Chrámový koncert

Ten, kto v nedeľu 29. decembra 2019 zvažoval, či ísť na Vianočný koncert alebo
nie, bol veľmi rád, že tak urobil. Vianočná hudba interpretovaná v autentickom
sakrálnom priestore ponúkla nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a obohatila nám prežívanie sviatočného obdobia. Účinkujúcich i návštevníkov na
začiatku privítal náš duchovný otec Anton Kováčik. Hovoreným slovom
koncertom sprevádzala členka Chor de Clus Ing. Zuzana Holáková.
Úvodnú pieseň od J. S. Bacha TU STOJÍM SKROMNE PRI JASLIACH
zaspievala Eva Hrdá. Na tomto podujatí sa zúčastnili tri spevácke
Kresba Mária Orthová - Maťašeje
zbory. Dva naše sú nám dobre známe. Ženský spevácky zbor
CHOR DE CLUS v zložení: Mária Šusterová, Gabriela Tresterová, Anna Kaplánová,
Eva Pauerová, Eva Hrdá, Zdenka Hajšová,
Anna Melušová, Helena Hudoková, Ing.
Zuzana Holáková, Ing. Lýdia Poliačiková pod taktovkou a vedením Mgr. Márie
Zajacovej. Druhým naším spevokolom je
mužský spevácky zbor KLIŽANIA v zložení:
Juraj Kňaze, Július Gubov, Milan Hudok ml.,
Milan Sasko, Miloš Marko, Marián Dobiaš,
Pavel Stanko, Jozef Bielich, Ivan Kňaze
s vedúcim zboru Františkom Lackovičom.
Ako hosť vystúpil ženský spevácky zbor
BENETKY z Chynorian pod vedením Mgr.
Bernadetty Bubeníkovej.
Ako prvé spievali naše speváčky, ktoré
si pripravili 5 kolied. Začali sicílskou JE
ČAS VIANOČNÝ. Zaujali zvláštnou rusínskou koledou: V VIFLEJEMI NOVINA. K ich
vystúpeniu sa koledou JAK SI KRÁSNE,
JEZULIATKO pridala spevácka nádej Miška
Spoločné vystúpenie všetkých troch speváckych zborov.
Foto – Peter Maťašeje
Kňazeová. Vianočné koledy si hneď od
začiatku podmanili srdcia ľudí a onedlho sa naším chrámom ozývali ľubozvučné hlasy
Benetiek. Ony začali anglickou SPOJME HLASY a pokračovali poľskou koledou TAM V BETLEHEME. Kližania prichádzali spod chóra s piesňou VSTÁVAJTE PASTIERI. Ich vystúpenie
Po návšteve pastierov sv. Lukáš vo svojom
bolo prestriedané vinšami
evanjeliu prináša správu o obetovaní diefolkloristov, ktorí podobťaťa Ježiša v jeruzalemskom chráme. Podľa
ne ako traja králi prinášali
vtedajších zákonov sa v prvých týždňoch
po narodení dieťaťa považovala matka
Ježiškovi dary. JUDr. Jozef
rituálne za nečistú. Neukazovala sa na
Stanko s manželkou Anverejnosti. Po štyridsiatich dňoch matka
kou, Marek Bujna s manso svojím manželom prišla do chrámu
želkou Irenkou a Marian
v Jeruzaleme. Spoločne priniesli obetu.
Dobiaš s manželkou Ankou.
Bohatší rodičia priniesli na obetu baránka,
Obohatením vianočného
chudobní priniesli pár hrdličiek alebo
koncertu bolo vystúpenie
dva holúbky. Panna Mária a svätý Jozef

ZNAMENIE ODPORU

Vzácny hosť hudobného
sviatku v našom farskom
kostole, skladateľ Jozef
Halmo.

Foto – Peter Maťašeje

Mesačník občanov Veľkého Klíža
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Mišky Kňazeovej, žiačky 3. ročníka ZŠ Veľký Klíž piesňou ŠŤASTNÉ A VESELÉ, ktorej
hudbu zložil Miro Jaroš a text Dominika Mirgová.
A nasledovalo prekvapenie, o ktorom mnohí z návštevníkov kostola netušili. Tým
prekvapením bola vianočná omša – RADOSTNÁ ZVESŤ, ktorá rozozvučala všetky chrámové priestory i srdcia prítomných. Spoločne ju spievali Benetky, Chor de Clus, Pavol
Stanko, Milan Hudok, Ivan Kňaze a Miloš Marko.
(Pokračovanie na str. č. 6)

priniesli ten druhý obetný dar.
Ak sa matke narodil prvorodený syn, obrad
obetovania sa spájal s obradom „predstavenia“ chlapca Pánu Bohu (Porov. Lk 2, 2324). Tieto ustanovenia sa priamo netýkali
dieťaťa Ježiša. Lebo on bol v plnom zmysle
Boží. Nebolo ho treba ani vykupovať ani
predstavovať Bohu. No natoľko sa stal
jedným z nás, vo všetkom nám podobný
okrem hriechu, podrobil sa všetkým zákonným opatreniam národa, v ktorom sa
zrodil. Podobne aj jeho matka Panna Mária,
ktorá bola plná milostí, nepotrebovala rituálne očisťovanie v chráme. Napriek tomu
sa aj ona podrobila vtedajším zákonom.
Panna Mária a svätý Jozef sa teda neodlišovali od ostatných izraelských rodičov,
ktorí sa zúčastňovali na spomínaných
obradoch v chráme. Pán Boh sa však postaral o to, aby tento úkon ich poníženej
bohoslužby neostal bez povšimnutia.
Svätý Lukáš podrobne opisuje, čo sa ďalej
odohralo v chráme:
V tej chvíli z vnuknutia Ducha Svätého
vstúpil do chrámu starec Simeon. Duch

(Pokračovanie na str. č. 4)
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V mesiaci január 2020 oslávili svoje jubileum títo naši spoluobčania:
Rastislav Beliansky 
– 50 rokov
Mária Šusterová 
– 60 rokov
Pavol Varga 
– 60 rokov
Jozef Spišiak 
– 70 rokov
Eva Bielichová 
– 70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny
títo naši spoluobčania:
Květoslava Junasová 
– 81 rokov
Augustín Varga 
– 82 rokov
Mária Valúchová 
– 82 rokov
Jozef Kňaze – Kl. Hradište  – 93 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

•••••

•••••

Alojz Spišiak * 1936 † 2020

SPOMIENKA

Často prichádzame k Tvojmu hrobu,
spomíname na lásku Tvoju.
Tak náhle odišla duša Tvoja,
nestihla si povedať,
zbohom, rodina moja.
Dňa 18. januára sme si
pripomenuli 10. výročie
od vtedy, čo nás opustila

Anna Vlčková,
rodená Oravcová

z Klížskeho Hradišťa.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Prečo sa človek lúčiť musí
so všetkým, čo mal tak rád.
Prečo mu v živote stačiť musí
len a len spomínať.
Dňa 25.januára 2020 sme
si pripomenuli 17. výročie,
čo nás navždy opustila naša mama, starká a babka

Paulína Stančeková

S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.

