život vo vzájomnej láske. Nech
aj nám pomáhajú, aby sme sa všetci - rodičia i deti nosili navzájom v srdciach. Tak nás bude hriať a spájať
láska v celom našom živote.

Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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Zo života detí našej MŠ :

„ K Ŕ M E N I E Z V I E R AT “
Súčasťou environmentálnej výchovy našej Materskej školy vo Veľkom Klíži je lesná
pedagogika a spolupráca s lesným pedagógom. V rámci niekoľkoročnej spolupráce
našim cieľom je, aby deti získali úprimný vzťah k nášmu zelenému bohatstvu, ktoré
našu materskú školu obklopuje. Je ním pekná príroda – les, kde chceme dosiahnuť,
aby deti chodili po lese s otvorenými očami, aby si všímali krásu našich lesov, aby toto
všetko cítili, vnímali, ale aby sa v lese chovali tak, ako sa na nás všetkých patrí. Deti
majú možnosť les, ktorý obklopuje našu materskú školu, vnímať všetkými zmyslami:
vidia, počujú, ovoniavajú, ochutnávajú, ohmatávajú. Majú možnosť vidieť stromy
a všetko čo v lese je, počuť šum lesa, štebot vtákov, cítiť vôňu lesa, môžu privoniavať,
môžu ochutnávať plody, čo v lese rastú, môžu ohmatávať listy, stromy a pod. Dôraz
kladieme hlavne na učenie sa v lese a v lesnom prostredí. Zážitkovým učením v lese si
získavame srdcia našich detí, spoločne pripravujeme pre ne hry a súťaže a takýmto
spôsobom sa im snažíme odovzdať informácie, svoje skúsenosti, ale najmä lásku a úctu k prírode a ku všetkému živému. Dňa 19.1.2012 sme
sa opäť vybrali do lesa. Pozvali sme medzi nás aj rodičov detí a uskutočnili sme vychádzku za účelom kŕmenia zvierat v zime. Táto aktivita je
zameraná na ochranu a starostlivosť o zvieratá v zimnom období. Deti majú k zvieratám veľmi
blízky vzťah a preto sme sa rozhodli odniesť im do lesa potravu, ktorú im priniesli z domu.
Boli to jablká, suchý chlebík, seno, mrkva, zrno a kukurica. Nevedeli sa dočkať okamihu,
Problém vzťahu človeka a prostredia patrí kedy už pôjdeme za zvieratkami . Počasie nám prialo, cesta do lesa bola mierne zasnežená
a tak deti mali možnosť odviezť potravu na sánkach a pritom vyhľadávať stopy zvierat v lese.
k stálym problémom. Človek si prostrednícProgram na vychádzke sme si spestrili hrami a rozprávaním o zvieratkách. Takto mali naše
tvom vedy a techniky stále viac podmaňuje
deti možnosť stráviť príjemné, poučné a prospešné dopoludnie.
prírodu. Už dávno sa prekonal názor, že možno
Darina Halmová, riad. MŠ
žiť i bez mnohých rastlín a živočíchov, ktoré
buď vymizli, alebo sú ohrozené v našom ekosystéme. Niekde som čítala, že zo 47 sledovaTieto slová povedala väčšina návštevníkov usporiadateľom pri odchode zo Silvestrovského
ných druhov chránených rastlín od roku 1950
vymizlo z nášho územia 15 druhov. Neraz sa plesu, ktorý usporiadala obec Veľký Klíž v posledný deň roku 2011. Po dvoch rokoch nekonania
stretneme s názorom, že človek si vedome plesov sa vedenie obce rozhodlo, že sa pokúsi nadviazať na minulé roky, kedy plesy boli pripravené
zhoršuje životné prostredie až tak, že môže na vysokej úrovni s veľkým počtom návštevníkov.
Aj tento rok Silvestrovský ples vedenie obce pripravilo so všetkou zodpovednosťou, aby hosdôjsť ku katastrofe. Podaktorí si s ľútosťou
tia
strávili
poslednú noc roku 2011 v čo najlepšej pohode a dobrej nálade. Výzdobou sály sme sa
spomínajú, aké boli rieky kedysi čisté a lesy
snažili
vytvoriť
príjemné prostredie. Bola pripravená vynikajúca večera, bohatá tombola. Do tanca
nedotknuté. Sú medzi nami aj ľudia, ktorí sa
