SPOMEŇ SI NA MŇA

Foto – Peter Maťašeje

Prežívame Pôstne obdobie. Môžeme si
predstaviť situáciu, ktorá sa odohráva na
Kalvárii. Stoja tam tri kríže. Pozornosť všetkých prítomných sa upriamuje na prostredný kríž. Tie dva krajné sú len dekoráciou
celej udalosti. Na krížoch visia traja ľudia,
ktorí boli rovnako odsúdení na smrť. No
nezomierajú rovnako. Zo stredného kríža
zaznieva bolestný hlas: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23,34).
Na chvíľu prestanú všetky výkriky, posmešky, urážky, rúhania. Nastáva ticho.
Táto modlitba ohromí všetkých účastníkov kalvárskej drámy, vrátane obidvoch
lotrov. Aj oni si začnú všímať toho, kto visí
medzi nimi. Kto to len môže byť, keď sa
tak intenzívne zaujímajú oňho poprední
predstavitelia náboženského a spoločenského života?

Fašiangová zábava
s pochovávaním basy

Zažili sme tentoraz nový model fašiangových slávností u nás. Zatiaľ, čo po iné roky sa všetko odohrávalo
v jeden deň, tentoraz sa fašiangovalo dva dni. Presnejšie dve soboty. Potom, čo sme v poslednú februárovú
sobotu videli fašiangový sprievod, tak prvú marcovú
sobotu sa všetko odohrávalo v kultúrnom dome.

Mesačník občanov Veľkého Klíža

Fašiangový obed? V kultúrnom dome!

Už sme si zvykli, že fašiangové dianie u nás obohacuje možnosť zájsť si na zabíjačkové
špeciality do kultúrneho domu. Išli sme. A obedovali nezvyčajne, v spoločnosti viacerých
spoluobčanov. Títo v prekvapivo veľkom počte využili príležitosť na obedové menu
s tradičnými dobrotami. Chutilo všetkým. Starosta ponúkal vínko, všetko fungovalo
bezchybne a tak dalo najlepšie predpoklady nepohrdnúť večerným programom.

Zábava, účinkujúci, program

Po dvadsiatej už neboli voľné miesta. Jasné, väčšina sa chcela dobre zabaviť na tanečnej
zábave. Ale predtým sa čakalo na program. Bol. Jedna scénka na úvod, milé blahoželanie
pani Marte Ježovej, dlhoročnej účinkujúcej pri „obradoch“ s basou. Vystúpenie OTZ
(Pokračovanie na str. č. 5)

OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR HRUŠOV pri MO – zo SKÝCOVA

oslavuje v tomto
roku 25. výročie
svojho účinkovania.
Každoročne nacvičia minimálne jednu
hru. Naši občania
mali možnosť vidieť z nacvičených
hier takmer všetky.
V nedeľu 17.3.2019
sa našim divákom
predstavili hrou
z dedinského života

■ Momentka z predstavenia... a torta ako prekvapenie.

Foto – Ing. Anton Stanko

„Truc na truc alebo Čary a kúzla“. Pekná návšteva
v našom kultúrnom dome ocenila herecké výkony
častým potleskom a vytvorila výbornú atmosféru.
Za predvedenú hru, ale aj za ich dlhoročné pôsobenie (25 rokov) im poďakoval starosta obce
a tak, ako sa pri narodeninách patrí, odovzdal im
niečo na prípitok, nechýbali kvety, ba ani torta, ktorá
bola pre nich prekvapením. 
OcÚ
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Prvý sa ozve lotor na ľavom kríži: „Nie si ty
Mesiáš? Zachráň seba i nás“ Lk 23,39). To
nie je prosba ani modlitba. To je výsmech.
Ako keby chcel povedať: Keby si bol skutočný Mesiáš, by si tu nevisel a nemodlil
by si sa za svojich katov. Ty by si im ukázal
svoju moc. A keďže máme rovnaký údel,
zachránil by si aj nás. Ale ty si len veľa
rozprával a nič nedokážeš. Ty si podvodník
a dostávaš, čo si zasluhuješ.
(Pokračovanie na str. č. 2)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Urbárskej spoločnosti

V sobotu 9. marca 2019 sa zišli členovia Urbárskej spoločnosti na svojom Valnom zhromaždení. Na zhromaždenie prišli nielen naši
občania, ale aj vlastníci lesa zo susedných
obcí, ba aj zo vzdialenejších miest a dedín.
Každý na tomto stretnutí pookreje, lebo tu
sa môže stretnúť so vzdialenou rodinou, či
priateľmi a známymi.
Aby sa spočítali hlasy, museli prítomní trochu
počkať. Predsedajúci Ing. Igor Belica všetkým
poďakoval za trpezlivosť a konštatoval, že je
prítomných a splnomocnených vlastníkov
lesa 52,43%.
Predseda Urbárskej spoločnosti pán Zdenko
Beliansky podrobne opísal hospodársku činnosť počas uplynulého roka 2018 a zhodnotil
ekonomickú problematiku spoločnosti. Povzbudil a podporil snahu členov a občanov
doriešiť si vlastníctvo ku svojim pozemkom.
Nakoľko je stále 272 ha plochy neobjasnených, túto výmeru neznámych vlastníkov
podľa zákona spravuje Slovenský pozemkový
fond SR. Žiaľ, zákon je voči US neúprosný a za
uvedenú výmeru musíme SPF platiť. Ďalej
predseda US hovoril o prevedenej výsadbe
a ochrane týchto mladých porastov. O ťažbe
(Pokračovanie na str. č. 6)
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V mesiaci marec 2019 oslávili svoje jubileum:
Stanislav Bajer 
60 rokov
Anna Siegertová
60 rokov
Jozef Bielich
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Helena Marková
85 rokov
Mária Spišáková
91 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

28.2.2019 Sofia Smatanová, rodičia
Katarína Smatanová a Dávid Varga

• • • • •

SPOMIENKA
„Ten, kto žije v srdciach blízkych,
nezomiera...“
Dňa 9.marca 2019 sme si so smútkom v srdci
pripomenuli 1. výročie
od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedo

Pavel Sasko

z Klížskeho Hradišťa
S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami
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Zimné obdobie sa s nami rozlúčilo a už aj podľa kalendára sme tu mali prvý jarný deň.
No okrem príjemných slnečných a teplejších dní sme mohli viacerí zaregistrovať zmenu
ročných období aj „príchodom“ oblakov dymu z viacerých záhrad. No nielen oblakov, ale
celých oblačných frontov na celú obec. Je to neduh či zvyk hlboko zakorenený v nás? Žeby
sa nedal odstrániť?
Predstavte si, že vyvešiate vypratú
bielizeň sušiť von na sušiak a následne ju zasiahne oblačný dymový front. Môžete ju dať znovu prať a ani neviete, komu poďakovať.
Nedá mi inak, ako sa odvolať na platnú legislatívu, na platné zákony. Zákon 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi uvádza, že fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vaše argumenty proti – „však nevypaľujem, iba pálim vo svojej záhrade“. Tu na ochranu
tých ohľaduplnejších je odvolanie sa na občiansky zákonník 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, kde sa v § 127 uvádza: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho
práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo
úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie
stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok
a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo
odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“
Teda, niektorí obťažujú dymom nielen suseda, ale celú dedinu. Použijem spojenie, čomu
sa možno niektorí budú čudovať „prosím vás, berme ohľad jeden na druhého, na okolie,
nerobte to, čo by sa nepáčilo, keby to robili iní vám“. Pohrabete či pokosíte čerstvú trávu,
ostriháte stromy či inú stromovú zeleň a šup to na oheň. A dymovnica je istá. Pýtam sa,
prečo nenecháte tento materiál osušiť a nepálite ho vtedy, keď je vysoký tlak vzduchu aj
s priaznivým vánkom? Prekvapujúca je aj skutočnosť, že v obci máme tiež chalupárov, ktorí
rovnako tak, ako naši občania, s istotou sebe vlastnou, robia poriadok na svojich chalupách
tiež spaľovaním. Milí chalupári, sme radi, že ste v našej malebnej obci, že sa vám v našej
obci páči alebo sa prídete postarať o svojich rodičov. No skúste si založiť takú dymovnicu,
ako v našej obci tam, kde trvalo žijete, či medzi činžiakmi alebo v meste medzi rodinnými
domami. Dovolili by ste si to?
Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť
a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne
ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť
k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Navyše, spaľovaním organického
materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať jednoduchým
kompostovaním.
Berme teda ohľad ako na spoluobčanov, tak aj na okolie a prírodu!
				
