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Už o niekoľko dní sa v cirkevnom roku
začne obdobie, ktoré nazývame Veľký
pôst. Počas štyridsiatich dní sa budeme
zamýšľať nad tým, čo sa stalo na Veľký
piatok. Číslo štyridsať je hlboko zapísané do dejín spásy: Cesta do Zasľúbenej
zeme trvala vyvolenému Božiemu ľudu
štyridsať rokov. Mojžiš zotrval na vrchu
Sinaj v Božej blízkosti štyridsať dní. Prorok Eliáš štyridsať dní putoval k Božiemu
vrchu Horeb. Pán Ježiš pred začiatkom
verejného účinkovania prežil štyridsať
dní na púšti. A rovnaký čas sa zjavoval
apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní,
kým vystúpil do neba.
Veľký pôst je však viac než len spomienka,
viac než len ľudské zamýšľanie. Je to predovšetkým prítomnosť tajomstva spásy,
■ Tancovačka na Kračinách podčiarkovala perfektnú atmosféru ktorá sa už stáva pre túto časť obce - počas takýchto
a podobných podujatí – typickou.

FAŠIANGY SÚ TU!

Pri klížskej kaplnke, to ako vždy všetko začalo. Rodina Paučeková bola prvou, ktorá privítala a pohostila tohtoročných fašiangovníkov. Pestrofarebný
sprievod sa následne pohol na cestu, počas ktorej
chcel potešiť najmä verejnosť. Tá ale nejako zvlášť na Mesačník občanov Veľkého Klíža
snahu organizátorov a účinkujúcich nereagovala. Aj
chladno bolo dosť,
no účinkujúcim to
až tak nevadilo. Naplno ich rozohriala
super zábava na
Kračinách. Pohostenie, v ý zdoba
okolia, atmosféra,
originálnosť, hostitelia v krojoch... Ani
sa nechcelo ísť ďalej! Ale bolo treba.
Návšteva Miloslavovej zeme, rodiny
Bielichovcov oproti Materskej škole ▲ Shrek a Fiona boli neprehliadnuteľní. Fotku s nimi chceli mať viacerí.
a potom že sa idú
zohriať. Krčma. Náhoda chcela, že práve
v čase, keď tam prišli fašiangovníci, sedela
tam početná partia mladých z Trnavy. Dievčatá a chlapci sa nestačili čudovať a tešiť
zároveň. Spevy našich speváčok si nielen
natáčali, fotili na mobil, ale aj do tanca ich
chytilo! Ako vždy. To neplánované je najlepšie. A v Trnave máme výbornú reklamu.
Z Obchodnej už vyzváňal telefón...“Kde sú
toľko?“ Každé miesto, kde sprievod zastane,
je špecifické. Na známej ulici v Klížskom
Hradišti JUDr. Stanko začína fašiangovým
príhovorom. Vždy originálnym, ktorí sa
nikdy neopakuje. (Pokračovanie na str. č. 3)
Foto – Peter Maťašeje

Hostinec Mária Šusterová pozýva

všetkých, ktorí sa chcú zabaviť, na
Fašiangovú zábavu s aktom pochovávania
Basy. Príďte v sobotu 2. marca 2019 do
kultúrneho domu v Klížskom Hradište.
Začiatok o 20,00 hodine. Do tanca hrá
hudobná skupina Shakers Band.
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prítomnosť celého Kristovho diela, ktoré sa
zavŕšilo jeho smrťou a zmŕtvychvstaním.
Veľký pôst nám stavia pred oči povinnosti, ktoré sme vzali na seba prijatím
sviatosti krstu. Vyzýva nás, aby sme si
znovu uvedomovali svoju situáciu, svoju slabosť, svoje hriechy. Tak v spojení
s celou Cirkvou budeme v sebe oživovať
ducha pokánia a budeme pripravení prijať
Božie milosrdenstvo.
Pre lepšie pochopenie obdobia Veľkého
pôstu a pre jeho úprimnejšie prežívanie si
pripomínajme, čo to znamená, že Kristus
(Pokračovanie na str. č. 3)

▼ Hotovo! Posledná odmena na ražni fašiangovníkov znamenala koniec sprievodu.
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V mesiaci február 2019 oslávil svoje jubileum
náš spoluobčan:
Peter Kňaze
60 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Emília Bielichová
81 rokov
Oľga Bielichová
84 rokov
Mária Švecová
85 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

30.01.2019 Hanah Chrenková, rodičia:
Monika a Ivan Chrenkoví
10.02.2019 Michal Galko, rodičia: Martin
Galko a Slávka Foltánová
12.02.2019 Nina Kňazeová, rodičia:
Michaela a Pavol Kňazeoví

•••••

•••••

PO ĎAKOVAN I E

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s našou drahou
Oľgou Bujnovou, rod. Žiškovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje bolesti a trápenia
Nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 13. februára sme
si pripomenuli 1.výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
syn, brat, švagor a ujo

Emil Chrenko

Spomínajú na Teba
s láskou mama, sestra s rodinou, bratia
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok na Teba spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 19.februára uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička,
manželka a babinka

Mária Poliaková

S láskou v srdci spomína
manžel a dcéry s rodinami.

