Ako vlani

Mesačník občanov Veľkého Klíža

SVETLO

číslo 11.

A

rok 2021

ročník XXVI.

Pandemická situácia spôsobila, že sme sa
ocitli, podobne ako vlani, v stave, kedy boli
oznámené veľmi sprísnené nariadenia. Vláda
SR vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na
obdobie 90 dní na celom území Slovenskej
republiky núdzový stav. Zároveň je obmedzená slobodu pohybu a pobytu zákazom
vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od
05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
do odvolania, najneskôr však do 9. decembra
2021.
– pm -

TICHO

Prvou adventnou nedeľou sa začína obdobie prípravy na Vianoce.
Je to čas radostného očakávania. V našich príbytkoch, v kostoloch
i vo verejnom priestore vidíme adventné vence. Štyri sviece na nich
znázorňujú štyri adventné týždne. Postupne ich zapaľujeme. Každou
zapálenou sviecou pribúda svetlo. Čím viac sa blížime k Vianociam,
tým viac svetla je okolo nás.
Adventné svetlo nám pripomína, že narodením Ježiša Krista
svetlo vstúpilo do tmy ľudského života. Náš pozemský život býva
niekedy smutný a tmavý kvôli rôznym prejavom zla, výčitkám svedomia, pocitu opustenosti, znášania utrpenia i vedomiu blížiacej
sa smrti. Avšak je ožiarený skutočnosťou, že Boh prišiel medzi nás
a žil naším životom.
Vo svetle vianočného večera budeme vnímať tento Boží dar.
Budeme hľadieť na Dieťa uložené v jasliach. Ono je skutočnou novosťou, nepochádza z vlastných schopností ľudstva, ale pochádza
od Ducha Svätého. Slávením narodenia Božieho Syna vyjadrujeme
svoju vieru v Boha, ktorý nie je uväznený vo svojej večnosti, ale
v Kristovi prichádza do tohto nášho sveta a v ňom pôsobí.
Aj počas tohtoročných Vianoc chceme s radosťou vnímať svetlo
Božieho príchodu. Príklady k takémuto vnímaniu nám ponúkajú viacerí svätí. Na chvíľu sa môžeme zastaviť pri svätej Alžbete Uhorskej.
(Podľa niektorých historických prameňov sa narodila v Bratislave).
Pozoruhodná je udalosť zo záveru jej života. Bolo to 16.novembra
1231. Prežívala posledné hodiny svojho krátkeho pozemského
(Pokračovanie na str. č. 2)

Elektrizujúca show vo dvoch dieloch

Bol to krásny jesenný deň, navyše začínal predĺžený sviatočný víkend. No a jeho začiatok
sme si nemohli predstaviť lepšie a originálnejšie. Po večernej svätej omši sa ľudia domov
nerozchádzali ba, navyše, pod farským areálom ich prekvapujúco neustále pribúdalo. Ako
dobre že prišli, teda, že sme prišli. Tu u nás sme totiž mali jedinečnú možnosť zažiť niečo
naozaj nevšedné, zároveň aj podmaňujúce a mimoriadne. Tých prívlastkov by mohlo byť
za plnú náruč. Právom.

Výroba lampášikov šťastia bola riadna
výzva aj pre Mišku Dolnú a Jakubka Bielicha (viac o podujatí vo vnútri čísla).

Foto – Mgr. Zuzana Dolná

ÚPRAVA MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ

Niektorí možno zaregistrovali, že
obec zabezpečila dodávateľsky opravu

Foto - Peter Maťašeje

(Pokračovanie na str. č. 2)

Občianske združenie Tu žijeme v spolupráci s Obecným úradom a vďaka grantu ZSE
usporiadali podujatie s názvom Lampášik šťastia. Aj keď malo byť venované prevažne deťom,
reálie ďaleko prevýšili očakávania. Jedinečný bubenícky orchester CAMPANA BATUCADA
k nám prišiel z Nitry na pozvanie Mgr. Zuzany Dolnej. Na Slovensku už dobre známe hudobné
zoskupenie interpretujúce brazílsku Sambu, Afro hudbu a rôzne podobné štýle sa v našich
končinách predstavil prvý krát. Nie je nezaujímavé spomenúť, že členov Campany Batucady mohli diváci vidieť aj v zahraničí – v Maroku, Bahrajne, Katare a v Spojených arabských
(Pokračovanie na str. č. 5)

Úpravy v ulici Vyšovec.

