RADOSTNÁ ZVESŤ

Neraz si vieme pomyslieť alebo aj povedať: „Ako ten čas letí!“ V minulom čísle
Nového Clusu sme čítali o fašiangovej
radosti a zábavných podujatiach. A v tomto
čísle už vnímame veľkonočnú atmosféru.
Zaznieva nám radostná zvesť: „Náš Pán
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!“ Priznávame si, že veľkonočná radosť nie je v nás
taká spontánna ako radosť fašiangová či
vianočná.
Každý rok na Veľkú noc počúvame evanjeliové správy o Kristovom zmŕtvychvstaní.
Možno ich poznáme už naspamäť. Znovu
si ich vypočujeme, ale v nás nevyvolávajú
úžas radostnej zvesti. Jedným z dôvodov
môže byť skutočnosť, že sme už veľa skúsili, toľkokrát sme boli sklamaní a zaskočení životom. A tak sme obozretní, keď
■ Záujem o výstavu prezrádza aj tento pohľad.

Foto – Peter Maťašeje

TRADÍCIE VEĽKEJ NOCI

NA VÝSTAVE

Príroda sa ukazuje v plnej kráse. Slnko sa každým dňom
viac a viac osmeľuje, stromy sú obsypané voňavými
kvetmi a záhrady hýria farbami jari.
Jar má každý rád, lebo znamená nový začiatok, zrod
Mesačník občanov Veľkého Klíža
všetkého živého a spája sa aj s veľkonočnými sviatkami.
Hoci sme už z rozprávok vyrástli, predsa len jedna akoby v nás rezonovala práve na Kvetnú
nedeľu. V rozprávke O dvanástich mesiačikoch jeden z mesiacov – Brezeň – zatočil veľkým
kyjakom nad vatrou a zimná príroda sa zrazu premenila na jarnú.
Aj sála nášho kultúrneho domu sa zaodela do farieb jari a nabádala návštevníkov ponoriť sa
do ich nevšednej krásy.
Cesta rozprávkou sa začínala už pred vchodom do sály, kde nás vítala zelená breza obsypaná
neuveriteľnými dvesto kusmi kraslíc, ktorú ozdobili členovia klubu dôchodcov.
V prehliadke veľkonočných a jarných dekorácií
či aranžmánov sme napredovali veľmi pomaly, pretože každý výtvor, každé dielo, ktoré

POZVÁNKY

Obecný úrad pozýva občanov na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4.2019
o 18.00 hod. pred Obecným úradom vo
Veľkom Klíži a o 19.00 hod. pred kultúrnym domom v Klížskom Hradišti.
•••••••••
Obecný úrad pozýva občanov na kladenie
venca k pamätníku, ktoré sa uskutoční
7.5.2019 o 19.00 hod. pri Obecnom úrade
vo Veľkom Klíži.
•••••••••
Obecný úrad pozýva všetky mamičky,
babičky, starké, ale i ostatných občanov
na oslavu Dňa matiek. Posedenie sa uskutoční v nedeľu 19.5.2019 o 16.00 hod.
v kultúrnom dome.
•••••••••
Redakcia mesačníka Nový Clus a Klub
Slovenských turistov Ostrá Veľký Klíž pozývajú širokú (nielen turistickú) verejnosť
na najvýznamnejšie domáce turisticko spoločenské podujatie. V nedeľu 19.mája
sa uskutoční už 23.ročník

PO STOPÁCH KLÍŽSKEHO OPÁTSTVA.

Zraz účastníkov o 9, 50 hod. pri kultúrnom
dome. Trasa: Kl. Hradište – Hlomné - Veľká
Suchá - Vrch Hora – Urbárska chata.
•••••••••
V sobotu 25. mája sa na Kračinách uskutoční
súťaž vo vareni gulášu pod názvom
KRAČINÁRSKY GULÁŠ. Všetci ste srdečne
pozvaní, do súťaže alebo do poroty. Ak sa
rozhodnete súťažiť, svoju účasť nahláste Dušanovi Hudokovi. Variť sa začína o 10.00 hod.

(Pokračovanie na str. č. 4)
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nám niekto hovorí o radosti. Počúvame
nedôverčivo a uzatvárame sa do seba.
Cítime tlak moderného sveta. Nečakáme
od života veľa radosti. Debatujeme skôr
o smutných stránkach života: o chorobách,
o nešťastiach v blízkom i ďalekom svete, o starostiach, o problémoch v rodine
(Pokračovanie na str. č. 3)

NEZABUDNUTEĽNÉ POPOLUDNIE

Medzi materskými školami našej klížskej doliny je už niekoľko rokov vzájomná spolupráca
a pravidelné stretávanie sa v rámci spoločných pedagogických porád . Vyvrcholením
spolupráce je každoročná spoločná akcia vždy v inej obci. Navrhuje ju vedúca pedagogických porád a tak tomu bolo aj tento rok, kedy sa v choreografii riaditeľky materskej
školy z Veľkého Klíža s názvom ROK V MATERSKEJ ŠKOLE predstavili deti svojimi zaujímavými a nápaditými pásmami , ktoré nacvičili so svojimi pani učiteľkami . Na začiatku
podujatia Materských škôl Veľký Klíž, Klátova Nová Ves, Ješkova Ves. Deti z Materskej
školy Veľký Klíž privítali všetkých prítomných hostí úvodným veršom: „V našej klížskej
doline dobre sa nám tu žije. Spolu si tu nažívame a dnes sa Vám o zábavu postaráme.“
V ročných obdobiach sa prezentovali deti spriatelených materských škôl, ktoré svojou
usilovnosťou naplnili cieľ podujatia prezentovať sa v jednotlivých ročných obdobiach,
potešiť všetkých prítomných. Medzi pozvanými hosťami sme s radosťou privítali starostov obcí Ing. Ivetu Randziakovú, Pavla Greguša, Ing. Antona Stanku, bývalé kolegyne
a rodičov. Celé toto podujatie deti s radosťou zvládli a na tento, pre ne nezabudnuteľný deň, sa veľmi tešili. Do programu dali kus svojho srdiečka, čo bolo vidieť na ich
rozžiarených očkách. Ročné obdobie jeseň nám priblížili deti z MŠ Veľký Klíž vtipným
pásmom oberania sliviek, varenia lekváru a Katarínskou zábavou. Ješkova Ves sa
preniesla do zimného obdobia snehových vločiek a stavania snehuliaka. Do jarného
prebúdzania prírody plnej kvietkov nás zaviedli deti z Klátovej Novej Vsi. Leto priblížili
krátkym vstupom kosenia trávy, vitia vencov deti z Veľkého Klíža. Roztancovali všetkých svojich kamarátov spolu s pani učiteľkami. S úprimným pocitom radosti a šťastia
sme spoločne prežívali toto stretnutie. V závere okrem bohatého potlesku nechýbala
odmena deťom ako spomienka na tento krásny deň. Spolu sme sa zabávali, ročné obdobia sme si priblížili, pohostením sme podujatie ukončili. Pocit radosti a spokojnosti
bolo cítiť z usmiatych tváričiek detí a pre všetkých, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili
to bol bohatý kultúrny zážitok.
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž
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PREČO UDRŽAŤ „NAŠU“ ŠKOLU

