Vážení čitatelia Nového Clusu, Vážení spoluobčania,
V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 ste mi svojimi
hlasmi dali dôveru na vedenie našej obce na štyri roky.
Ďakujem Vám za to a prehlasujem, že Vašu dôveru sa
budem snažiť naplniť tak, aby boli v tejto obci spokojní
všetci, nielen Tí, ktorí ma svojimi hlasmi podporili.
Ďakujem aj mojim spolukandidátom, ktorí prispeli ku
korektnej a kultúrnej predvolebnej kampani a že ste si
mohli vybrať slobodne zo širšej ponuky názorov.
Mesačník občanov Veľkého Klíža
číslo 11.
rok 2018
ročník XXIII.
Ďakujem členom okrskových volebných komisií a miestnej volebnej komisii, ktorí zabezpečili hladký
a bezproblémový priebeh volieb v našej obci.
Elegantne oblečení ľudia kráčajúci po chodníku smerujúci do stredu dediny mi vždy Blahoželám novozvoleným poslancom obecnévyčaria úsmev na tvári. Je večer, novembrový večer, ktorý sa spája so ženským menom ho zastupiteľstva a vyslovujem presvedčenie,
Katarína. Neodmysliteľnou a pravidelnou súčasťou tohto dňa je Tanečná Katarínska že s omladeným kolektívom budeme plniť úlohy
obce a Vás občanov, ako budeme najlepšie
zábava. Všetko je pripravené. Vstupenky vytlačené, stoly zarezervované, kultúrny
vedieť – aby to bolo k spokojnosti všetkých.
dom adekvátne vyzdobený, chutná večera navarená, živá hudba naladená... O ôsmej
hodine večer sa otvárajú dvere kultúrneho domu. Nedočkaví hostia sa hrnú dovnútra. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na spoHudba začína hrať a spolu s ňou sa začínajú osmeľovať aj nádejní tanečníci (aspoň luprácu a stretnutia s Vami.
Ing. Anton Stanko
tohto večera). Všetky hudobné žánre sa nesú v znamení pokojnej zábavy, avšak pri

ČO SA STANE AK SA ZÁBAVA SPOJÍ S MENOM?

rockovej hudbe stúpa v sále adrenalín. Počas tanečných a speváckych výkonov si môžu
ísť všetci pochutiť na delikátnej a pestrofarebnej večeri vo vyšších miestach budovy.
Po pol noci je čas na rozloženie si malých, zakúpených papierikov rôznych farieb. Ten
môj bude ten výherný! V miestnosti vládne nedočkavosť, rivalita a v neposlednom rade
obrovská viera v šťastie. Prichádza okamih odovzdávania cien tomboly. Napätie klesá
a všetci sa tešia z výhier aj keď nie svojich. Niektorí možno trošku sklamaní, niektorí
prešťastní no, najdôležitejšie je pochopiť podstatu, že sme mohli byť všetci spolu
vďaka neúnavným organizátorom - výboru OŠK FO Veľký Klíž - ktorých je nutné pozvať
do známych podpódiových priestorov na isté občerstvenie. Veľká vďaka patrí aj živej
hudbe Mistrál, ktorá poslúcha na slovíčko EŠTE jednu aj po dlhých hodinách hrania. Za
chutnú večeru ďakujeme tunajším kuchárom. Sme radi, že sa takto môžeme stretávať
rok čo rok a veríme, že sa vidíme o rok!
Paulína Maťašeje

Vážení spoluobčania,
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste ma svojim hlasom podporili vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí. Vaša dôvera je pre mňa zadosťučinením, že sme štyri roky pracovali
správne. Veď viac ako 30 % hlasov spomedzi 4 kandidátov na starostu obce nie je málo.
Mala som ešte pred sebou veľa plánov, myšlienok, rozpracovaných projektov. Víťazom
však môže byť len jeden kandidát. Rešpektujem výsledky volieb. Blahoželám novému
starostovi k zvoleniu a želám mu veľa úspechov v jeho poslaní. Novému obecnému zastupiteľstvu prajem, aby sa mu, ako najvyššiemu orgánu obce, darilo napĺňať v novom
volebnom období očakávania väčšiny občanov.
Dovoľte mi poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste pri mne celé štyri roky stáli, pomáhali
ste mi, pracovníkom obecného úradu, všetkým občanom, zástupcom spoločenských organizácií, kultúrnym súborom, podnikateľom, všetkým tým, ktorí ste počas uplynulého
volebného obdobia šírili svojim konaním dobré meno našej krásnej obce - Veľkého Klíža.
S úctou a vďakou
Ing. Tatiana Sasková
Mnohé veci sa nám zdajú nedosiahnuteľné. Tak ako opekačka v polovici novembra, alebo získanie
grantu na projekt. A predsa sa nám
podarilo oboje. Materská škola v
Ješkovej Vsi získala v rámci enviromentálneho programu Zelené oči,
ktorý tvorí súčasť projektu Zelená
župa od Trenčianskeho samostpávneho kraja grant na projekt Ježko Ochranárik vo výške
1469,80 eur. Tieto peniaze boli použité na skrášlenie okolia materskej školy a zakúpenie
pestovateľského stola do interiéru materskej školy. V spolupráci s rodičmi a starými rodičmi
sa vysadilo 20 nových sadeníc ruží a na školskom dvore sa osadili vyvýšené záhony, kde
budú deti môcť poznávať ovocné kríky, ako maliny, egreše, ríbezle a liečivé byliny. V areáli
materskej školy sa umiestnili aj nové kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Po spoločne vykonanej
práci si rodičia i deti opiekli špekačky a posedeli pri ohníku. Deti sa tak aktívne zapojili do
skrášľovania prostredia okolo ich škôlky a už od útleho detstva sú vedené k ochrane prírody
a starostlivosti o ňu. Nech sú nám deti príkladom a každý z občanov neničí, ale zlepšuje
a skrášľuje životné prostredie vo svojom okolí. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí priložili ruku k dielu a podporili dobrú vec, ktorú robíme pre ich deti.
Mgr. Mária Valná – riaditeľka MŠ