číslo 2/2019

Vážení spoluobčania, v minulom čísle ste si mohli prečítať článok pod uvedeným názvom
„Uhol pohľadu“. Obsah článku bol motivovaný zo zimnej údržby. No v závere som vás žiadal
o zmenu parkovacích návykov svojich automobilov na verejných priestranstvách a o zabezpečenie parkovania na svojich súkromných pozemkoch. Táto moja požiadavka a nielen
moja, nie je smerovaná na majiteľov či užívateľov vozidiel len v zimnom období, ale počas
celého roka.
Áno, som si vedomý, že zvyk je
– pokračovanie 2
železná košeľa a nie je jednoduché, aby to dotknutí zmenili. Aby tomu tak bolo, je jednoduché a najľahšie použiť reštriktívne
opatrenia – v ľudovej reči - poplatky. No k tomu sa nechceme v obecnom zastupiteľstve
v prvých krokoch uberať. Najskôr, ako je to v školách, je potrebné využiť výchovné, porovnávacie metódy. Ak tieto nezaúčinkujú, postupne oslovíme osobne dotknutých, ktorí nepochopia a nebudú rešpektovať dobrý úmysel. V ďalšom využijeme náš mesačník Nový Clus
na zverejnenie tých, ktorí ani po osobnom upozornení nepochopia a nebudú rešpektovať
zaistenie dopravnej bezpečnosti a prirodzeného, prírodného podhorského vzhľadu obce.
No ak tento uvedený postup nezaúčinkuje, budeme nútení v zastupiteľstve prijať Všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré bude riešiť tento problém.
K tomuto postupu ma povzbudzujú aj reakcie viacerých spoluobčanov po uverejnení spomenutého článku v minulom čísle.
Dovolím si využiť návrh riešenia z inej obce, ktorý môže byť motivačný aj pre nás. Tento
návrh určite vychádzal z porovnaní z niektorých európskych štátov, v ktorých sa nám to
prostredie tak páči – Rakúsko či Švajčiarsko. Tento návrh posúďte sami. Obec Slopná, ako
ju starosta nazval „nádhernú kľudovú a oddychovú obec“, má určite v tomto názve veľa
spoločného s našou.
Starosta vyhlásil v roku 2017 v spomenutej obci projekt „Slopná bez plotov.“ Budem citovať
uvedený komentár k tomuto projektu. Nemyslím si, že osloví mnohých, no verím, že pre
niektorých bude na zamyslenie.

UHOL POHĽADU

„Slopná bez plotov“, (každý by mal prispieť ku kvalite života) –
t. j. samotné oplotenie pozemku je považované zo stavebného zákona ako drobná stavba,
ktorá má slúžiť človeku a nemá byť „vlastníckou - technickou prekážkou“ v danom území.
V našej nádhernej kľudovej a oddychovej obci sa miestne komunikácie občanmi využívajú
skôr ako „parkovacie miesta a skladište materiálov“, pričom komunikácia slúži v prvom
rade na prejazd vozidiel, to znamená na zabezpečenie bezproblémového prejazdu áut,
sanitiek, požiarnych zásahových vozidiel, odvoz smetí nákladným vozidlom, ktoré je široké
a tiež dostatočného prístupu pri údržbe verejného osvetlenia. Preto navrhujem dnešnej
dobe motorizmu, kde sú v každom dome namiesto bicyklov min. 2 - 3 osobné autá, aby
pre tieto vozidlá zrušili ploty v predzáhradkách svojich domov, ktoré sú aj tak v mnohých
prípadoch zarastené trávou a burinou, čím sa vytvoria parkovacie miesta priamo prístupné
z miestnej komunikácie.
Zároveň, ak „už musia“ ľudia stavať oplotenie (z dôvodov - „plotových a susedských vzťahov“),
tak nech cieľom každého oplotenia v obci je také technické riešenie, ktoré slúži človeku a nie
je ďalšou, „vlastníckou prekážkou“ a nekomplikuje tak život v danom území, ako samotnému
vlastníkovi, tak aj všetkým ostatným ľudom pohybujúcim sa a žijúcich na danom území.
Poznámka: máme dosť zdravotných a iných problémov v živote! Pri povoľovaní drobných
stavieb oplotenia stavebníkovi vždy navrhujem, aby oplotenie posúvali do svojho územia
min. 0,5m až 1,5m a nie na hranice pozemkov, prípadne riešili šikmé nábehy oplotenia
dvorov tak, aby bolo možné bez problémov vykonať tiež základnú údržbu oplotenia (nátery, opravy), nacúvať aj s nákladným autom s drevom na kúrenie a nie ako je to napríklad
v uličke pri trafáku, u Križana a Jakubíka - kde musí pri cúvaní resp. pri nájazde nákladným
autom a traktorom vzájomne využívať územie suseda, aby sa vlastne dostal bez problémov
na svoj dvor!
Nezabúdať pri tom aj na kvalitu životného prostredia ako celku a odtok vody je potrebné vyriešiť
technicky na svojom pozemku tak, aby neohrozoval okolie susedov, pričom vo všeobecnosti
platí zásada spomaľovania, zachytávania už dažďovej vody min. zo striech na polievanie
a celkovo čo v najväčšej miere využívania odtekajúcej, dažďovej vody z daného územia.
Platné aktuálne podmienky v EU vyžadujúce ďalšiu ochranu a tvorbu životného prostredia
sú napr. vytváranie zelených plôch a nie ako v súčasnosti, že pri 35 stupňových letných
horúčavách sú betónové plochy ako „žehličky“ a ohrozené je zdravie človeka, taktiež je potrebná výsadba stromov, kríkov, zelene - ako
absorpčné plochy slnečného žiarenia a tiež
ako bolo už spomínané, spomaľovanie odtoku
vody z katastrálneho územia, lebo voda je tá
Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,
najcennejšia tekutina života!“
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO,
Pokúsme sa iba trochu nad uvedenými
oznamuje členom spoločenstva,
vyjadreniami
čo len trochu zamyslieť. Je
že dňa 9.3.2019 o 15,00hod.
to téma aktuálna, nielen pre našu obec
v KD v Klížskom Hradišti
a určite nie iba pre jedno pokračovanie aj
sa uskutoční zasadnutie
v našom mesačníku.
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Ing. Anton Stanko, starosta obce

