Tak, ako na iných miestach aj v Obchodnej ulici gazda
dostal zaslúženú výslužku
Foto – Peter Maťašeje

Sprievod obcou

POĽOVNÍCI TO ZNOVU ROZTOČILI...

V prvú februárovú sobotu sa v kultúrnom dome ozvali slávnostné tóny lesnice. Začal sa
tak 24. reprezentačný poľovnícky ples. A že bol naozaj poľovnícky potvrdzovala nielen
chutná večera z diviny, ale aj výzdoba. Ako vždy ju tvorili najlepšie trofeje z nášho revíru.
Tento rok združenie reprezentovalo devätnásť poľovníkov so svojimi polovičkami
na tanečnom parkete a ďalší členovia vypomáhali v šatni a pri vstupe. Zapojili sa tak
všetci poľovníci, dokonca aj čakatelia na členstvo. Veď pripraviť takúto akciu vyžaduje
veľa hodín práce aj nových nápadov. Do tanca nám síce hrala iná skupina, akú sme si
objednali, ale na zábave to neubralo. Veselo bolo aj v bare pri hudbe Krist band, husle
a harmonika nielen rozospievali ale aj roztancovali návštevníkov.
Skutočne sme sa dobre zabavili. Ešte nás ani neprestali bolieť nohy a už sme začali riešiť
plány na budúci rok. Ak ste na tomto plese neboli, nenechajte si ujsť ten nasledujúci,
pretože poľovníci to naozaj vedia riadne roztočiť.
Ing. Marianna Čavojová

Mesačník občanov Veľkého Klíža

Zaplnený parket v nádherne
vyzdobenej sále.
Foto - Richard Húdok

Kresba Mária Orthová - Maťašeje

V

edel by si niekto z tých, ktorí sa zapájajú do kultúrno-spoločenského života obce,
alebo ho aspoň sledujú, predstaviť obecné dianie bez fašiangového sprievodu, či
pochovávania basy? Poznám odpoveď. Prezradím. Vo Veľkom Klíži nepredstaviteľné. Veď obdobie fašiangov a podujatí s nimi spojených, patria k najviac očakávaným
kultúrnym udalostiam kalendárneho roka. Nie inak tomu bolo aj tentoraz. Vždy o tom
podávam správu. Ani po týchto fašiangoch sa tak nepodujal urobiť nik iný, nuž tak si
prosím všetko odložte a poďme sa spoločne ešte raz obzrieť za tým, ako to vyzeralo
počas tohtoročných fašiangov...

číslo 2.

rok 2020

ročník XXV.

Na sobotu 15.februára bol ohlásený Fašiangový sprievod. A keď vyšlo aj pekné,
skoro jarné slnko, nič nebránilo tomu, aby
sa dedinou opäť po roku rozliehal zvuk
harmoniky, spev fašiangovníkov a pestrofarebne nápaditý sprievod sa mohol vydať
na cestu. Tradične sa začalo pri Paučekov
na dolnom konci. Na Kračiny sa tentoraz
nešlo a tak sa smiešno - smutno – veselé
postavičky kráčajúce hore Klížom zastavili
nakrátko u pani Ježovej. Dlhšie pobudli
v Miloslavovej zemi, kde boli všetci pohostení rôznymi pochúťkami. Nasledovala opäť
kratšia zastávka pri dome rodiny Mihaleje
pod Hôrkou. Potom si to všetci namierili
(Pokračovanie na str. č. 7)

KAJAJTE SA
A VERTE EVANJELIU

Popolcovou stredou sme začali Veľkopôstne obdobie. V našich kostoloch nastali
niektoré zmeny: Nespievame Aleluja ani
Sláva Bohu na výsostiach. Chýba kvetinová výzdoba, kňaz si oblieka rúcho
fialovej farby, modlievame sa krížovú
cestu. Spievame piesne o utrpení a smrti
Ježiša Krista, podobný obsah majú modlitby i liturgické čítania.
No vo svete sa nič nezmenilo. Svet si žije
ďalej svojím životom, uberá sa svojím
tempom, riadi sa svojím rytmom. Nevšíma
si toto mimoriadne obdobie cirkevného
roku. Avšak aj pre dnešný svet je aktuálna
naliehavá výzva, ktorou Pán Ježiš začal
svoje pôsobenie: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Tieto slová sme počuli, keď nás
kňaz značil popolom na Popolcovú stredu.
V slovenskom preklade nevieme tak výstižne vyjadriť túto výzvu, ako zaznela
v originálnom Kristovom vyhlásení. Prekladáme ju skôr opisne: Kajajte sa, zmeňte
zmýšľanie! No v pôvodnom vyjadrení
znamená viac: Niečo dôkladne, radikálne,
podstatne zmeniť. Asi tak radikálne, ako
zmenil svoje zmýšľanie márnotratný syn
v známom podobenstve. Najprv sa zmenil,
až potom sa vrátil k otcovi.
Aj my by sme mali pochopiť, že Ježiš Kristus priniesol niečo zásadne, podstatne
nové, niečo, čo tu dovtedy nebolo. Preto to svet neprijal vtedy a odmieta to aj
v dnešnej dobe. Pán Ježiš totiž priniesol
celkom novú náuku o šťastí a láske, nový
pohľad na choroby a utrpenie, nové poňatie života a smrti.
(Pokračovanie na str. č. 3)
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MOŽ NO N I E KOHO Z AU J M E

V mesiaci február 2020 oslávili svoje jubileum títo naši spoluobčania:
Jozef Radošovský 
– 70 rokov
Marta Ježová 
– 80 rokov
Anton Hrdý 
– 80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Mária Švecová
– 86 rokov
Emília Bielichová 
– 82 rokov
Oľga Bielichová 
– 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

Aj keď v zimnom období je útlm stavebných činností a viacerých prác vo vonkajšom prostredí, obec Veľký Klíž, ako každá iná alebo väčšina, sústredí svoju činnosť na administratívu,
prípravu prác, či realizovanie prác v interiéri.
V skratke:
- zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR (rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia),
- v materskej škole bola ukončená rekonštrukcia dvoch miestností – veľkej učebne a riaditeľne – zníženie a zateplenie stropov, nové omietky a elektroinštalácia,
- výročné hodnotiace schôdze jednotlivých zložiek v obci,
- metodické školenie pre zabezpečenie parlamentných volieb 2020,
- obhliadka poškodenej strechy budovy OŠK FO, návrh spôsobu opravy,
- sfunkčnenie prístavby OcÚ pre Klub jednoty dôchodcov – montáž kuchynskej linky, ohrievača vody, indukčnej dosky, WC, umývadla. Dorábajú sa interiérové dvere a priestor sa
môže využívať,
- triedenie a úprava kovového šrotu v kontajneroch na medziskládke,
- príprava priestorov a administratívne zabezpečenie volieb a členov komisií,
- administratívne vyhotovenie dodatkov k zmluvám za hrobové miesta,
- spracovanie a vyhotovenie rozhodnutí pre poplatky za komunálny odpad,
- príprava zabíjačkových špecialít a ochutnávka v KD. 
OcÚ

