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Zvonček od bránky. „No, ide kamarát, chcel nejaké foto, tak to vybavíme....“,
hovoril som si a prehodil si bundu cez seba. Mrholilo. Otvorím dvere a pozriem
ku bránke. „Čože?...čo,..čo,..?“ dve biele postavy, stáli bez slova. Bez slova
som bol skoro aj ja, keď som
otváral bránku a konečne si
uvedomil. Dnes je Lucie!
Takáto návšteva... Tajomné bytosti som pozval dnu. Manželka bola v kuchyni.
Vošli. Bola prekvapená ešte väčšmi ako ja. Len som schmatol fotoaparát, reku
nech mi veria aj čitatelia tohto sviatočného vydania našich novín.
Boli zlaté že pózovali, a hoci nepovedali ani slovíčko, rozžiarili náš dom.
Pripomenuli nám dávne tradície, aspoň na chvíľočku dali zabudnúť na zhon
všedných dní a sviatočne nás naladili. Aké pekné prekvapenie sme mali.
Šťastní, že zvyky našich predkov nezanikajú a žijú v našom prostredí, som vyprevádzal bielučičké postavy, ktoré sa o chvíľu stratili vo večernej tme Obchodnej ulice.
Text a foto Peter Maťašeje

BIELE PREKVAPENIE

Vianočná výstava a slávnostný koncert
Záver roka si už vari ani nevieme predstaviť bez vianočnej výstavy v réžii kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve. Plagáty na informačných tabuliach
(Pokračovanie na str. č. 6)

■ Medovníčky Ľubomíry Eliášovej z V.
Krštenian patrili k ozdobám výstavy.

Foto – Ing. Tatiana Sasková

■ Mikuláš na naše deti nezabudol ani v tomto roku...
Foto – Naďa Bujnová

Požehnané vianočné sviatky
plné pokoja a lásky,
veľa zdravia a splnených
želaní v novom roku 2018
našim spolupracovníkom,
dopisovateľom a čitateľom
praje redakcia Nového Clusu.

FATIMSKÝ OBRAZ
SVÄTEJ RODINY
Pri poslednom fatimskom zjavení 13.októbra 1917 sa najviac spomínal slnečný
zázrak. Lucii sa však vtedy zjavila aj
Svätá rodina. Toto zjavenie Lucia neskôr
opísala miestnemu biskupovi v Leire:
„Panna Mária roztvorila ruky a nechala
ich zažiariť odrazom slnka. Preto som,
dôstojný pán biskup, zvolala, aby sa ľudia dívali do slnka. Nemala som v úmysle
upozorňovať na slnko. Urobila som to iba
vedená vnútorným vnuknutím.
Keď Panna Mária zmizla v nedozernej
diaľave oblohy, spozorovala som vedľa
slnka svätého Jozefa s Ježiškom a s Pannou Máriou oblečenou do bieleho rúcha
s blankytne modrým plášťom. Zdalo sa,
akoby svätý Jozef s Ježiškom žehnali
svet znamením kríža. Keď krátko na to
zjavenie zmizlo, zbadala som nášho
Pána a našu milú Paniu: mala som dojem,
že je to Panna Mária Bolestná. Zdalo
(Pokračovanie na str. č. 7)
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V mesiaci december 2017 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Martin Bielich
Klíž 184
50 rokov
Eva Siegertová
Klíž - 218
60 rokov
Hermína Korcová
Kl. Hradište 67 70 rokov
Mária Kňazejová
Klíž 216
70 rokov
Anna Neštepná
Klíž 110
80 rokov
Helena Benková
Klíž 176
80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Jolana Sasková
Kl. Hradište 38 81 rokov
Jozefína Kňazeová Kl. Hradište 186 87 rokov
Dominik Bujna
Kl. Hradište 159 89 rokov
Karol Kňaze
Kl. Hradište 186 89 rokov
Mária Čermanová Klíž 49
90 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

číslo 12 /2017

• V januári sme rekonštruovali sociálne zariadenia v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti,
• Vo februári sme dali očalúniť 120 ks stoličiek pre kultúrny dom,
• V marci sme dali očistiť Pamätník SNP a zvýrazniť písmená v texte pamätníka,
• Opravovali sme haváriu kanálovej šachty pri Jednote v Klíži,
• Od apríla sme pokračovali v rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu – dali sme vymaľovať vestibul, schodište a veľkú
sálu, zakúpili sme nové svietidlá
do veľkej sály - horné a bočné, dali
sme vyhotoviť na mieru rolety na okná, čelná stena v sále sa stala galériou obce, práce
trvali od apríla do augusta 2017,
• Počas prázdnin sme v základnej škole renovovali podlahy na chodbách,
• V druhej polovici prázdnin sme sa venovali materskej škole – vymaľovali sme dve predsiene,
šatňu detí, v komore sme natreli podlahu, olejové sokle v spálni, triede, zárubne a prahy,
čielka na radiátoroch, v šatni sme menili PVC a do triedy pribudla nová laminátová podlaha,
• V lete nás potrápili krušpány – ozdoba obce, zápasili sme s húsenicami likvidujúcimi tento
ker, previedli sme preto niekoľko postrekov, uvidíme aká bude situácia o rok,
• V auguste sme vymenili vstupné dvere do kultúrneho domu a dvere na balkón z knižnice,
použili sme poskytnutú dotáciu z ministerstva financií,
• V septembri sme začali budovať vstup na cintorín v Klížskom Hradišti, spolu s časťou
ohrady a novou vstupnou bránou,
• Počas roka sme podali niekoľko žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov, úspešní
sme boli v spomínanej dotácii z MF, podali sme si žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotolne v základnej škole od ministerstva školstva, odstránenie
havarijného stavu strechy na kotolni základnej školy, na rekonštrukciu domu smútku
v Klíži, revitalizáciu stromov vo Veľkom Klíži...
Ing. Tatiana Sasková

Čo sa zmenilo v obci 2017

RO KOVA LO Z A S T U PI T E Ľ S T VO
••••

••••

••••

SPOMIENKA

Tak rýchlo si odišiel,
na rozlúčku nebol čas.
Len spomienky na teba
zostanú v nás.
Dňa 30.12. 2017 uplynie 5 rokov čo
nás náhle a bez rozlúčky opustil náš
milovaný manžel, otec a syn

Jozef Bielich
S láskou v srdci spomíname,
manželka, deti a celá rodina.

OZNAMY
Obecný úrad Veľký Klíž oznamuje občanom, ktorým vznikli akékoľvek zmeny
k dani z nehnuteľnosti, poplatku za TKO
a dani za psa, aby správcovi dane – obecnému úradu predložili potrebné doklady
najneskôr do 31.januára 2018!

•••••
Obecný úrad oznamuje občanom, že
má na predaj publikáciu Kultúrno - historické pamiatky Stredného Ponitria
od autorov Martina Bónu a Jána Lukačku.
Kniha je vhodným darčekom k životným
jubileám a podobným príležitostiam.
Potešte svojich blízkych hodnotným
darom. Informácie na obecnom úrade,
tel.č. 5429 222.

