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Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde, kto nemá
kožúška, zima mu bude. Ja nemám, ja nemám,
len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa
popasiem...
Aj takto vás 22.februára 2014 bude baviť Fašiangový sprievod našou dedinou.
Začiatok je od kaplnky v Klíži o 14,oo hod.
Isto dobre padne fašiangovníkom, keď
ich na priedomí pohostíme malým občerstvením, za čo vás radi odmenia pekným
vinšom či tancom.

rok 2014

ročník XIX.

❑

Stolní tenisti na tradičnom
novoročnom turnaji
OZ Tu žijeme aktívne
od prvých dní nového roku
Vianočnú výstavu navštívil
kanadský Slovák
Na Trojkráľovom výstupe
122 ľudí
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STOLNOTENISOVÝ
NOVOROČNÝ
TURNAJ

POZ VÁNK Y

Po ukončení fašiangového sprievodu
začne o 18,oo hod. „Karneval“ pre malých
i veľkých, preto chystajte masky, aby bolo
veselo. Pri dobrej hudbe si zatancujú a tešiť
sa na ocenenia môžu všetky masky.

■ Veľké športové nasadenie sa zračí aj z pohľadu na športový výkon Karola Mlynaříka.

Ďalšie pozvanie je určené pre dievčatá
a ženy našej obce. Prostredníctvom našich
obecných novín vás chceme osloviť a požiadať, aby ste sa v čo najväčšom počte pridali
k doterajším obetavým ženám, ktoré upratujú
náš chrám Boží po celé roky. Prihlásiť sa môžete zapísaním sa do pripravených zoznamov
v kostole pod chórom od 1.februára 2014.
Isto vás bude tešiť pocit spolupatričnosti
k nášmu farskému spoločenstvu. Pozn. Ide
len o 1,5 až 2 hod. čistenia kostola.

Krátko po Novom roku sa priaznivci stolného
tenisu stretli na Novoročnom stolnotenisovom turnaji. Pripravil ho miestny Obecný úrad
a jeho komisia kultúry. V nedeľu 5.januára sa
v miestnom kultúrnom dome zišlo devätnásť
hráčov. Okrem domácich mala zastúpenie aj
susedná Ješkova Ves a tiež Skýcov a Topoľčany.
Riadením turnaja bola poverená bratská dvojica
Bc. Marek a Ing. Michal Stankoví. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách. Štyri hracie stoly boli zakrátko v obliehaní hráčov a niekoľkých
prizerajúcich sa divákov. V kategórii mládeže
sa stretli len traja hráči, štvrtý prihlásený Jakub Bielich bol pridelený do kategórie nad

Za KK pri OcÚ Mária Šusterová

(Pokračovanie na str. č. 6)

ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie začína takto: ,,V roku 2014 si
pripomenieme 450. výročie prvého zázraku
na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie
za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní
Konferencie biskupov Slovenska, reagujúc
na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Začne sa sláviť 1.januára 2014 a bude zakončený 31.decembra 2014. Jeho vrcholom bude
slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu
Sedembolestnej Panny Márie, dňa 15.septembra 2014 v Šaštíne.“
V tomto roku budeme teda častejšie hľadieť na Sedembolestnú Pannu Máriu. Budeme
sa snažiť prehĺbiť si našu úctu k nej, budeme
viac rozjímať o jej bolestiach, budeme sa od nej
učiť, ako znášať vlastné bolesti, utrpenia a vôbec všetko ťažké v našom živote.
Na Nový rok či pri iných príležitostiach si
ľudia navzájom želajú všetko najlepšie, zdravie,
šťastie, úspechy. Také sú bežné predstavy
o dobrom živote. Nikto neželá ani sebe ani
druhým ľuďom bolesť. A predsa aj tá prichádza.
Vtedy sa mnohí pýtajú. ,,Prečo je na svete bolesť? Prečo práve ja musím niesť takýto kríž?“

■ Ocenení najlepší hráči turnaja, zľava Róbert Húdok, Jakub Bielich, Štefan Žikavský,
starosta Veľkého Klíža Jozef Bielich, Mária Šusterová poslankyňa obecného zastupiteľstva
a predsedníčka kultúrnej komisie, Roman Kováč a Patrik Bielich.

V Sedembolestnej Panne Márii nachádzame vzor, ako vnímať svoju bolesť, či utrpenie
druhých ľudí. Biblické číslo sedem je symbolom plnosti. Sedembolestná teda znamená
tú, ktorá veľa, naplno trpela. Mohla sa pýtať
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke
 Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2013 stretlo
poslednýkrát vo štvrtok 19.decembra. Okrem
iných sa ho zúčastnil aj predseda KST Ostrá Veľký
Klíž, ktorý odovzdal starostovi obce Jozefovi
Bielichovi a Obecnému zastupiteľstvu Ďakovný
list. Ústredie Slovenskej turistiky v Bratislave ho
udelilo za ústretovosť, pochopenie a pomoc pri
organizovaní celoslovenského podujatia, ktoré
sa konalo vo Veľkom Klíži a jeho okolí v máji
minulého roku.

