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Krátko popoludní sa to
začalo. Pred kaplnkou vo
Veľkom Klíži sa v sobotu
11. februára začali schádzať
prapodivné postavy a postavičky. Domácich to však
neprekvapilo. Všetci vedeli,
že obcou bude prechádzať
fašiangový sprievod, vďaka
ktorému si pripomenú, že
je tu ten správny čas. Čas
na veselú zábavu spojenú
s pripomenutím si dávnych
zvykov a tradícií.

SPRIEVOD S NEVEĽKÝM ZÁUJMOM VEREJNOSTI

Na konský záprah nasadli hudobníci, ktorí rezkými melódiami dali do pochodu
asi dvadsaťpäť postáv. Gazda s gazdinou popredu a za nimi speváčky v nádherných
krojoch, neskutočná ježibaba, z ktorej sa od strachu detí trasú ešte teraz, frontový
vojak v koženom kabáte, ktorí spolu s policajtom s dosť nepríjemným výzorom
v tvári zastavovali prechádzajúce autá, čert. Ale prišla aj cigánka, či dosť mohutná
dáma s neprehliadnuteľnými očami, tiež námorník, ktorí zvonil nevedno na koho.
(Pokračovanie na str. č. 5)

Fašiangový karneval v MŠ

Fašiangy sú najveselším obdobím roka. Ich pôvod siaha do starých predkresťanských zvykov na prelome zimy a jari, kde neodmysliteľnou súčasťou fašiangových
zábav je maska. Na fašiangových karnevaloch bývajú zastúpené masky zvierat,
ktoré zabezpečujú podľa starých predstáv zdravie, dobrú úrodu a ochranu pred
zlými silami. Rozprávkové bytosti majú ľuďom pripomenúť tradičnú myšlienku,
že dobro víťazí nad zlom.
V znamení fašiangových zvykov a tradícií sa niesol aj fašiangový karneval
v našej materskej škole 20. februára 2012. Tomuto všetkému predchádzali veľké
prípravy detí spolu s učiteľkami a personálom MŠ, no a nechýbala ani pomoc
zo strany rodičov. Ku každému karnevalu patrí výzdoba, zhotovovanie masiek
a program, ktorý bol naozaj pestrý a zaujímavý. V krojoch deti predniesli básne,
zaspievali piesne, zatancovali si, zahrali sa, prekárali sa chlapci a dievčatá, za čo
si vyslúžili vstupenku na karneval, ktorá bola zlosovateľná v tombole. Tohtoročný
(Pokračovanie na str. č. 5)

Pri niektorých príležitostiach sme si možno už
viac ráz dali predsavzatia: Budem dobrý, pozorný
voči najbližším, nikomu nebudem ubližovať, ba aj
náboženské povinnosti si budem verne plniť.
No sami cítime, že ľahko sa povie, ale ťažko sa to
uskutoční. Čoskoro sa prestávame pridržiavať našich
predsavzatí a upadáme do starých chýb. Pýtame sa:
„Ako je to možné? Prečo sme nevydržali?“ Odpoveď
znie: „Lebo na nás doliehajú pokušenia, aby sme zišli
zo správnej cesty.“ Tie pokušenia sú mnohotvárne ako
život - každý deň iné a každý deň nové.
Vo svojej podstate sú však podobné tým, ktorými diabol pokúšal Pána Ježiša na púšti. Na začiatku
pôstneho obdobia počúvame evanjeliové správy o tom,
ako Pán Ježiš podstúpil tieto pokušenia, ktoré mali
spoločné jadro: Mysli len na seba. Zvoľ si cestu pohodlnú, najľahšiu, lákavú. čo na tom, že je zlá?
Pán Ježiš obstál v skúške a tak nám dal príklad,
ako my máme prekonávať pokušenia. Žiaľ, nie všetci
prijímajú jeho návod. Sú ľudia, ktorí nemajú zmysel
pre hodnoty ducha, ale sa zameriavajú len na materiálne hodnoty. Postupne sa stávajú duševne mŕtvi,
hoci navonok predstierajú, že žijú.
V týchto ľuďoch prestala „látková výmena“ medzi prijímaním a dávaním. Nič nedávajú, iba berú
pre seba, nemajú radi druhých ľudí. Odmietli Pána
Boha - Lásku, myslia len na seba. Svojich blížnych
chcú mať len pre seba, chcú nad nimi vládnuť alebo
ich aspoň využívať.
Takéto živé mŕtvoly sú znázornené v podobenstve
o márnotratnom synovi. Ten syn chcel všetko len pre
seba. Odmietol ľudí, ktorí ho mali radi. Napokon skončil v spoločnosti ošípaných. Až potom, keď zmenil svoje
zmýšľanie a vrátil sa domov s ochotou slúžiť ostatným,
jeho otec vyhlásil: „Môj syn bol mŕtvy a ožil“ (Lk 15,32)
čím viac sme naplnení dobrotou, láskou, milosrdenstvom, tým viac života a nesmrteľnosti je v nás. Apoštol
Ján píše: „My sme prešli zo smrti do života, lebo máme
radi našich blížnych. Kto nemá lásku, zostáva v smrti“
(l Jn 3,14). Byť kresťanom teda znamená mať rád, byť
tu pre druhých. Tam, kde je láska, tam je život.
Odolajme pokušeniu sebectva. Na prvé miesto
v našom živote postavme lásku. Každý deň si pripomínajme predsavzatie: Chcem zo seba vyžarovať
lásku. Pán Ježiš, ktorý nám dal príklad, ako prekonávať
pokušenia, v nás bude prítomný svojou láskou.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