Vzácny jubilant

V polovici uplynulého mesiaca – 16.februára - sa dožil významného jubilea – 85 rokov - Štefan
Poliačik z Ješkovej Vsi. Rodák Z Klížskeho Hradišťa sa už od roku 1997 stal spolupracovníkom
a dopisovateľom našich novín. Jeho články patrili a stále patria k tým najobľúbenejším u širokej
čitateľskej verejnosti. A zároveň sú trvalou hodnotou Nového Clusu a tým aj histórie obce,
ktorú vždy rád opisoval z najrôznejších pohľadov života tunajšieho ľudu. Jeho tvorba, ale aj
stály záujem o noviny boli a vždy sú povzbudením aj pre náš redakčný kolektív. Želáme mu
pri tejto príležitosti pevné zdravie, spokojnosť v kruhu svojich najbližších, veľa elánu, pohody.
V neposlednom rade je tiež naporúdzi želanie, aby nielen nás v redakcii, ale aj všetkých našich
čitateľov ešte veľa ráz potešil svojimi príspevkami. 
redakcia Nového Clusu

SPOMIENKA

Túto tichú spomienku na teba, mamička,
posielame s láskou do nebíčka.
Chýbaš nám dnes aj deň každý,
v našich srdciach žiješ navždy.
Dňa 19.februára uplynulo
11 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, manželka
a babina

Mária Poliaková

S láskou v srdci spomínajú manžel
a dcéry s rodinou.

SPOMIENKA
V našich srdciach si stále s nami...
Dňa 7.2. uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a starký

Vendelín Maťašeje

S láskou a úctou venujú
tichú spomienku
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 13.3.2020 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý otec, manžel
a starý otec

Ivan Bujna

S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Mirka s rodinou a ostatná rodina.

Náš redakčný objektív opakovane poukazuje
na lokalitu Lúka v časti obce Klížske Hradište.
Toto pekné miesto s výhľadom na farský kostol
a hory navôkol sa s sčasti zmenilo na miesto
vývozu haluziny a rôzneho podobného biologického materiálu. Ten spolu s odstrašujúcou
podobou niekdajšieho kúpaliska dáva tejto
lokalite v bezprostrednej blízkosti obytnej
zóny veľmi zlú vizitku nám všetkým.
Text a foto Peter Maťašeje

ROKOVALO ZASTUPITEĽSTVO

V stredu 19. februára sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva našej obce v plnom počte na
9. riadnom zasadnutí. Po schválení programu, určení zapisovateľky a schválení overovateľov
zápisnice, poslanci vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z ročnej kontrolnej
činnosti za rok 2019 a ročnú správu o kontrole vybavovania sťažností za uplynulý rok.
V ďalšom bode predložil starosta obce poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č.
11/2019, ktoré bude korešpondovať so záverečným účtom obce za rok 2019 a na schválenie
RO č. 1/2020, ktoré obsahuje už schválené dotačné príjmy zo štátneho rozpočtu a úpravu
– rozšírenie rozsahu stavebných prác pri rekonštrukcii miestností a elektroinštalácie v MŠ.
Poslanci prerokovali a schválili žiadosť Stanislava Holáka o odkúpenie časti obecného pozemku, do ktorej zasahuje časť nehnuteľnosti žiadateľa. Starosta informoval o potvrdení
pridelenej dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Klíži obojstranným podpísaním
zmluvy a požiadal poslancov o poverenie na vysporiadanie pozemkov pod a za požiarnou
zbrojnicou do majetku obce. V minulom roku poslanci súhlasili s odpredajom časti obecného
pozemku, ktorý je v užívaní žiadateľov manželov Petra a Zuzany Benkových a na súčasnom
zasadaní schválili návrh kúpnej zmluvy v cene znaleckého posudku. V rôznom starosta
informoval o plánovanom výrube stromov na obecných priestranstvách, o zaslaní výzvy
obci Ješkova Ves na mimosúdny zmier na bezodplatný prevod pozemkov pod bytovým
domom („školská bytovka“). Poslanci si schválili predbežný plán zasadnutí v roku 2020
(28.4., 16.6., 3.9., 28.11., 11.12.2020). V diskusii poslanci a prítomní rozobrali viacero
tém: riešenie prideľovania kompostérov, zabezpečenie kontajnera pre objemový domový
odpad, opravu múru a cesty medzi Lázňou a farským múrom, zlý technický stav RD s č. 108
v časti obce Kl. Hradište. Starosta informoval o obsahu kontajnerov pri KD na šatstvo. Pri
ich vyprázdňovaní bol svedkom rôzneho materiálu: viac párov lyžiarskych topánok, tiež viac
párov kolieskových korčúľ, ba aj skladací detský kočík a niekoľko kníh. Jedno je potešujúce,
že to nie je za záhradami, ako stavebný odpad pred pár dňami v Doline, neďaleko cesty, ale
prečo sa nevieme stále naučiť triediť odpady a dať ho tam, kde má byť. Rovnako upozornil
na to, že kovové obaly z nápojov nepatria do kontajnerov so železom.
Následne prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil. 
OcÚ
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(Dokončenie zo str. č. 1)

Pozýva nás, aby sme tieto jeho slová prijali a našli v nich návod na usporiadanie života.
To je naša celoživotná úloha – zlepšovať a skvalitňovať svoj život, stávať sa čoraz lepšími
ľuďmi. Je to však náročné a vyžaduje si to veľa námahy. Ale my sme zvyknutí si veci
zľahčovať. Preto radi klameme sami seba. Nemali by sme teda zabúdať, že sme stvorení
na Boží obraz. Svojím životom teda máme zobrazovať Pána Boha.
Na začiatku svätej omše, v úkone kajúcnosti, bežne vyznávame: „Moja vina, moja vina,
moja preveľká vina.“ No v bežnom živote si svoju vinu len neradi priznávame. Skôr máme
v sebe sklony obviňovať druhých a seba považovať za lepších. Radšej sa porovnávame
s tými, ktorých považujeme za horších, než sme my. V takýchto domnienkach nás posilňujú média, ktoré nám denne prinášajú správy o krádežiach, vraždách, lúpežiach a iných
zločinoch. My predsa takí nie sme.
Takíto ľudia nemôžu byť pre nás normou. Vzorom pre nás je Ježiš Kristus. Máme sa stávať podobnými jemu, podľa jeho slov a príkladu si máme riadiť a formovať svoj život.
To si vyžaduje našu úprimnosť, priznanie si vlastných chýb a zlyhaní. Len tak môžeme
napredovať v našej snahe stávať sa čoraz lepšími ľuďmi.
Nech nás nemýli to, čo vidíme a počujeme vo svete, čo nám svet ponúka. Namiesto toho
prijmime Kristovo pozvanie k nasledovaniu a jeho návod na dobré a múdre usporiadanie
života. S jeho pomocou môžeme každodenne zlepšovať a skrášľovať svoj život a prispievať ku krajšiemu životu ľudí okolo nás. Tak naplníme výzvu Pána Ježiša: „Kajajte sa
a verte evanjeliu!“
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Zima, zima detičky

