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■ Prvá jarná vychádzka v prírode dala Veronike riadne zabrať. Až sa jej z toho rozviazali
šnúrky na topánkach... (Snímka je z výstupu na Javorový vrch, o ktorom prinášame
reportáž na piatej strane). 
Text – red., foto – Ing. Katarína Bujnová

Apríl – mesiac lesov

K životu je nevyhnutne potrebný kyslík a ten vytvárajú najmä lesy. Bez lesov by neexistoval život. Les pôsobí ako veľký filter. Je tým prostredím, ktoré má zlepšujúce účinky
na hygienu prostredia a vytvára zdravé a príjemné miesto pre pobyt človeka, k načerpaniu
nových síl. Slúži na rekreáciu, oddych a je nenahraditeľnou súčasťou krás našej prírody.
Poskytuje nám a hlavne poľovníkom nezabudnuteľné a často vzrušujúce zážitky.
Podľa štatistík, ľudstva stále pribúda..., ale lesov nielen ubúda, ale ich poškodzujú
rôzne škodlivé činitele. Najmä víchrice, sneh, námrazy, hmyz, vypaľovanie a náhodné
ťažby. Aj zver poškodzuje nové výsadby a mladé lesné porasty.
Čím viac trpia lesy poškodzovaním, tým sa stáva celé prírodné prostredie menej hodnotné
pre všetko živé na našej planéte.
Hodnoty, ktoré nám lesy denne poskytujú majú ekonomickú, rekreačnú, ochrannú, teda
skutočne celospoločenskú funkciu.
Dobrá spolupráca medzi lesníkmi a poľovníkmi, bude príkladom aj pre ostatných. Preto
je na každom z nás, aby sme prispeli k ochrane a udržiavaniu lesov.
Les potrebuje naše ruky a čas, aby naďalej mohol plniť všetky svoje významné funkcie.
Anna Kňazeová

Veľkonočné sviatky
plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného
Spasiteľa
redakcia Nového Clusu
svojim čitateľom
s láskou želá

Na Veľkonočnú nedeľu a počas celého ďalšieho
týždňa spievame: ,,Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118,24). Aj týmito
slovami vyjadrujeme svoje nadšenie, úžas i radosť
z toho, že na Veľkonočnú nedeľu Pán Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych. Ten istý Ježiš z Nazareta, ktorému
sa posmievali, ktorého bili a ukrižovali, zvíťazil nad
hriechom a smrťou.
V to veľkonočné ráno, ešte na svitaní, sa vybrali nábožné ženy k hrobu, aby dokončili to, čo nestihli urobiť
na Veľký piatok: voňavými masťami pomazať mŕtve
telo Pána Ježiša. Vedeli, že zomrel. Chceli vykonať posledný skutok, ktorým si uctia jeho pamiatku. Zarazil
ich pohľad na odvalený kameň a prázdny hrob.
V ich mysliach prebiehali rôzne myšlienky a otázky.
Napríklad: čo ešte mohli urobiť vojaci mŕtvemu Kristovi? Alebo niekto ukradol mŕtve telo? Ani si nepomysleli
na možnosť, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Prežívali
si úzkosť a strach, možno aj hnev. Je síce pravda, že
Pána Ježiša dobre poznali, videli jeho zázraky i život,
počúvali jeho slová. Lenže vo svetle jeho ponižujúcej
a ukrutnej smrti sa všetky jeho slová útechy nádeje
i predpovede o zmŕtvychvstaní zdali neuveriteľné.
Avšak vo chvíli, ako spoznali, že Kristus žije, všetko
sa zmenilo. Ich viera ožila a nádej sa vrátila. Prežívali
si neopísateľnú radosť.
O niekoľko hodín neskôr sa vzkriesený Pán Ježiš
zjavil aj apoštolom. Odstránil od nich všetky pochybnosti, ktoré mohli mať na Veľký piatok. Ukázal im
rany na rukách, na nohách i v boku. Videli ho jesť.
Presvedčili sa, že je to naozaj On. A potom už mohli
ohlasovať najdôležitejšiu a najradostnejšiu zvesť pre
celé ľudstvo: ,,Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!“
Prvý z apoštolov prehovoril Peter. Už nebol tým
bojazlivým rybárom, ktorý zaprel, že poznal Pána
Ježiša. Stretnutie so vzkrieseným Kristom ho celkom
zmenilo. Stal sa novým človekom, ktorý hovoril s istotou a presvedčením. Táto jeho premena nám hovorí,
čo preňho znamenalo Kristovo vzkriesenie.
Po svojom zmŕtvychvstaní začal Pán Ježiš žiť iným,
novým životom. Jeho telo už nepodliehalo zákonom
hmoty. Predtým býval hladný, smädný, unavený. Pociťoval utrpenie telesné i duševné. Skrátka, okrem
hriechu zažil každú stránku obmedzeného ľudského
života. Po vzkriesení však už nepodliehal ľudským
obmedzeniam. Mohol sa kedykoľvek zjaviť a kedykoľvek
zmiznúť (Lk 24,31; Jn 20,14-15). Mohol prechádzať
cez zatvorené dvere (Jn 20,19,26). Apoštoli tak sami
(Pokračovanie na str. č. 3)

