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Vianočná výstava je poslednou výstavou sviatočných aranžmá-

nov v období roka a termínom tradičného adventného koncertu. Čas podujatia
bol určený na nedeľu 16.decembra od 14,oo hod.. V tento deň sa konal ešte
jeden koncert - vo farskom kostole vystupovali žiaci Základnej umeleckej školy
z Bošian s adventným programom. Vo vestibule kultúrneho domu nás čakal
usmiaty snehuliak. Veď v sobotu predsa celý deň snežilo - a tak sa zrejme jeden
zo snehuliakov schoval dnu. Za dverami veľkej sály čulá vrava návštevníkov.
Vôňa vianočných dobrôt a vareného punču hneď z príchodu víta hostí. Pohár
voňavého moku do ruky a môžeme sa ísť pokochať na exponátoch. Na paneli
umiestnené vence a venčeky volajú na dekoráciu dverí, alebo stien našich
príbytkov. Jeden krajší ako druhý. Deti materskej a základnej školy opäť
bodovali! Nápadité aranžmány (stromčeky, snežiace gule, vyšívané pohľadni■ Výstava vzbudila záujem aj u menších detí.
ce...) detí budú celkom isto skrášľovať ich domovy počas najkrajších sviatkov

Foto – Dana Smatanová
roka. A verím, že potešia vo forme vianočných pozdravov mnohých našich
starších občanov. Medovníky, svietniky,
aranžmány dospelých nadchýnali návštevníkov, ktorí zapĺňali sálu. Veď o chvíľu
Vianoce sú kresťanské sviatky. Preto si
môžeme položiť otázky: Aký je zmysel
Advent. Čas čakania aj zhonu. Čas príprav sa má začať vystúpenie. V obecenstve sa
Vianoc? Kedy ich prežívame naozaj kresna vianočné sviatky. Čas adventných zdravíme s hosťami aj z okolitých obcí.
Najskôr vystupujú deti z folklórneho súťansky? Ak chceme správne pochopiť
koncertov.
boru zo Základnej školy z Klátovej Novej
Vianoce, nemôžeme vychádzať len zo
V tretiu adventnú nedeľu nás do kostola Vsi. Vedie ich Mgr. Zuzana Dolná, ktorá má
svojej vianočnej skúsenosti. Vtedy by
Všetkých svätých pozvali žiaci a učitelia dnes premiéru aj pri organizovaní tejto
sme zostali len pri vonkajších znakoch
Základnej umeleckej školy v Bošanoch a jej výstavy. Veselé scénky ľudového pásma
Vianoc, ako je štedrá večera, svetlá,
pobočky v Chynoranoch na predvianočný rýchlo ubehnú a deti vyprevádzame zaslústromček, strieborné gule, spevy, darčekoncert, ktorý otvoril komorný spevácky ženým potleskom. Prichádzajú speváčky
ky, pracovné voľno, prázdniny, vianočná
zbor koledou Sem pastieri. Spev, keybo- súboru Chor de Clus s umeleckou vedúcou
nálada. Toto všetko je krásne, príjemné.
ard, gitara, klavír, flautové duo. Striedali Mgr. Máriou Zajacovou. Pripravené, ako
Ľudia takto vyjadrovali navonok hlbosa hudobné nástroje so spevom a tí, ktorí vždy, na výbornú. Pásmo kolied, tie, ktoré
kú radosť, ktorú prežívali vo svojich
pozvanie prijali počuli diela Pujola, Hän- dobre poznáme, striedajú aj nové, krásne
srdciach. Ale je to len obal Vianoc. Ak
dla, Bacha, Mozarta, Schuberta, Chopine, piesne. Popretkávané hovoreným slovom
chceme pochopiť zmysel kresťanských
Linnemannovej, Haberu, Opatovského, moderátorky. Počas svojho predstavenia
Vianoc, potrebujeme nazrieť hlbšie do
Kirschner, Bocelliho. Akordeónové trio speváčky ďakujú za spoluprácu v uplynuminulosti. Musíme ísť až na začiatok.
zahralo melódiu Ave Maria od Gounoda lom volebnom období končiacej starostke
Tým začiatkom je narodenie Ježiša
spolu s keyboardom. Koncert bol pohla- obce. Čas rýchlo ubieha a predstavenie sa
Krista.
dením duše. Pekne zaspievané, pekne chýli ku koncu. Na záver Tichá noc, svätá
Z vonkajšieho hľadiska jeho narodezahraté, pekne odmoderované. Konal sa noc. Priania, milé slová, želania krásnych
nie bolo nepatrnou udalosťou, ktorá sa
v čase vianočnej výstavy a nie všetci sa a pokojných sviatkov. Vzájomné rozhovory,
odohrala malom judskom mestečku –
mohli prísť potešiť kultúrnym zážitkom. spoločnosť sviatočne naladených ľudí. A na
v Betleheme. A aj tam na najbiednejšom
Účinkujúcim poďakoval pán starosta. A ja koniec resumé: Vianočnú výstavu navštímieste – v maštali. Pravdu o význame
na záver píšem prianie žiakov a učiteľov vilo 202 návštevníkov! Veľké Ďakujeme
tohto Dieťaťa oznámil betlehemským
ZUŠ: Advent je časom Božej milosti a jeho patrí usporiadateľom, vystavovateľom,
pastierom Boží posol, anjel. V noci ich
účinkujúcim.
Aj
vám,
ktorí
ste
prišli,
aby
štyri sviečky – mieru, viery, nádeje a lászobudil slovami:, ,,Zvestujem vám veľky nech horia neustále v našich srdciach sme si takto spolu vychutnali slávnostný
kú radosť, ktorá bude patriť všetkým
adventný
čas.
a v našich životoch.
(Pokračovanie na str. č. 5)
Ing. Tatiana Sasková
Dana Smatanová

PRAVDA O DIEŤATI

ADVENTNÝ KONCERT

Klasický a zároveň netradičný adventný veniec

Na prvú adventnú nedeľu sa stal atrakciou našej obce a o tri dni
o ňom hovorila celá dedina. Určite viete, o čom píšem. Áno – o našom adventnom venci. Objavil sa v časti obce Klíž pred krížom pri
autobusovej zastávke.
Adventný veniec je veniec zo štyrmi sviecami, ktoré slúžia k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň
sa zapaľuje jedna sviečka. A prečo tento – náš, spôsobil toľko pozitívneho rozruchu? Pretože bol jednoducho neprehliadnuteľný. Je
totiž nadrozmerný a je umiestnený na kolese od voza. Nainštalovali
ho sem dve rodiny. Pavol Paliatka s manželkou Katarínou a Ľudmila
Gútová s manželom Jánom. Pri práci im pomáhal Jozef Pauček. Raz
pri spoločnom rozhovore pani Ľudka navrhla, že keď Hradište má
počas Vianoc svoj Betlehem, tak Klíž by mohol mať svoj adventný
(Dokončenie na str. č. 2)

