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ročník XVIII.

Niektorí z nás radi oslavujú svoje
narodeniny a iní zasa pomenej.
Každoročne
25–teho
decembra
oslavujeme narodeniny Ježiša Krista.
A v tento deň zbiehajú sa do kostola
veľkí i malí na oslavu. A malých je,
pochopiteľne, viacej ako veľkých.
Prekrásne vyzdobeným kostolom sa aj
tento rok niesli básničky, pesničky,
scénky. Mgr. Zuzana Dolná precízne
pripravila deti na vystúpenie. Prizvala
aj najmladšiu generáciu, škôlkarov,
aby, keď tí starší prestanú účinkovať,
mal kto zachovať túto peknú tradíciu.
A že jasličková pobožnosť sa v našej
farnosti stala tradíciou, niet pochýb.
Bývam v našej obci už 25 rokov
a počas tohto obdobia sa jasličková
pobožnosť konala každý rok. Na začiatku ju nacvičovala Mgr. Mária
Zajacová spolu so Silviou Saskovou, dnes už Mgr. Silviou Bielichovou. O rok
na to deti pripravovala Silvia iba sama. Po nej sme prevzali žezlo spoločne
ja s organistom Jurajom Kňaze. Jeden rok slávnosť organizovala aj Katka
Sasková a už šiesty rok sa tejto činnosti venuje Mgr. Zuzana Dolná.
Tento rok jasličkovú pobožnosť opäť obohatili dvaja bratia – Jiří a Palko

Dňa 10.1.2013 sme uskutočnili v MŠ vychádzku do lesa spojenú so
starostlivosťou o zvieratá v lese v zimnom období. Vychádzky sa zúčastnili aj
rodičia detí, ktorým to čas dovolil. Príroda a okolie bolo pokryté bohatou
nádielkou snehu a tak sme dopoludnie strávili nielen odnesením potravy
zvieratám, ale aj spoločnou sánkovačkou.
Motto: „Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou,
z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť.“
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

▲Zimné radovánky na sánkach.

Foto – Darina Halmová

Kovářoví, ktorí
boli na návšteve
u svojej starkej.
Chlapci sú z
Moravy a jeden
hral veľmi pekne
na
saxofóne
a druhý
na
flaute.
Na
záver
prítomným dal
Mons.
Anton
Kováčik
požehnanie,
a účinkujúci od
neho
dostali
sladké čokolády.
Deti si pozažínali
prskavky a celým
kostolom
sa
niesla Tichá noc,
svätá noc...
Text a foto
Anna Húdoková

SVETLO

VIERY

V prebiehajúcom Roku viery sa snažíme
prehlbovať svoju vieru. Viera však nie je len súhrn
právd. Je to aj vzťah k Ježišovi Kristovi. Preto
Svätý Otec Benedikt XVI. v apoštolskom liste
Dvere viery zdôraznil čin viery. Tento čin je naša
odpoveď na Božie pôsobenie v našom živote. Píše:
,,Existuje hlboká jednota medzi činom viery a jej
obsahom." Ako príklad uvádza príbeh o obrátení
Lýdie, ako ho čítame v Skutkoch apoštolov (16,1315). Obsah viery v tomto príbehu je evanjeliové
posolstvo, o ktorom svätý Pavol hovoril Lýdii a jej
priateľom. Čin je kombinácia Božej milosti, ktorá
otvorila Lýdiino srdce a jej rozhodnutia prijať
Pána Ježiša do svojho srdca.
Podobný proces môžeme čítať v Evanjeliu sv.
Jána. V 9. kapitole podrobne opisuje zázrak, ako
Pán Ježiš uzdravil človeka slepého od narodenia.
Celý príbeh zachytáva cestu toho človeka k viere v
Pána Ježiša.
Na začiatku stojí otázka apoštolov, ktorí sa mylne
nazdávali, že jeho slepota je Boží trest za hriechy.
Pán Ježiš opravil ich omyl a vysvetlil im, že sa na
ňom majú zjaviť Božie skutky. Potrel mu oči
blatom a poslal ho umyť sa do rybníka. Liekom
nebolo ani blato ani voda. Pán Ježiš mu svojou
božskou mocou daroval zrak.
V ten deň bola sobota. Farizeji hneď mali
zámienku obviniť Pána Ježiša: ,,Tento človek nie
je od Boha, lebo nezachováva sobotu." Zaujatosť
voči nemu im nedovolila uznať, že starostlivosť o
zdravie nemôže znamenať
(pokračovanie na str.č.3)
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UDALOSTI, POSTREHY
A NOVINKY V
SKRATKE

V závere minulého roka, presnejšie
28.decembra, bola tak, ako už mnoho
rokov
predtým,
zorganizovaná
brigáda na Michalovom vrchu. Jej
cieľom bolo chystanie dreva.
Návštevníci, ktorých býva na tomto
mieste
vo
sviatočných
a
medzisviatočných dňoch podstatne
viac ako inokedy, určite ocenili túto
iniciatívu. Na rozdiel od predošlých
rokov sa na prácach s drevom
zúčastnilo menej ľudí. Tentoraz boli
len piati. Pavlovi Hlaváčekovi,
Ľubošovi Paule, Emilovi Saskovi,
Romanovi Korcovi ako aj Jane
Stupkovej vďaka za ich úsilie a
námahu právom patrí.
●
K 1.1.2O13 COOP JEDNOTA
Topoľčany uzatvorila svoju predajňu
potravín v Klížskom Hradišti z dôvodu
dlhodobo nepriaznivého výsledku v
hospodárení predajne. Tri roky po
sebe sa v uvedenej predajni
dosahovala v hospodárení strata.
Za minulý rok k 31.10.2012 bola
strata 2614,11€. Na základe
uvedeného
bolo
rozhodnuté
predstavenstvom zatvoriť uvedenú
predajňu.
●
Poslucháči Slovenského rozhlasu
na celom Slovensku si v sobotné ráno
5.januára v relácii Rádiovíkend krátko
po deviatej hodine vypočuli niekoľko
pozvánok na turistické podujatia.
Jedna z nich pozývala poslucháčov aj
do Veľkého Klíža na prvé tohtoročné
podujatie tunajšieho turistického
klubu. Takže opäť dobrá správa do
sveta o dianí v našej obci
a ponukách, ktoré majú nielen
domáci, ale aj návštevníci z blízka či
ďaleka.
●
V jeden sobotný januárový večer
klížsku verejnosť vyrušila správa
z obecného rozhlasu. Občanom bolo
oznámené, že jedna staršia občianka
z Klížskeho Hradišťa odišla z domu
na neznáme miesto v ľahkom
oblečení. Na túto výzvu reagovalo
veľa občanov. Našťastie všetko
dopadlo dobre a starenku našli.
Informácie zozbieral, napísal
a zostavil Peter Maťašeje
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Evidencia obyvateľov k 01.01.2013
počet obyvateľov k 31.12.2011
prihlásení
odhlásení
zomrelí
narodení
SPOLU:
obyvatelia s prechodným pobytom
SPOLU:
31.12.2012