Vyčistime si Slovensko 2012 – vyčistime si Veľký Klíž

Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4. vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR akciu
„Vyčistime si Slovensko“. Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity
zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska.
Mnohí z nás sa o prírodu starajú a ani im to nik nemusí kázať. Pri príležitosti Dňa Zeme
skúste i vy urobiť niečo pre skrášlenie našej obce. Nie o všetky miesta v obci sa dokáže postarať samotné vedenie obce. Priložme ruku k dielu aj my. Stačí, keď nebudeme zahadzovať
odpadky na ceste, ale do smetných košov. Pri vyhrabovaní suchej trávy vyčistíme aj pred
susedným domom, ktorý je neobývaný. Pri upratovaní doma nenaložíme plné „táčky“ odpadu a nevynesieme to do jarku, ale dajme si to do vlastných smetných nádob – veď nám ich
smetiari vynesú, stačí dať len žetón. Pretože takouto činnosťou nielen znečisťujeme životné
prostredie, ale sťažujeme prácu tým, ktorí sa snažia vyčistiť práve takéto miesta. Naše OZ
sa zapojilo do tejto súťaže a budeme radi, keď sa k nám viacerí pridáte. Pri tejto príležitosti
sa budeme snažiť vyčistiť starý cintorín a turisti z KST OSTRÁ Veľký Klíž budú už tradične
čistiť turistické a cyklochodníky.
Pripojte sa aj vy do akcie „Vyčistime si Slovensko“ a ukážte, že stav životného prostredia
a čistota prírody Vám nie sú ľahostajné! Budeme radi, ak nám pošlete fotografie (pred aj
po úprave) či popis svojej činnosti na adresu: tuzijeme.hicvivo@gmail.com.
OZ TU ŽIJEME – hic vivo
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ZASTUPITEĽSTVO
Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke ZASADALO
Zasadnutie otvoril a viedol starosta ob DUCHOVNÉ SLOVENSKO je reprezentačná knižná publikácia ktorého spoluvydavateľom bol Spolok svätého Vojtecha. Vydaná
bola ešte v roku 2010. Teda žiadna novinka.
No predsa by sme ju radi dali do pozornosti.
Zvlášť pre tých, ktorých zaujíma naša história
a všetko čo s ňou súvisí. Na strane č.41 je uverejnená celostranová fotografia nášho románskeho kostolíka spolu s krátkym popisom.
 Vypaľovanie trávy. Toľko krát opakovaná, a predsa stále aktuálna téma. Veľmi časté
reportáže vo viacerých televíziách, rozhlase,
tlači. A ľudia sú stále nepoučiteľní. Bohužiaľ,
aj vo Veľkom Klíži. Po neopatrnosti jedného
nášho občana sa v stredu 7.marca vznietil a začal
horieť trávnatý porast v lokalite „Lúka“ (oblasť
v okolí niekdajšieho kúpaliska). Už nielen tráva, ale začali horieť aj dreviny (vŕby,..). Oheň
zasiahol aj rezivo smreku uložené na pozemku
P. D. Na hasenie požiaru bol privolaní HaZZ
z Partizánskeho. Šesť jeho príslušníkov hasilo
požiar dve a pol hodiny. Zhorenisko v rozlohe
asi 40 – 50 árov nech je spolu s výzvami Obecného úradu, ktoré nasledovali, dostatočným
mementom. Vypaľovanie trávy je veľmi nebezpečná a majetok i zdravie ľudí ohrozujúca
záležitosť!
 V nedeľu 11. marca sa konalo výročné valné zhromaždenie Dobrovoľného hasičského
zboru v Klížskom Hradišti. Okrem členov
prijali pozvanie aj starosta obce Jozef Bielich
a odchádzajúci predseda Okresného výboru
Štefan Čepko. Po ich krátkych príhovoroch
hasiči zhodnotili uplynulý rok a schválili plán
činnosti na rok 2012. V diskusii sa prebrali
aktuálne záležitosti, ktoré súvisia s činnosťou
hasičov. Aj keď je členská základňa úzka, je
potešitelné, že ešte stále je o prácu dobrovoľného hasiča záujem.
 Ochotnícky divadelný súbor zo Skýcova
zavítal v nedeľu 11.marca do Ješkovej Vsi. Hru
Boženy Slančíkovej Timravy Páva, s ktorou sa
už predtým divadelníci predstavili vo Veľkom
Klíži, zahrali naozaj skvele. V kultúrnom dome
bolo možné v hľadisku vidieť všetky vekové
kategórie, čo okrem iného môže signalizovať,
že o umenie tohto druhu je ešte stále záujem.
Častý potlesk v priebehu predstavenia a napokon
aj po jeho skončení, bol jasným znakom toho,
že predstavenie sa páčilo. Režisérovi Ľubovi
Hosťoveckému a celému kolektívu skýcovských
divadelníkov na záver poďakoval aj starosta
obce Pavol Greguš.
 Rádiovíkend je sobotná relácia Slovenského
rozhlasu ktorú dobre poznáte. Vysielaná je
už niekoľko rokov, takže ju nemusíme zvlášť
predstavovať. Našu zvýšenú pozornosť pri jej
počúvaní sme zaznamenali už vlani. Odznelo
vtedy päť pozvánok na akcie KST Ostrá. Na výbornú spoluprácu s redaktormi spomínanej
relácie nadviazala v sobotu 17.marca znovu
Anna Húdoková. V živom vstupe pozývala
všetkých záujemcov na nedeľný výstup. Samotnej pozvánke predchádzali aj dve upútavky.
Na vlnách éteru sa tak dostalo celoslovenskej
reklame nielen turistom, ale aj Veľkému Klížu
a Ješkovej Vsi!