Foto - Peter Maťašeje
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V mesiaci december 2018 oslávili svoje jubileum:
Mgr. Jana Hudoková Klíž
50 rokov
Róbert Gál
Klíž
50 rokov
Milan Šupa
Klíž
60 rokov
Mária Chrenková
Kl. Hradište
80 rokov
Vincent Boldiš
Klíž
80 rokov
Karol Kňaze
Kl. Hradište
90 rokov
Dominik Bujna
Kl. Hradište
90 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Anna Neštepná
Klíž
81 rokov
Jolana Sasková
Kl. Hradište
82 rokov
Jozefína Kňazeová Kl. Hradište
88 rokov
Mária Čermanová
Klíž
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

••••

••••

Terézia Dostálová, rod. Bielichová

* 24.11.1924 † 16.12.2018

POZVÁNKY
V nedeľu 30.12.2018 o 15,00 hodine sa
uskutoční vo farskom kostole Všetkých
svätých koncert našich dvoch domácich
súborov, ženského speváckeho súboru
Chor de Clus a mužského speváckeho
súboru Klížania, ktorých piesne budú
prepletené krátkymi veršami a vinšovaním v podaní našich folkloristov.
•••••••••
V pondelok 31.12.2018 môžete prežiť
Silvestrovskú noc v našom kultúrnom
dome, kde pre Vás pripravujeme
Silvestrovskú zábavu
Do tanca a na počúvanie Vám bude hrať
Shakers Band. Chvíle napätia môžete
prežiť pri zlosovaní vstupeniek či losovaní tomboly. Pre posilnenie tela bude
pripravená kapustnica a okrem tradičného bufetu novoročný prípitok. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji
na obvyklých miestach v našej obci, ale
aj na Obecnom úrade v Ješkovej Vsi.
•••••••••
V sobotu 5. januára 2019 pozývame
na Novoročný stolnotenisový turnaj
všetkých záujemcov do kultúrneho
domu vo Veľkom Klíži. Registrácia začne o 12,30 hodine a začiatok turnaja
o 13,00 hodine.
•••••••••
KST Ostrá Veľký Klíž pozýva na tradičné
podujatie, ktorým sa začína turistický
rok u nás. Je ním Trojkráľový výstup.
Uskutoční sa v nedeľu 6. januára 2019
so začiatkom o 10,00 hodine pri kultúrnom dome.

číslo 12/2018

■ Jubilant Julko Gubov so spevákmi z mužskej speváckej skupiny Klížania.
Niekdajší poslanec MNV, jeden z tých, ktorí sa zaslúžili o výstavbu kultúrneho domu, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru v Klížskom Hradišti, ochranár prírody, šikovný
rezbár, autor cyklistov, ktorých
už roky obdivujú návštevníci
prechádzajúci cez horný koniec
Klížskeho Hradišťa, občasný
prispievateľ Nového Clusu, dobrovoľný značkár zaujímavých
miest našich hôr, jedna z najvýznamnejších postáv v histórii klížskej turistiky, neprehliadnuteľný
svojimi hereckými výkonmi pri fašiangových pochovávaniach basy, Dňa detí a iných kultúrnych
podujatiach, aktívny člen Jednoty dôchodcov, člen mužskej speváckej skupiny Klížania.
Dlhá veta však? Musí taká byť. Ten výpočet jeho aktivít je naozaj rozsiahly. O kom to môže byť
reč? Možno, keby sme ani neuviedli jeho meno,
Klasický a zároveň netradičný adventný každý tu u nás by to vedel veľmi dobre. Július
Gubov. Pri čom všetkom bol a kde všade sa
(Dokončenie zo str. č. 1)
veniec 
angažoval. Úctyhodný výpočet. Pred pár dňami
veniec. Slovo dalo slovo a od slov už nebooslavoval svoje životné jubileum. Osemdesiat
lo ďaleko k činu. Pán Pavol vyzeral sviece
rokov. Jeho rodina a ďalší pozvaní hostia sa
z dreva a namaľoval ich farbami. Aj ostatní
stretli v Skanzene Starý Klíž v sobotu 8.decempriložili ruku k dielu – nazbierali čečinu, šišky,
bra. Prišli blahoželať, potešiť ho a poďakovať.
nakúpili nepremokavé stuhy a iné ozdoby.
Nemohli chýbať Klížania. Spevom obohacovali
Osvetlenie je tiež premyslené. Sú to svetelné
večer, ktorý patril nášmu jubilantovi. A nebol
reťaze s hviezdičkami, ktoré sú omotané okoby to on, keby sa nezapojil aj do programu.
lo každej sviece a sú na baterky. Ozdobený je
Hostí niekoľkými scénkami zabavil JUDr. Jozef
veľkými sklenými guľami. Veniec má dokonca
Stanko s manželkou a pridal sa aj oslávencov
syn Peter. Bolo veselo, vládla srdečnosť a dobrá
osvetľovača. Pani Erika Marková ho chodí
pohoda. Hádam všetky blahoželania už boli
každý deň o 17.00 zapínať. Najskôr svietil
vyslovené. Predsa však. Poprajme mu aj touto
denne iba dve hodiny, teraz sa veniec vypína
cestou ešte raz všetko dobré. Hlavne veľa
až o 21.00. V dňoch 23. a 24. decembra bude
zdravia, spokojnosti a ešte veľa príležitostí
svietiť po celý deň.
k tomu, aby sa mohol tešiť so svojimi najbližJe nádherné, že našim spoluobčanom záleží
šími, priateľmi, ale aj so všetkými, ktorí ho
na svojom okolí. Príklady priťahujú a verím,
majú radi a vážia si ho preto, čo všetko urobil,
že mnohých zároveň aj inšpirujú, aby aj oni
robí a zaiste ešte robiť bude.
prispeli svojou troškou ku skrášleniu našej
Text a foto Peter Maťašeje
obce. 
Anna Húdoková