Vo štvrtok, 14. decembra 2017 o 18,oo hod. sa zišlo na svojom 18. riadnom zasadnutí
obecné zastupiteľstvo, ktoré bolo zároveň posledným stretnutím predstaviteľov obce
v roku. Počas rokovania poslanci zobrali na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, schválili programový rozpočet na rok 2018, zobrali na vedomie
programový rozpočet na roky 2019 – 2020, schválili plán činnosti kontrolóra obce na prvý
polrok 2018, prerokovali návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, zaoberali sa
žiadosťami o dotácie na rok 2018, schválili zámer rekonštrukcie domu smútku v Klíži,
prenájom uvoľnených priestorov v kultúrnom dome, doplnok k sadzobníku poplatkov za služby poskytované obcou, schválili právomoc starostu
na zmeny rozpočtu, v rôznom zobrali na vedomie dodatok správy
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo, odpoveď z odboru dopravnej polície ohľadom umiestnenia
dopravných značiek v obci, informáciu o zmluve so spoločnosťou,
ktorá bude opravovať miestne komunikácie, kalendár podujatí
v roku 2018, žiadosti o príspevok z rozpočtu obce v roku 2018
a informáciu o získaní štatútu MAS Stredné Ponitrie. Záverom
sa starostka obce poďakovala poslancom za ich prácu pre obec
v roku 2017 a popriala všetkým pokojné Vianoce.

Ing. Tatiana Sasková
▼ Pohľad na zrekonštruovaný vstup do cintorína v Klížskom Hradišti.

Foto – Ing. T. Sasková
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POĎAKOVANIE

Rok 2017 sa nezadržateľne blíži ku svojmu
koncu. V mene kultúrnej komisie pri OÚ vo
Veľkom Klíži sa chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa podieľali pri príprave
vianočnej výstavy, vystavovateľom, deťom
a pedagogickému zboru MŠ a ZŠ, učiteľkám
MŠ za prípravu vystúpenia detí, ženskému
speváckemu zboru Chor de Clus, najmladšej
sólistke Miške Kňazeovej a mužskej speváckej skupine Kližania. Nezabudnuteľný
zážitok nám pripravili deti MŠ pod vedením
riaditeľky Dariny Halmovej. Klobúk dole!
Vďaka nim sme si mohli vychutnať tú pravú
predvianočnú atmosféru.
Poďakovanie patrí aj ostatným ochotným
občanom, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú
pri organizovaní a prípravách obecných
akcií – to sú vystavovatelia, bez ktorých
by sme to nedokázali, všetkým obecným
klubom, ktoré nás aktívne reprezentujú
a tak zviditeľňujú našu obec aj za hranicami nášho okresu. Sú to naši futbalisti
z OŠK FO a motokrosári z OŠK AMK, turisti
združení v KST Ostrá, poľovníci z PZ Vrch
hora, dôchodcovia z JDS a hasiči z DHZ.
Vám všetkým prajem požehnané vianočné sviatky plné pohody, štedrosti, lásky
a pokoja v kruhu svojich najbližších a v novom roku 2018 Vám želám veľa osobných,
pracovných, športových úspechov, bohatú
fantáziu pri tvorivých aktivitách. Nech Vás
sprevádza Boží pokoj a láska.
Za KK Mária Šusterová

POZ VÁNK Y
Obec Veľký Klíž, kultúrna a športová komisia pri OZ pozýva všetkých
občanov na

Silvestrovskú zábavu,

ktorá sa bude konať 31.12.2017 v KD.
Začiatok je o 20,oo hod. Do tanca a na počúvanie hrá Shakerś Live band.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Obec Veľký Klíž pozýva všetkých občanov na

Novoročný koncert

ktorý sa uskutoční 3. januára 2018 v kostole Všetkých svätých v Klížskom Hradišti po večernej svätej omši. V programe Malá vianočná
hudba VII. účinkuje Ad Gloriam Dei a Katarína Ofúkaná.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Obec Veľký Klíž,
Kultúrna a športová komisia pri OcÚ Veľký Klíž
Vás pozývajú na

Novoročný stolnotenisový turnaj,

ktorý sa bude konať v nedeľu 7.januára 2018
v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti.
Začiatok turnaja: 13:00 hod.
Registrácia: 12:30 hod.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
OŠK AMK Veľký Klíž pozýva všetkých členov a priaznivcov motokrosu na

Výročnú členskú schôdzu,

ktorá bude v sobotu 27.1.2018 veľká sála KD o 18,00 hod.

Vianočné sviatky sú časom pokoja a mieru, ale aj časom bilancovania. Obzretia sa. Sú časom, keď sa s láskou v srdci, bez predsudkov
môžeme obzrieť a prehodnotiť to, čo sa nám viac, či menej podarilo.
Múdry hospodár to tak robí.
2017-ty rok sa neodvratne blíži ku koncu. Vďaka zaň. Za pár dní začneme písať na čisté stránky Nového, už 2018 roku. Nik nevie aký bude,
ale všetci si želáme, aby bol dobrý. Lepší a úspešnejší, ako ten predošlý. Hodnotiť ho môžeme až za dvanásť mesiacov, ale už na začiatok
si treba dať hodnotiace
kritériá, lebo bez nich
je každé hodnotenie
len ilúziou. Naša obec
a všetci jej obyvatelia však žijú skutočný život, na míle vzdialený
od zbožných želaní. Aj preto sa treba zamyslieť nad končiacim rokom,
pochváliť sa úspechmi, ale hlavne sa poučiť z nedostatkov, z toho
čo sa nám nepodarilo. Z nedostatkov treba vyvodiť závery, aby sme
ich znovu a znovu neopakovali. Na vylepšenie práce, spomeniem
len niekoľko maličkostí, ktoré nám skôr do záporu spestrujú každodenný život.
Dobrá práca, ako modlitba. Tak vravievali naši rodičia, starí rodičia,
aj ich rodičia. Bol to apel na vykonanie dobrej, takej aj viac, ako
100%-nej roboty. Za prácu sa nemusí nik hanbiť.
Poslanci obecného zastupiteľstva majú rozdelené úlohy. Jeden má
šport, druhý kultúru, tretí tiež čosi, ale žiaden nevie, za ktorú časť
obce nesie zodpovednosť. Nik z občanov nevie, na koho sa obrátiť
s ťažkosťami, alebo pomocou. Aj športovci, aj kultúra, či hasiči, poľovníci alebo iní, majú svoje dobre a to zdôrazňujem, dobre fungujúce
výbory, či funkcionárske kolektívy. Poslanec je tam cudzí element
bez právomoci, ktorú má využívať v zmysle mandátu, na prácu pre
obec a občana.
Mesiac – dva, pred voľbami sa kandidáti na starostu, či poslancov
predbiehajú, ako chcú informovať občanov. Nestačia ani zasadacie
priestory v obci a tie rebriniaky sľubov by ani ten najlepší pár volov
neodtiahol. A po voľbách? Treba dobrých stopovacích psov, aby
vyhľadali takého zodpovedného funkcionára, čo sa postaví tvárou
ku problémom. Riešiť voľačo? A prečo ja? Veď Mišo, Jožo, alebo iný
je môj kamarát a ten problém sa možno akosi vyrieši. Áno. Vyrieši.
A potom prikážeme iniciatívnym a preto zrejme nie veľmi pohodlným
ľuďom, aby postavili detské ihrisko na mieste, ktoré prekazí každú

