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TRADIČNÁ VÝSTAVA
TROCHU NETRADIČNE
Každý rok sa koná v našej obci niekoľko výstav. V období
pred veľkonočnými sviatkami sa dňa 13. apríla 2014 konala Veľkonočná výstava. Pred dverami návštevníkov vítal veľkonočný
zajac a dve postavičky z brezových klátikov – chlapec a dievča
v kroji. Zaujímavý bol aj text, ktorý tento párik držal v rukách.
Pre tých, ktorí si možno nestihli prečítať, citujem:
„Milý návštevník! Aj Ty si si všimol, že tie naše výstavy sú z roka
na rok duchovne a materiálne na vyššej úrovni? To aj vďaka Tebe,
že svojim dobrovoľným finančným príspevkom ich môžeme robiť
nielen náročnejšie, ale organizovať počas roka mnohé akcie pre
deti i dospelých. A tak jedna akcia pomáha finančne tvoriť tú ďalšiu
a preto Ti milý návštevník ďakujeme a tešíme sa na Teba i nabudúce.“
(Pokračovanie na str. č. 4)

■ Výstavné priestory s bohatou ponukou exponátov.

Foto – Peter Maťašeje

NÁLEZ KTORÝ
MENÍ HISTÓRIU

TRI ZJAVENIA
VZKRIESENÉHO

Jeden z desiatich najvýznamnejších historických nálezov Slovenska za posledných
desať rokov! Taký prívlastok dostal kamenný
sekeromlat. Našiel ho ešte v závere roku 2012
rodák z klížskej doliny Ing. Peter Holák. V tom
čase (č.12/2012) sme o náleze priniesli článok
spolu s fotografiou aj v našich novinách.
Netrpezlivo a pomerne dlho sme čakali, čo
sa s nálezom bude diať. Predovšetkým sme
však chceli spoznať datovanie, teda obdobie,
Redakcia mesačníka Nový Clus a KST
z ktorého nález pochádza.
Ostrá Veľký Klíž pozýva širokú verejnosť
Po posúdení odborníkmi sa nálezu a jeho
na najvýznamnejšie domáce turistickonálezcovi dostalo náležitej publicity. Denník
-spoločenské podujatie
Sme uverejnil 15. marca rozsiahli materiál
o archeologických a historických nálezoch
Po stopách Klížskeho opátstva
na Slovensku. Čitatelia sa mohli dočítať aj
Jeho 18. ročník sa uskutoční v nedeľu
o tom, ako k nálezu sekeromlatu prišlo. Jeho
18. mája so začiatkom o 10,oo hod.
zaradenie do desiatky najvýznamnejších objavov svedčí o pomerne
■ Nezvyčajne skoveľkom význame. Pocháro prišla jar. Čerešne
dza zo stredného neolitu
a datovaný je do obdobia
na školskej záhrade
5700 – 4700 rokov pred
zakvitli už 30. marca
n.l. Na jeho výrobu bol
2014.
použitý čadič. Slovenský
Foto – Mgr. Alexandra
rozhlas 31. marca odvySasková
sielal rozhovor s Petrom
Holákom a v roku 2016
bude vydaná odborná
publikácia, kde nález
z Drahožickej doliny
bude zaradený.

POZVÁNKA

Text – Peter Maťašeje
Foto – Ing.Peter Holák

Po svojom zmŕtvychvstaní sa Pán
Ježiš postupne zjavoval tým, ktorí ho mali
radi. Presviedčal ich, že je to naozaj on.
Teraz si v skratke všimneme tri príbehy,
o ktorých počúvame každý rok. Prvý je
o tom, ako sa Mária Magdaléna na Veľkonočnú nedeľu stretla s Pánom Ježišom
(Jn 20,15-19). Druhý príbeh hovorí o dvoch
učeníkoch na ceste do Emauz (Lk 24,1333). Tretí je o zázračnom rybolove (Jn 21,
1-7). Všetky tri majú niekoľko spoločných
znakov.
Odohrali sa po zmŕtvychvstaní Pána
Ježiša. Pán Ježiš sa im zjavuje, ale na začiatku ho nespoznávajú. Mária Magdaléna si
myslí, že je to záhradník. Emauzskí učeníci
sa domnievajú, že Pán Ježiš je jeden zo
sviatočných návštevníkov Jeruzalema. Peter a ďalší apoštoli sa nazdávajú, že na brehu jazera vidia náhodného okoloidúceho.
V každom tomto príbehu Pán Ježiš im
otvorí oči, aby ho spoznali. Máriu Magdalénu zavolá po mene. Emauzským učeníkom
vysvetľoval Sväté písmo a lámal chlieb.
Apoštoli potrebovali zázračný rybolov,
aby si uvedomili, že na brehu jazera stojí
Pán Ježiš.
Pán Ježiš aj nám chce otvoriť oči, aby
sme ho spoznali a aby sme prijali jeho
lásku. Tak, ako to urobil pri Márii Magdaléne. Príbeh učeníkov na ceste do Emauz
ukazuje, že Pán Ježiš sa nám chce zjaviť
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Výročnú schôdzu si OŠK Futbalový oddiel
Tatran naplánoval na nezvyčajne neskorý
termín. Rok 2013 hodnotili ako posledná organizácia v obci, až 28.marca. Možno aj preto
prišlo menej ľudí, ako zvyčajne. Prítomní si
vypočuli Správu o činnosti od Rastislava
Belianskeho. Správu o hospodárení podala
Ing. Zuzana Holáková. Správu RK podala
Ing. Tatiana Sasková. Najdôležitejším momentom bola voľba výboru. Novým predsedom
sa stal Jozef Bielich z Ješkovej Vsi.
 Možno bolo viacero našich občanov
prekvapených, keď sa opakovane, začiatkom apríla, na televíznej obrazovke objavil Peter Paliatka. Určite neplánovane sa
zapojil do známej zábavnej relácie Nikto
nie je dokonalý a odpovedal na viacero
otázok. Z jeho náhodného zastavenia
televíznym štábom Slovenskej televízie
v Topoľčanoch sa tak stalo to, že sme
azda po prvý krát videli v relácii tohto
typu rodáka z našej obce.
 Veľká noc v ľudových tradíciach bolo
podujatie, ktoré v dňoch 7.- 9.apríla zorganizovali v Topoľčanoch, v Galérii mesta,
na námestí M. R. Štefánika. Bola to už tradičná
prehliadka s ukážkami výroby a zdobenia
ľudovoumeleckých výrobkov. V pestrej
mozaike nádherných prác sa nestratili ani
tie, ktoré tu vystavovala Emília Húdoková.
Bola tak jedinou zástupkyňou klížskej doliny
na tomto prestížnom podujatí, ktoré zahajoval primátor mesta Topoľčany Ing. Peter
Baláž. O podujatí priniesla reportáž aj TV
Centrál, v rámci ktorej dostala priestor aj
naša amatérska výtvarníčka.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