sviatočnej atmosfére tak trochu hodnotili uply-  Občianske združenie Tu žijeme malo 3.janunulý rok, ale priestor dostali aj mnohé iné témy. ára brigádu na úprave okolia starého cintorína.
Pri sviatočne prestretom stole nechýbala vrúcna Zúčastnilo sa jej deväť ľudí. Čistili časť medzi
atmosféra a chvíľami zneli i vianočné piesne. cintorínom a príjazdovou cestou ku kravínom
Úvahy nad tým, aký bude rok 2014 z nášho od rozpínajúcej sa rastliny známou pod ľudovým
novinárskeho pohľadu a zápisom do knihy názvom „boľševník“.
návštev ukončil šéfredaktor milé posedenie  Rozhlasovú pozvánku na prvé tohtoročné
na konci ktorého sme sa lúčili so želaním všetké- podujatie nášho turistického klubu počúvali
ho dobrého a skorých aj novinárskych stretnutí poslucháči na celom Slovensku v sobotu ráno
v nastávajúcom novom roku.
4.januára v relácii Rádiovíkend. V živom vstupe
 Pri kaplnke svätej rodiny v lese ich na Trojkráľový výstup pozývala redaktorka
na rozhraní hradišského a kola- Nového Clusu Anna Húdoková.
čianskeho chotára sa v závere mi-  Redaktor Slovenského rozhlasu Michal Harceg
nulého roku, presnejšie v nedeľu zavítal do Veľkého Klíža v pondelok 13.januára.
29.decembra zišli niekoľkí obyva- Po predchádzajúcom ohlásení sa, ho už čakal
telia obce Kolačno. Už tradične šéfredaktor Nového Clusu. Spoločne prešli miestatam chodievajú na sviatok svätej mi spojenými s našou históriou - vrátane výstupu
rodiny pomodliť sa. Tentoraz sa na Michalov vrch. Výsledkom tohto stretnutia boli
ku nim pridalo aj sedem občanov a ešte budú viaceré rozhlasové vstupy, v ktorých
z našej obce.
počas nasledujúcich dní počuli a budú počuť
 Veľký nástenný kalendár poslucháči na celom Slovensku viacero informácií
pre firmu Topvar na rok 2014 týkajúcich sa Veľkého Klíža a jeho okolia.
sa opäť fotil vo Veľkom Klíži.  V utorok 14.januára dali dolu poslednú omietNa rozdiel od predchádzajúcich ku z podstavca sochy sv. Margity brigádnici
rokov sa dvanásť najkrajších z OZ Tu žijeme.
barmaniek nefotografovalo
 Urmince boli hostiteľom Zimného regionál■ Momentka z vystúpenia detí na Jasličkovej pobožnosti. na jednom mieste. Fotograf neho zrazu turistov. V sobotu 18.januára nás
Marek
Rehák
využil
viaceré

Foto – FB
krásne zákutia Veľkého Klíža, tam zastupovala 14–členná delegácia turistiek
výsledkom čoho je naozaj re- a turistov z KST Ostrá Veľký Klíž.
 Priaznivcov histórie iste potešilo, keď sa prezentačné a mimoriadne vydarené dielo.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
v závere minulého roku dočkali už šiesteho
dielu knižného vydania z cyklu STOPY DÁVNEJ
MINULOSTI, tentoraz s podtitulom Slovensko
v stredoveku. Aj u nás dobre známy historik
a autor knihy Pavel Dvořák nám, presnejšie
histórií klížskeho opátstva, už po druhýkrát
Tak ako každý rok, aj teraz sme sa tešili na koledovanie –
venoval jednu z kapitol vo svojich knihách. Tá
ohlasovanie vianočnej zvesti do našich rodín.
v novom, šiestom diely má názov „Nebezpečné
O pol piatej sme sa zišli na námestí. Bolo nás viac ako
tajomstvo opáta Ladislava“ a má celkom dvanásť
vlani,
čo sa veľmi cení. Hneď na začiatku sme navštívili na fare
strán textu a fotografií.
nášho
duchovného otca Mons. Antona Kováčika, aby sme
 Tradične, na Božie narodenie, sa vo farskom
zvestovali
radostnú novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali
kostole koná Jasličková pobožnosť, na ktorú sa
Božie požehnanie do nového roka.
tešia veľkí i malí. Mgr. Zuzana Dolná pripravila
s deťmi bohatý program a tak prispela k umocHrial nás dobrý pocit nielen z Vianoc ale aj z počasia,
neniu sviatočnej atmosféry Vianoc.
nakoľko nebol sneh, nešmýkalo sa nám. Bol silný vietor, no my sme odhodlane koledovali
 Voľný sviatočný čas, popoludní na druhý z domu do domu, až na vrch dedinu. Na sviatok sv. Štefana nám zostala cigánska ulica
sviatok vianočný, zvolal narýchlo predseda a Dolina. Plní odhodlania sme sa stretli pri ulickom moste. Hoci nás bolo o niečo menej, o to
KST Ostrá vianočný, priateľsko – kondičný vý- s väčšou gurážou sme šli vyberať euríčka pre deti, ktoré denno – denne hladujú.
stup na Michalov vrch. Jeho zaujímavosťou
Keď sme prišli do Hubolo, že medzi deviatkou zúčastnených bola
dokov, milo nás prekvapil
aj redaktorka TV JOJ Silvia Mabena (!).
 Chystanie dreva na Michalovom vrchu nie je ujo Jano, keď nám odovzdal
síce oficiálnou organizovanou brigádou, ale koná vlastnoručne urobený veľmi
sa každoročne. Hádam od čias legendárnych pekne znejúci zvonček.
Nočných novoročných výstupov. Brigády sa vtedy
Touto cestou chceme
organizovali práve v súvislosti so zabezpečením
poďakovať všetkým ľuďom
spomínaného podujatia. Pretrvali dodnes. A v sobotu 28.decembra bola rekordná účasť. Ľudia dobrej vôle, ktorí prispeli
z Veľkého Klíža, Ješkovej Vsi a Kolačna, ktorých na Dobrú novinu a aj všetkým
bolo celkovo 25 (!!) vytvorili naozaj nečakane koledujúcim deťom.
veľkú zostavu, ktorá urobila kus dobrej roboty.
Nech Vám to milostivý
 Stalo sa už skoro pravidlom, že v závere ka- Pán odmení. Tešíme sa na 20lendárneho roka sa stretáva redakčný kolektív ty – jubilujúci ročník.
Nového Clusu na „vianočnom posedení“. Tak
■ Mladí koledníci počas návštevy v jednej rodine.
Srdečná vďaka!
ako vždy, aj tentoraz to bolo v „Miloslavovej
Foto – Dávid Hudok
zemi“. V sobotu 28.decembra sme v skoro
šs, es 