Vychádzku za účelom kŕmenia zvieratiek v zimnom období uskutočňujeme v našej materskej škole každoročne. Nadväzujeme tým na tému „ Starostlivosť o lesné zvieratká“
a „ Kŕmenie vtákov“. Zážitkové učenie detí v lese je spojené s aktivitou nosenia potravy
pre lesné zvieratá a vtáčiky. Veľkou radosťou pre deti a nás všetkých je účasť rodičov
a starých rodičov. Za zvieratkami sme sa vybrali 24.1.2020, kedy bol krásny slnečný
deň, chýbal nám síce sneh,no
i napriek tomu sme o zábavu
a zážitky nás všetkých mali
postarané. Aktivitu sánkovačky sme nahradili zábavnými
hrami. Deti zahrali všetkým
prítomným divadlo „Rukavička“ zaspievali sme si „Zima,
zima detičky“ a zahrali hru
„Na zajkov a snehuliaka.“
Vyjadrili tak svoje predstavy o tom, aké zvieratká sme
prišli nakŕmiť. Nechýbali ani
hádanky o zvieratkách, ktoré
sa deti naučili v materskej
škole. V lese sme objavili krmelec, tento bol pre nás nový a tak potravu pre zvieratká
sme dali práve na toto miesto. Naša cesta smerovala k urbárskej chate, kde bolo pripravené pre nás pohostenie teplým čajom, jabĺčkami a koláčikmi od Eliškinej babičky.
Plní zážitkov, radosti a pocitov vykonania dobrého skutku sme sa spoločne vrátili do
materskej škôlky. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, ktorým to pracovné
povinnosti dovoľujú, že nás v tejto aktivite podporujú a sú ochotní s nami sa vybrať za
zvieratkami. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
„Neboj sa ty vtáčatko, každé dobré dieťatko postará sa o Teba, dá Ti zrna aj chleba.“
Darina Halmová, riad. MŠ

Zimné kino

Ako spestriť nedeľné popoludnie? To
bola otázka, ktorá ma napadla. Riešenie
sa našlo takpovediac náhodou. Využili
sme pozvánku od OZ Tu žijeme na premietanie filmu pre deti Ovečka Shaun.
Pri príchode do kultúrneho domu sme
si kúpili pukance a posadili sme sa do
hľadiska, ktoré bolo na moje prekvapenie skoro zaplnené. Počas premietania
bola príjemná atmosféra. Smiech detí ma
uistil, že naše rozhodnutie bolo správne
a strávili sme pekné nedeľné popoludnie. Určite nehovorím len za seba, že by
sme uvítali viaceré podobné spestrenia
dlhých zimných víkendových popoludní.

Jana Kňazeová

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

 Slovenská televízia na svojom druhom
programe vysiela pravidelnú reláciu Regina.
28.januára sme v tejto spravodajskej relácii
z regiónov Slovenska mohli vidieť Sebastiána
Bielicha z Ješkovej Vsi, študenta odboru
umelecké kováčstvo.
❖ ❖ ❖
 Počuť na vlnách Slovenského rozhlasu
v nejakej súvislosti rozprávať o našej obci
je vždy potešiteľné. Rovnako tomu tak bolo
v sobotu 15.februára. Redaktorka našich novín Anna Húdoková v živom vstupe pozývala
na turistické podujatie „Ostrá ide na Ostrú“.
Poslucháči na celom Slovensku tak opäť raz
počuli o Veľkom Klíži a o jednej z mnohých
aktivít, ktorými sa prezentuje. To však v ten
deň ani zďaleka nebolo všetko ...
❖ ❖ ❖
 Bola to sobota plná aktivít. 15.februára.
Napoludnie Fašiangový sprievod. Keď sa celé
to dianie ocitlo na Pláni, dozvedeli sme sa,
že TV Šláger práve vysiela asi dvojhodinový
program. Pre nás bol a je zaujímavý tým, že
bol venovaný Veľkému Klížu a tradíciám, ktoré sa tu uchovávajú. Škoda, že nikto z televízie
nedal správu o termíne vysielania. A tak to
celé videli iba tí, ktorí spomínaný program
mali náhodne zapnutý a len útržky tí, ktorí sa
vrátili zo sprievodu ale vzápätí sa už viacerí
z nich zasa ponáhľali na Výročnú schôdzu
KST. Veríme však, že spomínaný program
Potulky s Amadeom TV Šláger niekedy bude
reprízovať.
❖ ❖ ❖
 V nedeľu 16.februára o 18-tej hodine sa
v sále kultúrneho domu premietala česká
komédia Po čom muži túžia. Pozvanie na
zimné kino prijala asi päťdesiatka ľudí. Akciu
zorganizovalo OZ Tu žijeme a zapožičanie
filmu zabezpečil obecný úrad. Ďakujeme.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Ďakujeme

Komu? Všimli ste si, milí čitatelia, že v tomto čísle Nového Clusu uverejňujeme 3 príspevky od nových prispievateľov. Týmto sa
Vám chceme Janka Kňazeová, Ing. Marianka
Čavojová Mgr. Nadežda Lojek poďakovať
za príspevky. VITAJTE v rodine našich dopisovateľov Nového Clusu. Red.

Materská škola dýcha novotou...

Materská škola je miesto, kde deti v predprimárnom vzdelávaní trávia spravidla najviac času.
Aj preto nám všetkým záleží na tom, aby prostredie materskej školy bolo príjemné, estetické,
bezpečné, jednoducho vyhovujúce po všetkých stránkach. Postupnými krokmi zlepšujeme jej
prostredie, či už zvonka alebo znútra. Dlhodobo nás trápila najmä nevyhovujúca, stará elektroinštalácia, dôsledkom čoho sa neustále, hlavne vo veľkej triede, vypaľovali žiarovky, niekedy aj
každý deň, alebo nepretržite blikali, čo nepriaznivo vplývalo nielen na pracovnú pohodu detí,
ale aj na ich zrak. Potešili sme sa teda všetci, keď nám starosta obce oznámil, že sa ide u nás
rekonštruovať. Rekonštrukcia sa totiž týkala spomínanej problematickej elektroinštalácie vo
veľkej triede a v riaditeľni. Pri tejto príležitosti sa malo realizovať aj zníženie stropov a daná
situácia si vyžiadala aj nové stierky, takže starý priestor bežnej triedy dostal úplne nový šat
i nové rozmery. Rekonštrukcia sa realizovala za plnej prevádzky materskej školy a sme radi, že
sa všetko zvládlo. Vďaka organizačnej práci starostu Ing. Antona Stanku sa všetko v pomerne
krátkom čase podarilo ukončiť a deti dostali od obce krásny a hlavne mimoriadne účelný darček,
ktorý bude slúžiť aj ďalším detičkám, ktoré sa do materskej školy ešte len chystajú.
Za vyriešenie akútneho problému s elektroinštaláciou vyslovujem starostovi obce, v mene
veľkých i malých z našej materskej školy, jedno veľké ĎAKUJEM.
D. Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Jubilant Emil Kňazeje preberá od starostu obce ocenenie za dlhoročnú činnosť v DHZ.

