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en si to priznajme. Väčšina z nás každoročne očakáva aký bude program. Koľko ľudí, aké masky, aké
scénky, koľko smiechu, aký sprievod, aká nálada, aká
atmosféra, akú spontánnosť radosť a nenútenosť prinesie
fašiangový čas. Tento rok sa dňom s veľkým „D“ stala
sobota 10. februára.

Zabíjačkové špeciality

Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 2.

Po roku prišiel ten správny fašiangový čas a my
Vás fašiangovníci s radosťou vítame zas.
Zas rok s rokom stretol sa, a my Ti Bože ďakujeme,
že všetkých nás, pri živote udržať si ráčil.
Už tu máme zasa slávu, avšak novú, všetci sa tešia, že
nového fašiangu dožili sa spolu a zdraví veru.
Sme radi, že zase všetci sme pokope, že zubatá nikomu,
na dvere neklope.
Keď sú tu aj tetka Bielicheje, aj to slniečko, dnes akosi
inak hreje.
Nech ich už elektrika netrasie, nech sa radšej naše
brucho od smiechu a radosti roztrasie.
Nálada vlani bola veru dobrá, veď fašiangovníci všetky
zarobené eurá, na návykové látky a pampersky minuli.
Dnes by už chceli vopred zálohu, a niektorí, že však
nech ešte niečo pridajú aj z obecného úradu.
No starostka, že už ďalšie nedá, že radšej zabije veľké
prasa a zabíjačková kaša to bude, odmena Vaša.
Teraz si myslia, že však krčmárka naša dobrá, dá nám
ďalšie ťažko zarobené eurá.
Jej muž však kričí: „ Ej Mariška, nechaj aj pre rodinu,
aby sme doma celý rok nejedli len samú huspeninu.“
Nech teda veľa ďalších fašiangov, ako tradícia velí,
dožijeme v zdraví a nezabudneme otvárať svoje srdcia
a dvory.
Ani sme sa nenazdali a oslava končí, preto poďakovať
sa Vám všetkým otvoreným srdcom patrí.
Nech Vám dobrí ľudia stále s láskou veľkou, ako za našich predkov, dávajú, slaninky, klobásky a teda aj
tie euríčka, aby dlhé roky neustála dobrá náladička.

rok 2018

ročník XXIII.

Bola to akiste náhoda, že početná turistická skupina
z Oslian (o ich návšteve píšeme na inom mieste) si vybrala za návštevu našej obce práve tento deň. Zostali

VEĽKOKLÍŽSKE
FAŠIANGOVÉ
ČASY

Foto - Peter Maťašeje
príjemne prekvapení pri informácií, že v kultúrnom dome majú možnosť zakúpiť si zabíjačkové
špeciality. Radi ju využili. Podobne ako viacerí naši občania ako i ďalší hostia a návštevníci.
Takáto ponuka sa stáva už pravidlom a zároveň navodzuje sviatočno – veselú atmosféru. Tá
hustne postupne s pribúdajúcim časom a okolnosťami, ktoré ten čas sprevádzajú.

Poďte ide sprievod!

Takto alebo nejako podobne si povedali viacerí niečo po trinástej hodine napoludnie
a vyšli von... Sprievod všakovakých masiek
doprevádzaný speváčkami z Chor de Clus
(Pokračovanie na str. č. 4)

■ Účinkujúci vo fašiangovom programe predvádzali skvelé výkony. Nad všetkými vynikal svojim
hereckým prejavom Milan Matejov (na snímke vpravo).
Foto – Peter Maťašeje
Obec Veľký Klíž, kultúrna a športová
komisia pri OZ pozýva všetkých občanov
na divadelné predstavenie
ochotníkov zo Skýcova, ktoré
sa bude konať 18. marca 2018
v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti.

Kultúrna komisia pri OZ pripravuje Veľkonočnú výstavu. Uskutoční sa 25.marca
2018 v kultúrnom dome. Exponáty môžu občania priniesť
v sobotu 24.marca 2018 v čase od 16.oo.- 18.oo hod.