KRESŤANSKÉ SVIATKY

O začiatkoch života prvých kresťanov píše
svätý Lukáš v knihe Skutky apoštolov:
„Vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní
apoštolov, na spoločnom živote, na lámaní
chleba a na modlitbách“ (Sk 2,42). Z týchto
zhromažďovaní sa postupne vyvinula prax
svätej omše: Modlitby, počúvanie Božieho
slova, Eucharistia (lámanie chleba). Svoju
pozornosť zameriavali predovšetkým na
nedeľu.
Postupne kresťania zavádzali rôzne sviatky, ktorými si pripomínali udalosti zo života Ježiša Krista. Prvým takýmto sviatkom,
ktorý slávili každoročne, bola Veľká noc.
Ďalšie pribúdali v priebehu nasledujúcich
rokov a stáročí. Pripomínali rôzne udalosti
zo života Ježiša Krista. Nazývame ich aj
sviatkami nábožnosti alebo tematické
sviatky. Sú to napríklad slávnosti: Najsvätejšej Trojice, Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
Krista Kráľa, alebo sviatky: Svätej rodiny
či Mena Ježiš.
Zvláštne miesto v cirkevnom kalendári
majú sviatky svätých. Spomedzi nich sú
najdôležitejšie slávnosti, sviatky a spomienky Panny Márie. Aj mnohí svätí majú svoje každoročné slávnosti, sviatky
a spomienky. Všetky tieto slávenia majú
byť príležitosťou na dozrievanie a prehlbovanie správnej kresťanskej nábožnosti.
Zároveň si treba pripomínať, že stredobodom a stálym objektom viery aj pri týchto
sláveniach je Ježiš Kristus.
Prvé cirkevné prikázanie znie: V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na
svätej omši. Počas cirkevného roku je
deväť prikázaných sviatkov. Ľahšie si ich
zapamätáme podľa čísel: 4 – 3 – 2 – 1.
Sú to štyri sviatky Pána Ježiša: Slávnosť
Narodenia Ježiša Krista slávime 25.decembra. Každý rok čítame slová anjela
pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť.
Dnes sa narodil Spasiteľ, Kristus Pán“
(Lk 2,11).
Slávnosť Zjavenia Pána je 6.januára. Pán
Ježiš sa zjavuje svetu prostredníctvom
mudrcov z Východu. Tento sviatok má
v sebe tri skutočnosti: zjavenie pohanom,
krst Ježiša Krista v Jordáne a prvý zázrak
v Káne.
(Pokračovanie na str. č. 5)
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Výsledky volieb pre voľby do orgánov
samosprávy obce vo Veľkom Klíži
V mesiaci november 2018 oslávili svoje jubileum:
Mária Bielichová
Klíž
60 rokov
Štefan Oravec
Kl. Hradište
70 rokov
Július Gubov
Kl. Hradište
80 rokov
Mária Holáková
Klíž 
80 rokov
Františka Čepanová Kl. Hradište
80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Ing. Peter Sasko
Kl. Hradište
81 rokov
Mária Čavojová
Klíž
88 rokov
Anna Bujnová
Kl. Hradište
93 rokov
Terézia Dostálová Klíž
94 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní	
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce	
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva

Umiestnenie
••••

••••

Magdaléna Dobiášová * 2.4.1959 † 28.11.2018

PO ĎAKOVAN I E

Dňa 30.októbra 2018 sme sa rozlúčili na
poslednej ceste s naším drahým otcom,
manželom, starým i prastarým otcom

Anton Stanko, Ing.
Tatiana Sasková, Ing.
Juraj Martiška, Mgr.
František Macúch, Ing.

Okrsok KlížPočet platOkrsok Klíž
ných hlasov
ske Hradište
187
94
93
163
75
88
97
59
38
72
42
30

Kandidát na poslanca Obecného zastupiteľstva
Michal Stanko, Ing.
Pavel Bujna
Dušan Hudok
Lukáš Valuch
Rudolf Mihaleje, Bc.
Zuzana Dolná, Mgr.
Jozef Bielich, Ing.
Jozef Pauček
Peter Kňaze
Alexandra Sasková, Mgr.
Anna Dobiašová

Okrsok KlížPočet platOkrsok Klíž
ných hlasov
ske Hradište
382
194
188
304
140
164
293
163
130
290
119
171
286
170
116
283
125
158
239
133
106
236
120
116
176
81
95
171
89
82
136
69
67

Umiestnenie Kandidát na Starostu:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zdenko Beliansky
predseda miestnej volebnej komisie