900
10
21
9
8
888
19
907
OcU

Niečo vyše roka má za sebou nové Občianske združenie TU ŽIJEME, ktorého členovia, sympatizanti a
čestní hostia sa stretli na ich prvej Výročnej schôdzi. Konala sa ešte v predvianočnom čase,
21.decembra v malej zasadačke kultúrneho domu. OZ vedie štvorčlenný výbor, predsedníčkou združenia
je Mgr. Zuzana Dolná. Tá vo svojej výročnej správe zdôraznila, že hlavným poslaním činnosti tohto
občianskeho združenia je práca s deťmi a ochrana životného prostredia.

Svoju činnosť začali ešte na sklonku
roka 2011, presne 9. decembra, kedy
mali ustanovujúcu schôdzu. Odvtedy
Občianske združenie TU ŽIJEME – HIC VIVO si Vás
zorganizovali tri úspešné podujatia pre
dovoľuje požiadať o podporu a poskytnutie 2%
deti.
Bola
to
Snehuliakiáda,
z vašich daní za rok 2012.
v spolupráci s KST Ostrá Šarkaniáda a
v závere roka Mikuláš v prírode.
TU ŽIJEME bolo založené v roku 2011 a našim cieľom
Zorganizovali niekoľko brigád na
sú predovšetkým aktivity v prospech našej obce.
starom cintoríne v Klížskom Hradišti.
V
roku 2012 sme s Vašou pomocou mohli realizovať
Predsedníčka združenia definovala
dôvody, ktoré ich k tomu viedli. Je to
nasledovné akcie:
miesto, kde je vstup do dediny a preto
 Stavanie snehuliakov
je to určitá vizitka. Taktiež by sme
 Čistenie a úprava priestorov starého
nemali zabúdať, že je to posvätné
cintorína
miesto, kde odpočívajú naši predkovia.
 Šarkaniáda (6.ročník)
Do spomínaných brigád sa okrem
 Mikuláš v prírode
členov OZ zapojila aj verejnosť, čo bolo
povzbudením a potešením a možno i
V roku 2013 ako i ďalších by sme v týchto aktivitách
signálom, že sa rozhodli svoju iniciatívu
chceli pokračovať a taktiež ich rozširovať.
a činnosť nasmerovať na toto miesto.
V roku 2013 chcú pokračovať
Údaje potrebné pre darovanie 2%:
v organizovaní akcií pre deti, tak ako to
Obchodné meno: TU ŽIJEME – HIC VIVO
bolo v predošlom roku. V pláne je
Sídlo: Klížske Hradište 119, 958 45 Veľký Klíž
pokračovanie prác na udržiavaní
Právna forma: občianske združenie
poriadku na starom cintoríne. Plánujú
IČO: 42274231
tam vynoviť hlavný kríž a tiež výsadbu
Ďakujeme ☺
nových stromčekov. Aktívne sa chcú
zapojiť
pri
organizovaní
celoslovenského podujatia Zrazu
čitateľov Krás Slovenska, ktoré, ako už verejnosť vie, bude v máji tohto roku vo Veľkom Klíži. Ich doslova
snom je vybudovanie detského ihriska.
Nie všetci vedeli a vedia to, čo bolo konštatované v diskusii. Vo Veľkom Klíži sú registrované až štyri (!!)
občianske združenia. Sú to – OŠK, Starý Klíž, Tu žijeme a Naša dedina. Určite pozoruhodný fakt. Okrem
iných v diskusii vystúpil aj starosta obce Jozef Bielich, ktorý OZ Tu žijeme prisľúbil pomoc. Príjemné
posedenie na záver výročnej schôdze podčiarkovalo úprimnú snahu tejto skupiny ľudí, ktorí obetujú a
naďalej chcú obetovať svoj voľný čas a sily pre to, aby tu, kde žijú, sa žilo dobre a v príjemnom
upravenom prostredí. Záslužná činnosť a dobré nazeranie na našu súčasnosť, ktoré si zasluhuje uznanie
nás všetkých.
Peter Maťašeje
milý skromný časopis, ktorý ma vždy
poteší, povzbudí aj poučí! VĎAKA! Veľa
V predvianočnom čase prišlo na adresu Potešili nás originálnym, vlastnoručne vyrobeným zdravia a tvorivého elánu aj v novom roku
Nového Clusu, alebo na adresu jeho vianočným pozdravom s nádherným želaním s láskou želám!“
redaktorov niekoľko pozdravov a blahoželaní krásnych a požehnaných Vianoc.
Nielen za tieto zmienené, ale za všetky Vaše
k Vianociam a novému roku. Poväčšine to Mimoriadne emotívne na nás zapôsobila krátka pozdravy a priania k novému roku Vám
boli mailové správy, ale tešili sme sa aj zo správa od Beaty Matejičkovej – Frankovej zo srdečne ďakujeme. Tešíme sa, že spolu
zásielok, ktoré nám boli doručené poštou. Žiliny. Po obdržaní nášho vianočného, zároveň aj s nami vytvárate dobré zázemie a dávate nám
Práve takým bola aj obálka z rakúskeho jubilejného čísla napísala...“ S radosťou v srdci nový elán taký potrebný pre tvorbu nových
Obergurglu. Príjemne nás prekvapila Viera ďakujem za Nový Clus! Aký je len pekný! Som vydaní našich novín.
Neštepná, ktorá ku želaniam pripojila aj úprimne rada, že po čítaní rôznych balastných
Za redakciu Nového Clusu
pekný veršík. Okrem iných na nás v redakcii časopisov
o živote
zakomplexovaných
Peter
Maťašeje, šéfredaktor