číslo 1/2020

Určite ste zaregistrovali, že sa nám zmenila matrikárka, nie matrika. Matrikárka a účtovníčka
v jednej osobe sa rozhodla zmeniť zamestnávateľa. Starosta obce, zo zákona poverený riešením pracovne právnych vzťahov, musel nájsť riešenie. Neriešiteľné bolo nájsť náhradu dvoch
rozdielnych náplní v jednej osobe. Naviac, výkon matrikárky je preneseným výkonom štátnej
správy, v našej obci úväzok 0,15% a musí mať absolvované matričné školenia so záverečnými
skúškami. Preto jediným a rýchlym riešením bolo urobiť so súhlasom pracovníčky – matrikárky
a vedúcej matrikárok
Okresného úradu
v Prievidzi „Dohodu“ o zastupovaní
matrikárky v našom
matričnom obvode.
Je ňou Ľubica Dolníková, vykonávajúca matričnú agendu aj pre matričný obvod Klátova
Nová Ves. Kontakty: 038/5420 201, mobil: 0903 240 142, dolnikova@klatovanovaves.sk .
Príslušnou matrikou, na ktorej si občan matričné doklady vybavuje, je tá, v obvode ktorej
sa matričná udalosť - narodenie, uzavretie manželstva, smrť - udiala. Preto aj výpisy z matričných kníh /rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy/, osoba žiada z tej matriky, kde je
matričná udalosť zapísaná.
Všetky narodenia, sobáše a úmrtia občanov Slovenskej republiky, ktoré sa udiali mimo územia republiky, eviduje osobitná matrika. O zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine
treba požiadať. Žiadosti o zápis do osobitnej matriky sa podávajú aj na zastupiteľskom úrade
SR v cudzine. Cudzie verejné listiny predkladané na zápis matričnej udalosti do osobitnej
matriky musia obsahovať príslušné overenia a byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Činnosť na úseku matrík sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z.z .s účinnosťou
od 1.januára 1995. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré
sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli. Okrem toho sa do nej zapisujú tiež ďalšie
skutočnosti rozhodujúce pre zistenie alebo overenie osobného stavu občana, napr. údaje
o osvojení, rozvode, o určení otcovstva a pod.
Osvedčovanie (overovanie) podpisov a listín nepatrí do matričnej agendy. Túto činnosť
vykonávajú poverení zamestnanci obecných úradov – nie matriky (môžu byť poverené aj
matrikárky). Matrika je úrad, matrikárka je pracovníčka. Osvedčenie podpisov a listín Vám
vieme vybaviť na úrade vo Veľkom Klíži.
OcÚ

MATRIKA VEĽKÝ KLÍŽ

MOŽNO NIEKOHO Z AUJME

Aj keď v zimnom období je útlm stavebných činností a viacerých prác vo vonkajšom prostredí, obec Veľký Klíž, ako každá iná alebo väčšina, sústredí svoju činnosť na administratívu,
prípravu prác, či realizovanie prác v interiéri. V skratke:
• zaslali sme vypracovanú zmluvu na schválenú dotáciu vo výške 28 080,- € na údržbu
požiarnej zbrojnice v Klíži, na Ministerstvo vnútra SR,
• do konca roka sme odovzdali „projekt“ s potrebnými prílohami k Výzve „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“. V prípade
kladného vyhodnotenia nášho projektu nám schválené finančné prostriedky pokryjú časť
nákladov pre zakúpenie komunálnej techniky (malotraktor, vlečka, radlica, mulčovač),
• v kultúrnom dome sme boli nútení po odbornom posúdení a vypovedaní funkcie, vymeniť
starý plynový ohrievač na teplú vodu za nový,
• v základnej škole boli namontované žalúzie na okná v štyroch učebniach a vyradili tak
rozpadajúce sa textilné závesy,
• pre hudobný koncert 3 speváckych skupín Benetky z Chynorian a domáce Chor de Clus
a Kližania obec pripravila kompletné občerstvenie v kultúrnom dome, zabezpečila kytice
pre hlavných účinkujúcich a upomienkový darček autorovi skladby „Vianočná omša“ – Jozefovi Halmovi, rodákovi z Bošian, žijúcemu od roku 1969 v Mníchove,
• pre koledníkov obec zabezpečila, v pondelok 30.decembra, priestor s teplým nápojom
pre posedenie, na ktorom si vyhodnotili tohtoročné koledovanie,
• pre 93 účastníkov, hoc ešte do silvestrovského rána si lístky zakúpilo podstatne menej,
obec pripravila Silvestrovskú zábavu,
• v nedeľu 5. januára poslanec a člen kultúrnej komisie Ing. Michal Stanko zorganizoval
stolnotenisový turnaj, o ktorý prejavilo záujem viac štartujúcich ako minulé roky a to aj
„cezpoľní“,
• v pondelok 20. januára poslankyňa a predsedkyňa kultúrnej komisie Mgr. Zuzana Dolná
zorganizovala spoločne so starostom obce ďakovné posedenie občanov, ktorí svojou
ochotou, exponátmi a aktivitou prispievajú k organizovaniu a k skvalitňovaniu výstav
a ďalších kultúrno spoločenských akcií v našej obci,
• v ten istý pondelok starosta zvolal 1. zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby do
Národnej rady SR, ktoré budú 29. februára 2020. Každému bolo do domácnosti doručené
„Oznámenie o mieste a čase konania volieb“,
• v najbližších dňoch začnú práce na znížení a zateplení stropu v časti materskej školy a súčasne s rekonštrukčnými prácami na elektroinštalácii, ktoré boli okrem iného schválené
zastupiteľstvom pre rok 2020.
OcÚ

Homo sapiens, tak vedci pomenovali človeka rozumného. Homo habilis
je človek zručný, ale latinské pomenovanie pre človeka kultúrneho
som veru nenašla. Žeby taký neexistoval? Nuž,
javí sa to tak po každej zábave v našom kultúrnom dome. Na začiatku plesu sú všetky stoly nie
biele, ale až belostné a po plese sú hnedé od kávy a koly, červené od
vína. To by sa ešte dalo pochopiť, že lakťom drgne človek do pohára.

Rozsypané krekry, pomrvené koláče, pokrčené servítky – no skrátka
vyzerá to akoby tam jedli... Ako to napísať tak jemne... Rozhodne
to nevyzerá, akoby tam stoloval človek kultúrny.
Hovorí sa, že vtáka poznáš po perí a človeka po
reči. Ja si myslím, že človeka spoznáme podľa
jeho skutkov. A aj stôl, ktorý po sebe zanecháte po zábave je vašou
vizitkou. 
Anna Húdoková

Človek kultúrny...

