ROK 2018 JE TU!
Každý jeden z nás každoročne prežije ten zvláštny
moment. Pre tento moment potrebuje ľudí, ktorých
má rád, nejaký ten sekt, pyrotechniku rôznych farieb
a efektov, ale hlavne posledný deň v roku. Občania
našej obce, ale aj cudzinci, sa stretli vo farebne vyzdobenom kultúrnom dome, aby si spríjemnili príchod
Mesačník občanov Veľkého Klíža
číslo 1.
rok 2018
ročník XXIII.
Nového roku. Za zorganizovanie ďakujeme obci
Veľký Klíž a športovej komisii pri OZ. Sála
sa napĺňala od ôsmej hodiny večer. Po pár
hodinách a po príhovore pani starostky, keď
už všetci boli so všetkými, sa mohla začať
pravá zábava v sprievode veselej hudby
v podaní hudobnej skupiny Shaker’s Live
band. Ak niekto vyhladol alebo vysmädol
mohol doplniť energiu v známom Pekle
pod schodmi alebo na poschodí - vynikajúcou kapustnicou, ktorá bola v cene
vstupného. Pred príchodom polnoci sa
celý kultúrny dom presúva a vybieha von,
aby zacítil príchod nového roka v podobe
pekných vinšovných slov „Prajem ti šťastný
Nový rok!“, ktoré počuť zo všetkých strán
za sprievodu nádherného a dlhotrvajúceho
ohňostroja. Počas celého večera mali hostia možnosť zakúpiť si, ako býva zvykom,
tombolu. Za praktické, hmotné či nehmotné veci v tombole, patrí vďaka štedrým
sponzorom. A kto ešte nemal dosť, tak sa
zabával, rozprával a tancoval do skorých
ranných hodín.
■ Hudobníci si na záver koncertu vypočuli ďakovné slová správcu našej farnosti.
Paulína Maťašeje

Foto – Peter Maťašeje

SVIATOČNÁ NÁLADA...

...je v nás... Tieto slová z jednej známej
slovenskej piesne plne vystihujú to, čo
sme zažili v stredu 3.januára. Vianočné
obdobie veru nemohlo mať lepší záver,
ak teda nerátame sviatok Zjavenia Pána
– Troch kráľov. Pozvánka na koncert Malá
vianočná hudba, ktorú priniesol náš mesačník v decembrovom vydaní, avizovala
veľký zážitok. A stalo sa. Farský kostol
Všetkých svätých sa zaplnil dychtivými
poslucháčmi. Na začiatku sme obdržali
leták s programom zoskupenia Ad gloriam
Dei aj s krátkym profesným životopisom
členov tohto telesa. Dych vyrazil hneď
úvodný kúsok, keď vpredu zneli nástroje
a z chóra spev sólistu. Hudobníci sa na pomyselnom pódiu striedali a podávali výkony hodné profesionálov. Niektorí z nás
možno čakali vážnu hudbu, ale zneli samé
lahôdky, známe i menej známe. Dokonalý
súzvuk sláčikových nástrojov, melódie posplietané z ľahučkých tónov vyvolávali tie
najlepšie pocity. Za seba môžem povedať
– moja duša sa vznášala na tých krásnych
melódiách. Mala som po tele zimomriavky.
Nemôžem vynechať, že v obecenstve bol
významný hosť - Jozef Halmo, hudobný
skladateľ, ktorý pochádza z Bošian. Emigroval do Nemecka, usadil sa v Mníchove.
Ešte v r. 1975 skomponoval detskú vianočnú omšu, ale interpretujú ju aj dospelí.
Má názov Radostná zvesť s podtitulom
Vianočná omša na spôsob slovenských
(Pokračovanie na str. č. 4)

POD O CHR ANOU PANN Y M ÁRIE
Začali sme nový rok 2018. Predstavujeme si, čo nás v ňom čaká, vyslovujeme bežné
i odvážne želania, aby pre nás aj pre našich blízkych bol dobrý a úspešný. Keďže 1.januára je slávnosť Bohorodičky Panny Márie, začíname každý nový rok pod jej ochranou.
Od nej sa môžeme učiť, ako máme kráčať životom dobre, múdro, s istotou. Panna Mária
si zachovávala vo svojom srdci všetko, čo videla, počula, a rozmýšľala nad tým (Porov.
Lk2,19). Viera je totiž záležitosťou nielen rozumu, ale aj srdca.
Život Panny Márie nebol bezstarostný, nemala, ako sa hovorí, ustlané na ružiach. Jej životná
cesta bola tŕnistá a plná bolestí. Ona však po tejto ceste kráčala s veľkou bezhraničnou
dôverou v Pána Boha.
(Pokračovanie na str. č. 2)

■ Snímkou z tanečnej turistickej zábavy upriamujeme pozornosť čitateľov na významné podu
jatie, ktoré organizoval domáci KST Ostrá (viac o podujatí na str. č.5). Foto – Peter Maťašeje
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POD OCHRANOU PANNY MÁRIE
V mesiaci január 2018 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Katarína Boldišová Klíž 83
50 rokov
Anna Stanková
Kl. Hradište 43 60 rokov
Augustín Varga
Klíž 40
80 rokov
Mária Valuchová
Kl. Hradište 209 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Rudolf Dostál
Klíž 199
83 rokov
Jozef Kňaze
Kl. Hradište 80 91 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

•••••

17.1.2018 Jana Bartoníková a Marek Hrdý

Karol Bielich * 29.10.1936 † 22.12.2017

SPOMIENKA

V spomienkach Ťa stále máme
a s láskou si na Teba spomíname.
Dňa 25.januára 2018
sme si pripomenuli
15.výročie, čo nás
nav žd y o pus t il a
naša mama, starká
a prastarká

Paulína Stančeková

S láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 3.februára 2018 uplynie 10 rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil náš
drahý otec a starký

Július Holák
Navždy ostáva v srdci
dcéry Božky, synov
Júliusa a Vladimíra
s rodinami. Ďakujeme všetkým
za spomienky a modlitby.