POZVÁNKY

PÔSTNE OBDOBIE
Popolcovou stredou sme začali pôstne
obdobie. Je to šesť týždňov prípravy na slávenie veľkonočného tajomstva. Obsahom
tohto obdobia by malo byť uvažovanie
o zmene zmýšľania, uznanie svojich slabostí a nedokonalostí, pokora či duch zmierenia. Zdržanlivosť v jedle je v súčasnosti
zúžená na minimum. O to viac by sme sa
mali cvičiť v sebaovládaní a oživovať v sebe
ducha obetavosti, lásky i služby. V tejto
snahe nám pomáhajú modlitby Cirkvi,
pôstne pobožnosti a slová Svätého písma.
Pôstne obdobie nám v prvom rade pripomína Božie milosrdenstvo, ktoré sa
prejavilo v Ježišovi Kristovi, najmä v jeho smrti na kríži. Zomrel za naše hriechy.
Bol to najväčší prejav jeho lásky. Druhá
vec, ktorú nám pôst prináša, je pozvanie.
Každý by mal osobne odpovedať na túto
jeho lásku. Naša odpoveď sa má prejaviť
v ochote nasledovať Pána Ježiša, v ňom
rozvíjať svoj každodenný život tam, kde
žijeme – vo svojom prostredí, na svojom
mieste, vo svojom povolaní, so svojimi
problémami a schopnosťami.
Toto je pôstne rozhodnutie, lebo je prejavom ducha obety. Pán Ježiš nám nesľubuje pohodlnú cestu životom. Otvorene
nás pozýva k nasledovaniu: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme
svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje“
(Mt 16,24). Táto jeho výzva sa zdá byť príliš
tvrdá. No nie je to tvrdosť proti životu, ale
služba životu. Pomáha nám zvládnuť seba
samých a tak zvládnuť aj svoj život.
(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci február 2018 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Ing. Miroslava Bielichová Kl. Hradište 50 rokov
Pavel Bielich
Klíž
70 rokov
Emília Bielichová
Klíž
80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Oľga Bielichová
Klíž
83 rokov
Mária Švecová
Kl. Hradište
84 rokov
Alojz Kňaze
Kl. Hradište
84 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 2/2018
Nepoznám nikoho, kto by nemal rád cestovanie. Všetci cestujeme, azda len do vedľajšej dediny, či mesta. No to najznámejšie
je cestovanie za oddychom do zahraničia.
Zahraničie je lákavé, ale poznáme krásy našej
krajiny? V tomto mesiaci som sa znova presvedčila o tom, že ľudia sú šťastní a nadšení
ak zavítajú na krásne, pamätihodné miesto
tu, u nás. Dúfam, že všetci si vážime, propagujeme a tešíme sa z nášho krásneho kostolíka
na hradišskom cintoríne
a z ukľudňujúcich hôr. Tak
ako náš turistický klub
objavuje Slovensko, tak
aj našu malebnú dedinu prišlo po prvý krát
navštíviť 34 turistov z KST Žarnov Oslany,
na čele s Ing. Jánom Repom. Najskôr splnili
turistické poslanie výstupom na Michalov
vrch a následne navštívili kostolík sv. Michala
Archanjela. Tu ich prišli privítať aj členovia
klubu KST Ostrá Veľký Klíž s prítomným predsedom Vladimírom Saskom. Bývalý predseda,
Peter Maťašeje, sa chopil role sprievodcu.
Po náučnom a zaujímavom výklade si všetci
všetko pofotili a s veľkou radosťou zamierili
do kultúrneho domu z dôvodu konanie fašiangov a fašiangového sprievodu. Tí mali teda
šťastie! Veríme, že stále viac a viac ľudí, či
z blízka, či z ďaleka príde do nášho domova
so záujmom objaviť jeho krásy, ktorých určite
nie je málo!
Paulína Maťašeje

SPOMIENKA
NA MAMIČKU

Stále je smutno a ťažko nám všetkým. Nič
už nie je také, aké bolo predtým. Všade
okolo nás chýba Tvoj hlas. Mala si rada
život, my Teba a Ty nás. Skromná a láskavá si bola v svojom živote a veľká vo
svojej láske a dobrote. S kytičkou kvetov
budeme nad Tvojim hrobom stáť, modliť
sa a ticho spomínať. Žiarila z Teba láska
a dobrota, budeš nám chýbať do konca
života. Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.

Vždy
vítaní

Dňa 19.februára 2018 uplynulo deväť
rokov čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, manželka a babina

Róbert, nar.12.2.2018, rodičia Marianna
Šusterová a Róbert Gurecký

•••••

Emil Chrenko * 22.4. 1959 † 13.2.2018
Helena Deviatková, rod. Halmová

*11.10.1928 † 20.2.2018

Mária P o l i a k o v á
S láskou v srdci spomínajú manžel
a dcéry s rodinou

No nielen hlas, ale mali sme tú česť poznať ho aj osobne. Nie raz navštívil
našu obec. Stretali sme sa s ním, nechýbal pri slávnostnej inaugurácií našej
poštovej známky s románskym kostolíkom, bol prítomný pri spomienke
na spisovateľa Ladislava Ťažkého. Pri tejto
príležitosti so mnou
robil rozhovor do Slovenského rozhlasu. To sú len niektoré z jeho návštev
a stretnutí u nás. Väčšina ho však poznala práve podľa hlasu. V Slovenskom
rozhlase mal na starosti región Hornej Nitry. Venoval sa spravodajstvu, ako
i publicistike. Celé roky sme počúvali jeho zaujímavé a pútavé reportáže.
Už nebudeme. Marián Ondáš náhle zomrel 2.februára vo veku 69 rokov.
Česť jeho pamiatke!
Peter Maťašeje