Prvú výročnú schôdzu v tomto roku z organizácií a združení,
ktoré pôsobia v našej obci, mali naši hasiči. V sobotu 1.februára
sa zasadačka obecného úradu zaplnila takmer do posledného
miesta. Prvé, čo zaujalo, bolo to, že sa tam zišlo niekoľko generácií. Od najstarších žijúcich hasičov, cez dnešných už skoro
sedemdesiatnikov, strednú generáciu až po tých najmladších. Ako
ruža medzi tŕňmi sa mohla cítiť jediná zástupkyňa nežnejšieho
pohlavia Katka. Medzi prítomnými nemohol chýbať starosta obce
Ing. Anton Stanko a Rastislav Preťo - zástupca Územného výboru
DPO SR (dobrovoľnej požiarnej ochrany).

číslo 2/2020

V pláne činnosti, ktorý predniesol Mgr. Pavol Stanko, boli zhrnuté
všetky aktivity, ktorým sa chce organizácia venovať. Na prvom
mieste je však prevencia, schopnosť zasiahnuť a koordinácia
jednotlivých členov v prípade požiaru. Správu o hospodárení
predniesol Vladimír Sasko. Revíziu finančného denníka vykonala
dvojica Karol Deviatka a Peter Kňaze. Ten následne skonštatoval,
že všetko je v súlade s predpismi a v poriadku. V diskusii odznelo
mnoho odborných a k hasičskej problematike týkajúcich sa názorov, podnetov, návrhov. Vecnú, mimoriadne živú a podnetnú
pracovnú atmosféru svojím vystúpením doplnili aj najstarší
účastníci výročného hasičského rokovania Július Gubov a Emil
Kňazeje. Ten sa najskôr poďakoval za pozornosť k jeho osobe a za
blahoželanie. Následne začal spomínať na začiatky hasičského
zboru v Klížskom Hradišti, na ľudí, ktorí stáli pri jeho založení,
na podmienky aké v tých časoch mali. Bolo to veľmi zaujímavé
rozprávanie pamätníka, ktorý všetkým priblížil mnoho z histórie
hasičského života u nás. To už ale na stoloch začala rozvoniavať
chutná kapustnica. Pri pohostení a družnej debate potom hasičom ich výročité stretnutie pokračovalo až do večerných hodín.
Text a foto Peter Maťašeje

OZ TU ŽIJEME

Konštantná členská základňa tohto združenia nie
je jediným znakom jeho jestvovania na scéne
verejného a spoločenského života obce. Oveľa
podstatnejším faktorom je, že už od svojho
založenia sa pestrou a bohatou činnosťou vo
viacerých oblastiach života stalo výrazným
a rešpektovaným zoskupením ľudí. Ľudí, ktorí
prinášajú do nášho prostredia nové témy, nové nápady a nové
podujatia. Výročné rokovanie mali v prvú februárovú nedeľu.
Miestom bol už tradične hasičský klub.
Na úvod všetkých privítala
Ing. Katarína Hoppe. Okrem
členov združenia sa ich výročného rokovania zúčastnili starosta obce Ing. Anton Stanko
a šéfredaktor Nového Clusu.
Správu o činnosti za uplynulý rok predniesla predsedníčka Mgr.
Zuzana Dolná. V jej úvode zdôraznila, že združenie spolupracuje s viacerými organizáciami v obci. Sú to Jednota dôchodcov,
Dobrovoľný hasičský zbor, urbárska spoločnosť a AMK motokrosový klub, tiež s redakciou Nového Clusu. A samozrejme
s vedením obce. V roku 2019 dvadsať ľudí odpracovalo celkom
384 brigádnických hodín. Usporiadali karneval pre deti, spolupodieľali sa na Ceste rozprávkovým lesom, zorganizovali tradičnú
Šarkaniádu, vo farskom kostole detský karneval pri príležitosti
sviatku Všetkých svätých a Jasličkovú pobožnosť. Novinkou bol
tentoraz Lampiónový sprievod a burza kníh a hračiek. Pre deti
pripravili aj divadelné predstavenie. Starajú sa o detské ihrisko,
jeho údržbu, vlani tam pribudol nový smetný kôš. Pre širšiu
verejnosť zorganizovali Pálenie Jánskych ohňov a Poďakovanie
za úrodu, pomohli pri organizácii sprievodu na sviatok Božieho
tela. Z budovateľských akcií združenia to bola v uplynulom roku
predovšetkým kaplnka na Vrch Hore, kde pri jej oprave zasa
o niečo pokročili. Definitívne sa vyriešili záležitosti s románskym
kostolíkom. Tento vzácny objekt dostali do svojej starostlivosti.
Prebrali zaň zodpovednosť a postupnými krokmi sa budú usilovať
o jeho opravu a zveľadenie.
Súčasťou výročného rokovania bola aj správa o financiách, ktorú predniesla Ing. Katarína Hoppe. Po nej sa opäť ujala slova
predsedníčka OZ. Hovorila, že chcú pokračovať v akciách pre
deti ako i pre širšiu verejnosť v rozsahu tak, ako v predošlom
roku. Už niekoľko rokov pracujú na pláne postaviť rozhľadňu na
Chotenovci. V tomto roku – po dokončení vybavovania všetkých
administratívnych záležitostí – chcú začať so samotnou výstavbou.
Pomoc pri jej výstavbe prisľúbil pán Poništ (pod jeho vedením sa
robila strecha na kaplnke na Vrch Hore a, okrem iného, vstupná
brána na nálezisku Valy pri Bojnej). Dokončiť chcú renováciu
kaplnky na Vrch Hore a začať s opravami románskeho kostolíka
v súčinnosti s pamiatkármi a našim farským úradom.
Po vypočutí plánov na nový rok nasledovala diskusia, v ktorej
vystúpil aj starosta obce Ing. Anton Stanko. Záverom sa riešili
ešte niektoré praktické záležitosti a po vyše hodine sa rokovanie
OZ skončilo.
Peter Maťašeje