nezabudli ani v miestnej Materskej škôlke.
celebrít, práve u nás „DOMA“ robíte takýto
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SVETLO ... (dokončenie zo str. č. 1) znesvätenie soboty. Prehovoril však aj zdravý
rozum: ,,Ako môže hriešny človek robiť také znamenia?"
Farizeji začali vyšetrovať najprv uzdraveného a potom aj jeho rodičov. Rodičia
prehovorili so strachom: ,,Nevieme, ako sa to stalo, že teraz vidí. Jeho sa spýtajte.
Má svoje roky, nech hovorí sám za seba." V ďalšom priebehu vyšetrovania napodiv
prechádza do útoku uzdravený. Pýta sa ich: ,,Prečo to všetko chcete počuť znova?
Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?" Dokonca naberá odvahu svojich vyšetrovateľov
poučovať: ,,Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní
jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia.
Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť."
Oni mu povedali: ,,Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!" A vyhnali ho von.
Tak konajú ľudia, ktorí si nevedia rady. Namiesto argumentov používajú vyhrážky a
násilie.
Pri čítaní tohto evanjeliového príbehu nadobúdame dojem, že celé vyšetrovanie
najviac prospelo práve vyšetrovanému. Bez neho by si asi nedokázal v hlave všetko
zrovnať a zostal by len pri konštatovaní: ,,Pán Ježiš ma uzdravil." Ale opakované
otázky a obvinenia zo strany farizejov ho prinútili, aby si aj pre seba všetko ujasnil a
roztriedil.
Pán Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali. Vyhľadal ho a predstavil sa mu. Uzdravený
vyznáva svoju vieru nielen z vďačnosti a v citovom rozpoložení, ale z pevného
rozumového presvedčenia: ,,Verím, Pane". Poklonil sa Pánu Ježišovi. Tak sa
oddeľujú názory od seba. Zaujatí farizeji napriek jasnému Kristovmu zázraku zostali
vo svojej tme nevery. Ich otázky však priviedli uzdraveného k uvedomelej viere.
Tento evanjeliový príbeh čítavame v bohoslužbe slova v pôstnom období. To sa
začne už o niekoľko dní. Nech je pre nás ďalšou príležitosťou pre rast našej viery,
aby bola čoraz pevnejšia a uvedomelejšia. Nech sa tak vytvára hlboká jednota medzi
činom viery a jej obsahom. Potom do každej temnoty nášho života bude žiariť svetlo
viery.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Nie je to tak dávno, čo mi pani Milka, občianka našej obce, povedala: „Pani Hanka, veľmi rada
čítam vaše články, píšete tak decentne.“ To je pravda, snažím sa aj negatívne veci napísať
kultúrne, podľa prvej polovice príslovia ...na
inteligentného žmurkni.
No dnes píšem tento článok, podľa druhej polovice
tohto príslovia...
pretože inak neviem... Veď čo
mám napísať o človeku, ktorý ide do hory a tam po
sebe zanechá prázdne plastové fľaše, obaly od
desiaty, z napolitánok... a množstvo iného odpadu.
Do hory zvyčajne chodíme za športom, aby sme si
upevnili zdravie. Alebo za účelom zbaviť sa stresu
a vyvetrať si hlavu, alebo sa pokochať krásou
výhľadu... ideme za kultúrou ducha a po nás takáto
nekultúra...!!! Takýto pohľad sa Vám naskytne
cestou na Vrch Horu...
Text - Anna Húdoková
Foto - Gabriel Rehák

ŠŤASTNÝ KROK DO NOVÉHO ROKA
Ešte sme si ani celkom dobre nestihli vychutnať vôňu
vianočného ihličia, ani príchuť zaslúženej chvíľky
oddychu a zamyslenia v kruhu svojich najbližších a už je
tu rok nový, ktorý sa s naliehavou neúprosnosťou prihlásil
o slovo. Všetci sme plní očakávaní – aký bude? Čím nás
prekvapí? Bodaj by tento rok priniesol nášmu životu len
pekné okamihy, aby sme mohli na jeho konci
konštatovať, že sme šťastne a spokojne žili plným
životom.
Poznávajme život s otvorenými očami, aby sme svoju
úlohu zodpovedne plnili podľa svojho svedomia a tak
vytvárali podmienky pre spoluprácu so všetkými ľuďmi
dobrej vôle.
Žime tak, aby sa za nás nemusel nikto hanbiť, aby sme
boli bohatší o krásu a šťastie a bohatší aj o pocit, že sme
spolu a patríme k sebe, všetci na tejto našej planéte.
Nech nik nepocíti nedostatok chleba, práce, pokoja
a blahobytu, lebo pokoj znamená súlad, harmóniu vnútri
človeka.
Život na zemi má byť bohatý na lásku a krásu vnútra
a my túžime mať aj taký svet okolo nás.
Nech sa v novom roku do každého prostredia vnáša
pokoj a radosť a nech máme pevné zdravie, jasnú myseľ,
šťastie pri rozhodovaní a úspech pri realizácii dobrých
rozhodnutí.
Anna Kňazeová