Dominikom Maťašeje

z Ješkovej Vsi
Odišiel a nám zostal v srdci žiaľ a smútok. Bol to človek s veľkým srdcom, bol
príkladným, starostlivým
a milujúcim manželom,
otcom i starým otcom.
Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky. Opustil tento svet, no to, čo po
sebe zanechal, bude tu i naďalej. Bude tu
s nami práve v našich spomienkach, v našich
srdciach.
Dovoľte, aby som sa v mene našej mamy,
sestry ako aj celej našej rodiny poďakoval
za to, že ste sa prišli s našim drahým otcom
rozlúčiť. Všetkým ďakujem za vence a kvetinové dary, ktoré ste priniesli.
Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.
syn Peter

SPOMIENKA

Dňa 25.11.2018 sme si pripomenuli 1.
výročie, čo odišla na večnosť naša dobrá
mamička, starká a prababička

Mária Bielichová

Aj keď sa dožila požehnaného veku 93
rokov, stále na ňu všetci so smútkom v srdci
myslíme... Ďakujeme
za modlitbu a tichú
spomienku. S láskou
a vďakou syn Ivan a dcéra Marianna
s rodinami.
(Svätá omša za obidvoch našich rodičov
bude 30.11.2018 o 17,45 hod.)

757
520
519
513

Noviny o ničom... vypočula som si nedávno kritiku aj na moju prácu. Vraj len vychvaľujeme a o nešvároch a problémoch mlčíme. Ten, kto číta pozorne, dočíta sa o jednom aj
o druhom. Ak chceme, aby sa ľudia nielen zaujímali o dianie v obci, ale aj sami prispeli
k dielu, musíme pochváliť, keď sa čosi vydarí. A kritika? Priniesli sme ju – čierne skládky,
pálenie odpadu v záhradách, skládky dreva na verejnom priestranstve, zlé parkovanie
áut... slovom aj fotografiami.
Ďalší spoluobčan si posťažoval, že sme nezverejnili podiel OŠK na zabezpečovaní
premietania v letnom kine. Ospravedlnenie sme už uverejnili
Tak vidíte, jeden sa sťažuje na to, že pochválime, iný zas, že sme nepochválili. Možno
tie ich pripomienky nereprodukujem doslova, ale podstatu som snáď vystihla.
Sme radi, že nám, milí naši čitatelia, prispievate svojimi článkami. Radi ich uverejňujeme. Nie vždy je to však možné. Sme limitovaní počtom strán – zvyčajne je ich šesť, vo
výnimočných prípadoch osem, ale to musíme nájsť ochotného sponzora, ktorý tie dve
strany a tlač obálky vo farbe zaplatí. Aj tento môj príspevok čakal na zverejnenie od
septembra. Treba chápať aj nás, že máme právo príspevky upraviť, prípadne uverejniť
neskôr alebo aj nezverejniť. Toto je uvedené v tiráži mesačníka. Nový Clus vydáva
obec. My redaktori pracujeme na jeho vydaní niekoľko hodín mesačne bez nároku na
odmenu. A to už roky, aj preto, aby náklady naň boli nižšie. Robíme to ale radi
a pre Vás. Nový Clus je akousi kronikou
Odišiel ticho, už nie je medzi nami,
obce, musíme zaznamenať všetko, čo sa
no v našich srdciach žije spomienkami.
v danom mesiaci udeje, a verte-neverte,
Dňa 21.novembra sme
toho dobrého je vždy viac.

SPOMIENKA

si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor
a starý otec

Vendelín Marko

S láskou spomíname
celá rodina.

Treba ešte dodať, že všetci máme možnosť poukázať na problémy a navrhnúť aj
riešenie problémov a to na pravidelných
zasadaniach obecného zastupiteľstva.
Osobne alebo písomnou formou.
Ing. Zuzana Holáková

číslo 11/2018
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S P O Č Í TA N É ,
ROZHODNUTÉ

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

Je po voľbách. Hlasy sú odovzdané – starosta a poslanci zvolení. V sobotu 10. novembra 2018 viedli naše kroky opäť k volebným
urnám, aby sme využili svoje občianske
právo. Hojnou účasťou sme jasne prejavili
záujem o našu obec a veci verejné. V komunálnych voľbách sme zvolili starostu
a poslancov, ktorí sa budú počas najbližších
štyroch rokov starať o rozvoj našej obce
podľa najlepšieho vedomia a svedomia,
aby život v nej bol krajší, spokojnejší, aby
dedina prosperovala, rozvíjala sa a modernizovala. Veríme, že všetci, ktorí dostali od
občanov dôveru nesklamú a že sa aktívnym
prístupom budú snažiť plniť si svoje poslanecké povinnosti. Svojou odbornosťou
a zanietením budú napĺňať predstavy pre
vytváranie kvalitnejšieho života v našej
obci, riešiť vzniknuté problémy a pripravovať podmienky pre ďalší rozvoj a krajšie
nažívanie budúcich generácií.
Práca starostu je určite ťažká. Je to úloha
zaväzujúca, ktorá stále prináša nové problémy a požiadavky.