Poznali sme jeho hlas

PÔSTNE OBDOBIE

Svadobné fotografie
Oznamujeme občanom, že pripravujeme 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.
Termín výstavy bol stanovený na nedeľu 8. apríla.
Ďakujeme.
ocú

(Dokončenie zo str. č. 1)

Duch pokánia a sebazapierania nám pomáha nachádzať vnútornú rovnováhu, poznávať, že
duchovné hodnoty stoja nad materiálnymi, stávať sa veľkými a silnými ľuďmi. Len tí, ktorí
sa vedia ovládať v maličkostiach, sa môžu odvážiť aj na veľké skutky. V duchu evanjelia
možno žiť šťastným životom.
Vo svojej viere potrebujeme byť otvorení voči Božiemu slovu a spojení v modlitbe s Pánom
Bohom. Hlavné úkony kresťanského života v pôstnom období sú tieto: Pripomínať si svoj
krst, oživovať v sebe vieru, nádej a lásku, počúvať Božie slová, sústredenejšie sa modliť,
obnovovať si ducha pokánia. Vďaka Božej milosti sa môžeme každý rok pokáním očistiť
a tak sa pripravovať na slávenie veľkonočného tajomstva. Len v tichosti a v samote môže
človek poznávať sám seba, svoje dobré aj zlé stránky; dobré rozvíjať a zlých sa zbavovať.
V dnešnej dobe sa mnohí nazdávajú, že majú priveľa úloh, starostí a povinností a nemôžu
plytvať časom a v tichosti o sebe premýšľať. Tak sú pohltení materiálnymi vecami, že nemajú
čas pre duchovné hodnoty. Čas venovaný duchovným záležitostiam považujú za stratený.
Podľa nich treba neustále tvoriť, stavať, vyrábať, budovať. Netreba zabíjať čas modlitbou
a myšlienkami na Boha, len to zbytočne zdržiava.
My sa však nenechajme mýliť takýmto zmýšľaním. Nepodliehajme pokušeniu falošnej sebadôvery, že si vystačíme sami bez Pána Boha. Pán Ježiš nám pripomína dôležitú pravdu:
„Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4). Zvlášť
v pôstnom období máme veľa dôvodov i príležitostí riadiť sa týmito slovami.
Pôstne obdobie je dobou pokánia. Nič na tom nemení súčasná neochota používať tento
výraz. Hovoríme skôr o zvládnutí svojho života, o sebaovládaní. Vo Svätom písme sa pokánie chápe ako obrátenie, zmena zmýšľania, očistenie srdca. Srdce v biblickom chápaní
predstavuje totiž najhlbšie vnútro človeka. Preto sa v 51. žalme modlíme: „Bože, stvor vo
mne čisté srdce“. To znamená celého ma očisti až do hĺbky. Očisti moje myšlienky, moje
želania a túžby, moje plány a postoje, moje slová a skutky. Základná zmena človeka teda
spočíva v očisťovaní srdca. 
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Vodná nádrž v Doline
V týždenníku Topoľčianske noviny MY ste
mnohí zaznamenali článok TASR o chystanej výstavbe protipovodňovej nádrže
v našej obci. Iniciatíva na vybudovanie
vodnej nádrže vzišla z podnetu Urbárskej
spoločnosti Veľký Klíž, ktorá už pred mnohými rokmi zvažovala výstavbu vodnej
plochy v časti Dolina, ktorá by slúžila na rekreačné a športové účely. Vlani členovia
spoločenstva schválili prenájom pozemku
súkromnej spoločnosti R-consult z Uhrovca.
Miesto, kde je stavba navrhnutá, je pod
urbárskou chatou Prameň, na hranici katastrov Klíža a Klížskeho Hradišťa. Stavba
je zatiaľ v štádiu prípravy a vybavovania
potrebných dokladov. Investor v spolupráci
s urbárskou spoločnosťou sa hodlá zapojiť
do výzvy na získanie prostriedkov pre
prefinancovanie nákladov na výstavbu
diela. Predpokladaný začiatok výstavby
je 1.Q/2019 a ukončenie 3.Q/2019. ts

číslo 2/2018
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Začiatok roka máme úspešne za sebou a k nemu patrí aj poohliadnutie sa za rokom uplynulým. Sobota 20.január, šesť hodín večer.
Zasadačka kultúrneho domu sa zapĺňa. Prítomných členov privíta
predseda Vlado Sasko a po ňom Dano Král informuje o progra-

T U R I S T I H O D N O T I LI
me výročnej schôdze. Správu o činnosti za rok 2017 predniesol
predseda Vlado Sasko. Skonštatoval, že klub má 101 členov vo