Z VÝROČNÝCH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ

Výročné rokovanie Dobrovoľného hasičského zboru
Klížske Hradište viedol veliteľ Mgr. Pavol Stanko. Po úvodnom
zahájení nasledovalo blahoželanie jubilantom organizácie.
80-ročnému Emilovi Kňazeje, 60-ročnému Jozefovi Minárikovi
a čerstvému päťdesiatnikovi Petrovi Stankovi. Zablahoželali im
nielen zástupcovia vedenia DHZ, ale aj starosta obce Ing. Anton
Stanko a Rastislav Preťo. Člen výboru Vladimír Sasko prečítal
program schôdze a následne podal správu o činnosti za uplynulý
rok. Za pozornosť, okrem iného, stojí skutočnosť, že sa prihlásili
traja noví členovia, ktorými sú Ing. Marek Stanko, František Dobiaš
a Milan Sasko. Skonštatované bolo, že organizácia v časti obce
Klíž definitívne zanikla. Výraznou a podstatnou novinkou je, že
náš DHZ bol preradený do kategórie B. Znamená to vyššiu prestíž,
ale i viac povinností pri vykonávaní činností. Tú by v najbližšom
čase malo obohatiť nové hasičské auto.
Členovia dostali nové oblečenie (zatiaľ 10 hasičských kompletov), bola upravená a dovybavená požiarna zbrojnica v Klížskom
Hradišti, obec dostala financie na rekonštrukciu zbrojnice v Klíži.
V súčasnosti má DHZ 21 vyškolených ľudí na zásahovú hasičskú
činnosť v rámci zaradenia našej DHZ do skupiny B.

Veliteľ DHZ Mgr. Pavol Stanko blahoželá k jubileu Jozefovi
Minárikovi.
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J E D N O TA D Ô C H O D C O V

Pondelok 10.februára bol dňom, ktorý si vybrali na výročné
rokovanie naši seniori združení v Klube dôchodcov. V zasadačke
obecného úradu sa zišlo 30 členiek a členov. Ako hostia boli
prizvaní starosta obce Ing. Anton Stanko a šéfredaktor Nového
Clusu Peter Maťašeje.
Všetkých na úvod privítala predsedníčka Irena Bujnová. Následne
prečítala správu o činnosti za rok 2019. Skonštatovala, že v uplynulom roku zrealizovali celkom 12 pravidelných stretnutí. Štyri
stretnutia zorganizovali na Urbárskej chate, jedno v Miloslavovej
zemi, dve v kultúrnom dome a ostatné v zasadačke obecného
úradu. Predsedníčka následne vymenovala všetky aktivity, ktoré zorganizovali pre svojich členov, ale tiež pre deti základnej
a materskej školy a širokú verejnosť. Pracovali na skrášľovaní
obce a odpracovali 102 brigádnických hodín. V spolupráci s OZ
Tu žijeme organizovali viacero podujatí v rámci farského spoločenstva (napr. Poďakovanie za úrodu) a v rámci spoločenského
života obce (Pálenie Jánskych ohňov). Nielen Klub, ale aj obec
reprezentovali na Olympiáde v Partizánskom, v programe Jeseň
je dar a na iných podujatiach. Zorganizovali niekoľko výletov, ale
aj dve návštevy divadelného predstavenia v Nitre. Zabaviť sa
boli na Ľubianke. Najvýznamnejším a najväčším podujatím, ktoré
v minulom roku zorganizovali, boli oslavy 20. výročia založenia
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov u nás.
(O všetkom priebežne informujeme v našich novinách, preto
možno na tomto mieste nemusia byť vymenované).
V ďalšej časti výročnej správy predsedníčka Irena Bujnová hovorila
o tom, že klub požiadal o poskytnutie priestorov v pravej časti
obecného úradu so samostatným vchodom. Žiadosť na bezplatné užívanie priestorov bola
obecným zastupiteľstvom
schválená. Muži z našej seniorskej organizácie následne začali vykonávať drobné práce na
úprave daných priestorov. Vybavenie miestnosti má byť prevedené
v súčinnosti so starostom obce Ing. Antonom Stankom.
Správu o hospodárení klubu predniesla Anna Melušová. Slovo
potom opäť dostala predsedníčka klubu a predniesla plán činnosti
na tento rok. Plán bohatý a pestrý. Chcú pokračovať vo všetkých
svojich zabehnutých aktivitách. Zaujímavosťou a novinkou je
plánovaná návšteva slovenského parlamentu. Naďalej chcú
spolupracovať s obecným úradom a pomáhať pri podujatiach
ním organizovaných.
Vzhľadom na zväčšenie členskej základne – klub má teraz 37
členov – bolo potrebné rozšíriť výbor klubu na päťčlenný. Navrhnuté a následne zvolené boli Mária Hlaváčeková a Eva Pauerová.
V diskusii vystúpil ako prvý starosta obce. K plánu činnosti všetkým poprial pevného zdravia. Spomenul a chválil účasť členov
organizácie na dvoch plesoch, ktoré u nás boli. Bolo a je to podľa
neho povzbudzujúce, že seniori sa vedia dať dokopy a zabaviť
sa. Hovoril o zariadení a využití priestorov, ktoré dostali a na
záver znovu ocenil bohatý a pestrý plán činnosti. Do diskusie sa
prihlásil aj Ing. Anton Goga. Zamýšľal sa nad tým, ako do klubu
pritiahnuť viac členov, hovoril o brigádach, zdôraznil zámer starať sa o zeleň v obci, a iných záležitostiach. Návrh na uznesenie
napokon prečítala Jolana Babkovičová.
V ďalšej časti sa začalo schyľovať k skvelej zábave. Zasadačkou
sa začal rozliehať spev Evy Hrdej a Mgr. Márie Zajacovej. A zrazu
prišli štyri plačky, ženy v pestrofarebných kostýmoch. S nimi
farár s miništrantom. Oplakávali a lúčili sa s basou. Popri tom si
prítomní vypočuli vtipné repliky poukazujúce na pekné a humorné
zážitky z minulého roku. Spev, hodnotenie toho čo bolo, plány
do nového roku, príjemné posedenie pri chutnom občerstvení.
Pri odchode som sa znovu presvedčil, že naša seniorská organizácia je združením, v ktorom sa jej členky a členovia môžu cítiť
príjemne a dobre. Sú bohatší o mnohé zážitky a šťastní z toho,
že sa spoločne stretávajú a vždy sa môžu tešiť na to, čo nového
ich zasa čaká.
Peter Maťašeje