číslo 4/2014

VEĽKONOČNÚ
VÝSTAVU
PRIPRAVILI AJ
V JEŠKOVEJ VSI

■ Amatérska výtvarníčka Eva Hudoková sa tentoraz prezentovala výrobou perníkových kraslíc.
Miestny obecný úrad a komisia kultúry pripravili na nedeľu 13.apríla Veľkonočnú výstavu.
Pre verejnosť to bola dvojaká príležitosť. Tí, ktorí svoj voľný čas využívajú aktívne a realizujú sa
vo výtvarnom prejave mali príležitosť prezentovať sa, zároveň to bola skvelá príležitosť na inšpiráciu krátko pred Veľkonočnými sviatkami.
Na exponáty nie príliš obsiahlu výstavu sa prišlo pozrieť 81 návštevníkov. Spomedzi 12 vystavovateľov, ku ktorým treba pripočítať aj práce žiakov miestnej materskej školy azda najviac
vynikli sviežimi farbami hrajúce originálne exponáty Silvie Remeňovej. Textilný materiál premenila
na milé ovečky, srdiečka, či vankúšiky. Kraslice s prevládajúcou ružovou farbou v jej prevedení
sme ešte v klížskej doline nevideli. Páčili sa aj obrazy a prestierania Zuzany Šiškovej zhotovené
dierkovanou výšivkou. Okrem iného si návštevníci mohli pozrieť aj obháčkované kraslice takmer
80 ročnej Heleny Hrdej z Veľkých Bielic. Akousi novinkou a najočakávanejšou časťou výstavy
bola živá prezentácia štvorice amatérskych ješkovianskych výtvarníkov. Tí prezentovali dávne
tradície. Výrobu nádherných medovníkov predvádzala Eva Hudoková, Jozef Jonis predviedol
svoje rezbárske umenie. Ukážkou výzdoby kraslíc sa prezentovala Mgr. Jarmila Bencelová. O kroji
klížskej doliny rozprávala a na vystavených častiach kroja názorne jednotlivé časti pomenovala
krajčírka Mária Šišková. Výstavu obohatilo aj vystúpenie detí Materskej školy, ktoré k remeslám
zaspievali a povedali veselú básničku. Počas vystúpenia mohli deti ochutnať malý medovník
z dielne pernikárky Evy Hudokovej a zapískať si na vŕbovej píšťalke, ktorú dostali od uja rezbára.
Dospelí si pochutili na chutných pagáčikoch z dielne kuchárky materskej školy. Podujatie bolo
síce menšieho rozsahu, dôležitejšia však bola úprimnosť a pohoda, ktoré ju sprevádzali.
Text a foto Peter Maťašeje
Kto to nevidel, nech sa ide pozrieť do našej okrajovej časti lesného porastu na Besiedkach
a uvidí, čo v poslednom čase dokázali urobiť s peknou časťou prírody niektorí nezodpovední
občania. Bez trocha citu začali sem vyvážať svoj domový odpad, ktorý vysýpajú po celej šírke
pasienku napriek tomu, že toto miesto nikdy nebolo určené na skládku odpadu. Už cestou
hore uvidíte, ako dopadlo čistenie jarku od ohrady cintorína. Všetku
špinu preložili na druhú – pravú stranu cesty a utvorili tak ďalšie miesto
odpadu, ktoré láka pridať tam ešte viac, podľa hesla: „Kopa vrchu žiada“. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu urobiť osobnú obhliadku
tohto miesta a posúdiť situáciu už aj vzhľadom na miestny cintorín,
na historickú pamiatku románskeho kostolíka sv. Michala a nakoniec
i na skutočnosť, že celé toto pohorie sa nachádza v pásme CHKO

JE TO NA ZAPLAKANIE

■ Na konci minulého mesiaca, 29.marca, dokončili členovia OZ Tu žijeme čistenie okolia starého cintorína. Pracovalo ich celkom
desať. Výsledok viacerých brigád je zrejmý
z tejto fotografie a hovorí za všetko.