		
Ing. Anton Stanko, starosta obce

(Dokončenie zo str. č. 1)

Tento lotor tu zastupuje ľudí, ktorí sa o Ježiša Krista nezaujímajú.
Akurát vedia zlostne reagovať: Prečo sa to či ono stalo, prečo si to
dopustil, prečo nezasiahneš? Akákoľvek viera je aj tak zbytočná.
Lotor na pravom kríži tiež pozoruje ukrižovaného Krista. Jeho
modlitba lotrom otriasla. Takto sa predsa nemodlí zločinec, na
tom kríži nevisí obyčajný človek. Tento lotor nevidel betlehemskú
hviezdu ako mudrci, nepočul Pána Ježiša kázať, nesledoval jeho
zázraky. Vidí ho potupeného, bezmocného, ukrižovaného. V tejto
chvíli uverí, že Pán Ježiš je nevinný, je to skutočne Mesiáš.
Aj on prehovorí. Najprv zahriakne svojho spoločníka: „ Ani Ty sa
nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? My síce spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Tento však neurobil nič
zlého“ Potom sa obráti na Pána Ježiša: „Spomeň si na mňa, keď
prídeš do svojho Kráľovstva!“ Pán Ježiš ho hneď ubezpečí: „Ešte
dnes budeš so mnou v raji“ (Por Lk 23,40-43).
Viera tohto lotra je prvým ovocím Kristovej modlitby na kríži. Dar
viery nedostali veľkňazi, farizeji, zákonníci, ktorí odsúdili Pána Ježiša
na smrť. Oni totiž nestáli o dar viery. Domnievali sa, že im postačí
ich predstava viery a odmietli Ježiša Krista. Na nich sa vzťahujú
slová Svätého písma: Majú oči a nevidia, majú uši, ale nepočujú.
Viera je Boží dar. Pán Boh ho ponúka všetkým, ale nikomu ho nevnucuje. Pozýva nás na cestu spásy: Po skončení zemského života
budete so mnou v raji. Tak ako farizeji v minulosti, niektorí ľudia
aj dnes žiadajú znamenia, dôkazy. Ale keby ich hneď videli, aj tak
by ich odmietli. Napokon znamenie kríža, symbol najväčšej Božej
lásky, by mal byť pre každého dostačujúcim dôkazom.
Viera je dar, o ktorý treba nielen prosiť, ale za ktorý treba aj ďakovať. Veríme a vyznávame, že Ježiš Kristus je Boží Syn, náš Spasiteľ,
Mesiáš. Chceme žiť vo viere a z viery tak, aby nás prijal do svojho
nebeského Kráľovstva.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

CHRÁŇME SAMI SEBA

UHOL POHĽADU



– pokračovanie 3

Reagujem na pozitívne ohlasy čitateľov na články, uvedené k danej
téme, k parkovaniu automobilov na verejných priestranstvách. Väčšina
sa prikláňa k názoru, že je potrebné parkovanie áut riešiť. Hneď by
bola naša obec krajšia. No pokiaľ sa vylepšenie parkovania neprejaví
v praxi, články nič neznamenajú. No môžem pozitívne hodnotiť účinok
nielen článkov ale pravdepodobne aj pôsobenie a debatu čitateľov,
nakoľko niekoľko majiteľov svojich áut návrh vzali na vedomie a podľa
toho sa aj zariadili. Zdôrazňujem niekoľko! Teda, nie je to úspech, problém zostáva. Preto je potrebné pokračovať v riešení tejto záležitosti
spôsobmi, ako boli navrhnuté v predchádzajúcich článkoch.

Ing. Anton Stanko, starosta obce

POZVÁNKA

Kultúrna a športová komisia pri obecnom úrade srdečne
pozývajú všetkých občanov na Veľkonočnú výstavu, ktorá
sa bude konať v nedeľu 14. apríla 2019 v čase od 13,30 –
18,oo hod. v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti. Exponáty
môžete priniesť v sobotu 13.4.2019 od 15,oo – 18,oo hod.
Súčasťou výstavy bude kultúrne vystúpenie detí MŠ a súťaž
amatérskych cukrárok o „naj“ tortu.

Výzva pre amatérske cukrárky

Zapojte sa do súťaže o „Naj“ tortu, ktorá bude súčasťou Veľkonočnej výstavy. Hodnotiť sa bude:
1. Vizuálna stránka
2. Chuťová stránka sladkého dielka.
Torty budú súťažiť pod číslom. Priemer torty max.20cm.
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Počtom neveľké Občianske združenie Tu žijeme,
ktorého činnosť už niekoľko rokov s uznaním sleduje široká verejnosť malo svoju Výročnú schôdzu
v sobotu 9.februára. V Hasičskom klube v Klížskom
Hradišti sa stretli jeho členovia medzi ktorých
prišiel aj starosta obce Ing. Anton Stanko a svojho
zástupcu tam mala aj redakcia Nového Clusu.
Na úvod všetkých privítala predsedníčka združenia
Mgr.Zuzana Dolná. Následne predniesla správu
o činnosti združenia v uplynulom roku.

Výročná OZ Hic Vivo – Tu žijeme

„Pokračovali sme v našich začatých akciách a podujatiach“, povedala
na úvod naozaj obsiahleho výpočtu všetkých aktivít, pod ktorými
bola značka OZ Hic Vivo. Mgr. Zuzana Dolná pomenovala jednotlivé
oblasti, v ktorých sa združenie angažuje. Na prvom mieste uviedla
Obyvateľom Veľkého Klíža a okolia
Do tejto oblasti patrí údržba detského ihriska, kde okrem iného
vysadili okrasné dreviny, v minulom roku tam bola prevedená aj
revízna kontrola. Podujatie, o ktorom bola reč aj na Výročnej schôdzi
našich seniorov – Svadobná výstava – pomáhali zabezpečovať po
stránke zabezpečovania a skenovania fotografií. Aktívne sa zapojili
do akcie pre deti Cesta rozprávkovým lesom. Usporiadali tradičnú
Šarkaniádu. Spolupracovali s Materskou školou. V jeseni sponzorsky podporili Týždeň zdravej výživy. Zorganizovali divadelné
predstavenie pre deti z celej doliny. Podporili Jasličkovú slávnosť,
keď každoročne dopĺňajú kostýmové vybavenie a doplnky. Druhý

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke
 TV Markíza v sobotu 2.marca odvysiela v Televíznych novinách,

okrem iného, reportáž z lyžiarskeho strediska vo Veľkej Rači.
V ten deň sa tam totiž nielen lyžovalo, ale boli tam aj fašiangovníci. Nielen domáci, ale zapojiť sa mohli aj návštevníci ktorí boli
v správnom čase na správnom mieste. Medzi nimi aj skupinka
z Ješkovej Vsi a Veľkého Klíža.