OŠK FUTBALOV Ý ODDIEL

V nedeľu 2.februára sa v zasadačke budovy obecného úradu vo
Veľkom Klíži na výročnej členskej schôdzi zišli členovia aj fanúšikovia futbalového oddielu. Schôdzu otvoril a viedol predseda
Mgr. Juraj Martiška, ktorý predložil návrh programu na rokovanie.
Tento bol bez pripomienok schválený. Predseda v Správe o činnosti
za rok 2019 zhodnotil jednotlivé akcie a tiež poďakoval všetkým,
ktorí pridali ruku k dielu. Vyslovil spokojnosť s tým, že problém
s hospodárom sa podarilo vyriešiť a František Meluš ml. sa ujal
tejto funkcie. Uviedol, že strecha na kabínach je v zlom stave
a vyžaduje rýchlu opravu, čo bude vyžadovať výrub viacerých
stromov. Hráčsku sezónu hodnotil tréner Martin Stanko, ktorý
konštatoval, že s výsledkom nie je spokojný. Príčinu vidí v pretrvávajúcom probléme nedostatku hráčov, v slabej dochádzke na
tréningy a v chýbajúcej motivácii mladých zapojiť sa do kolektívu
hráčov. Správu o hospodárení podala Zuzana Holáková, správu
RK podal Ján Najman ml. Plénum zvolilo do výboru všetkých
navrhnutých: predseda J. Martiška, členovia: Michal Stanko, Ján
Urban, František Meluš ml., Štefan Kučera, Martin Bielich a Anton
Siegert ml. V diskusii J. Martiška poďakoval za dlhoročnú a obetavú prácu vo výbore Rastislavovi Belianskému a poblahoželal
mu k životnému jubileu. Témou diskusie bol nedostatok hráčov,
slabá disciplína v dochádzke na tréningy. Padlo viac návrhov na
spôsob opravy strechy kabín, rozhodujúcim faktorom však bude
cena. Viacerí zúčastnení prisľúbili pomoc pri týchto prácach. J.
Martiška predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo schválené
bez pripomienok a schôdzu ukončil.
Ing. Zuzana Holáková

Z VÝROČNÝCH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ

K S T O S T R Á V. K L Í Ž

Dátum svojej výročnej schôdze pre náš Klub
slovenských turistov Ostrá pripadol na sobotu
15.februára. V zasadačke kultúrneho domu malo
výročné stretnutie priaznivcov a vyznávačov turistiky nečakané,
ale veľmi veselé prekvapenie. Skôr ako sa vôbec schôdza začala,
zavítali medzi prítomných fašiangovníci. Predstavili sa spevom,
tancom a humorným slovom. Nečakane obohatili a potešili
všetkých prítomných.
Program schôdze, ktorej sa zúčastnilo celkom 48 ľudí, otvoril
predseda klubu Vladimír Sasko. Osobitne privítal starostu obce Ing.
Antona Stanku. Následne prečítal správu o činnosti za rok 2019.
Skonštatoval, okrem iného, že to bol 16-ty rok fungovania klubu,
ktorý mal v uplynulom roku 101(!) členov. Bolo usporiadaných celkom 18
klubových podujatí
a zúčastnilo sa na
nich celkom 569 ľudí. Turisti sa zúčastňovali aj podujatí
organizovaných Regionálnou radou KST
Topoľčany, podnikli
tiež viacero individuálnych výstupov
a návštev zaujímavých a atraktívnych
turistických lokalít.
Viacero ľudí z klubu
podniklo niekoľko
pozoruhodných poznávacích ciest po
Na schôdzi blahoželali k jubileu Márii
(Pokračovanie
Šusterovej.
Foto – Peter Maťašeje
na str. č. 6)
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K S T O S T R Á V. K L Í Ž


(Dokončenie zo str. č. 5)
krajinách Európy a sveta čím napĺňajú slogan na svojich klubových
tričkách (... spod Tribečských hôr spoznávať Slovensko a svet...).
Predseda klubu tiež spomenul zapojenie sa členov klubu do
podujatia Cesta rozprávkovým lesom a viacero brigád, ktoré
turisti urobili v rámci našich okolitých hôr.
Finančnú správu podal Emil Sasko. Za revíznu komisiu potvrdila
správnosť hospodárenia Mgr. Zuzana Králová. Podpredseda
klubu Ing. Ondrej Strmeň prečítal plán činnosti na rok 2020.
Milým momentom schôdze bolo ocenenie dvoch turistiek, Márie
Šusterovej a Danky Smatanovej. Voľby potvrdili, že výbor klubu
bude pracovať naďalej v zložení ako doteraz. Do diskusie sa ako
prvý zapojil starosta obce. Prítomných oboznámil s novými veľkoformátovými informačnými tabuľami, a konštatoval, že turisti sú
naozaj dobrá organizácia. Július Gubov podal niekoľko návrhov na
skvalitnenie informácií na Michalovom vrchu, umiestnenie reťazí
z jeho vyhliadkovej strany a zamýšľal sa nad možnosťou urobiť
druhé ohnisko. Hovoril tiež o Kamennej bráne a Vrch Hore. Vždy
očakávanou je prezentácia klubu vo forme premietania fotografií.
Tú za uplynulý rok zostavil Peter Maťašeje. Premietanie samotné
zrealizoval Peter Dobiaš. Výročité rokovanie turistov následne

OŠK AMK VEĽK Ý KLÍŽ

V sobotu 8.2.2020 v kultúrnom dome v Klížskom
Hradišti sa konala Výročná členská schôdza Obecného športového klubu – Automotoklub Veľký Klíž.
Na úvod schôdze prezident klubu Bc. Rudolf Mihaleje privítal
všetkých našich členov ako i pozvaných hostí a to starostu obce
Veľký Klíž Ing. Antona Stanku, starostu obce Ješkova Ves a zároveň i zástupcu Lesného
pasienkového a pozemkového spoločenstva Ješkova
Ves Pavla Greguša, primátora mesta Partizánske Doc. PaedDr.
Jozefa Božika, PhD., člena výboru svetového a európskeho FIM
motocross ako i člena výboru SMF pre motocross a predsedu
motocrossového klubu MX Vinohrad Veľké Uherce Tomáša Pavlovčíka, prezidenta motocross clubu Skýcov Mariana Bernáta
a predsedu Automotoklubu Tlmače Štefana Lacka.