 Novembrové

stretnutie členov
Klubu Jednoty dôchodcov sa konalo
5.11. Okrem tradičného vyhodnotenia
mesiaca a prípravy na vystúpenie
na program Jeseň
je dar, mali dôvod
na oslavu - členka
klubu Františka
Čepanová mala 80.
rokov.
 Gratulanti,
starostka obce
a oslávenkyňa.
Foto – Marek Bujna
❖ ❖ ❖
 Tí naši čitatelia, ktorí v stredu 14.novembra 2018 sledovali na STV1 reláciu Ženský

magazín spozorneli, pretože kuchárom, ktorý v ten deň varil bol náš spoluobčan Mikuláš
Gál. Druhý raz ukázal svoje kuchárske umenie v pondelok 19.novembra.

Mnohí čakajú, že všetky pozitívne zmeny
sa uskutočnia zo dňa na deň. Je veľa vecí,
ktoré treba riešiť, ktoré bijú na poplach.
Spolupráca starostu s poslancami by mala
byť úplnou samozrejmosťou a mala by tvoriť jeden zo základných pilierov podpory
pri napredovaní obce.
Prispejme aj my k zveľaďovaniu a rozvoju
tohto krásneho kúta zeme ak nie manuálne,
tak aspoň dobrým nápadom, postrehom či
myšlienkou. Aj takouto formou uľahčíme
prácu zvoleným zástupcom.
Zaželajme novému vedeniu našej obce
veľa úspechov v ich neľahkej a náročnej
práci, zdravie a pevné nervy.
Anna Kňazeová

Foto - Anna Húdoková
 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s miestnymi klubmi Jednoty

dôchodcov každoročne organizujú prehliadky voľnočasových aktivít seniorov okresu
Partizánske. I tento rok sa jej aktívne zúčastnili zástupcovia nášho Klubu Jednoty dôchodcov. Na vystúpení Jeseň je dar, ktoré sa
konalo 15.11. v Bošanoch, sa prezentovalo
deväť členov.
❖ ❖ ❖
 Oprava kaplnky na Vrch hore pod ve-

dením OZ TU ŽIJEME pokračuje. Výraznou
mierou pri rekonštrukcii kaplnky pomáha
Firma Drevital. Bola to ona, ktorá vyhotovila dvere, OZ TU ŽIJEME zabezpečilo
komunikáciu s pamiatkarmi a všetko s nimi odkonzultovalo a dalo zreštaurovať
mreže a všetky kovové časti. Tieto práce
vykonal Martin Mikuláš. Osadenie dverí
ako i všetkých kovových častí - tie na dverách sú pôvodné - sa uskutočnilo v piatok
16.novembra.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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TOTO JE JEHO HISTÓRIA
Životný príbeh muža spojeného s letectvom

Prichádzam ku domu na dolnom konci Ješkovej Vsi a už od bránky vidím starého
muža pri práci s drevom. Vzhľadom k jeho veku nie celkom bežný obraz z našich
každodenných dní. Poznám ho vlastne len z videnia. Nikdy sme sa nejako nerozprávali. Nebola príležitosť. Možno to malo prísť až teraz. Našťastie. Našťastie preto,
lebo nezaznamenaním jeho životného príbehu by sme možno, či skôr určite, prišli
o možnosť spoznať nenápadného, ale pozoruhodného a v oblasti v ktorej pôsobil
úspešného muža. Presadil sa v oblasti vojenského letectva. Keď sme začali náš
rozhovor, neleteli nad našimi hlavami žiadne lietadlá, to som len ja spustil môj
diktafón a so záujmom začal počúvať dnes už 87-ročného Alojza Maťaše.

Detstvo a mladosť

Ján Maťaše mal päť deti. Boli to Tomáš,
Franc, Gregor, Cecília a Július. Posledne
menovaný bol lesný robotník. Svoju vyvolenú našiel pod Hôrkou na Klíži. Bola to
Anna Vargová, s ktorou mali postupne tri
deti. Alojza, Máriu a Annu. Alojz sa narodil
2.11.1931. Prvých šesť rokov prežil u starých rodičov Vargových na Klíži. Dodnes
veľmi rád spomína na kamarátov...“boli
to Rudolf Gašparík, Pavol Valúch, Pavol
Čerman, Anton Marko. A ešte – pozrie na
manželku - tá kamarátka vedľa Vargov,...
ona bola staršia. My sme boli kamaráti
cez plot. Mária Paliatková, (neskôr ako
vydatá Švecová), ona sa ku mne hlásila
stále, keď ma videla, od detstva“ – dodáva
Alojz Maťaše pri spomienkach na svoje
detstvo. Zostala spomienka aj na to, ako
v Ješkovej Vsi vídaval svojho starého otca
chodiť s krivičkou na pivo Hodálovi.
A školské časy? Jednotriedka v Ješkovej Vsi. A učitelia Štefan Nemček a jeho
manželka Etela Strelková – Nemčeková.
Šibalstvá, zážitky, ale i pomoc rodičom,
pasenie kravičiek, to bolo detstvo druhej
polovice tridsiatich rokov. Zabudnúť na
spolužiakov? Kdeže! Ján Kaplan, Božena
Balúchová, Anton Sysol, Karol Hlavačka
(otec vodára), Štefan Sasko, a ďalší. Rôčky
však akosi rýchlo ubiehali aj v tých časoch.
Čo budeme robiť? – pýtali sa možno chlapci
a dievčatá, no v tých časoch rozhodovali zväčša rodičia. Rázne a bez reptania
museli prijať ich rozhodnutia. Alojza dal
otec vyučiť za obchodníka. Nebavilo ho
to, tri roky sa učil a pracoval zadarmo. Po
vyučení odišiel z domu do Topoľčian. Na
námestí bola predajňa Zdroj. Tam pracoval
ako predavač. Aladár Válny, jeho veľmi
dobrý kamarát a ako dodnes Alojz Maťaše
spomína – „veľmi dobrý človek“ (neskoršie
sa stal jeho švagrom),mu pomohol.„Ešte
som nemal ani pätnásť rokov, zomrela
nám mama a ja som sa nemal po vyučení
kam vrátiť a on mi zohnal v Topoľčanoch
podnájom“. Zvykal si a čakal. Čo bude ďalej,
aký osud ho čaká, či bude musieť byť stále
v obchode, či príde nejaká zmena. A ona
naozaj prišla. Už po roku.