■ Leo, Filip a Sofia v netradičnej kombinácii ľudového odevu a snowbordového výstroja na obrazovkách Markízy.

Foto – Paulína Maťašeje
 Na pravidelnej mesačnej schôdzi sa stretli naši seniori v pon-

■ Mgr. Zuzana Dolná,
predsedníčka OZ
rok zorganizovali originálnu dávku radosti pre ľudí nad 70 rokov
z celej klížsko.klátovskej doliny, keď v spolupráci so školami vyrobili
a odoslali Pohľadnice pre seniorov (vo Veľkom Klíži takéto vianočné
prekvapenie dostalo 97 adresátov).
Starostlivosti o životné prostredie
a skrášľovanie verejného priestranstva
Pravidelne sa starajú o starý cintorín v Klížskom Hradišti, dva krát
do roka ho kosia, pred sviatkom Pamiatky zosnulých kúpili veniec na
hlavný kríž. Naďalej pokračujú administratívne záležitosti týkajúce
sa výstavby rozhľadne na Chotenovci.
Kultúrne pamiatky
Ako sa môžu presvedčiť všetci, ktorí zavítajú na Vrch Horu napreduje a pokračuje oprava kaplnky. Boli vymenené dvere, rám okna,
zrenovované a osadené boli ich pôvodné kovové časti. Najbližšie
sa bude robiť nová fasáda. Treba zdôrazniť, že všetky tieto aktivity
prebiehajú v súčinnosti s Pamiatkovým úradom.
Tradície a zvyky
Pre celú farnosť zorganizovali Poďakovanie za úrodu, podujatie,
do ktorého sa zapojilo viacero spoločenských organizácií obce.
Celé bolo v réžii Občianskeho združenia. Po prvý krát zorganizovali
v minulom roku pálenie Jánskych ohňov.
Po vymenovaní všetkých aktivít združenia do práce, ktorého sa
v uplynulom roku zapojilo 13 ľudí so súčtom odpracovaných 215,5
hodiny, dostala slovo Ing.Katarína Hoppe. Podala správu o finančnom hospodárení. Po nej nasledoval plán činnosti na rok 2019. Vo
februári sa uskutočnil detský karneval. Tak ako každý rok nebudú
zástupcovia OZ chýbať na Dni detí, v pláne je tradičná Šarkaniáda
a tiež divadelné predstavenie. Opäť bude Poďakovanie za úrodu. aj
Jánske ohne, teraz ale na Letisku nad Klížskym Hradišťom. Pokračovať
budú v údržbe starého cintorína, čo sa týka spomínanej rozhľadne,
radi by urobili aspoň jej základy. Prioritou je tiež ukončenie opráv
kaplnky na Vrch Hore. „Klobúk dole, musím Vás pochváliť, celé Občianske združenie za všetky aktivity,“ týmito slovami začal svoj diskusný príspevok starosta obce Ing. Stanko. Do diskusie sa zapojili aj
viacerí prítomní. Napokon, po asi hodine a pol trvajúcom zasadnutí,
priestory Hasičskej klubovne opustili.
Text a foto - Peter Maťašeje

delok 4.marca v zasadačke Ocú. Niesla sa v znamení fašiangov,
keďže už tradične bol pripravený program s pochovávaním basy.
V priebehu stretnutia predsedníčka Irena Bujnová informovala
o jej účasti na Okresnom sneme JDS v Partizánskom. Členovia
organizácie sa najbližšie stretnú v pondelok 1.apríla.
❖ ❖ ❖
 Stalo sa už dobrým zvykom, že počas roka znejú v našom farskom
kostole spevy našich súborov. Aj v tohtoročnom pôstnom období
členky speváckeho zboru Chor de Clus prispeli svojím spevom
v piatok 15. marca a svätá omša bola týmto ešte slávnostnejšia.
❖ ❖ ❖
 K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patria aj piatkové krížové cesty. V piatok 22.marca sa uskutočnila detská krížová
cesta, počas ktorej deti čítali krátke zamyslenia k jednotlivým
zastaveniam. Celkom 21 detí z celej našej farnosti si aj takouto
cestou pripomenulo udalosti Veľkého piatku.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

POTEŠILI
NÁS
Každá mil á
pošta poteší.
Takou bol aj
pozdrav, ktorý
prišiel nielen
nám – redakčnému kolektívu Nového
Clusu – ale
aj všetk ým
čitateľom.
Radi ho preto
uverejňujeme
a našim seniorom srdečne
ďakujeme!
Redakcia
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Zo spomienok našich dopisovateľov a spolupracovníkov

Nasledujúce dva príspevky nás vrátia o desiatky rokov späť. Pozrieme sa prostredníctvom spomienok dvoch našich verných spolupracovníkov do čias, ktoré už
dávno patria minulosti. Predsa však môžu byť zaujímavé. Už aj preto, že sa možno
dozvieme skutočnosti a neznáme fakty o ktorých sme ani nevedeli....

Emil Januš, farár, na ktorého spomína
jeho voľakedajší miništrant
V rokoch 1937 – 38 sme boli školáci 3-4
ročníka Ľudovej školy v Klížskom Hradišti.
Mnohí z nás boli miništranti nášmu vtedy
mladému pánovi farárovi Emilovi Janušovi. Volali sme ho Januško. Bol pre nás aj
učiteľom náboženstva, ale hlavne veľkou
osobnosťou v našich detských predstavách.
Na hodinách náboženstva sme kreslili rôzne predstavy z náboženského učiva, ako
potopa sveta alebo jeho stvorenie v prvý
deň, v druhý deň a tak ďalej. V prvý deň
ako Pán Boh oddelil vodu (more) od zeme.
Chodili sme s ním na výlety na Vrch Horu
a Vrch dieru. Cestou nám spomínal našich
opátov ako učili našich praotcov chovať
dobytok, prečo ich heslom bolo Ora et labora. Chodili sme (aj viackrát) ku kaplnke
Svätej Rodiny na Cerkoch nachádzajúcej
sa na ceste do Ondrášovej. Tam sme do
predzáhradky vysádzali kvety.
V byte na fare sme si nacvičovali úlohy
miništrantov na svätej omši, alebo na litánie. Miništrovali sme aj o šiestej hodine
ráno – to bolo tuším v období decembra
pred Vianocami. Keď sme neprišli, museli miništrovať Sasko, vtedajší kostolník.
Gazdiná na fare bola pani Juliška – staršia
dôchodkyňa. Údajne ona sa o pána farára
starala od detstva, aj na štúdiach – najmä
finančne. Na starobu mu bola na farách
gazdinou. Pamätám si ako pani Schottertová
bola s pani Juliškou kupovať koberce pred
oltár do kostola – za jej peniaze. Podobne
kúpila v Nitre miništrantské oblečenie.
Spomínam si, ako raz z kazateľnice nahnevane odrazu vybehol až pred kostol, lebo
zbadal, že sú prázdne lavice a že mládenci
aj dospelí muži posedávajú, pofajčievajú aj
karty hrajú po cintoríne a pri historickom
kostolíku. Vbehol medzi nich a vytýkal,
prečo nejdú na omšu – vháňal ich po skupinkách do kostola. Vrátil sa na kazateľnicu
a celý roztrasený pokračoval v kázaní. Bol
to pre nás miništrantov strašný zážitok.
V tých rokoch prestali viacerí občania –
roľníci – plniť svoju vtedajšiu povinnosť
– dodávať – dovážať palivové drevo fare,
organistovi aj cirkevnej škole. Situácia sa
začala riešiť. Pán farár dostal z biskupského
úradu pokyn prestať pochovávať, spovedať,
slúžiť sväté omše a podobne. Kým nezačnú
drevo dodávať tak, ako sa zaviazali, keď pri
parcelácií dostali lesy do majetku. Januško
skoro s plačom prišiel k otcovi (vtedajšiemu
riaditeľovi školy p.Bergerovi – pozn. redakcie) s otázkou čo má robiť. Otec poradil, že
cirkevnú vrchnosť musí poslúchnuť. Pán
farár poslúchol.