Foto – Peter Maťašeje
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V mesiaci november 2021 oslávili jubileum
naši spoluobčania:
Václav Kvarda 
– 50 rokov
Anna Števčíková
– 60 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Vendelín Dobiaš
– 81 rokov
Katarína Sasková 
– 81 rokov
Július Gubov 
– 83 rokov
Františka Čepanová 
– 83 rokov
Mária Holáková 
– 83 rokov
Mária Čavojová 
– 91 rokov
Anna Bujnová 
– 96 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
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Tradičná pestrá prehliadka
pekných pozorností našej redakcii
Áno, aj takto by sme mohli pomenovať pozdravy, ktoré ste nám Vy, milí čitatelia,
poslali v rámci pravidelnej letnej čitateľskej súťaže. Pozdravy sú vskutku pozornosťami,
sú znakom toho, že si našu prácu vážite, že si na Nový Clus spomeniete aj pri Vašich
cestách v rámci Slovenska, či Európy.
Počas letných mesiacov sa redakčná pošta pekne rozrastala. Jeden z prvých pozdravov
nám poslala pravidelná účastníčka súťaže, cestovateľka Katarína Bielichová. Spomenula
si na nás vo Vysokých Tatrách. O čosi neskôr prišiel krásny slnečný pozdrav z ostrova
Zakynthos. „Krásny pozdrav z pobytu v Bavorsku pre všetkých čitateľov Nového Clusu“
poslali Irenka a Marek Bujnoví. Z pobytu v kúpeľoch vo
Vyšných Ružbachoch
zaslali veľmi peknú
pohľadnicu Erika
Marková a Mária
Hlaváčeková. A práve druhá menovaná
pridala ešte jeden
pozdrav, ktorý prišiel
zo Štrbského plesa.
Z dovolenky v Štúrove nás pozdravila
rodina Borbélyová.
Veľmi milý pozdrav
„z výletu do minulosti„ ( hradu Hrušov)
Katka a Ferko, víťazi našej súťaže spolu
poslali „princezničky a rytier“ Katka, Miška
s našou redaktorkou Ing. Tatianou Saskovou. 
Foto – Ing. Zuzana Holáková
(Pokračovanie na str. č. 6)

(Dokončenie zo str. č. 1)

života. Blížila sa polnoc. Požiadala tých, ktorí boli okolo nej, aby
sa utíšili. V tichu, ktoré nastalo, povedala: „Hovorme o Dieťati
Ježišovi, o tom vznešenom Dieťati, lebo sa približuje hodina,
keď sa narodil.“
Hoci do Vianoc chýbalo viac ako päť týždňov, myšlienkami
vstúpila do noci narodenia Ježiša Krista. Chcela, aby sa všetci
stíšili a upriamili svoju pozornosť na narodenie Dieťaťa. Ticho
je priestorom pre Božie svetlo. Ticho je priestorom pre Božie
narodenie.
Platí to aj pre nás. Vianoce nás pozývajú, aby sme vstúpili
do Božieho ticha. Svetlo Božieho narodenia zostáva skryté pre
tých, ktorým sa nedarí nájsť ticho Božieho pôsobenia.
Ako ho nájdeme? Jednoduché mlčanie ho ešte nevytvorí.
Človek môže navonok mlčať, ale vo svojom vnútri môže mať
nepokoj. Utíšiť sa znamená dať si do poriadku svoje vnútro.
Znamená to nestarať sa len o vonkajšie veci, ktoré zavážia pred
ľuďmi. Ticho znamená rozvinúť vnútorné vnímanie, prebudiť
svedomie, prebudiť zmysel pre večnosť, prebudiť schopnosť
počúvať Boha.
Pripravujeme sa na Vianoce. Táto príprava nech nespočíva
len vo vianočnej výzdobe, nákupoch či upratovaní. Ale dokážme
vo chvíľach ticha sa zamýšľať nad sebou, nad smerovaním svojho
života, aby sme mohli vidieť Božie svetlo.
Svätá Alžbeta odišla z pozemského života s duchovným zrakom upretým na Božie svetlo, ktoré sa nám ukázalo v Kristovom
narodení. Toto svetlo nasledovala počas celého života, svietilo
jej aj v posledných chvíľach odchodu do večnosti.
Jej odkaz zaznieva aj k nám, do našej doby: Pozerať ticho
a vnímavo na Božie svetlo narodenia Pána znamená prijať svetlo
a ožiariť svet okolo nás týmto svetlom, aby sme ukazovali cestu
aj ľuďom z nášho prostredia.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Foto - Peter Maťašeje

ÚPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ


(Dokončenie zo str. č. 1)
miestnych komunikácií. Iste, predstavy a požiadavky by boli oveľa
väčšie. No vždy je to vec možného a nutného. Okrem ciest bolo
potrebné opraviť aj nerovnosti chodníka hore Hradišťom. Zabránilo sa tak vytváraniu kaluží na chodníku, či následných ľadových
ostrovčekov za mrazivého počasia. V jednej z ulíc – Vyšovec
– sa okrem najnutnejšieho vyrovnania nerovností zabezpečilo
aj odvedenie dažďových vôd z cesty do dažďovej kanalizácie.
Z každej kontrolnej šachty bolo síce pri prekrývaní kanála k ceste
drenážne potrubie vyvedené, no zaslepené. Pri týchto spomenutých úpravách sme tieto potrubia oživili a vložením mreží (viď.
snímka) tak odtok dažďovej vody z cesty do kanála zabezpečili.
Opravili sa výtlky pred Jednotou v Klíži
Uzávierka vianočného čísla
a aj v ďalších uliciach. Áno sú prepadliny,
Všetkým našim spolupracovníkom, dopisovateľom ako i všetkým čitateľom Nového
no väčšina súvisí s prepadnutými ventilmi
Clusu dávame do pozornosti, že uzávierka vianočného čísla bude skôr ako inokedy.
prípojok verejného vodovodu. A to nie je
Z tohto dôvodu prosíme o včasné dodanie príspevkov, spomienok na zosnulých a pozáležitosťou obce, ale vodárenskej spoločdobne – do 15.decembra. Príspevky dodané po uvedenom termíne nebudú môcť byť
nosti a obec prevádzkovateľa vodovodu
uverejnené. Ďakujeme za pochopenie! 
Redakcia
na tieto jej povinnosti upozorňuje. OcÚ
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■ Z brigády, počas ktorej sa betónovali podlahy.

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

HASIČI ZVEĽAĎUJÚ A MODERNIZUJÚ
Pri prechádzaní časťou obce Klíž sme si už zvykli, že oproti
obecnému úradu, na druhej strane, trochu ďalej od hlavnej
cesty, je výrazne vysvietená budova. Áno, je to vynovená Hasičská zbrojnica. Už sme informovali o postupných krokoch k jej
sfunkčneniu a modernizácii. V uplynulých dňoch členovia Dobrovoľného hasičského zboru pracovali na vynovení interiéru. Ešte
minulý mesiac – 22.októbra - betónovali podlahu. O niekoľko dní
neskôr – 10. novembra lepili ipu. Nasledovalo lepenie stiroduru.
Sedemnásteho novembra spravili poter. Následne členovia DHZ
Michal Kňaze a Vladimír Maťašeje namontovali elektrokotol a celý
rozvod kúrenia (sedem výhrevných telies – radiátorov.) Na rade
je uloženie dlažby.
Text - Peter Maťašeje
Fotoreportáž z dvoch
brigád – Mgr. Pavol
Stanko