DEVÄTNÁSTY ROČNÍK DOBREJ NOVINY

číslo 1/2014

NOVÝ CLUS 3

ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 

(Dokončenie zo str. č. 1)

napríklad takto: ,,Prečo musela porodiť Božské Dieťa v maštali? Prečo musela zachraňovať život
tohto Dieťaťa útekom do Egypta?“ Ale sa nepýtala.
Zo správania sa Panny Márie v tých najťažších chvíľach - na krížovej ceste, pod krížom, keď
držala v náručí mŕtve telo svojho syna i keď ho pochovávala, vidno, že trpí veľmi, ale vyrovnane.
Vie prečo.
Jej utrpenia súviseli s tým, že bola Ježišovou matkou. Sám Boh jej cez starca Simeona pri
obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme oznámil: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie mnohých
v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2,34-35).
Tieto slová sa vzťahovali na Pána Ježiša. On sa pre mnohých stal znamením Božej pravdy
a lásky, znamením Božej prítomnosti. Práve toto znamenie v osobe Ježiša Krista mnohí tvrdo
odmietali. Panna Mária však vedela, že jej miesto je pri synovi. Odpor ľudí voči nemu zasahoval
aj ju. Trpela spolu so svojím milovaným synom. Tak si osvojila Božiu zachraňujúcu lásku k ľuďom.
Vytrvala so svojím synom aj vtedy, keď zomieral na kríži. Práve v posledných chvíľach jej Pán
Ježiš zveril apoštola Jána ako syna. A s ním aj všetkých, ktorí mu uveria. Vďaka tomu Panna Mária
nadobudla trvalý materinský vzťah ku všetkým ľuďom i osobitne ku každému z nás.
Panna Mária po živote naplnenom bolesťami je už oslávená v nebi. Vyprosuje nám silu, aby
sme zvládali svoje utrpenie s podobným duchovným postojom ako ona. Pomáha nám chápať,
že aj my máme mať účasť na kríži Pána Ježiša. Sprevádza nás na našej ceste k večnému cieľu, aby
sme dosiahli plné spoločenstvo s Pánom Bohom v nebeskej blaženosti.

V mesiaci január 2014 oslávili svoje jubileum títo naši
spoluobčania:
Zdenka Hajšová
- Klíž 198
- 50 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Anna Kňazeová
- Kl. Hradište 80  - 83 rokov
Emil Marko
- Klíž 189 
- 86 rokov
Jozef Kňaze
- Kl. Hradište 80  - 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