Keď sme asi v roku 1975 spomínali so spolužiakmi na našich farárov, viacerí konštatovali s ťažkým srdcom, že ten náš Januško
nechcel pochovávať atď.,atď. Vtedy som im
rozpovedal, aká je pravda. Ale po rokoch
som znovu počul to isté. Aby neostali podobné spomienky na nášho pána farára
Emila Januša, dnes snáď naposledy – po
80 –tich rokoch opakujem to isté písomne

číslo 3/2019
Pán farár ako už starší pôsobil v Beluši
v akomsi sociálnom zariadení pre deti do
6 rokov s duševnou chorobou. Boli ubytovaní v biednych drevených barakoch.
O niekoľko rokov neskôr pôsobil v Beckove
ako miestny správca farnosti. Na obe jeho
pôsobiská sme ho s rodičmi častejšie chodili
navštevovať. Okrem toho som s ním udržiaval korešpondenciu aj osobný kontakt
– často – až do jeho smrti. Naposledy som
už od neho nedostal odpoveď. Odpovedal
mi jeho priateľ, že je už nebohý.
V mojej pamäti je zapísaný navždy ako
vzorný kňaz, dobrý človek a obetavý občan. Nech mu Pán Boh dopraje spokojný
odpočinok.
jeho oddaný (voľakedajší) miništrant
Ing. Pavol Berger

Ešte o vdp. Emilovi Janušovi

Už len najstaršia generácia si môže pamätať
na tohto kňaza, ktorý u nás pôsobil päť
rokov. Pozrel som sa do môjho archívu
a vyhľadal o ňom niekoľko bližších informácií. Tie najdôležitejšie možno zaujmú
aj širšiu čitateľskú verejnosť...
Narodil sa 25.02.1909 v obci Povina – okres
Kysucké Nové Mesto. Ako sirota – otec mu
padol v I. svetovej vojne - bol vychovávaný
v žilinskom sirotári. S podporou cirkvi
vyštudoval gymnázium v Nitre. Po štúdiach v seminári bol biskupom Dr. Karolom
Kmeťkom 12.06.1932 v Nitre vysvätený za
kňaza. Po vysviacke bol kaplánom v Bolešove. Následne pôsobil v obci Rosiná, v obci
Konská, v Novej Vsi n/Váhom, v Podhradí
pri Prievidzi. V roku 1937 sa stal správcom
našej farnosti. V roku 1942 bol preložený
do Dolného Hričova. Potom nastalo najťažšie obdobie jeho života, pretože bol sedem
a pol roka politickým väzňom pre svoje náboženské a národné presvedčenie. Mimo
pastorácie bol vyše dvadsať rokov.10.mája 1960 bol na základe amnestie prepustený
na slobodu. Následne pôsobil v Belušských Slatinách. Keď 28.11.1980 dostal štátny
súhlas bol ustanovený za správcu farnosti v Beckove. Na odpočinku bol v tamojšom
charitnom domove, kde aj zomrel 21.05.1998.
Peter Maťašeje

Ako sme našli chlapca na Dieťati
Otec išli z kostola. Dohonil ich vtedajší predseda Urbáru Štefan Kňazeje prezývaný Gazdík.
„Števko čo o to drevo nestojíš?...čakáš až ti ho niekto vezme? – obrátil sa na otca. „Veru,
máš pravdu!“Tak vzali kone, do voza slamu, ale s otcom nemal kto ísť. Nuž bol rad na
mne. Pokiaľ sme brali drevo kone ticho stáli. Zrazu som začula tlmený plač, išla som sa
pozrieť, odkiaľ to ide. V chrastí som našla chlapčeka sediaceho na zemi. Zavolala som
otca, čo som našla. Bola by som ho vzala, ale som sa bála, že ho z tej zeme nezdvihnem.
Otec ho vzali na ruky, pohladili aby sa nebál a povedali že ho vezmeme k jeho rodičom.
Dali sme ho do voza, zakryli pokrovcom, aby mu nebolo zima a išlo sa domov. Otec mi
ešte povedali, nech dám na neho pozor. To už bola moja starosť. Otec ho ešte pohladili
a vzdychli si..- ej keby som mal ja takéhoto chlapca, ale mám len samé baby“ .Aj sa ma
to dotklo, tak som im povedala –„ čo Vás neposlúchame?“ Ale o to nejde, zarazili sa otec.
Povydávate sa a už Vás nebude.“ V tom mali pravdu. Keď sme prišli s chlapcom domov
už ho po celej dedine hľadali. Otec išli na dedinu a oznámili, aby ho nehľadali, že je on
u nás.“Ja som ho priviezol z hory“.
Prišli jeho rodičia z Klíža, za odmenu dávali peniaze, ale otec nechceli nič.“Len si chlapca
zoberte a dávajte si na neho väčší pozor“.
Naši rodičia už dávno zomreli. Zostali sme my, päť sestier. Najstaršia Barbora, potom
Paulína, Irena, ja Anna a Štefánia. 
Anna Maťašeje
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FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
S POCHOVÁVANÍM BASY

(Dokončenie zo str. č. 1)

(Občasné tanečné združenie) nasledovalo
onedlho. Vedúca tejto tanečnej skupiny
Ing. Alena Rušová vymyslela sedem po
sebe nasledujúcich scénicko-tanečných
obrazov. Bolo to pekné, dynamické, svieže
a nápadité. Jednoznačne získalo známku
TOP vystúpenia tohtoročných fašiangov.
Potom už prišiel smutno- smiešny sprievod
s basou. V porovnaní s rokmi predchádzajúcimi menej početný. Ale prišiel. Sprievodné scénky už neboli, ale aj tak sme sa
nasmiali nad kostýmovo – dramaturgicky
poskladaným zhromaždením, ktoré basu
na štyridsať dní odprevadilo na „zaslúžený
odpočinok“.
Text a foto Peter Maťašeje

Fašiangy, fašiangy..
Fašiangy, fašiangy
zima je veľká
dajte nám na ražeň
kúsok sadielka...