Poďakovanie
„Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré dokázalo nás milovať. Aj
keby láskou vzbudiť sme ho
chceli, neozve sa už viac. Odišlo,
zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame, sú okamihy, na
ktoré tisíckrát spomíname. Márne
Ťa naše oči všade hľadajú, márne
po tvári slzy stekajú.“
V mene celej rodiny Bielichovej,
manželky a detí vyslovujeme
úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym za prejavy sústrasti
a za účasť na poslednej rozlúčke
s našim milovaným manželom,
otcom a priateľom

Jozefom Bielichom
s ktorým sme sa rozlúčili
2. januára 2013.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
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B L A H O ŽE L Á M E
V mesiaci január 2013 oslávili svoje
jubileum títo naši spoluobčania:
Pavel Dobiaš - Klíž 29
Irena Dobiašová – Klíž 54

- 60 rokov
- 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Anna Kňazeová-Kl.Hradište 80- 82 rokov
Emil Marko
- Klíž 189
- 84 rokov
Jozef Kňaze - Kl.Hradište 80 - 86 rokov
Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie
požehnanie a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci
obecného úradu

*NOVORODENCI*
___________
___---------------___

SOBÁŠE
-------------------

† OPUSTILI NÁS †
Mária Stanková, rod. Tirpáková
* 23.12.1928 † 24.12.2012

Emil Bielich
* 4.6.1942 † 27.12.2012

Jozef Bielich
* 1.11.1963 † 30.12.2012

Anton Bujna
* 11.8.1924 † 10.1.2013

Juraj Kopál
* 2.4.1959 † 15.1.2013

Spomienka
Nič na svete nie je
drahšie
než zlaté srdce matky.
A kto ho stratil
chudobný je,
čo by mal i tie
najväčšie statky.
Dňa 25. januára sme si pripomenuli
smutné desiate výročie čo od nás
navždy odišla naša mama, starká
a prastarká
Paulína Stančeková
S láskou a úctou
syn Dušan a dcéry
Klaudia a Mária s rodinami.

Spomienka
Dňa 14. januára som si pripomenula
12. výročie čo ma opustil môj manžel
Emil Bielich
S láskou a úctou spomína
manželka Agátka
♦
Spi svoj večný sen,
v nehybnom tieni života.
Dňa 25. januára som si pripomenula
5. výročie čo odo mňa odišiel môj syn
Miloš Bielich
vo veku 28. rokov.
S úctou spomína mama Agátka
Ďakujem všetkým,
ktorí na neho nezabudli.
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JOJO - TAK SME HO ASI VŠETCI
VŠETCI FAMILIÁRNE VOLALI - BUDEŠ NÁM CHÝBAŤ!!!
CHÝBA !!!
Prelom rokov bol pre našu obec výnimočný, nezvyčajný,
smutný. Do spoločenskej kroniky medzi zomrelých pribudlo za
krátke obdobie oveľa viac mien, ako inokedy. Keď sa lúčime
s človekom, či už blízkym, známym, spoluobčanom, vždy je to
smutné. No o to bolestnejšie, keď odíde spomedzi nás človek
aktívny, plný nádeje a plánov – náhle. Takáto bolestná
a neočakávaná bola aj rozlúčka s JOZEFOM BIELICHOM (49 r.)
dňa 2. januára 2013.
Z poverenia členov výboru Obecného športového klubu som sa
so zosnulým lúčil na cintoríne za všetkých jeho bývalých
spoluhráčov, ale aj aktívnych hráčov, fanúšikov a celú širokú
futbalovú a športovú verejnosť!
Veď od detských rokov sa venoval svojej azda prvej a stále
pretrvávajúcej vášni – FUTBALU. Začal ho hrávať od žiackeho až
po seniorské mužstvo za svoju rodnú obec. Bol vždy aktívnym pre
futbal, výbor, pomocníkom a spoluorganizátorom pri jednotlivých
podujatiach. Vychoval si aj futbalových nástupcov – futbalistov vo
svojich synoch.
V ďalších dňoch mi viacerí prejavili uznanie a pozitíva za
rozlúčkovú reč. (Používam z nej aj pre tento článok pre
zachovanie JOZEFOVEJ pamiatky.) No nie mne patrili vaše
slová. Vaše poďakovanie patrilo jemu, nášmu priateľovi
a spoluobčanovi. Prečo?
Preto, lebo v slovách, hoc sa nedá vyjadriť celý jeho život, bolo
vyjadrené aj vaše cítenie, aj vaša osobná skúsenosť s ním. Mali
sme ho radi pre jeho otvorenú povahu, úprimnosť a zároveň
skromnosť, s ktorou žil spolu aj so svojimi najbližšími. Jeho
najsilnejšou a jemu vlastnou črtou bolo vedieť obetovať čas
a celého seba pre iných, pre veci spoločné, veci verejné, pre
kolektívy, ale aj iné rodiny. Nikdy nikomu nepovedal, že sa nedá,
že to nejde. Vždy hľadal riešenia a vhodný čas pre pomoc iným. Či
už na práce so svojej profesie ako elektrikár, ale tiež ako kuchár,
povestný chutnými mäsovými výrobkami na zabíjačkách, no zvlášť
chutným gulášom na všetkých spoločenských a športových
akciách v obci – futbalových turnajoch, motokrosových
podujatiach, či iných rodinných a spoločenských posedeniach. Za
svoje umenie získaval ocenenia aj v iných regiónoch, napríklad na
súťaži v Drozdove.
Na jeho aktivity a ochotu pre veci verejné si v rozhovore o ňom
spomínal aj jeden z nestorov výstavby kultúrneho domu. Doslova
sa
o ňom
vyjadril:
„Bol
to
jeden
z najmladších
a najzodpovednejších brigádnikov na výstavbe kultúrneho domu aj
s jeho bratom.“ A ešte dodal: Rodičia ich k tomu viedli, dali im

dobrú výchovu.“ S úctou a dôstojnosťou sa
s ním rozlúčili aj členovia Poľovníckeho
združenia Vrch Hora, ktorého bol
dlhoročným členom. Jeho nezabudnuteľné
činnosti boli aj v tomto združení. Jeho
osobným prínosom pre fungovanie
a existenciu poľovníctva bola jeho ochota,
venovať sa mladým kandidátom a novým
členom združenia.
Jozef – bol si nám vzorom v ochote,
obetavosti a pracovitosti.