JUBILANT

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ustanovujúce zasadnutie je to správne miesto a správny čas pre vyvrcholenie vystriedania vo
funkcii starostu i poslancov obecného zastupiteľstva. Jeho zasadnutie zvolá starosta zvolený
v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
V našej obci sa toto zasadnutie konalo 30. novembra 2018. Jeho hlavnými bodmi boli
- zloženie sľubu novozvoleného starostu, ktorým končí funkčné obdobie doterajšieho
starostu a začína funkčné obdobie novozvoleného starostu
- zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, kedy dochádza k vystriedaniu funkčných období doterajšej a novozvolenej zostavy poslaneckého zboru.
Pred týmito uvedenými dvomi bodmi viedla zasadnutie starostka obce Ing. Tatiana Sasková.
Po úvodných predpísaných formálnych úkonoch predniesol prítomným správu o výsledkoch
volieb v našej obci predseda miestnej volebnej komisie Zdenko Belianky. Následne pani
starostka poďakovala končiacemu poslaneckému zboru za ich činnosť a spoluprácu a odovzdala im malú pozornosť vo forme obrazovej publikácie z nášho regiónu.
Po zložení sľubu sa novozvolený starosta Ing. Anton Stanko ujal funkcie a viedol ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. V krátkom príhovore poďakoval končiacej starostke Ing.
Saskovej a poslancom za prácu vo funkčnom období, ocenil záujem občanov o dianie v obci,
ktorý prezentovali svojimi účasťami na predvolebných stretnutiach. Aby sa tento záujem
znásobil, prisľúbil konanie spoločných stretnutí s občanmi v kultúrnom dome, minimálne
1x za rok, nakoľko účasť na riadnych zasadnutiach zastupiteľstva je zo strany občanov minimálna. Zablahoželal novozvoleným poslancom k zvoleniu a vyzval ich k aktívnej účasti
na riadení obce a k dobrej spolupráci v prospech všetkých občanov.
V ďalšom programe poslanci schválili sobášiacich a sobášnu miestnosť, vzali na vedomie
oznámenie starostu obce o určení jeho zástupcu, ktorým je Bc. Rudolf Mihaleje.
OcÚ
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 Mesto Partizánske je vyda-

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

vateľom knižnej novinky ktorú
napísal Peter Múčka. Má názov
VEĽKÁ VOJNA 1914-1918 a jej
dopad na región Partizánske.
Už z názvu je zrejmé, čomu je venovaná. Každá obec nášho okresu
má v knihe samostatnú kapitolu. V nej sú zoznamy vojakov, ktorí
zahynuli v tejto vojne. Naše obce, Ješkova Ves a obidve časti
Veľkého Klíža – Klížske Hradište a Klíž majú navyše aj zoznamy
tých, ktorí sa z vojny vrátili. Autor informácie čerpal zo seriálu
na pokračovanie, ktorý bol pred časom uverejňovaný v Novom
Cluse. V knihe je bohatá obrazová dokumentácia a nechýbajú
zachované príbehy súvisiace s danou problematikou.
❖ ❖ ❖
 Mohli ste si všimnúť, že turistická vitrína umiestnená pri autobusovej čakárni v Klížskom Hradišti je vynovená. Presnejšie, je
úplne nová. Tá doterajšia dosluhovala z dôvodu materiálového
opotrebenia. Vo štvrtok 29.novembra inštalovala novú informačnú
tabuľu štvorica mužov z Klubu slovenských turistov Ostrá. Boli to
Peter Kňaze, (niekdajší podpredseda klubu), ktorý ju vyrobil spolu
s Jozefom Bielichom, ktorý mu pri jej výrobe najviac pomáhal. Pri
osádzaní pomáhali aj Benjamín Korec a Peter Kňaze (Debnáreje).

 Dvadsaťjeden členov MO

Jednoty dôchodcov Slovenska
sa stretlo na pravidelnom mesačnom stretnutí v pondelok
10.decembra v zasadačke Ocú.
Stretnutie sa nieslo v znamení nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Prítomní si ich pripomenuli tradičnými zvykmi. Nechýbala ani
končiaca starostka obce Ing. Tatiana Sasková, ktorej predsedníčka
klubu Irena Bujnová poďakovala v mene svojom i členov klubu
za výbornú štvorročnú spoluprácu.
❖ ❖ ❖
 Poznáte ľadové medvede? Z televízie určite. Ale viete o tom,

že najmenej dva žijú aj medzi nami? V sobotu 15.decembra
zorganizoval Klub ľadových medveďov Veľké Uherce stretnutie
otužilcov na miestnej priehrade. Zišlo sa ich tam 106, medzi nimi
aj Imrich Bujna najmladší a Stanislav Holák mladší. V studenej
vode statočne vydržali povinné 3 minúty. Kto sa k medveďom
pridá o rok?

■ Vody uhereckej priehrady patrili otužilcom. 

Foto – Vladimír Gašparových
❖ ❖ ❖
 Aj tento rok sa v Galérii mesta Topoľčany 17.-19.decembra

■ Štvorica turistov pri inštalácii informačnej tabule.

Foto – Dana Smatanová
❖ ❖ ❖
 Každoročne obecný úrad pripravuje pre deti Stretnutie s Miku-

lášom. Tento rok taktiež. V stredu 5.decembra všetky deti spolu s rodičmi
prišli do sály
kultúrneho
domu. A boli pripravené.
Deti materskej aj základnej školy
Mikulášovi
zaspievali,
zarecitovali a týmto
si vyslúžili
sladké balíčky. Rodičia
tieto chvíle
zvečnili na
fotoaparáty, aby mali
pekné spomienk y aj
■ Hlavné postavy očakávané deťmi – Mikuláš,
po rokoch.
anjel a čert.
Foto Ing. Michal Stanko

konalo podujatie Vianoce v ľudových tradíciách. Našu obec tradične zastupovali Emília Húdoková a Ing. Zuzana Holáková,
ktorá redaktorovi TV centrál odpovedala na otázky s tematikou
vianočných tradícií.
❖ ❖ ❖
 Dňa 23. decem-

bra 2018 odvysiela RTVS posledný
z cyklu koncertov
Slovensko Advent
2018. Predpokladaný začiatok vysielania koncertu
je večer o 20:10
hod. na Dvojke. Pod
taktovkou dirigenta
Braňa Kostku vystúpi skupina Fragile
a v zbore budeme
môcť počuť a vidieť
spievať aj našu Katarínu Ofúkanú
- Saskovú.
Informácie
zozbieral,
napísal a zostavil
Peter Maťašeje

■ Dirigent, hudobník a spevák Braňo
Kostka s našou rodáčkou Mgr. Katarínou
Ofúkanou-Saskovou.
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Na sviatočné chvíle ...

O tretej básnickej zbierke Jána Badáňa sme už v našich novinách písali. Poďme si v týchto sviatočných dňoch zalistovať v jeho novej knihe. Vybrané štyri básne nám ich možno spríjemnia a obohatia...