V mesiaci apríl 2019 oslávili svoje jubileum:
Peter Hudok - 60 rokov
Mária Bujnová - 60 rokov
Rudolf Kňaze - 70 rokov
Ján Varga - 70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Jozefína Sasková - 83 rokov
Mária Benešová - 84 rokov
Irena Švecová - 89 rokov
• • • • •
V mesiaci apríl sa dožil významného životného jubilea – 90 rokov

Ing. Pavol Berger

Významný vodohospodársky odborník žijúci
v Bratislave. Svoje detstvo a mladosť prežil
v Klížskom Hradišti. Považuje sa celý život
za občana silne spätého s našou obcou. Jeho
6–dielne súborné dielo Spomienky Hradišťana to nanajvýš potvrdzujú. V posledných
rokoch sa stal stálym spolupracovníkom
a korešpondentom redakcie Nového Clusu.
• • • • •
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

11.4.2019 Aneta Antalová,
rodičia Mgr. Marianna a Mgr. Ivan Antaloví

27.4.2019 Dajana Žikavská a Dávid Húdok

SPOMIENKA

Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva na teba
spomienka len.
Už niet návratu ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 2.mája si
pripomenieme prvé
smutné výročie, čo odišiel
na večnosť náš drahý
manžel, otec a starký

Anton Neštepný

S úctou a láskou
v modlitbách na neho spomína
manželka, deti, vnúčatá a celá rodina.

SPOMIENKA

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich uložili všetky naše spomienky.
„Odišiel, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 17.4.2019 uplynulo
desať rokov, keď nás
opustil náš milovaný
otec, starý otec, brat, ujo,
švagor

Ivan Chvojka

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami, sestry s rodinami a ostatná rodina.

Naša škola, Základná škola vo Veľkom Klíži, sa nachádza v pokojnom, tichom prostredí, vo
vedľajšej ulici, kadiaľ neprechádzajú autá, ani iné dopravné prostriedky, ktoré znamenajú
pre deti nebezpečenstvo. Je však dobre prístupná autom, aby rodičia mohli zaviezť svoje
deti do školy, príp. deti idú z Klíža autobusom, zastávka je pri škole. Z Ješkovej Vsi chodia
deti pešo, v peknom počasí na bicykloch, alebo tiež s rodičmi autom. Škola je otvorená
od 6:30 do 15:30 so zabezpečeným pedagogickým dozorom. Čiže, rodičia idúci do práce,
tu môžu svoje dieťa bez obáv zveriť pani učiteľke a ísť za svojimi povinnosťami. Zo školy
chodia deti buď s rodičmi autom, alebo ich pani učiteľky vystroja na autobus, príp. pešo,
alebo podľa dohovoru s rodičmi.
Naša škola má „dušu“, dušu priateľstva a súdržnosti. Má dostatočne vzdelaných pedagógov,
ústretových voči deťom a ich potrebám. Deti v škole sú veselé, slušné, pomáhajú si navzájom
a úroveň ich vzdelania je dostatočná a primeraná. Získavajú dobré umiestnenia v okresných
kolách matematickej olympiády Pytagoriáda i v ďalších súťažiach, napr. Všetkovedko.
Aj v spojenej triede je možnosť dostatočne sa venovať obom ročníkom v jednej triede. Detí
je menej, pani učiteľky majú viac času na individuálne potreby detí. Samozrejme, keby sa
viac rodičov rozhodlo pre našu školu, deti by mali samostatnú triedu. Príde mi to ako veľký
začarovaný kruh - rodičia sem nechcú dať svoje deti, lebo sú spojené triedy, ale keby bolo
detí viac, je tu možnosť samostatnej triedy.
Nie je pravda, že by deti v našej škole nemali krúžky. Majú presne 3, ako aj žiaci na 1. stupni
ZŠ KNV. Aktivít majú tiež dosť - chodia do divadla, do kina, teraz boli v mestskej knižnici
v Topoľčanoch, chodia čistiť les v rámci Dňa Zeme, zúčastňujú sa vystúpení v obci - Vianoce,
Deň Matiek... Vyrábajú rôzne výrobky na obecné výstavy, majú tvorivé dielne, vianočnú
besiedku i karneval.
O okolie školy sa nik nestará, nekosí sa. To je bohužiaľ, smutná pravda, za ktorú však ZŠ
Veľký Klíž nemôže. Keďže škola spadá pod Ocú Veľký Klíž, mal by sa o okolie starať práve
on. Viackrát sa však stalo, že okolie školy sme kosili my, rodičia detí navštevujúcich ZŠ Veľký
Klíž a odozva z Obecného úradu nebola žiadna. Veríme však, že toto sa zmení a o okolie
bude postarané a bude upravené.
Možno škola nemá plne funkčne vybavenú telocvičňu, ako píšu niektorí rodičia v dotazníkoch, ale základné vybavenie má a napr. tento školský rok sa kupovalo športové vybavenie
na florbal - bránky, hokejky, loptičky, prilby... Deti však majú možnosť byť vonku, v prírode,
v blízkosti školy. Prostredie školy je krásne, stačí otvoriť okno - vzduch, vtáčiky, zvieratká
v poli, ktoré môžu deti pozorovať. Pani učiteľky, aj pani vychovávateľka poznajú dobre
každého žiaka, vedia o jeho problémoch, radostiach, starostiach...
Nie vždy je na prvom mieste internet, neosobná webová stránka, ktorá stojí nemalé financie, ktoré môžu byť využité buď pre deti, alebo na chod školy. Dôležitejší mi príde úsmev,
pohladenie, osobný kontakt rodiča s učiteľom a dieťaťom.
Anglický jazyk je v našej škole, rovnako ako v iných ZŠ hodnotený, známkovaný.
Nie vždy vyhráva veľký kolektív, v ktorom je väčšia možnosť anonymity, či dokonca šikany,
o ktorej nikto z pedagógov ani netuší.
Prosím, neberme našim deťom ich sny, nevnucujme im naše túžby. Ak máte možnosť, čas a chuť,
príďte sa osobne pozrieť na prostredie, výučbu v škole a na základe vlastného poznania si
urobte názor a predstavu o tejto krásnej a dobrej škole. Podľa starého indiánskeho príslovia
nemáme súdiť svojho suseda, pokiaľ sme aspoň dva mesiace nechodili v jeho mokasínach...
Triedy sú čisté, novo vymaľované, s novou podlahou i lavicami. Deti majú v triedach interaktívne
tabule i všetky pomôcky pre kvalitné vzdelávanie. Zrenovované sú aj sociálne zariadenia.
V Školskom klube detí majú deti možnosť oddychu i rôznych hier a aktivít. Milá pani vychovávateľka s deťmi vyrába rôzne výrobky, hrajú sa spolu, chodia na vychádzky.
Deti a rodičia detí navštevujúcich túto školu sú s ňou spokojní a sú radi, že je tu pre nich.
Mgr. Zuzana Králová
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Ďakujeme ochotníkom, spevákom, ktorí nacvičovali Pašie, ktoré sa spievali na Kvetnú
nedeľu a na Veľký piatok. Sú každoročnou súčasťou osláv Veľkej noci, ale nie sú samozrejmosťou. My, veriaci , sa na ne tešíme a ďakujeme za ne Bohu slovami piesne:
DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE.
• • • • •

Vo Svätej Zemi v modlitbách myslí na redakciu Nového Clusu, všetkých čitateľov a rodákov Jozef Sasko s dcérou Hanou. Takýto vzácny pozdrav z Betlehemu nás veľmi potešil.
Za nás, ako i za čitateľov, ktorým je tiež adresovaný, srdečne ďakujeme.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Dňa 6.apríla uplynulo
30 rokov, čo nás navždy
opustila milovaná dcéra

Ľubica Dobiašová
S láskou na ňu spomínajú rodičia, súrodenci
a spolužiaci.