POZVÁNKA
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(Dokončenie zo str. č. 1)

nás zachránil svojou smrťou. Vyhneme sa tak mylným názorom. Jedným z nich je názor,
že Kristus nás zachránil, čiže vykúpil tým, že nám dal príklad života oddaného Bohu. Áno,
dal nám príklad. Ale nie je to celá pravda o našej záchrane. Aj to je pravda, že Kristus je
vzorom ľudskosti, pomoci, záujmu o človeka, že prináša humanitné myšlienky a podnety.
Pravda o našej záchrane pre večnosť, pravda o našom vykúpení spočíva v niečom inom.
O Pánu Ježišovi platí, že bol dokonale dobrý, láskavý, súcitný, odpúšťajúci, ochotný,
pohotový a podobne. Aj nekresťania ho považujú za humanistu. Ale bol ním preto, že žil
celkom v Bohu a z Boha. A tento Boží život chcel darovať všetkým ľuďom.
Všetky jeho slová a skutky smerovali nielen k zlepšeniu nášho časného zemského života.
Smerovali predovšetkým k tomu, aby sme žili tu na zemi podľa svedomia spojení s Bohom
tak, aby sme raz dosiahli večný nebeský život v Bohu. Jeho slová, skutky a zázraky boli
zároveň znakmi, ktoré odkrývali jeho poslanie a cieľ jeho života.
Ježiš Kristus, ako nám ho predstavujú evanjeliá, počas celého verejného života zjavoval
Božiu dobrotu a lásku. Všade, kade chodil, robil dobre. No nielen hovoril, nielen dobre
robil. On dal svoj život za nás. V mene Otcovom a pre ľudí. Túto pravdu stručne a výstižne
zachytil svätý Ján vo svojom evanjeliu: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).
Iba niekoľko dní pred Veľkým piatkom hľadali Pána Ježiša niektorí Gréci, ktorí prišli na
sviatky do Jeruzalema. Oslovili apoštola Filipa, aby im sprostredkoval toto stretnutie.
Pán Ježiš im povedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím
vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie,
prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24). Týmto pšeničným zrnom bol sám Kristus. Mal umrieť,
aby priniesol úrodu pre všetkých. Preto ide dobrovoľne dať aj toto posledné svedectvo
lásky k ľuďom. Tejto svojej metóde lásky zostal verný až do poslednej chvíle. Je to metóda
Božia. Pán Ježiš v nej vrcholným spôsobom zjavuje Boží postoj voči ľuďom.
K ukrižovanému Kristovi máme prístup cez Cirkev, cez sviatosti, cez život viery. Denne
môžeme svoj život napĺňať jeho životom, Božím životom. V spoločnej viere, v spoločnej
láske, pre dobro všetkých. Toto všetko by sme si mali živšie uvedomiť a nanovo prežiť už
počas nadchádzajúceho obdobia Veľkého pôstu. Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