Spoločenské zmeny pomohli
posunúť sa inam

Štátne orgány vydali výzvu (nariadenie),
aby uvoľnili všetky mladé sily - robotníkov
do výroby. Obdobie, kedy chýbali pracovné
sily v priemysle. Alojz dostal dve ponuky.

Bučina Zvolen alebo Bratislavské elektrotechnické závody. Rozhodol sa pre Zvolen.
Pracoval tam niečo vyše roka a zrazu sa naskytla možnosť na ďalší životný mílnik. Na
zmenu, ktorá predznamenala jeho ďalšie
smerovanie v profesijnom živote. Dozvedel
sa, že mladých mužov berú na vojnu. Zo
Zvolena do Banskej Bystrice nebolo ďaleko.
Tam navštívil Krajskú vojenskú správu,
kde si podal žiadosť o prijatie do armády.
V roku 1951 dostal vyjadrenie, že môže
nastúpiť do školy. Ešte predtým však musel
absolvovať prehliadku v Prahe, lekárske
a psycho-technické vyšetrenia. „Ja som
bol dovtedy vlakom maximálne z Oslian
do Prievidze, na učňovku, a na takúto
veľkú vzdialenosť z takejto dediny bola
dosť odvaha,“ – spomína na toto obdobie svojho života Alojz Maťaše. Dobre si
pamätá, ako sa vtedy volalo, Námestie
VOSR, kam sa bolo treba dostať, pretože
práve na tomto pražskom námestí sa konali
prijímacie skúšky. Zúčastnilo sa ich asi
dvesto ľudí, ktorých rozdelili po učebniach.

V Československu vyrábané v Aero Vodochody Aero C-3A SIEBEL pre vojenské a civilné
dopravné účely.
Posádka: pilot, navigátor, rádiotelegrafista
Kapacita:	až 8 cestujúcich alebo až 1650 kg
nákladu
Dĺžka:
13 m
Rozpätie krídiel:
21,33 m
Výška
4,25 m
Plocha krídel:
46 m²
Prázdna hmotnosť:
3 950 kg
Maximálna vzletová hmotnosť: 5 600 kg
Pohonná jednotka: 2 motory po 592 koní
Maximálna rýchlosť:
364 km / h
Dolet :
1 400 km
Výškový dostup:
6 400 m
Foto - internet

číslo 11/2018
Po absolvovaní skúšok a rôznych testov sa
vrátil do práce. Čakal na vyjadrenie. Prišlo.
Bolo pozitívne. Oznámili mu, že je prijatý.
V čase nástupu do školy ešte nevedel, že
pôjde k letectvu. Onedlho sa už zoznamoval s novými pojmami ako pilot, letovod,
radista.

Definitívne pripútanie sa k letectvu

Od roku 1951 do roku 1953 navštevoval
Letecké spojovacie učilište v Chrudimi.
Škola mala svoj zámer. Vyučovala sa v nej
rádiotechnika, elektrotechnika, morzeovka,
orientácia – všetko už zamerané na letectvo. Alojz sa rozhodol pre zaradenie na
funkciu telegrafista. Bol spokojný, naspäť
do Zvolena sa už nechcel vrátiť. Riadiace
orgány armádnej školy chceli mať ľudí na
pozemné stanice, opravárov a podobne.
Začalo sa to deliť. Po roku nastala zmena
názvu. Po novom sa škola volala Škola
mladších spojovacích špecialistov letectva. V tom čase bol schopný dať 120 a viac
znakov za minútu. Zo školy vychádzali jej
absolventi ako poručíci. „Keď som nastúpil
na vojnu, vtedy boli obrovské nálady na
všetko, to len tak frčalo. Chodilo sa na brigády, súťaže, bolo nadšenie, oproti terajšej
dobe. Chodili sme na Trate mládeže, pracovali sme v hlinikárni v Žiari n/Hronom.
Budovalo sa, zadarmo.“ – takto spomína
na toto obdobie svojho života.
V Chrudimi určitý čas lietali na lietadlách
typu AERO C3 SIEBEL. Mladý muž z Ješkovej
Vsi tu stihol odlietať 20 hodín. Osud zohral
zaujímavú zhodu náhod, keď sa Alojz opäť,
po roku, vracal do Zvolena. Nie ale do vý-

roby, ale tu pokračoval vo svojich štúdiach.