(Dokončenie zo str. č. 1)

Nikdy nemala pocit, že by ju Pán Boh opustil. Podľa jej príkladu aj my môžeme vykročiť
do nášho obdobia nového života s veľkou vierou, s istotou i radosťou. Ona nám dáva pocítiť
svoju prítomnosť v našom živote.
Už o niekoľko dní, 11.februára 2018, si pripomenieme 160. výročie jej zjavenia v Lurdoch.
Za ten čas sa toto mesto na juhu Francúzska stalo jedným z najviac navštevovaných pútnických miest na svete. Ročne tam prichádza okolo šesť miliónov pútnikov. Po Paríži majú Lurdy
druhú najväčšiu ubytovaciu kapacitu. Len vo svojich hoteloch môžu ubytovať až 50-tisíc ľudí.
Všetko sa to začalo 11.februára 1858. V ten deň šla Bernadetta Soubirousová so svojimi
kamarátkami zbierať raždie k Massabielskej jaskyni, pri rieke Gáve. Pred jaskyňou počuje
šum lístia. Výklenok jaskyne a ružový ker sa vzápätí objavia v hlbokom jase. Uprostred tohto
jasu sa zjaví mladá Pani, nevysloviteľne krásna, útla a jemná, s ružencom v ruke. Na sebe má
drahocenný široký plášť, ktorý ju zahaľuje od hlavy až po päty. Šaty sú opásané modrou stuhou. Na každej nohe má bledožltú ružu. Pani sa na Bernadettu ľúbezne usmieva, pozdraví ju
vystretým ramenom, jej tvár je plná nebeskej dobroty. Pani sa prežehnala a Bernadetta tiež.
Bernadetta sa potom modlila ruženec. Aj Pani preberala zrnká na ruženci, ale perami nehýbala.
Pani sa potom Bernadette zjavila viac ráz. Predstavitelia Cirkvi Bernadette neverili, že sa jej
zjavuje Panna Mária. Neveriaci sa jej vysmievali. Pre uznanie pravosti zjavení bol rozhodujúci
25.marec 1858. Bernadetta znovu kladie Pani otázku: „Kto ste?“ Pani zloží ruky k modlitbe,
zdvihne ramená, opäť ich zloží, pozdvihne oči k nebu a tíško prehovorí: „Som Nepoškvrnené
Počatie“.
Tieto slová boli pre Bernadettu čudné, vôbec im nerozumela. Nemala ani poňatia o tom, že
pred necelými štyrmi rokmi pápež Pius IX. vyhlásil článok viery o Nepoškvrnenom počatí Panny
Márie. Celou cestou k miestnemu kňazovi si ich opakovala: „Som Nepoškvrnené Počatie“.
Po dôkladnom preskúmaní všetkých informácií tarbeský biskup Mons. Bertrand Sévére
Laurence 18.januára 1962 vydal dokument, v ktorom píše: „Som presvedčený, že zjavenia
sú nadprirodzeného pôvodu. K tomuto presvedčeniu som dospel na základe faktov, ktoré si
nemožno vysvetliť ináč ako zásahom Božím. Zjavenia sú nadprirodzeného pôvodu, pretože
zázračné uzdravenia nesú nadprirodzenú pečať. To, čo prichádza od Boha, je pravda. Zjavenie,
ktoré sa nazvalo Nepoškvrnené Počatie , je teda sama Presvätá Panna. Volajme teda: Tu je
prst Boží. Nepoškvrnená Panna sa teda skutočne 18 ráz zjavila Bernadette Soubirousovej pri
Masssabielskej jaskyni. Zjavenia sú vieryhodné a veriaci sú oprávnení im veriť. Tento svoj názor
podrobujem úsudku Svätého Otca. Chcem vyhovieť i želaniu Presvätej Panny a zaumieňujem
si postaviť pri jaskyni svätyňu.“
Panna Mária je nám blízko, je naša nebeská Matka. Pod jej ochranou si prežime tento nový
rok aj celý svoj život.
Mons. A. Kováčik, správca farnosti

Myslím, že ak by sme zvolili rubriku „Odpady“ v našom mesačníku, mali by sme stále o čom
písať. Počúvam hlasy ako – je málo osvety okolo triedenia, prečo platíme viac, pri nás v jarkoch
je tohoo...
Osvety je dosť – valí sa to na nás
odvšadiaľ – z médií, nás dospelých poučia často vlastné deti ako
triediť (oni sa to učia v školách), väčšina z nás systém pozná, triedime plasty, sklo, papier a kovy.
Máme dva krát ročne vývozné termíny na zber elektroodpadu, vždy v apríli a v októbri, komunálny odpad vyvážame každé dva týždne, na použité a zachovalé šatstvo, hračky a obuv máme
kontajnery. Na sklo takisto – po dva kontajnery v oboch častiach obce. Zber triedeného odpadu
zabezpečujú Technické služby mesta Partizánske. Za komunálny odpad zaplatí občan v tomto
roku 15€. Každý platiteľ dostane toľko žetónov na zberné nádoby, koľko potrebuje. Napriek
tomu som našla na mieste, ktoré nie je zberným dvorom – medzi kultúrnym domom a obchodom
Potraviny Vojtech Šelméci 3 vrecia topánok, papúč, a 2 vrecia použitých hračiek. Nehovorím
o tom, že niektorí občania tam v priebehu roka nosia chladničky, televízory, nefunkčné spotrebiče
mimo vývozných termínov zberu elektroodpadu. Tieto zariadenia sa na voľnom priestranstve
znehodnocujú, pôsobia na ne poveternostné podmienky, prší na ne, rozoberajú ich „tiežzberové
spoločnosti“. Pritom elektroodpad je obchodnou komoditou a obci takto znehodnotené spotrebiče naše zberové spoločnosti odmietajú prevziať! Miesto pri kultúrnom dome je určené len
na zber železa! Náklady na odvoz a skládkovanie odpadu sa majú rovnať poplatkom za komunálny
odpad. V roku 2017 sme za poplatok za komunálny odpad vybrali 12 071€ a za vývoz a skládkovanie zaplatili 12 875€. Za odvoz triedeného – separovaného odpadu neplatíme, preto jedinou
cestou ako ušetriť je viac triediť, triediť, triediť... Nebude toľko komunálneho odpadu, zostane
na nákup nových kontajnerov na triedený zber a úhradu iných služieb v rámci vývozu odpadov.
Ing. Tatiana Sasková