SPOMIENKA

Tak letí čas,
čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba
vracajú sa zas...
Dňa 5.apríla sme si pripomenuli 5.výročie,ako nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor,
starý a prastarý otec

Jozef Bielich

S láskou spomína celá rodina.
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 Niekedy sa až čudujeme, že
televízny projekt 5 proti 5 na STV
beží také dlhé obdobie. No a za
ten čas sme tam už nejeden krát
videli súťažiť aj ľudí z našej obce.
Naposledy sme zbystrili pozornosť na konci marca. 28. a potom aj
na druhý deň – 29. súťažili Kučerovci. Futbalový kanonier Štefan,
a jeho brat Ján medzi nimi. Známi futbalisti, ktorí odohrali mnoho
sezón za Veľký Klíž sa tentoraz predstavili v úplne odlišnej polohe.
Ako to dopadlo ste možno videli.

 Členovia MO Jednoty dôchodcov sa stretli na svojej pravidelnej
mesačnej schôdzi v pondelok 1.
apríla. Do zasadačky Ocú prišlo
23 členov. Pri bežných záležitostiach týkajúcich sa činnosti klubu
prijali výzvu starostu obce na brigádu ktorej účelom bolo skrášlenie
okolia obecného úradu. Budúce pravidelné mesačné stretnutie si
naplánovali na pondelok 6.mája.
 V závere druhej svätej omše v nedeľu 7.apríla boli prítomní veriaci
svedkami milej udalosti. Tou bolo uctenie si a blahoželanie Mons.

■ Štefana Kučeru (v strede), uznávaného futbalového kanoniera,
sme mohli vidieť na televíznej obrazovke. Foto – Peter Maťašeje

■ Momentka z príhovoru Mgr. Zuzany Dolnej počas blahoželania
správcovi našej farnosti. 
Foto – Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

RADOSTNÁ ZVESŤ 

(Dokončenie zo str. č. 1)

a o iných nedostatkoch. Málo očakávame, málo dúfame. Radšej
nad všetkým mávneme rukou.
Proti takýmto pesimistickým myšlienkam a náladám nám Pán
Boh ponúka radosť, šťastie. Len je potrebné, aby sme mu dovolili
v nás pôsobiť, s ním počítať v našom živote, nespoliehať sa iba
sami na seba. Ak sa uzatvárame pred radosťou, uzatvárame sa
pred Bohom. Ak sa uzatvárame pred nádejou, vylučujeme Pána
Boha zo svojho života. Práve Veľká noc je pre nás príležitosťou
zamyslieť sa nad naším postojom k Pánu Bohu, oživiť v sebe nádej
a urobiť z našej viery radostnú záležitosť.
Pozrime sa na apoštolov. Boli prekvapení Kristovou smrťou, boli
zaskočení udalosťami, ktoré sprevádzali ukrižovanie ich milovaného Učiteľa. Nemohli pochopiť, že by ten Mesiáš, na ktorého
Izraeliti čakali celé stáročia, mohol takto trpieť a byť popravený
ako zločinec. Ježiš Kristus bezmocne zomrel na kríži. A nič zázračné sa nestalo, nikto tomu nezabránil. Apoštoli boli zmätení,
otrasení až do hĺbky svojich sŕdc.
Avšak apoštoli už o niekoľko dní začali ohlasovať, že Kristus vstal
z mŕtvych a znovu žije. Mohli to ohlasovať len preto, že ho naozaj
znovu videli a počuli, že s ním jedli a mohli sa ho dotknúť. Naplnila
ich neopísateľná radosť. Taká radosť, že si ju nemohli nechať len
pre seba. Potrebovali ju zvestovať všetkým.
To, čo sa im zdalo neuveriteľné, sa stalo najkrajšou skutočnosťou.
Takéto niečo si apoštoli nemohli vymyslieť po tom všetkom, ako
boli zdeptaní z toho, že sa dal Pán Ježiš bez najmenšieho odporu
ukrižovať. Vzkriesenie nezapadalo do ich spôsobu myslenia.
V týchto okolnostiach mohli apoštoli hodnoverne ohlasovať
Kristovo vzkriesenie až potom keď sa uskutočnilo, keď sa sami
svojimi zmyslami presvedčili, že pán Ježiš naozaj žije. Po prvom
prekvapení svojmu spoločníkovi Tomášovi s neopísateľnou radosťou zvestujú: „Videli sme Pána!“
Na Kalvárii sa zdalo, že Kristus prehral boj s ľudskou zlobou. Ale
bolo to len zdanlivé víťazstvo zla, hriechu a ľudskej svojvôle.
Pán Ježiš svojou oddanosťou nebeskému Otcovi a svojou láskou
k ľuďom prijal túto potupu. Nereptal proti Bohu ani nepreklínal
ľudí. Otcovi porúčal svojho ducha a modlil sa za ľudí, ktorí ho ukrižovali. Táto Kristova láska premohla všetku ľudskú zlobu. Svojím
zmŕtvychvstaním zvíťazil nad hriechom, nad ľudskou zlobou i nad
smrťou. Hrob, v ktorom bol Pán Ježiš pochovaný, zostal prázdny.
Každý sa o tom mohol presvedčiť. Veď bol vzdialený len niekoľko
minút chôdze od mestských brán Jeruzalema.
Vzkriesený Pán Ježiš už žije novým životom. Jeho posolstvo svetu
sa aj dnes rozvíja ďalej. Toto poznanie je dôvodom i prameňom
našej úprimnej veľkonočnej radosti. Nech táto radosť naplní naše
srdcia v nastávajúcom veľkonočnom období.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Antonovi Kováčikovi k jeho 66. narodeninám. Mgr. Zuzana Dolná vo
veľmi peknom slávnostnom príhovore potešila oslávenca a popriala
mu v mene všetkých veriacich veľa zdravia a Božích milostí. Kyticu
kvetov odovzdala pani Eva Hrdá. V Ješkovej Vsi správcovi našej farnosti v mene veriacich na svätej omši zablahoželala Mgr. Mária Valná.
 Pašiové spievanie, ktoré každoročne v našom farskom kostole
sprevádza nadchádzajúce Veľkonočné sviatky, zažívali veriaci aj
tentoraz. Na Kvetnú nedeľu 14. a potom počas slávenia Veľkého
piatku 19. apríla. Muži a ženy pod vedením organistu Juraja Kňaze
zapojení do tohto tradičného a výnimočného zborového spevu nám
takto pripomenuli udalosti spojené s ukrižovaním Ježiša Krista a jeho
slávne zmŕtvychvstanie.
 Chor de Clus, náš ženský spevokol, obohatil obrady Veľkého piatka
tým, že počas sv. prijímania zaspieval piesne Golgota a Pod krížom.
 Fotografie nášho Božieho hrobu, ktorý každoročne zdobí Jozef
Deviatka, obletia nielen celé Slovensko, ale niektoré sa dostanú