s takýmito veršovačkami škôlkari 4. marca
2019 prechádzali po našej obci vo fašiangovom sprievode. Riaditeľka našej materskej školy Darina Halmová vedie deti nielen k ekologickému správaniu, ale tiež aj

■ Všetci účinkujúci, okrem tanečnej skupiny, si urobili spoločnú fotku.
Nielen maškrty, ale celý húf spoluobčanov
tu už čakal na malých fašiangovníkov. Deti
tu predviedli celý nacvičený program. Pani
Paliatková ich privítala a nastokla im na ražeň
nielen slaninku, ale aj klobásku. Jej manžel
a pani Ľudka Gutová ich ponúkali teplým
čajíkom a zákuskami. Teta Anka Melušová si
tiež prišla vypočuť škôlkarov a za odmenu
dala každému lízanku. Na svojich budúcich
spolužiakov, škôlkarov sa prišli pozrieť Jakubko a Adamko Bielichoví. Ich mamička
obdarovala deti sladkými dobrotami. Deti
svoj program predviedli aj pred obecným
úradom a tam ich aj pohostili. Fašiangový
sprievod najmenších fašiangovníkov vyvolal
na tvári zúčastnených spoluobčanov úsmev
a aj deti sa vrátili do materskej školy plné
nových zážitkov.
Text a foto - Anna Húdoková
k zachovávaniu tradícií. A fašiangy sú tiež
tradícia. Od Vianoc po Popolcovú stredu sa už
vytancovali všetci, čo milujú tanec a aj pestiev
dosť nastvárali, je čas upokojiť nielen svoju
myseľ, ale aj telo a pripraviť sa na nadchádzajúcu Veľkú noc. Škôlkari teda „pochovávali
basu“ a v karnevalových maskách spievajúc
išli od materskej školy až na obecný úrad.
Cestou stretali miestnych občanov, ktorým
recitovali básničky. Potešili sa, keď sa k nim
pridala aj pani Irena Bujnová, babinka škôlkarok Mišky a Evky. Obliekla sa za veselé
prasiatko. Cestou k obecnému úradu deti
čakalo prekvapenie. Pred domom pani Katky
Paliatkovej bola pre deti nachystaná hostinka.

Pôst – čas na zmierenie

Život občas prináša momenty,
keď človeka niečo podráždi a vedie ho k hnevu. Hnev je rozčúlenie sa nad nejakou udalosťou, nad neočakávanou situáciou.
Kto je disciplinovaný a má pevné nervy, vie ho v sebe utlmiť. Sú
medzi nami však aj takí, ktorí zlosti popustia uzdu a sú takmer
neovládateľní. Sú ako sopka, ktorá chrlí lávu a oheň a čím všetko
krásne okolo seba ničí. Sú ako ľadovec, ktorý sa spustí na kvitnúcu
prírodu a razom všetko, čo znamenalo nádej a potešenie, je preč.
Veľký hnev zanecháva za sebou značné následky, ktoré sa často
veľmi ťažko odstraňujú. Bolo by dobré, ak by sme v hraničných,
kritických situáciách dokázali mlčať. Ak by sme si radšej zahryzli do jazyka, nemuselo by nás neskôr mrzieť, čo sme v danom
okamihu v zlosti povedali.
Keď prejde búrka hnevu, znova sa v našej hlave vyjasní a posudzujeme všetko ináč.
Keď je hladina vody pokojná, vidíme v nej svoju ľudskú tvár, no
keď sa zvíri, namiesto svojej podoby v nej vidíme netvora.
Často sa pýtame, prečo sa veci nedajú vyriešiť dobrým slovom,
prečo zlý duch nasial toľko skazeného semena. Hnev je takým

jedom, ktorý dokáže otráviť celý
život. Ovocím hnevu je nespútaný jazyk, ktorý nevieme udržať
na uzde. Preto hoci sme to už hádam stokrát skúšali, dávame sa
strhnúť a nevieme situácie riešiť bez škriepok.
Nedovoľme, aby nás hnev ovládol. Naučme sa odpúšťať, podať ruku
na zmierenie. Nie odplata je riešením v medziľudských vzťahoch,
ale láska, ktorá sa vie povzniesť nad zlo. Problémy sa dajú riešiť
pokojne a bez prehnaných emócií a to tak, že sa budeme snažiť
rešpektovať a aspoň sčasti prijať názory a presvedčenia iných ľudí.
Tí, ktorí stratili zmysel pre opravdivé ľudské vzťahy mali by si
uvedomiť, že život človeka je veľkým darom a je nerozumné si
ho otravovať pre maličkosti, ktoré často nestoja za reč.
Je práve pôstne obdobie – čas, kedy by sme si mali vstúpiť do
svedomia a vymiesť z neho všetku zlobu a nenávisť, ktoré sa tam
počas roka nazhŕňali a tak očistení mohli ľahšie kráčať po ceste
svojho života.
Láska a odpúšťanie spája ľudské srdcia a v nich sa buduje pokoj,
radosť a šťastie.
Anna Kňazeová
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ROKOVALO ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 7. marca 2019 rokovalo obecné zastupiteľstvo pod vedením starostu obce na svojom
2. riadnom zasadnutí. Účasť poslancov bola 100 %. Po zahájení, schválení overovateľov
zápisnice, návrhovej komisie a určení zapisovateľky predložil zastupiteľstvu správy
z kontrolnej činnosti hlavný kontrolór obce. Bola to ročná správa z kontrolnej činnosti
za rok 2018, ročná správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018 a správa č.
5/2018 z kontrolnej činnosti HK za kontrolované obdobie september až december
2018. Poslanci vzali správy na vedomie. V ďalšom rovnako vzali na vedomie rozpočtové
opatrenia č. 15/2018, č. 1/2019 a č. 2/2019. Prerokovali Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva, ktorý s doplnenou zmenou schválili. Rovnako prerokovali a schválili aj
Zásady odmeňovania poslancov OcZ. Podľa už schváleného rozpočtu obce schválili
poskytnutie dotácií pre OŠK FO, OŠK AMK a OZ Tu žijeme – hic vivo. Ponuku na rekonštrukciu verejného osvetlenia poslanci pripomienkovali a vzali na vedomie. Neodporučili
návrh ponuky akceptovať. Schválili žiadosť Lukáša Hatalu o odkúpenie časti pozemku
z parcely 1293/1 – prevod majetku spôsobom osobitného zreteľa – užívací stav sa dá do
stavu právneho. Pre sfunkčnenie DHZO poslanci schválili do funkcie technik – strojník
troch členov DHZO. V bode rôzne schválili dodatok k zmluve NEHLSEN-EKO, spol. s r.o.
o odvoze a zneškodňovaní TKO č 43/2002, dodatok k zmluve Borina EKO o ukladaní
odpadu na skládku. Schválili Zmluvu o zriadení funkcie spoločný hlavný kontrolór – pre
viac obcí. Do Rady základnej školy schválili zástupcu zriaďovateľa v osobe poslanca Lukáša Valúcha a do rady materskej školy Pavla Bujnu. V rôznom poslanci vzali na vedomie
Plán kultúrno – športových aktivít v obci v roku 2019, žiadosť riaditeľky MŠ na práce na
zveľadení a údržbe majetku MŠ, informáciu o pripravovanom divadelnom predstavení
a o uskutočnenej akcii fašiangová zabíjačka.
V diskusii dostali priestor zástupcovia – obyvatelia bytovky pri ZŠ. Informovali sa o stave
odkúpenia bytov a o výške fondu opráv. Starosta sa vyjadril, že si musí celú záležitosť vo
veci odkúpenia bytov zosumarizovať a nájomcom bytov odpovie. V diskusii sa poslanci
zaoberali situáciou v Základnej škole Veľký Klíž. Odporučili niektoré kroky, ktoré by objasnili situáciu, prečo rodičia z MŠ Veľký Klíž nedávajú svoje deti do našej základnej školy.
Tým diskusia a celé zasadnutie obecného zastupiteľstva skončilo o ZŠ sa nehlasovalo,
nerozhodovalo.
OcÚ

PRETO AKO SO ŠKOLOU?