Foto – Dana Smatanová

Ponitrie. O tom, že naše lesy sú pre vzácne rastlinstvo a živočíšstvo
zaradené medzi chránené oblasti, je obyvateľstvo málo informované
a preto je aj taký nevedomý vzťah k našej prírode. Zaslúžilo by si to
viac poučných článkov v obecných novinách zo strany poslanca pre
životné prostredie, ako i iných odborníkov. Toto ochranné pásmo je
označené na troch miestach pri vstupe do prírody príslušnými tabuľami
CHKO Ponitrie, o ktorých asi málokto vie. Jedna tabuľa je v Doline,
ktorú však nie je vidieť, pretože už zo dva roky leží na zemi v hustom
kroví, druhá je pri vstupe na Besiedky z Malej uličky, ktorá je už tiež takmer neviditeľná a tretia
je v Zbúdove. Tabule majú upozorňovať, že ide o chránené územie, preto od tohto bodu je
zakázaná stavebná činnosť, vyvážanie odpadu a pod., no všade sa práve za tabuľami hromadí
odpad. Tento problém treba už konečne zodpovedne riešiť, pretože všetky sťažnosti občanov
uverejňované v obecných novinách zostávajú naďalej nezodpovedané.
Mária Kňazejová
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pri svätej omši. Vždy, keď slávime svätú omšu, máme príležitosť stretnúť sa s ním nanovo a životodarne. Keď sa hostia premieňa a pozdvihuje, z neba prúdia milosti. My však
potrebujeme byť otvorení, aby sme ich mohli prijať. Po zázračnom rybolove pozval Pán
Ježiš apoštolov, aby sa s ním naraňajkovali.
Tieto príbehy majú spoločnú aj ďalšiu črtu. To isté sa odohralo zakaždým, keď sa
Pán Ježiš zjavil: ľudia dávali to, čo prijali. Mária hneď išla k apoštolom a povedala im:
,,Videla som Pána“ (Jn 20,18). Emauzskí učeníci sa ponáhľali k apoštolom do Jeruzalema
a ,,porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba“ (Lk 24,35).
Na brehu Genezaretského jazera Pán Ježiš vyzval apoštola Petra: ,,Pas moje ovce“ a on
ho nasledoval (Jn 21,17.20).
Vo všetkých týchto príbehoch vidíme, že Pán Ježiš vykonal to isté, čo on a jeho Otec
robí od začiatku čias: prejavuje lásku k svojmu ľudu. Tak, ako sa zjavil Márii Magdaléne,
emauzským učeníkom či apoštolom na brehu jazera, chce byť s nami. Nielen dočasne,
ale naveky. Teší sa na deň, kedy sa vráti, aby nás vzal so sebou do neba.
Kým žijeme tu na zemi, chce sa nám každý deň zjavovať, keď sa k nemu obraciame
v modlitbe a v bohoslužbe. Prijmime tento úžasný dar jeho lásky a uchovávajme si ho
v srdci. K tomuto nás povzbudzujú účastníci uvedených troch veľkonočných príbehov.

V mesiaci apríl 2014 oslávili svoje jubileum títo naši
spoluobčania:
Ing. Milan Kráľ
- Klíž 173 
- 60 rokov
Irena Kardošová
- Klíž 12 
- 70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Terézia Kňazeová - Kl. Hradište 84  - 82 rokov
Irena Švecová
- Kl. Hradište 69  - 84 rokov
Helena Holáková
- Klíž 177 
- 84 rokov
V mesiaci marec 2014 oslávila tiež svoje jubileum naša
občianka:
Zuzana Spišáková - Kl. Hradište 209 - 50 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

Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

NEZABÚDAJME NA NAŠE TRADÍCIE

Vo veľkonočnom období zachovávame
viacero tradícií, ktoré sa viažu k týmto najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Chcem
vyzdvihnúť jednu, ktorá zvlášť približuje utrpenie Krista Pána a tou sú spievané pašie v našom
kostole. Veľkú vďaku si zaslúžia všetci speváci
a speváčky, ktorí svojím spevom každoročne
prispejú k dôstojnému prežitiu týchto udalostí.
Nedá mi, aby som sa nepozrela i na druhú
stránku, t. j. na poslucháčov, ktorí majú možnosť
hlbokého prežitia odohrávajúcich sa udalostí.
Bola som prekvapená, ako málo veriacich si
prišlo na Kvetnú nedeľu vypočuť pašie v jedinečnom podaní práve a možno jedine v našom kostole. Tak, ako sa hercom zle hrá pred
prázdnym hľadiskom, takisto sa zle prežíva
i prednesená udalosť pašií v poloprázdnom
kostole. Chcem poukázať práve na dávnu tradíciu spievaných pašií, ktorá sa zachováva u nás
už asi 80 rokov. Zásluhu na tomto nacvičení
má náš bývalý učiteľ – organista E. Schottert,
ktorý nastúpil do našej školy v roku 1928. Keďže bol nadšený hudobník a spevák postaral
sa okrem iného i o nacvičenie pašií v tejto
podobe. V tomto zbore má zastúpenie veľký
počet mužských hlasov, čo je už dnes málokde
počuť. Počas niekoľkých desaťročí sa vymenilo
veľa účinkujúcich, no prvenstvo možno už
v tretej generácii vedie svojimi peknými hlasmi
rodina Dobiašová.
Myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé
a vhodné zabezpečiť zvukovú nahrávku spevu
pašií. Zároveň urobiť zápis do obecnej alebo
farskej kroniky s vymenovaním účinkujúcich.
A takýto zápis urobiť každý rok, aby sa zanechal
hmotný odkaz pre budúce generácie.
Mária Kňazeová