JANUÁR
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Šéfredaktor nám poslal avízo: „Koniec mesiaca sa blíži, stretneme
sa vtedy a vtedy, môžete? Potvrďte termín!...“ Vynára sa mi otázka
– čo uverejniť v Novom Cluse? Aký je to vlastne mesiac, ten január?
Zimný, dlhý, studený a zdá sa, že i nezáživný. Prichádza po
sviatkoch plných eufórie, Silvestra, vítania nového roka... Január je
pomenovaný podľa Jana, rímskeho boha dverí a brán, začiatku a
konca, preto býval zobrazovaný s dvomi tvárami – jednou hľadel do
minulosti, druhou do budúcnosti. Toto úplne vystihuje prvý mesiac
roka. Lúči sa s rokom starým a zároveň je nádejou pre niečo nové,
nepoznané, čo nás ešte len čaká. A odrazu sú pred nami povinnosti
platiť dane, zvýšené poplatky, ceny, povinnosti, ktoré musíme stíhať
do príchodu jari. Odvšadiaľ sa na nás valia „jóbové zvesti“. Pribrali
sme po sviatkoch. Ako prekonať tieto zimné nálady?
Treba sa začať hýbať. Ktosi múdry povedal: „Život, to je pohyb.“
Alebo to bolo naopak? Tak či tak, je na tom veľa pravdy. V
dnešných zasnežených dňoch prechádzka v lese zanechá v
každom pozitívnu náladu. Borovicové hory okolo nás sú akoby
vystrihnuté zo Šiškinových obrazov. (Ivan Ivanovič Šiškin – ruský
umelec, krajinkár). Mám chvíľami pocit, že tu bol. Po hodine pohybu
dobre padne šálka teplého čaju. Čítať knihu nemusíme len v marci –
mesiaci knihy, ale ak nám dáka zostala neprečítaná ešte od Vianoc,
tak to je super. A správy v telke radšej vypnem. Aj keď je na ulici
kopa snehu, premýšľam už občas o jari – čo vysadím v záhrade a
aké priesady si predpestujem. Ale to naozaj len občas, teraz si treba
vychutnať zimu v plnej sile a kráse.
ts

Za tento Tvoj vzor, ktorý si nám
dal,
Ti všetci úprimne
ďakujeme.
Ing. Anton Stanko

ROZLÚČKA
Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.
JOZEF, ODPOČÍVAJ
V POKOJI !!!
◄Aj takto si Ťa budeme
pamätať...
Foto – Robin Mitana

Ešte o Vianociach

VENUJTE 2%
SVOJICH DANÍ
pre
Občianske združenie
Obecný športový klub
Veľký Klíž
a to futbalovému oddielu,
ktorý tieto prostriedky
využije na skvalitnenie
prípravy svojich
družstiev.
Občianske združenie
Veľký Klíž, Klíž 156,
958 45 V. Klíž
IČO: 42140935
DIČ: 2021267754
Bankové spojenie:
0262541325/0900
Právna forma: 701
Uvedené údaje je
potrebné poskytnúť
mzdovej učtárni.
Ďakujeme.
Výbor OŠK - FO V. Klíž

Hudobný vianočný dar v
podobe krásnych vianočných
piesní dostali občania z
Ješkovej
Vsi
25. decembra na štefanskej
svätej omši od spevokolu Chór
de
Clus.
Členkám
spevokolu
a
dirigentke Mgr. Márii Zajacovej
patrí
veľké
ďakujem
Pre všetkých zúčastnených
bol tento vianočný sviatok
umocnený o silný zážitok.
Helena Juríčková,
Ješkova Ves