N ÁVR AT D O H I S T Ó R I E

...sa konal v nedeľu 12. februára, kedy protagonisti divadelného predstavenia PÁVA nás
preniesli do prvej polovice minulého storočia. V divadelnej hre o štyroch dejstvách reálne
ukázali okamihy života obyčajného ľudu na dedine. Bežný život, bežné starosti, konflikty
medzi rodičmi a deťmi, hľadanie pravdy, šťastia, k čomu viedli a vedú kľukaté cestičky
osudu. Jedna humorná zápletka striedala ďalšiu. Nakoniec sa ale všetko dobre skončilo,
zvíťazila skutočná láska. Takto to z reálneho života odpozorovala a nakoniec sformovala
do divadelnej hry obľúbená slovenská autorka Božena Slančíková - Timrava, ktorej bohaté
dielo poznáme zo školských lavíc. Spomeniem len poviedky Ťapákovci, Skon Paľa Ročku,
ktoré boli uvedené aj v televízii. S divadelnou hrou Páva k nám zavítal Ochotnícky divadelný
súbor HRUŠOV zo Skýcova, ktorý k nám chodieva pravidelne každý rok. A my sme im za to
veľmi vďační. Sú už našimi známymi, o čom svedčí aj návštevnosť ich predstavení - aj tento
rok bola sála zaplnená. Herci, starší, aj tí mladší, podali takmer profesionálny výkon a za tento
zožali potlesk nielen po skončení predstavenia, ale aj počas neho. Dobre nám padlo pozrieť
sa do našej histórie prostredníctvom tejto hry a už teraz sa tešíme, s čím nás ochotníci zo
Skýcova potešia nabudúce.
Ing. Zuzana Holáková

NOVÝ CLUS 
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KAM S 2 PERCENTAMI?

Nadišiel čas podávania daňových priznaní. Ako po iné roky, tak aj tento rok sa
zamestnanci, živnostníci i firmy môžu rozhodnúť, kto získa časť ich daní.
Zo všetkých strán sa na nás valia požiadavky o poukázanie 2 percent. Žiadajú o ne
neziskové organizácie, občianske združenia
a rôzne kluby. Jedným z nich je aj OŠK Veľký
Klíž. Je obdivuhodné, ako dokážu členovia
futbalového oddielu existovať z jedinej dotácie - z príspevku Obecného úradu. Je to
nemalá čiastka, ale postačuje im na pokrytie
nevyhnutných výdajov spojených s futbalovou činnosťou. Napriek tomu dokázali popri
tejto činnosti vlastným pričinením vynoviť
prostredie ihriska na Hôrke. Nadväzujú tým
na predošlé generácie, ktorých šikovné ruky
tam zanechali svoj podpis.
Takisto chcem vyzdvihnúť činnosť turistického oddielu KST Ostrá. Ich dobré meno
sa šíri po celom Slovensku a to je tá najlepšia
vizitka pracovitosti a nadšenia našich turistov.
Je veľká škoda, že zatiaľ nemôžu žiadať o tento
príspevok z daní. Verím, že v nasledujúcom
roku sa aj oni budú tešiť ,,2% podpore.“
Pokiaľ budú vo Veľkom Klíži existovať
tieto organizácie, nebojím sa o našu mládež.
Tu sa im potichučky dostáva do myslenia pocit
zodpovednosti, ktorý im už nik nevezme. Je
to pre ich budúcnosť veľká devíza.
Podporme preto 2% z daní, ktoré odovzdávame štátu naše športové organizácie.
Podporíme tým mladú generáciu a zároveň sa
poďakujeme aj tým skôr narodeným. Myslím,
že si to všetci určite zaslúžia.
Tomáš Belianský,
poslanec OcZ
Občianske združenie
OŠK Veľký Klíž 156
958 45 Veľký Klíž
IČO: 42140935
DIČ: 2021267754
Účet: 0262541325/0900
Ďakujeme. Výbor OŠK

Do pozornosti voličom

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. zo dňa
19.10.2011 vyhlásil voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky a určil deň ich konania
na sobotu 10. marca 2012.
V obci Veľký Klíž boli zriadené dva volebné okrsky.
Pre volebný okrsok č.1 Klíž je určená
volebná miestnosť v budove obecného úradu
– malá zasadačka obecného úradu.
Pre volebný okrsok č.2 Klížske Hradište
je určená volebná miestnosť v budove kultúrneho domu – malá zasadačka kultúrneho
domu.
Voľby sú proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie.
Občania si vo voľbách vyberajú politických
zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie.
OcÚ

Zabudnutý cintorín?