POZ VÁN K A

Kultúrna komisia pri OcÚ Veľký Klíž
pripravuje na nedeľu 11. mája 2014 v kultúrnom dome slávnosť ku Dňu matiek,
na ktorú srdečne pozývame predovšetkým všetky ženy, matky, babky, ale aj
všetkých, ktorí chcú tento sviatok matiek
osláviť s nami. Termín začiatku podujatia
bude oznámený.
KK pri OcÚ

Ak sa pozrieme do kalendára zistíme, že o niekoľko dní je tu sviatok – Deň matiek. Celá naša
spoločnosť, najmä tá mužská polovica, uctieva
ženu – matku, jej veľký podiel na obetavej
práci v zamestnaní a pri výchove svojich detí.
No nielen v deň nadchádzajúceho sviatku by
sme si ich mali uctievať pre krehkú krásu, nehu,
pre ich obete a hrdinstvá, ktoré ženy prinášajú
pre zrod našich detí, pre teplo rodinného krbu,
pre láskyplnú opateru od kolísky až po hrob.
Žiada sa od nej, aby bola nežným pohlavím,
matkou, nositeľkou života. Často dáva viac než
má, obetuje nielen dni, ale aj noci, aby splnila
to, čo sa od nej očakáva. Žena napriek tomu, že
sa plne zapája do pracovného procesu, chce

ŽENA – MATKA A JEJ POSLANIE
ostať ženou. Ženou jemnou, citlivou, spoločenskou, emancipovanou. Chce sa slušne, vkusne
a elegantne obliekať. Nie je snáď na svete ženy,
ktorá by bola so sebou úplne spokojná. Chce
vyzerať tak, aby pútala pozornosť, aby získala
lásku, lebo každý človek potrebuje lásku, túži
po nej, aj keď si to často neprizná. Všetky ženy
sú pekné. Dobrý výzor a vystupovanie pomáha
upevňovať sebadôveru, vieru vo vlastné sily,
schopnosti a hodnotu vlastnej osobnosti. Boli
časy keď ženy – matky, ktoré nechodili do práce
a venovali sa výlučne domácnosti a deťom, si
do rubriky povolanie písali: „domáca“. Vôbec
sa nemali kedy nudiť. Veď domácnosť je ako
nádoba bez dna. Jednu robotu urobíš a desať
ďalších čaká na tvoje ruky. V dnešnej dobe je
už aj dosť mužov, ktorí by si do spomínanej
rubriky mohli napísať – domáci. Niektorí sa
v úlohe „domácej panej“ cítia naozaj výborne.
Pri rastúcej nezamestnanosti muž má často
starosti s nájdením si dobre platenej práce, ak
žena má možnosť zarobiť viac, partner zostáva
na tzv. materskej dovolenke. Postavenie ženy
v dnešnom svete je rovnoprávne s postavením
muža. Už v dávnej minulosti bola žena symbolom krásy, dobra, lásky a plodnosti. Žene
hodnej obdivu by nemala chýbať inteligencia,
múdrosť, tolerancia a neha. Ku všetkým prianiam do budúcich dní a rokov, by sa nemalo
zabúdať na postavenie ženy v našej spoločnosti.
Anna Kňazeová

•••••••

•••••••

Jozef Bielich
Anna Kňazeová

*12.4.1934  † 5.4.2014
* 19.1.1931  † 13.4.2014

POĎAKOVANIE

Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť.
Nebolo lieku, aby som mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
i bez sĺz možno spomínať...
Dňa 5. apríla 2014 nás po ťažkej chorobe navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
svokor, dedko a pradedko

JOZEF BIELICH

vo veku nedožitých 80
rokov.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí ho
sprevádzali na jeho poslednej ceste do večnosti.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary
i vrúcne modlitby. S láskou smútiaca rodina

SPOMIENKA

Odišiel tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.
Dňa 17. apríla sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho otca, starého otca, brata
a švagra

Ivana Chvojku

S láskou spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKA

Dňa 6. apríla 2014 uplynulo 25 rokov čo od nás
navždy odišla naša dcéra

Ľubka
Dobiašová
S láskou spomínajú rodičia,
súrodenci a ostatná rodina.
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TRADIČNÁ VÝSTAVA TROCHU NETRADIČNE



(Dokončenie zo str. č. 1)

Veľkolepý pohľad sa naskytol každému, kto vstúpil do veľkej sály
kultúrneho domu. Netradičné a veľmi pekné usporiadanie stolov,
na ktorých sa vynímali prenádherné, ba dokonca profesionálne výtvory
šikovných rúk našich žien, mužov a detí, navrhla Hermína Korcová. Svoje
výrobky a aranžmány predstavili: Martina Beňová, Jozef Blaho, Jozefína
Bujnová, Mgr.Margita Dzianová, Ľubka Eliášová (Veľké Kršteňany),
Lucia a Zuzana Gúcka, Ing. Zuzana Holáková, Anna Húdoková, Emília
Húdoková, Bohunka Kňazeová, Emília Krajcová, Hermína Korcová, Anna
Kňazeová – Lauková, Emília Lackovičová, Jozefína Mališková, Mgr .Marta
Najmanová, Bc. Marianka Poliačiková, Lenka Poliačiková, Vladimír Sasko,
Ing. Tatiana Sasková, Ing. Soňa Stanková s Jakubkom, Mária a Marianka
Šusterové, Augustín Varga a deti základnej a materskej školy.
Kvalita našich výstav má stúpajúcu tendenciu. Nové, netradičné
riešenia, prekvapivý dizajn a zmena výstavného miesta jesennej výstavy
sa vysoko odrážajú na ich čare.
Ďakujeme všetkým vystavovateľom a tým, ktorí prišli a pomohli
aby sa dielo vydarilo. Vďaka patrí aj vám, ktorí ste svojou návštevou
podporili našu výstavu.
kultúrna komisia pri OcÚ

■ Mgr. Marta Najmanová zaujala originálnym stvárnením krížovej cesty.