a na počúvanie hrala hudobná skupina MINOR. Hoci návštevníkov plesu bolo menej ako sme
o prírodu príkladne starajú, hlavne v zimnom
očakávali, nálada bola výborná až do skorého rána.
období. A tým sa pričiňujú o zachovanie príTýmto by som chcel poďakovať kuchárke za vynikajúcu večeru, pomocníčkam v kuchyni,
rodných krás aj pre ďalšie generácie.
obsluhujúcemu personálu, manželom v bufete, ktorí sa starali, aby dobrú večeru bolo čím zapiť,
Hoci tohoročnej zimy máme už polovicu pracovníkom pri vstupnom a v šatni, predavačkám tomboly, ako i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôza sebou, tuhé mrazy nedosiahli až také hod- sobom bez nároku na finančnú odmenu pomohli pri usporiadaní silvestrovského plesu. Títo všetci
noty, na aké sme boli zvyknutí v minulosti. vymenili domáce pohodlie, aby návštevníci plesu strávili silvestrovskú noc v čo najlepšej zábave.
No spomínam si na jeden biely mrazivý deň.
Ďakujem sponzorom, ktorí hodnotnými cenami prispeli do tomboly.
Mráz nakreslil na sklá oblokov čudesné kvety
Veríme, že usporiadaním tohoročného silvestrovského plesu sme nadviazali na dlhoročnú
a stromy, kríky a ploty boli posypané strie- tradíciu konania plesov v našej obci a že aj v roku 2012 sa nám podarí usporiadať Silvestrovský
borným srieňom. Kŕdle vrán sedeli v ten deň ples aspoň na takej úrovni, ako bol tento.
schúlené na stromoch. Vrabce a sýkorky bolo
Jozef Bielich, starosta obce
možné vidieť iba cez poludnie, keď sa slnko
ukázalo na pár minút, aby sa vzápätí zasa
zahalilo do mrazivej hmly.
V nedeľu 8. januára 2012 sa konal v kultúrnom dome už takmer tradičný stolnotenisový
A práve vtedy cez to poludnie som bola turnaj. Začiatok bol naplánovaný na 14 -tu hodinu, no už od 13 -tej sa začali schádzať prví
na ulici a naskytol sa mi nádherný okamih. nadšenci, ktorí sa chceli skôr rozcvičiť či si zopakovať posledné údery. Všetci účastníci boli
V susednej záhrade majú nasadených niekoľko rozdelení do kategórie do 18 rokov a kategórie dospelých.
ovocných stromov, ale čo je na nich výnimočV skupine dorastu so 6 účastníkmi sa hralo systémom každý s každým. Po odohraní všetkých
né, že na každom strome visia dve kŕmidlá pre zápasov bez prehry sa stal suverénnym víťazom Jakub Bielich, na 2. mieste skončil Filip Néč a 3.
vtáky. Za tých pár minút sa nahrnulo všetko miesto obsadil Samuel Beliansky. Všetci účastníci dostali z rúk starostu sladkú odmenu.
vtáctvo z okolia ku kŕmidlám. Bola to hotová
Zápasy v kategórií mužov sa začali hrať po vyžrebovaní účastníkov do dvoch skupín. V každej
invázia. Určite je viac takých, ktorí v zime z nich odohrali hráči medzi sebou vzájomné zápasy. Štyria najlepší postúpili do štvrťfinále, kde
nezabudli na zvieratá, ktoré v tuhej zime bez si to rozdali systémom K.O. o celkového víťaza. V semifinále sa stretli dvojice Martiška Jurajich pomoci mnohé by uhynuli. Sýty tvor znáša Bielich Patrik, Boldiš Miroslav- Žikavský Štefan st. V súboji porazených zvíťazil pomerom 3:2
mráz lepšie ako hladný. Pripojme sa aj my Boldiš nad Bielichom a obsadil konečné 3. miesto. Vo finále sa stretli zaslúžene najlepší hráči
ostatní k týmto ľuďom, k úsiliu o zachovanie turnaja a po napínavom priebehu rozhodol o svojom triumfe Martiška 3:2 na sety. Starosta
dobrého životného prostredia, o správnu rov- odovzdal každému účastníkovi fľašu sektu a na záver poďakoval všetkým za účasť. Turnaj
prebehol v duchu fair - play. Organizátori a účastníci sa už tešia na ďalší ročník a dúfajú v ešte
nováhu medzi človekom a prírodou.
väčší
počet hráčov za zelenými stolmi.
MS
Anna Kňazeová