 Spevácky súbor Plamienok má za sebou
ďalšie verejné vystúpenie. V nedeľu 25. marca odspievali deti i dospeláci piesne na svätej
omši v našom kostole. Hudobný doprovod na
klávesoch mala Dominika Bielichová.
 NÁRODNÁ OSVETA je mesačník venovaný rozvoju miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti. Jeho vydavateľom je Národné osvetrové centrum. Bohužiaľ, v našich okresných
mestách nie je v predaji. Do redakcie sme ho
dostali s veľkým oneskorením. S o to väčšou
radosťou sme sa prostredníctvom odborných
článkov mohli vrátiť k celoštátnej novinárskej
súťaži. Už sme o nej a o oceneniach, ktorými
boli ohodnotené naše noviny písali. Novému
Clusu je aj v spomínanom renomovanom
kultúrnom časopise venovaný značný priestor.
V podobe dvoch fotografií. Na strane č. 7. je
šéfredaktor medzi ocenenými po vyhlásení
výsledkov, na strane č.10. je naša malá delegácia, ktorá sa v Bratislave na udeľovaní
cien zúčastnila.
 Nie dobrú „reklamu“ sme zažili v piatok
23.marca pri sledovaní TV JOJ. V Krimi novinách sa spomínal Veľký Klíž v súvislosti s celoštátne hľadaným 29 -ročným M.D. ktorého
hľadá polícia za daňové úniky.
Zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
V sobotu 10. marca 2012 mali možnosť aj občania Veľkého Klíža uplatniť si svoje volebné právo a zvoliť poslancov do NR SR
za konkrétnu politickú stranu alebo hnutie.
Výsledky volieb do NR SR vo Veľkom Klíži
Volebné okrsky
volebný okrsok volebný okrsok SPOLU:
č.1 Klíž č.2 K.Hradište		
Počet zapísaných voličov:
394
393
787
Počet zúčastnených voličov:
234
262
496
z toho voľba poštou:
0
0
0
Účasť na voľbách v %:
59,39% 66,66% 63,02%
Počet platných hlasov:
234
256
490
VÝSLEDKY HLASOVANIA
Politická strana alebo hnutie
vol. okr č.1 vol. okr č.2 SPOLU:
1. Zelení
1
0
1
2. KDH
27
37
64
3. SDĽ
0
0
0
4. SNS
14
19
33
5. OĽANO
15
20
35
6. Solidarita a Sloboda
5
10
15
7. PAS
0
1
1
8. Náš Kraj
0
0
0
9. Strana zelených
1
0
1
10. ĽS Naše Slovensko
0
5
5
11. SMER - SD
152
130
282
12. Zmena zdola - DÚS
0
2
2
13. Národ a spravodlivosť-naša strana 1
1
2
14. KSS
2
8
10
15. SRÚ na Slovensku
0
1
1
16. MOST - HÍD
3
0
3
17. 99%-občiansky hlas
3
7
10
18. ĽS - HZDS
4
6
10
19. STRANA+1HLAS
0
0
0
20. Robíme pre deti - SF
2
1
3
21. Obyčajní ľudia
1
0
1
22. SDKÚ - DS
3
3
6
23. SOS
0
0
0
24. SMK - MKP
0
0
0
25. SSS - Nory Mojsejovej
0
4
4
26. SŽS
0
1
1

ce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,
hlavnú kontrolórku obce a prítomných hostí.
Starosta obce oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval prítomných poslancov o doplnenie bodov do programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva. K navrhnutým bodom programu neboli podané žiadne pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy, preto dal za predložený
návrh programu hlasovať. Konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce konštatoval, že zápisnica
zo 6. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bola overená bez pripomienok.
Z uznesenia č.6/2011 nevyplynuli pre obecný
úrad žiadne úlohy.
Obecné zastupiteľstvo:
vzalo na vedomie
1. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž za rok 2011
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2012
3. n ávrh rozpočtu na rok 2013-2014
4. informácia o stave úveru na rekonštrukciu
obecného úradu a kultúrneho domu
5. informáciu o výsledkoch volieb do NR
SR v obci Veľký Klíž vo volebnom okrsku
č.1 a č.2
Schválilo:
1. rozpočet na rok 2012
2. h a rmonog ra m kona ní obecného
zastupiteľstva
3. zrušenie školskej knižnice v Základnej škole
Veľký Klíž a preklasifikovanie na kabinetnú
knižnicu
4. VZN č.1/2012 o verejných kultúrnych
podujatiach
5. ukončenie nájomnej zmluvy v obecnej bytovke ku dňu 31.3.2012 nájomcom Máriou
Kubáňovou na jej vlastnú žiadosť
uložilo obecnému úradu:
1. povinnosť zvolať pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva z dôvodu
pridelenia nájomného bytu novému nájomcovi na základe doručených žiadostí
2. zaoberať sa problematikou zápisu detí do 1.
ročníka a odchodu detí zo ZŠ do iných
škôl
3. d okončiť chodník pri MŠ do 07.04.2012
Uznesenie zo 7. mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva bolo prijaté.
OcÚ

POZVÁNKA

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 31. marca
od 14,oo do 15,30 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť!
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(Dokončenie zo str. č. 1)

videli, že Ježišova moc nad hriechom a smrťou je úplná. Túto pravdu potom s istotou
ohlasovali.
Apoštoli aj Mária Magdaléna zažili úžasné
chvíle so vzkrieseným Kristom. O tieto zážitky
a skúsenosti sa delili so svojimi súčasníkmi.
Odovzdali im štafetu viery. Tá postupne prechádzala z generácie na generáciu až po naše
časy. My sme tiež uverili, hoci sme nevideli,
že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Aj pre nás je
Veľká noc dňom veľkolepého víťazstva nad
hriechom, nad smútkom, nad smrťou.
Pán Ježiš nám chce zjaviť, že on je Pán,
že nás miluje a po skončení nášho zemského života vzkriesi aj nás k novému životu.
Chce, aby sme vedeli, že on je Kráľom nad
celým svetom, že sme v jeho rukách. Veríme
mu a vyznávame svoju vieru: ,,Ježiš Kristus,
Spasiteľ náš, smrť premohol za nás. Slávne
z mŕtvych vstal, tým zlosť prekonal. Aleluja,
aleluja, aleluja.“
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

AKO TEN ČAS LETÍ...

