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HASIČI
HASI I NA MORAVE
Každoročne tá istá dilema - kam nasmerovať hasičský zájazd? Aby bol zaujímavý,
atraktívny, iný... Za pamiatkami alebo do prírody? Turistika alebo relax? Alebo len
tak za oddychom...
Sobota ráno 23. júl. Autobus sa zapĺňa do posledného miesta čo signalizuje, že
pripravený program zaujal. Vyrážame snáď prvýkrát nielen za hranice všedných dní,
ale aj za hranice Slovenska. Náš prvý a hlavný cieľ - priepasť Macocha a s ňou
spojená Punkevná jaskyňa. Morava nás víta príjemným počasím a preto sa takmer
všetci rozhodnú pre prehliadku priepasti po vlastných. Stretávame sa na pravé
poludnie pred vstupom do jaskyne. Našťastie spoločný vstup sme vybavili dva
mesiace vopred, inak by sme ako skupina 45 ľudí nemali šancu. Z reproduktoru sa
ozýva: “Na prohlídku jeskyně se připraví hasiči Velký Klíž!“ a tak naše kroky vedú do
útrob jaskyne. Tá nie je až tak veľká, ale má peknú výzdobu a je unikátna tým, že
ústi na dno priepasti, ktoré poskytuje úžasný pohľad. A to nás čaká ešte plavba
podzemím po riečke Punkve, ktorá sa tu začína. Plavba tunelom čiastočne
prírodným a čiastočne umelo vytvoreným uchvátila hádam každého aj vďaka vtipným
sprievodcom. Spiatočnú cestu k autobusu si väčšina kráti lanovkou. Čaká nás ešte
mestečko Boskovice, kde je možná prehliadka zámku alebo zrúcaniny hradu, ale
keďže čas pokročil, všetci dávajú prednosť doplneniu kalórií a tekutín. Ubytovanie
v neďalekom areáli penziónu pri obci Suchý je pre mnohých prekvapením.
Štvormiestne chatky s poschodovými posteľami pravdepodobne pamätajú ešte
pionierske tábory. Ale jednoduché, čisté a lacné prespanie nakoniec prijímajú všetci
s úsmevom. Večer si ideme pozrieť okolie blízkeho rybníka, ktorý ponúka v lete
viacero možností na strávenie voľných dní. Blíži sa noc a s ňou aj čas na spánok. Ale
niektorí majú ešte veľa energie a tak je dlho počuť slovenské pesničky...
Nedeľa ráno 24. júl. Raňajky si každý rieši z vlastných zásob, ale niekoho napadlo
urobiť „švédsky stôl“ na Morave po slovensky a tak sa na prinesenom stole postupne
objavuje slanina, klobása, saláma, syr, chlieb, slivovica... Balíme a bus naberá smer
na obec Býkovice. Tu za pomoci financií z fondov EU za dva roky kompletne
zrekonštruovali vodný mlyn. Víta nás pán mlynár, ktorý nám rozpráva o histórii
a fungovaní mlyna. A nezostáva len pri slovách. Spúšťa vodu na koleso mlyna a ten
za hlasného klapotu skutočne melie! Porčúv mlyn v Býkoviciach sa oplatí navštíviť.
Pred nami je posledný bod programu - hasičské múzeum v Oslavanoch. Tu miestni
hasiči v časti zámku zhromaždili historické mašiny, striekačky, uniformy,
vyznamenania a ďalšie predmety dokumentujúce minulosť dobrovoľných hasičov
v okolí. Zostáva nám len tíško závidieť... Zastavenie na neskorý obed v Slavkove
u Brna je našim posledným. Morava sa s nami lúči dažďom, ale to dobrú náladu
a príjemné zážitky hádam nikomu nezoberie!
Mnohí sa pýtajú - kam o rok? Uvidíme. Nechajte sa prekvapiť.
Vladimír Sasko

NAŠI VČELÁRI V KRÁĽOVEJ PRI SENCI

Značka dobrej kvality sa presadzuje na celom
svete. Elektronika, mobilná komunikácia, odevy,
obuv, potraviny, nápoje a iný potrebný tovar majú
svoju značku. Tá je tak dôležitá, že kvôli nej sa
vedú medzinárodné súdy. Iné výrobky môžu mať
porovnateľnú kvalitu. No spotrebitelia dávajú
prednosť značke, hoci za ňu viac zaplatia.
Toto zmýšľanie poznal aj Ježiš Kristus. Chcel, aby
sa jeho učenie presadilo v každej dobe. Preto mu
dal značku dobrej kvality - lásku. Pri Poslednej
večeri, v rozlúčkovej reči povedal apoštolom:
,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak
sa budete navzájom milovať" (Jn 13,35). Pán Ježiš
vyriekol tieto slová bezprostredne pred svojou
smrťou. Preto ich môžeme považovať za jeho
testament, záväzný nielen pre apoštolov, ale aj pre
kresťanov všetkých čias.
Jeho vyhlásenie nie je iba všeobecný pokyn k
láske, ktorý by si každý mohol vysvetľovať podľa
svojich predstáv. Zároveň totiž ustanovil kritérium
a spôsobom lásky: ,,Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja
miloval vás" (Jn 13,34). Tieto slová platia aj pre
nás. Mali by sme sa pýtať: Ako to robil Pán Ježiš?
Čo by on robil na mojom mieste? Odpoveď
nachádzame v celom jeho živote: nezostával len pri
pocitoch a pekných slovách, ale konal konkrétne
skutky lásky.
Túto rozlúčkovú reč predchádzal názorný obraz,
ako chápe lásku k blížnym: Apoštolom umyl nohy.
Urobil službu, ktorá bola vyhradená pre otrokov.
Tak zdôraznil, že láska sa prejavuje službou. To
nebola iba jednorazová príležitosť. V umývaní nôh
apoštolom vyvrcholila jeho dovtedajšia celoživotná
služba ľuďom.
Podľa jeho príkladu aj my máme milovať našich
blížnych a slúžiť im tak, ako slúžil on. V každom
človekovi by sme mali vidieť milovaného Božieho
syna, milovanú Božiu dcéru. Uvedomiť si, že za
každého Pán Ježiš položil svoj život.
Zo Svätého písma, z katechizmu a z iných kníh o
duchovnom živote poznáme zásady správneho
kresťanského života. Tieto teoretické poznatky však
treba prenášať do praktických skutkov. Odborníci
majú množstvo vedomostí. No boli by im málo
platné, Keby ich nedokázali uplatniť v praxi.
Rovnako to platí pre kresťanov. Viera a
nábožnosť len teoretická nejestvuje. Praktický
kresťan je ten, kto koná skutky lásky pre dobro
svojich blížnych. Svätý apoštol Ján píše: ,,Kto
nemiluje blížneho, nepoznal Boha, lebo Boh je
láska" (1 Jn 4,8).
Pán Ježiš nám jasne hovorí: ,,Milujte svojich
blížnych, ako som ja miloval vás." To znamená
(Pokračovanie na str. č. 3.)