číslo 1/2020
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Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke
Viacero noviniek, ktoré sme
zaznamenali v posledných
týždňoch starého roka na
Vrch Hore dopĺňa jedna
síce menšia, ale pre návštevníkov tohto miesta
tiež vítaná zmena. Jedná
sa o info tabuľu s dvoma reprodukciami starších fotografií. Na nich je zobrazená
niekdajšia budova horárne,
ktorú v roku 1994 zbúrali.
Tabuľu dal vyrobiť a spolu
s JUDr. Jozefom Stankom
ju inštaloval Július Gubov.
Foto – Dana Smatanová

Vzácne, sviatočné chvíle Štedrého dňa si mnohí z našej farnosti
obohatili cestou do farského kostola. Bošianski skauti o trinástej
hodine priniesli betlehemské svetlo, ktoré sme si potom odnášali
do svojich príbytkov.
Foto – Peter Maťašeje
Sviatky už boli doslova
predo dvermi, keď verejnosť navečer 19.decembra
mohla uvidieť odhalenú
sochu archanjela Gabriela
pod štýlovým kruhovým
prístreškom. Táto výrazná
vizuálna zmena na konci
vynoveného námestia
v Klížskom Hradišti stojí už
na súkromnom pozemku
a inštaloval ju majiteľ Starého Klíža Gabriel Rehák.

 Vianočné sviatky v našej farnosti už niekoľko rokov obohacuje

Jasličková pobožnosť. Vždy jej predchádzajú nácviky detí. Vedie
ich pani učiteľka Mgr. Zuzana Dolná. Veľkou pomocníčkou jej je
pritom Mgr. Mária Valná, ktorá tiež robí šepkárku a usmerňuje
deti počas vystúpenia.
Na Božie narodenie vystupovalo 23 detí. Pridali sa ďalšie dve
deti, ktoré sa pôvodne prišli len pozrieť. Novinkou bolo zakúpenie
10 kostýmov pre anjelov. V kostole si to však väčšina malých
drobcov rozmyslela a vystupovali len 4 anjeli. Ostatní boli potom
bez kostýmov.
❖ ❖ ❖
 Každoročné stretnutie ochotných brigádnikov, turistov i neturistov sa na Michalovom vrchu konalo aj v závere minulého
roka. V piatok 27.decembra tam chystalo drevo a čistilo okolie
posedenia 15 brigádnikov. Boli tam s nimi aj tri deti, takže naozaj

pekné zastúpenie. Zároveň dobrý signál o tom, že sa ešte vždy
u nás nájdu ľudia ochotní urobiť niečo pre verejnosť.
❖ ❖ ❖
 V závere roka 2019, 29.decembra, v hlavnom večernom vysielacom čase, odvysielala Slovenská televízia hodinový film s názvom
SLOVENSKO – prítomná minulosť. Mimoriadne pekné, doslova
reprezentačné spracovanie a zobrazenie prehľadu významných
miest a historických objektov našej krajiny má súvislosť aj s vydanou knihou Príbeh stredoveku, kde je náš románsky kostolík
na obálke knihy. Vo filme bol taktiež zastúpený.
❖ ❖ ❖
 Na Kračinách sa v posledný deň kalendárneho roka 2019
opäť varila chutná silvestrovská kapustnica na ulici. Hoci mrzlo
a fúkal vietor, udržala sa príjemná a veselá atmosféra až do
nadchádzajúceho roka.
❖ ❖ ❖
 Trinásty január bol dátumom prvého tohtoročného stretnutia
členov ZO Jednoty dôchodcov. V zasadačke obecného úradu sa
stretlo jej 28 členov. Do klubu boli prijatí traja noví členovia. Na
svojom stretnutí hodnotili výlet do adventných Košíc, podujatie
pri kaplnke Sv. rodiny, tiež schválili plán činnosti na tento rok.
V závere mesiaca, 28.januára, bolo 14 členov klubu na výlete
vo Vysokých Tatrách, na Hrebienku. Výročnú schôdzu bude mať
naša seniorská organizácia 10.februára.
❖ ❖ ❖
 Horúcou novinkou na knižnom trhu je už štvrtá básnická zbierka
Jána Badáňa. Vyšla len pred pár dňami vo vydavateľstve Wynfield a má názov Život je krásny. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť
priamo u autora, alebo prostredníctvom redakcie Nového Clusu.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
Peknou tradíciou sa stali
stretnutia ľudí z Veľkého
Klíža, Ješkovej Vsi a Kolačna pri kaplnke Sv. rodiny na
Cerkoch. V pondelok 30.decembra bola zaznamenaná
rekordná účasť. Z príležitosti
sviatku svätej rodiny sa tam
zišlo 51 pútnikov, z nich až
43(!) bolo z klížskej doliny.
Foto – Peter Maťašeje
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Koledníci, ktorí sa zúčastnili vyhodnotenia
Dobrej noviny spolu s ich vedúcou Annou
Hudokovou.
Foto – Peter Maťašeje

VÝNIMOČNÉ DETI
Deti, ktoré koledujú s Dobrou novinou v našej farnosti sú výnimočné. Aj tie, ktoré koledujú pravidelne, ale aj tie, ktoré tieto Vianoce
koledovali po prvýkrát. Obdivujem, ako opustia teplo domova,
nové hračky a idú ohlasovať Dobrú novinu spojenú s finančnou zbierkou pre deti „tretieho
sveta“. Aj najmenší koledníci sú najvytrvalejší a z koledovania majú najväčšiu radosť.
Vedúcim prvej skupinky je Juraj Kňaze. Koledovali s ním: Jana Húdoková, Daniela Gendiarová,
Sandra Gendiarová, Timea Gendiarová, Katka Dolná, Miška Dolná, Viktorka Stanková, Janka
Stanková, Marek Stanko, Lukáš Valúch a Veronika Bielichová. Táto skupinka vykoledovala
375,30€ a navštívila 39 domov.
Vedúcou druhej skupinky je Zuzka Radošovská. V jej skupinke koledovali: Sofinka Žúžiová,
Hanka Bielichová, Adam Bielich, Zojka Benková, Nelka Benková, Peter Benko, Matiáš Šťastný,
Adelka Dolníková, Margarétka Dolníková, Lukáš Beliansky, Boris Beliansky, Milka Belianska
a Ferko Meluš. Vykoledovali 382,50 € a navštívili 52 domov.

Vedúcou tretej skupinky bola Katarína Florner. S ňou koledovali: Kristínka Hrmová,
Martinka Florner, Alexander Florner, Hana
Húdoková, Paulínka Maťašeje a Ferko Meluš.
Navštívili 55 domov a vykoledovali 372,20€.
Spolu za celú farnosť sme na účet DN zaslali
1.130 €. ERKO – hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré zbierku Dobrá novina
organizujú, zaslalo všetkým koledníkom
darček. Malé poďakovanie za veľkú službu,
tentoraz v podobe látkového náramku vo
veselých afrických farbách s nápisom Buďme požehnaní(m). Bude nám po celý rok
pripomínať našu účasť v spoločnom diele
Dobrej noviny.
Anna Húdoková
zodpovedná osoba za koledovanie s DN
v našej farnosti

Koledovalo sa aj v Ješkovej Vsi
Už 25 rokov trvá tradícia koledovania s Dobrou novinou v Ješkovej Vsi. Počas sviatkov,
presnejšie na druhý sviatok vianočný – 26.decembra - tam koledovalo osem detí, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín. Koledníkov vedie
Mgr. Jarmila Menšíková. Spolu s ňou vedú deti
ešte Milka Trnková, Ing. Marieta Onduličová
a Mgr. Jarmila Bencelová. Koledníci navštívili
34 domácností a vyzbierali 510 eur.
Peter Maťašeje