Krása a bohatstvo prírody

Silvestrovský ples – o rok prídeme znovu

Stolnotenisový turnaj
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... že ste nás do Vášho príbytku prijali a naše koledy a pesničky si vypočuli. Dobre
sa tu mávajte, s Bohom zostávajte....Možno práve touto básničkou sa s Vami
lúčili koledníci DOBREJ NOVINY počas uplynulých vianočných sviatkov.
V našej farnosti (bez filiálky), koledovali tri skupinky. Prvá pod vedením
Zuzanky Radošovskej. V tejto skupinke koledovali Terezka Urbanová, Saška Néčová, Martinko
Néč, Erika Benková, Šimonko Beliansky a po prvýkrát sa pripojila aj Emília Stanková so svojou
vnučkou Tamarkou Stankovou. Osobne som veľmi rada a vyslovujem poďakovanie Emílii Stankovej,
že osobným príkladom podporila túto akciu a stala sa tak pre rodičov a starých rodičov vzorom.
Lebo naše deti vidia náš príklad a to je pre ne v živote ako maják. Sme pre ne modelom, ktorý
chcú či nechcú, dostane sa im do krvi a podľa toho v živote konajú. Koledníci v tejto skupinke
koledovali v sprievode harmoniky.

V mesiaci január oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Magdaléna Gálisová - Kl. Hradište 80 - 50 rokov
Mária Kňazeová - Kl. Hradište 152 - 50 rokov
Peter Švec - Kl. Hradište 117 - 50 rokov
Katarína Jašíková – Kl. Hradište 123 – 60 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov v mesiaci január 2012 oslávili svoje
jubileum:
Anna Kňazeová - Kl. Hradište 80 - 81 rokov
Emil Marko – K líž 189 - 84 rokov
Jozef Kňaze – Kl. Hradište 80 - 85 rokov
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

–––––-

––––––––––Aj skupinka koledníkov pod vedením organistu Juraja Kňaze koledovala v sprievode harmoniky. Nuž darmo hudobný nástroj spraví svoje a koledovanie je krajšie. Koledníci : Veronika
Bielichová, Dominika Bielichová, Janka Húdoková, Dávid Húdok.
Vedúcou tretej koledníckej skupinky je Katarína Florner (Húdoková). Koledovala s týmito
koledníkmi:Hankou Húdokovou a Veronikou Dobiašovou, ktoré majú 16 rokov a koledujú od svojich štyroch rokov. Aj Erika Valuchová je verná koledovaniu DN od svojho vzniku. Erika priviedla
na koledovanie aj svoje sestry trojičky Lauru, Frederiku a Sabínku. Už niekoľko rokov nekoledoval
koledník Bc. Vladimír Húdok, (svojho času nerozlučná dvojica s koledníkom Romankom Hajšom),
no tento rok išiel do čisto dievčenskej skupinky “hájiť farby” chlapcov. Simonka Húdoková tiež
ma už skúsenosti s koledovaním a najmladšia 3 – ročná Martinka Florner koledovala po prvý
raz aj keď nie celé 2 dni. Koledovanie ju tak očarilo, že ešte aj dnes si spieva pesničku Anjel vedľa
anjelička, od spevu im žiaria líčka…
Koledníci tento rok okrem letákov nosili do rodín aj Noviny Dobrej noviny. Počas vianočných
sviatkov je aj viac voľného času a tak sa môžu rodiny viacej dozvedieť o koledovaní a tiež o projektoch, ktoré budú touto finančnou zbierkou podporené. Deti vykoledovali 880 EUR, ktoré sú
konkrétnym prejavom toho, že sa nielen zaujímame o každodenný život chudobných a núdznych,
ale sa snažíme reálnym spôsobom prispieť k zlepšeniu ich životnej situácie a naplneniu ich práva
na dôstojný život.
Koledníci už dostali aj
Dobrá novina
pamiatkový darček na koledovanie. Tohto roku je to
Koledníci na Vianoce vybrali sa do ulíc,
reflexná odrazka s logom
piesne, vinše Vám darovať, Vaše srdcia potešiť.
Dobrej noviny.
Ľudia nás už poznajú, niektorí už pred domom nás čakajú.
Ď A K U J E M Ti
My ich predsa nesklameme,
za všetko, čo pre Dobrú novinu robíš. Prajem Ti mnoVianoce bez koledovania si predstaviť nevieme.
ho Božích milostí a pokoja
Pomôžeme deťom z Afriky a na nás čakajú maškrty.
v srdci, nech Ti Dobrá noPo koledovaní nasleduje vyhodnotenie,
vina prinesie radosť a nádej,
kde si rôzne zážitky pri šálke čaju povieme.
ktorú i Ty vnášaš do sŕdc
Už teraz sa tešíme, že o rok Vás znovu navštívime.
mnohých ľudí.
Dobrú novinu Vám zvestujeme a Ježiška
Anna Húdoková
do Vašich domovov prinesieme.
Zodpovedná za koledovanie
s DN v našej farnosti
Zuzana Radošovská

SPOMIENKA
Hlboká vďaka,
úcta a láska smrťou
nekončí.
Odišla si cestou,
ktorou ide každý sám
a len otvorená kniha
spomienok zostáva nám.
Kto s Tebou žil, ten vie, čo stratil.
Dňa 23. januára 2012 uplynulo deväť rokov,
čo nás navždy opustila
naša mama a stará mama

Paulína

Stančeková

S láskou spomínajú syn Dušan
a dcéry Klaudia a Mária s rodinami.

Štatistika za rok 2011

Počet obyvateľov
k 01.01.2012
900
Z toho: 809 dospelých
392 mužov
417 žien
91 detí
Časť Klíž:
412 dospelých
49 detí

Časť Klížske Hradište:
397 dospelých
42 detí

Pohyb v roku 2011:
Prihlásení
11
Odhlásení
25
Narodení
13
Zomrelí
6

Venujte 2%

Občianske združenie • OŠK Veľký Klíž 156
958 45 V. Klíž • IČO: 42140935 • DIČ: 2021267754
Účet: 0262541325/0900
Ďakujeme!