Trojica našich včelárov – Peter Kňaze, Milan Húdok a Ing. Rudolf Strmeň využila
ponuku Okresného zväzu včelárov v Partizánskom a 12.augusta sa zúčastnila
jednodňového autobusového zájazdu ktorý viedol predseda Jozef Paulen. Cieľom
bol Včelársky skanzen v Kráľovej pri
TURISTI SPOZNÁVALI NOVOHRAD A VYSTÚPILI NA
Senci. Je to najväčší skanzen svojho
,,STRECHU MAĎARSKA“
druhu v strednej Európe. Po príchode na
miesto všetkých privítal Ing. Rudolf V histórii obce určite prelomový a svojim spôsobom historický autobusový zájazd uskutočnili turisti
Moravčík, správca skanzenu. Po z KST Ostrá. Jeho osobitosť spočívala v tom, že zatiaľ čo doteraz sa autobusové zájazdy z obce
prehliadke nasledovala odborná časť uskutočňovali ako jedno, či dvojdňové, ten náš bol trojdňový… V dňoch 27.- 29.augusta sa teda 48
programu, v rámci ktorého odznela účastníkov tohto prelomového zájazdu vydalo na putovanie nielen po Slovensku, ale i za hranice našej
prednáška o aktuálnych včelárskych krajiny.
témach. Nepriaznivý vývoj v úbytku
Prvý deň
včelárov a včelstiev už dlhšiu dobu Horúce letné počasie, ktoré nás sužovalo v poslednom augustovom týždni počas predĺženého víkendu
zaznamenáva Slovenský zväz včelárov. trochu poľavilo a nám poskytlo ideálne počasie pre realizáciu plánovaného programu. Ten začal
Mladí ľudia nejavia dostatočný záujem odchodom v sobotu ráno krátko po šiestej hodine. Prvou zastávkou bola obec VÍGĽAŠ, nad ktorou sa
o včelárenie. Nesmieme pritom zabúdať, nachádza hrad. V súčasnosti prebieha jeho rozsiahla rekonštrukcia, takže objekt bol možný
že včela je základný opelovač v prírode, fotografovať a spoznávať iba spoza oplotenia. Hlavným bodom prvého dňa bola POĽANA (1458 m.).
preto je veľmi dôležitá aj osveta.
Legendárny a slovenskými básnikmi ospevovaný vrchol, ktorý sa nám podarilo zdolať prekvapujúco
Zájazd včelárov obohatil o nové poznatky rýchlo, keďže šofér autobusu bol ochotný riskovať pomerne nebezpečnú cestu až k Horskému hotelu
a stretnutia. Jeho príjemným spestrením odkiaľ to na vrchol bola necelá hodina cesty. „Stojí vysoká divá Poľana…“ všetci to poznáte. Nás hrial
bolo kúpanie na kúpalisku Vincov les.
pocit, že sme ju navštívili osobne. Krátke úryvky zo Sládkovičovho diela naozaj odzneli , každý si ...
Peter Maťašeje
(Pokračovanie na str. č. 6.)
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Nový Clus

Stručné plnenie programového rozpočtu

za I. polrok 2011
plnenie príjmov
111 zo štátneho rozpočtu
1162 eur. Soc. fond-spolufinnacov. so ŠR
41 vlastné príjmy obce
71 iné zdroje
3 finančné operácie
Spolu:
plnenie výdavkov podľa programov
Program 1 Služby občanom
Register obyvateľov
Spoločný stavebný úrad
Civilná obrana
Životné prostredie
Ochrana pred požiarmi
Cesty a chodníky
Nakladanie s odpadmi
Obec
Aktivačné
Verejné osvetlenie
Domy smútku
Matrika
Program 2 Sociálne služby
Opatrovateľská služba
Klub dôchodcov
Deti v hmotnej núdzi
Chránená dielňa
Program 3 Vzdelávanie
Materská škola
Základná škola
Vzdelávacie poukazy
Školský klub
Školská jedáleň
Program 4 Kultúra a šport
Kultúrny dom
Kultúrne podujatia
Dotácia na podporu kultúry a športu
Obecné noviny
Knižnica
Program 5 Podporná a organizačná činnosť
Verejná správa
Spolu:

24396,05
5642,61
105657,51
66,15
113238,18
249000,50

1075,71
421,43
44,75
0,00
498,30
0,00
7564,16
2220,37
6440,93
4804,69
678,42
696,50

číslo 8/2011

Ekonomická rubrika
V tomto príspevku som chcela rozobrať plnenie
príjmov a výdajov za prvý polrok 2011. Kde konkrétne
a na čo boli peniaze použité. Dostala som podklady
vygenerované z počítača. Niektoré výdaje sú
zrozumiteľné, iné výdaje sú buď v skratkách alebo pod
účtovným číslom, takže bežný občan nemá šancu im
rozumieť. Už pri získavaní podkladov pre článok som sa
stretla s určitou neochotou alebo skôr s výhovorkami.
Rozhodla som sa preto ponechať napísanie článku
o plnení polročného rozpočtu v duchu ,,riadnej
informovanosti obyvateľov a otvorenosti“ pánu
starostovi.
Ing. Lýdia Poliačiková

Účty
Dexia
Zostatok k 31.7.2011 15 938,53€
VÚB
Zostatok k 31.7.2011 7 840,69€
Pokladňa
Zostatok k 31.7.2011 829,90€|
Mzdy júl 7 227,00+4 726,80=
11 953,80€

2558,34
50,13
312,88
1559,25
15171,56
22858,39
97,04
4565,35
6873,87

Poľovné združenie Vrch Hora v našej obci spolu s turistami patrí k najaktívnejším
organizáciám. Poľovníci, švárni chlapci, ktorí svoje srdce delia medzi manželku
a prírodu, ...sú asi takí, ktorí ešte aj medzi flintu...
...stalo sa už peknou tradíciou, že raz za rok pozývajú na spoločné posedenie aj
svoje manželky a deti. Tentoraz pripravili súťaže nielen pre deti ale aj pre svoje
polovičky. Veľký maco medveď strážil pred sebou krabicu, do ktorej mohli deti hádzať
šišky. Vzduchovky s terčom na diviaka čakali na starších, hoci lákali aj malých. Medzi
123529,11 poľovníkmi sú niektorí aj lesníci a tí absolvovali kurz lesnej pedagogiky.
Prostredníctvom lesnej pedagogiky môžu lesníci predstaviť možnosť vnímať les
247533,78
všetkými zmyslami a srdcom a poznávať ho hravou formou. Získané znalosti len
Jozef Bielich - starosta obce podporujú zodpovedný a pozitívny prístup človeka k lesu. OSN vyhlásila rok 2011 za
Medzinárodný
rok
lesov.
A keďže učenie by malo byť
hrou, tak na svoje si prišli aj
veľkí aj malí.
Súťažiť mal možnosť každý
a boli to netradičné súťaže,
ktoré testovali sluch, hmat, čuch
i zrak. Zaujali aj dospelých,
pretože cieľovou skupinou
lesnej pedagogiky sú nielen deti
MŠ, ZŠ ale aj dospelé osoby
a osoby
so
špeciálnymi
potrebami. Lesná pedagogika
bola
veľkým
obohatením
popoludnia.
Poľovníci
pre
svojich hostí pripravili nielen
sladké odmeny, ale navarili aj
chutný gulášik a čapovali pivko.
Už teraz sa tešíme ako nás
zasa pozvú o rok.
Text: Anna Húdoková
Foto: Peter Kňaze
41356,29
528,78
2979,00
648,53
0,00

◄Ku článku na prvej strane patrí
táto snímka, na ktorej sú všetci
účastníci hasičského zájazdu.
Foto – Janka Stanková

číslo 8/2011

Nový Clus

Značka dobrej... (Dokončenie zo str. č.1). milovať láskou, ktorá rada slúži,
premôcť v sebe panovačnosť a pyšné sebavedomie, že len ja mám vo všetkom
pravdu, že ja som ten najdokonalejší, ja nikomu neubližujem a každému len
dobre chcem.
Je jednoduché a krásne byť učeníkom Ježiša Krista: stačí mať v sebe lásku, byť
dobrým človekom, vždy ochotný pomôcť a poslúžiť. Tak náš kresťanský život
bude mať značku dobrej, ba najvyššej kvality.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

NÁDHERNÝ PRÍKLAD KRESŤANSKEJ VÝCHOVY
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B L A H O ŽE L Á M E
V mesiaci august 2011 oslávili svoje životné
jubileum títo naši občania:
Vlastimil Šmalo - Klíž 217 - 50 rokov
Emil Maťašeje
Ma ašeje - Kl. Hradište 27 - 70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Ján Dragula – Kl. Hradište 169 - 81 rokov
Anna Krajčová
Kraj ová - Kl. Hradište 106-83 rokov
Anton Dobiaš - Klíž 54 - 84 rokov
Anton Bujna - Kl. Hradište 133 - 87 rokov
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