 Náš spoluobčan Mikuláš Gál už býva pravidelným hosťom TV
relácie Dámsky klub. Reláciu vysiela RTVS na jednotke v pracovných
dňoch krátko popoludní. Dňa 5.novembra 2021 varil na tému Mäkký
alebo polomäkký syr. Prvé bolo predjedlo Zemiakovosyrová tortička,
ktorej základom boli tri nátierky - smotanová, papriková a chrenová.
Pri varení s ním viedla rozhovor Karin Majtánová. V druhom vstupe
Miki varil Syrové domáce ravioli so syrovou omáčkou a zhovárala
sa s ním Soňa Műllerová. Tretie jedlo bol tvarohový koláč s lesným
ovocím netradičného tortového tvaru podobného snehovej homoli.
Aj tento vstup moderovala Karin Majtánová. Originálne recepty
a originálna úprava sú dôkazom, že Miki patrí k najkuchárom, lebo
iba takých do TV pozývajú.
❖ ❖ ❖
 V prvý novembrový piatok sme hostili Výjazdové zasadnutie
Regionálnej rady Klubu Slovenských turistov Topoľčany. Predseda
KST Žochár Topoľčany a zároveň predseda Výkonného výboru celoslovenského KST Ing. Peter Dragúň privítal na zasadnutí zástupcov
turistických klubov z Bánoviec n/Bebravou, Jacoviec, Práznoviec,
Bojnej, Bošian, Urminiec, Klátovej Novej Vsi a Tesár. Na rokovaní,
okrem iného, odzneli termíny dvoch významných turistických po
dujatí nášho regiónu na budúci kalendárny rok. Ak to pandemická
situácia dovolí Zimný zraz turistov usporiada KST Horňan Práznovce
5.februára 2022. Letný regionálny zraz bude vo Veľkom Klíži v dňoch
17.-19.júna 2022.
❖ ❖ ❖
 Na prelome mesiacov október - november bol predĺžený víkend,
pretože v pondelok 1.novembra bol Sviatok všetkých svätých, ktorý je
zároveň aj štátnym sviatkom. Aj naša verná čitateľka a dopisovateľka
Katarína Bielichová s partnerom, ako mnohí iní, využili deň voľna
navyše a návštívili Vysoké Tatry. V sobotu si dali túru na Zamkovského
chatu, kde zažili nevšedný zážitok. Stretli redaktora Jána Tribulu pri
natáčaní relácie S Tribulom na horách. Hosťom relácie boli hudobný
redaktor Juraj Čurný s manželkou Andreou. Turisti sa na turistických
chodníčkoch zdravia a dajú sa aj do rozhovoru. A tak Janko okrem
svojich hostí vyspovedal aj Katku s priateľom. Spolu sa aj pofotili
a tak má Katka na nevšedný zážitok aj takúto spomienku. Reportáž
odvysielala TV Markíza 7.novembra vo večerných správach, v ktorej na
Janovu otázku odpovedala aj Katka. Naša rodáčka si spomenula aj na
nás v redakcii Nový Clus a poslala nám pohľadnicu. Katka, ďakujeme.
❖ ❖ ❖
 V zasadačke Obecného úradu sa v pondelok 8.novembra stretli
členovia Klubu dôchodcov. Zišlo sa tam 24 členov. Hodnotili rekondičné pobyty ktorých sa zúčastnili dve členky v Lúčkach a dve na
Sliači. Okrem iného tiež vyplňovali dotazníky, ktoré predsedníčka
Irena Bujnová dostala z Trenčína. Predmetom záujmu bolo zisťovanie,
aké sociálne služby využívajú a čo by prípadne uvítali.
❖ ❖ ❖
 Kráčiny v časti obce Klíž sa ako prvé prezentujú adventnou a vianočnou výzdobou. Prvé aranžmány na verejných priestranstvách sme
tam zaznamenali v pondelok 22.novembra. Viac o tom prinesieme
vo vianočnom čísle. Adventný veniec, zasa iný a zasa originány, je
na tradičnom mieste – na námestí v Klíži.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

Výzva

Lepenie ipy.

Západoslovenská distribučná spoločnosť
v súlade so zákonnými ustanoveniami
vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov
nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
elektrických vedení distribučnej sústavy,
a ktoré sa nachádzajú na ich pozemkoch
a to najneskôr do 31.1.2022. Ak v uvedenej
lehote nedôjde k odstráneniu stromov
alebo porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná
spoločnosť.OcÚ
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L A M PÁ Š I K Y Š ŤA S T I A

Keď OZ TU ŽIJEME zorganizovalo za dva dni tri akcie, poslala som predsedníčke OZ
Mgr. Zuzane Dolnej obdivnú správu cez telefón. Skromná, ako ju poznáme, odpísala, že
má dobrých pomocníkov. Mať dobrých pomocníkov je jedna strana mince, vymyslieť,
zorganizovať a byť za akciu zodpovedný, to je druhá strana mince.
Ja vám chcem opísať prvú akciu – výrobu lampášikov šťastia. A pre úplnosť informácií som „musela vyspovedať“ Mgr. Zuzanu Dolnú, ktorá mi ochotne odpovedala na
moje otázky.
Čo vás viedlo k myšlienke vyrobiť s deťmi lampášiky šťastia?
Prvotná myšlienka bola pomoc pre deti z Centra pre deti a rodiny Orchidea z Bošian.
Ako vzor nám „zasvietil“ svätý Martin. Povesť o sv. Martinovi hovorí, že bol vojakom
a v jednu chladnú noc v Amiens (Francúzsko) videl premrznutého biedne oblečeného
žobráka. Martin neváhal a vyzliekol svoj teplý a široký plášť a mečom ho rozdelil na
dve polovice a podelil sa so žobrákom.
Pekná myšlienka, tak aj vy ste sa chceli podeliť?
Áno, vyhlásili sme zbierku oblečenia pre osemročné dievčatko a pre chlapcov od
10 do 13 rokov. Zbierku sa chystáme odviezť v najbližších dňoch, pretože deti v tomto
centre to potrebujú, aby sme sa s nimi podelili. A zároveň sme sa správali ekologicky,
lebo sme veci nevyhodili, ale našli nové využitie.
Naše združenie sa zapojilo do iniciatívy Západoslovenskej energetiky. Vypísali
grant, my sme sa zapojili a vybrali nás.
Toto všetko je veľmi zaujímavé a keďže rada hovorím, že všetko so všetkým súvisí,
rada si vypočujem, Zuzka, tvoje vysvetlenie.
ZSE podporilo náš projekt, pretože sme v ňom prezentovali návrat do minulosti.
Aj v minulosti všetky oznamy hlásil dedinský hlásnik a tiež mal bubon. A pri takejto
„hudbe“ sa využíva iba sila človeka, nie elektrina, takže opäť ekologické.