12.1.2014 Alex Varga, rodičia Michaela a Ivan

Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

ČLENOVIA OZ TU ŽIJEME A ICH HOSTIA SA
STRETLI NA VÝROČNEJ SCHÔDZI
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Hlavné mesto našej krajiny má Bratislavský okrášľovací spolok, my tu vo Veľkom Klíži zasa ObSPOMIENKA
čianske združenie Tu žijeme. Na prvý pohľad sa môže zdať, že porovnávame neporovnateľné. No ak
Už niet návratu, ani nádeje, len cestička k hrobu
sa pozrieme na činnosť, snahy, úsilie a predovšetkým výsledky práce, vynára sa nám na povrch istá
nás k Tebe zavedie. Aj keď si odišla a nie si medzi
podobnosť. Ochrana životného prostredia a práca s deťmi sú dva najdôležitejšie faktory, ktorým venuje
nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
svoju pozornosť OZ Tu žijeme. Ak ku tomu pridáme záujem o históriu a konkrétne kroky na obnovu
dôležitej pamiatky obce, zdá sa, že sme naozaj „doma“. So záujmom sme preto očakávali ohlásenú
So zármutkom v srdci
Výročnú schôdzu tohto záujmového spoločenstva, ktorá sa konala krátko pred Vianocami. V sobotu
sme si dňa 25.januára
21.decembra v malej zasadačke kultúrneho domu. Svoje členky a členov, ako i niekoľko pozvaných
2014 pripomenuli jehostí, privítala predsedníčka združenia Mgr.Zuzana Dolná. Vzápätí si všetci mohli vypočuť Výročnú
denáste výročie, čo nás
správu ktorú predniesla Ing.Katarína Bujnová. Zdôraznila skutočnosť, že rok 2013 bol druhým rokom
navždy opustila naša
existencie OZ. Vymenovala aktivity, ktorými sa OZ prezentovalo na verejnosti. Pre deti zorganizovali
milovaná mama, stará
začiatkom minulého roka spoločné stavanie snehuliakov, vydarenú sánkovačku kde mali účasť 40
mama a babka
ľudí, pripravili popoludnie, počas ktorého si deti vyrábali šarkany a následne 7.ročník obľúbenej
Paulína Stančeková
Šarkaniády. Trochu ich sklamal slabý záujem o podujatie „Mikuláš v prírode“. Azda najviac viditeľným
S láskou a úctou spomínajú syn Dušan a dcéry
počinom bola demontáž sochy sv.Margity, práce na podstavci sochy a vybavenie reštaurátorských
Klaudia a Mária s rodinami.
prác. Celý projekt by mal stáť asi 3000-3500 eur. Predpokladá sa, že spomínaná socha by mala byť
vrátená na pôvodné miesto po obnovení niekedy v polovici tohto roku. OZ finančne podporilo celoslovenské podujatie, ktorým bolo Stretnutie čitateľov
časopisu Krásy Slovenska. Za túto pomoc obdržalo OZ
Ďakovný list od VV slovenskej turistiky, v mene ktorého
Kráčame do nového roku. Čo nám zasa prinesie? Iste voľačo neočakávané. Táto skutočnosť
ho predsedníčke Mgr.Zuzane Dolnej odovzdal predseda
nám pripomína, že na ceste životom ustavične ideme vpred. Rok ide za rokom.
KST Ostrá Veľký Klíž. Členovia združenia, ale aj niektorí
Držíme v ruke nový kalendár. Je neodmysliteľným spoločníkom človeka. Veď takmer každý
jednotlivci, ktorí boli ochotní pridať sa a pomôcť cekrok svojho života si riadime podľa neho. Keď v ňom listujeme, akoby sa nám prihováral. Pripomína
loročne počas viacerých brigád, pracovali na starom
nám udalosti, výročia, ale nás aj upozorňuje, čo máme urobiť, na čo nezabudnúť. Zisťujeme, akým
cintoríne. Vytýčenie hranice, čistenie, kosenie, celková
dňom sa začína mesiac, kedy sú aké sviatky, kto má meniny, prípadne kedy bude spln Mesiaca...
úprava, výsadba 100 kusov nových stromčekov odolných voči zverine, rekonštrukcia a osadenie hlavného
Neraz v ňom nájdeme pozoruhodné záznamy, poznámky, ktoré sa vzťahujú na čas, ktorý
kríža v celkovom počte 582,5 hodín. Najväčšiu aktivitu
kalendár meral. Je aj naším učiteľom, ktorý nám trpezlivo pripomína večné hodnoty a ukazuje
počas roka 2013 preukázal Marek Bujna, ktorý odprana úlohy, ktoré sú našimi dennými povinnosťami. A pritom sa pred nami možno vynorí zvedavá
coval 60 brigádnických hodín. Kde je vôľa, tam je aj
otázka, kto vedel tak dômyselne rozdeliť a do kalendára zaregistrovať čas? Aký vývoj musel
cesta, odznelo na záver výročnej správy, ktorá podala
kalendár prekonať? Človek už od najstarších čias si všímal prírodu, pozoroval zmenu ročných
svedectvo o úsilí síce počtom neveľkého združenia,
období, pohyb nebeských telies, pričom vybadal určitú súvislosť, pravidelnosť s zákonitosť. I to
ale napriek tomu s výsledkami a činnosťou, za ktorú
poslúžilo na začiatok merania a delenia času.
môže byť naša verejnosť naozaj vďačná.
Lunárny rok sa skladá z 12 mesiacov, je to obdobie, v ktorom Mesiac dvanásťkrát vystrieda
Čo chystajú na tento rok? Pre deti Snehuliakiádu
všetky svoje fázy, prvú i poslednú štvrť, nov a spln.
a na jeseň Šarkaniádu. Naďalej chcú pokračovať v staTakmer na celom svete je zaužívaný Gregoriánsky kalendár. Je pomenovaný podľa pápeža
rostlivosti o starý cintorín. Dokončiť a slávnostne odhaliť
Gregora XIII., ktorý v roku 1583 vykonal opravu vtedajšieho juliánskeho kalendára (niektoré krasochu sv. Margity, čo by radi zrealizovali na sviatok
jiny sa riadia ešte podľa neho). Ustanovil každý štvrtý rok za priestupný. Je oveľa presnejší. Podľa
Božského srdca. Radi by tiež, v spolupráci s Obecným
neho sa riadi všetka doprava a celý chod spoločnosti. Zbližuje ľudí a národy. No aj dnes môžeme
úradom, vytvorili miesto pre deti s novým ihriskom.
nájsť v ňom veľa zaujímavého. Rok sa môže začať hociktorým dňom v týždni. No storočie sa však
V diskusii, okrem iných, vystúpil aj starosta obnikdy nezačína nedeľou. Rovnaké usporiadanie roka sa opakuje vždy po 28 rokoch. Kalendár je aj
ce Jozef Bielich. Poďakoval sa členom a členkám OZ
zrkadlom nášho života. Odmeriava čas, ktorý máme ešte pred sebou, aby sme ho správne využili.
za doterajšiu prácu a prisľúbil pomoc vedenia obce.
Každý deň je tou vzácnou príležitosťou konať dobro a správne žiť.
Výročné rokovanie pokračovalo voľnou zábavou pri
Veď človek žije len jeden život a ten by mal využiť na konanie dobra. Žime tak, aby na stránvianočnom punči a dobrej, priateľskej atmosfére.
kach nášho nového kalendára boli zapísané len samé dobré udalosti.
Peter Maťašeje
Anna Kňazeová

KALENDÁR – NÁŠ SPOLOČNÍK
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VIANOČNÉ ZASTAVENIE

Pochmúrne decembrové dni nijako nenaznačovali radosť z blížiacich sa Vianoc. A predsa! Za oknami našich domácností sa usilovne
pracovalo.
V plnej kráse sa to ukázalo na vianočnej
výstave, kde sme nevedeli či viac obdivovať
farebnosť a fantáziu perníkov alebo umelecky aranžované ikebany, nápadité uplatnenie
sviečok či iných prírodných materiálov, ale aj
vtipne použité všeličo, čo poskytla „špajza“.
A ešte desiatky iných trblietavých krás,
ktoré je aj ťažko pomenovať.