NOVÝ CLUS V ROKU 2012

Všetkým našim čitateľom a záujemcom
o pravidelné odoberanie Nového Clusu dávame
do pozornosti oznam o výške predplatného. Pre
občanov Veľkého Klíža je predplatné 6 Euro. Pre
všetkých, ktorí chcú noviny dostávať poštou je
predplatné 11,50 Euro.
redakcia
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»NOVI N K A V NOVOM RO KU«

S novým rokom prichádza nová rubrika.
Jej cieľom bude zachytiť – podľa možnosti –
všetko, čo sa udeje vo Veľkom Klíži a vlastne
v celej klížskej doline. Pôjde o správy, ktoré
budú dokumentovať udalosti, novinky, rôzne
postrehy zo života, a tiež správy, ktoré sa
nejakým spôsobom dotýkajú Veľkého Klíža.
Také, ktoré nebudú predmetom samostatných
novinárskych útvarov (článkov, reportáži,...).
Platí to predovšetkým pre prípady, kedy sa

na niektoré podujatia z nejakých príčin nedostaneme, resp. ich organizátori nám neposkytnú informácie. Ale bude to tiež vtedy,
keď možno danú záležitosť budeme považovať
za menej podstatnú, prípadne sa na stránky
našich novín obsiahlejšia reportáž nedostane
z dôvodu nedostatku miesta v jednotlivých
vydaniach. V konečnom dôsledku cieľom
tejto rubriky bude zachytiť všetko, čo sa u nás
udeje a čo bude pre čitateľov Nového Clusu

niečím zaujímavé. Pri napĺňaní rubriky samozrejme budeme potrebovať pomoc našich
spolupracovníkov a dopisovateľov, ale aj širokú
čitateľskú obec. Na Vaše námety a postrehy
sa už teraz tešíme. Nezabudli sme na niečo?
Veru áno. Názov rubriky. Bude presne taký,
aký vidíte nižšie. Veríme, že sa Vám naša
novinka bude páčiť a pre kvalitu a pestrosť
novín bude prínosom.
Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke

V predvianočnom čase sa na knižných
pultoch objavila Všeobecná encyklopédia
pre 21. storočie s názvom UNIVERZUM. Pri
písmene V spozorniete a zistíte že.... Veľký
Klíž tam je !

Spevácky zbor CHOR DE CLUS dostal
pozvanie na vystúpenie do Partizánskeho
na 9. decembra. V Klube spoločenských organizácií tamojšia Základná organizácia
Zväzu diabetikov v ten deň usporiadala pre

svojich členov Predvianočné posedenie. V prvej časti ich vystúpenia odznelo niekoľko
precítených piesní z Klíža, v druhej časti
nasledovali piesne, ktoré naladili všetkých
na vianočnú nôtu. Radi sa ku nim pridali aj
členovia pozývajúcej organizácie. Príjemné
chvíle obohatil chvíľkou poézie Ing. Anton
Goga. Diabetici z nášho okresného mesta
im úprimne poďakovali nielen po skončení
milého stretnutia, ale aj na stránkach týždenníka Tempo.
Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch
vraví sa. Akosi sa to celé spojilo a výsledkom
je smutná správa o tom, že v závere minulého
roka zomrel v jaskyni pod Šimonovým vrchom
jeden človek. Nepochádzal ale z našej obce.

V posledných týždňoch minulého roka
boli podniknuté určité kroky k vzniku nového
občianskeho združenia v našej obci. A štyri
dni pred koncom roka bolo oficiálne oznámené, že Občianske združenie je založené.
Má zvolený výbor a volá sa HIC VIVO, čo
v preklade znamená Tu žijeme. Veríme, že sa
o ňom čoskoro dozvieme trochu viac.
■ Katkine pracovné stretnutie so známou
osobnosťou...

NEČAKANÝ ROZRUCH
NA ŠTEDRÝ VEČER

Bol práve čas štedrej večere. Sviatočný
pokoj a radostné očakávanie prerušilo okolo
pol siedmej večer húkanie hasičských áut.
„Čo sa stalo?“… pýtali sa asi viacerí. Rozruch
spôsobil hustý dym, ktorý sa valil z veže farského kostola. Našťastie si to všimol Marián
Varga, bývajúci povyše kostola a zalarmoval
hasičov a tiež správcu farnosti. Bolo zistené,
že celá nebezpečná situácia vznikla vinou
skratu na elektroinštalácií. Včasným zásahom sa zabránilo väčším škodám.
Celú situáciu vysvetlil vdp. dekan Anton Kováčik na konci sv. omše na Božie
narodenie. Osobitne vyzdvihol pozornosť
a rozhodnosť Mariána Vargu a jeho syna
a vyslovil im verejné poďakovanie.
Peter Maťašeje

Stretnutie „honcov“, pozoruhodná záležitosť, ktorú taktiež nemožno vynechať z pestrej
mozaiky spoločenského života klížskej doliny.
Pre ľudí, ktorí sú nápomocní a aktívne sa podieľajú na bezpečnom a kvalitnom priebehu
jednotlivých poľovačiek ho zorganizovalo
a zabezpečilo Poľovné združenie Vrch Hora.
Konalo sa v závere minulého roka.
Jasličková pobožnosť je milé podujatie
venované najmä tým najmenším. Má u nás
už pomerne peknú tradíciu. Tak ako po iné
roky, aj teraz sa stretli vo farskom kostole
na Prvý sviatok vianočný deti so svojimi
rodičmi, ako i ostatná verejnosť. Spoločne
zažili neopakovateľné sviatočné popoludnie
s nápaditým a bohatým programom.
Štefanský futbalový zápas už dlhé roky
patrí neoddeliteľne k športovým udalostiam
záveru roka. Jeho aktéri, ako i priaznivci však
zostali sklamaní. Zápas sa neodohral. Dôvodom bolo absolútne zlé počasie, nevhodné
na odohratie tohto prestížneho duelu.
Stolnotenisový turnaj, ktorý na druhý sviatok vianočný zorganizovali v obci