■ Pozoruhodný moment výročného stretnutia: najstarší člen
klubu 82-ročný Pavol Neštepný v spoločnosti dvoch nádejí našej
turistiky 3-ročnej Haničky Belianskej a 2-ročného Sebastiána
Kňaze s mamičkami.
Foto – Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke
 RTVS 2 uvádza v popoludňajších hodinách reláciu Ahoj Sloven-

sko – magazín o živote v regiónoch. Súkromná stredná umelecká
škola v Hodruši – Hámroch predstavila divákom 23.januára 2018
takmer zabudnuté študijné odbory - remeslá, ktoré sa vyučujú
na tejto škole. Študent umeleckého kováčstva Sebastián Bielich
z Ješkovej Vsi porozprával o pozoruhodných dielach, ktoré v rámci
štúdia vytvoril – plastiky, svietniky, rôzne meče...
 Slávnostným úderom na gong otvorila starostka obce Klátova
Nová Ves Ing. Iveta Randziaková už 4. reprezentačný školský ples
základnej školy. Konal sa 27.januára 2018 v miestnom kultúrnom
dome. Osvedčená skupina Fanatik hrala do tanca i na počúvanie
takmer 140 návštevníkom plesu.
 V poradí druhá Detská svätá omša v tomto roku sa uskutočnila
v našom farskom kostole v piatok 9.februára. Zúčastnilo sa jej
14 detí. Všetci veriaci si počas bohoslužby mohli vypočuť sedem
piesní v ich podaní.
 Názov Kračiny sa
na označenie jednej
z ulíc v našej obci
používa už oddávna. Tabuľu s názvom
tejto miestnej časti vyrezal z dreva
Dušan Hudok. Miluje prácu s drevom a tiež rád vo
voľnom čase vyrezáva sochy. Tabuľa
je osadená pri dome
Róberta Hrdého. Pri
jej osadzovaní pred
fašiangami pomáhali syn Dušan, brat
Ivan a sused Miloš
Hudok.
 V stredu 21.
Foto - Anna Hudoková
februára sme zaznamenali ďalší mediálny výstup z našej obce. TV Markíza v relácií Reflex
predstavila Jozefa Paučeka a jeho pozoruhodné dielo. Reláciu

vekovom rozpätí 2 až 82 rokov! V krátkosti komentoval jednotlivé
akcie. Vyslovil nespokojnosť s nízkou účasťou na brigáde ku Dňu
zeme. Naopak, vyzdvihol pomoc 5 členov nášho klubu pri organizovaní Medzinárodného turistického zrazu V4 na Duchonke.
Skonštatoval, že na 17 akciách sa zúčastnilo spolu 561 turistov.
Pekné číslo, čo poviete? Vypočuli sme si aj správu o hospodárení
od Danky Smatanovej, ktorú odobril predseda RKK Emil Sasko.
Nechýbalo ani ocenenie. Tentoraz si odmenu vyslúžili ženy, ktoré
sa počas zimného regionálneho zrazu starali o prípravu pohostenia. Odmenou im bol aj ďakovný potlesk všetkých prítomných.
Po dvoch rokoch sa volil aj nový výbor. Plénum odhlasovalo, že
bude pracovať v starom zložení. Ing. Tatiana Sasková vo svojom
príhovore ocenila prácu klubu a hlavne poďakovala za pomoc pri
akciách organizovaných obcou. Vyslovila presvedčenie, že tak
tomu bude aj naďalej. Popriala turistom veľa pekných zážitkov
aj v tomto roku. V diskusii vystúpil Jozef Bielich, ktorý ocenil
vysokú úroveň zimného regionálneho zrazu turistov, ktorý mal
len jeden zádrhel – nové oplotenie bez možnosti prechodu
po zemi, lebo za plot sme sa dostali iba po zdolaní nie celkom
bezpečných drevených schodíkov. Vyzval vedenie klubu aj obce,
aby túto vec prerokovali so Štátnymi lesmi SR. Skonštatoval tiež,
že žijeme v obci s bohatou históriou, obklopenej krásnou prírodou
ale - nevieme to predať. Navrhol vytvoriť náučný chodník s informačnými tabuľami. Vlado Sasko ponúkol
členom možnosť zakúpiť si klubové tričká
a predĺžiť si členstvo v klube. Záver už
Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,
tradične patril audiovizuálnej prehliadke
pozemkové spoločenstvo, zvoláva dňa
obrázkov a videí z jednotlivých turistických
3.marca 2018 o 15,oo hod. valné zhroakcií klubu a jeho členov. Dobre sa veru
maždenie v Kultúrnom dome v Klížskom
na ne pozeralo pri malom občerstvení.
Hradišti.
Ing. Zuzana Holáková

OZNAM

Foto - Peter Maťašeje

v repríze uviedla aj TV Doma v nedeľu
25.2. Nie prvý a nepochybne nie posledný
raz bolo zviditeľnené úsilie nášho spoluobčana, ktorého zaujímavo vybudované
objekty sme v našich novinách predstavili
vo vianočnom čísle.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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VEĽKOKLÍŽSKE FAŠIANGOVÉ ČASY
začal svoju púť. Po niekoľkých zastaveniach
sa napokon z časti obce Klíž presunul do Klížskeho Hradišťa. Tu, presnejšie na Pláni, bolo
finále tejto časti programu. Gazda s gazdinou (Marian Dobiaš a Eva Pauerová) spolu so
všetkými účastníkmi tohto veselo smiešneho
putovania dostali na ražeň posledný kus slaniny, klobásu, pohostili sa a pomaly sa vrátili
do svojich domovov.