Nekonvenčná oslava sviatku všetkých svätých

Hoci sviatku Všetkých svätých patrí vždy 1.november, v našom farskom kostole
svätým patril aj posledný októbrový piatok. Ak ste prišli včas pred svätou omšou, mohli
ste sledovať naše deti, ktoré boli odeté do rôznych kostýmov tak, aby čo najvernejšie
znázornili daného svätca. Dojem dotvárali aj predmety, ktoré boli pre toho ktorého svätého
charakteristické. Tento nápad už po druhý raz zrealizovala Mgr. Zuzana Dolná, ktorá si deti
postupne volala pred oltár a ony hovorili, koho predstavujú. Takže sme videli Pannu Máriu,
sväté Annu, Barboru, Dorotu, Faustínu, Luciu, Kunigundu a svätú Alžbetu
Uhorskú. Nechýbali
ani zástupcovia
svätých mužov –
Hubert, uhorský
kráľ Štefan a anjel
Gabriel. Pred aj
počas svätej omše
deti spievali piesne. Nechýbala ani
pochvala od nášho
duchovného otca
Mons. Antona Kováčika, keď vyzdvihol
Pred oltárom sa postupne predstavili všetky
postavy. Prostredníctvom týchto fotografií
vám predstavujeme niektoré z nich.

Foto – Peter Maťašeje
túto aktivitu a nazval ju nekonvenčnou
oslavou svätých.
Aj my sme nositeľmi rôznych mien,
známych alebo menej známych. Pátrali
ste už niekedy po svätom nositeľovi práve
vášho mena, kto to bol a čím si vyslúžil
svätosť? Ak tak urobíte, určite sa dozviete
zaujímavé skutočnosti z ich životov. A aby
neostalo len pri zisťovaní, čo takto urobiť
niečo pre to, aby sme sa im aspoň trochu
priblížili. Stačí málo – aspoň jeden dobrý
skutok denne.
Ing. Zuzana Holáková

V kultúrnom dome vládlo riadne detské tvo
rivé nasadenie. Foto – Mgr. Zuzana Dolná
Takže na sviatok sv. Martina sme pripravovali bubnovú a ohňovú šou. Epidemiologická situácia sa ale zhoršovala zo dňa na
deň. V pondelok sme boli ešte oranžovým
okresom ale o týždeň nám hrozila už bordová farba, museli sme urýchlene konať
a podarilo sa nám akciu uskutočniť o 2
týždne skôr. Najviac nás mrzelo, že neprídu
deti z Bošian, pretože boli v karanténe.
Zrejme aj ten oheň má nejakú
symboliku?
Oheň je svetlo. Svetlo znamená vždy
nádej. Svetlo je nádej v lepší zajtrajšok.
Ohňová šou najlepšie vynikne večer a aj
z bezpečnostného hľadiska sme vybrali
lokalitu zvanú letisko.
A aby sme si po tme na letisko mali čím
posvietiť, rozhodli sme sa preto vyrobiť
si lampašiky šťastia deň pred bubnovou
a ohňovou šou.
Viem o tom, že to bola veľmi vydarená
akcia a radosti nad lampášikmi šťastia
nebolo konca kraja.
Výroba kahančekov sa konala 28.10.
v miestnom kulúrnom dome. Deti mali pri
ich výrobe skutočne veľkú radosť a najviac
sa tešili, keď odchádzali domov a my sme
im do nich zapálili kahančeky. Päťdesiat
detí všetkých vekových kategórií si vyrobilo 57 kahančekov. Najmladšie prišli so
svojimi rodičmi alebo starými rodičmi,
staršie samé. Za peniaze z projektu ZSE
sme nakúpili materiál a využili sme aj nepotrebné zaváraninové poháre. Staršie deti
môžu lampášiky využiť aj na koledovanie.
Na výrobe lampášikov sa podieľali aj
Jozef Siegert a Jozef Bielich - pomáhali
deťom s vyrábaním úchytiek na lampášiky.
Taktiež veľké ďakujeme patrí aj starostovi
obce, ktorý nám poskytol dom kultúry
zadarmo.
A ja ďakujem vám, občianskemu združeniu za všetkých zúčastnených za príjemné, nové a nezabudnuteľné zážitky.
A tebe, Zuzka, za čas, počas ktorého si mi
ochotne odpovedala na moje otázky. Verím, že sviatok sv. Martina bude aj našich
čitateľov inšpirovať k tomu, aby vykonali
skutok lásky voči núdznemu.
Anna Húdoková