Predseda klubu poďakoval Danke Smatanovej za dlhoročnú
činnosť vo výbore klubu.
pokračovalo neformálnymi debatami pri chutnom občerstvení
do neskorých večerných hodín.
Peter Maťašeje
Ješkova Ves a zároveň i zástupcu Lesného pasienkového a pozemkového spoločenstva Ješkova Ves Pavla Greguša, primátora
mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. a osoby, ktoré
dlhodobo pomáhajú pri usporadúvaní motocrossových podujatí
na domácej trati Jozefa Bielicha, Jozefa Siegerta, Antona Siegerta,
Dušana Bielicha, Petra Dostála, Štefana Kosáča, Jána Maťašeje,
Stanislava Holáka, Annu Markovú, Annu Melušovú, Máriu Hlavačekovú, Helenu Janákovú.
Po tomto prebehla voľba
nového výboru, kde bol za
prezidenta klubu opätovne zvolený Bc. Rudolf Mihaleje a za členov
výboru: Miloš Marko, Vlastimil Šmalo, Milan Hudok ml., Marek
Najman, Andrej Stanko, Vladimír Gašparových, Rudolf Kováčik,
Dušan Hudok st., Richard Mihaleje, Dávid Húdok, Dominik Dolný
a predstavenie jazdcov, ktorí budú reprezentovať náš klub a obe
obce ako i región a to: Marek Najman ml. v triede MX 65, Simona
Hudoková v triede MX Ladies, Marek Ladický v triede MX2, Pavol
Hudok v triede MX4 a Bc. Rudolf Mihaleje v triede MX4+.
V diskusii sa o slovo prihlásil primátor mesta Jozef Božik, starosta
V. Klíža Anton Stanko ako i člen výboru SMF Tomáš Pavlovčík.
Na záver schôdze bolo odsúhlasené uznesenie z výročnej členskej schôdze, podávané občerstvenie a schôdza bola ukončená.
Bc. Rudolf Mihaleje, prezident klubu

Z VÝROČNÝCH ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ

Pamätná foto ocenených za pomoc pri podujatiach AMK.
Foto – Veronika Halmová
Po prvotnom príhovore schôdzu moderoval a riadil i priebeh
volieb Milan Hudok st. Po prepočítaní všetkých prítomných
členov klubu a odsúhlasení programu schôdze boli zvolené
mandátová, návrhová a volebná komisia. Následne predniesol
prezident klubu Bc. Rudolf Mihaleje Správu o činnosti klubu za
rok 2019. Pokladník Milan Hudok ml. a Miloš Marko predniesli
Správu revíznej komisie za rok 2019.
Následne boli vyhodnotení jazdci klubu za uplynulú sezónu 2019
a to Marek Najman ml., Matúš Deviatka, Simona Hudoková, Marek
Ladický, Róbert Guoth, Bc. Rudolf Mihaleje, podporovateľov
klubu starostu obce Veľký Klíž Ing. Antona Stanku, starostu obce

Primátor okresného mesta a starostovia našich obcí spolu
s prezidentom AMK. 
Foto – Veronika Halmová
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novátorské, nečakané, ale veľmi dobré. Tým prvým boli vojačky
(ženy z Jednoty dôchodcov). Elegantné uniformy ladili s hudbou
a skvelo nacvičenými tanečno- pochodovými kreáciami. Skvelé!
Nasledovalo blahoželanie dlhoročnej protagonistke fašiangových
programov pani Ježovej k jej životnému jubileu. Fašiangovanie
po dedine bolo vďačným námetom trefnej scénky, ktorej protagonistkami boli dve tetky - Eva Pauerová a Lýdia Poliačiková. Keď
Vladimír Gašparových ohlásil, že na letisku (rozumej letisko nad

do Obchodnej (starý názov býval Cigánskej) ulice. Tu bolo všetko
nachystané. Hudba, mikrofóny, chutné a bohaté pohostenie. Do
diania sa zapojilo viacero jednotlivcov, prišli aj ďalší susedia.
Gazda sprievodu Marián Dobiaš dostal na ražeň kus klobásy a slaninu. Tradičný, a veru už očakávaný príhovor predniesol JUDR.
Jozef Stanko. Spievalo sa, fotografovalo, tancovalo, hostilo. Ani
sa nechcelo ísť ďalej. No čas bol neúprosný. Čakal horný koniec
Klížskeho Hradišťa. Vo dvore Matejovcov
už čakala gazdiná Vierka spolu s Ankou Maťašeje. Nachystané bolo všeličo. Tradičný
vinš, niečo na ražeň, do kalíška, niečo pod
zub, cvakanie fotoaparátov, spevy aj tanca
trochu. Dobre to tam mali! Lúčenie, opäť na
ceste, ale nie nadlho. Fašiangovníkov pri
svojom dome už čakala Alena Adamusová.
Opäť milé a úprimné chvíle s pohostinnosťou a radosťou. Spontánnosťou tiež
samozrejme. Pribehla aj suseda odnaproti
– Milka Deviatková, a „malému“ do kočíka
čosi prihodila. Blížilo sa „finále“ - Pláňa.
Fašiangovníkov privítal a pohostil starosta
s manželkou. A na záver priania, tancovačka, spevy a veselosť pred dvorom rodiny
Mareka Bujnu.
Spoločná foto po skončení programu v kultúrnom dome.
Sprievod sa vydal na návrat do centra obce.
Tentoraz v ňom boli nové postavy, noví
účinkujúci. Kto by uveril, že aj zo zahraničia? Tak. Škoda len, že
verejnosť snahu, iniciatívu a ochotu ľudí, ktorí sa zapájajú do Hradišťom) práve pristál špeciál, všetci spozorneli. Do kultúrneho
fašiangového sprievodu nejako neoceňuje. Či lepšie, ich snaha domu zavítala svetoznáma skupina Boney M. A s nimi aj bodygardi.
akoby sa míňala účinkom. Ulice – až na výnimky – prázdne, dvory Tí mali plné ruky práce, aby ich ochránili pred fanúšičkami, ktoré
zavreté, žiadna odozva. Tie chvejúce sa záclony za ňu účinkujúci od nich neodbytne žiadali autogramy. Dobre známe hity, skoro
rozhodne nepovažujú!
skutočný Bobby Farrell (Milan Matejov) a trio snedých speváčok
zladených v rytmických tancoch a peknom oblečení uvádzali
V kultúrnom dome
prítomných do varu. Naozaj nápadité, originálne a zábavné.
Opäť sobota, o týždeň neskôr. Píše sa 22.február a kultúrny dom
V spojitosti s ich spomínanými bodygardmi a „neúnavnými famôže očakávať nápor návštevníkov. Napoludnie sa podávala
v malej zasadačke zabíjačka. Starosta obce ponúkol možnosť núšičkami“ sa toto vystúpenie stalo vrcholom večera. Po ňom
občanom pochutnať si v širšej spoločnosti na zabíjačkových prišiel tradičný smutno - smiešny sprievod s basou a všetko išlo
špecialitách. A kto chcel, odniesol si svoju obľúbenú pochúťku podobne ako po iné roky. No a potom už skupina Shakers hrala
domov. Všetko už ale smerovalo k dianiu večera. Koľko príde všetkým, ktorí sa chceli zabaviť, zatancovať si a takto si užiť záver
ľudí? No, nebolo ich toľko, ako po iné roky. Síce plno, ale miesto tohto nezabudnuteľného dňa. 
Text a foto – Peter Maťašeje
na sedenie by ste pri dobrej vôli boli našli.
Išla sa pochovávať basa. Vždy sa čaká, aký
bude program. Aké nové postavy, scénky,
možno choreografie, scénické spracovania. Je vždy milé vidieť naše deti, ako sa spolu hrajú, tancujú a zabávajú. Spoločne strávené
V súvislosti s tohtoročnou „basou“ sa budú chvíle prinášajú deťom nielen radosť ale aj pomáhajú budovať si vzťahy, naučia sa akspomínať zaiste dve vystúpenia. Obidve ceptovať navzájom, tolerovať inakosť. Snáď to najkrajšie je však zdieľanie spoločných
zážitkov, na ktoré budú spomínať možno až do dospelosti. Je veľké šťastie, že
v našej obci majú deti viacero možností,
kde sa môžu stretnúť a užiť si dokonca
spoločne množstvo zábavy. Karneval je
jednou z tých možností a asi jedným z najobľúbenejších podujatí u detí. Karneval
v tom našom kultúrnom dome bol opäť
výnimočný. Kostýmy oplývali kreativitou,
hýrili všetkými farbami. Určite si aj rodičia
užili pri ich príprave. Karneval dopĺňala
tematická výzdoba, tombola s odmenami,
kútik s občerstvením a milou obsluhou.
Samozrejme vhodne zvolená hudba, ktorú
už druhý rok zabezpečuje Peťo Dobiaš. Na
záver deťom takmer ,, nedovolil dýchať“ od
úžasu šašo Ľuboš, ktorý dokonalo ovládal
triky s bublinami. Veľké ĎAKUJEME patrí
OZ TU ŽIJEME- HIC VIVO, ktoré deťom zabezpečilo niekoľko hodín radosti a zážitkov
a tiež obci Veľký Klíž.
Záujem o podujatie je zrejmý aj z tohto obrázku.
Foto – Dana Smatanová
Mgr. Nadežda Lojek
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Poďakovanie
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Strieborná, zatiaľ najvzácnejšia, ešte čerstvo „upečená“
medaila za druhé miesto
z Viedne a Certifikát za získanie modrého opasku.