NÁJSŤ SÁM SEBA

Znova je tu čas, keď sa naša mládež rozhoduje o svojej budúcnosti. Mnohí dospievajúci
nemajú jasnú predstavu, čo chcú v živote robiť, v čom byť užitoční, akým smerom sa uberať.
Noviny a internet sú plné informácií o školách a ich študijných odboroch, ktoré ponúkajú.
Treba si len správne vybrať a svoj talent, nadanie vedieť čo najintenzívnejšie rozvinúť. No
talent mnohokrát nestačí – úspech a následné uznanie si vyžaduje nekonečné množstvo
hodín príprav, sústredenia a zberania znalostí. V neustálom preverovaní si vedomostí
a schopností príde okamih, kedy spoznáme, ktorým smerom sa máme v živote uberať, čo
nám dáva najväčšiu radosť, láka nás, v čom môžeme vyniknúť a byť na osoh svojmu okoliu.
Často sa zamýšľame nad osudmi významných ľudí, nadchýname sa ich veľkými činmi
s otázkou, aké bolo tajomstvo ich úspechu. Zaujíma nás, ako sa k významným výsledkom
vo vede alebo v umení, v oblasti vynálezov ten-ktorý vedec, umelec alebo politik dostal.
Túžba nájsť recept na zbohatnutie a získanie pozemského raja je od nepamäti v nás. Ak
chceme byť úspešní, v prvom rade musíme spoznať seba samého, vlastné hodnoty, schopnosti, zistiť, čo nás napĺňa a či sú naše záujmy
a preferencie tým, čomu sa chceme naplno
venovať.
Všetci zainteresovaní v tomto projekte sme
Sú medzi nami šťastlivci, ktorí toto poznanie
sa potešili, keď sme sa dozvedeli o možnosti
v sebe odkryli, no nezaspali na vavrínoch
predviesť toto spoločné „dielo“ tentoraz vo
a neustále na sebe pracujú a zdokonaľujú
Veľkých Uherciach. Zišli sme sa v kultúrnom
svoje zručnosti. Patria medzi nich športovdome na skúške, aby sme si precvičili dialógy,
ci, lekári, vedci, ekonómovia, politici, ale
či piesne. Mladí chýbali, pretože študujú vo
i vynikajúci odborníci pri strojoch vo výrovzdialenejších mestách. V sobotu naši dobrobe. Sú to osobnosti, hoci ich svet nepozná.
voľníci zaviezli na „miesto činu“ ozvučenie,
Spoznali vlastné schopnosti, celí sa oddali
všetky dekorácie, a inštalovali ich na svoje
danej činnosti, nemusia premáhať nechuť,
miesta. V nedeľu 24.februára o trinástej
nevôľu, ale naopak vedia, čo chcú a môžu,
hodine sme nastúpili do autobusu s označeako žiť a pracovať.
ním „Zájazd“ a vyštartovali sme. Domácich
Nie každý musí byť uznávaným odborníkom,
sme prekvapili, lebo kultúrny dom bol ešte
potrebujeme aj jednoduchých robotníkov,
zatvorený. Poviete si, čo tam budete robiť
stavbárov, remeselníkov, čo vykonávajú prácu
jeden a pol hodiny pred začiatkom? Zložiť sa
poctivo a svedomito. Aj oni sú pre nás nesv šatni, nachystať drobné dekorácie, naložiť
miernym prínosom, pretože aj ich pričinením
koláče na taniere do košíkov, priestorová
vznikajú trvalé hodnoty našej spoločnosti.
skúška. O pätnástej nás privítala starostka
Kto raz nájde sám seba, vie sa obetovať,
Veľkých Uheriec a Svadba u Richtárov mohla
pochopiť druhých, vie k nim nájsť cestu. Ich
začať. Hoci v hľadisku bolo dosť voľných
rozhodnutie im umožňuje viesť spokojný
miest, odozva na naše vystúpenie bola sra plnohodnotný život.
dečná a často znel potlesk ako odmena. Po
Všetkým mladým prajem, aby si zvolili
záverečnej piesni nám starostka poďakovala
správny smer štúdia, kde získajú odboraj za to, že takto udržujeme krásne zvyky
né vedomosti a zručnosti a aby vyšli zo
našich predkov.
školy čo najlepšie pripravení na život.
 Anna Kňazeová
Ing. Zuzana Holáková

Tradičná svadba opäť bodovala

BUĎ BUDEME
TRIEDIŤ, ALEBO
PLATIŤ....
Pod týmto nadpisom bol v čísle 3. týždenníka občanov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou Tempo, uvedený článok
o odpadoch. S distribúciou plastových
vriec do domácností našej obce dostali
naši občania, nezávisle od spomínaného
článku v Tempe letáčik, ktorý informuje
o náraste poplatku za uloženie odpadu na
skládku. Je to teda aktuálna téma nielen
v našej obci ale na celom Slovensku.
Smerovanie je také, že čím viac ľudia odpadu vytriedia, tým menšie množstvo KO
sa z obce vyvezie na skládku a to je jediná
možnosť, aby občania neplatili vyššie poplatky za komunálny odpad.
V našej obci je zavedený separovaný zber.
Využívajú sa na to plastové vrecia. Nie je
dôvod však tvrdiť, že je to ideálny a dokonalý spôsob. Za triedený zber vo farebných
vreciach občania ani obec neplatia, mohli
by ho využívať čo najviac.
Netriedia sa všetky zložky. Kovový odpad vykupujú zberné suroviny či náhodní
obchodníci. Zber elektro odpadu organizuje obec. Na odpad zo zelene, hlavne
na pokosenú trávu je vhodné vytvoriť si
kompostovisko, nevhodné je dávať ju do
suda na komunálny odpad. Na objemný
odpad zo zelene musí obec hľadať dostupné možnosti.
Najnepopulárnejšia cesta akéhokoľvek riešenia, je cesta pod hrozbou pokút a poplatkov (často však najúčinnejšia). Nechcem,
aby tento článok aj s letáčikom na Vás tak
pôsobil, no zákony nás nepustia. Skúsme si
dať možno aj také predsavzatie na začiatku
roka, že budeme viac triediť. Nie si myslieť,
že mňa sa to netýka, ale naopak, ako sa
spieva aj v tej filmovej pesničke „všetci
spolu urobia moc...“
		 			