Foto - Anna Húdoková
aj do sveta, pretože ich posielame svojim deťom, rodine ako spomienku na domov počas Veľkonočných sviatkov. Výzdoba nášho
Božieho hrobu je široko - ďaleko najkrajšia. Boží hrob tradične
strážili miestni dobrovoľní hasiči, ktorí sa pri stráži Božieho hrobu
striedali každú hodinu.
 Kvety, kvety... a zase kvety všetkých farieb nás vítali hneď, ako
sme v sobotu 27. apríla vkročili do areálu Agrokomplexu v Nitre, kde
sa aj tento rok konala prehliadka kvetov. Neboli sme tam prvý raz,
tak sme vedeli, čo môžeme očakávať. Záplava farieb i vôní spôsobila,
že sme neodolali a každý z nás si nakúpil čosi z tej nádhery, aby sme
gardéniu v malom preniesli aj do svojich domovov.
 Zasielanie oznamov obecného úradu na mailovú adresu občanov
je super vec, len tých občanov, ktorí si dali tieto oznamy posielať,
by ste spočítali na prstoch jednej ruky. Či mladí a pracujúci občania
nepotrebujú vedieť, čo sa v našej obci deje? Ak nepotrebujú – je to
len na ich škodu. Pretože oznamy síce obecný rozhlas oznamuje,
ale stačí aby sme mali doma zapnuté rádio a či obecný rozhlas hrá
alebo nie, nepočujeme.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
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zhotovili šikovné ruky našich občanov, sa nedalo len tak povrchne prezrieť. Zhotoviť také veci
si vyžaduje veľkú trpezlivosť, precíznosť, čas
a umenie. Je to doslova mravčia práca a nie
každý to dokáže.
Veľkú pozornosť si získali maľované
vajíčka a kraslice zdobené drôtikovou
technikou, polepené korálikmi, flitrami,
dierkované, či vyzdobené servítkovaním.
Viacerých návštevníkov zaujali veľkonočné vajíčka z dielne Jozefa Paučeka
vytvorené z mramoru, vápenca a aragonitu, ktorý sa nachádza v našej lokalite.
Na výstave nesmeli chýbať
ani ďalšie tradičné symboly jari a Veľkej noci. Mňa
veľmi upútala Krížová
cesta, ktorú zhotovila
Marta Najmanová. Na
stoloch sa vynímali aj tri
veľké vypletané zajace,
ktoré vytvorili šikovné
ruky Márie Kňazeovej.
Prútené košíky so sliepkami, žltými kuriatkami
a korbáče priniesla rodina
Blahová. Stoly s dekoráciami boli ozdobené
kvitnúcimi halúzkami, zlatým dažďom
a jarnými kvetmi.
O rozprávkovú atmosféru sa postarali aj
naši najmenší – deti z materskej školy.
Keď som uvidela tie slniečka, zajačiky, košíky a ovečky, prebehlo mi mysľou, koľko
trpezlivosti museli mať s deťmi pani učiteľky, aby ich malé rúčky lepili, vystrihovali
a farbili svoje dielka. Všetka česť, materská
škola! Aj žiaci zo základnej školy obohatili
výstavu svojimi nápadmi a zručnosťou.
Na vyhradenom mieste sa vynímali ovce
vyrobené z pukancov, žabky a farebné kohútiky. Kto mal záujem, mohol si niektoré
výrobky kúpiť – v ponuke boli kraslice,
zajačiky a iné zvieratká ušité z látky, ktoré
s veľkou trpezlivosťou a precíznosťou zhotovila
Ing. Zuzana Holáková. Emília Hudoková už
tradične ponúkala na predaj ikebany, venčeky
zo sušených kvetov a iné dekorácie.
Rozprávková cesta, ktorá je popretkávaná
veľkonočnými a jarnými umeleckými dielami, sa končí pri stole s chuťovkami a nápojmi
z byliniek.
Na záver bolo pripravené jedno sladké a oku
lahodiace prekvapenie. Na výstave sa konala
súťaž o „naj“ tortu. Z ôsmich tort, z ktorých
jedna bola krajšia ako druhá, sme mali možnosť
vybrať tú najkrajšiu a najchutnejšiu. Torty boli
označené číslami. Každý mohol ochutnať a svoj
hlas (papierik s číslom) vhodiť do košíka. Bolo
to ťažké rozhodovanie, pretože všetky boli doslova umeleckými dielami a s úžasnou chuťou.
Kto prišiel na výstavu, určite neoľutoval.
Tohoročná Kvetná nedeľa bola dôkazom, že
šikovné ruky našich občanov dokážu vytvoriť
toľkú krásu, že z nej môžeme čerpať aj v dňoch
všedných a pri spomienke na ne sa nám v duši
rozhostí radosť a pohoda.
Anna Kňazeová

DEŇ UČITEĽOV MŠ A ZŠ
V „STAROM KLÍŽI“
V mesiaci marec si pripomíname narodenie
učiteľa národov Jána Amosa Komenského
slávením sviatku Dňa učiteľov – 28.3. Pri
tejto príležitosti sme prijali pozvanie starostu obce Ing. Antona Stanku do Starého
Klíža. Spoločným stretnutím učiteliek MŠ,
ZŠ, prevádzkových zamestnankýň, starostu
obce, poslanca obecného zastupiteľstva Bc.
Rudolfa Mihaleje sme tento sviatok náležite oslávili. Navštívili sme dom spisovateľa
Ladislava Ťažkého, rozhliadli sme sa v okolí
prekrásneho prostredia Starého Klíža. Chutný
obed a pohostenie pripravili manželia Gútoví.
V krátkom príhovore starosta obce vyjadril
poďakovanie za náročnú a obetavú prácu,
ktorou učitelia prispievajú k rozvoju poznania
a výchove detí našej obce. Počas plnenia si
každodenných povinností bolo príjemné
vypočuť si slová uznania z úst zriaďovateľa
pre nás všetkých.
Ď A K U J E M E!
Darina Halmová riad. MŠ Veľký Klíž

■ Marian Dobiaš zo svojej rezbárskej tvorby tentoraz predstavil dva
kríže. Pozoruhodná bola ich dolná
časť, v ktorej bol plasticky znázornený náš románsky kostolík.
	
Foto – Peter Maťašeje

■ Veľký záujem vzbudili kraslice vystavovateľa Jozefa Paučeka.		