Odpady – večná téma

Akoby len pred pár dňami skončili Vianoce, tak rýchlo plynie čas.
Neviem ako vo vašich rodinách, ale v tej našej na Štedrý deň pred večerou,
keď z obecného rozhlasu zaznie hudba, oblečieme si vetrovky a ideme
na balkón počúvať príhovor ,,hlavy obce“. Hoci bývajú tieto príhovory
vždy pekné a starostlivo pripravené, tento
rok sa mi zdal príhovor výnimočný. Nechcem
ho ospevovať v superlatívoch, ale určite sa
dotkol srdiečka každého, kto ho počúval.
Tak som rozmýšľala, koľkí spoluobčania si to vypočuli, koľkí boli z neho
nadšení a koľkí to aj pani starostke povedali.
Spätná väzba. To je to, čo mi veľmi chýba v našej dedine. Urobíš
niečo pre spoluobčanov prínosné alebo dobré, žiadna odozva. Ja to
nazývam vlastným prívlastkom – ani obraz, ani zvuk. Verejná správa je
každodenný kontakt občan – poslanci, občan – starosta. Nie vždy sa dielo,

ktoré sa s nadšením začne aj podarí. Niekedy plány nevyjdú, akcia zlyhá.
Po dedine sa maximálne nesie „šuškanda“, ale kompetentným nikto nič.
Človek hneď nemusí začať s kritikou, môže slová formulovať aj
inak, napr. „Nebolo by lepšie, keby sa to urobilo takto?“ a predniesť
konštruktívny návrh. Vidím to aj na našich
novinách. V týchto dňoch začíname písať
23. ročník. Neviem, či niektorá obec vydáva
pravidelne každý mesiac 22 rokov obecné
noviny. Myslím, že náš mesačník je raritou široko - ďaleko. Veď píšeme
pre ďalšie generácie kroniku našej obce a vydávame svedectvo o našom
živote pre ďalšie generácie. Ale obyčajne, ako hovorím, noviny vyjdú,
spätná väzba žiadna – ani obraz, ani zvuk.
Anna Húdoková

SPÄTNÁ VÄZBA
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Život na dedine býval vždy považovaný za viac súdržný nielen medzi rodinou, ale aj susedmi.
No v dnešnej dobe sa do života na dedine začína presúvať anonymita, nezáujem o suseda,
neohľaduplnosť..., ale aj nezáujem mladšej generácie o tú staršiu, hoci aj v dnešnej dobe
nám môžu často krát dobre poradiť. Staršej generácii je potrebné preukazovať úctu a rešpekt, určite si ju zaslúžia. S budovaním a upevňovaním týchto postojov sa začína v rodine
a pokračuje v škole. Akcia, ktorú sme iniciovali pred Vianocami, mala niekoľko cieľov. A práve
jedným z nich bolo u žiakov budovať rešpekt a úctu k staršej generácii, ale i vykonávať dobrý
skutok bez „nároku“ na odmenu, iba tak pre dobrý pocit.
Vianoce sa považujú
za sviatky pokoja,
lásky, porozumenia,
radosti... No ak sú
prežívané v osamelosti, nie vždy sú
práve takto vnímané... Ku zlepšeniu našej nálady nám stačí niekedy málo. Aj obyčajná
pohľadnica. V súčasnosti už nie je tak často frekventovanou možnosťou, ako dať niekomu
najavo, že na neho myslíme. Skôr sa využívajú SMS-ky, maily, telefonáty.
Sme veľmi radi, že panie učiteľky so svojimi žiakmi zo Základnej školy Veľký Klíž a Klátova
Nová Ves vlastnoručne vyrobili vianočné pohľadnice a mohli sme, OZ TU ŽIJEME, spustiť
akciu Vianočné potešenie. Vo vianočnom týždni sme rozposlali 106 pohľadníc pre seniorov,
ktorí dožili v uplynulom roku 75 a viac rokov a v domácnosti žijú sami a to v obciach Veľký
Klíž, Ješkova Ves, Janova Ves a Klátova Nová Ves. Zoznam týchto obyvateľov nám poskytli obecné úrady. Verili sme, že pohľadnice
s vianočným prianím spríjemnia adresátom
Vianoce. A veru sa môžeme nádejať, že aj
spríjemnili. Dostali sme spätnú väzbu. NieObecný úrad a kultúrna komisia pri
ktorí žiaci dostali do školy pohľadnicu, ako
poďakovanie od obdarovaných seniorov.
OcÚ pripravuje v sobotu 10. februára
Pohľadnice potešili nielen deti, ale i panie
„Fašiangový sprievod dedinou“. Kto
učiteľky. Dojímavé boli i náhodné stretnumá rád zábavu a humor, nech sa pritia s niektorými občanmi našej obce i obce
dá do sprievodu v karnevalovej maske
Ješkova Ves, ktorí srdečne ďakovali, že sme
(nie je podmienkou). Sprievod sa pohne
si na nich spomenuli.
o 13,oo hod. od kaplnky v Klíži (pri J.
Zistenie, že aj maličkosť, akou je vianočná
Paučekovi) smerom na Klížske Hradište.
pohľadnica, dokáže vyvolať úsmev na tváZabíjačkové špeciality sa budú podávať
rach a spríjemniť niekomu deň, nás veľmi
v kultúrnom dome v Klížskom Hradišti
teší. Veríme, že aj vďaka spolupráci so Zákod 11,oo hod. Fašiangová zábava buladnými školami Veľký Klíž a Klátova Nová
de pokračovať v kultúrnom dome so
Ves budeme môcť v tejto akcii pokračovať
začiatkom o 20,oo hod. s programom
aj tento rok.
„Pochovávanie basy“ , ktorý pripraTouto cestou by som chcela vysloviť poďavujú členovia klubu basistov. Do tanca
kovanie zapojeným žiakom, pedagógom
i na počúvanie hrá skupina Shakerś Lia obecným úradom za spoluprácu a ochotu
pomôcť pri tvorbe Vianočného potešenia.
ve Band. O občerstvenie je postarané.
Tešíme sa na vašu účasť.
Mgr. Zuzana Dolná, predseda OZ TU ŽIJEME