Po skončení školy

Po vyradení zo školy dostal hodnosť staršina, neskôr bol podpráporčík. A mal na
výber, lebo dostal dve ponuky. Prešov,
alebo Praha. Vybral si Prahu, - „ale tá odvaha“, spomína na tie časy, kedy sa ocitol
v novom prostredí ako jediný slovák. V jeho
novom pôsobisku (podobne ako v Prešove)
sa stretol, pre neho s už známymi lietadlami
AEROC3 SIEBEL.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Text – Peter Maťašeje
Námet – Ing. Rudolf Žilka
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ADVENT AJ V NAŠEJ OBCI

Advent, čas prípravy na čosi veľké, dôležité. Čas, keď sa treba zastaviť a popremýšľať nad
životom. Nielen nad svojim žitím, ale nad žitím spoločenstva. Nikto nežije sám, vo vákuu.
Advent je čas, keď sa môžeme, ba musíme zamyslieť nad životom každodenným, našim
spolužitím, našimi skutkami. Je to ten čas, keď si treba spomenúť aj na osamelých, žijúcich
svoj neľahký údel.
Advent je čas na pokojné, hlboké premyslenie toho čo bolo, ale hlavne čas na prípravu práce
a postupov nastávajúceho obdobia. Čas príprav na čosi veľké, čas príprav na „dobrú úrodu“.
Len nedávno, pred pár dňami, sme počuli množstvo plánov na zveľadenie našej obce, na
zveľadenie života v nej. Väčšina z nich sa opakuje každý štvrtý rok, lebo hlavne pred voľbami
to tak pekne znie. Po voľbách, celé štyri roky o ničom takom nepočuť.
Spoločne si želajme, aby sme rýchlo, aj osobne spoznali našich zvolených zástupcov v práci
pre blaho obce. Z vlastnej vôle sa dali zvoliť a po zaslúženej poslaneckej práci im bude treba
vzdať patričnú úctu. Dialóg je základom napredovania. Aj preto treba adresne, podľa ulíc
rozdeliť prácu poslancov. Ich dobrá poslanecká práca, umocnená dialógom s obyvateľmi
príslušnej časti obce, vytvorí tie najlepšie podmienky spolupráce a vzájomného rešpektu
občanov ku spoločnému obecnému dielu.
Pred novozvolenými zástupcami je veľa práce. (územný plán; komunikácie; kanalizácia;
odpadkové hospodárenie;) kultúra a každodenná spoluúčasť občanov na veciach obecných.
Diskusia s občanmi o všetkých dôležitých projektoch obecného zastupiteľstva pomôže pri
plnení naliehavých úloh, aj celkovej informovanosti a transparentnosti. Stretnutie poslanca,
či starostu s voličmi, diskusia s nimi, musí byť základným kameňom úspechov našej obce. Aj
tieto pracovné postupy treba pripraviť. Všetkých nás čaká veľká a dôležitá práca.
Každý človek chce vyniknúť, aby bol najlepší,
aby urobil najviac. Podmienky nie sú vždy
Masážne služby LUKA
rovnako prajné a nie vždy sa darí. V pevnom
Bc. Lukáš Hudok
presvedčení o dobrej snahe treba poďakoPonuka: Klasická masáž, športová masáž,
vať všetkým starostom aj poslancom, ktorí
bankovanie, kinesiotaping.
pracovali na spoločnom diele v predchádzajúcich volebných obdobiach. Za dobrú
Miesto: Novovytvorený salón v Kultúrnom
a statočnú prácu im patrí uznanie a vďaka.
dome v Klížskom Hradišti - vchod zboku.
Svedomie nech každému z nich „naloží“
Objednanie: 0944088202. Možnosť zapodľa skutočných zásluh.
kúpenia darčekových poukážok na masáž
podľa vlastného výberu.
Ing. Anton Goga

24. ROČNÍK KOLEDOVANIA S DOBROU NOVINOU – Pozvanie koledovať
Milí koledníci, zapojte sa do Dobrej noviny aj tento rok! Napriek nedostatku času, povinnostiam, vianočnému zhonu je práve obeta času pre iných tým najlepším rozhodnutím. Kto už
koledovať skúsil, ten vie, no ešte je v našej farnosti isto veľa detí, ktoré neokúsili, aké je to
klopať na dvere domácností vo vianočnom čase a ohlasovať Radostnú zvesť. Neváhajte teda
a prihláste sa do Dobrej noviny so svojou koledníckou skupinkou a zažite opäť, ako radosť
rozdávaním rastie a aké ovocie prináša pre farnosť aj pre vzdialene krajiny.
Anna Húdoková, zodpovedná osoba za koledovanie SDN

Naozaj už dlho rokov trvá tradícia letnej čitateľskej súťaže o naj
– pohľadnicu. Je pre nás dôležitá z viacerých dôvodov. V prvom
rade je to indikátor záujmu našich čitateľov, taktiež spoznávame,
kde všade naši ľudia cestujú, kde dovolenkujú, čo spoznávajú.
V neposlednom rade je to aj prezentácia ich vkusu, nápaditosti
a tvorivosti pri výbere, textovému obsahu a originálnosti pozdravov, ktoré odosielajú na našu adresu.
Nie inak tomu bolo aj tento rok. Na redakčnom stole sa postupne
objavovali milé, nádherné a pestré dôkazy Vašej priazne, ktoré
nám počas letných dní
doručila Slovenská pošta.
„Krásny pozdrav z pútnickeho miesta – púť v Levoči
celej redakcii“ poslala pravidelná účastníčka našej súťaže Katarína Bielichová. Je známou cestovateľkou. Počas leta navštívila
a pozdrav nám poslala z poľského Zakopaného. Do tretice sa
ohlásila slnečným dovolenkovým pozdravom z Cypru. Získava od
nás mimoriadnu cenu za poslané pohľadnice v tvare mapy krajiny
(alebo na ktorých je obrys krajiny), ktoré navštívila.
Redakčná kolegyňa a zároveň starostka obce Ing. Tatiana Sasková s manželom dovolenkovali, a pri tom na nás nezabudli,
v chorvátskom Sukošane. „Srdečný pozdrav z výletu do Komárna,
kde sme obdivovali Ikonostas a iné kultúrne krásy, vyhriali sme si
kosti na termálnom kúpalisku a spomenuli sme si aj na čitateľov