V dňoch 7. – 14. augusta
2011 sa u nás uskutočnil Tábor
kresťanskej
mládeže
z Uhrovskej farnosti. Každý deň
vo farskom kostole deti spolu
so svojimi rodičmi, učiteľmi
a niektorými našimi veriacimi
prežívali sväté omše spolu
s celebrantom Vdp. Petrom
*NOVORODENCI*
Buranským. Na organe hral
Jožko Hriadel z Uhrovca, syn 6.8.2011 Naisha Eisenberg,
Ing.
Augustína
Hriadela
rodičia Naďa a Martin
z Turčianok. Chcem poďakovať 11.8.2011 Sandra Gendiarová,
všetkým, najmä miništrantom
rodičia Jana a Julius
Stankovým
a Dávidkovi
Hudokovi,
ktorí
ukázali
SOBÁŠE
príkladnú kresťanskú výchovu v rodine, hodnú nasledovania. Pán Boh zaplať za krásny
-------------duchovný zážitok.
† OPUSTILI NÁS †
Stanková,, rod. Španková
Mária Stanková
*13.10.1931 † 28.8.2011
Na jar sme sa nemohli dočkať, kedy
lastovičky priletia, bolo chladno,
oneskorili sa. Teraz nás už čoskoro SPOMIENKA
opustia, preto by som čo to o našich To, že sa rana zahojí,
lastovičkách
oboznámila čitateľov je len klamné zdanie,
Nového Clusu. Naše Juričky, ako ich V srdci nám bolesť zostala
voláme, čo každý rok hniezdia u nás A tiché spomínanie.
5.
septembra
si
v komore, prišli načas, ako prilietajú aj Dňa
pripomíname
1.
výročie
od
smrti
po iné roky. Hrdielka majú do ružova,
Štefana Bielicha z Ješkovej Vsi.
ostatné lastovičky majú hrdielka biele. Naše lastovičky ich voláme preto, lebo rok čo rok priletia Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami.
pri okno komory. Pokiaľ im ho neotvoríme, len lietajú ako by sa dostali dnu. Potom už vletia na Smútiaca rodina
hniezda. Okno je otvorené celé leto. Voľakedy, keď sme mali kone a dobytok to bola maštaľ,
potom sme to prerobili na komoru. Preto tam chodievajú, lebo aj ich prapredkovia tam vychovali
SPOMIENKA
potomkov. Tento rok vysedeli a vychovali dvakrát v dvoch hniezdach po päť to je spolu
dvadsať mladých. Vonku pod odkvapom je sedem hniezd. Keď vyleteli mladé, dvor bol plný V nedeľu 11. septembra si pri svätej omši
pripomenieme nedožité 84. narodeniny a smutné
lastovičiek.
prvé výročie úmrtia nášho
Príbeh o našich lastovičkách
drahého manžela, otca, starého a
Pozorovala som mladé lastovičky ako vyletujú z hniezda. Celé šťastné, že už lietajú, sadli na prastarého otca, svokra
komín a tam šantili ako malé deti. Odrazu ich nebolo. Vošla som do kuchyne a po pár minútach
Jozefa Paučeka
som počula šramot. Čo straší? Keď na strašidlá neverím, hovorila som manželovi, že čosi je Slzy stále oči rosia
v komíne. Spozornel, veru máš pravdu. Už som v sporáku nekúrila, bolo vymetené, otvorila a srdce pri spomienkach bolí.
som dvierka do komína rukou som vybrala strašidlo, malého kominára. Vyniesla som ho von Vieme, že túto ranu
a to malá lastovička. Celá prešťastná, frnk a už jej nebolo. Ale o chvíľu šramot znovu. Koľko že už nikdy nič nezahojí.
vás je. Tento rez šramotilo v sporáku. Zdvihla som plotňu a tam druhá, aj tú som vypustila. V tichom zármutku, s bolesťou v srdci a pri modlitbe
Zašvitorila, to bolo asi ,,ďakujem.“
si na neho spomíname. Smútiaca rodina.
Čoskoro nám odletia,
ale na jar, keď
Pred pár dňami sme oslávili 67. výročie SNP. Mnohých hlavne starších občanov, zaviedli
priletia, znovu budú
kroky k pamätníkom postavených na počesť tých, ktorí v mene našej slobody položili životy.
pod oknami štebotať:
Štyri bili, štyri bili, Zastavili pri nich v tichom zadumaní, s kytičkou kvetov vyjadrujúcou vďaku, úctu a lásku. A hlavne si pripomenuli cenu
štvrť na piatu je, ja mieru. Od oslobodenia už prešlo dlhých 67 rokov, čas za ktorý vyrástli nové generácie, ktoré vojnu nepoznajú. Napriek
som
už
vstala, tomu pamätníci, naši dedovia, sotva zabudnú na krízy vojny. Vojna sa dotkla všetkých a všetkého. Prehnala sa ako ničivá
smršť i našimi horami, lesmi a celým okolím. Mnohí našli v horách úkryt a obživu. A koľkí práve na miestach, po ktorých
popolievala,
pozametala a ty ešte často chodíme, našli aj svoj posledný odpočinok.
spíš, či sa nehanbíš? Aj v našej obci pred Obecným úradom je pamätník hrdinom, ktorí za cenu svojich životov nám priniesli slobodu a mier. To
Spomenula som si na najcennejšie pre celý národ.
Odkaz SNP je neobyčajne aktuálny a inšpirujúci aj pre dnešnú dobu. Veď koľko nepokojov je vo svete. Ľudstvo nikdy viac
básničku
nesmie
dopustiť tú hrôzu, čo naši dedovia zažili. Obete a vynaložené úsilie neboli márne. Mier to je každodenná práca a
o lastovičkách čo nás
istota. Je to aj láska, radosť z detí, potešenie, ktoré človek pociťuje, keď v prírode pozoruje aj napríklad východ slnka.
učili v škole.
Mier to je život a našou povinnosťou je ho upevňovať. Nejaký básnik povedal: ,,nikdy nebude dosť kvetov pre hrdinov, ktorí
Text: Anna Maťašová
padli za našu slobodu.“ Aj pri našom pamätníku sa každoročne zastavíme, aby sme im vzdali hold. Kvety, ktoré prinesieme
k pamätníkom budú znamenať, že sme nezabudli. Budú to kvety vďaky.
Anna Kňazeová
Foto: Ing. Pavol Kišac
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Na aktivity ktoré robili, tvorili komunikáciu
„Tak dobrý výlet ako na Klíž sme ešte nezažili...“ s nadšením
oznamovali žiaci základnej školy zo Solčian svojej učiteľke
PaedDr. Zite Laukovej – Bujnovej pred rokom. Možno to bol
jeden z podnetov, ktorý rozhodol o tom, že letný tábor detí
nasmeruje práve do Veľkého Klíža, presnejšie do časti obce
Klížske Hradište.
TOPACADEMY Topoľčany, ktorého riaditeľkou je Mgr. Zita
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Na aktivity, ktoré robili, tvorili komunikáciu. A tých aktivít mali naozaj dosť.
Deti chodili do nášho najbližšieho okolia, navštívili Urbársku chatu Prameň,
boli si pozrieť aj poľovnícku chatu na Krniciach. Prezreli si tiež architektúru
„Starého Klíža“, ale aj futbalový areál na Hôrke. Zoznámili sa s históriou obce
Skýcov, navštívili hrady Hrušov, Uhrovec a Topoľčiansky hrad. Boli
v Topoľčiankach aj v Brodzianskom kaštieli. V Nitre si boli pozrieť výstavu
pieskových sôch, nevšednou bola pre nich exkurzia vo firme Bencros
v Bošanoch a veľkú radosť až nadšenie znamenalo pre deti kúpalisko Kalinka
v Bieliciach.
Spokojnosť a usmiate tváre detí dosvedčovali, že sa im v letnom tábore páčilo.
Podčiarkovali to aj vyjadrenia niektorých z nich ...
Karin z Krnče: „Najviac sa mi páčilo na kúpalisku v Bieliciach a na hrade
Hrušov. Predstavovanie seba a rozprávanie o svojej rodine v anglickom jazyku
bolo super. Nezabudnem na srandu v chatke, kde sme bývali. Stretnutie
s kravou, alebo opekačka pri ohni s rozprávaním po anglicky a ešte všeličo
iného...“
Kristína z Nemčíc: „Ten jahodovo – čučoriedkový koláč s pudingom,
čokoládou a šľahačkou bol výborný! Inak aj mne sa najviac páčilo kúpanie
v Bieliciach. A zaujímavé bolo aj hľadanie hríbov. Boli sme tu dobrá partia.“ Na
otázku, ktorá je jej najlepšia kamarátka, odpovedala jednoznačne – „všetky!“.
Nikola zo Solčian: „Najlepšia bola prvá noc, keď sme sa zoznamovali a všeličo
vystrájali. Výborne bolo na kúpalisku v Bieliciach. Páčilo sa mi, keď sme boli
pozrieť v Klížskom Hradišti chov psov. Nezabudnuteľným bolo člnkovanie
v jazierku Lázeň.“
Manželia Laukoví dokázali deti zaujať, pripraviť pre ne bohatý a pestrý
program a čo je najpodstatnejšie veľa ich naučiť. Zmysluplné využitie
prázdninových dní detských účastníkov tábora je prinajmenšom dvojakým
prínosom. Deti si zlepšili vedomostnú úroveň v anglickom jazyku a zažili u nás
nezabudnuteľné dni. V neposlednom rade získala aj naša obec. Dobrú
reklamu a propagáciu, ktorej predsa nie je nikdy dosť.
Text a foto - Peter Maťašeje
▲Foto - Skupina detí z druhého turnusu.