Hoci nie je dušičkový čas, predsa chcem
písať práve na túto tému. Spomienka, či zážitok
z poslednej návštevy cintorína v časti obce
Klížske Hradište - vo Vyšovci, zanechala vo
mne veľmi smutný dojem. Na žiadnom cintoríne nám nebýva veselo, skôr do plaču a tak
tomu bolo aj tu. Na tento cintorín chodím
dlhé roky, pretože tam mám pochovaných
prastarých rodičov († 1885 a 1893). V minulosti cintorín pôsobil ako pekná záhradka
naplnená pokojom a tichom. Za posledných
10-20 rokov ale veľmi spustol, pretože sa nik
nestará o jeho údržbu. Burina už dosiahla
vysoký stupeň devastácie, premnožilo sa
hlavne malinčie, ktoré zabraňuje v polovici
cintorína prístup k hrobom. Musela som si
najskôr presekať chodník a potom oslobodiť
pomníky od buriny. Cintorín nie je ohradený,
nemá ani bránku a tak si urobila cestu krížom
aj divá zver. Ešte šťastie, že pri vchode stojí
hlavný kríž, ktorý pripomína, že je tu posvätné
miesto. Vďaka patrí obetavým ženám, ktoré
k sviatku zosnulých ozdobia tento kríž vencom
a zapália sviečku.
Tento cintorín utrpel veľkú ranu asi pred
tridsiatimi rokmi, kedy došlo k poškodeniu
viacerých pomníkov a krádeži mramorových
a železných krížov a preto dnes vyzerá tak
smutne. Všímam si, že na Dušičky navštevuje
hroby asi desať rodín a to je veľmi málo. Veď
tam ležia naši predkovia z celej dediny, ktorí
nám zanechali nielen svoje majetky ale aj počiatky našich koreňov. A za to im prejavujeme
tak málo úcty? Tento cintorín je spomienkou
na minulosť a patrí k historickým pamiatkam
našej obce. Pochodila som popri ešte stojacich
krížoch a prečítala som si mená zosnulých.
Zaujal ma jeden kríž, na ktorom je takýto
nápis: ,,Tu spočíva v Pánu Ján Smatana. Život
svoj skončil v Přerove a pomník tento ozdobuje
tamojší hrob jeho. 1896 - 1920 febr. 3. Pokoj
prachu jeho.“ Od vzdialenej príbuznej tejto
rodiny som sa dozvedela, že tento 24-ročný
mládenec padol ako vojak v I. svetovej vojne
a rodičia mu dali na pamiatku postaviť doma
tento kríž.
Počiatky tohto cintorína nepoznám, ale dá
sa to zistiť v matrike alebo v Štátnom archíve.
Posledný pomník je z roku 1924 a potom sa
začalo pochovávať na terajšom cintoríne.
Na tento problém som už viackrát poukazovala osobne i v našich obecných novinách,
no zatiaľ žiadna odozva. Preto prosím, aby
si tento stav všimlo obecné zastupiteľstvo
a zahrnulo práce do svojich plánov. Možno
sa na tento účel dajú čerpať aj prostriedky
z fondov EU, len o to treba požiadať. Ďalšiu
možnosť vidím v iniciatíve našich mladých,
schopných občanov, ktorým záleží na zveľaďovaní a záchrane historických pamiatok obce.
Verím, že podajú pomocnú ruku.
Mária Kňazejová

Inzerát

• Hľadám človeka z klížskej doliny na konverzáciu v nemeckom jazyku 1 - 2 hodiny
týždenne. Tel.: 0905 684 185.
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ZRK ADLO

Používa ho takmer každý, nielen ženy,
ktorým je na úžitok, ale aj my, chlapi. Zrkadlo
pomáha robiť ženy ešte krajšími - a nielen ženy! V rubrike ,,Zrkadlo“ by sme chceli priamo
či nepriamo napomáhať skrášľovaniu nášho života, skrášľovaniu našej obce. Na malej ploche
radi zverejníme nielen nepríjemné ,,vyrážky,
či uhry“ našej obce, ale aj ich vyhojenie.
Chodník pred škôlkou. Priam v strede dediny,
pred detskou škôlkou, ktorá je prirodzenou
priestorovou dominantou obce, je už druhý
rok budovaný nový chodník - dôležitý chodník. Je v strede dediny, je nástupom do kostola,
na cintorín, do krčmy i do kultúrneho domu.
Na prvý pohľad je obecný! Prečo sa už teraz,
keď ešte nie je dokončený, rozpadáva? Kto
ho stavia, kto platí a kto dozoruje? Doteraz
nie je zaškárovaný a pomaly ho bude treba
rozobrať a postaviť nový. Máme na to, alebo
sa len hráme? Ale prečo za obecné?
Kultúrny dom. Aj ten je v strede dediny.
Patrí k jej dominantám. Jeho časť podstúpila prestavbu. Už druhú zimu je prístavba
otvorená. Každý, aspoň trochu dobrý gazda,
si pred zimou stavbu zatvorí, lebo skaza zo
zimy je nepredvídateľná! Alebo sme zabudli
počúvať našich predkov?
Kultúrny dom chátra. Zrejme na seba
nezarobí a peniaze nie sú. Ale ani to nie je
dôvod na jeho zatvorenie??? Alebo nie je zatvorený? Tak prečo je taký mĺkvy, až sa zdá,
že je mŕtvy?
Tu, v kultúrnom dome vo Veľkom Klíži
sa robievali zábavy! Nielen silvestrovské. Zabávali sa ľudia zo širokého okolia. Zábavy sú
potrebné! Ľudia sa musia stretávať aj zabávať,
nielen pri pive, hoci aj to treba. Naostatok,
bola tu silvestrovská zábava. Výťažok z nej
nech slúži na kultúrne akcie v obci. Tie sa
nezaplatia, ale prinesú nebývalý efekt - spokojnosť našich občanov. Umne namiešaná
kultúra dokáže efektívne spojiť všetky tie malé
dedinské ,,piesočky“, na ktorých sa ľudia hrajú,
do jedného spoločného, obecného ,,piesku“
- pre všetkých! Možno by potom prestali pokrivkávať aj kultúrne akcie v obci.
Len tak mimochodom - 4. februára robili
zábavu poľovníci. Neviem prečo, ani za čo.
Zrejme sa chceli zabaviť, zaspomínať si aj si
trochu privyrobiť na spoločné akcie. Zrejme
sa tak aj stalo a všetci im to prajme!
Voľačo je ale divné. Obec robila Silvestra,
hostinec pochovávanie basy - a chudáci organizátori na to vraj doplatili. Či už je to pravda
alebo lož, Pán Boh s nami a zlé preč!
Ing. Anton Goga

PEDIKÚRA - Gabriela Kňazeová

Ješkova Ves č. 115
Ponúka Vám kompletné pedikérske služby
a starostlivosť o Vaše nohy
• úprava zarastajúcich nechtov
• odstráni kurie oká a zrohovatenú pokožku
• lakovanie nechtov
• relaxačná masáž chodidiel
Pedikúra je vhodná pre všetkých aj pre diabetikov.
Objednať sa môžete na čísle telefónu 0905 711 498.