Adventná
V opravovniach ľudských
duší
od rána sa spovedá
kostolom sa ticho nesie
predvianočná koleda
Znie tu clivá pieseň zeme
tak vznešene znie tak sladko
o tom že sa v Betleheme
narodilo Jezuliatko
Táto noc je tichá svätá
dotýka sa z neba zeme
aj v kostoloch tohto sveta
večná nádej zrazu drieme
Tisíc vločiek v okamihu
potichučky padá na zem
z vločiek nehy vybuduj si
v duši večný Jeruzalem...

Vytriezvenie
Roztrhaný paplón
rozhádzané vety
konečne mi zaplo
ako som žil predtým
Neposlušné deti
bacuľatá žienka
zopár bielych myšiek
v modrých podkolienkach
Nedopité pivá
rozmazané schody
dnes sa mi len sníva
o pohári vody
Rozhádzané šaty
otvorený kufor
vraj sa preňho vrátil
dávny priateľ z Ufo...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
pevné zdravie, rodinnú pohodu
a úspešný nový rok 2019 všetkým čitatel'om
praje redakcia
a pracovníci obecného úradu
Po dlhej a krásnej jeseni prišlo zimné obdobie. Noci sa predĺžili
a krátke dni sú chladné a veterné. V hmlistých dažďoch sa čoraz
častejšie objavujú snehové vločky, ktoré sa usádzajú na holých
konároch stromov a na zemi. Otáčame posledný list v kalendári
– v poradí už dvanásty. Ako sa všetko razom zmení! Ako rýchlo
plynie čas! Čas, tá vzácna veličina je ako dedičstvo, ktoré treba
múdro a spravodlivo rozdeliť.
Opäť sú tu Vianoce. Blúdime po obchodoch, vrážame do ľudí
s plnými taškami. Všetci máme niečo spoločné – tešíme sa na
sviatky radosti a pokoja. Pamätáme si, ako to bolo pred
rokom a veríme, že ani tohto
roku to nebude inak. Stôl bude i teraz štedrý, kút určený
vianočnému stromčeku vyčarí
úsmev a pocit rodinnej pohody. Všetci sme plní radosti a vďaky.
Darčeky pre deti, ale i dospelých sú už pripravené. Dary sú i na
stole – oblátky, med, opekance, kapustnica i ovocie. Ďakujeme
za to všetko, no najviac za dar zdravia, za to, že sme sa dožili
tohtoročných Vianoc.
Dieťa – Boh dal týmto sviatkom zmysel a obsah. Tým, ktorí predložili svoje srdcia, vie celý život prežiariť duchom Vianoc, lebo
On sa zrodil ako dobro, krása a láska.
Krajinu zaliala prudká žiara z neba – to na oblohu vyšla krásna

Vianoce
Do ľudských sŕdc a do dlaní
dnes prišli hostia pozvaní
nie neklopali na oblok
prišli tak ako každý rok
tie najkrásnejšie Vianoce
Oplátky ryba víno ovocie
hviezdy sa zmestia do dlaní
tie najkrásnejšie Vianoce
každý z nás dobre pozná ich
Keď zvonček ticho zazvoní
a celý svet dostane nový
biely nádych
odostri v srdci všetky záclony
usmej sa na tých čo ťa majú
radi
Tvoj úsmev o polnoci vykročí
tou novou nežnou bránou
ciest
koledy budú potichučky znieť
keď láskou skrásnie celý svet
A celý život budeme mať
Vianoce...

%

Smútok
v priamom prenose
Z Istanbulu do Kodane
počuť zvláštne kotkodanie
toľko sliepok sa tu motá
slušným ľuďom do života
Počuť to aj v televíznych
správach
dobre sa darí iba vrahom
zlodejom a grázlom
za každú slobodu sa platí
draho
to iba v rozprávkach
dobro vždy zvíťazilo nad zlom
V New Yorku vraj spadla veža
zasa je tu Veľká noc
Marilyn je v hrobe svieža
ktosi kričí o pomoc
V Paríži sa zasa strieľa
blížia sa k nám Vianoce
utrite si mokré čelá
o chvíľu sa začne ďalší
smútok
v priamom prenose...

%

veľká hviezda. Tá, ktorá troch kráľov, troch mudrcov z východu
priviedla na miesto chudobného Betlehemu, aby sa klaňali láske,
tej, ktorá sa zrodila pre všetkých ľudí a ktorí sa chcú ňou naplniť
a tak posilnení prežívať nielen tých pár zázračných chvíľ Vianoc.
Zvyky vianočného obdobia sa zrodili kedysi inšpirované touto
betlehemskou udalosťou. Naozajstná sviatočná nálada sa rozhostila, keď deti chodili po domoch koledovať a pod oknami spievali
krásne vianočné piesne. No v dnešnej modernej dobe sa to už
akosi „nenosí“. Vďaka Dobrej novine sa zachovalo aspoň niečo
z týchto krásnych zvykov. Tí,
ktorí sa Dobrej noviny zúčastňujú majú hrejivý pocit, že
aspoň trocha pomôžu deťom
tretieho sveta, ktoré nepoznajú pojem štedrá večera.
Nech betlehemské svetlo ožiari aj nás a slová z piesne Tichej
noci stíšia nepokoje, trápenia a pozvú k štedrovečernému stolu
najvzácnejších hostí – pokoj, radosť a najmä lásku – veď práve
ona nás posilňuje a pomáha nám prekonávať prekážky, ktoré nás
na ceste životom stretávajú. Nech je naším spoločným prianím,
aby sme v sebe našli silu spomaliť, aby sme čo najintenzívnejšie
prežili sviatočnú pohodu a načerpané sily dokázali zúročiť počas
dní všedných a náročných.