Na Silvestra v
Ješkovej Vsi
V pekne vyzdobenej sále,
za hudobného doprovodu D.J.
Kofolku,
sme
dobrú
silvestrovskú bavenicu, bez
okázalých hostín, s vlastnými
pochúťkami na stole, zažili v
Kultúrnom dome v Ješkovej
Vsi. Po polnočnom prípitku a
novoročnom vinši od starostu
obce, sa ľudia mladší i starší z
oboch dedín dobre bavili až do
skorého rána.
ad
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Ak chcete žiť, milí spoluobčania,
bohatým spoločenským, kultúrnym a športovým
životom, prihláste sa do miestneho klubu
slovenských turistov. Najmladšia členka má 1
rok a najstarší člen má 77 rokov.
Ja som sa zúčastnila v sobotu 26.januára
2013 výročnej členskej schôdze tohto klubu
a pri čítaní výročnej správy som ani nedýchala.
Správu prečítal predseda
klubu Peter
Maťašeje. Za jeden kalendárny rok uskutočnili
všetkých plánovaných 18 akcii a ešte mnoho
ďalších. Na všetkých turistických akciách sa
zúčastnilo 724 ľudí. Bolo by zaujímavé, keby
spočítali, koľko kilometrov urobili za rok. Koho
by zaujímalo, kde všade kráčali a akých akcií
sa zúčastnili za uplynulý rok, stačí aby si
prečítal ich plán činnosti za rok 2012. No
najviac im za uplynulý rok utkveli v pamäti
spomienky na dvojdňový autobusový zájazd do
Západných Tatier. Zdolali tri dvojtisícovky
Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivô a k tomu ešte
1.876m vysoký Rákoň počas náročnej turistiky
v exponovanom teréne Roháčov. Spoznávanie
skanzenu v Brestovej pri Zuberci a kúpanie
v termálnych kúpaliskách v Bešeňovej tiež
zaiste patrilo k nezabudnuteľným zážitkom.
Taktiež výstup na Rázdiel bol - pre veľkú
väčšinu zúčastnených - prvovýstupom. Až 84
účastníkov sa zúčastnilo najvýznamnejšieho
domáceho podujatia ,,Po stopách klížskeho
opátstva". Okrem turistických trás žili turisti
veľmi aktívnym životom. Tancovali na
Pyžamovej párty. Vítali do života dieťatko
manželov, ktorí sa obaja venujú turistike Mgr.
Zuzane Dolnej a Mária Dolného. Oslavovali tri
jubileá svojich členov. Bavili deti aj verejnosť
na Ceste rozprávkovým lesom v originálnych
kostýmoch rodiny Šmolkových. Inšpirovali sa
na troch festivaloch horských filmov, spoznali
nové a netradičné podujatie v Novej Bani pod
názvom Roľnícka nedeľa. Obohatili svoje
poznanie na kultúrno – náboženskom podujatí
na Sádku. Spievali hymnu pri spoločnom
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sledovaní hokejových Majstrovstiev sveta
a fantastickom víťazstve nad Českom. Turisti
sa modlili na púti pri kostolíku sv. Juraja pod
Marhátom a tiež na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie na Tribeči.
Aktívni boli
v konskom sedle i na lyžiach a aktivity
nemajú konca kraja... Vedelo o nich celé
Slovensko
prostredníctvom
pozvánok
v relácii Rádiovíkend v Slovenskom rozhlase,
kde boli odvysielané 4 živé vstupy a jedna
čítaná pozvánka. A aby boli na akciách
viditeľní, zaobliekli sa do nových klubových
tričiek.
Odmenený bol najaktívnejší nový člen Ing.
Ondrej Strmeň, ktorý navštívil najviac
klubových akcií. Všetkých klubových akcií sa
zúčastnil Emil Sasko. Každý člen dostal plán
činnosti na rok 2013. V ňom je kľúčovým
podujatím akcia konaná v našej obci dňa
25.mája 2013 na trase Veľký Klíž, Michalov
Vrch, Vrch Hora. Je to jubilejný 50–ty ročník
Celoslovenského zrazu čitateľov časopisu
KRÁSY SLOVENSKA. Akcia, kde sa spoja
všetky organizácie, aby prispeli k čo najlepšej
reprezentácii našej obce. Ako prvý sa do
diskusie prihlásil starosta obce Jozef Bielich
a prisľúbil organizačnú pomoc k tejto
náročnej akcii. Aj Ing. Katarína Bujnová,
poďakovala za pomoc pri brigádach za
občianske združenie TU ŽIJEME – HIC VIVO
a požiadala o 2 % z daní v prospech
uvedeného občianskeho združenia. Július
Gubov v diskusii vyzval každého člena klubu,
aby priložil ruku k spoločnej akcii
najvýznamnejšieho
charakteru
k Celoslovenskému zrazu čitateľov Krás
Slovenska. Jozef Bielich – turista, diskutoval
o prípravách predpokladanej turistickej trasy.
Po oficiálnej časti nasledovalo premietanie
fotiek z akcií, ktoré im do peknej prezentácie
naaranžovala Eva Kňazeová.
Anna Húdoková
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Stáva sa už zaužívanou tradíciou, že turisti
z celého regiónu bývalého okresu Topoľčany sa
stretávajú na zimných zrazoch. Ten tohtoročný
pripravila Regionálna rada KST Topoľčany a KST
Kroko – Velo Tesáre na sobotu 19.januára.
Celodenný program naozajstného sviatku
turistiky sa začal nenáročnou túrou v okolí obce
Tesáre. V rámci nej účastníci podujatia navštívili
aj kaplnku vo Vítkovciach a tiež kaplnku
v Tesároch. Príjemným osviežením bola
ochutnávka tesárskych originálnych vín u pána
Uhlára. Popoludní sa už všetko schádzalo do
miestneho kultúrneho domu. Tí, čo z rôznych
príčin nemohli byť na turistickej časti programu
poprichádzali napoludnie. Všetkých privítal
starosta obce Daniel Bago. Tesárski turisti
pripravili bohaté pohostenie. Kapustnica, osúchy,
slané pečivo, večer sa podávala chutná klobása.
Chýbať nemohlo dobré tesárske víno. V rámci
programu mal každý klub možnosť prezentovať
svoju činnosť za minulý rok. Všetky zúčastnené
kluby to aj využili. Najoriginálnejšiu prehliadku
života a činnosti klubu mali domáci z KST KrokoVelo. Úspešní boli aj vo foto súťaži, kde získali II.
a III. miesto. Najviac hlasov od všetkých
prítomných získala fotografia predsedníčky KST
Bojná Anny Mosnej, ktorá sa tak stala víťazkou
súťaže. Vo večerných hodinách sa zaplnený
tesársky kultúrny dom premenil na miesto plné
zábavy a tanca. Hudobná skupina Pavla Jančeka
z Práznoviec hrala vynikajúco čoho dôkazom
bolo, že sedieť zostal iba málokto.
KST Ostrá Veľký Klíž na podujatí nemohol
chýbať. Klub, ako i samotnú obec reprezentovala
desiatka turistov. S vďakou a uznaním nad
prácou domácich organizátorov sa lúčila posádka
nášho tretieho auta v neskorých večerných
hodinách,
ktorú
vyprevádzal
predseda
tesárskych turistov Marián Smatana.
Peter Maťašeje