Foto – Peter Maťašeje

Úspech našej rodáčky v Londýne
Ešte sme nezabudli na milé prekvapenie z decembra minulého roku. Z časopisu Život sme
sa vtedy dozvedeli o nezvyčajnom umeleckom prejave a úspechoch klížskej rodáčky Anny
Lukačovičovej - Dragulovej. Vo vianočnom čísle sme ju následne v krátkosti predstavili.
Preto už naši čitatelia vedia, že sa venuje výrobe kvetov z cukrovej hmoty. Že sú veľmi
pekné, možno povedať až dokonalé, na nerozoznanie od živých.
Teraz v apríli sa opäť zúčastnila medzinárodnej súťaže. Konala sa v Londýne.
O tom, aké to tam bolo, ako sa jej darilo, ako i o ďalších plánoch súvisiacich s jej unikátnou
umeleckou tvorbou nám porozprávala v krátkom rozhovore.
Aký mala súťaž v Londýne názov?
Cake Internatiol on Tour 2019.
Aká bola konkurencia, koľko asi súťažiacich tam bolo a z akých krajín?
Celkovo sa súťažilo v 17 kategóriách. Súťažiacich bolo cca 400 z rôznych krajín, napr. Poľsko,
Portugalsko, Česká republika, Čína, Ukrajina, Bulharsko, Anglicko.
Akým umeleckým výrobkom ste sa tam prezentovali? Bol jeden, alebo viacero?
Súťažila som v kategórii Cukrové kvety – Svadobná kytica. V tejto kategórii bolo celkom 18
súťažiacich.

Mládežnícka krížová cesta
Pred večernou svätou omšou 5.apríla
sa zhromaždilo 15 detí, mládežníkov
a dospelých aby sme si pripomenuli
že krížová cesta Pána Ježiša nie je len
tradícia. Pod vedením Mgr. Zuzany
Dolnej sa prečítalo každé zastavenie
a jeho reálny odraz v našich životoch.
Ďakujeme za účasť a svedomitú prípravu. Veríme, že všetci si zoberieme
príklad z týchto neľahkých zastavení
a budeme sa nimi riadiť.

Paulína Maťašeje
Ako pre Vás táto prestížna súťaž dopadla?
V danej kategórii boli podľa počtu získaných bodov udelené 3 Gold Award ceny, jednu z nich
som získala ja a v rámci týchto 3 Gold Award som sa umiestnila na 2. mieste.
Máte zo súťaže aj nejaký pekný, či nezvyčajný zážitok, s ktorým by ste sa s našimi čitateľmi
mohli podeliť?
Zážitok je už len vidieť to neskutočné množstvo úžasných, skutočne umeleckých diel z cukrovej
hmoty, alebo modelovacej čokolády, ktoré ľudia dokážu vytvoriť.
Čaká Vás v najbližšom období ešte dáka obdobná súťaž, či už na Slovensku, alebo niekde
v Európe?
Áno. Pomaly sa pripravujem na súťaž znovu do Anglicka. V novembri sa v Birminghame uskutoční
celosvetová cukrárska výstava Cake International. Je to najväčšia výstava v Európe, ktorá je
považovaná za akéhosi Oscara v cukrárstve. Znovu pôjdem súťažiť v kategórii cukrové kvety,
s témou Kvetinové aranžmá.
Ďakujem za rozhovor. 
Peter Maťašeje
Foto – archív Anny Lukačovičovej-Dragulovej
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Využiť sviatočné voľné dni bolo určite lákadlo. Vymeniť pohodlie domova za
neobyčajnú cestu za poznaním? Prečo nie. Navyše, ak tento zámer obsahoval
myšlienku využiť ju aj na môj dlhoročný záujem o ktorom sa tu u nás nevie (život
a pôsobenie zahraničných Slovákov), rozhodnuté bolo veľmi rýchle. Už len naštudovanie si trasy, zabezpečenie ubytovania,... také a podobné potrebné záležitosti.
K tomu ešte istá dávka odvahy na dlhú cestu zo strednej Európy. Autom.

U DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV
Po nekonečne dlhej a neuveriteľne priamočiarej ceste po rovinách severného
Srbska sme konečne na mieste. Nemôžem
sa dočkať chvíle, keď toto miesto začneme
spoznávať. Vystupujem z auta a nestačím
sa čudovať. Povedľa stojí auto s topoľčianskou poznávacou značkou (?). Dovolím si
podotknúť, že sme stovky kilometrov od
domova, vo Vojvodine, v oblasti, v ktorej
žije 50 000 Slovákov... Čakali by ste to?
Zvedavosť mi nedá, a tak chcem zistiť, kto
meral rovnako dlhú cestu ako my. Nestihol
som. Auto odchádza a ja si už iba cvakám
obrázok, aby som aj toto mal zdokumentované. Ale, to je vlastne nepodstatné. Oproti
nám cez prechod riadeným svetelným
semaforom ide mladý muž. „Môžem sa
spýtať...? – „Pravdaže“, odpovedá mi peknou
slovenčinou a ja sa teším prvému kontaktu
so Slovákmi. V Novom Sade, odkiaľ sme
prišli, sa nič také nedialo. Chceme ísť na
omšu. Dozvedáme sa, že tu majú evanjelický kostol. A práve vidíme vychádzať ľudí.
Je po bohoslužbe. Väčšina, alebo takmer
všetci sú v čiernom. Oproti nám kráčajú
ženičky v krojoch. Zdravíme ich... “Dobrý
deň“. Odpovedajú ľúbozvučnou slovenči-

o chvíľu vychutnávame zaslúžený oddych
po dlhokánskej ceste (opis ktorej by zabral tiež veľa priestoru, ale o tom možno
inokedy a inde). Cyklista. Veď je ten starý
pán, zo skupinky, s ktorou sme sa len pred
pár minútami lúčili! Ján Brtka. Odišiel od

umenia. V Galérii Babka nás víta jej majiteľ
Pavel Babka. Vidieť úžasný zbierkový fond
obrazov, ako i ďalších predmetov, je pre
nás zážitkom nezabudnuteľným. Keby len
to. Výklad a vedomosti majiteľa galérie
sú, no, nech to nepreháňam, excelentné.
Chyba. Nemám diktafón, a tak si musím
všetko pamätať. Ba vlastne. Aspoň niečo,
pretože tých informácií, pozoruhodností
a zaujímavostí je naozaj neúrekom. Nejaké
výtlačky našich novín sú aj pre pána Babku, aby si mohol pozrieť a prečítať odkiaľ
sme a ako sa v tom kraji žije. Pri lúčení
stretávame ľudí z Detvy. Ešte vstupujeme
do ďalšej expozície tunajšieho umenia,
ešte sa stretáme s niekoľkými Slovákmi,

■ Jedno z prvých stretnutí s kovačickými Slovákmi po omši na ulici.