Foto – Peter Maťašeje

ZAJAC NA SMOTANE

Na dedine
sa odjakživa
chová hydina
a králiky. Sú
zdravým spestrením nášho
jedálnička.
Dnes máme
zajaca na smotane s domácou knedľou. Tento
recept mám z kalendára receptov spred vari
dvadsiatich rokov. Osvedčil sa a je u nás veľmi
obľúbený. Na jeho prípravu potrebujeme:
domáceho králika, masť, cibuľu, koreňovú zeleninu – 2 mrkvy, 1 zeler, 2 petržleny, slaninku,
soľ, čierne a nové korenie, tymián, bobkový list,
citrón, kyslú smotanu 250 ml, horčicu a cukor.
Na masti sprudka opečieme rozporciovaného
králika. Vyberieme a do hrnca dáme opražiť slaninku a cibuľu. Mäso vrátime do hrnca, pridáme
zeleninu pokrájanú na kocky, mierne osolíme,
okoreníme tymiánom, pridáme bobkový list,
8 guľôčok čierneho a 4 guľky nového korenia.
Podlejeme vývarom, zakryjeme pokrievkou
a vložíme do rúry vyhriatej na 180° C. Pečieme
cca 1 – 1 ½ hod. Ak treba, podlievame vývarom.
Po upečení vyberieme korenie a bobkový list
(preto sme počítali guľôčky). Mäso odložíme
na teplé miesto. Šťavu rozmixujeme s 1 čajovou
lyžičkou (ČL) cukru a 1 ČL horčice, ak treba,
zriedime vývarom. Zohrievame. Vmiešame
kyslú smotanu, odložíme z ohňa a pridáme
šťavu z jedného citróna. Podávame s domácou knedľou. Na domácu knedľu potrebujeme: 400g polohrubej múky, 1 vajce, 10g
kvasníc, 125 ml vlažného mlieka, 125 ml vlažnej vody, 1 ČL kryštálového cukru a 1 ČL soli.
Z uvedených surovín si najskôr vypracujeme
kvások – kvasnice, cukor, mlieko, zmiesime
s ostatnými prísadami a necháme vykysnúť
asi ¾ hod. Rozdelíme na dve časti, vymiesime
bochníčky a necháme ešte podkysnúť cca 20
min. Na dno veľkého hrnca nalejeme vodu,
postavíme „slniečko“, na ktorom budeme pariť
knedle. Keď nám začne vrieť v hrnci voda,
vložíme nakysnutú knedľu a paríme 20 min.
Vyberieme a na mriežke necháme vychladnúť.
Postup zopakujeme ešte raz.
ts

 Gazdovské zátišie

vyvolávalo spomienky
na dávno zašlé časy. Nielen figurálnym stvárnením, ale tiež pohostením
a celkovým aranžmánom.
Zátišie bolo spoločným
dielom viacerých vystavovateliek.
 Foto – Peter Maťašeje

KNIHA KĽÚČ KU STUDNICI POZNANIA, MÚDROSTI A VEDOMOSTI

Osobnosť dieťaťa sa formuje v predškolskom veku a preto už v tomto období je dôležité
pestovať u detí lásku a vzťah ku knihám. Aj keď dieťa v tomto veku nevie knihy čítať, je na nás
dospelých, ako budeme tento návyk u detí pestovať. V našej MŠ sme si práve na budovanie
vzťahu ku knihám uskutočnili popoludnie „Mám básničku na jazýčku.“
Mesiac marec a 2. apríl - Deň detskej knihy bol pre nás zaujímavý nielen týmto podujatím,
ale aj rôznymi aktivitami, ktoré sme pre deti pripravili a spoločne uskutočňovali, pričom sme
spolupracovali s rodičmi. Deti si do MŠ priniesli svoje knihy z domu, urobili sme si výstavku kníh,
čítaním sme si vytvárali popoludňajšie chvíľky, zhotovovali sme záložky do kníh, naučili sme
sa ako sa s knihou zaobchádza, vytvorili sme prezentáciu o zrodení knihy, reprodukovali sme
si rozprávky, naučili sme sa básne, kde vyvrcholením bolo spoločné podujatie detí a rodičov
uskutočnené v našej MŠ „Mám básničku na jazýčku“. Vzťah ku knihe nestačí budovať len v MŠ,
ale dôležitá je aj podpora rodičov a naša vzájomná spolupráca.
Je teda dieťaťu v predškolskom veku potrebná kniha? Jednoznačná odpoveď – áno! Kniha je
pre dieťa už v útlom veku dôležitá, pretože rozvíja predstavivosť, aktivuje pamäť, rozvíja myslenie
a fantáziu detí. Aj keď dieťa v predškolskom veku nevie knihy čítať, je na nás dospelých, ako budeme
budovať vzťah a lásku našich detí ku knihe. Usilujeme sa o to aj v našej MŠ a to nielen v mesiaci
marec a apríl, ale v priebehu celého školského roku. Zároveň vyzývam aj vás, milí rodičia, aby ste
v rámci vašich možnosti deťom
knihy kupovali, spolu s nimi ich
čítali, rozprávali sa o nich, aby
sme spoločným úsilím pestovali
kladný vzťah detí ku knihám.
Text a foto Darina Halmová,
riad. MŠ Veľký Klíž
Na záver citát J. A. Komenského
„Nemilovať knihy znamená
nemilovať múdrosť. Nemilovať
múdrosť však znamená stať sa
hlupákom.“