VIANOČNÉ POTEŠENIE

POZVÁNKA

Stalo sa už tuším pravidlom, že prvou spoločenskou organizáciou, ktorá
organizuje na prelome rokov svoju Výročnú schôdzu je Občianske združenie
Tu žijeme. Tentoraz si zvolili dátum 28. decembra a miestom konania bol
Hasičský klub. Na úvod všetkých privítala Ing. Katarína Hoppe. Správu
o činnosti združenia predniesla jeho predsedníčka Mgr. Zuzana Dolná.
Vymenovala všetky
akt iv it y,
ktor ými
OZ obohacuje kultúrno-spoločenský život obce (čitatelia Nového Clusu sú o nich pravidelne
a priebežne informovaní). Osobitne hovorila o starostlivosti a doplnkových prácach týkajúcich sa detského ihriska. Starý cintorín je tiež v starostlivosti OZ,
ktoré sa priebežne stará o jeho vykosenie, udržiavacie práce a okrem toho na hlavný kríž
inštalovali veniec k Pamiatke zosnulých. Na Vrch Hore zabezpečujú kosenie okolo kaplnky,
riešili jej odizolovanie a plánujú jej novú fasádu. V spolupráci s farským úradom sa podieľali na organizovaní sprievodu na sviatok Božieho Tela a po druhý krát (aj za pomoci MO
Jednoty dôchodcov) zorganizovali Poďakovanie za úrodu. Dlhodobo sa v združení hovorí
o výstavbe rozhľadne na Chotenovci. Prípravy sú v štádiu vybavovania územného konania.
Milou novinkou, ktorou potešili najmä starších a osamelých občanov, bolo zaslanie vianočných pozdravov (píšeme o tom na inom mieste). Predsedníčka združenia skonštatovala, že
do konca novembra minulého roku mali odpracovaných 435 brigádnických hodín na svojich
aktivitách. Aktívne sa do prác zapojilo celkom 26 ľudí.
Po správe predsedníčky nasledovala Finančná správa. Predniesla ju Ing. Katarína Hoppe.
Plán činnosti na tento rok priblížila Mgr. Zuzana Dolná. V pláne OZ je sánkovačka pre deti,
divadelné predstavenie a koncert, aktívna účasť na obecných oslavách Medzinárodného
dňa detí, tradičná Šarkaniáda, opäť „vianočné potešenie“ (zaslanie pohľadníc). Hlavnými
cieľmi OZ Tu žijeme je dokončenie opráv kaplnky na Vrch Hore a rozhľadne na Chotenovci.
Radi by tiež chceli inštalovať smetný kôš na detskom ihrisku. Novinkou, ktorou iste príjemne
prekvapia širokú verejnosť, je plánovaná obnova tradícií Jánskych ohňov.
Výročné rokovanie pokračovalo diskusiou. V rámci nej starostka obce Ing. Tatiana Sasková
poďakovala za činnosť a aj spoluprácu v uplynulom roku a zároveň oznámila, že OZ je pridelená
finančná suma 1 560 eur z obecného rozpočtu, na základe ich žiadosti. Pri malom občerstvení
potom v neformálnych rozhovoroch pomaly končilo rokovanie počtom síce neveľkého, no
svojimi aktivitami a prácou v prospech obce a jej občanov výrazného spoločenstva.
Peter Maťašeje

VÝROČNÁ OZ Tu žijeme

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

 Domáci, ale najmä návštevníci obce, presnejšie jej námestia v časti Klížske Hradište,
aj počas tohtoročných vianočných sviatkov
obdivovali (niektorí boli doslova milo prekvapení) drevený betlehem umiestnený v altánku
nad jazierkom Lázeň. Rezbárske dielo Mariána
Dobiáša sa tak stáva už súčasťou najkrajších
sviatkov roka v našej obci.
 Priateľský, sviatočno-vianočný kondičný výstup na Michalov vrch vôbec nebola
záležitosť turistického klubu, veď nič také
nebolo ani v pláne. Preklenúť sviatočné
hodovanie aktívnym pohybom v prírode
a vystúpiť na najnavštevovanejší vrchol nášho najbližšieho okolia bola čisto občianska
iniciatíva organizátora. Na jeho výzvu 26.
decembra, na Štefana, reagovala desiatka
ľudí, ktorí strávili príjemné popoludnie
v horách. Stretnutia na Vrch hore s malou
skupinou Hradišťancov a potom na vrchole
s dvojicou z Partizánskeho kondičný výstup
obohatili.
 Vianoce so spevmi ešte krajšie. Prečo?
Určite preto, že počas svätých omší zneli
spevy. Krásne mužné hlasy mužskej speváckej
skupiny Kližania zazneli dva razy počas vianočných sviatkov v našom farskom kostole.
Náboženské piesne spievali na Štedrý deň,
v nedeľu 24.decembra. Zakrátko, už 26.decembra, na sviatok sv. Štefana, zaspievali zo
svojho repertoáru päť piesní.
 Detské sväté omše sa stali súčasťou náboženského života našej farnosti. Vďaka
iniciatíve Mgr. Zuzany Dolnej a ústretovosti vdp. dekana Kováčika zažívajú veriaci
v našom farskom kostole milé chvíle, keď
počas večerných bohoslužieb znejú piesne
našich najmenších. V utorok 2. januára sa
ich zišlo 15. K deťom, ktoré sa so svojimi
mamičkami takýchto omší zúčastňujú pravidelne, pribudol jeden chlapček z Ješkovej
Vsi. Deti zaspievali počas bohoslužby päť
piesní, zvlášť radostne koledu Poďme bratia
do Betlema.
 Ženský spevácky zbor Chor de Clus obohatil svojím vystúpením svätú omšu na sviatok
Zjavenia Pána - Troch kráľov v sobotu 6. januára. Už pred jej začiatkom ženy pod vedením
Mgr. Márie Zajacovej zaspievali niekoľko
vianočných piesní. V priebehu bohoslužby
mala najskôr sólový výstup pani Eva Hrdá.
Speváčky potom ešte zaspievali ďalšie tri
skladby.
 Nečakanej pocty sa dostalo trom našim
turistom, keď sa objavili na obálke knižného
vydania. ??? Tým je kalendár Klubu Českých
turistov na rok 2018 !!! Foto vzniklo počas
minulého leta na medzinárodnom podujatí
na Duchonke.
 Počas tretieho kalendárneho týždňa tohto
roku sa začali robiť ďalšie opravy na kaplnke
na Vrch hore, konkrétne začali robiť s vnútornou omietkou. Opravy zabezpečuje OZ
Tu žijeme, práce prevádza firma Aquastop
z Chynorian.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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NÁVŠTEVA DIVADLA