nedeľného sviatočného
obeda, aby nám priniesol
niekoľko výtlačkov týždenníka Hlas ľudu, periodika
vojvodinských Slovákov.
Tento rozhľadený, vedomosťami oplývajúci muž
s úprimným záujmom o
naše oboznámenie sa so
životom dolnozemských
Slovákov nás prekvapil naozaj veľmi príjemne. Lúčime sa, aj keď debata s ním
by mohla trvať hodiny. Náš
čas je však limitujúci.
Opäť sme na ceste. Pozerám na všetko navôkol. Vidím veľký bilboard s témou
■ Autor článku (vľavo) spolu s Pavlom Babkom nad Volieb do národnostnej
číslami mesačníka Nový clus.
rady slovenskej národnostnej menšiny, Hasičskú
nou, zastavujú sa na kus reči. Spytujú sa, zbrojnicu, pozerám na nápisy inštitúcií,
odkiaľ sme prišli. Lúčime sa a podchvíľou ktoré sú uvádzané aj v slovenčine. Toto
prechádzame na druhú stranu pomerne a všetko iné však ani zďaleka nie je všetko.
širokej ulice s niekoľkými verejnými buSme predsa v Kovačici!
dovami. Po dlhej ceste sa však chceme
osviežiť. Pristavujeme sa pri štvorčlennej Vstupujeme do jedného menšieho ateskupinke s otázkou, kde je možné dať si liéru, kde nás víta jej majiteľka s piesňou
kávu. Slováci. Takéto stretnutia sú neza- Nitra, milá Nitra, lebo tak sme vraveli, že
budnuteľné. Debaty skoro nemajú konca. od Nitry prichádzame. Po tejto návšteve
Pri lúčení im venujem niekoľko výtlačkov sa nás ujíma starší pán. Navštevujeme PaNového Clusu.
mätný dom Martina Jonáša. Krásny výklad
Pekná, moderná reštaurácia. Sedí sa aj túto návštevu obohacuje. Aj tu nechávam
vonku. Je príjemne teplo, volíme si sedenie nejaké výtlačky Nového Clusu, zároveň
s výhľadom na ulicu. Vojdem dnu a hovorím využívame možnosť a kupujeme si knižnú
mladej slečne, či je tu obsluha, alebo ako publikáciu a pohľadnice. Insitné umenie
to je. „Prídem hneď!“ ... odpovedá a my si tunajších maliarov so záujmom a úžasom
obdivujeme v Galérii kovačického insitného

fotografujeme a po obede v modernom
športovo- relaxačnom stredisku Relax
odchádzame. Smer – Belehrad. Lúčime
sa s malým a neobyčajne zaujímavým
a vzácnym kúskom zeme, kde si Slováci

■ Jedno z viacerých stretnutí v Kovačici.
Zhodou okolností pred nástennou maľbou
tamojšieho typického insitného umenia.
pred skoro dvesto rokmi našli svoj nový
domov. Kde si zachovali svoju reč, zvyky
a svojou prácou a umením získali rešpekt
veľmi ďaleko od miest odkiaľ kedysi dávno
odišli ich predkovia. Preto, a nielen preto si
obdiv, úctu a našu pozornosť nepochybne
zaslúžia.

Text -Peter Maťašeje

Foto – Paulína a Jana Maťašeje
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Veverička...

Majka hrala s kuchynkou, Dominik skladal
skladačky a Dorotka si kreslila. Pani riaditeľka nakreslila na papier kvietky a deti ich
vyfarbovali. Tu mali mamičky priestor na
osobné poradenstvo a radili sa ako postupovať pri výchove svojich ratolestí. Riaditeľka sa s každou mamičkou porozprávala
osobne, povypytovala sa na režim či vývoj
dieťaťa, aby aj takto usmernila mamičky vo
výchove. Veľký úspech slávila aj šmýkalka
a magnetická tabuľka. Zahrali sa s ňou aj
mamičky. Aj ďalšia magnetická hračka
pútala pozornosť farebnými paličkami
s kovovou guľkou, ktoré sa premieňali raz
na vločky, potom na slniečko, či kvietky.
Na pieseň: Dupkajú nožičky, veselo dupkajú
a malé dlaničky nožičkám tlieskajú detičky
tlieskali ručičkami a dupkali nožičkami. Čas
pri hre tak rýchlo utekal, že bolo treba ísť
domov. Z gramofónu zaznela pesnička: Ide,
ide vláčik, ide, ide vlak a na tomto vláčiku
deti po rozlúčke s veveričkou odcestovali
domov.

... milé zvieratko, ktoré býva nielen v lese,
ale domov našlo aj v našej materskej škole.
Dvadsiateho piateho marca sa detičky,
ktoré ešte nechodia do materskej školy, išli
pohrať s veveričkou do škôlky. V oknách ich
vítali veselé kuriatka a tulipány. Detičky
prišli tri. Pani riaditeľka zobrala zvonček
a zazvonila. Keď veverička počula zvonček,
prišla medzi deti. Veverička – maňuška
na ruke pani riaditeľky privítala každé
dieťatko osobne. Dorotka, Dominik aj Mária
neboli v MŠ po prvýkrát. Nás dospelých
prišlo viacej ako detí. Okrem detí s ich
mamičkami prišli aj dve staré mamy. Na
začiatku viedla aktivitu pani riaditeľka. Na
pieseň Kolo – kolo mlynské deti tancovali,
potom si do kruhu podávali loptu. Deti mali
v triede aj tunel, vkotúľali do neho loptičku a liezli tunelom za loptičkou. Úspech
zožala aj trampolína, lebo deti rady skáču
a keďže v škôlke majú aj včielky – skákalky,
deti si na nich trošku poskákali. Potom už
nasledovali individuálne hry. Chvíľku sa

„KLOBÚK DOLU“

Tento výraz sa používal alebo používa
pre vyjadrenie uznania činu, zručnostiam,
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vedomostiam, schopnostiam a podobne.
Myslím, že si návštevníci našej obce počas
veľkonočných sviatkov všimli vyčistenú
obec. Zvlášť vyčistenie, okopanie krušpánov
vedľa chodníkov a súbežne s tým zametenie
zimného posypu. A tu je
namieste tento výraz pre
všetkých, ktorí sa o to
zaslúžili. Myšlienka sa
zrodila na výročnom
zhromaždení „Klubu dôchodcov“ začiatkom kalendárneho roku. Žiadosť
starostu obce o pomoc
pri prácach na skrášľovaní obce vzali členovia
tejto organizácie pod vedením jej predsedníčky
Ireny Bujnovej doslovne.
Najmenej 12 členov sa
zaktivizovalo a obetovalo prácam tri dopoludnia.

K ním sa pripojili aj ďalší občania. Mužov
v jedno predpoludnie zorganizoval Ing.
Pavol Paliatka, ktorí vyčistili priestor pod
Hôrkou. Pri odvážaní materiálu pomohli
Ján Gút a Pavol Stanko.
Nemôžem nespomenúť ani manželov
Gogových, ktorí si vzali do opatery zeleň
a priestor okolo obecného úradu.
Táto aktivita mi pripomenula televízny
program z minulosti s názvom „Sami sebe“.
Verím, že to nie je posledná lastovička
a okrem dobrého pocitu zo zodpovedne
vykonanej práce, bude táto aktivita slúžiť aj
ako vzor pre ďalších (aj organizácie) v našej
obci. Úprimná vďaka patrí všetkým aj tým,
ktorí si už roky udržujú a upravujú svoje
priedomia aj mimo hlavnej cesty. Naša obec
je skutočne malebná a to aj vďaka snahám
a aktivitám Vás – občanov.
Ing. Anton Stanko, starosta obce

Výsledky volieb na prezidenta
Slovenskej republiky 2019
v obci Veľký Klíž - 2.kolo
Volebný
okrsok
1-Klíž

Volebný
okrsok
2-Hradište

Počet voličov zapísaných
v zozname voličov

410

359

Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní

188

166

Počet platných hlasov

186

163

Vo volebných okrskoch boli
tieto výsledky

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Meno kandidáta

Okrsok
1- Klíž

Okrsok
2 -Hradište

Zuzana Čaputová, Mgr.