rozumnú iniciatívu. A také pekné ihrisko je to, na najkrajšom obecnom
pozemku. (dúfam, že to nie je súčasťou podpory rozvoja bývania.)
Rozhlas v našej dedine akosi notoricky nefunguje, alebo funguje zle!
Veď mnohí ho počujú. Nemusia všetci! Zrejme v záujme spolupatričnosti a susedských klebiet. Ale odpoveď, „veď včera ho opravovali“,
nemá hodnotu. Alebo ktosi, čo mal neprebral riadne prácu?
V autobusovej zastávke sa občas objavuje zle vytapetovaná stena.
Miesto peknej tapety je tam nalepené vari pol románu tlačených
správ. To obecný úrad
chce informovať svojich občanov o dôležitých veciach. Napríklad
o hospodárení, dakedy o rozpočte, či iných dôležitostiach. Už na základnej škole od nás žiadali povedať obsah knihy, ktorú sme prečítali.
Žiadali, aby sme podali stručnú informáciu o diele. Takú, ktorú si
zapamätáme a na jej základe si urobíme obraz. Máme tomu rozumieť
tak, že tí, čo román polepia po autobusovej stanici nevedia o čom
je, keď miesto stručnej informácie vylepia celý spis a nepriložia ani
len stoličku, aby sa aspoň päť strán dalo prečítať? Ku tým spodným
treba lôžko!?
Je zaujímavé, že takmer 100 stranový „program rozvoja Veľkého Klíža
do roku 2020“, bol spomenutý len notickou v novinách -“program
rozvoja bol schválený“. Program sa neplní, ani nekontroluje! Bol len
na zafajknutie splnenej úlohy? Stačí odpovedať aspoň na niektoré
záväzné úlohy z neho.
- rozvoj cestovného ruchu
- zlepšenie dostupnosti obyvateľov obce za prácou a službami
- zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry v obci
- zlepšenie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
- rozvoj technickej infraštruktúry
- vytváranie podmienok pre rozvoj bývania
- skvalitnenie verejných služieb pre občanov
- kvalitná zdravotná starostlivosť
- podpora voľnočasových aktivít
- zabezpečenie environmentálneho odvádzania odpadových vôd
a mnohé iné, ktoré sú zahrnuté v rozvojovom programe, ale len spia.
Končí sa rok. Poďakujme za všetko dobré, čo sme prežili a poučme
sa z nedostatkov, aby sa neopakovali.
Želajme si šťastný, veselý a úspešný 2018-ty rok.
Ing. Anton Goga

PRIVÍTAJME TEN 2018-TY ROK STATOČNOU PRÁCOU
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

číslo 12/2017

Spomienky našej dlhoročnej spolupracovníčky a dopisovateľky
Mamin otec, Štefan Benko, narodený v roku 1876

V tom čase bolo územie Slovenska v Uhorsku spolu s Maďarskom. V školách sa učilo
po maďarsky. Prvá svetová vojna začala v roku 1914. Štefan Benko musel narukovať,
cov bolo v decembri netradične až druhý tak ako veľa ďalších mužov z Klížskeho Hradišťa. Keď prišli po dlhej dobe domov,
pondelok v mesiaci. Dôvodom bolo sláv- rozprávali, že boli v Turecku ako zajatec. Pýtala som sa ich, čo tam robili. Ako zajatec
nostné vianočné posedenie, ktoré sa nies- mali na starosti kone. Kŕmili ich aj pásli. Po vojne zajatcov vymieňali. Keď prišli domov
už bolo všetko inak. Roboty nebolo, veľa mužov poodchádzalo na Kubu a do Ameriky.
lo v duchu tradičných zvykov. Pozvanie
keje býval predtým gróf Nyari,
na posedenie okrem 23 seniorov prijala V dome, kde bývala rodina Benv dedine ho inak nevolali
ako grófik. Bol Maďar. Za jeaj pani starostka Ing. Tatiana Sasková. Prího čias bol na Hradišti
dereš. Tresty na ňom dojemnou udalosťou bolo aj blahoželanie stávali nielen tunajší,
ale aj previnilci z Ješdlhoročnej členke Anne Neštepnej, ktorá kovej Vsi. To viem
od manželovho otca
oslávila krásnych 80.rokov.
Viktora Maťašeje.
Jedného poddaného na dereši tak
ubili, že až zomrel.
 Mikuláš priniesol deťom tento rok sladri Benkovcom
kosti v kultúrnom dome už v pondelok Po k ia ľ N y a tak mu platili
4.decembra 2017. Pred jeho príchodom sa dom nepredal,
árendu.
Keď
sa
po vojne všetko
našim deťom predstavilo bábkové divadlo
menilo, Ra kúsko-Uhorsko
LIENKA s Čertovskou rozprávkou.
už nebolo, monarchia padla.
 Aj tento rok sa v Galérii mesta Topoľčany
Aj grófikovi začalo prihárať,
13. -15.decembra konalo podujatie Viano- radšej starému
otcovi ponúkol
Štefan Benko ten
ce v ľudových tradíciách. Našu obec opäť dom na predaj.
li za 1000 korún.
reprezentovali a svoje výrobky predstavili dlhý dom kúpikade ľahšie, lebo by
Emília Húdoková a Ing. Zuzana Holáková. A grófik radšej ušiel
ho boli Hradišťanci - majúc v čerstvej
 Aj tento rok sme do redakcie dostali
pamäti neprávosti a spovianočnú poštu. Úprimne sa tešíme, že mínaný dereš - zabili.
■ Richtár Štefan Benko
si na nás spomenuli manželia Mališkoví Keď už bolo po vojne a Slovensko
a potešili nás originálnym dielkom s via- oslobodené od Maďarov, tak si ľud začal spravovať svoj štát po svojom. Boli voľby.
nočným pozdravom a so želaním zdravia Na Hradišti za richtára zvolili Štefana Benku. Ani starú mamu to nepotešilo, ale ani
dievky, lebo chlapci boli ešte malí. Do Benkov, za richtárom, začali chodiť žandári aj
a šťastia do nového roka. Ďakujeme.
notár, tiež rôzni vartáši a iní. Peňazí nebolo. Naproti, u starých Vlčkov, mal Žid krčmu
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
aj obchod. Emilke dali otec fľašku „...choď vziať palenô...“, ale peniaze nedali. A tak sa
Peter Maťašeje
pripisovalo. Pokiaľ boli richtárom veru
dlhoba rástla. Prepili celý majetok. Neboli
by richtár, keby sa nevedeli zbaviť dlhoby.
Mali pár roličiek, rozdelili ich medzi dievky,
Dni ubiehajú, menia sa na týždne a mesiace. Jeseň sa prehupla do zimy. Sneh je všade.
ale aj s dlhobou. Každej dievke sa ušlo päť
Usadil sa na konároch stromov, pocukroval kopce, polia i strechy. Celá príroda sa zahalila tisíc korún. Na tú dobu to bolo veľa peňado biela. Dlhé zimné večery sú ako stvorené na to, aby sa hovorilo o deťoch, vnukoch, zí. Tetka Berna Bielich (Cyrileje), volali ju
o sviatkoch – skrátka o všetkom, čo príde človeku na um. Hrejivé čaro vianočných dní Cyrilka, poslali na Kubu muža aj s Krajčeje
zbližuje deti i dospelých. Pre každého z nás sú to vzácne chvíle.
Karolom, dlhobu splatili. Ale čo Emilka so
Do Vianoc chýba už len pár dní. Cítiť ich z každého rohu či v nákupných taškách. V do- Števkom (náš otec)? Požičali si od kamaráta
mácnostiach začalo veľké upratovanie, rozvoniavajú čerstvé medovníky. Mestá zažívajú z ulice, voľajaký Švec, čo chodili do Čiech
veľkú inváziu. Všade navôkol počuť, že tú pravú atmosféru zažijeme na vianočných na roboty. Otec vzali peniaze, išli do banky
trhoch a v obchodoch, ktoré nás k sebe priťahujú vysvietenými a vyzdobenými výkladmi. čo mali Židia. Tam im povedali, že prišli
Ja som sa tiež nechala zlákať a vyrazila som do mesta nadýchať sa toho predvianoč- zaplatiť dlhobu za Štefana Benku. Židia sa
ného opojenia, oči popásť leskom svetelnej výzdoby. V pláne som mala dokúpiť aj pár ich pýtali, či vedia, koľko je to. „Viem, môj
podiel zaplatím, len mi dajte potvrdenku
drobností, o ktoré moje vnúčatá poprosili v liste Ježiškovi. Z času na čas som musela
o zaplatení“, odpovedali otec. Keď odchávyťahovať z vrecka vetrovky papierik, na ktorom bol napísaný názov hračky, o ktorej
dzali že ešte povedali:“Pán Boh s nami a zlé
som nemala ani poňatia ako vyzerá. Po chvíli som bola z celej tej atmosféry rozčaropreč!“ Židia že sa až za bruchá chytali, čo
vaná. Ľudia na uliciach do seba vrážali, bezhlavo sa ženúc za darčekmi. Na námestí bol sa smiali. Nuž veru, aj tak sa žilo, aj sa pilo
veľký nával, ale človek to v tom ošiali ani nevnímal. Dal si niečo pod zub a skrehnuté na úkor druhého.
ruky si zahrial pohárom teplého punču či medovinou. Známi, ktorí sa náhodne stretli,
si vymenili zdvorilostné frázy a pri lúčení si popriali pokojné a požehnané sviatky. Aj U Benkov ešte doteraz vidieť, ako to bolo.
ja som stretla pár známych, hoci pri niektorých som musela loviť v pamäti, odkiaľ ich Dve izby dopredu, pod izbami pivnica.
poznám. Napriek tomu veľkému chaosu som dosiahla malé víťazstvo. V taškách som si Uprostred bola veľká sála, kde sa panstvo
zabávalo. V jednej miestnosti bola udiarodnášala pár maličkostí, ktoré sa mi podarilo v tom hemžiacom sa mravenisku doslova
ňa, kde sa údili klobásky z celej dediny.
vysnoriť. Doma som obzerala čudá, čo som nakúpila a zvedavo som porovnávala s práUprostred ešte bola kuchynka a vzadu
ve bežiacou reklamou v televízii, či sa to vôbec podobá na požiadavky mojich vnúčat. dve izby. Vedľa veľkej izby bola ešte jedna
Čo neurobíte pre svoje deti a vnúčatá a trochu aj zo zvedavosti v tejto vianočnej chvíli? miestnosť. Neviem už, načo slúžila, lebo
Z týchto mojich predvianočných potuliek po trhoch a pozorovaní diania okolo seba som v jednom kúte je doteraz záchod čo sa
pochopila, že niektorí ľudia Vianoce vnímajú aj takto.
dal aj splachovať. V tých časoch to bola
Pri balení darčekov mi prebehlo mysľou poznanie, že najvhodnejší, najlacnejší a hlav- výsada panstva, aby nemuseli chodiť von.
ne najkrajší dar pre človeka je pokoj a láska. Pokoj v duši je najväčším šťastím. Láska U Benkov sa zastavil čas. Chýba tam len
vytvára život, hojí rany, dodáva odvahu a pomáha v núdzi. Tieto dve zázračné slová grófik a dereš, čo chudoba rozbila. Mohla
sa skloňujú najmä počas vianočných sviatkov. Nech sa z našich sŕdc nikdy nevytratia by prísť aj Mária Terézia. Pozrieť sa na poa obdarujeme nimi všetkých ľudí dobrej vôle.
zostatky jej panovania za Rakúsko-Uhorska.
Anna Maťašová
Anna Kňazeová Aj grófik Nyári! 
 Tradičné mesačné posedenie dôchod-