Za všetkých účinkujúcich fašiangovníkov sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať občanom, ktorí pre nich pripravili
pohostenie alebo nás akýmkoľvek spôsobom podporili
počas sprievodu našou dedinou.
Je obdivuhodné, že do sprievodu sa zapojili aj mladší
spoluobčania, čo je zárukou, že ľudové tradície našich
predkov nikdy nezaniknú. Ešte raz „veľké ďakujeme“.
Mária Šusterová

BOJOV Ý ŠPORT

V sobotu 15.02.2020 sa reprezentant klubu Fighting Gym Topoľčany (Akadémia
brazílskeho jiu jitsu) Ing. Vladimír Húdok ml. zúčastnil medzinárodného šampionátu vo Viedni, ktorý organizovala federácia Grappling Industries a dokázal v silnej
konkurencii medailovo uspieť.
V kategórii bielych opaskov do 104 kg bez kimona (No Gi), získal striebornú medailu. Po
súťaži mu udelil jeho profesor Róbert
Matušík modrý pás.
Okrem medailistu Vladimíra tento klub
navštevuje aj Šimon Stanko.
Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,
Anna Húdoková
pozemkové spoločenstvo, zvoláva dňa

POZVÁNKY

14.marca 2020 o 15,00hod Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Klížskom
Hradišti.
• • • • • • • •
Divadelný súbor Hrušov zo Skýcova odohrá v nedeľu 22.3.2020 v KD divadelnú
drámu Bludár. Začiatok predstavenia
bude včas oznámený.
• • • • • • • •
Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve Veľký Klíž pripravuje Jarnú výstavu
na 5.4.2020. Exponáty treba priniesť
4.4.2020 od 15.00 do 18.00 hod. do kultúrneho domu. Zároveň pozýva cukrárky
do Cukrárenskej výzvy – súťaž o naj tortu,
ktorá sa uskutoční tiež 5.4.2020.
• • • • • • • •
Kultúrna a športová komisia pri obecnom
zastupiteľstve Veľký Klíž pozýva na Burzu
potrebno - nepotrebných vecí, ktorá sa
uskutoční 5.4.2020. Veci na burzu treba
priniesť v sobotu od 15.00 do 18.00 hod.
do kultúrneho domu. Ďakujeme, že dávate
veciam druhú šancu.

Foto – Peter Maťašeje

Tréner a jeho dvaja študenti, Vladimír
Húdok (vľavo) získal ocenenie Najlepší študent akadémie za rok 2019
a Adam Miko získal ocenenie Najlepši
zápasník roku 2019.

„O s t rá id e n a O s t r ú “

Stojím na vrchole Malej Ostrej. Po koľký krát už? Päťdesiat, sto? Nespočíta nikto. Ale dnes tu nie som sám. Som tu s naším klubom KST Ostrá
Veľký Klíž. Veď dnes „Ostrá ide na Ostrú“. Už 16-ty krát, symbolicky 16. februára. Nie
sú tu so mnou iba naši turisti. Ale hlavne tí odinakiaľ. Z Ješkovej, Turčianok, Chynorian,
Chrabrian, Krušoviec, Súloviec, Šurianok, Tesár, Topoľčian, Partizánskeho, Prievidze,
Dubnice, Ilavy aj Bratislavy. Neuveriteľné, ale pravdivé. Pozvánka v Slovenskom rozhlase
(ďakujeme Hanka Hudoková !) oslovila aj takých, ktorí toto miesto ešte nepoznajú
a ešte sa s nami v okolí obce netúlali. Vietor nás strapatí a snaží sa nás poslať späť do
lesa. Ale ešte predtým, ako sa mu to podarí, radi našim hosťom ukazujeme okolité
vrchy, výhľady a stáročné stromy, ktoré iba zvýrazňujú čaro tohto vrchu. Ešte neodmysliteľné spoločné foto, ktoré sa nezaobíde bez vtipkovania, a kráčame spolu ďalej.
Čaká nás Vrchhora, ďalšie magické miesto, ktoré stále priťahuje veľa návštevníkov.
Snažíme sa založiť oheň, mnohí sa nevedia dočkať, kedy sa s ním spriatelí ich klobáska
či slaninka. Väčšina si ešte prezrie kaplnku či kostol, niektorí si vyjdú na Michalov Vrch,
nemôžu ho len tak
obísť. Ale všetci sú
spokojní. Ich úsmevy aj pekné slová
pri rozlúčke to potvrdzujú. Koľko je
vlastne tých všetkých? 62. Pekné
číslo, ale nie až tak
podstatné. Veď je
to hlavne o ľuďoch.
A dúfam a verím, že
to o ľuďoch bude aj
naďalej. A preto sa
už teším na ďalšie
stretnutie.
Vladimír Sasko
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