Anna Kňazeová

Kúzlo Vianoc

číslo 12/2018
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PRAVDA O DIEŤATI
(Dokončenie zo str. č. 1)

ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“
(Lk 2, 10-12).
Takáto je pravda o tomto malom biednom dieťati. Je Spasiteľom, čiže nositeľom záchrany pre celé ľudstvo a pre
každého človeka osobitne. Akú veľkú
radosť si prežívajú ľudia v ohrození,
v situácii, v ktorej si nemôžu sami pomôcť, keď sa dozvedia, že prichádza záchrana! Blíži sa niekto, kto s patričnými
schopnosťami a prostriedkami im môže
zachrániť život.
Betlehemskí pastieri poznali Starý zákon. Pochopili, že slovo Kristus znamená
Mesiáš, ktorého Izraeliti po stáročia očakávali. Anjelovo označenie Pán nebolo
len slušné oslovenie nejakého muža, ako
je to bežné v našej reči. Betlehemskí
pastieri rozumeli, že v tomto Dieťati sa
spĺňa, čo Pán Boh oznamoval cez prorokov: V tomto Dieťati je prítomný Boh.
O tri desaťročia neskôr Ježiša Krista
súdila židovská veľrada. Počas súdneho procesu vstal veľkňaz a vyzval ho:
,,Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si
nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn!“.
Pán Ježiš mu odpovedal: ,,Tak je, ako si
povedal.“ (Por. Mt 26,63-64). Túto pravdu o sebe, že je Synom všemohúceho
Boha, potvrdil Pán Ježiš o tri dni neskôr
svojím zmŕtvychvstaním.
V Dieťati, ktoré sa narodilo v Betleheme,
bol prítomný sám Boh. Preto má pre
nás zásadný význam všetko, čo toto
Dieťa neskôr, už v dospelosti, rozprávalo
a konalo.
Udalosť Kristovho narodenia je taká dôležitá pre život celého nášho ľudského
rodu, že znamenala prelom letopočtu.
Od jeho narodenia sa začína súčasný
letopočet. Jeho narodeniny oslavujeme
každý rok práve na Vianoce.
Naše Vianoce a ich zmysel teda pochopíme len cez živého Ježiša Krista. Preto
sa musíme k nemu dostať cez vonkajší
obal Vianoc. Obsahom a srdcom Vianoc
je Ježiš Kristus, osobný dar nebeského
Otca ľudstvu. Je to živý dar pre každého
z nás. V ňom náš život nadobúda zmysel,
trvalé šťastie a hodnotu pre večnosť.
Mons. Anton Kováčik,
správca farnosti

■ Vianočná
výstava nás už
tradične sprevádza adventným
obdobím.
Foto – Dana
Smatanová

Naša rodáčka vytvára krehkú cukrovú krásu

Úspechy našich rodákov a rodáčiek nás v Novom Cluse vždy zaujímali a venovali sme im
pozornosť. Nie inak tomu bolo aj pri informácií,
že časopis ŽIVOT vo svojom 48.čísle z 1.decembra tohto roku predstavil Annu Lukačovičovú – Dragulovú (na foto). Na dvojstranovej
reportáži pod názvom Sladká nádhera, doplnenej fotografiami, sa čitatelia mohli a môžu
dozvedieť, že vyrába kvety z cukrovej hmoty,
ktoré svojou dokonalosťou vyrážajú dych.
Ako sme sa dozvedeli, Anna sa tejto záľube
venuje od roku 2014. Už o rok nato sa po prvý
krát zúčastnila na veľkej amatérskej cukrárskej
súťaži Squires Kitchen, ktorá sa každý rok
koná v anglickom Farnhame. Cukrové kvety
sú tu jednou z kategórií. Vtedy dostala cenu
poroty. V roku 2016 získala bronz, v 2017tom striebro. V tomto roku v súťaži, kde sa
okrem Angličaniek zúčastnili Číňanky, Bulharky aj Rusky, sa stala absolútnou víťazkou
kategórie Kvety. Veľkou výzvou pre našu rodáčku žijúcu v Bratislave, ktorú podporuje
celá rodina – manžel aj traja synovia, je veľká súťaž. Má názov Cake International a bude
sa konať na budúci rok v apríli v Londýne. Poprajme našej rodáčke, nech sa jej aj na
tomto podujatí podarí získať ocenenie. My budeme len veľmi radi, ak potom takúto
informáciu budeme môcť posunúť aj našim čitateľom.
Text a repro-foto Peter Maťašeje

I N Š PI RÁC I E PR E G A ZD I N K Y
Tiramisu s makom
Prvé cesto:
250g cukru krupice, 3 vajíčka, 300 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva
3 dcl mlieka, 1,25 dcl oleja
Cukor šľaháme so žĺtkami do peny. Pridáme
mlieko, olej a múku s práškom do pečiva.
Z bielkov urobíme sneh a pomaly pridáme
k cestu. Vylejeme na plech s papierom a pečieme na 180°C. Podobne postupujeme aj
pri druhej piškóte.
Druhé cesto:
3 vajíčka, 200 g práškového cukru, 200 g
polohrubej múky, 1 prášok do perníka, 4 PL
oleja, 4 PL vody
Krém:
1 kondenzované mlieko skaramelizované,
250 g masla, 3 tvarohy, 2 PL kakaa, 2 balíky
piškót, 2 dcl rumu, 2 dcl silnej čiernej kávy.
Po upečení na spodok dáme bledé cesto,
natrieme 2/3 tvarohového krému- šľaháme
tvaroh + kondenzované mlieko, maslo, kakao.
Na krém poukladáme piškóty namočené do
kávy+ rum. Priložíme hnedú piškótu a dobre
zaťažíme cez noc. Na vrch potrieme zvyšnú 1/3 krému a posypeme mletým makom
(150-200g).

Orechový koláč
4 vajíčka, 200 g práškového cukru, 250g
polohrubej muky, 1 prášok do pečiva, 5 PL
oleja, 5 PL vody
Upečieme 2 krát piškótu. Do druhej pridáme 2 PL kakaa. Žĺtka šľaháme s cukrom, pridáme postupne vodu, olej a múku
s práškom do pečiva. Nakoniec pridáme
vyšľahaný sneh. Pečieme na papieri pri
180°C.
Krém:
250g masla, 1 tvaroh, 2 kusy kondenzovaného mlieka, 15dkg orechov, 2 dcl rumu
Natrieme na bielu piškótu 2/3 krému. Prikryjeme hnedou piškótou a zaťažíme na
noc. Na vrch natrieme zvyšnú 1/3 krému
a posypeme orechmi (150-200 g). Pred
posypaním orechmi môžeme roztopiť 3
čokolády ľadové gaštany v 125 ml smotany
a 2 PL masla.
Recepty poskytla p. Katarína Paliatková

NOVÝ CLUS 

6

TOTO JE JEHO HISTÓRIA
Životný príbeh muža spojeného s letectvom – II. časť

Ako spomína, mali tam haldy koristného
materiálu (vojnová korisť, pozostatky po
nemeckých ozbrojených silách, ktoré počas
vojny letisko okupovali).
V roku 1955 sa v Prahe na Strahovskom
štadióne konala prvá celoštátna spartakiáda, kde ako vojak na bradlách cvičil aj
Alojz (zaujímavosťou je, že na tej poslednej o mnoho rokov neskôr cvičila dcéra
Tatiana).
Na letisku Praha Gbely sa dostal prakticky
do prevádzkového života. Telegrafia sa dala
využívať, používalo sa spojenie na diaľkové
lety a mimo letiskové lety. Pracovalo sa
metódou A1 (nemodulovaná nosná vlna
– telegrafia – morze) to znamená, že sa
týmto spôsobom vysielali polohy, výšky,
kurz letu. Letovod určoval kde sa lietadlo
nachádza. Lietali vždy ako trojčlenná posádka pilot, letovod a rádiotelegrafista.
Alojz Maťaše sprostredkovával (absolvoval)
tieto lety v období dvoch – troch rokov.
Potom prišla podstatná zmena. Na letisko
dostali prúdové, nie nadzvukové lietadla IL 28 (12 500 metrov dostup, rýchlosť
900 km/h).Ďalšia zmena sa týkala miesta
pôsobiska. Po roku a pol v Prahe sa znovu
sťahoval.