Nik z nás si pri každodenných starostiach
a radostiach neuvedomuje ako letí čas. Až pri
niektorých príležitostiach sa zamyslíme nad
sebou, svojím životom... V mesiaci február
roku Pána 2012 mal takúto príležitosť jeden
výnimočný človek, známy v našej doline svojím zanietením v rôznych oblastiach. O kom
to hovorím? Predsa o Peťovi Maťašeje. Ten
oslávil svoje životné jubileum 50 rokov, hoci,
ako vraví aj sám, cíti sa tak na štyridsať. A tak
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Vzácne jubileum
vzácneho človeka
Šesťdesiat rokov, krátky úsek v čase
pochvala, uznanie, kto ich prežil v kráse
plodného života plného obetí
v kňazský šat posvätný celý čas odetý,
kto dával nádeje, kto bol vždy k pomoci
chorým, či zúfalým od rána do noci,
kto dával odpustky, kto žehnal národ náš,
pri kom stál k pomoci v ťažký čas Mesiáš,
ten, kto sa nezrútil v zúfalstve temných dní,
ten, kto vždy v Božiu moc veril a o nej snil.
Dnes už čas pokročil, vďaka je na rade,
roky sa lopotil, no srdce má mladé,
je v ňom lásky sily, je to náš jubilant pán dekan milý.
Náš duchovný otec, správca našej farnosti
Mons. Anton Kováčik sa dňa 7. apríla 2012
dožíva krásneho životného jubilea - 60 rokov.
Prajeme mu veľa zdravia, Božích milostí,
aby mohol ešte veľa rokov plniť svoju misiu
medzi nami.
Redakcia Nového Clusu
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V mesiaci marec 2012 oslávili svoje životné
jubileum títo naši občania:
Margita Benková - Klíž 175 - 70 rokov
Mária Spišáková - Kl. Hradište 171 - 84 rokov
Anna Spišiaková - Klíž 172 - 86 rokov
Mária Bielichová - Klíž 92 - 88 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

Lukáš Kňaze 15. marca 2012,
rodičia Mária a Andrej

3.3 2012 Barbora Oravcová
a Michal Henes

*17.4.1921 † marec 2012 Elena Paliatková,
bývalá pani učiteľka

Už niekoľkokrát sa v našich novinách zdôrazňovalo, že výskum na tému „Vojaci klížskej doliny v I. svetovej vojne“ sa neskončil. Platí, že stále pokračuje. Len pred pár dňami sa
zoznam mien rozšíril, a s počiatočného, takmer nulového stavu, sme momentálne na čísle
81. Osemdesiatjedna mien mužov z Klíža, Klížskeho Hradišťa a Ješkovej Vsi, ktorí bojovali
v I.svetovej vojne. Zatiaľ posledné meno v tomto zozname pridal rodák z Klížskeho Hradišťa
žijúci v bratislavských Vajnoroch Jozef Benko (87 –ročný), dlhoročný spolupracovník a dopisovateľ Nového Clusu. Jeho spomienky na otca, ktorého rozprávanie o vojne počúval ako
asi jedenásť ročný nám poslal písomne. Redakčne spracované ich ponúkame našej čitateľskej
verejnosti. Ako to teda bolo v rodine Benkových v rokoch prvej svetovej vojny a aký bol osud
muža, ktorý mal to šťastie a vojnové útrapy prežil ?

OSEMDESIATY PRVÝ …
■ Úsmev na tvári jubilujúceho Petra (vľavo)
naozaj svedčí o mladosti jeho ducha.

Foto- Dana Smatanová
rodinní príslušníci, spolu s nami turistami,
zažili príjemné spoločenské podujatie, keď
sme sa mohli zúčastniť na oslave pripravenej
pri tejto príležitosti. Zábava bola výborná, veď
všetci sa tešili z príjemného stretnutia. Aj touto
cestou by sme chceli popriať nášmu milému
predsedovi do ďalších päťdesiatich rokov všetko len to najlepšie, veľa plánov do budúcnosti,
veľa zdolaných vrchov, prejdených kilometrov
a hlavne vydarených turistických podujatí,
aby, keď raz bude veľmi starý, mohol listovať
vo fotoalbumoch a s radosťou spomínať. Samozrejme prajeme aj veľa zdravíčka a rodinnej
pohody. No a na záver už len jedno výstižné
vyznanie: Sme veľmi radi, že Ťa máme.
Turisti z KST Ostrá