Predvianočná atmosféra na trhoch a v obchodoch
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DÔKAZ TOHO, AKO VEĽMI JU TIE MIESTA OČARILI

Bolo to ešte vlani. Prišla tiež. Bol máj a medzi deväťdesiatkou účastníkov – väčšinou
návštevníkov z blízka i ďaleka – sme spozorneli, keď sa nám predstavila a začal
náš rozhovor. Za tie dlhé roky prichádzali
a prichádzajú na naše najvýznamnejšie
spoločensko – turistické podujatie (Po stopách klížskeho opátstva) známi i menej
známi ľudia, i takí, ktorí u nás ešte neboli
alebo sme ich dovtedy nepoznali. Toto bol
presne ten prípad. Okrem toho, že má rada

turistiku píše poéziu. Evu Rysovú z Dolných
Vesteníc veľmi oslovili naše historické
miesta. Do takej miery, že po návšteve
u nás napísala dve nádherné básne. Ako
neskôr prezradila po návšteve románskeho
kostolíka“...bola som tak nadšená, že už
pri tom kostolíku mi duša veršovala. Je
to môj spôsob vyjadrenia myšlienok a citov.“ Na oddychové sviatočné čítanie zaiste
dobre padne aj poetické slovo a tak jednu
z dvoch spomínaných básní uverejňujeme.

Peter Maťašeje

Kostol sv. Michala

Eva Rysová
Na mieste kde nič nebolí
v záhrade vysadenej ľudskými telami
kde každá duša nájde svoj kľud
hrdo sa vypínaš a nedáš zabudnúť
minulosti dávnej Kližskej otčine
na posvätnej hrude
ktorá nikoho z nás neminie.
Ako len očaril si moju dušu
po toľkých rokoch
nestratil si šarm
v tebe zhovárali sa stáročia ľudia s Bohom
Ladislav Ťažký pri tebe sedával
hoc malý si, nenápadný
sv. Michala chrám.
I keď nezdobia ťa vzácne maľby
ani zlatom sa neblyštíš
pár svätých obrázkov
na stene prostý kríž
a predsa atmosféra katedrály
krčí mi kolená
za maličký okamih čo pobudla som v tebe
moja duša akoby znovu bola zrodená.
Posledný mesiac v kalendári , posledné týždne
v roku nám všetkým prinášajú radosť do srdiečka a príjemnú vianočnú atmosféru. Prišiel
čas radosti a prianí . Našim prianím bolo, aby
sme spoločne s deťmi trávili príjemné chvíle,
aktivitami, na ktoré boli pozvaní nielen rodičia
ale aj všetci milovníci vianočnej atmosféry.
Na školskom dvore sme sa stretli v podvečer
dňa 5.12. a čakali sme na Mikuláša , ktorý
prišiel s rozosmiatou tvárou, s nošou plnou
darov. Deti boli plné očakávania. Zaspievali mikulášske piesne, robili
dobré skutky a prednášali
básne pri rozsvietenom
stromčeku. Zábava bola
v plnom prúde keď sme začuli: „Deti, pozrite, Mikuláš
ide!“ všetko stíchlo, lebo naozaj po chodníku prichádzal
do materskej školy Mikuláš
so svojimi pomocníkmi, ktorí k nemu neodmysliteľne
patria anjel a dvaja čertíci.
Deti odmenil balíčkami a pri
odchode sme mu na cestu
posvietili prskavkami. V deťoch a v nás všetkých zostali
z tohto stretnutia príjemné
zážitky.