Hovorí sa, že na Vianoce sa najviac tešia deti. Rozžiarené detské očká, ktoré sa tešia z nádherne vyzdobeného stromčeka a z darčekov pod ním zasa robia šťastnými nás rodičov.
JDS Veľký Klíž zorganizovala nielen pre Na sviatok Božieho narodenia sa tradične v našom kostole schádzajú deti, aby spolu s rodičmi
svojich členov návštevu Divadla Andreja oslávili tento nádherný sviatok – Narodenie Ježiška. Je to detská slávnosť a deti nám krásne
Bagara v Nitre. Termín predstavenia: ponde- priblížili scénkami, básničkami a piesňami príbeh o narodení Pána. Po dvanásty raz sa táto
lok 23.január. Názov: Štefánik – Slnko v za- jasličková slávnosť konala pod taktovkou Mgr. Zuzany Dolnej. Mám veľkú radosť z toho,
tmení. Úžasné predstavenie pripomínajúce že je pokračovateľkou tejto peknej dlhoročnej tradície. Lebo sama z vlastnej skúsenosti
velikána slovenského národa vzhliadlo 48 viem, koľko starostí i radostí prežije pri nacvičovaní. Od prezerania a hľadania materiálov,
básničiek až
návštevníkov z klížskej doliny. Historická v h o d n ý c h
po
oslovenie
detí a ich roosobnosť Štefánika je podaná prijateľne
ky, chystanie
pre všetky vekové kategórie. Tri a pol ho- dičov, nácvirekvizít
a kostýmov.
dinový dej, v ktorom sa dynamicky odvíja
No najkrajšia je samotná práca s deťmi, povzbudzovanie, aby sa nebáli, aby hovorili nahlas,
jeho život od mladých liet až po tragickú do mikrofónu. Najkrajším okamihom je „generálka“ posledná skúška pred vystúpením.
smrť, nám predstavil významnú osobnosť Len nacvičovateľka, detičky a Boh – keď mu do rúk vložíte celú jasličkovú slávnosť, keď
Slovákov, bez ktorej by sa naše životy mož- ho prosíte o požehnanie pre tieto detičky a rodiny. V kostole nie sú rodičia, deti sa neboja,
no odvíjali úplne inak. Predstavenie, ktoré nemajú trému. Toto najkrajšie vystúpenie patrí iba Bohu. Nádherná bola tohtoročná jasvýznamne podčiarkuje aj významné jubile- ličková aj v priamom prenose. Detičky boli oblečené ako anjelici a hrali scénku „Vianočné
um - 100 rokov od vzniku Československej nebo“, kde anjelici chystali darčeky pre deti. Prišiel medzi nich Ježiško a pripomenul im,
republiky. 
ts že dôležité sú nielen pozemské veci, ale hlavne tie nebeské. Zaspievali aj pieseň „Anjel
vedľa anjelička“. Elizabetka Valná zahrala na zobcovej
flaute vianočné koledy a právom si vyslúžila veľký potlesk.
že ste opäť počas vianočných Ďalšia scénka bola o narodení Ježiška. Ukazovačka, ako
sviatkov ponechali svoje dvere otvorené dokorán pre sa hovorí obľúbeným detským piesňam, pri ktorých sa
koledníkov. Otvorili ste im nielen dvere, ale aj svoje aj ukazuje sa páčila nielen prítomným, ale aj samotným
štedré srdcia. Koledníci koledovali v prvý a druhý svia- deťom. Pri piesni ,,Poďme bratia do Betlehema“ sa rozbehli
tok vianočný. V Klížskom Hradišti za sprievodu zvukov po kostole akoby ozaj chceli putovať do Betlehema. Bola to
harmoniky Juraja Kňaze – organistu - koledovali: Janka pre nich vítaná zmena, rozhýbali si svoje nepokojné nôžky.
Celá slávnosť bola ukončená požehnaním Vdp. Antonom
Hudoková, Danka, Sandra a Timea Gendiarové, Dávid Hudok, Marek Stanko,
Lukáš Valúch, Dominik Dolný, Viktorka Stanková, Naischka Eisenberger. Kováčikom. Za programom bola spoločne zaspievaná
pieseň ,,Tichá noc“, ktorú deti spievali so zapálenými
Navštívili 71 domov a vyzbierali 575€.
prskavkami. Už mi len zostáva veriť, že ich rodičia doma
V Klíži boli dve skupiny. Jednu viedla Zuzka Radošovská a koledovali za ich výkony pochválili, aby v nich upevnili túžbu zúčasts ňou: Peter Benko, Ferko Meluš, Tobias a Adam Bielich, Hanka Bielichová, ňovať sa akcií pre deti ako sú koledovanie, detská svätá
Borisko Beliansky, Matiasko Šťastný, Nelka a Zojka Benkové. Navštívili 45 omša a jasličková slávnosť.
domácností a vykoledovali 369€.
Anna Húdoková
Druhú skupinku v zostave: Paulínka Maťašeje, Terezka Urbanová, Alexander a Martinka
Florneroví a Hanka Húdoková viedla Katarína
Florner. Navštívili 43 rodín, kde vykoledovali Koledníkov Dobrej noviny nikdy nie je dosť, či už z radov detí, mládeže, prípadne dospe331 €. Za celú farnosť sme na účet Dobrej no- lých. Hlavne v deťoch už počas prípravy na koledovanie rozvíjame sociálne cítenie. Aby
viny poslali 1.275 €. Dobrú novinu sme ohlásili chápali zmysel toho, čo robia, že zbieraním peňazí doslova zachraňujú ľudské životy.
v 159 rodinách a koledujúcich bolo spolu 28.
Európa je najbohatší kontinent a slovenské deti len ťažko chápu, že inde žijú ich
Špeciálne poďakovanie chcem vysloviť tým, kamaráti, ktorí už nemajú nikoho, lebo matka im zomrela a oni prespávajú pod holým
ktorí Dobrú novinu podporili modlitbou a ko- nebom a hladujú špinaví, smutní a opustení.
ledníkom, ktorí sú v tínedžerskom veku a starA tak všade, kde sa v obci dostanem do kontaktu s deťmi alebo mládežou, volám ich,
ším za to, že dávajú veľmi pekný príklad tým aby prišli a rozšírili rady koledníkov.
mladším.
Už sa zvianočnievalo, keď naša šesťčlenná skupinka sa mi zdala stále malá. Viac detí,
Anna Húdoková viac energie, viac radosti... Keď sa tu na našom dvore objavil Filipko Toman – šiestak,
chlapec z našej ulice, dokonca miništrant.
V minulosti už koledoval, ale vlani veru medzi
koledníkmi chýbal. Tak som sa ho pýtala:

(Dokončenie zo str. č. 1)
„Filipko a koledovať sa tento rok chystáš?“
kolied v modernom rytme. Je to známe dielko. Aj Chor de Clus si z nej prevzal niektoré Odpovedal: „Nuž, teda podľa toho, kedy by
koledy do svojho repertoáru.
sa išlo, pretože vystupujem na jasličkovej.
V programe mala svoje miesto aj naša rodáčka Mgr. Katarína Ofúkaná a v závere spolu Na druhý sviatok vianočný ideme k babke,
so svojím kolegom zaspievali úryvky zo známych kolied. Fantastické výkony členov ale od rána. Tak navečer by som už mohol
tohto ansámbla neostali bez odozvy. Publikum nešetrilo potleskom a slová chvály byť doma a ísť koledovať.“ Spýtala som sa
pridal výnimočne aj správca našej farnosti Mons. Anton Kováčik: „Nemal som v úmysle ho: ,,A prečo nemôžeš ísť koledovať v prvý
niečo povedať, pretože silné zážitky nepotrebujú slová. Ale po prečítaní letáčika, ktorý sme sviatok vianočný?“ On na to: „Už som tak bol
všetci dostali, nemôžem mlčať. Žasnem, aké skvelé úspechy už dosiahli títo mladí ľudia. a ochorel som a keby som teraz ochorel, tak
by odo mňa boli chorí aj moji dvaja mladší
V akých významných orchestroch a divadlách hrajú a spievajú! Na Slovensku i na svetovej
súrodenci.“
scéne, pravidelne i príležitostne. Ba aj sami komponujú hudbu. Všetkým vám odporúčam
Nuž koledovanie je aj namáhavé, veď chodiť
pozorne si prečítať tento letáčik. Pre nás je to pocta, že takíto – dovolím si povedať – slávni
umelci zavítali do našej obce a do tohto nášho kostola. Milí naši vzácni hostia, nech Boh z domu do domu je aj únavné a hoci sa deti
žehná vaše hlasy i vaše ruky, aby ste do tohto unaveného a všedného sveta mohli aj naďalej dobre oblečú neraz prechladnú alebo sa
veľmi unavia.
prinášať radosť, krásu a také úžasné zážitky, aké ste priniesli nám.“
Filipko je iba šiestak, ale je veľmi zodpoIng. Zuzana Holáková vedný. Zodpovednejší než nejeden dospelý.
Poznámka redakcie na margo skvelých hudobníkov: okrem Slovenska študovali aj v Prahe, V mojich očiach je Filipko hrdina. V prvom
Chicagu, Krakowe; pôsobili a pôsobia v orchestri Opery a Baletu SND Bratislava, SoSR- rade bral ohľad na svojich mladších súroden-RTVS, Symphony orchester Kalifornia, v orchestri Opery ŠD Košice... a za svoju prácu cov a preto sa zriekol toho, čo by robil rád.
získali viacero ocenení. Blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.
Anna Húdoková

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

ĎAKUJEME,

ČRIEPKY Z DOBREJ NOVINY

SVIATOČNÁ NÁLADA...
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OZNAMY

✦ Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,

pozemkové spoločenstvo, zvoláva dňa
3.marca 2018 o 15,oo hod. valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Klížskom
Hradišti.
✦ Oznamujeme občanom, že pripravu-

jeme výstavu svadobných fotografií.
Ak máte vo svojich rodinných archívoch
svadobné fotografie vaše, prípadne vašich mám, či starých a prastarých rodičov, prosíme o poskytnutie. Fotografie
budeme s vašim dovolením skenovať
a následne vám ich vrátime. Bližšie informácie u Ireny Bujnovej.
✦ Obecná knižnica oznamuje občanom,

že je otvorená každý piatok od 17,15 –
18,30 hod. Príďte si vybrať z ponuky
nových kníh na čítanie.

DARUJTE 2%

Obecný športový klub Veľký Klíž,
Klíž 156, 958 45 Veľký Klíž
IČO: 42140935
IBAN: SK67 0900 0000 0002 6254 1325
Právna forma: 701 Občianske združenie
Uvedené údaje je potrebné poskytnúť
mzdovej učtárni.