(Dokončenie zo str. č. 1)

Lepší, ako sa čakalo

Už sa vravelo, že ani nebude, alebo že bude
málo obsažný a pestrý. Omyl. Program bol.
Dobrý, opäť originálny a zábavný. V kultúrnom
dome sa po ôsmej hodine večernej len ťažko
hľadali voľné miesta. Za stolmi už sedeli
nedočkaví návštevníci fašiangovej zábavy.
Všetko pripravené, na stoloch neodmysliteľné
fašiangové šišky a hudobná produkcia u nás
už známeho telesa Shaker´s Live Band. Ako

číslo 2/2018
prvé sa v programe Pochovávania basy predstavili pásmom žartovných piesní speváčky
z Chor de Clus. Po tanečnom kole program
pokračoval číslom zjavne športovým. Dvaja
usilovní a nabudení tenisti si však k svojej
hre museli povolať pomocníka. Riadnu dávku energie a živočíšnosti priniesla do sály
cigánska tanečná skupina. Aj zlatokopku vo
svojom strede mali, aj sa dobre zabávali a početné obecenstvo naozaj pobavili. Nemožno
nespomenúť istú, sporo odetú, „havajskú
ženu“. Akoby v programe ani neúčinkovala,
akoby ani žiadnu úlohu nemala, no kde sa

Aj sa rokovalo, aj hodnotilo, aj zabávalo,...
Zaplnená zasadačka Obecného úradu patrila v pondelok 5.februára členom Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Tá máva svoje výročné schôdze vždy vo fašiangovom
čase. Dobre vymyslené. Pri jednom stretnutí zhodnotia uplynulý rok, povedia si, čo ich
čaká v novom roku, podiskutujú a napokon sa zabavia. To presne sa dialo v spomínaný deň,
presnejšie podvečer. Predsedníčka Irena Bujnová na úvod privítala hostí. Z regionálnej rady
JDS v Partizánskom prišiel predseda Ing. Peter Matloň. Chýbať nemohla ani starostka obce
Ing. Tatiana Sasková a média zastupoval šéfredaktor Nového Clusu.

Bohatá činnosť

Elena Janáková prečítala program výročného rokovania. Predsedníčka klubu, ktorý má v súčasnosti 26 členov, zhodnotila činnosť vo výročnej správe. Skonštatovala, že jeho členovia
sa stretli na pravidelných mesačných schôdzach 12 krát v uplynulom roku (3 x na Urbárskej
chate, 2 x v Miloslavovej Zemi, ostatné stretnutia boli v zasadačke Ocú). Vymenovala všetky
ďalšie aktivity, ktoré klub pripravil pre svojich členov, ako i pre širšiu verejnosť (všetko
sme priebežne zaznamenávali v našich novinách, preto ich na tomto mieste nebudeme
vymenovávať). Okrem iného Irena Bujnová zdôraznila, že klub mal dvoch ocenených pri
príležitosti ich významných životných jubileí. Boli to Anna Neštepná a Ing. Peter Sasko.
Po výročnej správe prečítala Anna Melušová správu o hospodárení klubu. K slovu sa potom opäť dostala predsedníčka klubu, ktorá priblížila plán práce na rok 2018. V mesiaci
marec sú prihlásení do televíznej relácie Inkognito. V apríli, po Veľkonočných sviatkoch,
plánujú zorganizovať výstavu svadobných fotografií. Okrem iného sa chcú v nasledujúcich
mesiacoch zúčastniť na olympiáde seniorov v Partizánskom, spolupodieľať sa (spolu s OZ
Tu žijeme) na organizovaní Poďakovania za úrodu a na obnovení tradície pálenia Jánskych
ohňov. Aktívne sa chcú zúčastniť na podujatí Jeseň je dar. V závere roka plánujú návštevu
divadla. Radi by zorganizovali dva výlety. Jeden je nasmerovaný do Komárna, druhý do Rakúska. Ako predsedníčka zdôraznila naďalej chcú úzko spolupracovať s obecným úradom.
Tento – nepochybne bohatý plán činnosti – predsedníčka dala odsúhlasiť hlasovaním. Nikto
nenamietal. Jednohlasne schválené!