Kanadský Slovák je významné periodikum, ktoré už
sedemdesiat rokov čítajú Slováci v tejto severoamerickej
krajine. V závere minulého roka sme do
redakcie dostali dve čísla týchto novín.
Urobili nám veľkú radosť, s ktorou sa
chceme podeliť aj s našimi čitateľmi.
V čísle 41 nachádzame článok „Je dobre
vedieť…“ doplnený dvomi farebnými
fotografiami. Paul Stacho v ňom
kanadským Slovákom predstavuje Veľký
Klíž a dáva do pozornosti významné
podujatie, ktoré sa tam chystá (Zraz
krásistov). Číslo 40 nás doslova ohromilo
veľkou fotografiou na titulke. Je na nej
upravený starý cintorín v Klížskom
Hradišti.
Spomínaný
autor
nemá
žiadne
príbuzenstvo ani korene v klížskej doline.
Tie má v Bánovciach n/B a do Veľkého
Klíža sa dostal prostredníctvom pozvania
rodiny Paliatkovej. O tom, že návšteva
zanechala u neho silný dojem svedčia aj
spomínané materiály, ktoré publikoval
v skutočne významnom krajanskom
periodiku. Veľký Klíž sa tak dočkal určite
nečakanej a priaznivej publicity. Veríme,
že spolu s nami sa tomu potešia aj naši
čitatelia.
Peter Maťašeje
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Sviatok Troch kráľov je sviatkom

kresťanským - Zjavenie Pána.
Pre klížskych turistov je tento deň tiež takým
malým sviatkom. Stal sa už po viacero rokov
začiatkom sezóny výstupom na Michalov Vrch.
Rôzne rodinné aj zdravotné problémy nedovolili
viacerým skalným účastníkom prísť a preto sme
boli veľmi zvedaví, koľkí sa spolu zídeme na
tradičnom mieste a vyrazíme plánovanou
trasou. Nakoniec sa schádza slušná skupinka
38 ľudí, ktorí prijali naše pozvanie vymeniť
sviatočné pohodlie domovov za chvíle strávené
v prírode. Ako po iné roky aj teraz sa
stretávame s mnohými, ktorí si aspoň túto jednu
túru nenechajú ujsť.
Vyrážame popri našom historickom kostolíku
ponad ulicu do Lipoviny, kde nás čaká stúpanie
na hrebeň. Každý si volí vlastné tempo a po
krátkom čase všetci oddychujeme na chodníku
vedúcom od Kaplnky. Postupujeme ďalej podľa
zvláštnych bielych šípok, ktoré označujú smer
ku malej jaskynke pod Šimonovým Vrchom. Tu
je vždy čo obdivovať. Či už jaskynku samotnú,

Každým rokom hodnotíme činnosť v našom
klube. Povinnosti, ktoré sme si stanovili a na
ktorých sa väčšinou podieľal výbor, kluboví jazdci
a členovia klubu sme splnili z môjho pohľadu na
výbornú. Po valnej hromade a stretnutí
organizátorov pretekov nám bolo pridelené
organizovať dva preteky v roku. Bol
to pretek MMSR mládeže a jeden
pretek regionálny. Po množstve
telefonátov od jazdcov z celého
Slovenska, aby sme zorganizovali
motocrosový seriál, mimo SMF.
Mali sme kontakty na Monster
energy, ktorý bol promoterom
celého seriálu Moto-cros Tour. Organizovanie
celého seriálu mali na starosti Milan Hudok st.,
Pavol Krátky, Martin Stanko a pomáhali im Andrej
Stanko a Natália Bezáková. Pretek regionálny
sme zrušili a nahradili pretekom Motocros Tour.
Výbor sa stretával pravidelne a pripravoval
podmienky a úlohy na prvý pretek MMSRmládeže v mesiaci máj. Počas jari sa na trati
vypilovalo krovie, ktoré prerastalo až do trate a tá
istá robota sa musí urobiť aj v tomto roku. Túto
prácu vykonali Vladimír Ďurica a Jozef Smatana.
Na trať bolo dovezené 50 kubíkov zeminy, ktorú
sme použili na úpravu toboganov, odskokov
a doskokov. Hneď na jar, ako to počasie dovolilo,
sa upravila trať diskami, aby sa mohlo trénovať.
So strojom ako aj s úpravou trate nám pomohol
Milan Hudok ml. so synom Dávidom a Rudolfom
Mihaleje. Blížil sa dátum preteku a museli sme
zabezpečiť vykosenie celého areálu. Pokosenie
vykonal Agro COOP Klátova Nová Ves za pomoci
riaditeľa Ing. Ivana Spišiaka. Upravila sa trať
ťažkým strojom, potom sa trať vykolíkovala
a vypáskovala. Na celej príprave a brigádach sa
podieľali Milan Hudok st., Miloš Marko, Martin
Stanko, Rudolf Mihaleje, Pavol Stanko, Pavol
Krátky, Vlado Ďurica, Milan Matejov, Imrich
Bujna, Ing. František Macúch, Dávid Lauko,
Vlasto Šmalo, Anton Chvojka, Milan Hudok,
Dávid Hudok, Janka Hudoková, Andrej Stanko,
Jozef Oravec. Kuchárov Jozefa Bielicha, Máriu
Hlavačekovú a personál, Helu Hudokovú, Anku
Markovú, Anku Melušovú, Helu Janákovú, Jožku
Bujnovú, Milku Stankovú. Bufet mali na starosti
Adriana Fábryová, Eva Pauverová, Rasťo
Beliansky, Peter Hudok a Michal Stanko. Stano

skaly navôkol, alebo pár
cencúľov, na ktoré je teraz pani
Zima skúpa. Pribudlo aj niečo
nové - drevený kríž, ktorý
pripomína tragickú udalosť spred
roka, keď tu nešťastne zahynul
nám neznámy človek.
Chlad aj drobný sneh, ktorý
pomaly ale isto prikrýva okolie, nás
núti pokračovať cestou-necestou
smerom na chodník vedúci na
Michalov Vrch. Tu nás už čaká
sľúbený
oheň
a opekanie
všakovakých dobrôt na tento účel
prinesených. Ale samozrejme
hlavne na spoločné rozhovory, veď
sme sa niektorí nestretli veľmi dlhý
čas. Potešil nás príchod 9 turistov
klubu z Veľkých Uheriec, ktorí prišli podporiť
našu akciu. A aj keď pri ohni je fajn, pomaly sa
rozchádzame a po modrej značke sa vraciame
domov. Opäť jedna vydarená nedeľa

v spoločnosti príjemných ľudí a v prostredí, ktoré je
nám veľmi blízke.
Text – Vladimír Sasko, foto - Peter Dobiaš