ODPORU 
Vianočná výstava ZNAMENIE
Svätý mu už predtým zjavil, že neumrie, kým neuvidí prisľúbeného Mesiáša. Teraz berie

(Dokončenie zo str. č. 1)

Vianoce už klopali na dvere a aj keď sme dospelí, nevedeli sme sa dočkať, kedy budeme
opäť prežívať „svätvečer“. Štvrtá adventná
nedeľa – 22.12.2019 nám poodhalila tajomný
závoj a my sme sa mohli do sýtosti nadýchať
predvianočnej atmosféry. Podľa tradície
v našej obci sa v tento deň koná vianočná
výstava. Tá, už minuloročná, sa konala v spojitosti s výstavou betlehemov. Mohli sme
obdivovať najrôznejšie betlehemy – tradičné
z papiera, ale aj menej tradičné – z keramiky,
drevené, vyšívaný, zo šúpolia, háčkovaný
a zo smrekových šišiek a iného prírodného
materiálu. Okrem nádherných vianočných
exponátov, ktoré sme mohli obdivovať, výstavu svojím programom oživili aj detičky
z miestnej materskej školy a tradičné koledy
zneli v podaní ženského speváckeho zboru
Chor de Clus. V sále rozvoniavali vianočné
špeciality a majster kulinárskeho umenia
Mikuláš Gál vypekal lievance s vanilkovým
a ovocným krémom, na ktorých nechýbala
lahodná šľahačka. Bolo to milým, chutným
a nečakaným spestrením tohto vianočného
popoludnia. Na výstavu prinieslo exponáty
21 vystavovateľov a zúčastnilo sa jej 240
návštevníkov! 
Anna Húdoková

Prišlo na našu adresu ...
Hoci je posielanie vianočných pozdravov nie
tak časté, ako pred rokmi, predsa len sme si
aj v našej redakčnej schránke nejaké našli.
Už tradične na nás nezabudli v našej Materskej škole. Originálny pozdrav od kolektívu

dieťa Ježiša do svojho náručia. Toto stretnutie je pre starca Simeona vyvrcholením jeho
života. Na toto stretnutie túžobne čakal s veľkou radosťou. S dieťaťom Ježišom v náručí
velebil Pána Boha a ďakoval mu za príchod spásy. Svetlo spásy už vyžaruje z tohto Dieťaťa do sveta, aby rozptýlilo temnoty hriechu a všetkého zla. Spev Simeona je spevom
viery, radosti a nádeje.
Simeon však mal osobitné posolstvo pre Matku očakávaného Vykupiteľa. Povedal jej:
„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému
budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 34-35).
Simeonove slová sa nevzťahovali iba na neznámu budúcnosť, ale začali sa napĺňať už vo
chvíli tohto vážneho proroctva. Každá matka je citlivá na to, čo sa povie o jej dieťati. Slová
prorockého starca sa nemohli nedotknúť Máriinej duše Už krátke obdobie od Zvestovania
zreteľne naznačovalo, že Boh si vybral pre svojho Syna bolestnú životnú cestu. Ďalšie
udalosti to len potvrdzovali.
Scénu obetovania v chráme dokresľuje prítomnosť 84-ročnej starenky Anny. Ovdovela
ešte mladá, po sedemročnom manželstve. Odvtedy celý život zasvätila Pánu Bohu.
Evanjelium uvádza, že neodchádzala z chrámu, ale pôstami a modlitbami slúžila Bohu
(Porov. LK 2, 37-38). Popri Simeonovi aj táto čestná zástupkyňa starozákonných žien
prišla pozdraviť dieťa Ježiša a všetkým o ňom rozprávala.
Panna Mária si tieto slová a udalosti zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Zvlášť si všimla Simeonovu predpoveď, že toto Dieťa sa stalo znamením, ktorému mnohí
ľudia budú odporovať. Začala chápať, že svojho syna bude vychovávať pre veľkú obetu.
Svoju úlohu prijíma s bolesťou a láskou.
Obetovanie dieťaťa Ježiša v chráme a všetko, čo s tým súviselo, si pripomenieme už
v najbližšiu nedeľu – 2.februára. Pri svätých omšiach požehnáme sviece ako symbol,
ktorý naznačil Simeon vo svojom proroctve: Ježiš Kristus je Svetlo sveta.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

pracovníčok s milým prianím nás potešil.
„Krásny pozdrav z vysvietených adventných
Košíc“ nám poslali členovia Jednoty dôchodcov. Vianočné a novoročné prianie kolektívu
redakcie poslal Ing. Pavol Berger z Bratislavy.
„Váš mesačník je na vysokej úrovni čo sa týka
obsahu i spracovania. Ďakujem celému tímu

tvorcov a všetkým prajem veľa zdravíčka,
úspechov a skvelých, hlavne pozitívnych
námetov“ napísala nám Eva Rysová, poetka
a turistka z Dolných Vesteníc. Za tieto milé
pozdravy ich odosielateľom touto cestou
ďakujeme!
redakcia

číslo 1/2020
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Mladí potrebujú všeličo,
star í iba jedno – zdrav ie!