Ing. Anton Stanko, starosta obce

FAŠIANGY SÚ TU!
(Dokončenie zo str. č. 1)

Potom už spev, znie harmonika Vlada Gašparových, gazdinky ponúkajú špeciality,
ktoré pripravili. Niečo aj do košíka a na
ražeň kus klobásy a slanina. Hotovo. Ide
sa ďalej. Účinkujúcich ponúka aj Vierka
Matejová a potom sa už blíži finále. Pláň
na vrchu dediny. Tu sa tiež nedajú zahanbiť.
Spolu s gazdinami putujúcich fašiangovníkov ponúka aj starosta obce Ing. Anton
Stanko. Aj tu sa spieva, tancuje, fotí. Je
veselo. Tak ako má byť na fašiangy a tak,
dúfame, bude aj na zábave ktorá bude už
o týždeň.
Peter Maťašeje
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TOTO JE JEHO HISTÓRIA
Životný príbeh muža spojeného s letectvom – IV. časť

Náš seriál o doteraz málo známom rodákovi z Ješkovej Vsi, ktorý dosiahol
vysokú métu, ako jeden z mála obyčajných chlapcov z jeho generácie končí.
Skromný a pracovitý človek, ktorý na
možnosti, ktoré mal vo svojej mladosti
dosiahol veľmi mnoho.„Všade som chcel
byť, tak som sa musel snažiť, nemal som
to ľahké....“ – hovorí Alojz Maťaše, ktorý

počas našich rozhovorov nejeden krát
poznamenal, že nechcel aby sa o ňom
písalo v novinách, či to vraj niekoho bude
zaujímať a či je to tak dobré. Pravdaže
je. Obsahovo rozsiahlejší a bohatší seriál
môžeme chápať ako poctu, ako dôležitý
zápis do novodobej histórie Ješkovej
Vsi a celej klížskej doliny a v neposlednom rade aj ako možný príklad mladej

■ Spomienka na roky mladosti
v skupine ľudí, ktorí svoj život spojili
s lietaním. Alojz Maťaše na lietadle
vpravo hore s brigadírkou na hlave.
■ Spokojný dôchodca Alojz Maťaše v jeseni minulého roku.

Foto – Peter Maťašeje

generácií. Veľká húževnatosť, pracovitosť, snaha, odvaha a výdrž doviedli
nášho rodáka k dosiahnutiu viacerých
cieľov. A ešte jeden aspekt, prečo bolo
a je dobré predstaviť a zoznámiť sa zo
životným príbehom nášho rodáka....
Aj preto, že nie všetci jeho kamaráti to
prežili, ale žijú do dnešných dní v jeho
spomienkach.
Peter Maťašeje
Koniec

Naši seniori mali Výročné rokovanie
Aj pre tento rok pripravili pestrý plán činnosti
Treťou spoločenskou organizáciou u nás, ktorá už má za sebou
svoju výročnú schôdzu sú naši seniori. Po hasičoch a turistoch
sa členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
stretli na výročnom rokovaní v pondelok 4.februára. V zasadačke
Obecného úradu, kde sa ich výročná schôdza konala, sa stretlo
24 členov, pozvanie prijali aj starosta obce Ing. Anton Stanko
a šéfredaktor Nového Clusu.
Predsedníčka organizácie Irena Bujnová na úvod všetkých privítala,
po nej predniesla program schôdze Elena Janáková. Výročnú správu
za rok 2018 prečítala predsedníčka našej seniorskej organizácie.
Skonštatovala, že klub má v súčasnosti 31 členov. Vlani sa stretli
na dvanástich pravidelných schôdzach. V podrobnej a obsažnej
správe odznelo všetko to, čím organizácia obohatila nielen
svojich členov, ale výrazne prispievala k obohateniu kultúrno-spoločenského života obce. Naozaj pestré, rôznorodé a nápadité
sú aktivity o ktorých pravidelne informujeme v Novom Cluse. Je
to tak vďaka výbornej spolupráci predsedníčky klubu s redakciou
nášho mesačníka. Bol by to zaiste dlhý zoznam vymenovať, kde
všade boli, na čom sa podieľali, kedy a čím prispeli do pestrej
mozaiky tunajšieho spoločenského života. Keďže, ako už bolo
uvedené, sme o všetkom pravidelne informovali, zostaneme len pri
najvýznamnejšom podujatí, ktoré v uplynulom roku zorganizovali.
Bola to Svadobná výstava. Novátorská, veľmi úspešná a naozaj
vydarená prehliadka sa stretla s veľkým ohlasom verejnosti. O jej
konaní priniesli informácie aj regionálne noviny Tempo, časopis
3 vek a reportáž o nej robil Slovenský rozhlas.
V ďalšom bode výročného rokovania našich seniorov predniesla
Anna Melušová správu o finančnom hospodárení klubu. Zaiste
očakávaným bodom bol plán činnosti na tento rok. Predniesla
ho Irena Bujnová. Okrem pravidelných stretnutí majú na každý
mesiac, navyše, ďalšie aktivity. Vo februári boli na divadelnom