Holák, Jozef Mokrý, Jozef Siegert, Dušan Bielich.
Spomeniem dvadsaťdva traťových komisárov, bez
ktorých by pretek nemohol začať. Pri každom
preteku musí byť zabezpečené polievanie a pri
tomto nám pomohol primátor Partizánskeho
PaeDr. Jozef Božik. Preteku sa zúčastnilo 108

pretekárov z Českej a Slovenskej
republiky.
Množstvo divákov videlo nádherné súboje
motocrosárov. Trať bola vynikajúco pripravená, na
čo boli ohlasy od jazdcov a ich personálu. Po
preteku sa celý areál dal do pôvodného stavu a na
tom mali zásluhu aj pracovníci VPP s OcÚ Veľký
Klíž a Ješkovej Vsi. V tomto preteku jazdili aj
domáci jazdci, ale s výkonom sme neboli spokojní.
V mesiaci júl a auguste sme uskutočnili dva
zájazdy na MS v MX3 v Šenkviciach a MS MX1
a MX2 v Lokti nad Ohří v Českej republike.
Zájazdu sa zúčastnili aj kluboví jazdci. Počas
letných mesiacov sa trať musela upravovať,
pretože sa na nej týždenne trénovalo a úpravu
trate zodpovedne robil Milan Hudok ml. so svojím
synom. Druhý pretek, ktorý sa konal začiatkom
septembra, bol pod názvom Motocros Tour. Bol to
piaty pretek šesťdielneho seriálu. A bolo treba
vynaložiť také isté úsilie ako pri organizovaní
prvého preteku. Tí istí ľudia, ale bolo treba
s ťažkým strojom upraviť trať a tu svoje umenie
ukázal Ján Suchý z firmy Vion a pomoc Ľubomíra
Lavu. Celý areál vyzdobili ľudia z Monster Energy.
Zúčastnených jazdcov bolo stodvadsaťosem.
Množstvo divákov videlo nádherné súboje
v siedmich kategóriách. Celý areál sa po preteku
upravil do pôvodneho stavu. Za pomoc počas
pretekov treba poďakovať obom obecným úradom
na čele so starostami obce Jozefom Bielichom
a Pavlom Gregušom. Chalanom s motocrosového
teamu treba poďakovať za reprezentáciu obcí,
klubu a sponzorov. Pre niektorých to bol rok
sklamania, že nemohli podať také výkony, aké si
priali. Prišli zranenia, aj taký je motocros. Myslím
si, že zo zranení sú vyliečení a v novej sezóne
budú opäť reprezentovať. V závere roka sme

usporiadali Galavečer Motocros Tour. Na tomto
večere boli vyhodnotení jazdci z celého
Slovenska v desiatich kategóriách. Kultúrny
dom bol zaplnený do posledného miesta
a chvála od zúčastnených za zorganizovanie
galavečera, ale aj dvoch motocrosových
podujatí v Ješkovej Vsi nás
v klube
len
teší.
Veľké
poďakovanie sme ako klub mali
na internetových stránkach
countrycrosu. Obrázky ako aj
zábery
z Motocros
Tour
v Ješkovej Vsi sme si pozreli aj
na americkej stránke motocrosu.

Sponzorom seriálu bol Monster energy
a zastúpenie má aj na Slovensku. Na tomto
Galavečere nás navštívila prezidentka
z Monster energy pre strednú Europu z Prahy.
Poďakovala nám a ľuďom z klubu, ktorí celý
seriál organizovali. A teší sa na ďalšiu
spoluprácu v novej sezóne.
V závere správy by som poďakoval
sponzorom, ktorí nám pomáhali či už finančne,
materiálne. Obom OÚ, primátorovi doc. PaeDr.
Jozefovi Božikovi PhD. z Partizánskeho, Ing.
Ivanovi Spišiakovi z Agro COOP Klátová Nová
Ves, Gabrielovi Rehákovi fi.Rehák Paving
z Topoľčian, fi.Vion zo Zlatých Moraviec,
Urbárskej a pasienkovej spoločnosti na čele s
Pavlom Valuchom, fi. Štýlový nábytok Miloslav
Sasko, fi. Petval Milan Valach, fi. Kros Pavol
Hudok, fi.Rialto s.r.o., fi. Drevital s.r.o., Lukášovi
Brázdilovi za vedenie internetovej stránky AMK,
fi. Delta en Plus Štefanovi Novosadovi, Fi. Inter
Bier, bratom Miškovým, Obecnému športovému
futbalovému klubu na čele s Rasťom
Belianskym, Danke Markovej za moderovanie
celého galavečera. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu a dúfam, že nám pomôžete aj v tejto
sezóne. Ešte raz veľká vďaka. Do sezóny 2013
Vám prajem veľa zdravia, jazdcom športového
šťastia a úspechov.
M. Hudok st., predseda a manažer
OŠK-automotoklub V.Klíž
Foto – Pavol Hudok
▲ Foto - zľava M. Marko, M. Hudok, primátor mesta
Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. starosta
obce Veľký Klíž J. Bielich