NOVÝ CLUS 
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Koľko krát sme to už konštatovali. Stále to však platí. Jednou z podstatných záležitostí,
vďaka ktorým Nový Clus píše už svoju sedemnástu kapitolu sú jeho verné čitateľky a čitatelia. Osobitne rodáčky a rodáci, ktorí po celé tie roky, čo naše noviny existujú, prejavujú svoj
úprimný záujem, snažia sa byť v prípade potreby nápomocní. Dobrou radou, spomienkami,
možno upozorneniami na rôzne témy, či ľudí, o ktorých by sme mohli písať, predstaviť ich,
priblížiť ich život. Vždy veľmi dôležitý je moment takzvanej spätnej väzby. Archív Nového Clusu
obsahuje veľké množstvo pohľadníc, listov, mailových správ a podobne. Nimi naši čitatelia
živo reagovali a reagujú na jednotlivé vydania. Vyjadrujú svoje pocity, náhľady na niektoré
materiály, ktoré ich zaujali. Častokrát zdôrazňujú skutočnosť, že sú to naše noviny, ktoré ich
stále spájajú s rodným krajom, s miestami, kde prežili svoju mladosť. Niekoľko vzácnych
listov máme aj z Novej Dubnice.

HRADIŠSKÁ RODÁČKA A JEJ VZÁCNE JUBILEUM
Nikdy sa nestretnete, no poznáte sa. Dostanete niekoľko listov a vám sa zdá, že človek, ktorý
vám píše, je vám svojím spôsobom blízky. Platí
to aj o hradišskej rodáčke Paulíne Prachařovej
rodenej Stankovej.
Ako mladé dievča študovala na Obchodnej
škole v Trenčíne. Po jej absolvovaní začala pracovať v Dubnici v tamojšom ZŤS. Zotrvala tam
až do dôchodku. Jej manžel Ján, pochádzajúci
z Kunovíc na Morave, tam pracoval tiež. Spolu
vychovali dvoch synov, Jána a Pavla. Do Veľkého
Klíža vždy veľmi radi chodievali. Vzhľadom
k veku ich návštevy rodiska Paulíny postupne
zredukovali. V súčasnosti prichádzajú najmä
na sviatok Pamiatky zosnulých, keď ich syn
privezie, a idú ku hrobu rodičov. Nemení sa
skutočnosť, že každý mesiac veľmi netrpezlivo
očakáva Nový Clus, ktorý jej posiela sestra Anna.
A aj keď mladších obyvateľov jej rodiska – Klížskeho Hradišťa - už nepozná, predsa je veľmi
rada, že sa prostredníctvom novín podozvedá
o živote a novinkách v rodnom kraji.
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V mesiaci február oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Jozef Kardoš
- Klíž 12 
- 70 rokov
Rudolf Sasko
- Kl. Hradište 121  - 82 rokov
Katarína Krajčová - Kl. Hradište 190  - 82 rokov
Anton Benko
- Kl. Hradište 131  - 87 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

–––––-

11. 2. 2012 Soňa Sasková a Mário Savara

–––––-

SPOMIENKA

■ Paulína a Ján so synom Jánom rok
po svadbe.

■ Manželia Prachařovi v kruhu svojej rodiny na oslave
60. výročia sobáša.

Paulína so svojim manželom Jánom oslavovali krásne
životné jubileum. 60. výročie
sobáša. Teraz oslavuje osemdesiatedruhé narodeniny. Redakcia
Nového Clusu sa rada pripája
ku všetkým gratuláciam. Manželom Prachařovým a osobitne
našej rodáčke Paulíne želáme
ešte mnoho krásnych spoločne
prežitých chvíľ v kruhu svojich
najbližších pri dobrom zdraví
a spokojnosti.
Za redakciu Peter Maťašeje,
šéfredaktor

DA JTE SI DARČE K K MDŽ

Zo všetkých strán sme dennodenne bombardovaní informáciami o škodlivosti všetkého
možného vôkol nás. Keď sa u nás začala propagovať starostlivosť o pleť a telo na prírodnej báze,
neváhala som a vyskúšala som túto kozmetiku. Zaujala ma filozofia tejto švédskej firmy a stala
som sa členkou dnes už prestížnej spoločnosti. A s tým samozrejme využívam aj rôzne výhody,
ktoré z členstva plynú. Zo skúsenosti viem, že každá žena sa o seba stará, je to prirodzené
a mnohé z nás to naučili aj svojich manželov a deti. Naše telo si zaslúži byť ošetrované bez
škodlivých účinkov prídavných látok v rôznych prípravkoch. Ja vám túto možnosť ponúkam.
Staňte sa aj vy členkami klubu a využite jedinečné výhody, ktoré ponúka. Kontaktujte ma
na telefónnom čísle 0903 429 719 do 15. marca a členstvo získate ZDARMA.

Anna Húdoková, manažérka ORIFLAME

Slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď Tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je Tvoje srdce hodné...
tak lietaj, mamička, s nimi po nebi,
Ty tam a my s Tebou v srdci na zemi.
Pri svätej omši 19.2.2012
sme si pripomenuli
smutné tretie výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, manželka, dcéra
a babinka

Mária Poliaková

S láskou a v modlitbách spomínajú rodičia,
manžel, vnučka Deniska a dcéry s rodinou.

KYTICA RUŽÍ K SVIATKU ŽIEN

Ôsmy marec máva už mnoho desaťročí
zvláštne, neopakovateľné čaro. Viaže sa k nemu nielen láska a neha, ale i boj žien za slobodu
a mier na celom svete.
Aj napriek tomu, že v posledných rokoch
už tento sviatok pomaly upadá do zabudnutia,
si žena, matka, aj v dnešnej dobe zaslúži aspoň
od svojich najbližších milé slovo, uznanie. Mnohí
si poviete, že čo to tu vyťahujem - aký sviatok,
veď už dávno sa neoslavuje, už nie je v móde.
No v podvedomí si naň každá žena v tento deň
spomenie. Ak si jeden deň ženy rozmeníme
na drobné, zistíme, čo všetko za tých 24 hodín
musí každá žena stihnúť.
Uplynulo už niekoľko desaťročí, odkedy
ženy zastávajú akékoľvek miesto vo verejnom,
hospodárskom a politickom živote. Všetkým
ženám, ktoré akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tomu, aby naša vlasť bola stále krajšia,
aby sme spokojne a radostne žili, patrí úprimné
poďakovanie. Aspoň symbolicky im odovzdajme
tú najkrajšiu kyticu ruží so želaním osobných
a pracovných úspechov, spokojnosť a pohodu
v rodinnom a osobnom živote.