číslo 11/2021
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Dve spoločné poľovačk y

Oznámenia o spoločných poľovačkách u nás potešia nielen poľovníkov, ale zaiste aj
laickú verejnosť. Našich občanov (a viem to aj podľa seba) trápia vysoké stavy raticovej zveri.
Koľkokrát nám už poničila úrodu, záhradu, zničila ploty. Spoločné poľovačky môžeme len
uvítať. Vysoké počty raticovej zveri treba rozumne regulovať v zmysle platnej legislatívy.
Preto každoročne sa v tomto období konajú spoločné poľovačky, prostredníctvom ktorých
sa dajú najefektívnejšie regulovať vysoké stavy raticovej zveri.
Prvá poľovačka bola na začiatku mesiaca, 6.novembra. Poľovalo sa v miestach Chotenovec, Jalšov, Peťova, Pauleje dolina, Kaplnka, Vinohradky, Vyšovec, Široký tŕň, Štetna.
Ulovená bola iba jedná líška. Nie vždy sa podarí uloviť veľký počet zveri, ako by si mnohí
z nás predstavovali.
Druhá spoločná
poľovačka, sa uskutočnila v sobotu
20.novembra. Tentoraz sa poľovalo v lokalitách Besiedky,
Vrch Diera, Lipovina, Zbudov, Opálová,
Hôrka, trať Dubačová, Adameje jarok,
Ovsenište, Hlomné,
Húšťavy, Seče. Zúčastnení poľovníci,
ktorí dodržiavali
všetky protipandemické opatrenia,

Slávnosť zahájenia ako i ukončenia poľovky oznamuje na lesnom rohu rodák
z časti obce Kračiny, dlhoročný poľovník, Pavol Hudok.

Predseda združenia Igor Hudok blahoželá k úspešnému úlovku
jednému z hostí.

ROKOVALO ZASTUPITEĽSTVO

ulovili päť kusov jelenej zveri, jedného diviaka a dve líšky. Slávnostný výrad sa uskutočnil
pri Poľovníckom dome v Doline. Tam predseda združenia Igor Húdok, ako aj hospodár Ing.
Jozef Bielich poďakovali všetkým za disciplínu a dodržanie všetkých pravidiel. Napokon
zablahoželali úspešným strelcom a odovzdali im poľovnícke zálomky, ktorými si uctili
ulovenú zver a zároveň poďakovali sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov, za dopriate úlovky.
Text a foto Peter Maťašeje

OZ TU ŽIJEME - HIC VIVO ďakuje obci Veľký Klíž za bezplatné poskytnutie priestorov
kultúrneho domu na výrobu lampášikov.
Ochotným oteckom a starým otcom za
pomoc pri výrobe lampášikov a dozor na
konci lampášikového sprievodu. Darkyniam
za poháre na lampášiky a všetkým darcom
za finančný dar na zakúpenie ohňostroja.

Malí, veľkí, starí, či mladí, všetci čo v sprievode kráčali za rytmami hudobníkov z Campany Barucady ešte nestačili vstrebať všetku tú atmosféru a doslova elektrizujúcu show a už
sa sústreďovali a hľadali najvhodnejšie miesto na sledovania druhého dielu tohto naozaj
nezabudnuteľného večera. Predstavila sa v ňom skupina Sokoliarov Aquilla z Bojníc. Na
letisku, kde sa to všetko odohralo, prítomní videli doslova čarovanie s ohňom. Horiace fakle
v rukách obratných žonglérov vytvárali nádherné obrazce miznúce a znovu sa objavujúce
v tme. Chrliaci, krútiaci či tancujúci oheň. Úžasné. Ohňostroj na samom konci programu,
a vlastne celého večera bol akoby slávnostným zakončením všetkej tej nevšednej nádhery,
ktorú sme v ten večer mohli počuť, vidieť, zažiť a precítiť. 
Peter Maťašeje

■ Z domácich poľovníkov sa
darilo jedine Pavlovi Kňaze
z Ješkovej Vsi. Strelil diviaka.
K úspešnému lovu mu zablahoželal aj hospodár Ing. Jozef
Bielich (vľavo).