predstavení v Nitre, a tiež uskutočnili výlet do Vysokých Tatier.
V marci plánujú pripraviť fašiangový program s ktorým chcú
vystúpiť nielen v našej obci. Chystajú sa s ním potešiť deti Základnej školy v Klátovej Novej Vsi. V apríli sa zapoja do aktivít
spojených s Dňom zeme. Aktivity v prírode si naplánovali na
máj. Plánujú zapojiť sa do podujatia organizovaného obcou,
ktorým je na začiatku júna Deň detí a Cesta rozprávkovým lesom.
V spolupráci s OZ Tu žijeme sa znovu pokúsia o obnovu tradície
pálenia Jánskych ohňov a ako každý rok nás budú reprezentovať
na Okresnej Olympiáde seniorov. Cez obdobie letných mesiacov
majú v pláne kúpanie a novinku, ktorá hneď vzbudila rozruch počas
schôdze, tancovačka na Lubianke! Chcú zorganizovať Rozlúčku
s prázdninami a zorganizovať športové dopoludnie s vnúčatami.
Najvýznamnejším mesiacom pre našich seniorov bude september.
Veď budú oslavovať 20. výročie založenia klubu. Už tradične sa
zapoja do Poďakovania za úrodu, ktoré organizuje OZ Tu žijeme.
Slávnostné posedenie k Mesiacu úcty k starším bude v októbri.
Tradičné podujatie Jeseň je dar absolvujú v novembri. V decembri
by radi išli na divadelné predstavenie. Všetky plánované aktivity
upresnia podľa aktuálnej situácie. To sa týka aj zamýšľanej účasti
na Hontianskej paráde a tiež výletu vlakom podľa dohody členov.
Ako na záver zdôraznila predsedníčka organizácie chcú celoročne
spolupracovať s obecným úradom. Pôjde najmä o poskytnutie pomoci pri obecných podujatiach. Po plánoch do nového roku prišla
na rad diskusia. Vystúpil v nej aj starosta obce Ing.Anton Stanko.
Potvrdil finančnú pomoc, ktorú Obecné zastupiteľstvo pridelilo
Jednote dôchodcov a okrem iného tiež povedal. „Plán činnosti
je pestrý a bohatý a je to dobré, že sa neuzatvárate. Stretávate sa,
komunikácia je základom, aby spoločenstvo dobre fungovalo“.
Rozoberali sa možnosti spolupráce, najbližšie podujatia, ktoré
obec čakajú a iné záležitosti. Na záver Anna Kaplánová predniesla
Návrh na uznesenie. Najbližšie sa naši seniori stretnú v pondelok
4.marca na Fašiangovom posedení v zasadačke obecného úradu.
Peter Maťašeje
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ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
Deti si vytvárajú vzťah k prírode, ktorý u nich rozvíjame a posilňujeme formou environmentálnej výchovy. Majú silný citový vzťah ku
všetkému živému, sú prirodzene zvedavé. V materskej škole deťom
umožňujeme byť v prírodnom prostredí prostredníctvom zaujímavých aktivít. Veľmi radi sa podelíme o zážitky našich najmenších.

Kŕmenie zvieratiek

Zima obliekla okolie do bielej periny a to bola tá pravá chvíľa využiť
počasie a uskutočniť vychádzku za účelom kŕmenia zvierat. Aktivitu
uskutočňujeme každý rok a vždy je pre nás výnimočná. Tento rok
sme sa vybrali za zvieratkami 10.januára a odniesli sme im veľa
dobrôt . Výnimočný zážitok bol, že sme sa postarali o zvieratká a na
vychádzku sme šli s veľkou účasťou rodičov a starých rodičov. Celé
toto krásne dopoludnie bolo spojené so sánkovačkou. Do materskej
školy sme sa vrátili unavení a spokojní, plní zážitkov. Je práve na
nás , aby sme deťom umožnili byť v prírode, v prírodnom prostredí
prostredníctvom zaujímavých činností. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že takýchto zážitkov bude ešte veľa.

Včelárstvo

Opäť prišiel krásny deň - 29.január, kedy do materskej školy zavítali
manželia Neviďanskí, ktorí sa venujú včelárstvu. Deťom odovzdali
cenné poznatky vývinu včielok cez všetky fázy jej života. Priblížili
nám život a úlohu včelej kráľovnej. Všetko sme mali prezentované
na interaktívnej tabuli. Dozvedeli sa z čoho sa skladá úľ, videli sme
rámček, plásty, vosk, propolis a dozvedeli sa načo toto včielkam
slúži. Predmety a pomôcky včelárov sme mali možnosť tiež vidieť.
Vyskúšať si deti mohli aj ochranný odev. Včelári sa o včielky s láskou
starajú a včielky ich odmenia sladkým medíkom. V prírode sú veľmi
dôležité a usilovné. Nie nadarmo sa hovorí „si usilovný ako včielka“.
Okrem usilovnosti sú aj opatrné a k obrane používajú žihadlo. Odovzdané poznatky boli pre nás všetkých zaujímavé. Na záver si deti

■ Zážitky z karnevalu si deti aj kreslili...
vlastnoručne vyrábali sviečky, ktoré si odniesli domov. Zážitok z tohto
dňa bol úžasný začo srdečne našim hosťom ďakujeme.