Anna Kňazeová
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Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke
O „klížskom zbrojnošovi“ z legendárnej rozprávky už bolo vypovedané a napísané snáď všetko. Nemôžeme však vynechať skutočnosť, že po mesačníku Nový
Clus a týždenníku Život sme ešte v závere
minulého roku zaznamenali reportáž vo
vianočnom dvojčísle (50-51) týždenníka
MY Dnešok. Titulok “Anton Dobiaš hral
v Pyšnej princeznej“ spolu s fotografiou
na prvej strane a celá štvrtá strana vydania
boli venované nášmu občanovi. Dostalo sa
mu možno až nečakanej publicity. Veríme,
že to jemu, jeho manželke a azda aj ostatnej
rodine urobilo radosť. Nám v redakcií Nového Clusu určite.
A ešte jedno novinárske obzretie sa
za záverom minulého roka. Naša kolegyňa
Anna Kňazeová sa nie po prvý raz zapojila
do prispievateľskej činnosti v mieste svojho
terajšieho bydliska. „Veľkohradnianske zvesti“ vo svojom vianočnom vydaní uverejnili
jej príspevok na titulnej strane. Druhý jej príspevok sme potom našli ešte vo vnútri čísla.
Poľovnícky ples už neodmysliteľne
patrí ku kultúrno – spoločenskému dianiu
klížskej doliny. Tentoraz sa konal 4. februára. Mal vysokú úroveň. Do tanca hrala skupina Melódia. Poľovníkom hrala po prvý
krát, ale vraj bola fantastická. Na počúvanie, či na zaspievanie pri dobrom vínku
hrala cimbalová muzika z Prievidze. Spestrením plesu bolo aj vystúpenie mladých
tanečníkov, ktorí predviedli spoločenské
tance.
V piatok večer 10. februára a potom aj
v nedeľu na rannej svätej omši 12.februára,
sa všetci veriaci v našom farskom kostole
mohli potešiť z vystúpenia speváckej skupiny PLAMIENOK. Toto hudobné zoskupenie
dievčat a žien z Veľkého Klíža je pomerne
mladé, no s jeho vystúpeniami sa už naša
verejnosť stretla niekoľkokrát. Na spomínaných svätých omšiach spievali všetky piesne
a tiež liturgické texty. Svojím vystúpením určite prispeli k obohateniu bohoslužieb, ako
aj všetkých tých, ktorí sa na nich zúčastnili.
Možno to bol spoločenský záujem
po vzore susednej Ješkovej Vsi, ktorý napomohol k tomu, že ZUMBA sa už cvičí aj vo
Veľkom Klíži. Stručné oznamy s názvom
Zumba so Zuzkou sa objavili začiatkom
druhého mesiaca, samotné cvičenie začalo
9.februára a koná sa každý štvrtok o 18,30
hod. Vstupné pre dospelých je 2 eurá, deti
do desať rokov majú vstup zdarma.
Nie každý asi listuje v zoznamoch ľudí
kandidujúcich za jednotlivé strany pred blížiacimi sa voľbami do parlamentu. Ak tak
predsa urobíte zistíte všeličo. Napríklad aj
to, že Ing. Rozália Szalay kandiduje do parlamentu za jednu z „južanských strán“. Že

neviete kto to je? Uvedená kandidátka je
52–ročná starostka Klížskej Nemej. Jedinej
obci na Slovensku (okrem našej samozrejme), ktorá má v názve „Klíž“. S Klížskou
Nemou sme doteraz nadviazali kontakt iba
jediný krát (február 2000). Stále nezrealizovaným zostáva aj zámer o návšteve tejto, nám
svojim spôsobom, blízkej obce.
Obdobie pred februárovou uzávierkou
prinieslo nečakane príjemné a pre pestrosť
obsahovej náplne jednotlivých vydaní pozitívne zistenie. Po uplynulých štyroch
rokoch, kedy nám, po zjavne jasných príčinách, postupne prestali prispievať takmer
všetci prispievatelia a dopisovatelia nastal
obrat. Na redakčnom stole sa nahromadilo množstvo príspevkov. Osobitne sme sa
potešili, že sa po dlhých mesiacoch svojim
príspevkom ozval náš dlhoročný dopisovateľ Jozef Benko z Bratislavy. Naša osvedčená
dopisovateľka Mária Kňazejová a tiež Anna
Maťašová. Rozpracovaný je obsiahly materiál od nášho spoluobčana, ktorý dal súhlas
na uverejnenie jeho spomienok. Už teraz sa
môžete tešiť na takmer ohromujúce fakty
a nové objavné témy. Ľutovať môžeme iba
tých, čo si Nový Clus z nejakých príčin doteraz neobjednali….
Malá zasadačka kultúrneho domu bola
v piatok 24. februára svedkom veľmi milej
spoločenskej udalosti. V jej priestoroch sa
stretli „naivní basisti“, teda všetci tí, ktorí účinkovali vo Fašiangovom sprievode
a na pochovávaní basy. Už skoro tradičné
stretnutie našich aktívnych spoluobčanov
bolo tentoraz o čosi významnejšie ako po minulé roky. Marta Ježová, dlhoročná možno
povedať stálica, vynikajúca vo stvárňovaní
najrôznejších postáv, či už v programe fašiangov, ale napríklad aj v Ceste rozprávkovým lesom, oslavovala narodeniny. A nielen
to. Oznámila, že kvôli osobným dôvodom už
nebude účinkovať v spomínaných programoch. Bola to vlastne jej rozlúčka s kolektívom, v ktorom tak úspešne pôsobila. Poďakovať a poblahoželať jej, okrem iných, prišli
aj starosta obce Jozef Bielich, taktiež bývalý
starosta Ing.Anton Stanko.
Už skoro tradične sa ako jedny z posledných záujmovo-spoločenských organizácií klížskej doliny na svojich výročných
schôdzach stretávajú členovia Miestnych
dozorných výborov SD Jednota. V Ješkovej Vsi sa jej členovia stretnú v kultúrnom
dome v utorok 6. marca o 16,00hod. V ten
istý deň, ale o 18,30 hod. majú svoju výročnú schôdzu aj jednotári v Klížskom
Hradišti. V časti obce Klíž bude Výročná
schôdza Jednoty v piatok 16. marca o 19
–tej hodine v zasadačke Ocú.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
MALO VÝROČNÚ SCHÔDZU