V rovnakom zložení

Dôležitým bodom programu boli voľby výboru, keďže sa klub nachádzal v medziobdobí,
kedy mali spomínané voľby prebehnúť. Nič sa nezmenilo. Jednohlasne bol na ďalšie volebné
obdobie zvolený staronový výbor. Predsedníčka Irena Bujnová, pokladníčka Anna Melušová,
členka výboru Elena Janáková. Potom už nasledovala diskusia. Ako prvý sa k prítomným
prihovoril Ing. Peter Matloň z Partizánskeho. Venoval sa problematike zvyšovania dôchodkov, vyplácania tzv.starodôchodkov. „Malá organizácia, no o to väčšie aktivity“, povedal
na margo činnosti a dodal doslova... „klobúk dole“. Spomenul tiež populárne rekondičné
pobyty dôchodcov. Miesta, kde boli a môžu byť smerované, ako je možné sa ich zúčastniť
a podobne. Do diskusie sa zapojila aj starostka obce. Ocenila bohatú činnosť klubu a zároveň poďakovala za dobrú spoluprácu. Ing. Matloň predal Ďakovné listy, ktorými okresná
organizácia ocenila zaslúžilých členov. Prevzali si ich predsedníčka Irena Bujnová, Anna
Melušová, Anna Valúchová a Anna Neštepná. Za vzornú spoluprácu si ocenenie prevzala aj
starostka obce Ing. Tatiana Sasková. Ing. Matloň oznámil, že takéto ocenenie bolo udelené
aj rezbárovi Jozefovi Jonisovi. V diskusií vystúpil ešte Ing. Anton Goga. Poukázal na problém riešenia bytovej otázky dôchodcov, ktorí už nevládzu, resp. do budúcna nebudú môcť
sami obhospodarovať svoje rodinné domy sami. Predsedníčka klubu napokon oznámila, že
budúce stretnutie budú mať členovia klubu v pondelok 5. marca.

Spevom, plačom i úsmevom ...

Na stoloch chutné šišky, chutné porcie klobások so slaninkou, aj niečo do kalíška. Jasné, veď
sú fašiangy. Mgr. Mária Zajacová spustila na klávesách hudobnú produkciu, na ktorú už čakala
päťčlenná ženská spevácko - cigánsko – fašiangová skupina. Žartovné pesničky rozveselili
osadenstvo. Pohotovostný záchranca sa snažil, no chuderke base už pomoci nebolo. Zavolali
farára. Plačky plakali, farár odriekal svoje originálne formulky, ktoré neboli ani tak smutné
ako skôr zábavné. Veď sa v nich našli viacerí, čo v sále sedeli a dobre sa zabávali. A zabávajú
sa na tom možno až doteraz. Ak pravda, ešte na tú parádnu veselú náladu nezabudli.
Peter Maťašeje

■ Fašiangový sprievod navštívil aj v tomto
roku stanovište s občerstvením na Kračinách. Najmladšími fašiangovníkmi boli
Eliška a Ondrík Tomanovi v krojoch a s fujarou.
Foto – Júlia Tomanová
zjavila salvy smiechu a údivu vyvolávala.
Zasa nejaké tanečné kolo a nasledovala TOP
scénka večera. Konštatovanie, ktoré viacerí
vyslovili až po zhliadnutí situácie šestice ľudí
„z rôznych sociálnych skupín“, ktorí sa ocitli
na akomsi filmovom predstavení. Problémom
bolo, že mladej zaľúbenej dvojici sa neušlo
miesto vedľa seba... V scénke, ktorá už nabrala takmer divadelný charakter a iný rozmer
hereckého stvárnenia, sa opäť raz zaskvel Milan Matejov. Odľahčenie, a to doslova, prišlo
v zápletke, v ktorej jedna domáca pani, zle
pochopila istý inzerát v novinách. Prerábky
kúpeľne sa preto nedočkala... Následne už
zazneli známe tóny a na márach priniesli
bratia hasiči chuderku basu. Za nimi sprievod
smiešno-veselých postavičiek. Tak ako vždy.
Dôstojno–humorný, pestrý a nápaditý. Plačky
nariekali, farár s kostolníkom odriekali už
povestné formulky a ľudia sa bavili. Čaro
nechceného prišlo onedlho. Jeden postarší
muž v zjavne podguráženej nálade (inak
úplne fit Milan Matejov) stál „ledva na nohách“. Samozvaný účinkujúci, tiež v nálade
podguráženej (reálne, Rudolf Murko), ho
zachraňoval. Dvíhal ho, pomáhal mu stáť
na nohách, s vypätím síl snažiac sa dostať
ho na svoje miesto, postupne strácal svoju
„fašiangovú náladu“. A obecenstvo sa bavilo
a smialo. Napokon aj tlieskalo. Vtedy, keď
vyprevádzalo basu a celý smútočno-veselý
sprievod na dlhý štyridsať dňový pôstny čas.
Peter Maťašeje
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Z VIE R ATÁ H Ľ ADA JÚ POTR AVU !