Dominantu a aj vlastne hlavný zmysel výstavy tvorili až dva drevené betlehemy s postavami
vyrezanými v ľudskej veľkosti. Majstri na nich
pracovali nie dni a hodiny, ale iste roky.
Musím sa ale vrátiť ku vchodu, kde nás
hneď pri ňom vítajú krojované organizátorky
punčom s vlastnoručne nazbieraným lesným
ovocím a koláčikmi.
Ideme ďalej, tu je stôl chudoby, prázdne
taniere, trochu bokom otvorená starobylá modlitebná knižka preložená pátričkami. Musí byť
veľmi stará, veď okrem iných starobylých modlitieb je tam aj modlitba za kráľa. Bol to
výkričník, akoby nám ■ Niektorí naši spoluobčania spozorneli,
naši prarodičia chceli keď sa na vianočnej výstave dozvedeli, že nás
pripomenúť „My pred navštívil aj kanadský Slovák Pavol Stacho.
100-150 rokmi sme slá- Našu výstavu si nasnímal kamerou a video
vili Vianoce viac mod- poslal na stránku talianskeho a francúzskelitbou a oslavou Boha. ho veľvyslanectva. Veľký Klíž sa tak jeho
Okrem umelecpričinením zviditeľnil aj v týchto krajinách.
kého zážitku pred
Foto – Peter Maťašeje
vianočnú atmosféru
navodzujú naživo spievané koledy striedavo ženskou a mužskou speváckou skupinou.
A nie na poslednom mieste, ale na záver veľká vďaka patrí organizátorom či organizátorkám.. Venovať toľko času a námahy výstave pred
Vianocami, keď každá žena má plné ruky práce doma, to si zasluhuje
■ Sviatočná atmosféra v kultúrnom dome „pár hodín“ pred Via- osobitné uznanie.
Srdečná vďaka za krásny zážitok.
nocami. 
Foto – Peter Maťašeje
Anna Ťažká

KAPUSTNICA OD
HANKY
Záver roka máme

všetci radi. Nielen
kvôli Vianociam, ale
v závere roka býva
dobrým zvykom, že
sa kolegovia stretávajú, aby spolu zhodnotili odchádzajúci
rok. Nebýva tomu
inak ani v našom redakčnom kolektíve. K posedeniu treba niečo dobré pod zub. Dnes vám ponúkame
kapustnicu, ktorú nám pripravila kolegyňa Hanka
Húdoková. Vraj sa sťa šibnutím čarovného prútika
zmení zo silvestrovskej na novoročnú (pokiaľ ju
na Silvestra neskonzumujeme :-)). Každý máme
nejaký ten „svoj“ zaručený recept, ale nezaškodí
vyskúšať aj niečo nové. Je sezóna zabíjačiek, aj tradičnej kapustnice, tak nech sa páči:
1 kg kyslej kapusty, 0,5 l kapustnice, 1 l vody, 400 g
bravčovej krkovičky, niekoľko zrniek čierneho a nového korenia, rasca, 2 klinčeky, 2 bobkové listy, 3
zrnká borievok, 2-3 strúčiky cesnaku, postrúhaný
muškátový oriešok, hrsť sušených hríbov, sušených
sliviek soľ, 2 cibule, 2 jablká, 400 g pikantnej údenej
klobásy, mletá sladká i pálivá paprika, 0,5 l kyslej
smotany, lyžica hladkej múky, trocha cukru.
Poprekrajovanú kyslú kapustu aj s kapustnicou (myslí sa
voda z kyslej kapusty) zalejeme vodou a dáme variť. Pridáme
pokrájanú krkovičku, celé čierne a nové korenie, rascu, klinčeky, bobkový list, borievky, rozotrený cesnak, postrúhaný
muškátový oriešok, sušené hríby, soľ, cibuľu. Keď kapusta
a mäso zmäknú, pridáme umytú a pokrájanú klobásu, mletú
červenú papriku a varíme ešte 30 minút. Niekoľko minút pred
dovarením pridáme na kocky pokrájané jablká. Potom zalejeme smotanou, v ktorej sme rozhabarkovali múku, sušené
slivky a necháme prejsť varom. Nakoniec podľa chuti pridáme
trocha cukru (ak bola kapusta prikyslá).
ts

Poďakovanie
Opäť krásna a výnimočná bola vianočná výstava, ktorá sa konala tesne pred vianočnými sviatkami. Osobitné čaro jej dodali kultúrne vystúpenia našich speváckych
skupín, ktoré nám spríjemnili predvianočný čas. Výstava sa konala v sobotu a nedeľu
21. a 22. decembra 2013. Touto cestou kultúrna komisia obecného zastupiteľstva
vyslovuje poďakovanie všetkým občanom, ktorí prispeli svojimi výtvormi, nápadmi
a pomohli uskutočniť ďalšie nevšedné podujatie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri
príprave jarnej Veľkonočnej výstavy!
Za kultúrnu komisiu Mária Šusterová