Takmer všetci z tridsaťčlennej základne
Poľovníckeho združenia VRCH HORA vo Veľkom Klíži sa zúčastnili v sobotu 25. februára
výročnej členskej schôdze. Viedol ju predseda
združenia Igor Húdok. Na programe bolo
niekoľko dôležitých bodov, ktoré sa dotýkali
práce a činnosti členov združenia. Vo veľmi
živej diskusii prítomní poľovníci reagovali
na viacero záležitostí, ktoré na schôdzi odzneli.
Predseda združenia odpovedal na otázky,
navrhoval riešenia viacerých úloh, ktoré si
predsavzali splniť. Živo sa diskutovalo najmä
o pláne lovu, bodovom ohodnotení, o výstavbe Poľovníckeho domu Dolina. Dôležitým
momentom bola voľba nového výboru združenia. Dôveru svojich členov si upevnil Igor
Húdok, ktorý bol opätovne zvolený do čela
tejto, jednej z významných spoločenských
organizácií obce. Staronový predseda potom
odmenil dvojicu mužov z radov poľovníkov.
Za vynikajúci lovecký výsledok (18 líšok) bol
odmenený Karol Smatana. Kandidát na členstvo v združení Michal Beňo dostal Pasovací
list za prvý úlovok muflonej zveri. Za dvadsať
rokov práce vo výbore združenia Igor Húdok
úprimne poďakoval Ing. Ondrejovi Strmeňovi, ktorý skončil s funkciou poľovného
hospodára.
Na výročné rokovanie poľovníkov boli
po prvý krát prizvaní aj čestní hostia. Pozvanie
prijali starosta obce Jozef Bielich, predseda
Lesného a pasienkového spoločenstva Ješkova Ves Pavol Valúch, predseda KST Ostrá
Veľký Klíž Peter Maťašeje, predseda OŠK
Rastislav Beliansky a predsedníčka Urbárskej
spoločnosti Veľký Klíž Štefánia Pauleová.
Po výročnom rokovaní turistov sa tak už
po druhý krát stalo, že na rokovaní spoločenskej organizácie boli prítomní zástupcovia ďalších záujmových združení obce. Je
to tak dobre. Nastúpený trend tak poľovníci
neprerušili. V neformálnych diskusiách, pri
naozaj chutnom občerstvení, sa po skončení
oficiálnej časti schôdze vytvoril dostatok
priestoru na viacero zaujímavých stretnutí.
V diskusných krúžkoch sa mohli prítomní
venovať aktuálnym témam nielen z poľovníctva, ale i zo života obce.
Peter Maťašeje

P O Z V Á N K A
Kultúrna komisia pri OcÚ
Vás pozýva na

Veľkonočnú výstavu
v nedeľu 1. apríla 2012.
Bude sa konať v čase
od 13,30 do 18,00 hod. v sále KD.
Exponáty na výstavu prineste
v sobotu 30. apríla
od 14,oo do 15,30 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.

NOVÝ CLUS 
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(Dokončenie zo str. č. 1)

karneval bol pre naše deti a rodičov prehliadkou veselých masiek v čarovnom
a bezstarostnom detskom svete. V maskách boli účastné deti, ich učiteľky a taktiež
rodičia. Kto prišiel, mohol sa sám presvedčiť o šikovnosti rodičov, ktorí pre deti
masky pripravovali, ale aj o šikovnosti detí, ktoré svoje schopnosti ukázali vo
veselých fašiangových hrách a tancoch (metlový, balónový). Trieda bola premenená
na veselú rozprávku čarodejníc, zvieratiek, princezien, víl, rozprávkových bytostí.
Odmenené boli všetky masky, pretože boli rovnako krásne. Nechýbalo samozrejme
ani pochovávanie basy po karnevale a tradičné fašiangové občerstvenie - šišky.
Spokojnosť všetkých a najmä našich detí bola pre nás veľkou odmenou.
Po takomto radostnom ukončení zimy sa všetci tešíme na jar, pretože: „...keď
dozneje fašiangová muzika, tetka zima sa na sto zámkov zamyká.“
Darina Halmová riad. MŠ

SPRIEVOD S NEVEĽKÝM ZÁUJMOM VEREJNOSTI 

(Dokončenie zo str. č. 1)