Bujnová – Lauková zorganizoval počas letných prázdnin tri
turnusy letného detského tábora so zameraním na výučbu
a zdokonalenie sa detí v anglickom jazyku. Vedúcou tohto
tábora bola naša rodáčka, už spomínaná PaedDr. Zita Lauková
– Bujnová. Ing. Juraj Lauko jej manžel, sa na organizovaní
tábora a celkovej činnosti spolupodieľal.
Už predošlé tri roky niečo podobné
Topacademy organizovala priamo
v Topoľčanoch. Vtedy to však boli
tábory s dennou dochádzkou detí. Tábor
Dva dni plné hudby, slnka a
rodinného typu, aký bol teraz v našej
obci, organizovali po prvý krát. A určite dobrej nálady ponúkol aj tento rok 4.festival Orange JOJ Music Summer. Domaša, Ružina,
nie je nezaujímavé, že väčšina detí, Duchonka a Orava-to sú návštevníkmi overené miesta, kde to každoročne v lete žije ...
ktoré navštevovali spomínané podujatia Samozrejme,všetky festivaly sa odohrávaju v štyroch rozličných termínoch. Duchonka prišla na rad
v Topoľčanoch, sa tento rok prihlásili ako tretia v poradí a na víkend 5.-6. august meteorológovia predpovedali pekné letné počasie, čo aj
znovu. Celkovo sa vystriedalo vyše napokon vyšlo. Brány festivalu sa už tradične otvorili o 10-tej hodine ráno a program začínal na
dvadsať detí. Z Topoľčian, Továrnik, pravé poludnie. Tento rok si prišli na svoje priaznivci skupín Polemic, Desmod, I.M.T.Smile, Alone,
Solčian, Krnče, z Veľkých Hostí, Nemčíc Get Expode, Horkýže Slíže ...
a jeden chlapec
z Veľkého Klíža. Už tradične nechýbala naša
Jednotlivé témy, ako boli napríklad niekoľkonásobná Zlatá
zvieratá, jedlo, oblečenie, rôzne činnosti slávica Zuzana Smatanová
sa najskôr učili, alebo opakovali si so svojou kapelou. Miko
v mieste pobytu. V teréne potom prišlo Hladký so skupinou
na praktické používanie jednotlivých Gladiator práve tento rok
oslavuje 20-te výročie
výrazov, slovných spojení a viet.
založenia skupiny a tak sa
oslavovalo aj na Duchonke.
POZVÁNKA
Sobotný program ukončila
OŠK AMK
Česká skupina Verona, teda
Petr Fider a Markéta
Veľký Klíž
Jakšlová. Prevažne mladí
pozýva
ľudia si tak vychutnali hity
fanúšikov motocrosu
ako napr. Nejsi sám,
na preteky
Náhodou, Ztracená bloudím
STREDOSLOVENSKÉHO
a nechýbal ani ich najnovší
singel Hey Boy z pripravovaného albumu, ktorý vyjde na jeseň tohto roku. Po samotných live
POHÁRA
vystúpeniach nasledovala disco do rána v podaní Dj Milana Lieskovského. Popri vystúpeniach bežali
kde
aj rôzne sprievodné akcie, napr. autogramiáda televízie JOJ ... Mňa 7.ročník Orange JOJ Music
Brody Ješkova Ves
Summer nesklamal, aj keď by som tam možno v budúcnosti rád stretol pár ľudí aj z nášho regiónu.
dňa 11.9.2011
Už teraz sa teším na ten nasledujúci. Takže august 2012... Ešte treba vybaviť presne také isté
tréning o 9,oo hod
počasie ako bolo tento rok a vidíme sa tam.
začiatok 1. jazdy
Text a foto - Peter Belica, Ješkova Ves