VEREJNÉ POĎAKOVANIE

Touto cestou sa chcem poďakovať dvom našim
občanom, ktorí vlastnia stavebný stroj.
Na moju prosbu boli ochotní pomôcť pri skultúrnení skládky za cintorínom (na Besiedkach
pod vodojemom ). Viackrát som upozorňoval
starostu obce aj urbariát, aby to dali zrovnať,
ale bez efektu. Podľa môjho názoru v budúcnosti by bolo možné rozšíriť cintorín smerom nad
Cigánsku (Obchodnú) ulicu. V tomto mieste bol
asi pred 700 rokmi starý cintorín (kde ešte stojí
jeden kamenný kríž).
Chcel by som, aby sa tento jarok postupne zasypával, ale nie betónmi a tvrdým materiálom, ale
sypkými sutinami. Preto prosím aj spoluobčanov,
aby tam vyvážali iba takýto materiál.
Náš cintorín sa pomaly zapĺňa a to je jedna
z reálnych alternatív. Odpadu tam bolo pomerne
veľa a chlapi so strojom tam pracovali vyše dvoch
hodín. Bez nároku na odmenu.
Ešte raz ďakujem Iminovi Bujnovi a Paľkovi
Krátkemu, ktorí vo svojom voľnom čase odviedli
kus užitočnej práce pre našu obec. Som rád, že sa
to podarilo. Ešte raz srdečná vďaka!
Július Gubov

INZERCIA
Predám kuchynský sporák
na pevné palivo. Vývod vpravo.
Július Gubov č.t.038/ 5429056
•••
Predám prerobený, slnečný, 3
a ½ izbový byt na 2. poschodí
v OV v Bošanoch.
Tel. 038/5429092

POZVÁNKA
KST Ostrá Veľký Klíž pozýva všetkých záujemcov
na tradičnú túru „Ostrá
ide na Ostrú“. Už 10.ročník
tohto podujatia sa uskutoční
9.februára 2014. Stretneme
sa o 10,oo hod. pred kultúrnym domom v Klížskom
Hradišti.
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REKORDNÝ ZAČIATOK TURISTICKEJ SEZÓNY
Pondelok 6. január – sviatok
Troch kráľov. Takmer jasná
obloha s vychádzajúcim slniečkom dáva
zabudnúť na upršanú nedeľu a priam láka
vyraziť do prírody. Opäť sa nám zasa raz podarilo „vybaviť“ počasie. Už viacero rokov
začíname turistickú sezónu Trojkráľovým
výstupom na Michalov vrch. Na tradičnom
mieste a v tradičnom čase sa stretáva zhruba
šesťdesiatka turistov domácich aj zo širšieho
okolia, či už skalných alebo sviatočných, ktorí
si aspoň toto jedno podujatie nenechajú
ujsť. Srdečné stisky rúk, priania všetkého
naj... do nového roku ukončuje predseda
Peťo privítaním prítomných a krátkym priblížením trasy. Vyrážame. Tentoraz okolo
cintorína s historickým kostolíkom, vedľa
vodárne do Lipoviny. Lesnú cestu pokrýva
namiesto snehu blato a tak výstup volíme čo
najrýchlejší. Menšia skupinka mieri priamo
k cieľu pripraviť oheň. Aj to treba. Po krátkom
oddychu pomaly klesáme ku jaskynke pod
Šimonovým vrchom, kde chvíľu pobudneme.
Pred nami je výstup ku Vrchdiere, či už popod
skaly alebo strmo nahor.
A už nás víta Michalov vrch. A víta nás
mimoriadne prekvapujúco! Už z diaľky je
počuť hlasnú vravu. Našu pozvánku aj vďaka
Slovenskému rozhlasu prijali naši priatelia

z KST Veľké Uherce, ktorých prišlo vyše šty- sa aj my po modrej značke späť do dediny.
ridsať! Po krátkom, ale o to srdečnejšom priví- Už tradičné ukončenie v hostinci manželov
taní, si Peťo dáva neskutočnú úlohu – urobiť Šusterových dáva bodku za výnimočným
spoločnú fotku. Podarilo sa! Aj keď sa musel dňom. Určite bol, či už rekordnou účasťou
obetovať, on sám na nej chýba... . Potom už – podrobnejším zrátaním nám vyšlo 122
nasledujú debaty s Uherčancami, bavíme turistov!!!, ale aj neskutočnou energiou, ktorú
sa o ďalších akciách, o možnej spolupráci aj nám dodalo stretnutie s priateľmi z Uheriec
o tom, ako to robia oni a ako my. Určite mô- aj iných obcí a miest.
žeme od nich čerpať inšpiráciu, veď ich klub
Vladimír Sasko
už oslávil 40 rokov
činnosti. Klobúk
dolu! Aj keď rozhovory sú veľmi príjemné, nastal čas
rozlúčky. Kovboj
dnes tiež vymenil
kolty za batoh,
a k nášmu „Ahojte“
im dáva na cestu
aj zásobu ohnivej
vody.
Zisťujeme, že
sme sa v tej eufórii ani nenajedli
a tak to rýchlo
dobiehame. Ľudia
sa pomaly vytrácajú, tak hasíme ■ Pohodovú atmosféru trojkráľového výstupu potvrdzuje aj pohľad na túto
Foto - Ing. Jana Maťašeje
oheň a vyberáme trojicu.

KST OSTRÁ SLÁVI 10 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

■ Slávnostný akt – sfúknutie sviečok - ako zavŕšenie desaťročia existencie klubu urobili Vladimír Sasko (vľavo) a Peter Maťašeje.