73

72

Maroš Ševčovič, JUDr.,PhD.

113

91

MOTOCROSS

Dňa 12.05.2019 poriada Obecný športový klub - automotoklub Veľký Klíž na trati v Ješkovej Vsi Brody motocrossový závod MX SPORT CUP 2019. Pozývame všetkých priaznivcov
motocrossu na uvedené podujatie aby prišli podporiť našich domácich jazdcov.
Prezident OŠK-AMK: Bc MIHALEJE Rudolf
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BRIGÁDY A ODPADY

Je to už viac rokov, čo sme viacerí z našej ulice upratali, akoby vchod
do našich hôr, konkrétne do Jalšova. Odbočíte tam hneď doľava na
konci z našej tzv. cigánskej ulice. Baňa, ktorú sme do čista v ten čas
vyčistili a bolo tam aj vtedy odpadu požehnane, znova kričala o
pomoc. Žlté vrecia, ktorý voľajaký ľudský dobrák sa nehanbil odhodiť
priamo na oči všetkým, zaváraninové poháre povyhadzované do
kopca, ešte takmer plný pohár medu, turistické a pracovné topánky,
rifle, škatule od konzerv, samozrejme plastové fľaše a kelímky a iné.
Toto všetko sme vyzbierali a podvíhali konáre zo stromov po ťažbe s
Annou Stankovou v podvečer Dňa zeme a spokojne sme si vydýchli,
lebo nás tento nešvár trápil (hoci, hoci.... idúc ďalej do Zbudova mohli
by sme ďalej pokračovať v našej upratovacej činnosti).
Je mesiac, kedy sa nesmie strieľať zver. Žiaľ, tento týždeň mi volal
obyvateľ Kráčin, že za ich záhradami je vyhodená koža, vnútornosti
a nohy pravdepodobne z lane. Kto si to dovolil? Má ten človek úctu
k prírode a k zvieratám?
Deti ktoré sa bicyklovali smerom na ihrisko, boli zhrozené, lebo v
jarku v škatuli od banánov našli taktiež vnútornosti a kožu zo zvierat.
Za chatami pod Slačami je tiež miesto, kde si mládež rada posedí v
zákutí lomu, voláme to Rakov.
Až 6 vriec odpadu bolo na tomto mieste a popri potoku! Taktiež na
lúke Ovsenište. Bolo tam voľakedy pekné posedenie. Žiaľ už je tam
len torzo z lavičiek Asi je to pre mnohých príjemné miesto, lebo aj
naďalej sem chodia rodiny s deťmi.
Aj tu bolo odpadu neúrekom - 4 vrecia skla a 2 vrecia plastov. Spomenuté odpady vyzbierali dve kamarátky moja dcéra Zuzana Gúcka a Ing.

■ Autorka článku pri práci na čistení kanála.

Erika Kováčová Tučeková so svojimi deťmi. Okrem toho každoročne
zbierajú odpadky na Hôrke smerom na ihrisko poza klížske záhrady.
Náš starosta obce vyzýval viackrát v obecných novinách tých občanov, ktorí parkujú svoje osobné automobily popri hlavnej ceste. Čo
si máme myslieť o ľuďoch, ktorí ani tieto výzvy nerešpektujú, kde
je tu ľudská spolupatričnosť a cit?
Celú obec, horný aj dolný koniec vyzametali členovia Jednoty dôchodcov. Máme na pohľad peknú čistú dedinu. Stojí však za zamyslenie, prečo si ľudia nezametú pred vlastným domom a hoci aj pred
predajňou Jednoty, veď je to námestie Klíža!
Mnohí robíme tieto práce nie preto, aby sa o nás písalo v novinách, veľa
rokov čistíme kanále pred svojimi domami.
Áno musíme, ináč by nám smrad išiel až do
izby, kosíme si priedomia, do hory berieme
vrece, pretože vždy sa nájde niekto ľahostajný a odhodí prázdnu fľašu, hoci plnú tam
uniesol. Viaceré naše ženy upratujú okolo
kostola, na Klíži v kaplnke a okolo kaplnky
pani Eva Paliatková, Jozef Pauček, vysadil
veľa zelene po obci, lebo jemu a verím, že
mnohým z nás záleží na tom, ako obec vyzerá.
Naša dedina sa radí medzi tie krajšie, mnohí
nám ju môžu závidieť. Dedina naša horami
obkolesená nech je pre nás útočiskom a našim
príjemným domovom. Uchovajme si ju čistú
aj pre naše deti a vnukov.
Foto – archív autorky článku
Anna Dobiašová

TOČŇA AUTOBUSOV
A PRIĽAHLÉ ULICE

Nedalo sa, zvlášť počas uplynulých sviatkov,
nevšimnúť, že od Lázne smerom ku garážam
SAD a smerom na cintorín sú vyfrézované
niektoré plochy asfaltových povrchov. Otázka, prečo sa neasfaltuje, respektíve kedy sa
bude, je legitímna. Na opravu týchto plôch
bola uzatvorená zmluva ešte v minulom volebnom období.
Prečo sme posunuli realizáciu asfaltovania?
Niektoré vyfrézované plochy nám ukázali
slabé spevnené podložie, ba dokonca smerom
k cintorínu je obnažená zem. Myslím, že položiť koberec na zem, to by asi nebolo trvácne.
A to dodávateľ prác písomne prehlásil, že
za podložie nie je zodpovedný, za podložie
je zodpovedný objednávateľ – teda obec.
Taktiež chceme zabezpečiť bezpečnejšiu dopravu na širokej ploche osadením obrubníkov.
Rovnako realizovať usmernenie dažďových
vôd od cintorína a „Malej“ uličky, aby voda nevyplavovala nánosy až pred kultúrny
dom. Pre rekonštrukciu povrchu spomenutej
„Malej“ uličky sme dali vypracovať cenovú
ponuku a je záujem, aby sa pri pripravovaných
prácach urobila aj táto ulička.
Ing. Anton Stanko, starosta obce