KRESŤANSKÉ SVIATKY
(Dokončenie zo str. č. 1)

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána Ježiša
slávime na štyridsiaty deň po Veľkonočnej
nedeli. Pripomíname si, že Pán Ježiš pred
očami apoštolov vystúpil k svojmu Otcovi.
Vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi. V minulosti mal názov: Božie
telo. Cirkev týmto sviatkom ďakuje za
nesmierny poklad Eucharistie. Konajú sa
aj procesie k oltárikom.
Panne Márii Cirkev venuje tri prikázané
sviatky: Slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie nám hovorí, že Panna Mária
bola vopred uchránená od dedičného
hriechu už od chvíle svojho počatia. Slávime ho 8.decembra.
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie slávime vo Vianočnom období 1.januára.
Cirkev jej zveruje celý nastávajúci rok.
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je
15.augusta. Pripomíname si, že nebeský
Otec vzal Pannu Máriu do neba s telom
aj s dušou.
Svätí majú dva prikázané sviatky: Slávnosť
sv. Petra a Pavla je 29.júna. Oboch nazývame apoštolské kniežatá. Boli najvýznamnejší hlásatelia Kristovho evanjelia. Petra
ustanovil za hlavu Cirkvi sám Ježiš Kristus.
Pavol sa stal apoštolom pohanov.
Svätých v nebi nám Cirkev dáva za vzory
a našich ochrancov. Každý z nich má svoj
sviatok. Okrem toho Cirkev venuje jeden
deň v roku ich spoločnej pamiatke. Slávnosť Všetkých svätých je 1.novembra.
Im je zasvätený náš farský kostol i naša
farnosť.
K týmto prikázaným sviatkom patrí každá
jedna nedeľa. Je to deň najkrajší a najvzácnejší. Pretože je to deň Pánov, deň
Kristovho zmŕtvychvstania, deň zoslania Ducha Svätého. Nech účasť na svätej
omši v nedele a v prikázané sviatky nie
je pre nás nemilým Božím príkazom. Viďme v ňom Boží dar. Pretože Boh nám ho
dáva z lásky.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Nového Clusu“ za Klub dôchodcov poslala jeho predsedníčka
Irena Bujnová. Od Bodenského jazera nám veľmi pekný pozdrav
poslala Emília Bielichová.
Tradične originálnymi a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi
nás potešila pani Mališková. Tento rok poslala tri. Začiatkom
leta boli s manželom v Dražovciach pri románskom kostolíku sv.
Michala z prvej polovice 11.storočia. Boli tam v čase, keď sa jeho
okolie zmenilo na Raňajky v tráve. Na dych vyrážajúcom pozdrave
z Čipkárskej nedele, ktorá sa konala v Múzeu Liptovskej dediny
v Pribyline je napísané:
„Krása, ktorá sa nedá
opísať, treba vidieť a tak
Vám kúsoček posielame“.
Podpisy a dve príležitostné pečiatky dopĺňajú túto malú vzácnosť,
ktorá už od tejto chvíle patrí k skvostom archívu Nového Clusu.
Na konci leta sme z obálky vyberali ďalšiu originalitu.“Prešli
sme sa po chodníku korunami stromov, navštívili sme Ždiar a iné
pekné miesta. Strávili sme krásny týždeň v Tatrách a posielame
srdečný pozdrav“. Za originálnu kreativitu pri tvorení pozdravov,
ktoré sa naozaj nedajú kúpiť, získavajú od nás manželia Mališkoví
mimoriadnu cenu. Zo Štrbského plesa prišiel ďalší pekný pozdrav.
Peter, Janka a Sebastián Kňazeoví zaň získavajú III. cenu. Novými

Z DOMOVA I ZO SVETA

(Pokračovanie na str. č. 6)
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Návrh loga - Peter Maťašeje
Realizácia - Lucia Korytárova

maximálne efektívni v zakončení. Takmer
každá ich strela skončila v našej sieti. My
sme nevyužili ani jednu možnosť na strelenie gólu a zaknihovali sme krutú prehru
Tabuľka po jesennej časti sezóny
2018/2019
Z V R P Skóre B +/TJ AC Žabokreky nad
1
Nitrou
2 TJ Ostratice