vyžadovali viac informátorov. Najviac
mi však v tomto smere pomáhal Tomáš
Stanko z Klížskeho Hradišťa (starý otec
starostu Ing. A. Stanku). V mnohých
článkoch sú pretavené aj informácie
Obdobie zimy pre starých ľudí nie je obdobím obľúbeným. Studené dni, dlhé praktického človeka Janka Najmana,
večery nútia človeka k pasivite, k nečinnosti, najviac však k televízoru. Aby to už nežijúceho. Doporučoval mi, aby
tak nebolo, donútil som sa prezrieť a niektoré Nové Clusy aj prečítať, najmä som napísal aj ako postupne vznikalo
články, ktoré som napísal postupne už od roku 1997. Je ich asi päťdesiat a sú futbalové ihrisko v Klíži. Neviem prečo
odložené v obale s odkazom pre moju rodinu: „Opatrujte tieto noviny, sú sa tak nestalo. Pamätám si z rozhovoru
s ním už iba toľko, že to bola „čistinka“,
v nich mnou písané články, do ktorých som dal svoj um a srdce!“
na ktorej obyčajne oddychovali chlapci,
Väčšina článkov siaha do histórie, života starých rodičov,
ktorí nosili drevo na pleci rodičom na
rodičov, ľudí žijúcich v našich dedinkách, v Klíži a v Klížskom kúrenie. Pri oddychu si niekedy zakopali do lopty a pokračoHradišti. Mojou snahou bolo informovať čitateľov, ale aj pokiaľ vali v ceste domov. Priestor postupne čistením zväčšovali,
možno zachovať na papieri aspoň kúsok života týchto ľudí začali tam chodiť aj chlapci čo nenosili drevo, ale prišli si
dúfajúc, že niekoho to predsa môže voľakedy zaujímať. V po- len zahrať – zakopať. A tak to pokračovalo dlhé roky až do
čiatočných článkoch „Kamenári“ je opísaná dosť rozšírená dnešnej podoby.
činnosť kamenárov, roľníkov, vápenkárov a obchodovanie Články v týchto novinách nedávajú iba pohľad do minulosti,
s vápnom v lokalite uličky Húdokov (bane a pece). Potom to zachytávajú- reagujú aj na čerstvé informácie v bežnom živote.
boli učitelia, ktorí učili našich ľudí na čiernych tabuľkách písať, Článok „Do pozornosti vdovám“ upozornil na prijatie vtedy
čítať. Začína sa od najstaršieho známeho učiteľa Massanyiho nového sociálneho zákona, podľa ktorého si vdovy mohli pí(Mašani) Jána, ktorý učil v Klížskom Hradišti od roku 1898 somne uplatniť finančné nároky. A aj tak urobili a s finančným
do 1927, potom Pavla Bergera, Eleny Macúchovej, Jozefa polepšením boli veľmi spokojné a šťastné. Samozrejme, že
Mladoňa učiteľa, organistu, ktorý zasial semienko kultúry bol som šťastný aj ja, že som im takto pomohol.
v našich dedinkách, z ktorého vyrástli pokračovateľské, teraz Nezabudlo sa ani na našich strážcov lesov – lesníkov z Použ dva spevácke súbory, ženský a mužský.
lesia Klížske Hradište s polesným Rudolfom Strmeňom st.,
O duchovný život starajú sa kňazi obsiahnutí v článku „Aby ktorých občania rešpektovali a aj dnes ich chvália vysadené,
sme na nich nezabudli“ sú v popise čerpanom z farskej kroni- vysoké borovice na vtedy holotinách v horských lokalitách
ky. Najviac tu rezonuje osobnosť kňaza Floriána Sabu, ktorý (Besiedky atď.) a mnoho vysadených stromov na lesných
pôsobil vo fare od roku 1953 do 1984. V cintoríne tejto obce plochách. Fotografia, ktorá nám predstavuje celý kolektív je
je aj pochovaný. Časový sled kňazov je zaznamenaný od obohatená malým chlapčekom stojacim pred svojim otcom
kňaza Thurzo Andrej, ktorý bol na fare od roku 1790 – 1814 Rudolfom Strmeňom. A hádajte, kto je ten chlapček? Je to
až po terajšieho nášho kňaza, dekana Antona Kováčika, ktorý Ondrík, ako ho otec dlho oslovoval, dnes Ing. Ondrej Strmeň
správcom farnosti sa stal od roku 1998. Pekných 31 rokov bývajúci v doline v Klížskom Hradišti, ktorý svojou postavou
Floriana Sabu a 22 rokov dekana Antona Kováčika na jednej a výškou na tú fotografiu by sa už veru „nezmestil“.
a tej istej fare je svedectvo, ktoré mnoho hovorí!
A zdravotníctvo? Bolo chudobné, tak ako aj naši starí rodičia
O bežný život, chod obce, medziľudské problémy, bitky, šar- či rodičia. Chorý musel za lekárom do Žabokriek, neskôr do
vátky, susedské nedorozumenia sa starali richtári. Tí museli Bošian. Sanitka? Konský povoz, voz vystlaný slamou alebo
mať autoritu, boli silní a nebojácni. Popis týchto začína od senom, voz dobrého človeka, ktorý bol ochotný zapriahať kone
najstaršieho známeho richtára Štefana Benku (nar.1871-1951). a chorého zaviesť do Žabokriek, Bošian a keď lekár rozhodol
Tohto som poznal a postavou, silou, nebojácnosťou veru tak aj do nemocnice do Topoľčian. Žiadne pôrodnícke oddeledisponoval. Býval v Klížskom Hradišti, vrch dediny, vľavo, nie. Túto činnosť vykonávali „Pôrodné babky“ zaznamenané
dlhá stará asi 70 metrová stavba. Aj jeho synov volali potom v našich novinách ako najstaršie Emília Švecová (1881-1961)
dlho – Richtáreje.
v Klížskom Hradišti a Terézia Neumanová (1884-1956) v Klíži.
Nezabudlo sa ani na remeselníkov v článku „Najstaršie ko- A tak sme prichádzali na svet vo svojich rodinných domčekoch.
váčske remeslo.“ Navštívil som Antona Marku, kováča, ktorý A preto možno také silné puto k svojmu rodisku.
býval v blízkosti klížskej kaplnky. Prijal moju návštevu i keď bol Môjho rodiska sa dotkli aj nečakané odchody najmä mojej
už pripútaný na lôžku a s veľkou námahou, ale ešte s dobrými manželky Jolanky, ale aj odchody mojich kamarátov, priaterozumovými schopnosťami poskytol mi vzácne informácie. ľov, Vladka Kňaze (Debnáreje), Pala Sasku (vodára), Emila
Podľa neho najťažšie bolo zhotoviť železnú obruč na kolesá Chrenku z Klížskeho Hradišťa, Jožka Maťašeje (strojník,
dreveného voza, presnosť, hladký spoj a potom aj samotné zvárač) z Ješkovej Vsi a veľmi, veľmi aj tragický odchod
nasadenie tejto obruče na koleso. Ja pripomínam, že všetko mladého človeka Vladka Káčera z Ješkovej Vsi.
s použitím kováčskeho ohňa a kladiva.
Prezrel som si články preto, aby som sa oboznámil čo všeličo
Život na dedine sa neobišiel bez obchodov, pekárov atď., ma vtedy zaujímalo. Áno, aj relatívne mladého človeka zaujíma
lebo platilo a platí, že „Obchod je barometrom životnej úrovne všeličo, ale aj všeličo potrebuje. Starobou tento záujem celkom
ľudu“.V roku 1998 v Novom Cluse č.3. je popis obchodov klesá, nezaujíma ho skoro nič, a skoro nič už ani nepotrebuje.
a obchodníkov, krčiem v Klíži a v Klížskom Hradišti od doby, Potrebuje už iba jedno, a to je zdravie. Toto zdravie prajem
čo si pamätali naši starí rodičia, rodičia. A tak v Klížskom všetkým, mladým či starým v novom roku 2020.
Hradišti to začína s obchodom v strede dediny, v dome kde Ďakujem za povzbudivé slová mojim čitateľským fanúšikom,
býval Ferdinand Kňaze a potom jeho syn Anton Kňaze. Te- ďakujem za pozdrav od Martina Mladoňa z Tatranskej Lomraz tam býva jeho dcéra Marta. Obchodníkom bol Heinrich nice, ďakujem členom Traktor klubu v Klížskom Hradišti za
Wohlstein (čítaj Volnštajn), ktorý bol židovskej viery. V tom priaznivé prijatie mojich postrehov pri usporiadaní Traktoriády.
čase sa ešte v obchode chlieb nepredával, ale neskoršie už Ešte raz prajem Vám všetkým veľa veľa zdravia, Božieho
áno. A tak vznikla malá pekáreň v lokalite, kde je teraz obchod požehnania a starým pokojné prežitie staroby.
a pohostinstvo v Klíži. Z tejto malej pekárne Gustáv Dostál A až by bol už tento môj príspevok uverejnený, uložím ho na
so svojou manželkou a jej otcom zásobovali na dvojkolesovej vrch všetkých tých, z ktorých som takýmto spôsobom aspoň
káre obchody patriace pod (vtedy ešte mladučkú) Jednotu z tých najpodstatnejších urobil tento prierez!
v obci Klíž, Klížske Hradište a Ješkova Ves.
Štefan Poliačik
Aj keď naši predkovia doslova dreli, žili v chudobe, aj keď
vo februári už 85- ročný
unavení, radi sa zabávali. Články „Muziky a muzikanti“
Ješkova Ves
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CHRÁMOVÝ KONCERT