Karneval

Ráno dňa 20.februára sa v materskej škole niečo chystalo. Deti oblečené v maskách prichádzali do materskej školy , v triede vyhrávala
hudba doplnená o svetelnú atmosféru. Bola to krásna chvíľa pre
celú materskú školu, deti mali ďalší deň plný zážitkov. V maskách
boli nielen deti, ale aj pani učiteľky, ktoré deťom zahrali divadielko.
Bavili sme sa tancom, súťažili sme, každá maska sa predstavila. Keďže
všetky masky boli rovnako krásne, zaslúžili si rovnakú odmenu. Po
veselej zábave nechýbalo sladké a pre deti chutné občerstvenie.
Zážitky z karnevalu deti nakreslili a ich práce nemali chyby - boli
rovnako krásne ako KARNEVAL.
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

■ Keď nakŕmili zvieratká všetci sa spoločne odfotili.

Karneval

Obdobie Fašiangov sa nám spája so zábavou, plesmi, radovánkami. Deti majú
možnosť zažiť karneval v škole či škôlke.
Tento rok sme sa vrátili k tradícii karnevalu pre všetky deti. A tak sa 22.februára
krátko pred 16. hodinou začal zapĺňal kultúrny dom rôznymi maskami. Nechýbali
princezné, rytieri, pavúčikovia, upíri, čarodejnice, robot...spomenúť všetky masky
sa nedá. Boli krásne a nápadité. Deti si
karneval užili, zabavili sa, zatancovali,
vybehali. Každá maska bola odmenená
sladkosťou a maličkosťou. Vyvrcholením
karnevalu bola tombola. Na niektorých
sa usmialo šťastie aj viackrát, niektorí
odchádzali smutní, lebo ich lístky sa
nevyžrebovali. Ďakujeme rodičom, že
prišli spolu s deťmi a veríme, že o rok sa
zabavíme opäť spoločne na fašiangovom
karnevale.
Mgr.Zuzana Dolná

Výročná schôdza motokrosu

Začiatok roka sa nesie v znamení bilancovania činností uplynulého roka v spoločenských
organizáciách obce. Poslednú sobotu vo februári si vybrali motokrosoví funkcionári za termín
konania svojej výročnej schôdze. Vo veľkej sále kultúrneho domu sa o 18,oo hod. stretli členovia AMK Veľký
Klíž, jazdci a priaznivci motokrosu, aby na slávnostnom stretnutí zhodnotili svoju minuloročnú činnosť, odmenili
domácich jazdcov a predstavili ciele roka 2019. Správu o činnosti klubu predniesol prezident spoločnosti, Bc.
Rudolf Mihaleje. Úvodom privítal zúčastnených, poďakoval za pomoc, ktorú v minulom roku poskytli AMK obce
Veľký Klíž a Ješkova Ves, primátor mesta Partizánske, podnikatelia a spoločnosti pôsobiace v našich obciach. Vo
svojom príhovore spomenul starostlivosť klubu o trať, režim tréningov pre verejnosť. Pripomenul dva vlaňajšie
preteky na Brodoch, konané pod záštitou Slovenskej motocyklovej federácie - májový Slovenský pohár spojený
s Regionálnym pohárom Západ SCRUP Cup (týchto pretekov sa zúčastnilo 6 domácich jazdcov) a augustové
Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže. Na nich sa náš reprezentant Marek Najman ml. stal Majstrom Slovenska.
Obe podujatia boli pripravené na vysokej organizačnej a materiálnej úrovni, čo potvrdili aj funkcionári SMF.
Prezident klubu vyzdvihol prácu športového komisára Rudolfa Kováčika a poďakoval členovi Vlastimilovi Šmalovi
za reprezentáciu klubu počas športového roka na poste environmentálneho komisára. V roku 2019 bude náš
klub reprezentovať šesť pretekárov: Matúš Deviatka, Marek Najman, Marek Ladický, Róbert Guoth, Bc. Rudolf
Mihaleje a Simona Hudoková. Termín regionálneho preteku na Brodoch je 12.máj 2019. Výročnú schôdzu viedol
Milan Hudok st. Správu o finančnom hospodárení predniesol Milan Hudok ml.. Predseda revíznej komisie Miloš
Marko potvrdil kontrolu hospodárenia klubu. Členovia AMK zvolili Bc. Rudolfa Mihaleje za prezidenta klubu
aj v roku 2019. Stretnutia sa zúčastnil a všetkým prítomným sa v úvode zasadnutia prihovoril primátor mesta
Partizánske Jozef Božik. Prestávky rokovania boli vyplnené kultúrnym programom speváckej skupiny Klížania.
Ing.Tatiana Sasková
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OSTRÁ IDE
NA OSTRÚ