Sama autorka vraví :„Do slov s láskou vkladám to čo cítim a ak sa nájde čo len jeden
jediný človek ktorému sa to páči, poteší ma
to.“ My v redakcii veríme, že báseň zaujme
širšiu čitateľskú verejnosť a stretne sa len
s tými najlepšími odozvami. Možno tak,
ako sa stretol prednes autorky, ktorá vlani,
na spomienkovej slávnosti venovanej spisovateľovi Ladislavovi Ťažkému predniesla
svoju báseň, ktorú venovala jeho pamiatke.

Koľko prosieb a modlitieb
vypočul si tvoj kameň?
Koľkokrát vyslovil kňaz na konci amen?
Aké sú tajomstvá v každučkej praskline,
čo všetko tebou prešlo?
Kto koho miloval a kto bol na vine?
O odpustenie kto koho v tvojich útrobách prosil?
Koľko bolo pokorných a kto sa hrdo nosil?
V mojom srdci túžba horí
buď zachovaný z úcty k tým
čo pri tvojej stavbe boli
pre ruky ktoré ten kameň lámali
na slávu tých čo základy kopali
pre všetkých, ktorí dušu dali kameňu
pre Božiu lásku v tebe cítenú
pre ducha čo v tebe vládne
pre krásu tohto kraja
zostaň naveky bránou raja.

DECEMBER 2017 V MŠ
Dňa 12.12. sme si vianočnú atmosféru spríjemnili ľudovými zvykmi a tradíciami. Zišli
sme sa v kultúrnom dome a celé podujatie
deti sprevádzali ukážkou ľudových zvykov
a tradícii. Pásmo začínalo Katarínou a riadnou Katarínskou zábavou. K Ondrejovi sa
viaže príslovie „Keď na Ondreja mrzne sneží
úrodný rok nato beží. „Deti liali olovo a triasli

ploty. Nasledovala „svätá Barbora ťahá sane
do dvora“ . Nechýbalo ani čistenie čižmičiek
na svätého Mikuláša a dobíjanie sa svätej Lucie, vymetanie v kútov na očistenie od zlých
duchov. Koledovanie pod oblôčkom sme
začali piesňou „ Dajte že nám dajte čo nám
máte dať, lebo je nám zima pod oblôčkom
stáť. “ Narodenie Ježiška sprevádzali pastieri,
anjeli a Mária s Jozefom čakala v maštaľke.
Pokloniť sa prišli aj traja králi. Záver bol sviatočný, spoločne sme si zaspievali Tichu noc.
Deti vžité do svojich rolí
podali naozaj herecké výkony, za čo boli odmenené
viacnásobným potleskom .
Popoludnie plné lásky, pokoja a radosti sme zakončili
prianím šťastných a láskyplných sviatkov , nechýbal ani
vianočný punč.
Darina Halmová,
riad. MŠ Veľký Klíž
Nech Vám radosť žiari z očí
celučičký rok a nech šťastie
sprevádza každý deň Váš krok
to Vám želajú
deti MŠ vo Veľkom Klíži
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ako voda. Starostka obce záverom poďakovala účinkujúcim a udelila Pamätný
list členkám ženského speváckeho zboru
Chor de Clus pri príležitosti 10. výročia
založenia ako poďakovanie za ich činnosť
v prospech a pre propagáciu obce. Verím, že

a vo vitrínach našich obchodov pozývali slávnostné dojmy. A tie už len umocnilo
všetkých občanov na podujatie spojené vystúpenie mužskej speváckej skupiny
s kultúrnym programom. Tí, ktorí prišli,
Klížania. Dve hodiny programu uplynulo
neobanovali. Na výstave mali tradične najväčšie obsadenie žiaci
materskej a základnej školy. Defilé snehuliakov, Mikulášov, jedličiek, anjelov od výmyslu sveta,
čertov, čižmičiek plných darčekov,
rukavičiek, vianočných kaprov,
maľovaných betlehemov, ozdôb,
svietnikov, prekrásnych aranžmánov od rodičov detí, zaujímavých,
ručne zhotovovaných vianočných
pozdravov... Dospelých vystavovateľov bolo síce pomenej, ale
exponáty boli veľmi zaujímavé.
Na výrobu používali prírodniny,
konáre i konáriky, šišky, kôru,
ako aj sklené ozdoby. Vystavovali vianočné vence, aranžmány
na stôl, vchodové dvere, slávnostné svietniky. Zastúpenie mali aj
koláčiky, charakteristické pre toto
slávnostné obdobie - medovníčky
▲ Deti si po svojom vystúpení tiež výstavu so záujmom prezreli.
a zázvorníky. Boli prekrásne a ur-

▲ Okaté sovy z dielne Soni Stankovej si získali
zaslúžený obdiv.

čite tak, ako vyzerali, aj chutili. V sále bol
pri vstupe pre návštevníkov pripravený
vianočný punč a chutné jednohubky. Vpredu, pri javisku, stál slávnostný vianočný
stromček, pred ním jasličky. Na opačnej
strane sme mohli vidieť scénu ako u starých
rodičov. Gazda s gazdinou v slávnostnom
odeve pri štedrovečernom stole. V tejto
časti boli vystavené i staré, ešte čiernobiele pohľadnice. Program začal vystúpením detí z materskej školy. Pripravené
pásmo divákov previedlo magickým obdobím od Kataríny do Troch kráľov. Úžasne
zvládnutá téma nadchla mnohých divákov.
Herci v podaní predškolákov sa zhostili
svojich úloh na výbornú. Súbor Chor de
Clus vystúpil s pásmom vianočných piesní
a kolied a navodil poslucháčom naozaj

▲ Anna Holáková z Bošian je autorkou tohto
zaujímavého snehuliaka.
Stromček z prírodnín predstavila Ľudmila
Gútová.

si nádherné posolstvo tohto dňa odnášali
návštevníci domov, aby sa šírilo ako dobrá
správa ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný
priebeh podujatia!
Text a foto - Ing. Tatiana Sasková
– starostka
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VEĽA NÁDHERY NA MALOM PRIESTORE
U Jozefa Paučeka sa je na čo pozerať

Návštevníci našej obce spozornejú, spomalia, v nejednom prípade zastavia v mieste,
ktoré už oddávna patrí k historickému jadru časti obce Klíž, do roku 1964 samostatnej
obce. Kaplnku Najsvätejšieho srdca Ježišovho zo začiatku 20.storočia si nemožno nevšimnúť. Nahradila pôvodnú malú kaplnku z 19.storočia. Oproti dlhé roky stál rodný
dom jedného z našich najvýznamnejších rodákov, Profesora MUDr. Rudolfa Korca,
svetovo uznávanej osobnosti lekárskej vedy. V súčasnosti do tohto dejinného vývoja
daného miesta možno radiť dielo, ktoré tvorí Jozef Pauček. Unikátna rozsiahla skalka,
v ktorej sa objavujú pozoruhodné nerasty. Nad všetkým vyčnievajúca hradná veža,
od ktorej je to len kúsok ku kamennému múru s milou vežičkou, ktorú si všimnete ako
prvú. A obďaleč, zasa, ale len kúsok, výstavná sieň. Na dolnom konci Klíža je naozaj
dobré zastaviť sa. História sa tu snúbi s neúnavnou snahou nášho rodáka, ktorý chce,
ako to už nie raz zdôraznil, po sebe čosi zanechať.