(Dokončenie zo str. č. 1)

Túto omšu skomponoval hudobník Jozef
Halmo pochádzajúci z Bošian a žijúci od
r. 1969 v Mníchove, ktorý sa aj s manželkou osobne koncertu zúčastnili. To bolo
ďalšie prekvapenie. Autor hudby omšu
skomponoval na podnet saleziánskeho
kňaza Antona Hlinku, ktorý je autorom
textu. Jednotlivé časti omše sú v liturgii
využiteľné ako samostatné piesne. Je
to už 45 rokov, čo toto výnimočné dielo
uzrelo svetlo sveta. A piesne ako čipka
boli popretkávané vianočnou poéziou.
Pán Halmo sa potešil takejto oslave 45.
výročia vzniku VIANOČNEJ OMŠE. Autor
trávi na Slovensku, konkrétne v Klátovej
Novej Vsi, 2 mesiace z roka. Mesiac v lete
a mesiac v zime. Počas takéhoto jedného pobytu uzrel svetlo sveta nápad na
spoluprácu medzi ním a Mgr. Zajacovou.
Radostná zvesť bola dôstojným vyvrcholením slávnostného koncertu.
Aj vdp. Anton Kováčik bol očarený atmosférou koncertu a účinkujúcim poďakoval
slovami, že to bol nádherný spev na slávu Božiu. Účasť na koncerte bola bohatá,
o čom svedčili takmer všetky zaplnené
miesta v kostole.
Neopakovateľnú atmosféru svätej noci,
ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatila v závere tohto koncertu obľúbená
Gruberova TICHÁ NOC, ktorú si so všetkými
účinkujúcimi zaspievali i návštevníci koncertu. 
Anna Húdoková

číslo 1/2020

Malý festival s veľkým srdcom nadšencov, alebo
Fes t ival Pod horou

Pre niekoho možno maličkosť, ale pre skupinu mladých ľudí Petra Dobiaša, MUDr. Imricha
Bujnu, Dominiku Navrkalovú, Jána Juríčka a Ing. Stanislava Holáka po schválení žiadosti
Obecným zastupiteľstvom Veľký Klíž, to bol kus práce. S nadšením sa pustili do prípravy
festivalu v našej malej dedine, ktorú tak majú radi a dali mu príznačný názov Pod horou.
Času nebolo veľa, ale napriek tomu sa podarilo vybaviť hudbu zaujímavú pre všetky vekové
kategórie. Pre ľudí, čo majú radi akustickú hudbu hrali The Faflingers na gitarách s krásnym
spevom. Asi o pol jedenástej prišla na rad očakávaná skupina AC/DC.
Okrem mladých sa neskutočne vytancovali hlavne starší nadšenci rokenrolu. Spevák tejto skupiny priletel až z Dánska a dobre bavil ľudí. Po týchto hudobných telesách dostali
možnosť hrať elektronickú hudbu nadšenci z dediny Tomáš Hlavačka alias dj DEKAN, Peter
Dobiaš – TOLLTEK WARRIOR a Jimmy Pé z Bratislavy, DANNYHELL AND PIATOK a dj sety
zavŕšil talentovaný mladý dj z Bošian dj Klajbass . Koncert bol ukážkou toho, že veci sa dajú
robiť aj ináč, kvalitne.
Predohrou celej akcie bola v malej sále výstava tvorby našej rodáčky Mgr. Nadeždy Lojek rod.
Bujnovej a umelca Kubyak Cubensys z Trenčína, Myslím, že nemali chybu a každý si našiel
svoj obľúbený obraz. Určite zaujali aj umelecké fotografie Lukáša Hruboňa z Partizánskeho
a jeho moderná výtvarná tvorba.
Okrem dobrého jedla gulášu, kapustnice a penne, boli na zapožičaných barových stoloch
s bielymi obrusmi aj vianočné koláče. Vo veľkej sále bol postavený stan s prírodnými drinkami. Jedlo sa podávalo na tanieroch z biologicky rozložiteľného materiálu. Po celej akcii
zostal v dedine a v kultúrnom dome poriadok a čisto.
Naše poďakovanie patrí tým, ktorí nás napriek nedôvere podporili, aj tým, ktorí prišli a pozreli si len výstavu, no hlavne všetkým, ktorí nezištne podporili celý festival, či už ponukou
ubytovania pre hudobníkov (firma Drevital, a p. Sasko Miloš), či zapožičaním dodávky od
p. Imricha Bujnu st., Michalovi Neštepnému a Eliške Holákovej za pomoc okolo festivalu.

!Všetkým veľká vďaka!

Samotný záver roka mohla verejnosť klížskej doliny prežiť na Silvestrovskom plese.
Zorganizoval ho obecný úrad. Od tých, ktorí
boli, sme zaznamenali pozitívne ohlasy.
Škoda len, že nikto sa nepodujal vyjadriť to
aj písomne. A tak z plesu prinášame aspoň
jednu fotografiu. Dokumentuje to, že v kultúrnom dome sa bavili, a dobre bavili, nielen
mladí, ale aj podstatne staršie ročníky...
Foto – Marek Bujna

365 dní – čas pre človeka stať sa lepším, dokonalejším a šťastnejším

Neúprosne, ale spravodlivo nás plynúci rytmus času opäť posúva na prah nového roka.
Pre každého je to iný pocit. Silvestrovské oslavy, ohňostroje, dopité šampanské, stisky
rúk a blahoželania, rozlúčka so starým rokom – to všetko je už za nami. Je tu čas, keď
trochu spomalíme, prehodnocujeme svoje konania a udalosti starého roka, za ktorým
sa definitívne zatvorili dvere. Uvažujeme, čo prinesie rok nastávajúci. Každý z nás vie
najlepšie, či tých uplynulých tristošesdesiatpäť dní bolo pre neho dobou napredovania,
alebo to boli dni stratené, nenaplnené.
Často si svoje dni naplánujeme do posledných detailov, ale z vlastnej skúsenosti dobre
vieme, že to, čo chceme dosiahnuť, sa nemusí vždy celkom vydariť. Netreba podliehať
sklamaniu, ale hľadať novú cestu a kráčať po nej s dôverou v Boha. Urobme ten potrebný
krok k správnej ceste. Ten, kto má srdce naplnené pokorou ľahšie pochopí, čo život od
neho očakáva a má aj väčšiu šancu nezablúdiť a nájsť tú správnu cestu a prísť k svojmu
vytýčenému cieľu.
Začali sme písať novú kapitolu v knihe nášho života s názvom rok 2020. V úvode by
sme mali uviesť svoje hlavné ciele – statočnosť a svedomitosť. Sú to vlastnosti, ktoré
by nás mali charakterizovať aj v tomto roku.
Na živote je najkrajšie, že nám každý deň prináša niečo nové, nečakané. Zajtra svitne nové
ráno a bude úplne iné ako to dnešné. Možno nás prekvapí niečím, o čom ani netušíme.
Prajme si navzájom aj v tomto roku vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života a nech nás na našej ceste životom sprevádza veľa zdravia, životnej
iskry, lásky a potešenia z ľudí blízkych nášmu srdcu a ľudí dobrej vôle.
Anna Kňazeová