číslo 3/2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

(Dokončenie zo str. č. 1)

a predaji dreva, ale aj o údržbe lesných
ciest. Spomenul aj opravy poškodených
častí chaty. Ako sú schody, fasáda aj strecha
altánku. Prítomných informoval o výstavbe
vyhliadkovej veže na Chotenovci. Taktiež
pripomenul pomoc US pri organizovaní MDD
v našej obci.
Ing. Trnovská predniesla plán pestovných
prác a starostlivosti o les a Ing. Vladimír
Hudok plán práce na budúci rok. Bližšie ekonomické vzťahy, tržby a výnosy priblížila
ekonómka pani Božena Škvareninová.
Podľa nového zákona č.110/2018 doplnil
a upravil Zmluvu Urbárskej spoločnosti JUDr.
Jozef Stanko a predniesol ju Tomáš Beliansky.
Vlastníkmi boli schválené podiely vo výške:
5,- eur za hektár. Zároveň za 5 prm palivového
dreva bola odsúhlasená suma: 120 eur.
Podľa tohto nového zákona bola schválená
odmena predsedovi Urbárskej spoločnosti.
Taktiež bolo nutné doplniť náhradníkov do
dozornej rady a výboru US. Stali sa nimi Jozef Bujna z Ješkovej Vsi a Ing. Michal Beňo
z Kl. Hradišťa.
Tak, ako aj na predchádzajúcich zhromaždeniach i teraz bola zdôraznená problematika
životného prostredia, nakoľko je to nutné
riešiť, hlavne v spolupráci s obcou.
Predseda návrhovej komisie Pavol Bujna
predniesol návrh na uznesenie, kde tieto
nové skutočnosti prítomní bez pripomienok
schválili.
Obsiahlu správu i doplnenú zmluvu spoločenstva si členovia US vypočuli. Nakoľko, nikto
okrem starostu obce sa o slovo neprihlásil,
Ing. Belica poďakoval za hojnú účasť a poprial
dobrú chuť k pripravenému občerstveniu.
Anna Dobiašová

Dnes v šk. roku 2018-2019 navštevuje Základnú školu vo Veľkom Klíži 27 žiakov z toho
15 z Ješkovej Vsi a 12 z Veľkého Klíža: 1. ročník 6 žiakov, 2. ročník 7 žiakov, 3. ročník 5
žiakov, 4. ročník 9 žiakov – ktorí po letných prázdninách našu školu opúšťajú. Teda zo
súčasných 27 zostane pre školský rok 2019-2020 žiakov 18. V materských školách máme
vo Veľkom Klíži 11 predškolákov, z toho dvaja s trvalým pobytom mimo našej obce a v MŠ
Ješkova Ves sú dvaja predškoláci. Suma sumárom, do
našej ZŠ by mohlo nastúpiť z oboch MŠ 11 prvákov.
No realitu uvidíme po zápise do 1. ročníka, ktorý sa
uskutoční 2. apríla 2019. Situácia však napovedá, že
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.” Maxim Gorkij
do ZŠ Veľký Klíž (v ďalšom VK) pôjdu najviac dvaja
Neodmysliteľným spoločníkom mladých i starých je kniha. Je pre nás všetkých
prváci. Zatiaľ štatisticky iba toľko. Je však potrebné
pripomenúť, že ak bude tento trend pokračovať, že
zdrojom informácii, vzdelania a zábavy. Hovorí sa, že kniha je kultúrnym dedičrodičia o našu ZŠ pre svoje deti nebudú mať záujem,
stvom každého národa. Vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám nie je vecou
školu nezrušia poslanci obecného zastupiteľstva ani
náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom sme, v ktorom žijeme, v ktorom si
starosta obce – školu si zrušia rodičia sami.
tento vzťah vytvárame. Vštepovať lásku ku knihe je potrebné už v detstve.
Vzťah a lásku vštepujeme deťom aj my v prostredí našej materskej školy. VyV anonymnej ankete, ktorú sme pomerne rýchlo,
užívame k tomu množstvo zaujímavých aktivít počas celého školského roka,
od ostatného obecného zastupiteľstva uskutočnili,
avšak v mesiaci marec využívame prácu s knihou omnoho intenzívnejšie. Deti
rodičia napísali nasledujúce skutočnosti:
nevedia čítať a je práve na nás dospelých, ako budeme tento vzťah pestovať
Z MŠ Veľký Klíž – vrátilo sa 9 dotazníkov. Jeden
a rozvíjať. V materskej škole sme v mesiaci marec mali „PUTOVNÚ KNIHU.“
rodič plánuje dať dieťa do ZŠ V. Klíž. Jeden rodič
Do aktivity boli zapojení rodičia, ktorí deťom prečítali rozprávkový príbeh,
uviedol, že svoje dieťa dá do ZŠ VK, ak tam pôjde
doma dieťa nakreslilo obrázok, ktorý prinieslo do materskej školy svojim kamaz MŠ VK viac detí. Sedem (7) rodičov uviedlo, že
rátom. Kniha potom putovala do ďalšej rodiny. Deťom sme robili ranné čítania
svoje dieťa do ZŠ VK nedá. Dôvody prečo – uviedli:
rozprávok, deti si zhotovovali vlastné knihy ich obľúbených rozprávok, robili si
spojené triedy, viac vyhovuje ZŠ v KNV, do ZŠ KNV
záložky do kníh, naučili sa, že knihy neberieme do špinavých rúk, nezohýbame
chodí starší súrodenec, žiadne krúžky, málo aktivít,
rožky, netrháme, nehádžeme na zem. Prezentáciou na interaktívnej tabuli sa
o okolie je slabá starostlivosť – nekosí sa.
deti oboznámili „Ako sa kniha narodí“, čo všetko sa z nich môžeme dozvedieť,
Z MŠ Ješkova - Ves vrátilo sa 12 dotazníkov (aj od
spoznávali rozprávky podľa obrázkov. Navštívili sme miestnu knižnicu, kde sme
rodičov, ktorých dieťa ešte nejde do prvej triedy).
si tiež prečítali rozprávku, oboznámili sme sa ako funguje knižnica, čo sa tam
Desať rodičov plánuje dať svoje dieťa do ZŠ VK.
robí. Počas pobytu v materskej škole deti s radosťou rozprávali aj o tom, ako
Dvaja rodičia uviedli, že do ZŠ VK svoje dieťa neim doma čítajú rozprávky rodičia, čo je nesmierny zážitok, môžeme povedať,
dajú: spojené triedy, menšia škola znamená menej
že tento ich upokojuje a spôsobuje im radosť. Deti ku všetkému čo prežívajú,
možností pre dieťa. Dotazníky od rodičov zo ZŠ
poznávajú, majú určitý citový vzťah. Tak isto je to aj láska a vzťah ku knihám. Ak
KNV (13) – prečo uprednostnili ZŠ KNV: samostatný
ho chceme u detí rozvíjať, musíme im byť príkladom predovšetkým všetci, ktorí
ročník, dieťa si zvyká na väčší kolektív, cudzí jazyk
ich obklopujeme, či už v domácom prostredí, alebo v prostredí materskej školy.
je známkovaný, plynulý prechod na 2. stupeň bez
zmeny prostredia, plne funkčne vybavená telocvičňa,
Nebojme sa preto investovať do kníh, prostredníctvom ktorých tento vzťah
info o dianí v škole cez web stránku, cestou do práce
u detí vytvárame. Spoločné čítanie a trávenie času pri knihe obohacuje slovnú
si berie dieťa do školy.... „Diskutujme, zapojte sa....“
zásobu, ponúka rozhľad a rozdáva bohatstvo prejavu. Je teda len na nás ako
dosiahneme svoj cieľ.
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž
Ing. Anton Stanko, starosta obce