o 13,oo hod.
Výbor OŠK AMK
Veľký Klíž

▲Autor príspevku v spoločnosti skupiny VERONA, Markéty Jakšlovej
a Petra Fidera. Stretol sa s nimi osobne niekoľko krát a každé takéto stretnutie potvrdzuje, že ich
spája nielen hudba, ale aj naozajstné priateľstvo.
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FUTBAL
Futbalová sezóna 2011/2012 je už
rozbehnutá. Ešte skôr ako komentáre a výsledky
prvých zápasov uvádzame výsledky z letnej
prípravy našich futbalistov pred samotným
začiatkom sezóny...
10.7. V. Klíž – Skýcov 0:3 /0:1/
Varga L. – Hlaváček, Vaňo D., Chrenko J.,
Holák, Chrenko R., Chrenko I., Kučera M,
Kučera J, Matkovčík, T.Bielich.
Striedali : R.Mihaleje, Kučera Š.
V zápase hranom vo vysokej horúčave nás súper
prekvapil najmä v prvom polčase aktívnou
hrou, neustálym pohybom a zaslúžene išiel do
vedenia. V druhom polčase sme vyrovnali
priebeh hry, ale kým my sme niektoré dobré
strelecké príležitosti nevyužili, súper bol
efektívnejší a po dvoch rýchlych protiútokoch
nám strelil ďalšie dva góly.
23.7. Turnaj Skýcov
V. Klíž – Krtovce 0:0, na 11-m kopy postúpil V.
Klíž – úspešný strelci : Kňaze, Vaňo D., Stanko
Martin, Kučera Š.
Kňaze – Chrenko I., Hlaváček, Vaňo D., Stanko
Marek, Marko, Bielich J., Kučera J., Kučera Š,
T.Bielich, Stanko Martin. Striedali : R. Mihaleje,
Bielich P.
V zápase s favoritom turnaja (hostia sú novým
účastníkom V. ligy Západ) sme v s omladeným
kádrom podali dobrý výkon, diváci mohli sledovať
zaujímavé stretnutie so šancami na oboch
stranách, ktoré však ani jedno mužstvo
nedokázalo premeniť. Po góle volali najmä šance
Martina Stanku a R. Mihaleje. A tak prišli na rad
pokutové kopy, v ktorých sme mali pevnejšie
nervy a boli sme úspešnejší.
Skýcov - V. Klíž–3:2, (2:2) Kučera Š. Bielich T.
Kňaze – Chrenko I., Hlaváček, Vaňo D., Stanko
Marek, Bielich P., Bielich J., Kučera J., Kučera

ŽIADOSŤ O OPRAVU
V novinách Nový Clus č 7/2011 v článku
Ekonomická rubrika mi chybne uverejnili
podstatný údaj. Možno v redakcii zlyhal ľudský
faktor alebo sa priplietol počítačový škriatok.
Uvádzam na správnu mieru. Úhrn všetkých
finančných nákladov, ktoré účtovne patria do
roku 2010 ale boli uhradené až v roku 2011 v
akruálnom účtovníctve je v skutočnosti
38441,04€ ako som poslala v príspevku. (nie
iba 441,04€ ako bolo uvedené v novinách).
Mnohí občania si potom myslia, že obec
skončila finančne veľmi dobre, keď jej ešte
zostalo k 1.1.2011 suma 27428,39€.
Skutočnosť je však taká, že obec zostala v
mínuse. Celkový výsledok hospodárenia za rok
2010 (uvádzaný v súvahe k 31.12.2010
zasielanej daňovému úradu) bol vo výške
mínus 14884,00€.
Ing. Lýdia Poliačiková