(festivaloví nadšenci)

POZVÁNKY
OŠK Automotoklub Veľký Klíž pozýva
všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 8.2.2020
o 18,00hod v kultúrnom dome v Klížskom
Hradišti.
• • • • • • • •
OZ TU ŽIJEME- HIC VIVO v spolupráci
s Obecným úradom Veľký Klíž pozýva
malých i veľkých na KARNEVAL, ktorý sa
uskutoční 14.2.2020 t.j. v piatok od 16.00
hod. v kultúrnom dome. Pripravená je
odmena pre každú masku, tombola, bublinková show Šaša Ľuba a občerstvenie.
• • • • • • • •
KST Ostrá Veľký Klíž srdečne pozýva
všetkých svojich členov na
Výročnú členskú schôdzu
v sobotu 15. februára 2020 o 17:00
hod. v malej zasadačke KD v Klížskom
Hradišti.
Vítaní sú aj turisti, ktorí sa členmi chcú
stať.
• • • • • • • •
OZ TU ŽIJEME-HIC VIVO v spolupráci
s Obecným úradom Veľký Klíž pozýva na
Zimné kino, ktoré sa uskutoční 16.2.2020
t.j. v nedeľu o 16.00hod. bude rozprávka
pre deti Ovečka Shaun vo filme a potom
o 18.00hod. sa premieta česká komédia
pre dospelých Po čom muži túžia.
• • • • • • • •
Očakávané Pochovávanie basy bude v
sobotu 22.februára v kultúrnom dome.
Začiatok o 20,00 hod. Všetkých srdečne
pozývame!
• • • • • • • •
Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,
pozemkové spoločenstvo, zvoláva dňa
14.marca 2020 o 15,00hod Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Klížskom
Hradišti.
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HLÁSIME MA JITEĽOVI

Všetky už nepotrebné veci (viď foto), ktoré
si „uložil“ v ulici neďaleko niekdajšieho
kúpaliska boli nájdené a vyzbierané. Jeho
meno tušíme, no čakáme, že sa k materiálu sám prihlási. Nekonal správne. Čierne
skládky nesmú vznikať. Aj prostredníctvom
našich novín budeme pravidelne na tento
jav poukazovať, prípadné ďalšie „náleziská“ lokalizovať, nájdené fotografovať.
Zisťovať pôvodcu, robiť nápravu, agitáciu.
Kto chce môže pomôcť ! Spoločnými silami
môžeme dosiahnuť to, že naša obec a jej
okolie budú vždy čisté, bezproblémové a
vzorové. To predsa chceme, či nie?

Text – redakcia, foto – Peter Maťašeje

PARÁDNY ZAČIATOK SEZÓNY

Sviatok Troch kráľov sa stal
tento rok aj takým malým
turistickým sviatkom. Je to
deň, ktorým naše KST tradične otvára novú
turistickú sezónu. Už pri príchode ku KD
v Klížskom Hradišti je jasné, že nás bude
veľa. A veruže bolo. Starosta obce Anton
Stanko a predseda KST Ostrá Vladimír Sasko
privítali vyše stovku účastníkov v čele
so šéfom slovenských turistov Petrom
Dragúňom. Nielen domácich, ale prišli aj
turisti z Topoľčian, Bánoviec nad Bebravou,
Partizánskeho, Ješkovej Vsi, Turčianok, Bošian, Brodzian, Veľkých Krštenian, Bojnej,
Solčian, Súľoviec, Urminiec, Oslian, Veľkých
Bedzian, Šurianok, Krušoviec...
Túra začína každoročne cestou popri cintoríne a vodárni smerom do lokality Zbúdov.

Odtiaľ stúpame cez Lipovinu až na horizont. Pokračujeme neznačeným terénom
a obchádzame Šimonov vrch. Pod ním zo
severnej strany sa nachádza malá jaskynka, ktorú si so záujmom prezerajú najmä
tí, čo nás navštívili prvýkrát. Nasleduje
ostrý výstup a prechod cez les naspäť na
chodník. Jemný snehový poprašok naznačuje, ako krásne by vyzerala táto krajina,
keby u nás ešte existovala skutočná zima.
Blížime sa k cieľu dnešnej túry - Michalov
vrch (541 m. n. m.) máme na dohľad. Posledné, krátke stúpanie a sme na mieste.
Čaká nás ďalší dav turistov. Prišli sa s nami
stretnúť priatelia z Kolačna, Partizánskeho,
Malých Uheriec a najmä zástupcovia KST
Veľké Uherce. Ich predseda, Jozef Čmiko
nás víta výborným, sladkým trojkráľovým

punčom. Tradičné želania všetkého dobrého v novom roku a srdečné stisky rúk
nemali takmer konca. Peter Maťašeje organizuje spoločné fotografovanie, nemá
však šancu zachytiť všetkých. Aj napriek
tomu sa mu podarí zvečniť vyše stovku
zúčastnených (foto bolo uverejnené v regionálnom týždenníku TEMPO). Ešte zápis
do vrcholovej knihy, nejaké to opekanie,
výhľady do okolia, zopár rozhovorov a je
čas na lúčenie. Na spiatočnej ceste viacerí využijú možnosť navštíviť Vrchhoru
a prezrieť si novovybudovaný prístrešok.
Dnešná turistická akcia prilákala približne dvesto návštevníkov. Veľké množstvo
zúčastnených svedčí o tom, že naše KST si
v širokom regióne vybudovalo veľmi dobré
meno a že k nám ľudia chodia radi, na čo
môžeme byť právom hrdí. Pokračujeme
o mesiac, priatelia. 
Emil Sasko

V NEMČICIACH REPREZENTOVALI OBEC AJ SVOJ KLUB

Poriadanie Regionálnych turistických zrazov má v našom prostredí už peknú tradíciu. V každom kalendárnom roku sú dva.
Letný a zimný. Tentoraz, v sobotu 18.januára, Klub Slovenských
turistov Žochár Topoľčany a Regionálna rada KST usporiadali
v poradí už 11. Zimný zraz turistov. Hlavným centrom diania
sa stali Nemčice. Z nášho klubu a klížskej doliny sme tam mali
23-členné zastúpenie.
Predseda KST Žochár a zároveň predseda VV KST na Slovensku
Ing. Peter Dragúň krátko pred desiatou dopoludnia nasmeroval
turistický pochod do lokality Vítkovce. Dlhočizný had turistiek
a turistov kráčajúci po hlavnej ceste zaiste prekvapil domácich, ako
i vodičov okoloidúcich vozidiel. Lokalita nachádzajúca sa len jeden
kilometer juhozápadne od obce
Kuzmice veľmi milo prekvapila.
Prezreli sme si Vitkovské stajne. O ich histórii nám osobne
porozprával majiteľ Dr. Martin
Genčík. Nasledovala ukážka
zručnosti mladých adeptiek
jazdeckého športu. Väčšina
bola vo Vítkovciach vôbec po
prvý krát. Návšteva pôvodne
románskeho kostolíka sv. Štefana kráľa priniesla do programu
podujatia závan histórie a jej
objavovania pre tých, ktorí tento skvost nepoznali. Nie náhodou je
národnou kultúrnou pamiatkou. Objavovanie a spoznávanie malo
svoje pokračovanie. Bola to prehliadka klasicistického kaštieľa
z polovice 19. storočia, ktorý prešiel veľkorysou rekonštrukciou.