V čase vojny sa stávalo, že nejeden krát prišla do dediny eskorta. V noci chodila po domoch a brala tých, ktorý dovŕšili vek na nástup do služieb rakúsko – uhorskej monarchie.
Hradišťanec FLORIÁN BENKO (narodený v roku 1893) určite tušil, že sa vojenskej službe
nevyhne. Hneď v prvom roku vojny, „v štrnástom“, musel narukovať. Mal 21 rokov. Vo
vojenskej službe prežil celú dobu vojnového konfliktu. Prežil všetky útrapy, ktoré vojna prinášala. Veľa krát spomínal ako „ v dažďoch, snehoch“ v lete, v zime v snehových bunkroch,
prečkávali chvíle, keď sa nebojovalo. Prežívali najrôznejšie útrapy. Aj keď nebojovali trpeli.
Zimou, boli premočení, nevyspatí a museli byť stále v strehu. Pri útoku aj Florián musel
ísť „hneď do strelby“, ako hovorieval. Zasiahnutých vojakov nemali čas odnášať, zostávali
v zákopoch. Horšie bolo, keď bol zasiahnutý snehový bunker, vtedy bolo naraz po všetkých.
Vraj z tých, ktorí tam boli len kusy lietali. Ku koncu vojny bol Florián ranený do nohy, takže
sa možno vyhol tomu najhoršiemu. Dlhšiu dobu na nohu kríval. Dôležitejšie ale bolo, že sa
živý vrátil do Klížskeho Hradišťa. V roku 1919 sa oženil vo svojej rodnej obci. Mal tri deti –
Máriu (nar.1920), Jozefa (nar. 1924) a Helenu (nar.1936). Následky z vojnových útrap však
Floriána sužovali takmer celý život. Liečil sa z nachladnutia z vojnových rokov. Mal reumu.
Navštevoval kúpele v Bojniciach. Doma mu tiež často pripravovali kúpeľ na potlačenie reumy. Niekedy to bola naozaj „bieda“. Robiť sa však muselo. Čakali práce na poli, ale aj všetky
práce okolo domu. Možno aj ten pohyb napomohol k tomu, že zdravotné problémy postupne
prestávali a prispeli k vyliečeniu. Florián sa napokon dožil - aj vzhľadom na všetko čo musel
prežiť – celkom pekného veku. Zomrel v roku 1976 ako 83 –ročný.
Spracoval Peter Maťašeje
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Z LESNÍKOVÝCH SPOMIENOK NA NEVŠEDNÉ ZÁŽITKY
Čo všetko sme už v Novom Cluse popísali, uverejnili. No ešte stále je priestor na nové
témy. Niekedy vcelku bežné, možno menej prekvapujúce, ale aj témy, či spomienky, ktoré
by ste nečakali. Snívalo sa mi niekedy, že v našich novinách budem písať (napríklad)
o Fidelovi Castrovi? Ak by ste mi to boli povedali ešte včera (pred pár týždňami) čudne
by som sa bol pozrel a ak by som aj nič nepovedal, svoje by som si pomyslel. Vy sa teraz
nečudujte, ak o ňom (a o iných) naozaj píšem. Nie preto, že by som chcel ospevovať ich
politické zástoje, dlhú dobu pri moci, či niečo podobné. Nie. Boli to však ľudia, ktorí vo
svojej dobe vládli, mali obrovskú moc a teraz patria do dejín. Ak však takýto ľudia boli
na území obce, jej katastra, alebo v jeho najbližšom okolí a ak bol pri tom náš občan, tak,
s dovolením, sú nasledujúce riadky plným právom na stránkach Nového Clusu. Príjemné
čítanie a pokojné trávenie takmer neuveriteľných, ale pravdivých príbehov priatelia…

„FIDEL MI TO DOVOLIL …“

alebo
Ako sa pred rokmi skončil posledný legálny odstrel
kamzíkov v Tatrách
Viete kedy a kto mal posledný legálny odstrel kamzíkov v Tatrách? Fidel Castro. Jeden
z najznámejších svetových vodcov, ktorého
vládnutie patrilo k najdlhším vo svete. Po love
sa rozšírili – a dodnes kolujú – „zaručené“
správy o tom, že Castro ich skolil z vrtuľníka,
či dokonca z lanovky. Šimko, ktorý dlhé roky
spolupracoval aj s Tatralovom a zúčastňoval sa
na poľovačkách rôznych vysokopostavených
hostí, to považuje za nezmysel. Možno by
nás to absolútne nezaujímalo a takúto záležitosť by sme vôbec nespomínali… Lenže. Vo
Veľkom Klíži žije niekto, kto bol osobne pri
tom (!!) a dokonca nám o tom porozprával.
Takže, ako to vtedy, pred štyridsiatimi rokmi,
naozaj bolo?
Písal sa jún 1972. Lesníkovi Karolovi
Smatanovi zazvonil telefón. Podobných mal
už niekoľko, ale tento ho vskutku prekvapil.
Vtedajší riaditeľ Štátnych lesov z Topoľčianok
mu oznámil, že bol vybraný na sprevádzanie
Fidela Castra na poľovačku. Miesto - Vysoké
Tatry, poľovný zámer - kamzíky! Tak to teda
bola informácia, alebo ak chceme oznámenie,
ktoré ním muselo zalomcovať. Avšak náš
lesník mal už viaceré skúsenosti so sprevádzaním významných osobností. Zo zbraní,
ktoré mali v Topoľčiankach zaistené výhradne
pre významných hostí, vybral guľovnicu,
dôkladne sa pripravil a… vycestoval.
V Belianskych Tatrách vystúpili do výšky
asi 1500 metrov spolu s kolegom z Tatier,
Fidelom, oblečeným v zelenej kamizole a jeho tlmočníkom. Čakali. Nevedeli, kedy sa
kamzíky objavia, kam prídu a z ktorej strany.
Po nejakom čase prišla päť–členná skupina.
Medzi nimi samce aj samice. Fidel chcel streliť
samca (na rozdiel od samice má viac zahnuté
rožky). Keď sa jeden z nich priblížil asi na 150
metrov Fidel vystrelil. Úspešný zásah. Karol
Smatana využil chvíle šťastia, ktoré Fidela
opantali z úspešného lovu a s nemalou dávkou odvahy sa ho spýtal, či by si aj on mohol jedného streliť. „Sí“… súhlasne prikývol
Fidel a Karol nepotreboval ani tlmočníka.
Po krátkom čase mali opäť šťastie. Kamzíky
sa objavili, akoby na zavolanie. Padol druhý
výstrel a rovnakú radosť, ako veľký svetový
vodca „tých čias“ mohol prežívať aj lesník

koľkí poľovníci majú kamzíčiu trofej, my sme
sa však presvedčili, že vo Veľkom Klíži taká
je! Mimochodom, bol to posledný odstrel
kamzíkov v Tatrách vôbec.
Fidel Castro bol ubytovaný v Grandhoteli
v Starom Smokovci. Počas poľovačky sa kubánsky prezident správal priateľsky a podľa
briadky, ktorú lesník Smatana vždy nosil
(a stále nosí) ho volal „malý Fidel“. Stretli sa
potom ešte na Poľovníckom zámku v Topoľčiankach. Lesník Smatana pripravoval pre
vtedy vzácneho hosťa špecialitu z poľovného
práva tzv. „jagerek“ (robí sa z vnútorností –
srdca, pečene, ľadvín a pľúc). Fidel si pochutnával a spontánne Karolovi sľúbil, že ho pozve
na Kubu. Roky prešli, časy sa zmenili a tak
na celú epizódu zo stretnutia zostalo niekoľko
spomienok a vzácna trofej. Nezachovali sa