Súlovce by pre nás na prvý pohľad nemal
byť ničím zaujímavý. Opak je však pravdou.
Veľký Klíž tam mal svojho zástupcu, a hoci
sa mu nepodarilo získať prenikavejší úspech,
zaznamenávame aj túto záležitosť.
Vždy na konci roka je čas na bilancovanie, na obhliadnutie sa za všetkým, čo sme
v uplynulom roku dosiahli, urobili, čím pre
nás bol. Aj my, náš redakčný kolektív, sme sa
stretli na neformálnom posedení vo štvrtok
29.decembra. Boli to veľmi príjemné chvíle.
Utužili sme naše osobné a pracovné vzťahy
a s novým elánom sme sa pripravili do 17 –ho
roku existencie našich novín.
Ocenenia, ktoré získali naše noviny ešte
stále rezonujú najmä v odbornej verejnosti.
Dôkazom toho je aj telefonát, ktorý mal šéfredaktor Peter Maťašeje v stredu 4. januára.
Ozvali sa zo Slovenského rozhlasu práve
v súvislosti so spomínaným ocenením. Výzvu na živý vstup bez problémov prijal a tak
ste ho v ten istý deň mohli počuť okolo pol
tretej popoludní na Rádiu Regina, kde s ním
redaktorka robila rozhovor o Novom Cluse
priamo v živom vysielaní.
Členka Operného zboru Slovenského Národného divadla, naša rodáčka Bc. Katarína
Sasková v sezóne 2011/2012 naštudovala už tri
tituly - Verdiho Otella, Cikkerovho Mr. Scrooge
a operetu J. Straussa ml. - Netopier. A práve
zo silvestrovského predstavenia Netopiera sa
objavili fotografie aj na internete, kde je Katka
po boku Petra Marcina, ktorý v predstavení
hrá správcu väzenia.
Verejnosť, a naši čitatelia samozrejme
tiež, veľmi pozorne vnímali skládku odpadu, ktorá sa objavila na starej ceste smerom
na futbalové ihrisko. V krátkosti sa k tejto
téme vraciame s poznatkom, že odpad bol,
zatiaľ nevieme kým a kedy, z Hôrky odprataný. Trošku zaujímavým spôsobom...
Dobrá novina a jej koledníci navštevovali
počas sviatkov domácnosti aj v Ješkovej Vsi.
Pod vedením Mgr. Jarmily Bencelovej koledovali dve skupiny koledníkov s jedenástimi
deťmi a štyrmi dospelými. Navštívili 32 domov
a vyzbierali 245 eur.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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ADOPCIA NA DIAĽKU

Začiatok turistickej sezóny

Je január. Starý rok za nami, pred nami nový. Mnohí z nás si v tomto období dávame
predsavzatia ako si zlepšiť kvalitu nášho života. Chceme schudnúť, začať sa zdravšie stravovať,
prestať fajčiť. Koľkí z nás si však povedia chcem byť lepším človekom? Chcem viac pomáhať
iným a tým zlepšiť materiálne život niekomu inému a duchovne svoj život?
Je to snáď príliš romantické, súvisiace až s pochabosťou?
Všade okolo nás sa nehovorí o ničom inom ako o hospodárskej kríze, zdražovaní, nezamestnanosti a o ekonomických problémoch. Ako ja z materskej, podpory, či dôchodku môžem
pomáhať iným, keď nemám dosť pre seba? Ak je vôľa a ochota, všetko sa dá. Stačilo by, keby sa
v každej z našich dedín našlo dvadsať ľudí s otvoreným srdcom a ochotou zriecť sa mesačne
jedného eura a v ďalekej Afrike, Indii, či na zemetrasením postihnutých ostrovoch Haiti, by
malo jedno dieťa viac dôvodov na úsmev. Dvadsať eur zabezpečí dieťaťu úhradu školného,
školských potrieb, uniforiem, tašiek, učebníc, dopravu do školy, internátne poplatky, letné
tábory, prípadne liečebné náklady. Škola - pre naše deti a nás vec samozrejmá a u starších
žiakov vec neobľúbená, pre deti v Afrike, Indii či na Haiti /mnohé z nich sú siroty, ktoré
pri zemetrasení prišli o všetkých blízkych/ je to výhra, možnosť ako mať aspoň raz za deň
teplé jedlo. Z darov sa navyše tiež prispieva
na výnimočné potreby a rovnocenné darčeky
MALI STE SA PRI ČOM ZOHRIAŤ
k Vianociam v mene adoptívnych rodičov pre
Obľúbený Michalov vrch je asi najviac
všetky deti. Ľudia, ktorí sa takto rozhodnú
navštevovaný v období záveru roka, kedy je
pomôcť dostávajú raz za rok výročnú správu
viac dní voľna. Nielen turisti, ale i ostatná veo postupe dieťaťa v školskom roku, fotografiu
rejnosť rada navštevuje toto magické miesto.
dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie
Častokrát sa stáva, že sa tu môžeme stretnúť
o chode a plánoch školy.
aj s návštevníkmi z iných okolitých obcí či
Adopcia na diaľku je projekt, ktorý nevymiest. Niečo podobné sa stalo vo štvrtok 29.
žaduje veľké finančné obety, ako som napísala,
decembra, kedy sa tam stretli dve skupiny.
stačí, ak sa nás spojí viac ochotných ľudí, ktorí
Náhodou, neplánovane. No účel návštechcú pomáhať, dieťa môže adoptovať farnosť,
vy Michalovho vrchu bol úplne rovnaký.
či viac rodín. Celá táto nadácia je pod záštitou
Chystanie dreva. Osem mužov z našej obce,
Katolíckej charity na Slovensku, a peniaze sú
ktorých zorganizoval Pavol Hlaváček a šesť
odoslané hneď deťom, ktoré to potrebujú.
brigádnikov z Kolačna pracovalo na tom,
Kto si teda dá predsavzatie, že chce byť lepaby sa každý kto tam zavíta, mohol zohriať
ším človekom a cíti sa na to, byť adoptívnym
pri ohni a spríjemnil si tak záver výstupu
rodičom, budem rada, ak sa so mnou bude
na Michalov vrch. Všetci, ktorí tam boli, či
kontaktovať a staneme sa tak znova rodičmi,
možno v blízkom čase toto miesto navštívia,
znova ľuďmi, ktorí sú milionári, majú svoje
určite ocenia ich snahu a obetavosť. Právom
duchovné bohatstvo.
im patrí verejné poďakovanie.
Mgr. Mária Valná, 0915 779 232