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle NC v Spomienke na Ondreja
Hudoka bol chybne uvedený údaj o výročí
úmrtia. Namiesto jedenásteho malo byť
dvadsiate prvé výročie. Rodine aj čitateľom sa
ospravedlňujeme.
red.
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Š, T.Bielich, Stanko Martin.
Striedali : R.Mihaleje, Marko.
Po našom zaváhaní v úvode zápasu išiel súper
rýchlo do dvojgólového vedenia, ale ešte do
prestávky sme zvýšenou aktivitou dokázali
vyrovnať súperov náskok.
V druhom polčase sme sa snažili strhnúť vedenie
na našu stranu a boli sme herne lepším družstvom,
ale domáci nám z rýchleho protiútoku strelili tretí
gól. Aj napriek vylúčeniu T. Bielicha sme zvyšok
zápasu tlačili domácich, gól, ktorý sme strelili nám
nebol uznaný a pekná strela P. Bielicha skončila
na súperovom brvne.
31.7. Nemčice – V. Klíž 0:3 (0:1)
Kňaze – Birka, Chrenko I., Vaňo D., Stanko Marek,
Holák S., Chrenko R., Kučera J., P.Bielich,
Matkovčík J., Stanko Martin.
Striedal : R.Mihaleje.
Generálku poznačila neúčasť viacerých našich
skúsenejších hráčov a tak sme nastúpili v silne
omladenej zostave. Aj napriek tomu sme zanechali
na ihrisku dobrý dojem a po góloch Mareka Stanku
v prvom polčase, Holáka a Martina Stanku
v druhom, sme odchádzali s jednoznačným
víťazstvom. Zvlášť v druhom polčase sme
domácich nepustili do trvalejšieho tlaku, rozumnou
hrou sme kontrolovali priebeh hry a vytvorili sme si
dostatok gólových príležitostí.
Teraz už výsledky prvých majstrovských zápasov A mužstvo
7.8.2011 1.kolo Skačany – V. Klíž 2:0 (1:0)
Kňaze – Birka, Hlaváček, Vaňo D., Holák, Kučera
J., Bielich J., Gajdoš, Kučera Š., Vaňo M.,
Markovčík.
Striedali : Kučera M, Stanko Martin, Chrenko I.
Nedisciplinovanosť, nedôslednosť a slabý dôraz!
Tak by sa dalo stručne charakterizovať naše
úvodné vystúpenie v novom futbalovom ročníku.
Naivnou hrou sme posadili súpera na koňa, ktorý
išiel v prvom polčase do vedenia po evidentnom
hraní rukou v našom pokutovom území. Ešte
predtým však Š. Kučera nepremenil dobrú gólovú
príležitosť a vzápätí Bielich bol menej dôrazný ako
súperov obranca a nedokázal loptu dopraviť do
odkrytej súperovej brány. A keď aj Matkovčík
strelil
vyrovnávajúci
gól, rozhodca
ho
nepochopiteľne neuznal. Náš rozháraný výkon
pokračoval aj v druhom polčase. Chýbal nám
dôraz v zakončení najmä po našich štandardných
situáciách a keď sa v závere zápasu trojica našich
hráčov sa iba prizerala ako súperov útočník
prechádza pomedzi nich, ten pohodlne stanovil
konečný výsledok na 2:0 pre domácich.
14.8. 2.kolo V.Klíž – Chynorany 6:2 (3:1)
vlastný, Kučera Š. 3, Vaňo M., Bielich J.
Kňaze – Hlaváček, Vaňo D., Chrenko J., Stanko
Marek, Kučera J., Bielich J., Gajdoš, Chrenko R.,
Kučera Š., Vaňo M.
Striedali : Kučera M, Chrenko I., Birka, Húdok.
Keď hneď v úvode zápasu po našej hrubej chybe
išli hostia do vedenia, nikomu nenapadlo, že
oslávime tak jednoznačné víťazstvo. Rýchlo sme
však „vlastencom“ hostí vyrovnali a ešte do
prestávky sme otočili vývoj zápasu v náš
prospech. Ako na bežiacom páse sme si vytvárali
dobré gólové príležitosti a gólmi M.Vaňu
a Š.Kučeru sme upravili na 3:1. Do druhého
polčasu sme nastúpili s úmyslom pokračovať
v aktívnej hre, ale opak bol pravdou. Hostia
z prísnej jedenástky znížili na 3:2 a na chvíľu
prevzali iniciatívu. Š. Kučera však premenil
samostatný nájazd a potom dorážkou po tvrdej
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strele brata Michala zvyšoval už na 5:2. Do
konca zápasu sme už s prehľadom kontrolovali
hru. V samom závere ešte ušiel po ľavej strane
agilne hrajúci M.Vaňo, naservíroval loptu J.
Bielichovi, ktorý obišiel aj súperovho brankára
a pohodlne uzavrel na prekvapivých, ale
zaslúžených 6:2.
20.8. 3.kolo
Opatovce n/N - V.Klíž 1:4
(0:2) Holák, Kučera Š. 3,
Kňaze – Birka, Vaňo D., Kučera M., Hlaváček,
Holák, Bielich J., Vaňo M., Kučera J., Kučera Š.,
Matkovčík.
Striedali : Stanko Martin, Chrenko I., Húdok.
Súpera, ktorého predchádzali dobré chýry sme
prekvapili našou aktívnou hrou a dobrým
pressingom. V prvom polčase sme domácim
nedovolili, aby si vytvorili súvislý tlak a ani
vyložené gólové príležitosti. Naopak my sme