■ Lesník Karol Smatana (vpravo) a technik na polesí Vrch Hora Felix Beličin pred secesnou
budovou hájenky v roku 1956. Beličin bol predtým lesníkom na Kopanej.
z Veľkého Klíža. Keď sa z poľovačky vrátili,
zodpovední pracovníci preverovali, či všetko
dopadlo dobre a či majú kamzíka. „Dvoch
máme!“ zaznelo z úst jedného z malej poľovníckej výpravy. Zodpovední strnuli. „Ako to?,
veď povolenie bolo na jeden kus“. Celú debatu
ale ukončilo konštatovanie lesníka Smatanu,
ktorý rezolútne oznámil, že odstrel mu povolil
Fidel. Ten sa len súhlasne usmieval. Ďalej sa
už nikto neodvážil nič namietať. Nevieme,

len tri litre kvalitného koňaku, ktoré nad
horárňou Hrušov zhodil Fidel z vrtuľníka,
ktorým letel do Prahy.
Vysoké Tatry a Slovensko sa Castrovi
zrejme zapáčili. Začal sem posielať ešte viac
rumu, veľmi silných cigariet „liguerosiek“ aj
povestných kubánskych pomarančov, ktoré
sa takmer nedali jesť.
Peter Maťašeje
pokračovanie v budúcom čísle

OZ TU ŽIJEME – hic vivo

Z uvedeného vyplýva aj úzka spolupráca s inými organizáciami – prevažne spolupráca s KST
OSTRÁ Veľký Klíž. Plánované aktivity na tento rok sú: Snehuliakiáda – už sa uskutočnila,
Šarkaniáda, vyčistenie a starostlivosť o starý
cintorín počas celého roka a to v spolupráci
s Obecným úradom Veľký Klíž a s KST OSTRÁ
Veľký Klíž. V pláne máme aj ďalšie aktivity,
ale všetko to závisí nielen od našej ochoty, ale
predovšetkým od finančných prostriedkov,
ktoré sa nám podarí získať jednak 2% z daní,
od sponzorov či z grantov.

V januárovom čísle Nového Clusu ste
sa dočítali, že koncom minulého roku bolo
založené OZ TU ŽIJEME – hic vivo. Možno
si mnohí kladiete otázku: Na čo nám je v dedine ďalšie občianske združenie? Odpoveď je
celkom jednoduchá. Niekoľko ľudí chce urobiť
niečo pre našu dedinu. Náplňou našej činnosti je hlavne podpora a rozvoj turistiky pre
všetkých občanov našej obce, rozvíjanie vzťahu
detí a mládeže ku telesnej kultúre a k ľudovým
tradíciám a zlepšovanie životného prostredia.

Mgr. Zuzana Dolná
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SKRYTÉ NEBEZPEČENSTVO

Je množstvo situácií, ktoré vieme, my
rodičia, vyhodnotiť ako nebezpečné. Dávame pozor, aby dieťa nevybehlo na cestu,
nenakláňalo sa nad vodu, či neliezlo privysoko na strom. Ale sú miesta, ktoré na prvý
pohľad vyzerajú nevinne, ale sú pre naše deti
nebezpečné. Keď ideme s deťmi pri Lázeň,
počítame s tým, že musíme byť obozretní,
aby dieťa nepadlo do vody a neutopilo sa.
Ale pri studničkách, ktoré sú hneď vedľa, už
nepociťujeme takú potrebu byť ostražití. Veď
voda v nich nie je hlboká a obidve studničky
sú obmurované. A tu je ten problém. Jedna
zo studničiek je obmurovaná len do výšky
približne 25 centimetrov. Malé dieťa sa môže ľahko zakopnúť a pri nešťastnej náhode
padnúť tvárou rovno do vody. Pripočítame
si k tomu hĺbku vody a zo studničky, sa stáva
sud s vodou na dne, kde keď dieťa padne, nemá
šancu samo sa vyslobodiť a ľahko sa utopí.
Preto touto cestou vyzývam kompetentných,
aby tento problém riešili, kým sa nestane
nešťastie, ktoré by sa mohlo na prvý pohľad
zdať absurdné, no nie nemožné.
Mgr. Mária Valná
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Výročná schôdza hradišských jednotárov
Členovia MDV Jednoty Klížske Hradište sa zišli 6. marca na výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili prácu výboru a tiež plnenie maloobchodného obratu vo svojej prevádzke. Informácie za dozorný výbor podali predsedkyňa Irena Bujnová a pokladníčka Dana Smatanová.
Za vedenie COOP Jednotu Topoľčany sa schôdze zúčastnil Anton Lauko, ktorý prítomných
informoval o plnení úloh a výsledkoch za uplynulý rok a tiež o úlohách na nastávajúce obdobie.
Schôdze sa zúčastnil aj starosta našej obce Jozef Bielich.

Irena Bujnová

■ Schôdzu hradišských jednotárov približuje aj
táto snímka. Za predsedníckym stolom zľava
Karol Deviatka, Irena Bujnová a Anton Lauko.