MESIAC KNIHY V MATERSKEJ ŠKOLE
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Zber papiera sa v našej obci uskutočňuje trikrát do roka. Každý občan SR vyprodukuje
150 – 200 kg odpadu, z toho 30 kg tvorí práve
papier. A koľko len tých letákov od rôznych
obchodných reťazcov dostaneme za týždeň do schránky? Kde skončia?
Neviem. Viem však, kde by mohli. V našej miestnej materskej škole
majú celoročný zber papiera. Do MŠ môžete priniesť papier hocikedy
počas školského roka, okrem kartónov. Práve v tom je výhoda, že ho
doma dlho nemusíte skladovať.
Vedeli ste, že jeden veľký strom môže za deň uvoľniť až 7000 l kyslíka,
ktorý pokryje dennú spotrebu až pre 50 ľudí? Z jedného veľkého
stromu dokážu spracovatelia vyrobiť asi 80 000 ks papiera formátu
A4. Podľa štatistík je dnes každý druhý strom, ktorý sa vytne použitý
na výrobu papiera ako sú napríklad časopisy, noviny, toaletný papier,
papierové obaly a papierové utierky. Každý rok sa na svete stratí 13
miliónov hektárov lesa, pričom hlavným dôvodom na ich výrub je
práve celulózo-papierenský priemysel. V roku 1970 sa vyprodukovalo
130 miliónov ton papiera a dnes toto číslo vystupuje na markantných
440 miliónov. Hoci Európa sa pýši recykláciou papiera a kartónu
v podiele viac ako 70 %, stále končí množstvo papierov na skládkach
odpadu. Mnohé z nich nie sú riadne vybudované a odizolované od
pôdy fóliami a izolačnými materiálmi. Tieto v prvom rade slúžia, aby
sa nebezpečné látky, ktoré tu vznikajú, nedostávali do pôdy a nepresakovali tak do podzemných vôd, ktoré môžu ľahko kontaminovať.
Hoci je papier materiálom s najväčším podielom recyklácie v Európe, jeho spotreba neustále narastá. Vedeli ste, že aj pôvod vášho
kancelárskeho papiera, papierových obalov, obrúsok, toaletných

papierov či hygienických vreckoviek, ktoré
denne využívame v nespočetnom množstve
nielen doma, v kanceláriách, školách a ostatných inštitúciách, nie je zanedbateľný?
Aj v Európe pochádza okolo 1,3 milióna m3 celulózy z ilegálnych
zdrojov. Produkty, pochádzajúce z lesov, ktoré sú obhospodarované trvalo-udržateľným spôsobom sa zaväzujú dodržiavať prísne
pravidlá obhospodarovania lesov, na čo slúžia certifikácie známe
z mnohých produktov pod logom a značkou FSC alebo PEFC. Všimnite
si, či práve vaša škatuľa s papierom v kancelárii má na sebe niektorú
z týchto značiek. Možno si pomyslíte, že na tom nezáleží, predsa
škatuľu s 500 kusmi kancelárskeho papiera formátu A4 dokážeme
kúpiť v cene do necelých 3€, prečo by nás mal zaujímať jej pôvod...
Avšak s veľkou pravdepodobnosťou ak sledujeme súčasnú situáciu
a vidíme v masmédiách tisíce hektárov veľké odlesnené územia
dažďových pralesov, spýtajme sa, či práve my svojim životným
štýlom neprispievame k degradovaniu týchto území, ich druhovej
pestrosti, ojedinelých foriem života, ktorých domov týmto zanikol
a nie sú schopné prežiť v zmenených podmienkach bez prístrešia,
potravy a vody, ktorú zdravý les dokáže produkovať. A bonus k tomu
všetkému to robí úplne zadarmo.
Jedna tona vyzbieraného papiera na recykláciu zachráni 17 veľkých
stromov. Koľko stromov chceme zachrániť pre generácie našich detí
a vnúčat? Dokonca pri tom môžeme pomôcť aj škôlkarom, aby si za
peniaze, ktoré dostanú za zber papiera prilepšili. Prispejme aj my
svojou troškou k zlepšeniu životného prostredia. Budúcnosť predsa
tvoríme už v prítomnosti. 
Bc. Hana Húdoková

ZBER PAPIERA

TURISTI NA
VEĽKOM
VRACOVE

17. marec bol zaujímavý dátum. Nedeľa, ktorá bola v predpovediach počasia
asi prvý pekný, slnečný, skoro jarný deň.
A predpoveď vyšla. Tak sa na plánovaný
jarný výstup na Veľký Vracov zišla dosť
veľká skupinka turistov. Až 33 ich zamierilo od jazierka Lázeň po modrej značke
na Vrchhoru. Od najstarších až po našich
najmladších členov. Tentoraz nám to trvalo
dlhšie. Cestou sme stretli turistov z Kšinnej,
väčšiu rodinku. Jeden z nich sa stal hneď
aj autorom našej spoločnej fotky. Spolu
sme si prezreli novú infotabuľu, na ktorej
je v krátkosti pripomenutá história tohto
miesta. Na Vrchhore sme sa rozdelili, jednak
naši najmladší ešte nezvládnu celú trasu,
a naši seniori zas chceli stihnúť poobedné
divadlo zo Skýcova. Na samotný výstup na
Veľký Vracov vyrazili dve tretiny zúčastnených. Našli sme prechod cez obnovenú

oboru a vystúpili na vrchol. Odmenou nám
boli výhľady nielen na blízke Strážovské
Vrchy, ale najmä na zasnežený vrchol Kľaku,
aj snehom pokryté Martinské hole a časť
Veľkej Fatry. Po prestávke na posilnenie
sme zostúpili ku pomníku neznámeho rumunského vojaka pod vrcholom. Po krátkej
spomienke a zápise do knihy sme nabrali
smer späť do dediny. Našli sme chodník,
ktorý nás doviedol neomylne na Vrchhoru.
Tam sa opäť potvrdilo, že toto miesto je
stále navštevované, stretli sme známych
aj úplne neznámych. Cestou do Klížskeho
Hradišťa nás potešilo aj stretnutie s turistami z obce Nitrianska Streda. Túru sme
uzavreli tradične spoločným posedením.
Vladimír Sasko
■ Malá, 4,5-ročná Hanička Belianska
z Partizánskeho, spolu s ostatnými tiež
zdolávala prvú jarnú túru.