13. kolo 30. 9. 2018 TJ SOKOL Biskupice OŠK Veľký Klíž 4 : 0 ( 2 : 0 )
Zostava Ošk : Meluš - Grach M., Kalina M.,
Marko M., Chrenko J., Pavlíček P., Bielich
P., Šimon J., Stanko Martin, Stanko Š., Duša
P., Striedali : Michal A., Dobiaš P., Bielich
Jakub, Maťašeje V., Kučera M.
Posledný zápas jesene sme odohrali v Biskupiciach. Mohli sme ísť do vedenia, avšak
strela Patrika Bielicha skončila v náručí
brankára. Prvých dvadsať minút sme boli
o niečo aktívnejší a domáci sa snažili hrať
na protiútoky. V 22. minúte sme inkasovali,
keď si na presný center vyskočil nekrytý
Smolka a bolo 1 : 0. V 30. minúte tečoval
Henčekovu strelu náš obranca a Meluš
bol bez šance. V druhom polčase domáci
pridali ďalšie dva góly a aj keď priebeh
hry nezodpovedá výsledku, domáci boli

Obec Veľký Klíž srdečne pozýva deti a ich
rodičov na stretnutie s Mikulášom, ktorý
príde so svojim sprievodom v stredu 5.decembra 2018 o 17,oo hod. do Kultúrneho
domu v Klížskom Hradišti.

12 11 0 1 40:11 33 12

• • • • • •

12 8 2 2 39:17 26 8

Oznamujeme občanom, že Vianočná
výstava spojená so sviatočným adventným koncertom sa bude konať v nedeľu
16. decembra 2018 v Kultúrnom dome
v Klížskom Hradišti. Začiatok výstavy je
od 14,oo hod. Výstavné exponáty môžu
občania priniesť v sobotu 15. decembra
od 16,oo – 18,oo hod.

3 TJ Sokol Pravotice

12 8 1 3 26:12 25 4

4 TJ pri ŠM Dvorec

12 7 1 4 25:20 22 4

5 ŠK Podhoran Krásna Ves

12 6 2 4 30:19 20 2

6 OFK KRÁSNO

12 5 4 3 23:18 19 4

7 TJ Sokol Biskupice

12 5 1 6 18:20 16 -2

8 TJ Rybany

12 4 2 6 15:24 14 -1

9 TJ Malá Hradná

12 3 3 6 16:34 12 -6

10 OFK Klátova Nová Ves

12 3 2 7 22:25 11 -7

11 OŠK Pečeňany

12 3 2 7 16:27 11 -4

12 OŠK Veľký Klíž

12 2 3 7 12:24 9 -9

13 TJ Partizán Brezolupy
Naše PODHORIE
14
o.z.(odstúpené)

12 1 1 10 6:37

4 -17

0 0 0 0

0

0

0

Tabuľka strelcov sezóny 2018/2019
1.

POZVÁNKY

Bielich P. 3 góly

2.

Belianský S. 2 góly
J., Stanko Š., Chrenko J., Duša P., Stanko Martin,
3.-9. Kučera
Grach M., Maťašeje V. po 1 góle

			

MaS

DO POZORNOSTI
Všetkým našim dopisovateľom a spolupracovníkom dávame do pozornosti
termín uzávierky decembrového čísla
Nového Clusu.
Bude18.decembra 2018. Z tohoto dôvodu
Vás žiadame poslať všetky články, fotografie, prípadne spomienky na zosnulých,
inzeráty ako i iné príspevky do 17. decembra 2018. Materiály dodané po tomto
termíne nebudú môcť byť uverejnené.
Za pochopenie ďakujeme.
redakcia Nového Clusu

Z domova i zo sveta
(Dokončenie zo str. č.5)

účastníkmi našich súťaží bola v tomto
roku rodina Borbélyová. Za nádherný pozdrav z bulharského Slnečného
pobrežia získavajú od nás II. cenu.
Víťazmi tohtoročnej súťaže o naj pohľadnicu sa stali manželia Rybanskí.
Redakciu veľmi potešili nádherným
pozdravom z horúcej Afriky, presnejšie
z Kapverdských ostrovov.
Víťazom a oceneným blahoželáme,
všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili
ďakujeme.
Za redakciu šéfredaktor novín

Jesenná prechádzka

Kaplnka, Skále, Chotenovec, Krnice – miesta často
navštevované, miesta na novembrovej pozvánke
turistického klubu. Bolo to na Martina, no vôbec
sme ho nečakali na bielom koni. Nadpriemerne
teplé, veľmi suché počasie tejto jesene sprevádzalo 34 ľudí po
chodníkoch trasy. Malé zastavenie pri Kaplnke, zápis do vrcholovej knihy na Skálach, krátke nahliadnutie do Kamennej brány, tu
pribudlo nové značenie náučného chodníka, ktoré ju premenovalo
na „skalnú bránu.“ Ďalší zápis do vrcholovej knihy na Chotenovci

a spoločné fotenie. Všetko dopĺňajú družné rozhovory a šuchotanie
opadaného lístia. Cesta nás priviedla pri Obrázok, kde sú tabuľky
nového značenia dôkladne pribité do stromu. Pridáme do kroku
veď už treba niečo zjesť a na Krniciach je sľúbená opekačka. Oheň
horí, jeho plamienky oblizujú dobroty napichnuté na ražňoch a my
si nimi napĺňame brušká. Do vône opekania zavanula vôňa kávy,
niečo ako bodka za príjemným stretnutím priateľov. Posilnení
jedlom, povzbudení čiernym mokom, ďakujeme poľovníkom za
poskytnuté priestory a rozbitou asfaltkou kráčame do dediny.
Lúčime sa tradične - „dovidenia nabudúce.“
Text a foto Dana Smatanová
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