Foto – Dana Smatanová

Na Javorový vrch z Ješkovej Vsi
Po piaty krát v rámci organizovanej turistiky sme verejnosti ponúkli
možnosť spolu s nami vystúpiť na 730 metrov vysoký Javorový vrch. Načasované sme to mali až nečakane dobre. Veď kto pri zostavovaní plánu
činnosti tušil, že práve nedeľa 18 .marca prinesie také nádherné počasie ?
Bolo chybou nevyužiť to.Na námestí v Ješkovej Vsi sa krátko pred desiatou
hodinou stretlo 44 účastníkov. Je to historicky druhá najvyššia účasť „Javoráckych výtupov“.
Kto prišiel ? Okrem domácich z Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi prišli turistky a turisti z okresných
miest Partizánske, Bánovce n/B. a Topoľčany. Zastúpenie mala dokonca Bratislava, a po jednom
turistovi aj Chynorany a Oslany. Tradičnou trasou povedľa bývalého Babkovičovho mlyna
cez Cibajky s krátkou prestávkou pri tamojšej farme sa účastníci pochodu dostali ku Chate
Na Podskalí. Potom sa už pokračovalo po žltej značke až na vrchol. Stúpanie spríjemňovali
viaceré debaty v skupinkách. Niekto mal chuť na žartovanie, iní spomínali, ďalší plánovali.
Jednoducho čas pekných, či nekaždodenných stretnutí. Aj o tom je turistika. Tak prečo to
nevyužiť ? Márne sa tentoraz účastníci pýtali na najstaršieho člena klubu. Výnimočne chýbal. Jeho úlohu akoby prevzal Julko Gubov. Obdiv si zaslúžila najmladšia účastníčka výstupu
6 – ročná Veronika Králová z Ješkovej Vsi, ktorá „Javorák“ zvládla bez problémov. Na vrchole
boli kde – tu ešte pozostatky snehu a tak si podaktorí chladili plechovkové pivo v prírodnej
chladničke. Radosť z výstupu umocňovalo nielen množstvo snežienok. Tešili
sme sa z účasti viacerých nových tvári.
Veď ako sa netešiť prítomnosti rodáčiek
a rodákov, taktiež ľudí z klížskej doliny,
ktorí podujatie KST Ostrá navštívili vôbec po prvý krát . Pohoda účastníkov je
zrejmá aj zo spoločnej fotografie na ktorej
tentoraz už nie sú všetci. Príliš sa ponáhľali na zostup, ktorého súčasťou bola
prehliadka náleziska „Šiance“. Vyjdením z lesa na motokrosovú trať Brody
sa dejstvo naozaj peknej a vydarenej túry
končilo. Definitíva bola tam, kde to všetko začalo. Ješkova Ves vítala navrátilcov
o pol piatej. Spokojných a vzájomne sa
lúčiacich s jasným odkazom. Stretneme
sa na Razdieli 15.apríla!
Peter Maťašeje

Ako previesť členský podiel?
Na výročnej členskej schôdzi sa stretli
aj členovia Jednoty SD v Klíži. V piatok
16.marca v zasadačke obecného úradu medzi
sebou privítali aj zástupkyňu COOP Jednota Topoľčany Ing. Medekovú. Schôdzu
viedol Ján Najman, ktorý všetkých srdečne
privítal. Predseda Vendelín Bielich prečítal
správu o činnosti za uplynulý rok. Pokladníčka Helena Spišiaková predniesla správu
o hospodárení. Ing. Medeková oboznámila
prítomných o situácii družstva, o tom, čo
sa vlani urobilo aj o plánoch na tento rok.
V diskusii mimo iného zodpovedala otázku
o prevedení členstva na inú osobu. V prípade úmrtia člena by mal byť jeho podiel
v družstve vysporiadaný v dedičskom konaní, čo je najjednoduchší spôsob, ktorým
sa predíde komplikáciám. Pokiaľ sa na toto pozabudne, nové otvorenie dedičského
konania je finančne náročné, takže kládla
dôraz na to, aby sa na túto vec nezabúdalo.
Po prijatí uznesenia bola schôdza ukončená
a nasledovalo malé občerstvenie.
Ing. Zuzana Holáková
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balistov A –mužstva trošku
naštrbila prehra na súperovom ihrisku. Našťastie chuť
si napravili v poslednom prípravnom zápase
doma na Hôrke.
4.3. Nemčice – Veľký Klíž 2:1 (2:0) Chrenko J.
Kňaze – Turček, Chrenko J., Najman J., Stanko Marek - Holák, Najman M., Bielich J., Vaňo
M., - Stanko Martin, Matkovčík
Striedali : Hlaváček, Chrenko R., Kučera J.,
Bielich T.
V zápase sme nepodali očakávaný výkon
a početnú klížsku divácku kulisu sme nepotešili. Kým domáci boli rýchlejší v štarte na loptu
a agresívnejší v presingu, my sme hrali „peší“
futbal s množstvom nepresností a viac sme
sa venovali komentovaniu výkonu rozhodcu
ako hre. Výsledkom boli dva góly v našej bráne
a polčasová prehra. Ani v druhom polčase
to nebolo z našej strany ideálne, súpera sme
pustili viackrát do šancí a samy sme sa len
ťažko presadzovali. Stačilo to iba na skorigo-

P O Z VÁ N K Y

V Skýcovskej vrchovine Tribeča sa nachádza Rázdiel. Vrch, na ktorom sme ešte neboli a pre všetkých Vás, ktorí prijmete naše
pozvanie to zaiste bude prvovýstup. Nie
je to lákavé? Ak ste zvedavý spolu s nami,
prídite v nedeľu 15. apríla o 10–tej hodine
k jazierku Lázeň. Odtiaľ sa spoločne vydáme na spoznávaciu, či možno objavnú
túru. Čaro nepoznaného si užijete v príjemnej turistickej spoločnosti, a ohohatíte
sa o nové zážitky.
Srdečne Vás pozýva
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž

DEŇ ZEME
Tak, ako všetky turistické kluby v regióne
a samozrejme na celom Slovensku, aj KST
Ostrá sa aktívne zapojí do akcií spojených
s Dňom Zeme. V sobotu 21.apríla sa stretneme o 8,oo hodine pred kultúrnym domom v časti obce Klížske Hradište. Našim
cieľom bude čistenie prírody, turistických
chodníkov a najnavštevovanejších miest
v našich horách. Veríme, že sa naše členky
a členovia, ale aj ostatná verejnosť zapoja
do spomínaných aktivít a napomôžu tak
k lepšiemu životnému prostrediu našej
obce a jeho okolia.
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž
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vanie výsledku, keď v samom závere hlavou
J. Chrenko strelil náš čestný úspech.
11.3. Veľký Klíž – Rybany 3:2 (2:1) Najman
M. 2, Kučera J.
Kňaze – Hlaváček, Turček, Najman J., Spišák
ml. - Holák, Bielich J., Chrenko R., Kučera
J. - Bielich T., Najman M.
Striedali : Vaňo M., Stanko Marek, Stanko
Martin, Meluš
V prvom domácom a zároveň poslednom
prípravnom zápase sme sa rýchlo ujali dvojgólového vedenia, keď sa dva razy presadil
M. Najman. Ešte do polčasu sme niekoľko
dobrých príležitostí nevyužili a snaživému
súperovi sme našou nepresnosťou v rozohrávke
darovali gól. Aj v druhom polčase sme pokračovali v zahadzovaní šancí za čo nás hostia
potrestali, keď po rohovom kope vyrovnali.
V závere sa nám predsa len podarilo strhnúť
víťazstvo na našu stranu, keď J. Kučera obišiel
súperovho brankára a strelil víťazný gól.

však neprekonal domáceho brankára. Naďalej
sme pozorne bránili, domácich sme nepúšťali
do šancí a v polovici polčasu sme udreli, keď
si Marek Stanko nabehol na center J. Kučeru
a s prehľadom strelil náš prvý gól. Druhý
polčas začali domáci aktívnejšie, možnosť
na vyrovnanie im zlikvidoval dobre chytajúci
Ľ. Kňaze, rovnako aj strelecké pokusy z diaľky
či centre. My sme využívali každú príležitosť
na protiútok a dokázali sme si vypracovať viac
čistých streleckých príležitostí. Premenili sme
však iba jednu, keď po ideálnom vysunutí J.
Bielicha zvyšoval jeho brat T. Bielich prelobovaním brankára na 2:0 v náš prospech.
Škoda ďalších dobrých šancí v akých sa ocitli
T. Bielich, Turček, M.Stanko, 2x M.Kučera,
pretože domáci v závere znížili. Vyrovnať sme
im už však nedovolili a tak sme si odviezli
z ihriska súpera zaslúžené víťazstvo.

Pr v ý m a j s t r o v s k ý z á pa s ja r i
s c e n n ý m v í ťaz s t v o m

17.3. Predohrávka 30. kolo Veľké Bielice –
Veľký Klíž 0:0
V sobotu 17. marca otvoril prvým zápasom
jarnú časť náš dorast na ihrisku Veľkých Bielic.
Aj napriek chýbajúcim tréningom počas zimy
sme začali aktívne. S výhodou vetra sme si
počas prvého polčasu vypracovali viacero
šancí. Najväčšiu z nich spálil po veľmi dobre
zahranom rohovom kope Patrika Bielicha
Richard Mihaleje, keď jeho zakončenie skončilo na brvne súperovej brány. V druhom
polčase mali prevahu domáci, no ani z jednej
šance sa im vďaka dobre fungujúcej obrane
a spolahlivom výkone brankára nepodarilo
skórovať. Aj preto po zápase vládla s bodom
MS
spokojnosť.

18.3. Predohrávka 30. kolo Veľké Bielice - Veľký Klíž 1:2 (0:1) Stanko Marek,
Bielich T.
Kňaze – Holák, Hlaváček, Najman J., Spišák
ml. - Kučera J., Bielich J., Chrenko R., Stanko
Marek, - Bielich T., Stanko Martin,
Striedali : Turček, Bielich P., Kučera M.
Výrazne posilnený domáci v prvom jarnom
majstrovskom zápase očakávali iba víťazstvo.
My sme sa sústredili na dobre zabezpečenú
obranou so snahou o rýchly protiútok. Jeden
nám vyšiel hneď v úvode zápasu a v dobrej
pozícii sa ocitol Martin Stanko. Hlavičkou
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na výročnej schôdzi OŠK - FO v sobotu 3.marca 2012. V zasadačke kultúrneho domu sa zhromaždili členovia výboru, hráči klubu i pozvaní hostia - zástupcovia ostatných
spoločenstiev z našej obce i Ješkovej Vsi. Rokovanie viedol tajomník Ján Najman. Predseda
klubu Rastislav Beliansky privítal starostu našej obce Jozefa Bielicha, Dr. Michala Valacha
i primátora okresného mesta Partizánske PaeDr. Jozefa Božíka. Potom predniesol Správu
o činnosti OŠK - FO za rok 2011, v ktorej vymenoval všetky akcie na skrášlení ihriska i jeho
okolia. Odzneli slová vďaky na adresu všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľali na jednotlivých
prácach. Poďakoval tiež sponzorom za ich pomoc, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť
chod klubu. Potom vedúci všetkých troch mužstiev podali hodnotenie výkonov hráčov
počas sezóny. Správu o hospodárení podala Ing. Zuzana Holáková. Na programe rokovania
bola aj voľba členov výboru. V diskusii PaeDr. Božík zdôraznil význam športu a vyzdvihol
prácu členov klubu takej malej obce a sľúbil podporu v rámci svojich možností tak, ako doteraz. Vyzdvihol hlavne vysokú úroveň poriadaných turnajov. Zároveň priznal, že si zobral
inšpiráciu a tento rok bude podobné podujatie aj v okresnom meste. Aj starosta našej obce
vyjadril pochvalu na adresu klubu a prisľúbil podporu zo strany obce aj na tento rok. Ďalej
sa diskutovalo o aktuálnych problémoch klubu, o úlohách, ktoré treba vyriešiť. Po schválení
návrhu na uznesenie ešte nasledovala neformálna diskusia.
Zuzana Holáková
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