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zišli
pod vedením starostu obce na svojom 21.
riadnom zasadnutí 15. novembra. Schválili
program rokovania s predloženými zmenami a tiež overovateľov zápisnice. V ďalšom
prerokovali kúpnu zmluvu na predaj časti
obecného pozemku, ktorého zámer predaja
schválili na predchádzajúcom zasadnutí. Po
komentári k rozpočtovým opatreniam č. 8
a č. 9, ktoré sa týkali zmien v rámci účtovných kapitol, tieto vzali poslanci na vedomie. V rôznom ekonómka obce informovala
o pripravovanom vnútornom predpise na
priebeh a ceny stravovania v ŠJ, ktorý bude
základom pre tvorbu VZN. Starosta obce
informoval o príprave rozpočtu na rok 2022,
o vypracovanom znaleckom posudku a príprave podmienok VOS na predaj obecných
bytov v bytovke, o povinných zákonných
revíziách elektrických a plynových inštalácií
a zariadení, komínov a projektov protipožiarnej bezpečnosti, o pripravovanom rokovaní
zástupcov vodárenskej spoločnosti a Trenčianskeho samosprávneho kraja pre riešenie
rekonštrukcie vodovodu a cesty v správe TSK,
o pripravovanom „Mikulášovi“. V diskusii
prítomní diskutovali o stále aktuálnej téme,
ktorou je nakladanie a triedenie odpadov,
spaľovanie odpadu v záhradách. Tiež rozobrali možnosti zabezpečenia kamerového
systému v obci.
OcÚ

ELEKTRIZUJÚCA SHOW VO DVOCH DIELOCH(Dokončenie zo str. č. 1)
emirátoch. Teraz sme si ich neuveriteľnú bubenícku show plnú dobrej nálady, energie,
pohybu a radosti vychutnali priamo u nás. Bolo to elektrizujúce. Doslova. Keď skončili pod
farskými múrmi, zaradili sa na čelo dlhého sprievodu, ktorý kráčal smerom na koniec Klížskeho
Hradišťa. Slová obdivu, potlesk, údiv a aj úžas zároveň bolo počuť a cítiť v dave ľudí, ktorý
sa minútu za minútou zväčšoval. Rytmus a skoro až eufória vyvolaná temperamentnými
hudobníkmi lákala von! Kto mohol, prišiel. Zažil, počul a tlieskal. Pri starom cintoríne ešte
zaznelo niekoľko rytmických pásiem. Lúčenie s potleskom a v nejednom prípade zaiste
i predýchavanie. „Tak toto sme tu ešte nemali“, alebo. „Toto sme nečakali“, bolo počuť v prítmí
posledného piatkového októbrového večera, ktorý s prekvapeniami zďaleka nekončil.

Ohňové predstavenie
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Tradičná pestrá prehliadka
pekných pozorností našej redakcii


Spoločná foto sa tentoraz robila
netradične – hneď po príhovore predsedu klubu Vladimíra
Sasku.  Foto – Peter Maťašeje

(Dokončenie zo str. č. 2)

a Evka Dolné s Miškom Stankom. Tradične
na nás nezabudli v Klube dôchodcov a spod
Machnáča v Trenčianskych Tepliciach si na
všetkých čitateľov Nového Clusu spomenuli
a srdečný pozdrav poslali Jozefína Bujnová,
Július Gubov, Irenka a Marek Bujnoví, Erika
Marková, Magdaléna Boldišová, Marta
Dobiašová a Mária Hlaváčeková. Zvykli
sme si na originálne pozdravy od rodiny
Mališkovcov. Nesklamali ani tentoraz a na
nápaditom pozdrave napísali: „Prežili sme
príjemný deň v krásnej dedinke na hornom
Liptove v Liptovskej Tepličke. Nachádza
sa tu vyše 400 malých domčekov – pivničiek na uskladnenie zemiakov a zeleniny.
Úzke políčka na kopcoch okolo vyzerajú
ako schody do neba, humná postavené na
jednom mieste tvoria samostatnú dedinu.
Oplatí sa navštíviť.“ Za tento pozdrav získavajú v našej súťaži III. miesto. Starosta
obce Ing. Anton Stanko s manželkou aj
s dcérou Veronikou a jej rodinou poslali
„Srdečný pozdrav z dovolenky zamestnancom obce, poslancom zastupiteľstva, členom
redakčnej rady a čitateľom Nového Clusu“
zo španielskeho Salou. Ocenili sme ho
II. miestom. I. miesto v našej tohtoročnej Letnej čitateľskej súťaži získali Katka
a František Melušoví za nádherný pozdrav
z Chorvátskeho Šibeniku.
Všetkým Vám, ktorí ste na nás nezabudli, úprimne ďakujeme. Je to pre nás
naozaj povzbudzujúce a inšpiratívne. Ba,
dokonca, je to akási spätná väzba. My pre
širokú čitateľskú obec noviny tvoríme.
Vy – teda aspoň niektorí – nám aj takouto
formou prejavujete svoju priazeň. Teší nás
to a posúva ďalej.
redakcia Nového Clusu