 Pestrosť kostýmových
stvárnení v podaní detí MŠ

číslo 4/2014
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UMENIE V PRIAMOM PRENOSE
V dnešnej uponáhľanej dobe každému z nás dobre padne, keď sa
môže odreagovať pri nejakej inej činnosti, než akú vykonáva bežne.
Ešte lepšie je, keď sa podarí navštíviť kultúrne podujatie akéhokoľvek
druhu. Začiatkom každého mesiaca nám, redaktorkám, šéfredaktor
Peter Maťašeje ,,naordinuje“ témy a udalosti, o ktorých vás, našich verných čitateľov, budeme informovať. Ja som si v maile našla maľovanie
pieskom. Priznám sa, vôbec som nevedela, že takéto niečo sa v našej
obci uskutoční. Tak sme si písali, čo, kde a kedy, aby som si vedela
zorganizovať povinnosti voči rodine a mohla sa zúčastniť. Úprimne sa
priznám, mala som takú predstavu, že prídem do kostola a budem aj
ja vytvárať obraz. Ako som ale bola prekvapená, keď som po príchode
do chrámu vo štvrtok 10.apríla po svätej omši videla ľudí v laviciach, pred
oltárom biele plátno a pred ním počítač. Všetkých prítomných privítal
Gabriel Rehák, ktorý mladú umelkyňu pozval. Pozorne som sledovala
prípravy a bola som veľmi zvedavá, čo sa bude diať. Pri bočnom oltári
stála mladá dievčina, pred sebou mala stolík. Nie hocijaký, ale špeciálny. Pracovná plocha zo skla bola odspodu podsvietená lampou a nad

■ Redaktorky Nového Clusu Ing. Tatiana Sasková (v strede) a Ing. Zuzana
Holáková (vpravo) v rozhovore s Evou Abazovou po skončení programu.

Foto – Dana Smatanová

■ Jeden z viacerých obrazov mladej umelkyne.

Foto – Dana Smatanová
stolíkom bola minikamera. Po malej chvíli to začalo. Plocha potemnela
a dievčina dlaňou ,,vyčistila“ pás a z neho ešte smerom nadol urobila
pár krátkych ťahov. Pochopila som - stôl pri poslednej večeri. Po malej
chvíli pribudli siluety dvanástich mučeníkov a Pána Ježiša. Vzápätí
kontinuálne prisypávaním piesku a ďalšími ťahmi rúk a prstov sa tento
prvý obraz premenil na ďalší a ďalší. Bolo jasné - pred očami sme postupne - v priamom prenose - videli jednotlivé obrazy krížovej cesty:
Ježiš pred Pilátom, ako nesie kríž, ako s ním padol, odtlačok jeho tváre
na ručníku od Veroniky, tvár jeho matky Panny Márie, ukrižovanie, hrob,
anjeli pri hrobe po zmŕtvychvstaní, zjavenie apoštolom... Citový zážitok
to bol tak silný, že chvíľami som zatajovala dych. Umenie tejto mladej,
27-ročnej umelkyne z Ruska, Evy Abazovej, bolo umocnené spevom
chórových piesní v podaní Chor de Clus, ktoré tematicky podčiarkli
atmosféru vnímaného obrazu. Páčilo sa všetkým a odmenou pre Evu
bol viacnásobný potlesk počas tohto úchvatného predstavenia. Potom
sme sa s touto výnimočnou mladou ženou rozprávali a povedala nám,
že na Slovensku nebola prvý raz a že tomuto umeniu sa venuje iba štyri
roky. Klobúk dole. Vyjadrila som jej svoj obdiv a popriala veľa úspechov
pri tvorbe obrazových príbehov, ktorých existencia je tak krátka.
Keďže som v sebe mala veľký pretlak emócií, podelila som sa
s nimi aj s rodičmi naživo a ešte aj s tetou cez telefón. A potvrdilo sa,
že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť.
Ing. Zuzana Holáková