Obdobie pred sviatkami a vôbec rozhranie starého a nového roku je časom, kedy viac ako
inokedy dostávame poštu. Vždy nás poteší, ak si na nás niekto spomenie pekným vinšom,
milým slovom, jednoducho, že aj takouto formou prejaví svoju priazeň alebo utuží dobré
vzťahy. Rodinné, priateľské, kolegiálne či čitateľské. My v redakcií sme sa potešili originálnemu pozdravu od rodiny Mališkovej. Celému
kolektívu redakcie poprial pokojné sviatky
a veľa zdravia Ing. Pavol Berger z Bratislavy.
Vianočné prázdniny 2017 ubehli rýchlo
Už tradične nás milým a originálnym pozdraa nás čakalo v MŠ prekvapenie. Za tak krátku
vom potešil kodobu vedenie obce zabezpečilo rekonštruklektív pracovníciu sociálneho zariadenia pre dospelých,
kov a detí z MŠ.
ktoré bolo v havarijnom stave. Urobený
Náš dlhoročný
bol nový obklad, vymenené WC, umývadlo
a batéria. Všetko sa hravo zvládlo a konečne
spolupracovník
na nás netečie voda z nádržky, odstráneJozef Gerši zo
né boli všetky nedostatky. Pre uľahčenie
Spišskej Novej
prác prevádzkových zamestnancov vianočVsi napísal: „Áno, náš Nový Clus je zas o rok
ným darčekom je aj modernizácia kuchyne
starší. Pomaly nám starne. A je to dobré. Čím
(umývačka riadu) a nová kuchynská linka.
je starší, tým je dospelejší, zrelší. Je to na ňom
Za pochopenie, vzájomnú spoluprácu, ústreskutočne vidieť. V roku 2017 nám to dokázal.
tovosť touto cestou ďakujem starostke obce
Netreba vyzdvihovať jednotlivé články, či se
Ing. Tatiane Saskovej, ako aj všetkým tým,
riály. Treba však vyzdvihnúť a pochváliť prácu
ktorí sa o realizáciu pričinili. Som nesmierne
celej redakčnej rady a jej šéfredaktora a netre
šťastná, že postupne pomalými krokmi sa
ba zabudnúť na jej prispievateľov. Želám Vám,
naďalej pokračuje v obnove priestorov
aby ste i v tomto roku úspešne pokračovali vo
nášho zariadenia. Interiér je vynovený,
svojej práci. Ja osobne Vám všetkým ďakujem,
zrekonštruovaný a pekné okolie, ktoré
že som aspoň raz mesačne mohol byť na Klíži,
obklopuje MŠ mnohí ľudia pri návšteve
že som mal možnosť sa dozvedieť čím moji
obdivujú. Deti prichádzajú do príjemného
rodáci žijú, ako pracujú, ako sa radujú, ale aj
prostredia, v ktorom sa cítia ako doma.
aké majú starosti a problémy“.
Snáď najväčšou investíciou v budúcnosti
bude fasádna úprava, čo však zatiaľ je len
Za tieto pozdravy a pekné slová ich odosiepožiadavka, ktorú je potrebné riešiť.
lateľom srdečne ďakujeme!
Darina Halmová, riad. MŠ
redakčná rada

POĎAKOVANIE

ĎAKUJEME,
ŽE STE SI
SPOMENULI

ÚSPEŠNÝ IX . ZIMNÝ REGIONÁLNY ZR A Z TURISTOV

Nie je to až tak celkom častý jav. Ak sa pred
našim kultúrnym domom začne sústreďovať
množstvo ľudí, dôvodom môže byť jediné.
Chystá sa niečo významné. Vskutku. V sobotu 13. januára sa k nám
vybrali mnohé turistky a turisti z klubov slovenských turistov
združených v Regionálnej rade KST Topoľčany. Početné zastúpenie
mala Bojná, ale aj Tesáre, Práznovce a Jacovce. Chýbať nemohli
Urmince, ľudia z KST Javor Bošany, KST Borina Nitrianska Streda,
skupina turistov z KST Uhrovec, v menšom počte aj zástupcovia
KST Bánovce n/B. Veľkú, azda najväčšiu účasť mali „žochári“ z KST
Topoľčany. Z KST Kovarce prišiel jediný – sám predseda klubu. To
však nebolo všetko. Ani zďaleka!. Prišli ľudia i zo vzdialenejších obcí
a miest. Jedna pani pýtajúca pečiatku klubu prišla z obce Diviaky.
Z prezenčných listín sa možno dozvedieť, že zastúpenie na zraze
v jednotlivcoch, dvojiciach, či malých skupinkách mali Lipník, Malé
Uherce, Nedanovce, Veľké Dvorany, Veľké Kršteňany, Partizánske,
Prievidza, Nitra, Levice, Šahy, jedna členka zastupovala KST Lokomotíva Bratislava. Premiérovo boli u nás turisti z Krnče a pozor,
aj zo susednej Klátovej Novej Vsi. V prezenčných listinách sa už
krátko po pol deviatej ráno nachádzalo stosedem mien. Domáci
ich vítali nielen podaním rúk, ale i tak trochu tradične slovensky.
Cibuľovým chlebom. Po privítaní starostkou obce Ing. Tatianou
Saskovou a predsedom domáceho KST Ostrá Veľký Klíž Vladimírom
Saskom sa začali odvíjať prvé metre túry, ktorá bola nasmerovaná
na Ostrú, Vrch Horu a Michalov vrch. Po návrate do kultúrneho domu
sa turistická časť skončila a nasledovala časť spoločenská. Najskôr
sa ale všetci posilnili chutnou kapustnicou. Pestrý program zahájil
predseda Regionálnej rady Topoľčany Pavol Janček. Prihovorila
sa aj starostka obce a predseda usporiadajúceho klubu.
K očakávaným bodom programu patrili prezentácie činnosti
jednotlivých turistických klubov za uplynulý rok. Bolo sa na čo
pozerať. To presne platilo aj o fotosúťaži. Tentoraz sa do nej
prihlásilo 24 autorov. Vystavovali celkom 72 fotografií s témami turistika a príroda. Fotografie hodnotila štvorčlenná porota.
Víťazom súťaže sa stal Tomáš Grman z KST Kroko-velo Tesáre.
Na druhom mieste sa umiestnila Oľga Šujanová z KST Horňan
Práznovce a tretiu priečku obsadil František Polakovič z KST
Žochár Topoľčany. Súčasťou podujatia bola projekcia štúdie