Edukačnými aktivitami v MŠ sme spoznávali zvieratá, vtákov, rozprávali sme sa kde žijú, čím sa
živia a ako by sme im mohli pomôcť v zimnom období. Deti nemuseli ani dlho rozmýšľať a ich
odpoveď bola –„zanesieme im jesť “.
Dňa 19.1.2018 sme sa vybrali za zvieratkami do lesa, aby sme ich prikŕmili a venovali im takýmto
spôsobom starostlivosť. Vychádzku uskutočňujeme tradične každý rok s bohatým programom.
Zúčastnili sa deti a rodičia našej materskej školy, tento rok účastníkov bolo viac pretože pozvanie
prijali aj deti základnej školy z Veľkého Klíža spolu s pani učiteľkami a našim hosťom bol poľovník
JUDr. Jozef Stanko (na snímke). Potešili sme sa, že venoval čas deťom, aby im porozprával o lese,
o zvieratách, kde počas rozprávania použil obrázky zvierat, ktoré podaroval našej MŠ. Zapájal ich
do rozhovoru a deti s radosťou sa zapájali a rozprávali o svojich pocitoch a zážitkoch. Zaujímavé
boli zvuky vábničiek, ktorými sa zvieratká a vtáky privolávajú. Počas rozprávania ukázal deťom
vypchávky vtákov, čo deti tiež zaujalo a potešilo. Úprimne vám ĎAKUJEME.

VÝROČNÁ SCHÔDZA OŠK AMK VEĽKÝ KLÍŽ

Dňa 27.01.2018 sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti výročná členská schôdza Obecného športového klubu – Automotoklub Veľký
Klíž, ktorej sa zúčastnila početná členská základňa. Počas celej schôdze
panovala v sále príjemná atmosféra. Na schôdzi boli prezentované správy o činnosti
klubu, hospodárení ako i správa o výsledkoch jednotlivých jazdcov klubu za rok 2017.
Po zhodnotení sezóny 2017 bola vykonaná voľba prezidenta klubu, ako i členov výboru
klubu. Za prezidenta klubu bol opätovne navrhnutý a zvolený Bc. Rudolf MIHALEJE.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili i pozvaní hostia a to starostka obce Veľký Klíž
Ing. Tatiana Sasková, primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik PhD., člen
výboru Slovenskej motocyklovej federácie Tomáš Pavlovčík, prezidenti motokrosových
klubov Marian Bernát zo Skýcova, Vladimír
Novák zo Šenkvíc, pán Lacko z Tlmáč, ako
i ďalší. Na záver boli predstavení jazdci,
ktorí budú reprezentovať naše obce Veľký
Klíž i Ješkovu Ves, ako i celý okres Partizánske a to: Matúš DEVIATKA so štartovým
číslom 9 a Marek NAJMAN so štartovým
číslom 14 v triede MX50, Marek LADICKÝ
so štartovým číslom 47 a Dušan HUDOK
ml. so štartovým číslom 69 v triede MX
junior 125, Richard MIHALEJE so štartovým číslom 80 v triede MX2 hobby, Dávid
HÚDOK so štartovým číslom 323 v triede
MX1, Dominik DOLNÝ so štartovým číslom
222 v triede MX1 hobby, Pavol HUDOK so
štartovým číslom 777 v triede MX4, Róbert
GUOTH so štartovým číslom 141v triede
MX1, Bc. Rudolf MIHALEJE so štartovým
číslom 50 v triede MX4+ a Simona HUDOKOVÁ so štartovým číslom 19 v triede MX
ladies.
Bc.Rudolf Mihaleje ■ Jazdci OŠK AMK sezóny 2018.

Počasie nám prialo, krásne nasnežilo no
a práve to bola vhodná chvíľa na sánkovačku.
Dopoludnie strávené s našimi kamarátmi,
s ujom poľovníkom a rodičmi bolo pre nás
všetkých zaujímavé a prospešné . Zážitkovým učením v lese sme u detí rozvíjali
vzťah k prírode a vytvárali sme vzťah detí
k starostlivosti o zvieratá v zime. Našou
spoločnou vychádzkou sme vytvorili jednu
veľkú komunitu MŠ, ZŠ a dospelých. Poďakovanie patrí aj rodičom za ich účasť, aktívnu
pomoc a vzájomnú spoluprácu. Tešíme sa
na ďalšie stretnutie.
Darina Halmová, riad. MŠ

Foto – Veronika Halmová
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Realizácia - Lucia Korytárova

som písal a v Novom Cluse následne
uverejnil 20–dielny seriál o histórií
futbalu. Už si asi nikto nespomenie,
že Veľký Klíž a jeho futbalová história
– vrátane fotografií – bola uverejňovaná v siedmych častiach aj v týždenníku
DNEŠOK. Ako jedna z dvoch obcí (okrem
nás ešte Solčany) sme mali možnosť
prezentovať bohatú a pestrú históriu
klížskeho futbalu v celom bývalom Topoľčianskom okrese.