BOLI SME SÍCE UNAVENÍ, ALE STÁLO TO ZATO
Je nedeľa 6. apríla. Necelá kilometrami sa dostavila únava, no nálada
tridsiatka turistov KST Ostrá bola výborná a ideálna, ako aj počasie. PredVeľký Klíž sa stretla o 10,oo posledná krátka oddychová prestávka bola
hod. na námestí pred hos- pri malej kamennej jaskynke a hurá, sme
tincom v Ješkovej Vsi. Naša tu! Konečne sme sa dostali k cieľu. Rozbalili
trasa smerovala na Javorový vrch (730 m). Cez sme potravinové zásoby, občerstvili nápojmi,
Babkovičov mlyn sme sa dostali
■ Spoločné foto na Podskalí.
na farmu Vladimíra Hamaru, kde
sme mali malú prestávku s možnosťou zakúpenia chutného syra.
Najmladších účastníkov turistiky
zaujali zvieratá miestnej farmy
(kozičky, ovečky, kone). Ďalšia
zastávka bola Chata na Podskalí.
Po krátkom oddychu sme sa pobrali k nášmu cieľu – Javorovému
vrchu. Spočiatku bola cesta dobrá, stretli sme sa i so skupinkou
miestnych obyvateľov, ktorí nás
zaujali a my ich tiež (muflóny).
Postupne sme však pociťovali, že cesta pod nohami sa akosi
prevyšuje. A naozaj. Terén bol čo
raz náročnejší a s pribúdajúcimi

urobili spoločnú fotografiu a po necelej hodinke s odretými pätami, členkami, roztrhanými topánkami, sme sa pobrali späť smerom
Brody, k motokrosovej trati. Otázka pre päťročnú Kristínku: „Ešte pôjdeš na turistiku?“.
Odpoveď: „Áno, v sobotu.“.
Mária Šusterová
Vladimír Gašparových

Foto – Peter Maťašeje
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FUTBAL
A-mužstvo

17. kolo 30. 3. 2014 OŠK Veľký Klíž – OŠK Chynorany 3 : 0 ( 2 : 0 ) góly – Š. Kučera - 3
Zostava OŠK: Peciar - Šiška, Kučera M., Chrenko J.,
Kučera J., Gajdoš, Šesták, Bielich P., Vaňo, Kučera
Š., Masár. Striedali: Chrenko R., Stanko Marek,
Spišák ml., Matkovčík.
Hneď od úvodných minút bolo na stretnutí poznať nádych derby zápasu. Naším zámerom bolo
ziskom prípadných bodov posunúť sa v tabuľke
vyššie, naopak, náš súper si chcel upevniť postavenie v jej hornej časti. Hra sa odvíjala v dobrom
tempe prevažne medzi šestnástkami, s vyrovnanou aktivitou na oboch stranách. V prvom
polčase sme si vytvorili dvojgólový náskok,
ktorý sa nám v druhom dejstve podarilo vďaka
agilnému Štefanovi Kučerovi ešte navýšiť, s čím
skompletizoval hattrick. Súpera sme nepustili do žiadnej vyloženej šance a zaslúžene sme
zvíťazili rozdielom triedy.
18. kolo 6. 4. 2014 TJ Baník Sebedražie – OŠK
Veľký Klíž 2 : 1 ( 0 : 0 ) gól OŠK – Vaňo
Zostava OŠK: Peciar – Šiška, Kučera M., Chrenko J.,
Kučera J., Gajdoš, Šesták, Bielich P., Vaňo, Kučera
Š., Masár. Striedali: Stanko Marek, Matkovčík.
Zápas slabšej úrovne, s množstvom nepresností
na oboch stranách. V prvom polčase sme mali
o čosi viac loptu na svojich kopačkách, súper mal
pred nami rešpekt a len ojedinele sa dostával
pred naše pokutové územie. Po vydarenej akcii
v druhom dejstve a ideálnom centri z pravej
strany sme zásluhou M. Vaňu viedli 1:0. To nám
však akoby uškodilo, domáci prebrali iniciatívu a snažili sa vyrovnať. Dostávali sa do šancí,
z ktorých dve po slabom dôraze v našej obrane
aj využili a otočili skóre zápasu vo svoj prospech.
19. kolo 13. 4. 2014 OŠK Veľký Klíž – FK Veľké
Bielice 2 : 2 ( 2 : 0 ) góly OŠK – Š. Kučera – 2.
Zostava OŠK: Peciar – Šiška, Kučera M., Chrenko
J., Stanko Marek, Chrenko R., Šesták, Bielich P.,
Kučera J., Vaňo, Kučera Š. Striedali: Spišák ml.,
Matkovčík.
Stretnutie dvoch odlišných polčasov. Kým v prvom
sme dominovali, dostávali sa do šancí, v držaní
lopty sme mali prevahu, v tom druhom sme
z nepochopiteľných príčin stratili koncentráciu,
čo súper využil vo svoj prospech. Vďaka dvom
premeneným šanciam Š. Kučeru z prvej 45-minútovky sme šli do polčasovej prestávky so zaslúženým vedením. Avšak slová, ktoré sme si
povedali v prestávke, ostali v kabíne, kedy sme
prestali hneď od úvodu druhého dejstva byť
aktívni, strácali sme zbytočne loptu, boli nedôrazní v osobných súbojoch a málo nebezpeční
smerom dopredu. Súper to dokonale zužitkoval
a podarilo sa mu vyrovnať. Pre nás sú to zbytočne
stratené body o záchranu, kedy sme jednoznačne
vyhraný zápas pustili z rúk.
20. kolo 20. 4. 2014 FK TJ Skačany – OŠK Veľký
Klíž 2: 1 ( 2 : 0 ) gól OŠK – J.Chrenko
Zostava OŠK: Peciar – Šiška, Kučera M., Chrenko
J., Stanko Marek, Kučera J., Šesták, Gajdoš, Vaňo,
Masár, Kučera Š. Striedali: Bielich P., Spišák ml.,
Hlaváček, Matkovčík.
Po slabom výkone v prvom polčase, kedy sme
domácim „nahrali“ na dva góly, sme šli zaslúžene
do kabín s dvojgólovým mankom. Do druhého polčasu sme nastúpili aktívnejšie so snahou