Sobota 27.apríla bol termín, kedy sa v našom KST Ostrá organizoval Deň Zeme.
Cieľom tohtoročnej brigády bol Michalov vrch. Po deviatich rokoch sa opäť
pristúpilo k obnove posedenia na tomto najnavštevovanejšom vrchu nášho
okolia. Ešte pred týmto dátumom Pavel Švec spolu s dvomi aktivistami klubu
zavítal na spomínané miesto a odpílil strom určený na následné využitie.
Na Deň Zeme prišlo celkom 17 ľudí. Zhotovili nový stôl a k nemu lavice.
Obnovené bolo aj ďalšie sedenie. Vyčistilo sa ohnisko, celý priestor okolo neho, vyzbierali
sa odpadky. Celkovú úpravu miesta – dúfajme – ocenia všetci návštevníci, ktorí tam zavítajú.
A nielen ocenia. Veríme, že k novému posedeniu budú pristupovať tak, aby slúžilo i širokej
verejnosti čo najdlhšie.
Text a foto Peter Maťašeje
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FUTBAL
A – mužstvo

17.kolo voľno
18.kolo 6.4. OŠK Veľký Klíž- Brezolupy
4:1 (2:0)
Góly OŠK: Stanko M.,Chrenko J.,Duša P.,
Grach M.,
Zostava:
Meluš F., Chrenko I., Šimon J., Chrenko J.,
Maťašeje V., Zrnek M., Grach M., Belianský
S., Bielich Matúš – Stanko M., Mozola M.
Striedali: Duša P., Marko M., Hlaváček P.,
Pavlíček P.
Väčšina zápasu sa odohrávala na polovičke
súpera. Náš výkon sa prispôsobil slabému
súperovi, ale v tomto zápase nám to stačilo
na víťazstvo.
19.kolo 14.4. Krásna Ves – OŠK Veľký Klíž
5:3 (3:3)
Góly OŠK: Mozola M. 2x, Stanko M. (11m)
Zostava:
Meluš F.- Holák S., Šimon J., Chrenko J.,
Maťašeje V., Zrnek M., Grach M., Belianský
S., Bielich Jakub – Stanko M., Mozola M.
Striedali: Duša P., Marko M., Chrenko I.,
Pavlíček P., Kučera J.

číslo 4/2019

Náš výkon bol do 30 min. v poriadku. Viedli
sme 3:1, ale potom sme po hrubých individuálnych chybách do polčasu dovolili
domácim vyrovnať. Druhý polčas sme
pokračovali v chybách a po 10 min. sme
prehrávali už o 2 góly. Od tohto momentu
bolo prakticky rozhodnuté, aj keď sme si
dokázali vytvoriť ešte 3-4 gólové šance, ale
bez úspechu. Okrem premrhaného náskoku
nás mrzí aj vážne zranenie S. Holáka.
20.kolo 21.4. OŠK Veľký Klíž – Žabokreky
nad Nitrou 0:1 (0:0)
Zostava:
Michal A.- Hlaváček P., Grach M., Chrenko J.,
Maťašeje V., Pavlíček P., Belianský S., Bielich
Patrik, Bielich Jakub – Duša P., Mozola M.
Striedali: Bielich Matúš, Marko M., Stanko
M., Chrenko I.,
Najlepší výkon v jarnej časti nám body
nepriniesol. Privítali sme lídra tabuľky,
ktorému sme boli minimálne vyrovnaným
súperom. Znovu sme si vypracovali 4-5
čistých šancí, ale brankára hostí sme neprekonali. Naša nemohúcnosť v zakončení,
nás znovu stála dôležité body do tabuľky...
Mgr. Ján Najman

■ Zimná foto v rozkvitajúcej jari? Nie, žiadny omyl. Práve naopak. Počas Veľkonočnej
soboty, 20.apríla zlyžoval Martin Smatana
z Ješkovej Vsi ľadovec Molltaler Gletcher,
trojtisícovku v Korutánsku. Hore išiel, ako sám
uviedol, „prostredníctvom skialpu a horolezeckej techniky“. Na druhý deň bol v pláne
Dachstein, čo však záležalo od počasia. Ako
to dopadlo sme sa do termínu uzávierky nedozvedeli.
Peter Maťašeje

PREKVAPENIE
V SKÝCOVSKÝCH
BRALÁCH

Po šiesty krát zaradil Klub Slovenských turistov do svojho plánu činnosti Skýcovské bralá
(557,4m.).Zaujímavosťou je, že vôbec po prvý
krát tam túra smerovala v rámci podujatia Po
stopách klížskeho opátstva v roku 2005 a zúčastnilo sa jej vtedy 43 ľudí. V prvú aprílovú
nedeľu sa pri jazierko Lázeň v centre obce,
dostavilo 28 turistiek a turistov v rôznom
vekovom zložení. Potešením bolo, že s dosť
výrazným zastúpením mladej generácie.
Okrem domácich mali v niekoľkých jednotlivcoch tentoraz zastúpenie Partizánske, Topoľčany, Bratislava, Chynorany a brodzianska
rodáčka žijúca v Nedanovciach. Po privítaní
predsedom klubu Vladimírom Saskom sa začal pochod smerom k Urbárskej chate. Ďalej
potom na Ovsenište, kde po krátkom oddychu

Veverička...

(Dokončenie zo str. č.6)

Projekt Veverička je vynikajúcim projektom
riaditeľky Dariny Halmovej, prostredníctvom ktorého sa maličké deti postupne
zoznamujú s materskou škôlkou, do ktorej
budú v budúcnosti chodiť, môžu sa prísť
zahrať, čím sa socializujú, učia sa udržať
pozornosť, pri kolektívnych hrách a v neposlednom rade, mamičky oceňujú odborné
rady učiteľky a riaditeľky v materskej škole.
Text a foto - Anna Húdoková

■ Vrcholová snímka zo Skýcovských brál.

Foto – Paulína Maťašeje

a spoločnej fotografii turistický vodca Jozef Bielich nasmeroval pochod na cestu vedúcu
popod Malú a aj Veľkú Suchú. Túto cestu si bolo treba obzvlášť všímať, pretože v máji, na
najvýznamnejšom domácom turistickom podujatí, povedie trasa práve po týchto miestach.
V celkom svižnom tempe, ktoré v pohode zvládal aj najmladší účastník podujatia 9-ročný
Patrik Kňaze, sa turisti dostali na asfaltovú cestu vedúcu do Rakova. Po nej však nekráčali
dlho. Bolo treba prudko zabočiť doľava a neznačenou cestou postupovať k cieľu. Námaha sa
vyplatila. Nádherné skalné steny, previsy a zrázy nadchli každého. Prehliadku tejto skalnej
galérie ozvláštňujú nápisy v ich spodnej časti. Keď idete do lesa asi nepredpokladáte, že
si tam počítate niečo ako: Privalená balvanom, Pýcha a pád, Ističova cesta, Chyty Nechyty či
Rýchla cesta dole. Dôvod či lepšie význam týchto nečakaných a často vtipno-nápaditých
nápisov tkvie v poznaní, že sú to názvy lezeckých ciest. Je ich tam pomerne veľa. V nezainteresovanom návštevníkovi môže vyvolávať až údiv zistenie, že len neďaleko od obce kde
žije, sú takéto možnosti na adrenalínové voľnočasové aktivity. S týmto poznaním a obohatení
zážitkami v prebúdzajúcej sa jarnej prírode sa napokon všetci bezpečne vrátili do svojich
domovov.
Peter Maťašeje
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