Pyrit v uhlí
Myslel si, že našli zlato, keď sa ako malí chlapci spolu s kamarátom tešili z nečakaného
objavu v potoku. Ani zistenie, že to je len pyrit však Jozefov záujem o nerasty nijako
nepoznačil. Od mladosti ho lákali. Intenzívnejšie sa im začal venovať asi pred desiatimi
rokmi. Jeho snom bolo zbierku, ktorá sa mu neustále rozrastala, dať do reprezentačných
priestorov a sprístupniť ju záujemcom. Stará hospodárska budova sa vďaka jeho zanieteniu, pracovitosti a vôle zmenila na výstavnú sieň. V nej víta tých, ktorí chcú vidieť
chladnú krásu, ktorú vytvorila príroda. Pravidelne ju navštevujú deti zo Základnej školy
z Klátovej Novej Vsi, majú tu živé hodiny geológie. V lete sa tam vystriedali všetky tri turnusy detí letného tábora Farmy
Veľký Klíž. Bolo to ešte v máji,
keď sa ani odísť nechcelo takmer
stovke účastníkov najvýznamnejšieho domáceho turistickospoločenského podujatia. Sú
to ale aj viaceré individuálne
návštevy. Objekt neunikol ani
pozornosti médií. Redaktorské
tímy si u neho doslova podávajú
kľučku. Celoslovenský týždenník
PLUS 7 DNÍ, regionálny týždenník TEMPO, teraz vo vianočnom
vydaní zasa MY DNEŠOK. Všade
tam boli publikované reportáže,
ktoré určite potešili aj viacerých našich občanov. Veď dobrá
reklama ide do sveta. S dielom
Jozefa Paučeka sa mohli zoznámiť aj diváci Mestkej televízie
Partizánske.
Pri každej príležitosti, všetkým
■ Jedna z vitrín, v ktorej sa nachádzajú pozoruhodné
rovnako, domáci pán so zanienerasty.
Foto – Dana Smatanová
tením a záujmom rád podával a podáva odborný výklad.
O jednotlivých nerastoch. Odkiaľ
pochádzajú, ako sa ku nim dostal, v nejednom prípade pridá
ešte čosi navyše. A návštevník
sa nestačí čudovať. Nerasty zo
Slovenska, európskych krajín
a vzdialeného sveta. Vyvstáva
však otázka....

Čo nerasty z domáceho prostredia, okolia obce?
Dajú sa nájsť pozoruhodné ■ Jozef Pauček s trojicou návštevníčok pri prehliadke
Foto – Peter Maťašeje
kúsky. V okolí obce sa nachádza expozície.
aragonit, máme tu kalcit, čierny
mramor. Na Kopanej nájdete biely mramor, pod Slačami kremeň. Kto sa vyzná môže
nájsť záhnedy, hnedé odrody kremenca. A mnohé iné. Viac či menej vzácne, zaujímavé,
alebo pozoruhodné.
Výstavnú sieň dopĺňajú zbierky modranskej keramiky a porcelánu a tiež niekoľko iných
exponátov.
(Pokračovanie na str. č. 10)

FATIMSKÝ OBRAZ
SVÄTEJ RODINY
(Dokončenie zo str. č. 1)

sa, že Kristus Pán žehná svet podobne
ako svätý Jozef. Tieto znamenia zmizli
a zdalo sa mi, že opäť vidím Pannu Máriu,
podobnú Panne Márii z vrchu Karmel.“
Lucia si potom podľa tohto zjavenia
načrtla Svätú rodinu.
Fatimský obraz Svätej rodiny sa dostal
na Slovensko za zvláštnych okolností.
V roku 1994 sa vtedajší správca farnosti
v Litave pri Krupine Imrich Kováč spolu
s farníkmi rozhodli postaviť kaplnku
vo filiálke Lackov. Keďže ten rok UNESCO vyhlásilo za Rok rodiny, plánovanú
kaplnku zasvätili Svätej rodine. Po posviacke kaplnky 18.októbra 1997 hľadali
vhodný obraz Svätej rodiny nad oltár.
V knihe Mária hovorí svetu si prečítali
stať o tom, ako sa Svätá rodina zjavila
Lucii. Napísali priamo biskupovi do Leire, či by im pomohol získať obraz Svätej rodiny fatimskej. Biskup navštívil
sestričku Luciu, ktorá vtedy ešte žila
v karmelitánskom kláštore a predložil
jej prosbu farníkov z Lackova. Ona mu
podala svoj náčrtok z detstva. A on ho
poslal do Lackova.
Práve v tom čase bol doma na dovolenke
akademický maliar Stano Dusík, ktorý
žil vo Florencii. Požiadali ho, aby podľa
Luciinho náčrtku namaľoval obraz Svätej
rodiny. Stano Dusík ho namaľoval. Farníci z Lackova si obraz vyzdvihli uňho vo
Florencii a pokračovali s ním do Ríma.
Svätý Otec Ján Pavol II. osobne požehnal
obraz 12.augusta 1998 v prítomnosti
majstra Dusíka, pána farára a pútnikov
z farnosti. Farníci priviezli požehnaný
fatimský obraz Svätej rodiny domov
do Lackova a umiestnili ho nad oltár
v novej kaplnke.
(Zmenšená reprodukcia obrazu sa nachádza na titulnej strane).
V nedeľu po Vianociach slávime sviatok Svätej rodiny nazaretskej. V tomto
roku to bude 31.decembra. Na záver
roku, v ktorom sme si pripomenuli sté
výročie fatimských zjavení, môžeme
za naše rodiny prednášať modlitbu pápeža Františka ku Svätej rodine:
Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa
s dôverou obraciame. Svätá nazaretská
rodina, urob aj z našich rodín miesta
spoločenstva a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie; každému,
kto bol zranený a pohoršený, nech sa
čoskoro dostane útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina, daj, aby sme sa
všetci upevnili vo vedomí posvätného
a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária
a Jozef, vypočujte našu prosbu. Amen.
Mons. Anton Kováčik,
správca farnosti
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Na Krniciach dňa 15.októbra 2017 organizovalo PZ VRCH
HORA so sídlom vo Veľkom Klíži Predbežné skúšky farbiarov.
Na skúškach sa zúčastnilo 6 psov. Jeden Bavorský farbiar,
jeden Hanoverský farbiar, dva Alpské jazvečíkovité duriče
a dva Tatranské duriče.
Hlavného rozhodcu Jozefa Mihalíka a rozhodcov Mgr. Emila
Vrabca a Petra Filipa delegovalo prezídium Slovenskej poľovníckej komory.
Výsledky predbežných skúšok farbiarov:
Víťazom skúšok v II. cene sa stala sučka Bavorského farbiara
CLEA Uhliska s vodičom Ing. Rudolfom Žiakom.
Druhé miesto v III. cene obsadila sučka Alpského jazvečíkovitého duriča CARA od Hozákovho dvora s vodičom Tiborom
Šujanom a na treťom mieste v III. cene skončil pes Tatranského duriča MIO z Prosného z vodičom Mgr. Jaroslavom
Záhradníkom.
Dva psy neobstáli na stope a jeden vodič zo skúšok odstúpil.
Text - Ing. Jozef Bielich, Ing. Rudolf Žilka – členovia PZ VRCH HORA
Foto - Barbora Šujanová

▲ Funkcionári PZ a rozhodcovia.