Títo a všetci ostatní sa počas prechádzania obcou zastavovali. Gazda mával veľkým
ražňom, na ktorom postupne pribúdali kusy slaninky, či klobásky. Tu gazdiná
ponúkla fašiangovníkom chutné šišky, tam zasa domáce pagáče. Nemohlo chýbať
čosi na zahriatie, veď slnko síce svietilo, no bolo zima a treba bolo stále spievať.
Veď to patrí k veselosti, či nie? Zahanbiť
sa nedal ani starosta
Veľkého Klíža, Jozef
Bielich, ktorý tiež
prišiel počastovať
veselých fašiangovníkov. Tí prešli dedinu od dolného konca až po ten najhornejší. Ich presvedčivosť, výborná zábava
a spontánna veselosť však kontrastovali s nie veľkým záujmom verejnosti. Ten sa
prejavil najmä v Klížskom Hradišti. Nevyjsť von, možno len pozerať cez záclonu
a nepodporiť všetkých tých, ktorí sa snažia obohatiť kultúrno – spoločenský život
svojich spoluobčanov, zaiste nie je dobrá vizitka. Fašiangovníci si takú dávku
nevšímavosti naozaj nezaslúžili. 
Peter Maťašeje
■ Svedectvo o tom, že s „basou“ sme sa aj u nás dobre rozlúčili, sprostredkúva tento obrázok.
V sobotu 18. februára. Kultúrny dom bol ako vždy zaplnený návštevníkmi, ktorí boli svedkami
vydareného a nápaditého programu. Oživili ho najmä nové postavy – upratovačka, zdravotná
Tretím podujatím v pláne činnosti
sestra, futbalisti, zástupkyňa ochranárov a ďalšie... Po obrade hral na počúvanie a do tanca
nášho klubu na rok 2012 je výstup na JADJ Šarina, novinkou bolo premietanie filmového záznamu z fašiangového sprievodu obcou.
VOROVÝ VRCH. Na túto stredne náročText – red, foto – Dana Smatanová
nú túru pozývame všetky turistky, turistov,
ako aj všetkých tých, ktorí s nami ešte neskúsili atmosféru spoločne prežitých chvíľ
v už takmer jarnej prírode. Čakáme Vás
Je nedeľa 12. februára.Mrazivé ráno. „Ísť, či neísť?“, táto parafráza na slová
v nedeľu 18. marca. Zraz účastníkov poklasika sa stáva otázkou dňa a doslova visí vo vzduchu. Na dnes je totiž
pripravené tradičné podujatie nášho KST Ostrá ide na Ostrú.
chodu je na námestí v Ješkovej Vsi o 10,00
Obavy organizátorov sa nenaplnili, akcie sa zúčastňuje celkom 31 turistov
hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
(na snímke), všetkých vekových a váhových kategórií z V. Klíža, Topoľčian a Partizánskeho.
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž
Dokonca máme medzi nami nováčika, Ondrej Strmeň má dnes svoju premiéru. Vyzbrojení

P O Z V Á N K A

Opäť po roku

(Pokračovanie na str. č. 6)
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O päť po roku 

V zimnej príprave naši
s víťazstvami na súperových ihriskách

29.1. Oponice – Veľký Klíž 4:5 (2:2) Najman
M. 4, Kučera J.
F. Meluš – Hlaváček, Najman J., Chrenko J., R.
Mihaleje - Holák, Bielich J., Chrenko R., Bielich
P. - Najman M., Kučera J.
Striedal : Šimon
V prvom stretnutí zimnej prípravy sme uspeli
na ihrisku súpera a v zápase bohatom na góly i šance sme zvíťazili o jeden gól, keď množstvo ďalších
veľmi dobrých príležitostí sme nepremenili.
5.2. Bošany – Veľký Klíž 0:2 (0:1) Stanko
Martin, Matkovčík
Kňaze – Hlaváček, Najman J., Chrenko J.,
Spišák ml. - Holák, Bielich J., Chrenko R., Bielich
P. – Stanko Martin, Matkovčík
Striedali : Stanko Marek, Kučera M.
V ďalšom prípravnom zápase sme na ihrisku
v Bošanoch zanechali sympatický dojem a zvíťazili sme bez inkasovaného gólu. Aj v tomto
stretnutí sme si najmä v druhom polčase vytvorili ešte ďalšie dobré gólové príležitosti, ale
žiadnu sme už nedokázali dotiahnuť do úspešného konca.
12.2. Čeľadince – Veľký Klíž 1:4 (0:2) Stanko
Martin 2, Kučera Š., Holák
Kňaze – Hlaváček, Najman J., Turček, Stanko
Marek - Holák, Bielich J., Chrenko R., Najman
M. – Stanko Martin, Kučera Š.
Striedali : Spišák ml., Bielich P., Chrenko J.
Na zamrznutom a hrboľatom ihrisku sme
v prvom polčase dominovali a domácich sme
nepustili do vážnejšej akcie. Vytvoril sme si
dobré strelecké príležitostí, z ktorých sme dve
premenili. Aj v druhom polčase sme sa dostávali
do šancí, opäť sme dve premenili, ale naša hra
už nebola taká kvalitná. Hráči poľavili v úsilí,
nebránili sme tak zodpovedne, čo by nás pri
kvalitnejšom súperovi v majstrovských zápasoch
mohlo mrzieť!
18.2. Veľký Klíž - Rajčany
Súper zrušil dohodnutý zápas.
26.2. Vion „C“ – Veľký Klíž 0:3 (0:0) Chrenko
R., Bielich J., Stanko Martin
Kňaze – Hlaváček, Bielich J., Chrenko J., Spišák
ml. - Holák, Najman J., Chrenko R., Bielich
T., - Najman M., Stanko Martin
Striedali: Turček, Stanko Marek
V Zlatých Moravciach sme snaživých
domácich (Hostie), najmä v prvom polčase,
nepustili do vážnejšej akcie. Horšie to bolo
s vytváraním našich streleckých príležitostí,
pretože nezvyk na umelý povrch ihriska a silný
vietor robili svoje. V druhom polčase sme sa
však trikrát dokázali presadiť a zaslúžene sme
vyhrali. Strelami z hranice 16-ky prekonali
súperovho brankára R. Chrenko a J. Bielich
a tesne pred koncom sa presadil pohotovou
strelou Martin Stanko.
Vj