FUTBAL

Zimná príprava 2012

Začala prvým tréningom na Hôrke v nedeľu
15. januára. Niekoľko prípravných zápasov
bude príležitosťou dobre sa pripraviť na jarnú
časť futbalovej sezóny 2011/2012.
V E Ľ K Ý   K L Í Ž   -   m u ž i
29.01.2012 NE 14,00 hod.
Oponice – Veľký Klíž      
05.02.2012 NE 14,00 hod.
Veľký Klíž – Bošany     
12.02.2012 NE    14,00 hod. /N. Streda/
Topoľčany „B“ – Veľký Klíž
19.02.2012 NE 14,00 hod.
Veľký Klíž – Rajčany
26.02.2012 NE 14,00 hod. /Zl. Moravce/
Vion „C“ – Veľký Klíž
04.03.2012 NE 14,00 hod.
Veľký Klíž – Nemčice     
11.03.2012 NE /majstrovký zápas/
Veľký Klíž – Sebedražie
*** V prípade nepriaznivého počasia môže
dôjsť k zmene miesta stretnutia, prípadne
k zrušeniu zápasu.
Vj
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Peter Maťašeje

Sviatok Troch Kráľov v nás evokuje koniec
Vianoc. Pomaly skladáme vianočnú výzdobu,
deň sa už predlžuje. Pokojné dni v kruhu rodiny
sa pre väčšinu znovu menia na všedné povinnosti
v práci. Ale sviatok Troch Kráľov je pre mnohých
aj začiatok - začiatok turistickej sezóny pre KST
Ostrá Veľký Klíž. Ako už po viaceré roky aj tento
začíname kratšou túrou, výstupom na náš najobľúbenejší vrch - Michalov. V tradičnom čase o desiatej
sa stretávame pri jazierku Lázeň. Nie je nás veľa
ale ani najmenej. Šestnásť. Viacerých odradila
zlá predpoveď počasia a občasné mrholenie. Ale
my veríme, že vyššie to bude skôr o snehu, o čom
nás presviedčajú okolité kopce. A tak po krátkom
privítaní spoločne vyrážame. Vzhľadom na to, že
účastníkov je menej a všetci sú miestni, aj s ohľadom na počasie upravujeme trasu a ideme rovno
smerom na Michalov vrch. Naše očakávania sa
asi v polovici cesty začínajú plniť. Mierne blatistý
chodník sa začína meniť na snehom posypaný
a namiesto mrholenia nás miestami sprevádzajú
nesmelé snehové vločky. Na Vrchhore je už snehu
viac - takmer 10 cm a preto kto môže fotí cestou
krásne zimné zábery, ktoré nám neskôr závidia
všetci nezúčastnení. Ani sme sa nenazdali a už nás
víta Michalov Vrch. Zakladáme oheň, čo chvíľu
trvá. Drevo je mokré a tak sa najskôr pasujeme
s dymom. Ale po chvíli - možno pomohli dva
poháriky pálenky priamo do ohňa, čomu mužská časť výpravy nestihla zabrániť - prichádza
požadovaný plameň. A tak vyťahujeme klobásku,
slaninku, špekáčik - čo komu chutí a priniesol si.
A chutí všetkým, veď vlastnoručne opečený kúsok
býva najlepší...
Je čas návratu. Na Vrchdiere sa rozdeľujeme skalní si predlžujú cestu späť cez Kaplnku. Ostatní
už majú pred sebou iba zostup dolu do dediny.
Lúčime sa so slovami - oplatilo sa. Opäť jeden pekný
deň v prírode, v našich horách, ktoré sú možno
pre mnohých stále rovnaké, ale pre nás vždy iné.
Skúste sa nabudúce o tom s nami presvedčiť!
Vladimír Sasko