ROZHOD COV DELEG OVALO PRE ZÍDIUM
SLOVENSKE J POĽOVNÍCKE J KOMORY

Víťazná sučka Bavorského farbiara CLEA.

má v našej farnosti už hlbokú
tradíciu. Tento
rok sa koná jej 23.
ročník. Dobrovoľníci v detskom
i dospelom veku
budú ohlasovať Dobrú novinu a zároveň
uskutočňovať zbierku pre deti z Etiópie,
Južného Sudánu, Kamerunu, Kene, Rwandy a Ugandy. Prosíme preto o podporu.
Milí spoluobčania, túto iniciatívu Hnutia
kresťanských spoločenstiev eRko, môžete podporiť pridaním sa ku koledníkom,
prijatím koledníkov, modlitbou, darom
na účet: SK77 1100 0000 0029 4045 7894
alebo darcovskou SMS z mobilu v tvare:
DMS medzera DOBRA NOVINA na číslo
877. Cez SMS darujete jednorazovo 2€
v sieti operátorov O2, Orange a Telecom.
Ďakujeme za vašu podporu.

▲ Víťazi našej súťaže manželia Bujnoví s redaktorkou Ing. Zuzanou Holákovou.

Foto – Ing. Tatiana Sasková

▲ Sučka CARA 2.miesto, vodič Tibor Šujan.

CENY ODOVZDANÉ!

vydaní. V júni sa ohlásili z Dolnej Krupej,
kde sa boli pozrieť na Slávnosť ruží. Onedlho aj zo Starej Ľubovne. Navštívili tamojšie kúpele, hrad, skanzen, pamätnú
izbu Terézie Vansovej a Jána Melkoviča
a ďalšie krásne miesta. Pekná pohľadnica od nich prišla aj z neďalekých Topoľčianok. Podpísal sa na ňu aj ich vnúčik
Paľko. „Kúsok prázdnin“, ako píšu, trávili
spolu s vnúčatami aj na Liptove. Navštívili
Demänovskú ľadovú jaskyňu a Slovenské

Možno takýmto stručným oznamom by
sme mohli dať definitívu za našou tohtoročnou letnou čitateľskou súťažou o Naj
– pohľadnicu. Stačilo by to však? Asi nie.
Treba povedať, že tentoraz to bolo už
po 18-ty krát, čo sme vyzvali našich čitateľov o zapojenie sa do už tradičnej čitateľskej súťaže. A čitatelia, naši priaznivci,
sa naozaj zapojili. Aj tentoraz prišli pekné a milé pozdravy – pohľadnice z blízka
(Pokračovanie na str. č. 9)
i ďaleka. Slovenska, Európy
i exotického sveta. Potešili
nás. Ich odosielatelia nám
prostredníctvom nich dali
najavo, že sú spojení s našimi novinami, našou snahou
o každomesačné prinášanie
aktuálnych správ z diania tu
v klížskej doline.
Manželia Mališkovci nezabudnú nikdy. Ich milé
a originálne pozdravy nás
prekvapujú a sprevádzajú
počas letných uzávierok.
Oživujú redakčnú prácu
za počítačom, nad zákresmi
jednotlivých strán, poradách a riešeniach záležitos- ▲ Z redakčnej návštevy u Aleny Rehákovej v Topoľčanoch.
Foto – Anna Húdoková
tí týkajúcich sa jednotlivých 
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múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Odtiaľ sme dostali originálny plagát obo(Dokončenie zo str. č. 8)
hatený o Prosbu lesa. Iste by sa hodila aj
do našich hôr. Riadnym závanom ďalekého
sveta bola pohľadnica z - ako napísala jej odosielateľka Alena Reháková - impozantného,
dynamicky sa rozvíjajúceho, nádherného mesta Santiaga de Chile. Nezabudli na nás ani
tradiční účastníci našej súťaže, cestovatelia Gabriela a Ivan Beňoví, keď si, ako píšu, „pri
potulkách po zaujímavých miestach Hornej Oravy spomenuli aj na redakciu a čitateľov
Nového Clusu.“ Originálny pozdrav sme dostali od štvorice, ktorá zažila cyklo – dovolenku vo Francúzsku. Z horúcej Afriky nádherný dovolenkový pozdrav celej redakcii
poslala Katka Bielichová. Destinácia? Boa Vista – Kapverdské ostrovy. Marek a Irena
Bujnoví poslali krásny pozdrav z Regensburgu, mesta s najstarším kamenným mostom
cez Dunaj. „Klub dôchodcov je malý, ale veľmi pekný výlet mali. Po Baťovom kanáli sa
plavili, peknú Skalicu si obzreli, trdelníky si upiekli a zjedli. Výlet sme si užili a domov sa
šťastne vrátili...“ V mene našej Jednoty dôchodcov Slovenska nám originálnu pohľadnicu
s takýmto textom poslala predsedníčka Irena Bujnová.
Za všetky vaše pozdravy srdečne ďakujeme.
Za redakciu Peter Maťašeje, šéfredaktor

Turistické pozvánky
KST Ostrá Veľký Klíž pozýva všetkých
priaznivcov turistiky na

Trojkráľový výstup
na Michalov Vrch
tentoraz výnimočne v nedeľu
7. januára 2018 so začiatkom o 10:00
hod. pri KD v Klížskom Hradišti. Trasa:
Klížske Hradište – Lipovina – Šimonov
Vrch – Michalov Vrch –Vrchhora – KL.
Hradište.
V sobotu 6. januára 2018 (na sviatok
Troch kráľov) sa koná tradičné
turistické podujatie KST Javor Bošany
aj celého regiónu – výstup na Javorový
Vrch so stretnutím o 12:00 hod.
na vrchole.
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

KST Ostrá Veľký Klíž spolu s RR KST
Topoľčany pozývajú všetkých
priaznivcov turistiky na

Regionálny
zimný turistický zraz
v sobotu 13. januára 2018 vo Veľkom
Klíži.
Miesto konania: Klížske Hradište (KD)
Stručný program: 8:00 – 12:00 výstup
na Malú Ostrú a Michalov Vrch 13:00
– 18:00 prezentácia činnosti klubov
19:00 – 23:59 turistická zábava
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

KST Ostrá Veľký Klíž pozýva
všetkých svojich členov aj ostatných
priaznivcov turistiky na

Výročnú
členskú schôdzu klubu
v sobotu 20. januára 2018 o 18:00
hod. v malej zasadačke KD
v Klížskom Hradišti.

▲ Tretiu cenu v našej súťaži získala naša
rodáčka Gabriela Beňová.