Prieskumný letecký pluk

Prevelený bol do lokality Mladá. Do miesta
veľkého, či skôr malého ako Ješková Ves, sa
sťahoval už aj s manželkou. Svoju vyvolenú,
Irenu Bujnovú, našiel v Klížskom Hradišti.
29.augusta 1959 mali svadbu. Ako to bolo
v tých časoch zvykom, najskôr civilný sobáš. O týždeň potom, vo farskom kostole
v Klížskom Hradišti spečatili svoj spoločný
život pred oltárom. Manželka pracovala
vo Výrobnom stredisku STS Žabokreky n/
Nitrou ako účtovníčka.
Mladá bola výhradne vojenský priestor
s letiskom a ubytovacími kapacitami (12
bytov) neďaleko Lysej n/Labem, kde sídlila
tanková divízia. Vojaci, tisíce ľudí, bývali
v Miloviciach na sídlisku. Tankisti, piloti,
letovodi. Na letisku Boží dar v Mladej bol
Alojz svedkom pozoruhodnej udalosti.
Trojica vojenských parašutistov Zdeněk
Kaplan, Gustav Koubek a Jaroslav Jehlička
vytvorili svetový rekord v parašutizme pri
zoskoku z vojenského bombardovacieho
lietadla typu IL 28 (na akom slúžil aj Alojz
Maťaše). Dňa 21. marca 1957 o 08,58 hod.
v trojčlennej skupine ako príslušníci ČSLA
urobili výsadok z bombovnice IL 28. Výška
zoskoku bola z 12 580 metrov. Padáky
otvárali vo výške okolo 600 - 800 metrov
nad zemou. Dĺžka voľného pádu bola 11
660 metrov. Zoskok bol uskutočnený cez
deň. Avšak 27. marca 1957 tá istá skupina
previedla zoskok z výšky 12 815 metrov
v noci na to isté letisko. Dĺžka voľného
pádu 12 200 metrov. Obidva zoskoky boli
uznané ako svetové rekordy.

Šesť rokov

V Mladej, v 47. prieskumnom leteckom
pluku pôsobil šesť rokov. K úlohám patrilo
hľadať možného nepriateľa, prieskumné

číslo 11/2018
zo Slovenska. Vlastne sa vymenili. V roku
1967 dokončil maturitné štúdium, absolvoval dôstojnícke skúšky. Pri vojenskom
letectve pôsobil potom v hodnosti poručík.
Bol členom posádky lietadla ako palubný
rádiotelegrafista, niekedy zastupovali
letovodov, keďže ovládal aj túto pozíciu,
ale to bolo (v tom čase) tajné. Absolvoval
lety s veliteľom pluku. Bývalo to služobné

Iljušin IL 14
Dvojmotorové dopravné, alebo transportné lietadlo. Žiadne z lietadiel vo výzbroji ČSĽA
nenieslo žiadnu výzbroj. V licencii sa vyrobilo 208 lietadiel vo verziách 14,18, 28 a 32
miestne. Niektoré boli vo verziách „fotoletov“. Určené k snímkovaniu a niektoré vo verziách pre rádiotechnický prieskum.

lety, služba pilotáže v noci, ale aj také záležitosti, keď napríklad fotili celé hranice
Nemecka. Služby armádneho letectva sa
v prípade potreby využívali aj na civilné
účely. V roku 1961 bola veľká povodeň, vykonávalo sa letecké fotografovanie na základe ktorého sa robili potrebné opatrenia.
Z Mladej bol nakrátko (pol roka) prevelený
do Přerova, vrátil sa späť a zotrval tam
do roku 1966.V tom čase si dal žiadosť
o preloženie. Hlavne z rodinných dôvodov, pretože chcel, aby deti chodili do slovenskej školy. Zrealizovalo sa to aj vďaka
tomu, že jeho kamarát, Čech, chcel odísť

Dĺžka:
21,31 m
Rozpätie krídiel:
31,7 m
Výška
4,10 m
Maximálna vzletová hmotnosť: 6 535 kg
Maximálna rýchlosť:
505 km/h
Dolet :
800 km
Výškový dostup:
4 000 m
Mal dva motory s výkonom 1950 koní
Foto - internet

nočné lietanie a počas týchto letov bol
na svojom zaradení najlepší. Na Hradišti
u starkého – mal práve dovolenku - pri rádiu
sa dozvedel o invázií vojsk v roku 1968.
Životná zmena nastala v auguste roku 1970,
keď sa spolu s rodinou presťahoval do
Piešťan. Už v hodnosti majora československej armády. V tom čase vykonával
službu na letisku Piešťany na lietadlách
typu IL 14 (Iljušin).V roku 1986 z dôvodu
veku a technického opotrebenia zrušili lety
IL 14 –tkam, tak sa stalo, že nemal funkčné
zaradenie. Prestúpil do služby k vrtuľníkom MI 1(Milov) a dva roky pracoval ako
mechanik až napokon v roku 1988 odišiel
do dôchodku.

Na titulkách a s viacerými
oceneniami

■ Irena Bujnová a Alojz Maťaše pred
oltárom vo farskom kostole v Klížskom
Hradišti. Svedkami na svadbe boli Karol
Hlavačka(Emilov otec) a Viliam Belica.