Predčasné ukončenie
motokrosovej
sezóny

V čase, keď sme sledovali napínavé súboje
na domácej trati na Brodoch sme asi netušili, alebo možno skôr dúfali, že to nebude
– zatiaľ – naposledy. Bolo to, pamätáte sa,
22.augusta. Následne sa uskutočnili preteky 5.septembra v Čataji. Zranenia a choroby
spôsobili, že už bez účasti našich jazdcov.
No a pretek v Čataji znamenal predčasné
ukončenie motokrosovej sezóny. Spôsobila
to stále sa zhoršujúca pandemická situácia.
Priaznivcom tohto športu zostáva len dúfať, že na budúci rok opäť budú môcť byť
účastní súťaží na motokrosových tratiach
po celom Slovensku, či v zahraničí.
Peter Maťašeje

číslo 11/2021

Cestičkami jesenného ticha lesov

Belasé okno nebies i dnes zastrela záclona šedej farby ako antracit.
Do miestnosti lesa vošiel tichý hosť túliac sa k vrcholkom kopcov –
hmla. Perlový náhrdelník dažďa sa roztrhol a pokryl svojimi kvapôčkami listy lesného
koberca. Hora už skoro úplne zložila svoju korunu listov a priam bez slov sa ukladá na
chladný spánok. Nepočuť nič, len šuchot turistických topánok prehrabávajúcich lístie.
20 párov topánok, čo v nedeľu 14. novembra, vyšli z komfortu tepla domova do chladom zmáčaného popoludnia v prítomnosti lesa. Šuchot i dobrá nálada, čo sprevádzala
ľudí z KST Ostrá Veľký Klíž.
Cestičku lesa smerujúcu k prvému míľniku našej trasy, ku kaplnke Sv. Rodiny, lemovala tmavozelená deka ihličnanov, kde-tu pretkaná poslednými zlatými nitkami listov
jesene. A ak vystačí trpezlivosť, pošťastí sa vidieť padať jeden zlatý čriepok zo stromu
letom elegantným ako tanec.
Možno i naše kroky pripomínali akýsi typ tanca popri klzkej klesajúcej cestičke zdobenej papradím, ktorá viedla do objatia domčekov na Ondrášovej. Avšak až po zvládnutí
úseku k melancholicky pôsobiacim obydliam, rastúcim ako huby pod horou, prišla pravá
časť pre turistov. Zdolať nami ešte nezdolaný výstup na Michalov vrch neoznačenou
turistickou cestičkou. Turista mimo turistickej cestičky sa tak zmenil na dobrodruha
a po zdolaní strmého hrebeňa sa mohol
pokochať hrdzou, čo zanášala obzor hôr
z peknej vyhliadky na Michalovom vrchu.
Ešte posledný krát si obzrieme zaspávajúce kopce, necháme si pohladiť kožu už
pocitovo zimným vzduchom a nastane čas
vrátiť sa so srdcom naplneným vďačnosťou
a radosťou späť k teplu domova.
Miriam Hrádeľová

Opravte si

... stále ozdobou lesa.

Foto – Miriam Hrádeľová

Žeby to bol tlačiarenský škriatok? No, nevieme. V každom prípade si milí priaznivci
futbalu opravte streleckú tabuľku našich
hráčov po jesennej časti súťažného ročníka.
Nedopatrením sa stalo, že dva góly Jána Kučeru boli pripočítané jeho bratovi Štefanovi.
Správne teda má byť:
Štefan Kučera – 6 gólov
Ján Kučera – 4 góly
Za nepresné uvedenie sa našim čitateľom,
a samozrejme Jánovi Kučerovi ospravedlňujem. 
Peter Maťašeje
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