Foto- Viera Neštepná

PO DVADSIATY DRUHÝ KRÁT

NA DVADSAŤDVA KILOMETROVEJ TÚRE
Mrzne. Snehová prikrývka sa trbliece v odrazoch zimného slnečného
svitu. Je čas sviatočný. Ak pre nikoho iného, tak pre nás turistov určite. Veď prvá decembrová sobota je už tradične venovaná Zakončeniu turistického roka. Schádzame
sa pri kultúrnom dome. Je nás 21. Slušná účasť na už dvadsiatom druhom putovaní
na Brezovú. Domácich z Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi dopĺňa turistická rodina z Turčianok. Môžeme vyraziť. Prechádzame okolo Poľovníckeho domu DOLINA, kde je rušno.
Svoj významný deň majú aj poľovníci. Chystá sa poľovačka. Gentlemenská dohoda
medzi turistami a poľovníkmi je spečatená malým bonusom, ktorý nám na cestu podáva
predseda PZ Igor Hudok. Aby sme nevyrušili lesnú zver Besiedky obchádzame. Kráčame
lesnou asfaltkou. Tam kdesi pred nami sú turisti z KST Javor Bošany. Návštevu Vrch
Hory vynechávame a putujeme ďalej asfaltkou až ku štátnej ceste V. Uherce – Skýcov.
Malá pauza, zvítanie sa s priateľmi z Bošian a už sa stáčame doľava. Skôr ako zídeme
na lesnú cestu smerujúcu do Drahožice robíme spoločnú foto. Nikto neprotestuje. Naši
i bošianske turistky a turisti – tých je 17 – pózujú. Radi, veď som im povedal, že budú
v novinách. Mne mrznú ruky keď balím statív, zatiaľ čo sa všetci vzďaľujú. Cesta je
náročná, ale krásna. Putovanie zimnou zasneženou krajinou nikoho nenecháva ľahostajným. Užívame si to, fotografujeme, nadchýname sa. Ako v rozprávke. Ale pokračujeme!
Pauza na asfaltke dolu nemôže trvať dlho. Pred nami je najťažší úsek dňa. Stúpanie
k Oselnému vrchu. V asi 30 centimetrovom snehu. Aj preto dávame prednosť ceste ku
značke a nestúpame – tak ako vždy – skoro kolmo hore. Trvá síce trošku dlhšie, ale je
menej namáhavá. Onedlho sme pri našom stole. Kamennom. Tí, ktorí aspoň niekedy
Brezovú absolvovali ho poznajú. Vždy tu naberáme kalórie z prinesených dobrôt. Nad
nami Oselný vrch, z ktorého sa rozlieha spev. Je tam riadne rušno. Po dohode, tento
rok výnimočne, toto nádherné skalné bralo nenavštevujeme. Nevychádza to časovo.
Vydávame sa na cestu. Nie našou klasickou skratkou, teda dolu pod Dobrolínske skaly,
ale popod Hrubý vrch. Stretáme väčšie či menšie skupinky turistiek a turistov, ale aj
ich štvornohých miláčikov. Toľko ľudí v lese? Toľko! V prvú decembrovú sobotu je to
v týchto končinách tak. A ešte dlho bude (dúfame). Ako by sme mohli vynechať fakt, že
uhereckí turisti organizujú Prechod severnou časťou Tribečského pohoria pri príležitosti
Záveru letnej turistickej sezóny už 42 krát?!
Keď sme v Sedle pod Veľkou Ostrou (665 m) prudko zabáčame doľava. Odtiaľ je to už len
25 minút ku chate na Brezovej. Klesáme dole a stále sa nemôžeme nabažiť nádhernej
zimnej scenérie. Nie každý rok je takto. A už sme skoro tam. Z diaľky vidíme množstvo
ľudí pri chate. Ešte pár metrov a už nás víta predseda KST Veľké Uherce Jozef Čmiko.
Dostávame Účastnícky list a pozvanie do chaty. Ešte sa stíhame pozdraviť s tými, ktorých
poznáme a sú nablízku. Už sme ale v chate. Štefan Adamík nás usádza a prináša porcie
guľášu. Ten je fascinujúci. Veď ho varil Štefan Gubka, úspešný účastník niekoľkých
súťaží vo varení guľášu. Na priestranstve vonku pred chatou sa zvítavame a debatujeme so starostkou obce Veľké Uherce Ing. Alenou Chalupovou. Medzi vyše dvestovkou
tohtoročných účastníkov, ktorí prišli z blízkeho i širokého okolia si celá naša skupina
Brezovú naozaj užíva Pre Mira, Martina i 11–ročnú Veroniku Královú z Ješkovej Vsi, ako
aj pre sestry Mirku a Kristínu z Turčianok sú tieto chvíle ešte intenzívnejšie. Veď na Brezovej sú po prvý krát! Pred štrnástou je čas vyraziť. Čaká nás pochod do Radobice. Tam,
v reštaurácií „U Plachtu“ sa tiesnia mnohí z tých, čo z Brezovej dorazili pred nami. Zábava
pokračuje až do času, keď odchádzame na autobus. V Partizánskom je dosť času a tak
ho trávime spolu. Večerný príchod autobusu o 19 –tej do Klížskeho Hradišťa napokon
priváža partiu ľudí, ktorí budú môcť niečo podobné zažiť zasa až o rok. Nepridáte sa?
Peter Maťašeje
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rozsiahlej skalky. Množstvo rozličných drevín a rastlín, s citom
doplnené antickou sochou akú obdivoval aj de Peyrac v príbehu
o Angelike. Aké romantické. Jazierko chýbať nemôže. Nad všetkým sú však nadradené čarovníky. Akýsi prírodný úkaz, ktorý
treba hľadať. Príčinou ich vzniku na stromoch sú vírusy a hubové
choroby. Následne vzniká akási metla výrastkov. Keď sa takýto
čarovník nájde, zoberie sa z neho štep a hneď z jari sa zaštepí
do podpníka. Ich zberatelia vedia, že ich môžu nájsť v korunách
stromov a kríkov. Je to asi ale dosť osobitá záležitosť. Bežne
ich v skalkách nevidieť. Zato u Jozefa Paučeka je ich neúrekom.
Výhodou týchto stromčekov je, že sa ich zmestí pomerne veľa
malý priestor. Čím sú menšie, tým sú vzácnejšie. Rozmanitosť

▲ Solitéry sú majstrovským dielom Jozefa Paučeka.

VEĽA NÁDHERY NA MALOM PRIESTORE
(Dokončenie zo str. č. 7)

Veže a hradby
Ťažko posúdiť, či je krajšie pobudnúť v interiéri, alebo v exteriéri.
Vonku totiž návštevníka ovanie závan dávnych časov, možno
povestí, či rozprávok. Veža akoby prenesená z nejakého hradu,
vedľa nej brána s poloblúkom, mohutný, jeden metrov široký múr,
ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, spomínaná vežička na hranici
■ Vďaka sviatočnému vydaniu ponúkame čitateľom farby letných mesiacov.

▲ Zeleň je taká zelená, až je neskutočná...

pozemku a... vyrastajúca nová mohutná veža takmer oproti
sakrálnej stavbe stojacej na druhej strane. Ak máte predstavivosť stačí len privrieť oči. Ale nie nadlho. Čaká vás prehliadka

a pestrosť živej skalnej záhrady je pastvou pre oči. A ak už
návštevník videl mnohé, ešte nevidel všetko. Obrie kvetináče
či solitéry, pripomínajúce vajcia dinosaurov sú tiež dielom
Jozefa Paučeka. Nášho spoluobčana, ktorý si predsavzal, že aj
takýto spôsobom prispeje k tomu, aby naša obec bola krajšou,
pútavejšou a navštevovanejšou.
Možno je to aj príklad, alebo podnet k tomu, aby sme každý
podľa svojich možností prispeli k skrášleniu obce. Niekedy stačí
maličkosť, trochu úsilia, obetovania sa, trochu nadšenia a štipku
lokálpatriotizmu. Potom si budeme môcť povedať, že sme naozaj
niečím prispeli, dali príklad ďalším a v konečnom dôsledku uspokojili aj samého seba. Tak, ako Jozef Pauček, ktorý si predsavzal,
že chce svoje dielo venovať k skrášleniu obce a po sebe niečo
zanechať. Už teraz platí, že sa mu to podarilo nad očakávanie.
Peter Maťašeje

■ Putovanie na Brezovú prebiehalo v doteraz najkrajšom zimnom dni. Od nás ho absolvovala táto
skupina (na snímke chýbajú J. Bielich a T. Kňaze).

▲ Hradná veža ako z rozprávky.
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