Pekné októbrové slnečné popoludnie
a moja druhá návšteva na dolnom konci
Ješkovej Vsi. Na stole sa objavujú vyznamenania, odznaky, tlačové materiály. Je
čo pozerať, obdivovať, fotiť. „Toto je moja
história, ja som bol všade aktívny svazák,
aktívny vojak, všade prvý, snaživý,..“ –
rozhovorí sa pán Alojz, keď si rozkladám
a pripravujem na fotenie vojenské odznaky
a vyznamenania. Pamätný odznak na prvý
zoskok padákom, odznak rádiotelegrafistu, pamätný odznak účastníka cvičenia
vojsk Varšavskej zmluvy Štít z roku 1972,
(Pokračovanie na str. č. 7)
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TOTO JE JEHO HISTÓRIA
(Pokračovanie zo str. č. 6)

Vzorný spojár, odznaky splnených tried
vojensko-športovej výkonnosti a ešte niekoľko ďalších. Prezident Československej
republiky mu v roku 1956 udelil medailu
Za službu vlasti. V roku 1968 prišlo opäť
prezidentské vyznamenanie, tentoraz Za
zásluhy o obranu vlasti .
Úžasné dokumenty profesijného života
muža, ješkovianského rodáka, o ktorom už
v roku 1961 noviny Obrana Lidu na titulke
ku jeho fotografií napísali: „Nadrotmajstrovi Maťašovi neunikne pri streľbách na
vlečný rukáv žiadny cieľ. Patrí medzi najlepších strelcov, ktorý ničí letiaci cieľ prvou
ranou.“ Aj časopis Naše vojsko uverejnilo
o ňom obsiahly materiál s fotografiou na
titulke. Mediálnej pozornosti neunikol
úspešný príslušník leteckých síl ani v roku
1962. Bola to znovu fotografia na titulke.
Tentoraz časopisu Zápisník.

Spomienky, kamaráti a bohaté
skúsenosti

Na strojoch IL 28 a IL 14 má nalietaných
celkom 8500 hodín !!! Pocit vznášania sa,
lety nad oblakmi. Nezabudnuteľné, veľmi
pekné momenty, keď sa človek ocitne 500
metrov nad nimi, končiare Vysokých Tatier,
Alpy z diaľky. Obrysy mora počas letov
nad Poľskom, kedy vlastne prvý krát videl
more. No a kamaráti. Pilot Antonín Bročko, Slovák Štefan Briatka, pilot vrtuľníka,
alebo Ján Kvizda, Čech, zástupca veliteľa
odlúčenej časti, medzitým veliteľ letky
a dodnes sused v Piešťanoch. Veľmi dobrým kamarátom bol pilot Milan Korenačka
z Veľkých Bielic.
No zostal aj smútok nad stratou kamarátov.
Na tragédiu v Mladej, keď už dolietavali
stroje, následne sa vymenila posádka ktorá sa zrútila a všetci, ktorí boli v lietadle
zahynuli. Presmutná bola rozlúčka s nimi
v pražskom krematóriu, kde bol Alojz súčasťou čestnej stráže. Ale sú to aj spomienky
na príhody so šťastným koncom, ako bol
napríklad let zo Zvolena do Košíc. Na letisku pri ich odlete nedocenili situáciu.
Pustili ich na oblohu vo veľmi nepriaznivom, búrkovom počasí. Počas letu spadli
o vyše 1000 metrov, uháňalo ich to iným
smerom ako chceli. Situáciu komplikovalo
prerušenie rádiového spojenia, nefungovali
ani radary. Dostali sa až na Ukrajinu. Bol to
akoby neriadený let, ktorý sa ale skončil
dobre a bez nepríjemností. Za jeho zvládnutie posádku čakala odmena.
Manželka Irenka pridáva zaujímavú spomienku.Keď bol ešte ako slobodný vojak
v Ješkovej Vsi na dovolenke, práve v tom
období sa miestni hasiči chystali na súťaž,
zobrali ho medzi seba a hneď do pozície
veliteľa družstva. V Nedanovciach skončili
na II. mieste.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Text – Peter Maťašeje
Námet – Ing. Rudolf Žilka
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■ V máji
sme nemali
miesto
a odvtedy sa
uverejnenia
tejto snímky
niekoľkokrát
dožadovali.
Účastníci zrazu
Krásistov
v Rožňave.
Rest týmto
považujeme
za splnený.
Posledným spoločným podujatím nášho turistického klubu je už po dlhé
roky prechod severnou časťou Tríbečského pohoria. Obľúbená túra na
Brezovú, opradená mnohými, viac, či menej uveriteľnými príbehmi,
sa už stala pre turistov legendou. Tento ročník si prišla 1.decembra
aj napriek studenému a zamračenému počasiu vychutnať dvadsiatka
našich členov, doplnená o troch našich kolegov z Bošian.
Po krátkom privítaní predsedu Vlada vyrážame. V doline nás pozdraví Ondrej Strmeň. Dnes
sa koná poľovačka, tak v rámci dobrých vzťahov s poľovníkmi vystupujeme na Vrchhoru
po asfaltovej ceste. Braňo Beliansky nám ukazuje nové dvere na tunajšej kaplnke, na
výrobe ktorých sa osobne podieľal. Pokračujeme na štátnu cestu, vedúcu do Uheriec.
Nesmie chýbať spoločná fotka a následne odbočujeme do Drahožickej doliny. Prejdeme
lesom a čaká nás ostrý výšľap ku najvyššiemu bodu dnešnej túry, 632 metrov vysokému
Oselnému vrchu. Prichádzajú ľudia aj od Veľkých Uheriec, medzi nimi nestor miestnej turistiky, pán
profesor Krištien,
s ktorým sa srdečne privítame. Časť
výpravy vystupuje
až na vrchol, ostatní
zvolia oddych a doplnenie stratených kalórií. Veľké skaly sa premieňajú na stoly plné
samých biopotravín- slanina, klobásy, sušené mäso, syry, koláčiky a na zohriatie horúci
čaj s biopálenkou. Braňo v sebe nezaprie vášnivého hubára ani v tomto období a doslova vysekáva zamrznuté hlivy z mohutného stromu. Ale treba ísť ďalej, opäť klesáme
horou až pod Dobrolínske skaly. Posledný strmý kopec a sme na lúkach, kde už vidíme
náš cieľ. Na chate je už veselo, vidno veľa ľudí a hrá hudba. Pri príchode obdržíme
účastnícke listy a v mene organizátorov nás privíta starostka V. Uheriec, Ing. Chalupová.
Predseda KST chýba, tradičný guláš však nie. Štefan Adamík nám nadeľuje poriadne
porcie, chutí snáď ešte lepšie, ako vlani. Srdečné rozhovory s priateľmi a známymi by
mohli trvať aj dlhšie, ale je čas ísť. Rozlúčime sa a pokračujeme k poslednému bodu
dnešnej túry, obce Radobica. Ešte jedno spoločné foto. V miestnom hostinci U Plachtu
sa zohrejeme a občerstvíme. Autobus nás vezie do Partizánskeho, kde si v miestnom
pivovare vychutnáme nefalšované pivo bez chemikálií. Pekná bodka za krásnym dňom.
Cestou domov rozoberáme čerstvé zážitky a dojmy a už sa tešíme na ďalšie spoločné
podujatie. Aj keď kalendárny rok končí, turistika je tu stále. Tak dovidenia na sviatok
Troch kráľov, priatelia. 
Emil Sasko

NAJLEPŠIE NAKONIEC

■ Turisti klížski, ješkovianski, bošianski aj z Partizánskeho na spoločnej fotografii pred
odchodom z Brezovej.
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O hokejovom dianí, ktoré spoznalo aj Slovensko

číslo 12/2018
tohtoročných sviatočných dní?
Hrať sa bude určite na Zimnom štadióne
v Zlatých Moravciach. Štefanský pohár,
ktorý býva najkvalitnejší zápas lebo všetci
sú doma zo sveta. A Winter classic určuje
počasie, čiže ťažko povedať.