Budú živé diskusie ?

Asi máloktorý z funkcionárov miestneho
futbalu (ak vôbec
niektorý) registruje
významný medzník v dejinách futbalu
v klížskej doline. Aby som bol však spravodlivý, pred časom vnímal takýto medzník
niekdajší predseda TJ Tatran Ing. František
Bokor. Navrhoval vydať nejaký materiál, no
k realizácií myšlienky nedošlo.
Rok 2018 je pre miestny futbal extra dôležitý a významný. Má totiž presne 90 rokov!!!
Môžem to oprávnene tvrdiť. V roku 1996

Očakávam ich. Prečo? Už pred rokmi sa to
hovorilo. Je tá história naozaj taká dlhá?
Je to hodnoverne dokázateľné? Je, pravdaže. Z roku 1928 existuje vzácna dobová
fotografia. To, že na nej sú niekdajší prví
priekopníci futbalu, mi pred rokmi potvrdil
jeden z vtedy žijúcich aktérov, ktorý bol
na spomínanej fotografii. Mimoriadne
vzácne sú aj dve ďalšie fotografie z roku
1935. A tie diskusie? Už pred dvadsiatimi
rokmi mi vtedajší pamätníci (dnes sú
mnohí z nich už po smrti) vraveli, že je to
sporné, takto datovať klížsky futbal. Nie
je. Je to vznik futbalu. Úplne iná záležitosť
– ale stále sme pri téme – je založenie organizovaného futbalu. To sa udialo krátko
po vojne (vznik KŠK KLÍŽ 10.júna 1945).

Najstaršia spoločenská aktivita?
Mohlo by sa zdať, že nim futbal naozaj je.
Nie je. V roku 1927 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Klížskom Hradišti. Je teda najstaršou – a stále funkčnou

MRAZIVÉ KOLAČNO

Posledná februárová nedeľa sa stala termínom našej túry smerujúcej
do obce Kolačno. Slnkom zaliate, ale mrazivé ráno víta sedemnásť
turistov. Väčšinou domácich, no prišli ku nám aj hostia z V.Krštenian,
Topoľčian, Klátovej N. Vsi a Janovej Vsi.
Po príhovore predsedu vyrážame po turistickej značke na Vrchhoru, najvyšší bod dnešnej
túry. Nasleduje krátka pauza a pokračujeme lesnou cestou dolu do doliny. Dostávame
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– organizáciou na území nielen obce, ale aj
celej klížskej doliny (teda vrátane Ješkovej
Vsi). Pomerne dlhú dobu existencie mala
aj dychová hudba (založená v roku 1937),
tá však po 65 rokoch, v roku 2002, svoju
činnosť definitívne ukončila.
A čo s významným výročím futbalu? My
v Novom Cluse budeme pri každomesačnom
futbalovom sumári uverejňovať logo, ktoré
je umiestnené pri týchto riadkoch. Všetkým
čitateľom a okolitému svetu tak budeme
pravidelne, raz za mesiac prinášať posolstvo o organizácií, ktorá celé desaťročia
obohacovala, obohacuje, a veríme, že ešte
dlho bude obohacovať kultúrno- spoločenský a športový život tu, v kraji pod Hôrkou.
Peter Maťašeje

Prípravný futbal
11.2.2018 V.Dvorany – V.Klíž 2:6 všetky
góly OŠK vsietil Samuel Beliansky
18.2.2018 V.Klíž – Obyce 2:2 (2:1) góly
OŠK: Imrich Bujna, Richard Hudok Hralo
sa na umelej tráve v Topoľčanoch.  MiS

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
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mzdovej učtárni.
sa na spevnenú asfaltovú cestu, urobíme si
malú prestávku pri prameni chutnej, zdravej vody a už sa blížime ku cieľu dnešnej
turistiky. Spoločné fotenie absolvujeme
netradične pri miestnom kostole a popritom obmedzujeme dopravu v obci. Občerstvujeme sa v tunajšom pohostinstve,
kde si z prinesených zásob urobíme malé
turistické hody. Viacerí využijú možnosť
stretnúť sa so svojimi známymi, priateľmi,
rodinami, či na krátku prehliadku obce.
Spoločne odchádzame na spiatočnú cestu
cez osadu Ondrášová. Potom vystúpame
až ku kaplnke sv. rodiny a odtiaľ už len
zídeme dolu do dediny a sme opäť doma.
Dnešná nedeľa bola síce mrazivá, ale pri
srdci nás hreje dobrý pocit z pekne stráveného dňa v príjemnej spoločnosti. A o tom
by vždy mala turistika byť. Nemyslíte?
Text - Emil Sasko, Foto - Dana Smatanová
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