(Dokončenie zo str. č. 5)

dobrou náladou, dobrým oblečením, obutím a v tejto zime väčšina aj „tekutými reťazami“,
vyrážame ako vždy od nášho KD po vopred naplánovanej trase. Začíname po mierne stúpajúcej asfaltovej ceste a neskôr lesom až pod samotný vrchol. Strmý výstup na Malú Ostrú
(472m.n.m.) dá trochu zabrať, ale napokon si všetci pochvaľujú, výborne sme sa rozdýchali
a zahriali zároveň, k čomu nám pomáha aj krásne slnečné počasie. Hore nás už čakajú manželia Dobiašovi a Pavol Neštepný, ktorí sa so všetkými srdečne vítajú.
Nasleduje krátka prestávka a skupinové foto. Trvá o niečo dlhšie ako zvyčajne, ale už sme si
zvykli. Vo veselej a uvoľnenej atmosfére pokračujeme podľa programu ďalej na Vrchhoru. Chlapi
v rekordnom čase rozložia oheň a hneď sa prejaví takmer detská radosť všetkých pri opekaní
rôznych, prevažne veľmi nezdravých dobrôt. Po dobrom jedle nás čaká už len posledná časť
túry, návrat domov. Všetci zúčastnení si dnes zaslúžia uznanie a obdiv, že napriek chladnému
počasiu opustili pohodlie a teplučko domova, urobili tak niečo pre svoje zdravie a strávili deň
s priateľmi v našej krásnej prírode. Veď každá turistika je vždy aj takou malou spoločenskou
udalosťou. A čo vy ostatní, prídete nabudúce? Takže opäť o mesiac dovidenia.
Emil Sasko

Snehuliakiáda

Oteplenie po dlhých mrazoch prinieslo i snehovú
nádielku. Potešili sme sa jej a dohodli sa, že opäť
pozveme deti i dospelých na sánkovačku a stavanie
snehuliakov. Tento krát však už ako OZ HIC VIVO.
Plány sme mali pekné, ale... teplota stúpala viac ako
by sme si boli priali. Po krásnej jarnej sobote veľa
snehu neostalo, no i napriek tomu a začínajúcemu
dažďu sa nás v Peťovej zišlo 46, z toho 16 detí. Na zahriatie si spolu s rodičmi zasúťažili o najvyššiu vežu
zo snehu, ktorú mali postaviť za dve minúty. Každý
mal inú techniku a všetci sme sa zabavili. Postupne
vyrástli krásni snehuliaci, ale i zajko či Hello Kitty.
Kopec zlákal aj na sánkovanie, bobovanie či snowbordovanie. Kto bol, neľutoval a deti odišli i s malými
odmenami. Kto nebol, snáď príde nabudúce.
Mgr. Zuzana Dolná

■ Frederika, Sabina a Laura so
svojim výtvorom...

Foto – Dana Smatanová

Zhodnotenie motokrosového tímu OŠK - automotoklub za rok 2011
Vlani za náš klub jazdili
štyria pretekári. V MX, čiže
kubatúru 250cm3 štvortakt
jazdil Tomáš Valach. Po zranení v Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky vo Sverepci v auguste sezónu
predčasne ukončil. Tu sú jeho umiestnenia.
V MM SR odjazdil štyri závody a s počtom
bodov 118 obsadil 5. miesto. Vo Východoslovenskom pohári zo štyroch pretekov išiel dva
a skončil tiež na 5. mieste s 94 bodmi. Nebyť
zranenia ramena určite by dosiahol pódiové
umiestnenia. Podal dobrý výkon. Peter Obert
jazdil tú istú kategóriu a odjazdil za klub najviac pretekov s takýmito výsledkami: v MM
SR z piatich pretekov išiel dva a s počtom
bodov 34 obsadil 16. miesto. V Malokarpatskom pohári odjazdil šesť pretekov, získal 105
bodov a skončil na 6. mieste. V Stredoslovenskom pohári zo šiestich pretekov odjazdil päť,
získal 73 bodov, čo stačilo na 9. miesto. Vo
východoslovenskom pohári išiel tri závody,
nazbieral 54 bodov a skončil na 9. mieste.
Podal spoľahlivý výkon. Matúš Lavo bol v tíme
prvú sezónu. V MM SR mládeže v MX2junior v 2-taktných motoroch odjazdil päť
z ôsmych pretekov, získal 131 bodov a obsadil
7. miesto. V Malokarpatskom pohári už išiel

v MX1, ako najmladší jazdec na motocykli
do 450 cm3. Odjazdil štyri zo šiestich závodov a získaných 44 bodov mu stačilo na 13.
miesto. V Stredoslovenskom pohári v MX1
tiež odjazdil štyri zo šiestich pretekov a so
115 bodmi skončil na 6. mieste. V preteku
O pohár starostu obce Beckov v MX2-junior
zvíťazil. Podal dobrý výkon.
Rudolf Mihaleje jazdil kategóriu MX4veterán do 50 rokov. Zameral sa na závody
Stredoslovenského pohára. Na tréningu sa ale
zranil, mal zlomeninu kľúčnej kosti a sezóna
sa preňho skončila. Odjazdil teda tri preteky
zo šiestich a s počtom bodov 21 obsadil 20.
miesto. Nebyť zranenia, určite by bol v prvej
desiatke. S výkonom a jeho prístupom môžme
byť spokojní.
Spomeniem aj Mareka Najmana. V tíme
nebol, odjazdil štyri závody Stredoslovenského
pohára a skončil na 6. mieste.
Myslím si, že jazdci podávali dobré výkony a nebyť spomínaných zranení, výsledky
by boli oveľa lepšie. Patrí im všetkým poďakovanie za reprezentáciu klubu, obcí Veľký Klíž,
Ješkova Ves, okresu Partizánske a sponzorov.
Do budúcej sezóny želám im veľa športového
šťastia a zvlášť zdravia.
Milan Hudok st., manažér tímu
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