Riadne prekvapený zostal redaktor Slovenského rozhlasu Michal Herceg, keď si v jednom
z jarných čísiel našich novín prečítal o tom, že u nás máme KHL. Bolo práve pred majstrovstvami sveta v hokeji. Považoval to za pozoruhodnú záležitosť a vzápätí mi odpovedal,
že by o našich hokejistoch rád nahral rozhovor do Rádia Regina. Veci sa začali hýbať. Mal
som šťastie. Oslovil som Stanislava Holáka ml. a ten nemal námietky. Bez zaváhania sa
podujal do úlohy akéhosi tlačového emisára klížskej KHL. Už onedlho so spomínaným Chcel by si priaznivcom hokeja niečo
redaktorom nahrávali zaujímavý rozhovor. Čas sa posunul. Napadlo mi, že by bolo dobré odkázať?
Makať, trénovať a úsmev na tvári. Nie je nič
dozvedieť sa, aká tá KHL bude v novej sezóne. O tom, koho osloviť na rozhovor premýšľať
krajšie, ako keď sa robí šport s radosťou.
nebolo treba. Na moje otázky ochotne odpovedal Ing. Stanislav Holák...
Priaznivci hokeja a najmä klížskej hoke- mužstvo ho vyhralo viackrát ako jeho Ďakujem za rozhovor!  Peter Maťašeje
jovej ligy sú už nedočkaví. Veď sa blíži súper?
9.ročník súťažných zápasov.
Kedy presne KHL začína?
Nikdy nemá stanovený pevný
termín, ale väčšinou v polovici
októbra a prvé dve kolá sú rátané ako prípravne zápasy.
Existuje nejaký rozpis zápasov, alebo sa ich dátumy určujú
priebežne?
Určuje sa to podľa toho, ako si
tzv. ukradneme hodinu v rozpise ľadu v HC Topoľčany a tento
rok je to vždy sobota o 17- tej
hodine. Vždy si to pozeráme cez
internet na ich stránke.
K hokeju to samozrejme patrí.
Obmeny v kádroch, noví hráči,... Draftuje sa už aj v Ješkovej Vsi a na Klíži?
■ Hokejisti klížskej hokejovej ligy (KHL) v minulej sezóne. Na spoločnej snímke hráči White
Áno, prvé ročníky sa to robilo. a Blue Horný rad zľava: Juraj Greguš, Peter Žilka, Tomáš Bielich, Kristián Káčer, Peter PavDvere majú otvorené všetci, líček, Rastislav Stanček, Ivan Chrenko, Roman Bielich, Robert Chrenko a Marek Najman.
len treba prísť a nebáť sa a mať V dolnom rade zľava: Adrian Varga, Juraj Neštepný, Ladislav Káčer, Martin Stanko, Ján
troška zodpovednosti chodiť Najman, Stanislav Holák, Richard Mihaleje a Radovan Bielich.
pravidelne.
Posledným víťazom boli bieli - White. Sú O Mačka kap sa nehráva od úplného začiatfavoriti aj pre tento ročník?
ku, iba posledných päť rokov. Vedú modrí 3:2.
Určite áno. Sú po tých rokoch. Vypracovali Nezvyčajný názov zaiste cennej trofeje.
sa a majú dobrého ťahúňa na góly.
Keďže zimy už také priaznivé nebývajú
Mohol by si nezainteresovaným priblížiť,
A čo mužstvo modrých - BLUE. Ako sa pri- o akú trofej ide a prečo ten názov?
a futbal sa hrať väčšinou na ihrisku nedá,
pravilo na novú sezónu ?
vymenili sme kopačky za korčule. Príďte
Je to drevená socha mačky, na ktorú sme dali
Kapitán modrých Laco Káčer poctivo tré- vyrobiť podstavec z nereze, kde sa gravírujú
povzbudiť a zabaviť sa na hokej 26.12.
noval v lete na bicykli, ale zatiaľ to nie je mužstvá, ktoré danú sezónu vyhrali. V NHL
2018 o 15-tej na štadión do Zlatých Movidieť :-))), ale nič špeciálne ako mužstvo hrávajú o Stanley cup, Stenlyho pohár, a my
raviec (kúsok za futbalovým na pravej
sme spolu nerobili.
hráme s nadsázkou, o Stanovu mačku - Stenly
strane), kde sa odohrá
Hráva sa o Mačka cup. Aký je stav po cat. Taká slovná hračka. Inak túto mačku
Štefanský hokejový pohár
ôsmych súťažných ročníkoch. Ktoré venoval kapitán modrých Ladislav Káčer
keďže sa ju bál mať
Budete vidieť bývalých i súčasných futdoma, vyhral ju totiž
balistov Veľkého Kliža, ako im to ide na
v tombole. Tak sme
korčuliach s hokejkami.
začali o ňu hrávať.
Samozrejme takéto nápady sa rodia
po pár pohárikoch
ohnivej vody.
Jeden z prvých pozdravov, ktorý sme
dostali do redakcie, nám poslala rodina
Očakávaným
sviatkom klížskoMališková. Opäť netradičný – vlastnoruč-ješkovianskeho
ne vyrobený originál.
hokeja býva WinNech sú Vianoce vás i vašich blízkych nater classic (zápas
plnené pokojom v duši a láskou v srdci.
pod holým nebom
V novom roku nech je všetkého dosť, spoStanislav Holák (vľavo) s redaktorom Michalom Hercegom počas
– pozn. redakcie).
kojnosť, šťastie a zdravie nech sú denný
nahrávania rozhovoru o klížskej KHL do Slovenského rozhlasu.
Bude sa hrať na
hosť.Mališkovci
Uskutočnil sa 19.apríla tohto roku.
Foto – Dana Smatanová Štefana aj počas
Red.
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