Foto – Peter Maťašeje

Foto – Pavel Škorec, Kšinná

NOVÝ CLUS 

číslo 3/2019

FUTBALISTI HODNOTILI

Infotabuľa na Vrchhore
Osadenie informačnej tabule na Vrchhore iniciovalo mesto Partizánske v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Spoločne bez
hraníc – Společně bez hranic“. Na území okresu Partizánske bolo
celkom osadených 8 ks tabúľ, z toho tri sú umiestnené mimo mesta
Partizánske a to v obci Krásno na historickom Chríbe, v Turčiankach
pred obecným úradom a v lokalite Vrchhora vo Veľkom Klíži. V dolnej časti tabule sú umiestnené 4 logá partnerov zúčastnených na
realizácii projektu: Interreg V-A SK-CZ 14-20, EU-Európsky fond
regionálneho rozvoja, Zväz obcí mikroregiónu Valašskomeziříčsko –
Kelečsko a mesto Partizánske. Tabule sú dvojjazyčné – v slovenčine
a v angličtine. V priebehu roka 2018 oslovili realizátori projektu starostov dotknutých obcí,
aby navrhli vhodný tvar
tabule umiestnenej na
ich území, zaslali návrhy
na texty a fotografie. Výber textu a fotografií bol
v réžii realizátora projektu, tak aj pre mňa, ako
osobu zainteresovanú
v príprave projektu, bola
finálna tabuľa očakávaným prekvapením. Musím skonštatovať, že milým. Dôležité je, že dnes
už na Vrchhore tabuľu so
základnými informáciami o tejto vyhľadávanej
lokalite máme.
Text - Ing. Tatiana Sasková
Foto – Peter Maťašeje

UTBA

F

V sobotu 9. marca o 17-tej hodine sa zasadačka kultúrneho domu pomaly zapĺňala,
pretože na tento termín bol určený začiatok výročnej schôdze OŠK – FO Veľký Klíž. Prišli
členovia výboru, zopár fanúšikov futbalu, starosta obce a jeden hráč! Rokovanie otvoril
a prítomných privítal predseda klubu Mgr. Juraj Martiška. Nasledovala voľba komisií.
Správu o činnosti za rok 2018 predniesol predseda klubu. Poďakoval všetkým, ktorí
pomohli na brigádach a pri organizácii zápasov- hráčom, fanúšikom, funkcionárom a tiež
obciam Veľký Klíž a Ješkova
Ves. Správu o finančnom
hospodárení podala Ing.
Zuzana Holáková. Správu revíznej komisie prečítal Ing. Michal Stanko. Po voľbe členov
komisií nasledovali voľby predsedu oddielu. Keďže kandidát bol iba jeden – doterajší
Mgr. J. Martiška, tento bol jednohlasne zvolený. Do výboru boli zvolení títo členovia:
Ing. Michal Stanko, Ján Urban, Rastislav Belianský, Milan Bielich, Anton Siegert a Martin
Bielich. Zmeny nastali v revíznej komisii, kde po Dušanovi Belicovi a Jánovi Najmanovi
nastúpili Ing. Tatiana Sasková a Mgr. Ján Najman.
V diskusii Pavel Dobiaš, bývalý dlhoročný funkcionár klubu skonštatoval, že v súčasnosti je problém naplniť počet hráčov na zápas a preto treba pritiahnuť deti a mládež
k športu. Poukázal aj na problém napätia medzi funkcionármi a fanúšikmi, ktorý treba
odstrániť. Na problém s hráčmi reagoval Martin Stanko – zranenia a súčasné rokovania
s klubmi o hosťovaní vytypovaných hráčov. Povedal, že účasť na tréningoch je slabšia
kvôli pracovným povinnostiam, čo sa môže do budúcnosti zmeniť k lepšiemu. Ing. Stanislav Holák povedal, že treba upustiť od pesimizmu, že futbal sa ešte pár rokov udrží.
Deti ale nemajú príklad, v rodinách nie je podpora k športu, deti nemá kto pritiahnuť na
ihrisko. Reagoval Pavel Dobiaš, že družstvo dorastu chýba a tým nie je ani prísun hráčov
do Áčka. V dedine chýba multifunkčné ihrisko. Mgr. Ján Najman povedal, že riešením
by bolo pritiahnuť našich hráčov z Klátovej a pretrpieť aj prehraté zápasy. Ing. Anton
Stanko zdieľal tento názor, treba podchytiť mladých a vybudovať športový areál a že
obec má financie na spoluúčasť v prípade schválenia projektu na jeho vybudovanie.
V procese riešenia je aj hospodár.
Po diskusii staronový predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil oficiálnu časť
rokovania.
Ing. Zuzana Holáková
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A – mužstvo
16.kolo 24.3.2019 Pravotice – Veľký Klíž
3:0 (0:0)
Jarnú časť VII.futbalovej ligy – I.trieda MO
Bánovce n/B. a Partizánske začalo naša
A-mužstvo na ihrisku súpera.
Zostava OŠK: Meluš, Chrenko I., Chrenko
J., Hlaváček, Holák, Pavlíček, Grach, Bielich
P., Bielich J., Stanko M., Belianský, Mozola.
Striedali: Duša, Marko M., Stanko M.
Prvý polčas sa niesol v znamení osobných
súbojov bez výraznejších šancí. Na začiatku
druhého polčasu sme mali výhodu pokutového kopu, ktorý, bohužiaľ, M. Mozola
nepremenil. Vzápätí mali takú istú výhodu
aj domáci, ktorí boli tiež neúspešní. Následne sme po nekoncentrovanosti v priebehu
15minút 3-krát inkasovali a bolo po zápase.
Krátka strata koncentrácie nás stála lepší
výsledok...
Mgr. Ján Najman

VII. liga – I. trieda PE, BN - M U Ž I
SEZÓNA 2018/2019 – JAR
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
14.kolo
15.kolo

Pravotice - Veľký Klíž
voľno - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Brezolupy
Krásna Ves - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Žabokreky n./Nitr.
Ostratice - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Klátova Nová Ves
Rybany - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Dvorec
Pečeňany - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Biskupice
Krásno - Veľký Klíž
Veľký Klíž - Malá Hradná

SO 23.3. 15:00 3 : 0
30.- 31.3.		
--:-SO 6.4.
15:30
14.4.
15:30
21.4.
16:00
28.4.
16:00
5.5.
16:30
SO 11.5. 16:30
19.5.
17:00
26.5.
17:00
2.6.
17:00
9.6.
17:00
16.6.
17:00
©MiS

Výbor OŠK FO Veľký Klíž hľadá šikovného a aktívneho človeka
na uvoľnenú pozíciu

hospodára

Záujemcovia sa môžu hlásiť na OcÚ Veľký Klíž, prípadne u p.
Martišku, t.č. 0908 682 589.
••••••••••••
Výbor OŠK FO Veľký Klíž ponúka možnosť zakúpenia

permanentky

ktorá sa začne predávať na domácom zápase dňa 6. apríla
2019. Cena permanentky je 12€. V cene sú zahrnuté vstupy
na všetky domáce zápasy počas kalendárneho roka 2019
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