Foto - Peter Maťašeje

V nedeľu 10.februára o 10.00 hodine pri
kultúrnom dome je 5 ľudí. Čo sa deje? To
pôjdeme na Malú 0strú v takej malej zostave? A veru nie! Postupne prichádzajú
známi aj neznámi a tak predseda klubu víta
38-člennú skupinu sprevádzanú jedným
psom. Môžeme vykročiť. Cez dolinu, po
urbárskej ceste, pri odbočke teraz nečaká
pán Smatana (je u dcéry), lesnou cestou.
Každý si zvolí svoje tempo a napokon sme
všetci vo výške 472 m/m. Fúka tu. Výhľad
na dedinu zaliatu slnečným svetlom, trochu
čaju, zápis do vrcholovej knihy a spoločné
fotenie. Chceme urobiť ešte jednu fotku. Tí, ktorí sledovali reláciu
STV Televíkend 24.3.2017 vedia, že redaktorka Martina Kacinová

pokrstila strom Televíkendu. Tak znovu sadáme na jeho konár (bez
redaktorky), spomíname na deň natáčania a fotoaparáty cvakajú.
Väčšina už odišla. Ideme aj my. Schádzame na asfaltku, ktorá vedie
na Vrch horu. Tam vznikajú skupinky podľa
záujmu: na Michalov vrch, hneď domov,
opekanie. Oheň už horí, rozvoniavajú opečené dobroty a znie vrava. Je tu aj fliačik
zúčastnilo 228 ľudí. Počas Dňa zeme na brigádu prišlo 25 členov. Úspešný bol aj 22.ročsnehu a malá guľovačka. Slnko síce svieti,
ník Po stopách Klížskeho opátstva, na ktorý
nebo je modré, ale vietor je studený a zaprišlo 111 účastníkov. Členovia KST Ostrá sú
čína nám byť zima. Zbalíme a po modrej
aktívni aj v mimoklubovej turistike a úspešne
značke odchádzame. Nenáročná turistika,
zdolávajú kopce, vrcholy nielen na Slovensku,
príjemná spoločnosť a veselo, to je stručný
križujú a spoznávajú našu krajinu pešo i na
opis nedeľného pobytu v našich horách.
bicykli. Zaznamenali sme aj osadenie novej
Lúčime sa s turistickou „rodinou“ a pláinformačnej tabule. Na záver predseda KST
nujeme ísť v marci na Vracov. Dovidenia.
poďakoval za pomoc pri brigádach a organiDana Smatanová
zácii podujatí. Dana Smatanová podala správu

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH...

■ Pohľad do preplnenej zasadačky Kultúrneho domu počas výročného rokovania turistov. 
Foto – Peter Maťašeje

UTBA

L

o finančnom hospodárení. Revíznu správu
podal Emil Sasko. Podpredseda klubu Ing.
Ondrej Strmeň informoval o pláne činnosti
na rok 2019. V diskusii Vlado Sasko povedal
o členskom príspevku a podal bližšie informácie k jednotlivým akciám. V závere nechýbala
ani tradičná prezentácia fotografií a tak sme
si pospomínali na všetky pekné okamihy,
ktoré sme vlani zažili. Schôdza pokračovala
voľnou diskusiou pri chutnom občerstvení.
Ing. Zuzana Holáková

F

... to je heslo, ktorým sa už 15 rokov riadia
priaznivci pohybu v prírode. Združení sú
v miestnej organizácii Klubu slovenských
turistov OSTRÁ Veľký Klíž. Ich činnosť je
každý rok bohatá. Nebolo tomu inak ani vlani.
Bilancovali ju na Výročnej členskej schôdzi
v sobotu 2.februára v zasadačke kultúrneho
domu, ktorá bola zaplnená takmer do posledného miesta. Prítomných členov a hostí
privítal predseda Vlado Sasko. Potom si vzal
slovo starosta Ing. Anton Stanko, ktorý vyjadril radosť z toho, že v obci existuje táto
najpočetnejšia organizácia. Poďakoval za aktivity a podiel na spoločenskom živote obce.
Poprial všetkým pevné zdravie, dobré nohy
a veľa pekných trás. Návrh programu podal
člen výboru Dano Král. V správe o činnosti
za rok 2018 predseda klubu hodnotil akcie
nielen v rámci turistiky, pretože turisti sa
aktívne zapájajú aj do diania v obci. Organizačné schopnosti preveril vlani vo februári
Zimný regionálny turistický zraz, ktorého sa

Prípravné zápasy
K trénerovi A-mužstva Martinovi Stankovi,
ktorý mužstvo trénoval v jeseni, sa po
novom roku pridal Ján Najman. Nový trénerský tandem klížskych futbalistov začal
zimnú prípravu na jarnú časť súťažného
ročníka 2018/19 a zatiaľ odohral tri zápasy.
10.2.2019 FC Žochári Topoľčany – Veľký
Klíž 4:2, góly OŠK – Martin Néč, Samuel
Beliansky.
Naši futbalisti vyhrávali 0:2 , no nové futbalové mužstvo z Topoľčian vo svojom
druhom prípravnom zápase dokázalo skóre
otočiť.
16.2.2019 Veľké Bielice – Veľký Klíž 8:0
(4:0), zápas sa odohral na umelom trávniku
v Bánovciach n/B.
24.2.2019 Slažany - Veľký Klíž 4:2 góly
OŠK - Martin Zrnek, Martin Mozola.
Zápas sa hral na umelom trávniku v Zlatých
Moravciach. 
Peter Maťašeje
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