TURISTI REPREZENTOVALI V PRÁZNOVCIACH

Zimný zraz turistov bol významným regionálnym turistickým podujatím,
ktorý sa konal v sobotu 14. januára v Práznovciach. Miestny KST Horňan
pripravil deň plný lákavého programu. Začal sa ranným stretnutím a nástupom na túru cieľom ktorej bol pekný vyhliadkový vrch zvaný KOZLICA.
Po jeho zdolaní sa cez Baštín asi sedemdesiatka účastníkov pochodu presunula do kultúrneho domu v Práznovciach. Slávnostne vyzdobená sála, bohato prestreté stoly
a milí hostitelia v nádherných klubových tričkách. To bol prvý dojem, ktorý sa znásoboval
každou chvíľou. Práznovskí turisti, naši dobrí priatelia, sa pripravili naozaj skvelo a na nič
nezabudli. Po privítaní predsedom klubu Pavlom Jančekom, starostom obce Jaroslavom Blinom
a predsedom Regionálnej rady Ing. Petrom Dragúňom sa začala spoločenská časť podujatia.
Mimoriadne lákavá bola prezentácia jednotlivých klubov Regionálnej rady prostredníctvom
premietania fotografických súborov. Bohaté
pohostenie a zábava pri živej hudbe, stretnutia
s mnohými známymi, starostlivosť hostiteľov,
to všetko podčiarkovalo jeden nezabudnuteľný
Už na ôsmy ročník populárneho a vedeň (a večer). Opäť raz sa potvrdilo, že nezarejnosťou každoročne početne navštevovanedbateľným prvkom činnosti turistických
ného podujatia pozývame všetky turistky,
klubov sú aj takéto kultúrno – spoločenské
turistov, ako i ostatnú verejnosť. „Ostrá
stretnutia, ktoré kluby a ich jednotlivých čleide na Ostrú“ , teda výstup na vrchol,
nov a členky napĺňajú a obohacujú a dodávajú
ktorého názov nesie aj náš turistický klub
mnoho pozitívnej energie do všedných dní.
sa bude konať v nedeľu 12.februára 2012.
KST Ostrá a tým samozrejme aj obec
Zraz
účastníkov bude tradične pri jazierVeľký Klíž reprezentovala počas túry pätiku
Lázeň
o 10,00 hod. Tešíme sa na Vás
ca turistov, ktorú popoludní ešte doplnila
a
srdečne
Vás
pozývame !
štvorica ľudí, ktorá prišla na spoločenskú
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž
časť podujatia.

POZVÁNKA

Peter Maťašeje
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Keď som večer 21. januára 2012 vstúpila
do malej zasadačky nášho kultúrneho domu
na stene oproti dverám na premietacom plátne
som čítala: - Klub pracuje 8 rokov, - v roku
2011 mal 96 členov, - zorganizoval 17 akcii,
- zúčastnilo sa na nich 988 turistov.
Sú to len akoby časti skladačky, ale keď sa pospájajú
dajú nám obraz o celkovej
činnosti Klubu slovenských turistov, ktorý
v našej obci začal deviaty rok svojej činnosti a piaty rok pod vlajkou predsedu Petra
Maťašeje.
Ten uplynulý ôsmy ročník prišli vyhodnotiť nielen jeho členovia , ale aj hostia
a čestní hostia. Ing. Peter Dragúň, predseda
Regionálnej rady KST Topoľčany a Mgr. Eva
Vicelová členka Regionálnej rady KST a zároveň aj naša rodáčka patrili k tým čestným
hosťom. Pozvaní boli aj starosta našej obce
Jozef Bielich, starosta obce Ješková Ves Pavol
Greguš, Štefánia Pavlejová za urbársku spoločnosť, Milan Hudok za AMK, Igor Hudok
za PZ Vrch Hora a Rastislav Beliansky za OŠK
Futbalový oddiel Tatran.
Predsedu miestneho turistického klubu
obzvlášť potešila skutočnosť, že pozvanie
prijali všetci pozvaní hostia. Do prezenčných
listín sa zapísalo celkom 59 účastníkov výročného rokovania turistov a ich hostí.
A opäť niekoľko faktov - počas trvania
klubu boli jeho členmi 129 – ti turisti. V uplynulom roku mal 6 nových členov, najstarší
člen má 76 rokov a najmladšia členka 3 roky.
Od vzniku až doteraz má členstvo v klube
nepretržite dvadsať ľudí.
Naši turisti sú neúnavní turisti, nielen pre
množstvo akcií, ktorí zorganizovali po turistických chodníkoch, ale aj pre množstvo akcií,
ktoré zorganizovali pre deti, pre cyklistov.
Zúčastňujú sa aj podujatí usporiadaných inými
klubmi Regionálnej rady KST. A majú veľmi
bohatý život mimo klubu a mimo turistických chodníkov a trás. Mnohí, ak nie aj všetci
členovia, považujú za najvydarenejšiu akciu

uplynulého roka 3 – dňový zájazd spojený
s jednodňovou turistikou v Maďarsku. Ich
dávnym cieľom bolo zavŕšiť ono známe Tatra
- Matra - Fatra. A keďže Matra chýbala, zdolali najvyšší vrch Maďarska - Kékes (1014m).
Okrem turistiky na turistických chodníkoch