šéfa slovenskej turistiky Ing. Petra Dragúňa týkajúca sa členskej
základne KST na Slovensku a potom osobitne Regionálnej rady
Topoľčany. V ďalšom bode predstavil študentské návrhy na pamätník k výročiu prvej značkovanej trasy na Slovensku. Má byť
umiestnený na Sitne. Súčasťou programu zimného turistického
zrazu bolo aj oceňovanie turistov a turistiek, ktorí sa aktívne
podieľali na Medzinárodnom letnom turistickom zraze, ktorý sa
konal na Duchonke.
Tancovali tuším aj stoličky
Po chutnej večeri sa potom všetci mohli zabávať na zábave, ktorú
obstarala hudobná skupina Pavla Jančeka. Neskutočná zábava.
Radosť, spontánnosť, možno až súzvuk turistických duší, ktoré
sa tešili zo svojho sviatku. Áno, sviatku, lebo zimný regionálny
zraz sviatkom naozaj bol. Jedinečným a neopakujúcim sa. Zábava gradovala po jedenástej večer. Hudobníci spustili známy
hit minulého leta „Hej, sokoly“, vzápätí predseda RR a perfektný
hudobník ( a skvelý človek) v jednej osobe, Pavol Janček, vyhlásil,
že ďalšia skladba je pre usporiadateľov. „Aj tak sme stále fraje
ri“. Všetci na parkete sa svorne pochytali za plecia a spievali.
Tancovali tuším aj stoličky. Priam elektrizujúca atmosféra. Pre
nich, ale aj pre mňa, uvedomujúc si a sledujúc to dianie, koľko
tých „frajerov“ podujatie zabezpečovalo. Domáce turistky a turisti odviedli skvelú prácu. Preto si zaslúžili aj takúto odmenu.
Zuzulienka od zoskupenia Mafia Corner bola ďalším hitom, ktorý
rozbláznil všetkých na parkete. Ešte IMT Smile v podaní dvojice
práznovských hudobníkov a v priestoroch kultúrneho domu sa
lúčilo, sľubovalo, hodnotilo ale hlavne ďakovalo. Blížila sa polnoc.
Skončila nielen tancovačka, ale stretnutie ľudí, ktorých spája láska
k prírode a aktívnemu pohybu v nej. Sprevádzalo ju mnoho krásnych priateľských stretnutí, utužovania dobrých vzťahov medzi
jednotlivými klubmi, dobrá nenútená nálada a radosť z nádherne
prežitého dňa. Celkom 228 zaregistrovaných návštevníkov podujatia je doterajšou rekordnou účasťou na zimných regionálnych
zrazoch. Možno je to signál, že turistika v našom regióne naberá
čím ďalej tým viac lepší dych a tým ponúka možnosť priblížiť sa
k nej aj tým, ktorí tak doteraz ešte neurobili.
Peter Maťašeje
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NOVOROČNÝ STOLNOTENISOV Ý TURNA J

Nedeľa 7.januára bola pre nadšencov stolného tenisu dňom tradičného novoročného
turnaja. Do kultúrneho domu s chuťou zahrať si prišlo 14 dospelých a 2 v kategórii dorast.

číslo 1/2018
každý s každým. Po odohratí zápasov v skupinách boli štvrťfinálové dvojice nasledovné: Boldiš Miroslav - Hodál Peter, Eckhardt
Jozef - Martiška Juraj, Duda Tibor - Pauček
Adam, Žikavský Štefan st. - Drienovský
Mário. V semifinále sa stretli víťazní štvrťfinalisti v dvojiciach Boldiš - Eckhardt a Duda
- Drienovský.
O 3. miesto: Eckhardt - Duda 2:3
Finále: Boldiš - Drienovský 3:0
Konečné poradie „PROFI“:
1. Boldiš Miroslav (V. Klíž)
2. Drienovský Mário (Skýcov)
3. Duda Tibor (Partizánske, rodák z Klíža)
4. Eckhardt Jozef (Topoľčany)

■ V tohtoročnom turnaji dominovali domáci hráči. Po jeho skončení si urobili spoločné foto.
Na ňom zľava: Ing. Michal Stanko, Tibor Duda, Miroslav Boldiš, Mário Drienovský a starostka
obce Ing. T. Sasková 
Foto – Peter Hodál

Prví traja v každej kategórii si prebrali
vecné ceny. Na záver starostka poďakovala
všetkým za účasť. Verím, že sa v podobnom
počte a v rovnako príjemnej atmosfére
stretneme aj o rok.
MiS

Na úvod účastníkov privítala starostka obce
Ing. Tatiana Sasková, technické informácie
k turnaju podal Ing. Michal Stanko. Dospelí
účastníci boli rozdelení do dvoch kategórií
– profesionáli (aktívni hráči hrajúci súťažne) a amatéri. Profesionálov bolo 8 (dve
skupiny po štyroch), amatérov 6 a sily si
s nimi zmerali aj 2 mládežníci.
Amatéri si zahrali systémom každý s každým. Po odohratí všetkých zápasov bolo
poradie nasledovné:
1. Bielich Patrik
2. Bielich Dušan
3. Bielich Jakub
4. Stanko Martin
5. Bracho Pavol (Topoľčany)
6. Stanko Andrej
Kategória mládež:
1. Stanko Šimon
2. Bielich Tobias

Trojkráľový výstup po Troch kráľoch

Kategória „PROFI“ bola rozlosovaná
do dvoch skupín. V každej z nich odohrali
medzi sebou vzájomné zápasy systémom

POZÝVAME
Výbor OŠK futbalový oddiel pozýva
všetkých mladých s chuťou hrať
futbal do prípravky. Tréningy začnú
vo februári a budú oznámené
v obecnom rozhl ase. Tréner
p. Martiška: 0908682589

■ Na tejto snímke je 72 turistov z celkového vyše 100-členného počtu účastníkov.

Foto – Peter Maťašeje

Rok 2018 začal upršaným a sychravým počasím na míle vzdialeným
od zimného. Lesné cesty samá kaluž, samé blato. V tomto nevľúdnom
čase sa v nedeľu, 7. januára, konal Trojkráľový výstup na Michalov vrch.
Od kultúrneho domu vykročilo 44 turistiek a turistov po trase Zbúdov, Šimonov vrch,
Vrch diera, Michalov vrch. Tam už horel oheň, okolo ktorého boli ľudia z Veľkých Uheriec, Kolačna, Partizánskeho, Šurianok, Oslian aj Levíc. Naša skupina bola tiež z rôznych
častí nášho kraja – Veľký Klíž, Nedanovce, Chynorany, Topoľčany, Piešťany a Lehnice,
odkiaľ bol šesťročný Mirko. Odhadom sa na hradnom vrchu stretlo vyše sto turistov
a dvaja cyklisti. Popriali sme si šťastný nový rok, porozprávali sa, vymenili turistické
skúsenosti, pohostili a Peťo urobil spoločnú fotku. Skupinky sa postupne lúčili, každá
sa vybrala svojou cestou domov. Tá naša viedla cez Vrch Horu a po modrej značke až
k obnovenému plotu, cez ktorý sme prešli po novom rebríku. Ešte nejaký ten kilometer
a už sme boli tam, odkiaľ sme predpoludním vyšli. Po príjemne strávenom dni nastali
dohovory na ďalšie spoločné putovanie prírodou. Plán už máme, pridajte sa.
Dana Smatanová
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