pokúsiť sa ešte s výsledkom niečo urobiť. Postupne sme sa dostávali aj do šancí, ktoré však
zostali nevyužité. Domáci však kontrolovali hru
a orientovali sa na brejkové situácie. V závere
zápasu sme znížili gólom Juraja Chrenka, avšak
čo i len na vyrovnanie to bolo neskoro. Výkon
v zápase bol bez duše, s množstvom nepresností
a bez typického klížskeho bojovného srdiečka.
21. kolo 27. 4. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Partizán
Malinová 10 : 0 ( 5 : 0 ) Góly Ošk : Kučera Š. 3,
Masár 3, Šiška, Chrenko R., Pavlíček, súper
vlastný
Zostava Ošk : Peciar - Šiška, Kučera M., Chrenko
J., Stanko Marek, Chrenko R., Šesták, Bielich P.,
Kučera J., Kučera Š., Masár. Striedali : Spišák ml.,
Pavlíček, Néč.
V zápase 21. kola nebolo o jeho dôležitosti vôbec
pochýb, kedy sme na domácom ihrisku privítali
Malinovú, ktorá sa pred stretnutím nachádzala
v tabuľke o jeden bod pred nami. Takže to bol
priamy boj o posledné miesto. Hneď od úvodu
stretnutia sme k tomu aj tak pristúpili a v 10. minúte
bolo 3 : 0 v náš prospech. Avšak nejedenkrát sa nám
stalo, že sme takýto výsledok dokázali premrhať.
V tomto prípade to nebolo, keď sme do polčasu
jasne dominovali a pridali ešte dva góly. V druhom
polčase sme nepoľavili, snažili sme sa stále hrať
atraktívnu, kombinačnú, útočnú hru, čo viedlo
k neustálemu vytváraniu šancí. Súperovi sme
nakoniec na cestu pribalili ešte ďalších päť kúskov
a odchádzal od nás so zahanbujúcou prehrou 10 :
0. V 76. minúte Štefan Kučera nepremenil pokutový
kop. Po dlhej dobe sme opäť ukázali tradičné,
bojovné klížske srdiečko a uvedomili sme si, ako sa
má hrať o záchranu. Treba však naďalej pokračovať
v poctivej práci k dosiahnutiu spoločného cieľa.
MaS

DORAST

17. kolo 30.3. V. Klíž - Čereňany 0:4 (0:3)
Aj v druhom domácom zápase sme podľahli hosťom 0:4. Čereňany, ktoré sa nachádzali na druhom

číslo 4/2014
mieste tabuľky, nás takmer do ničoho nepustili.
Už v 30.minúte svietil na tabuli stav 0:3. Počas
celého zápasu sme si dokázali vypracovať len
náznaky šancí a nedokázali sme vyspelému súperovi konkurovať.
18. kolo 6.4. Sebedražie - V. Klíž 6:0 (5:0)
Už cestou do Sebedražia bolo jasné, že nemáme
takmer žiadnu šancu na úspech. Viac hráčov
na zápas kvôli chorobe nešlo a tak sme nastúpili
len deviati. Na prekvapenie sme zo začiatku umne bránili. No časom dochádzali sily a súper sa
rozohral. V 50.minúte pre pokles hráčov v našom
mužstve pod sedem, rozhodca zápas za stavu
6:0 ukončil.
19. kolo 13.4. V. Klíž- V Bielice 0:3 (0:1)
Ani vo štvrtom zápase v rade sme nedokázali
skórovať. Aj keď sme na ihrisku neboli horším
mužstvom, nepremieňali sme svoje šance. Na domácom ihrisku sme na jar prehrali zatiaľ všetky
tri zápasy so skóre 0:11.
20. kolo 20.4. Skačany- V. Klíž 3:1 (2:1) gól
OŠK - S. Beliansky
V Skačanoch sme po dlhých 366 minútach konečne súperovi vstrelili gól. No žiaľ, zostalo len pri
jednom. Opäť sme doplatili na zahadzovanie našich šancí. Domáci ešte do prestávky skóre otočili
vo svoj prospech. Ku nám sa šťastie nepriklonilo
ani v druhom polčase a keď domáci pridali svoj
tretí gól, zápas sa už len dohrával.
21. kolo 27.4. Veľký Klíž voľno pre nepárny
počet mužstiev v súťaži.
MiS

ŽIACI

12. kolo Veľký Klíž – Skačany 2:0 (2 :0 ) góly –
Martin Néč, Matúš Bielich
13. kolo Chynorany – Veľký Klíž 7:0 (3:0)
14. kolo Veľký Klíž – Veľké Bielice 0:1 (0:0)
15.kolo Klátová Nová Ves – Veľký Klíž 1:1 (0:1)
gól OŠK Matúš Bielich
-pm-

■ ŽIACKA KLÍŽSKA REPREZENTÁCIA. Stojaci rad zľava: tréner mužstva Pavol MICHAL, Lukáš ŠKVARENINA, Matúš BIELICH, Frederika VALUCHOVÁ, Nikola STANČEKOVÁ, Terézia URBANOVÁ, Sabína VALUCHOVÁ, Adam GAŠPAROVYCH, vedúcimužstva Ján URBAN
Kľačiaci rad zľava: Nicolas FIKSEL, Andreas HODÁL, Martin NÉČ, Filip BIELICH, Dominik ŠARINA, Tomáš
URBAN a ležiaci brankár Richard HUDOK	
Foto – Peter Maťašeje
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