číslo 1/2012
za neúnavnú prácu pre rozvoj detskej turistiky
dostala Mgr. Zuzana Dolná. Nápadité ocenenie - Najlepší sponzor z vlastných radov,
získala Mária Šusterová. Milé bolo keď člen
výboru sa rozhodol odmeniť predsedu klubu
za to, že mu klub a turistika prirástli k srdcu.
Peter Maťašeje je mimoriadne
šikovná osobnosť, ktorá, hoci
býva v Topoľčanoch, je našim rodákom a mimoriadne si váži a miluje
svoj rodný kraj. A pre jeho rozvoj je veľkým
prínosom.
Samozrejme, zúčastneným rozdali aj plán

Turistická skladačka

■ Pohľad do zasadacej sály.

organizujú brigády, napr. ku Dňu Zeme. Zbieranie odpadkov po nekultúrnych návštevníkoch lesa, čistenie studničky, alebo obnova
turistických značiek či čistenie priestorov
na Michalovom Vrchu tiež patria
k vykonaným aktivitám. A čo zažili
turisti mimo turistických chodníkov? Boli na oslave niekoľkých
životných jubileí a jedli svadobné
koláče na piatej turistickej svadbe.
Všetci dúfajú, že nie poslednej, veď
ľudské zdroje ešte majú. No a deti
nemôžu zabudnúť predovšetkým
na Cestu rozprávkovým lesom,
ktorú turisti obohatili výraznou
mierou. A na Šarkaniádu, ktorá
bola naozaj neopakovateľná. Keď
sa premietali fotky z akcií, ešte len
z nich sme videli množstvo akcií,
na ktorých sa deťúrence zúčastnili, ■ Jozef Bielich (vľavo) preberá cenu od predsedu KST
a to všetko musel niekto pripraviť. za prínos k činnosti klubu.
Okrem našich miestnych novín
o akciách turistov ešte informuje aj regionálny činností na r. 2012. Vyhlásili aj fotografickú
týždenník Tempo, kam predseda klubu pravi- súťaž pre svojich členov a majú krásny cieľ.
delne prispieva. Kto má doma internet, môže Pretože v roku 2013 bude vo Veľkom Klíži
sa stať ich priaznivcom aj na sociálnej sieti Celoslovenský zraz čitateľov časopisu KRÁSY
Facebook, kde majú svoju stránku. Tu sa do- SLOVENSKA, už teraz dávajú hlavy “dohrozviete aj o blížiacich sa akciách a tiež môžete mady” aby čo najlepšie zorganizovali toto
okomentovať fotografie z akcií. Kronikárka podujatie. Veď to bude nielen slovenská ale
všetky tieto akcie zaznamenáva do kroniky i medzinárodná reprezentácia našej obce.
a kto má záujem môže si objednať aj CD s foNa výročnej schôdzi sme si vypočuli sprátografiami na pamiatku, aby mu pripomínali vu o hospodárení, prebehla voľba výboru
nezabudnuteľné momenty, či výhľady, alebo klubu, ktorý bude naďalej pracovať v rovnachvíle prežité so svojou rodinou. Lebo členmi kom zložení ako doteraz. O tradične bohatom
turistického klubu sú aj celé rodiny.
pohostení na výročných stretnutiach turistov
Ďalšími kúskami skladačky, z ktorých snáď už ani netreba hovoriť.
sa nám postupne
Na záver som si nechala tú najkrajšiu myšvyskladá celý obraz lienku. Múdri učitelia a dobré knihy kážu, aby
sú odmeny. Cenu ľudia hľadali vždy čo ich spája a nie to čo ich
za významný prínos rozdeľuje. Mne je náš klub veľmi sympatický
činnosti klubu získal preto, že spája ľudí do jednej turistickej rodiny.
Jozef Bielich z Kráčin. Ľúto mi je, že mne zdravotný stav nedovoľuje
Jeho znalosti o našom absolvovať s turistami ich krásny a bohatý
okolí sa naplno pre- program. Rada ich podporím aspoň tak, že
javujú pri plánovaní pošlem pozvánku na turistiku do rozhlasu.
jednotlivých trás, V minulom roku sa tak stalo 5 krát, z toho
ktoré s prehľadom, v živom vstupe odzneli tri z nich.
Text - Anna Húdoková
presnosťou a rozvaFoto
–
Ing. Katarína Bujnová
hou navrhuje. Cenu
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