Foto – Dana Smatanová
V sobotu 25.januára sa vo veľkej, slávnostne vyzdobenej sále kultúrneho domu
konala výročná schôdza turistov KST Ostrá
Veľký Klíž. Schôdza sa niesla v slávnostnom
duchu. Je to predsa už neuveriteľných desať (!) rokov existencie klubu - skupiny, dnes
85 akčných nadšencov turistiky, milujúcich
pohyb najprirodzenejší človeku - chôdzu.
Chôdza na čerstvom vzduchu, v čistej prírode,

poznávanie pamiatok, ochrana prírody, to sú
atribúty turistu.
Úvodom prítomných privítal predseda
klubu Peter Maťašeje. Turistickú hymnu Dedinka pod horami, zloženú Marekom Bujnom, si
spolu s členkami Chor de Clus mohli vypočuť
a zaspievať všetci prítomní. Podpredseda klubu Vladimír Sasko uviedol program schôdze.
Výročnou správou predsedu klubu sa nieslo
hodnotenie uplynulého roka. Zaujalo ma číslo
1,5 - 78. Vek najmladšieho a najstaršieho člena
klubu. Turisti mali vlani v programe 17 podujatí. Najviac sledovanou akciou uplynulého roka
bol Zraz čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
Dopadla na výbornú, vďaka všetkým členom
bez rozdielu, pretože každý prispel svojím
dielom na výsledku a kladných hodnoteniach
celého priebehu akcie. Ohlasy, poďakovania
sú od turistov z celého Slovenska, od Vydavateľstva Dajama a časopisu Krásy Slovenska
a tiež od ústredia KST v Bratislave.
Vlani naši turisti absolvovali významné autobusové zájazdy - dvojdňový do Slovenského
raja, navštívili Fiľakovský hrad, Kráľovu hoľu,
kúpali sa v Dolnej Strehovej. Aktivity pre deti
nemožno nespomenúť - Cesta rozprávkovým
lesom - kostýmy Snehulienky a trpaslíkov sú
nezabudnuteľné, ďalej Šarkaniáda, detská
turistika, pre deti bol aj autobusový zájazd

na Zobor a následne návšteva blízkeho kostolíka v Dražovciach. Aj touto cestou učíme
mládež budovať vzťah k rodnej zemi, ku kultúre, dejinám, poznávať krásy krajiny.
Samozrejme - tradičné akcie nesmeli vlani
chýbať - od Trojkráľového výstupu, cez túru
„Ostrá ide na Ostrú“, podujatie „Po stopách
klížskeho opátstva a koncoročný pochod
na Brezovú.
Vedľajšie aktivity členov klubu vtipne
zahrnul jej predseda do sekcií - tak v rámci
klubu existuje sekcia lyžiarska, cyklistická,
jazdecká a rafting. Samozrejme, najdôležitejšia
je turistika - taktiež jednotlivé individuálne
aktivity členov klubu tu boli spomenuté.
Dôležitou súčasťou činnosti klubu sú brigády a ochrana prírody. V rámci Dňa Zeme
26 ľudí pracovalo na Vrch Hore, pripravovalo
ju na májové podujatie. V rámci výpomoci
si pomáhali turisti s členmi AMK Veľký Klíž
v priebehu ročných podujatí vzájomne.
A čím sa zaoberali turisti, keď práve nekráčali na túru? Možno práve oslavovali. Rok
2013 bol bohatý na jubilantov, oslavovali sa
70-tka, 60-tky, 50-tka..
Niesli dobré chýry do sveta o svojej činnosti - 5 pozvánok na podujatia v Slovenskom
(Pokračovanie na str. č. 6
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STOLNOTENISOVÝ
NOVOROČNÝ
TURNAJ
(Dokončenie zo str. č. 1)

18 rokov. Súťaž mladých adeptov
stolnotenisového športu vyhral
Róbert Húdok. Výsledky turnaja
v kategórií mládež :
1. Róbert Hudok
4 body
2. Samuel Beliansky
2 body
3. Šimon Stanko 
0 bodov
V hlavnej, mužskej kategórií bolo 16 účastníkov rozlosovaných
do štyroch skupín. Konečné poradie v nich bolo nasledovné:
Skupina A
1. Jaroslav Bielich
6 b.
2. Dušan Bielich 
4 b.
3. Róbert Gurecký 
2 b.
4. Štefan Kučera 
0 b.
Skupina B
1. Štefan Žikavský 
6 b.
2. Roman Kováč 
4 b.
3. Tibor Fodor 
2 b.
4. Richard Mihaleje 
0 b.
Skupina C
1. Jakub Bielich 
6 b.
2. Patrik Bielich 
4 b.
3. Filip Neč 
2 b.
4. Martin Stanko 
0 b.

■ Víťaz turnaja vo Veľkom Klíži Štefan Žikavský počas strhujúceho finálového boja.
Skupina D
1. Roman Moravčík 
6 b.
2. Mário Varga 
2 b.
3. Marek Stanko 
2 b.
4. Karol Mlynařík 
2 b.
(o konečnom poradí v skupine
rozhodol počet setov).
Z každej skupiny postúpili prví
dvaja. Stretli sa vo štvrťfinále systémom prvý s druhým skupiny
A-B a C-D.
Jaroslav Bielich - Roman Kováč  2:3

KST OSTRÁ SLÁVI 10 ROKOV
SVOJEJ EXISTENCIE
(Dokončenie zo str. č. 5)

rozhlase od redaktorky Anny Húdokovej
a Petra Maťašeje. V živých reportážach zo
stretnutia krasistov účinkovali Jozef Bielich,
Zuzana Holáková a Peter Maťašeje. Rozprávanie o románskom kostolíku nahrávala redaktorka Silvia Hoffmanová so Zuzanou Dolnou.
Našli sa v printových médiách. Rozhovory, články, fotografie z top podujatia roka
boli uverejnené v regionálnom týždenníku
Tempo, v časopise Krásy Slovenska a dostali
sa i za more, do periodika našich krajanov
v Kanade. Samozrejmosťou sú články o turistických aktivitách uverejňované pravidelne
v Novom Cluse a občasne v Tempe.
V nových farbách nových tričiek. Všetci tí,
ktorí sa zapojili do príprav a priebehu Zrazu
krásistov sa hrdia novým červeným tričkom.
V nových symboloch. Naši turisti sa na verejnosti prezentujú novou veľkou a malou
klubovou vlajkou, ktorou jasne oznamujú
odkiaľ prichádzajú.
Záverom správy predseda poďakoval
všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti

Jakub Bielich - Mário Varga  3:0
Roman Moravčík - Patrik Bielich 2:3
Štefan Žikavský - Dušan Bielich 3:0
V semifinále zviedli veľký súboj
domáci Jakub Bielich s Romanom
Kováčom. No rovnako, ako jeho
bratovi sa mu do finále postúpiť
nepodarilo.
Semifinále:
Roman Kováč - Jakub Bielich  3:2
Patrik Bielich - Štefan Žikavský 0:3

turistického spoločenstva. Správu o hospodárení klubu predniesla pokladníčka Dana
Smatanová, správu revíznej komisie Emil
Sasko. Nasledovalo ocenenie Petra Maťašeje štyrom členom klubu, ktorí významne
prispeli k tomu, aby klub spoľahlivo pracoval.
Ocenení boli: Július Gubov – za 10-ročné
pôsobenie a prácu vo výbore klubu a mnohoročnú prácu v turistike, Emil Sasko - stihol
absolvovať všetky podujatia klubu za rok
2013, Emil Kačina z Topoľčian - najaktívnejší
nový člen klubu - zúčastnil sa 7 podujatí, Peter
Kňaze - za 10 rokov aktívnej práce v klube.
Túto cenu a poďakovanie za 10 rokov bohatej
činnosti klubu si z rúk Vladimíra Sasku prevzal
tiež Peter Maťašeje. Nasledovalo oceňovanie
tých, ktorí významne pomáhali pri organizovaní Zrazu krásistov. Ďakovné listy si prevzali:
motokrosári AMK Veľký Klíž, miestny futbalový
klub, Hostinec Mária Šusterová, Chor de Clus
pod vedením Márie Zajacovej a veľa ďalších
našich občanov. Ďakovné listy od Ústredia
slovenských turistov potešili ďalších zúčastnených, spomeniem: Ing.Zuzana Holáková,
Dominik Dolný, Peter Sasko, Jozef Stanko,
Pavol Hlaváček, Elena Janáková, Jozefína Bujnová, Mário Dolný, Emil Sasko, Marek Bujna,
Štefan Oravec, Irenka Bujnová, Jozef Bielich,
Vladimír Sasko, Peter Kňaze. Nasledovala

V zápase o tretie miesto sa v bratskom súboji lepšie darilo Jakubovi
Bielichovi, ktorý porazil brata Patrika vo vcelku vyrovnanom súboji.
Jakub Bielich - Patrik Bielich  3:2
Ozdobou turnaja bol finálový súboj.
Pekné dlhé výmeny striedali strhujúcu útočnú hru oboch finalistov. Tí,
čo zostali až do konca, videli naozaj
kvalitný stolný tenis. Z víťazstva
sa napokon tešil Štefan Žikavský,
účastník Majstovstiev okresu Zlaté
Moravce zo Skýcova. Svojho súpera
z Topoľčian Romana Kováča porazil
najtesnejším rozdielom na sety.
FINÁLE:
Štefan Žikavský - Roman Kováč 3:2
Konečné poradie:
1. Štefan Žikavský (Skýcov)
2. Roman Kováč (Topoľčany)
3. Jakub Bielich
4. Patrik Bielich
Najúspešnejším hráčom turnaja
ceny odovzdávali starosta obce
Jozef Bielich a poslankyňa obecného zastupiteľstva a predsedníčka
kultúrnej komisie Mária Šusterová.
Podujatie sa určite vydarilo a bolo
obohatením kultúrno – spoločenského života obce v čase voľných
dní na začiatku roka.
Text a foto Peter Maťašeje

voľba nového výboru klubu. Vari najväčším
prekvapením bolo odstúpenie doterajšieho
predsedu Petra Maťašeje a podpredsedu klubu Petra Kňaze z postov. Osemčlenný výbor
klubu KST Ostrá zanikol a odhlasovaný bol
nový päťčlenný výbor v zložení: predseda
klubu - Vladimír Sasko, podpredseda - Jozef
Bielich, pokladníčka - Dana Smatanová, kronikár - Emil Sasko, zástupca Ješkovej Vsi - Daniel
Kráľ. Nový predseda predniesol Plán činnosti
KST Ostrá na rok 2014. Peter Dragúň, predseda
Regionálnej rady KST z Topoľčian poďakoval
odstupujúcemu predsedovi za prácu v klube,
vyjadril vďaku celej obci za prípravu stretnutia
krásistov a celkovo kladne ohodnotil prácu
klubu. Výročnú schôdzu turistov pozdravil
aj starosta obce Jozef Bielich. Prekvapenie,
v podobe obrovskej torty, znázorňujúcej
klubovú vlajku s 10 sviečkami pochádzalo
z rúk šikovných členiek klubu. Nasledovala
prezentácia diapozitívov z akcií najskôr minulého, ale neskôr aj predchádzajúcich ročníkov
činnosti KST Ostrá. Po diskusii nasledovala
voľná zábava s pohostením pripraveným
ženským osadenstvom klubu.
Ing. Tatiana Sasková
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