Previedol nás ním a v krátkosti priblížil jeho históriu Dr. Genčík.
Jeho pani manželka nám pripravila v jednej z reprezentačných
miestností malé pohostenie. Neveľký kostolík vytvára spolu
s kaštieľom zaujímavé architektonické zoskupenie. To nie je narušené nijakými novými stavbami v blízkom okolí. Táto skutočnosť
jedinečnosť miesta ešte viac zvýrazňuje.
Návratom do kultúrneho domu začala spoločenská časť podujatia.
Jej súčasťou boli prezentácie jednotlivých turistických klubov
tiež pozvánka na letný zraz do Jacoviec. Na obed sa podávala
špecialita – boršč. Večera? Mexický guláš. K tomu veľa rôznych koláčikov, zákuskov a dar od sponzora – solčiansky skladaník. Mňam.
Organizátori z topoľčianskeho KST Žochár sa vyznamenali nielen
senzačnou pohostinnosťou ale
aj bezchybnou organizáciou
celého priebehu podujatia. To
pokračovalo tanečnou zábavou, ktorá k sviatku turistiky
tiež patrí. Súčasťou týc hto
podujatí je aj súťažná výstava
fotografií s tematikou turistiky a prírody. Do prezenčných
listín bolo zapísaných celkom
164 účastníkov. Prišli z Bojnej,
Bošian, Bánoviec n/B., Jacoviec,
Klátovej Novej Vsi, Kovariec,
Krnče, Práznoviec, Solčian, Veľkého Klíža, Tesár, Urminiec no
a najviac samozrejme z organizátorského klubu z Topoľčian.

Peter Maťašeje
■ Naši zástupcovia na Zimnom zraze.
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STOLNOTE NISOV Ý TUR NA J OVL ÁDLI HOSTIA

Predstaviť si začiatok roka bez stolnotenisového turnaja u nás azda ani nie je možné. Už niekoľko rokov vždy v prvých dňoch nového
roka sa schádzajú priaznivci tejto hry na novoročnom stolnotenisovom turnaji. Tentoraz ho Obecný úrad Veľký Klíž, kultúrna a športová komisia usporiadali v nedeľu 5.januára.
Tradične, v kultúrnom dome. Štyri stoly sa
stali dejiskom športových zápolení v troch
kategóriách. Mládež, amatéri a profi. Jednoznačne možno skonštatovať, že tentoraz
turnaj ovládli hráči, ktorí na podujatie prišli
z Klátovej Novej Vsi a Topoľčian. Obzvlášť na
turnaj len v tom najlepšom bude spomínať
rodina Deviatková. Domácim sa ušli dve druhé
a jedno tretie miesto. Za pomerne veľkého
záujmu fanúšikov turnaj viedol a riadil Ing.
Michal Stanko, poslanec obecného zastupiteľstva. Po skončení turnaja odovzdal ceny
víťazom starosta obce Ing. Anton Stanko.

Peter Maťašeje
Trojica najúspešnejších v kategórii PROFI
spolu so starostom obce Ing. A. Stankom.
Výsledky turnaja:
Kategória MLÁDEŽ:
6 účastníkov hralo systémom
každý s každým.
Konečné poradie:
1. Deviatka Matúš (Klátova Nová
Ves)
2. Deviatková Dominika (Klátova
Nová Ves)
3. Bielich Adam
4. Kučera Michal ml.
5. Beliansky Boris
6. Bielich Tobias
Kategória AMATÉRI
16 účastníkov rozdelených do
2 skupín. V každej skupine hrali
systémom každý s každým. Prví
štyria z každej skupiny postúpili do štvrťfinále kde sa stretli
1.-4., 2.-3.
Bielich Patrik - Kučera Michal
st. 3:0

Kategória PROFI:
7 účastníkov hralo systémom každý s každým.
Konečné poradie:
1. Deviatka Juraj (Klátova Nová Ves)
2. Martiška Juraj
3. Žikavský Štefan st. (Skýcov)
4. Boldiš Miroslav
5. Drienovský Mário (Skýcov)
6. Nemec Vladimír (Topoľčany)
7. Kováč Roman (Topoľčany)
Sumár z turnaja - Ing. Michal Stanko

Znova na Štefana

Najlepší v kategórii Amatéri
(snímka hore) a v kategórii
Žiaci (snímka vľavo).
Bielich Dušan- Bielich Jakub 0:3
Gurecký Róbert(TO) - Hudok Róbert 3:0
Stanko Michal (Klátova N.Ves) Fodor Tibor(TO) 0:3
Semifinále:
Bielich Jakub- Bielich Patrik 1:3
Fodor Tibor- Gurecký Róbert 3:1
o 3.miesto: Bielich Jakub- Gurecký
Róbert 1:3
FINÁLE:
Bielich Patrik- Fodor Tibor 0:3
Konečné poradie:
1. Fodor Tibor (Topoľčany)
2. Bielich Patrik
3. Gurecký Róbert (Topoľčany)
4. Bielich Jakub

Už pravidelne v našom mesačníku prinášame
informácie aj o hokejovom dianí v našich
obciach. Nemôžeme teda opomenúť dôležitý zápas, v ktorom vždy ide o prestíž toho
ktorého mužstva. Spomínaný duel Veľký
Klíž – Ješkova Ves sa konal tradične, tak ako
v nedávnej minulosti Štefanské futbalové
zápasy, 26.decembra 2019 na ľadovej ploche
v Zlatých Moravciach. Hráči nenechávali nič
na náhodu a na ľade nechali všetko. Potrebná dávka šťastia ale aj veľmi dobrý výkon
brankára v bráne Klíža rozhodli, že pocit z víťazstva si aj tento raz vychutnávali klížania.
Brankár Stanislav Holák pustil za svoj chrbát
iba 3 góly, za čo si od svojich spoluhráčov
vyslúžil uznanie. Veľkú zásluhu na tom mali aj
hráči vpredu, ktorí aj pri markantnom rozdiele
v skóre pomohli svojmu brankárovi udržať
dobrý výsledok. K pravej hokejovej atmosfére prispeli aj viacerí diváci z našich obcí,
ktorí hnali borcov k ešte lepšiemu výkonu.
Konečné skóre zápasu napokon bolo 9 : 3.
Hráči oboch mužstiev odchádzali z ľadu
s dobrými pocitmi, lebo spoločná hodinka
prispela nielen k utuženiu priateľstva ale
aj k udržaniu si kondičky počas Vianoc.
Ing. Zuzana Holáková
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