hrozili z rýchlych protiútokov i strelami z diaľky.
Prvý gól strelil Holák, keď šiel dôrazne po
odrazenej lopte a hlavičkou preloboval
súperovho brankára a ešte do polčasu zvyšoval
po samostatnom úniku Š. Kučera na 2:0.
Nepríjemne sa pre nás začal druhý polčas.
Hneď z prvého protiútoky, za výrazného
prispenia dvojice našich obrancov, sa domácim
podarilo znížiť na 1:2 a súper sa začal
jednoduchým nakopávaním tlačiť pred našu
bránu. Niekedy aj s pomocou šťastia sme
odolávali tlaku, ktorý postupne ustával. Keď bol
v závere zápasu faulovaný v súperovej
šestnástke
bojovne
hrajúci
Matkovčík
a Š.Kučera premenil pokutový kop, súper sa
zmieril s prehrou. Na prekvapivých 4:1 upravil
svojím tretím gólom Š.Kučera, keď pekne
obstrelil spoza šestnástky súperovho brankára.
28.8. 4.kolo V.Klíž - Bystričany 3:0 (3:0)
Vaňo M., Chrenko J., Kučera J.
Kňaze – Holák, Vaňo D., Chrenko J., Hlaváček,
Kučera J., Kučera M., Bielich J., Chrenko R.,
Vaňo M., Kučera Š.
Striedali : Stanko Marek, Stanko Martin,
Chrenko I.
Od úvodnej minúty sme zatlačili súpera pred ich
bránu a vytvárali sme si čisté gólové príležitosti.
Do konca prvého polčasu sme však dokázali
premeniť iba tri, ale také šance ako mali Š.
Kučera a najmä J. Kučera sa musia premieňať.
Všetky naše góly padli po štandardných
situáciách. Úvodný gól strelil M. Vaňo
z priameho kopu, po rohovom kope zvyšoval na
2:0 Chrenko Juraj a tretím gólom z priameho
kopu popálil prsty súperovmu brankárovi J.
Kučera. Aj druhý polčas bol festivalom
zahodených gólových príležitostí a viackrát hrala
s hosťami aj konštrukcia ich brány. Dokonca
Kňaze nedokázal prekonať súperovho brankára
ani z 11-m kopu, ale rovnakú príležitosť
nevyužili ani hostia. V tomto zápase sme
premrhali veľkú príležitosť na výrazné
vylepšenie si skóre, ale súper nám ukázal, že
v obrane stále máme rezervy a musíme hrať
pozornejšie a zodpovednejšie.
JV
DORAST
1.kolo SKAČANY – VEĽKÝ KLÍŽ 2:1 (1:1)
gól – R. Mihaleje
2.kolo VEĽKÝ KLÍŽ – VALASKÁ BELÁ 3:0
(2:0) góly – P. Minár – 2, R. Mihaleje
3.kolo OPATOVCE n/N – VEĽKÝ KLÍŽ 5:0
(2:0)
- pm -
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Turisti spoznávali… (Dokončenie zo str. č.1.) vychutnával
prítomnosť na tomto mieste. Po oddychu a spoločnej foto, na ktorú
tentoraz predseda klubu nepotreboval statív (túto službu nám urobil
zábavný turista) sme sa mohli vybrať na zostup. Tretím bodom
prvého dňa bola obec DIVÍN. To už sme boli v Novohrade, oblasti
Slovenska, ktorú sme chceli bližšie spoznať. Priamo v centre nad
obcou sa vypína ruina pomerne rozsiahleho hradu. Jeho návšteva
bola zaujímavá i poučná zároveň. V každom prípade ide o jeden
z „najnebezpečnejších slovenských hradov“, pretože chybný krok
mohol znamenať zrútenie sa do niekoľko metrových prepadlísk.
Odvážlivci, ktorí vystúpili až do jeho najvyšších častí, aby získali
nádherné fotografie aj s vyhliadkou na priehradu Ružín, však všetko
zvládli bezchybne. Po prehliadke naozaj pozoruhodnej obce, v ktorom
nás zaujal aj opevnený kostol, či nádherná vinárnička pod hradom už
nasledovala cesta do obce TUHÁR a následne rekreačného
strediska, kde sme mali ubytovanie.
Druhý deň
Krátko po raňajkách sa všetci usadili v autobuse a nasledovala cesta
do Maďarska. Konečne sme mali na dosah uzavrieť ono známe
„Tatra – Matra – Fatra“. Tatry navštevujeme, Malú či Veľkú Fatru tiež,
no na Matre nikto z účastníkov zájazdu nebol. O to viac sme boli
zvedaví a tešili sa na výstup v tomto pohorí, kde sa nachádza
najvyšší vrch Maďarska Kékes (1014 m.). V samotnej oblasti ho však
nájdete – na rozdiel od máp – pod názvom Kékestetó. To bola, spolu
so zlým značením, jedna z komplikácií, ktorú sme museli riešiť a
správne vyhodnotiť. Okolo poludnia sme sa už všetci mohli tešiť. Stáli
sme na „streche Maďarska“. Doviedla nás tam príjemná výstupová
trasa, ktorá kopíruje asfaltovú cestu, ktorá tam tiež vedie. To je určite
dôvod toho, že vrchol je pomerne dosť skomercionalizovaný
(suveníry, reštaurácia…). Viacerých našich turistov zlákala
vyhliadková veža, ostatní si chvíle oddychu vychutnávali po svojom.
Cesta naspäť na Slovensko začala príjemným konštatovaním.
V autobuse sedelo 48 ľudí, ktorí zdolali najvyšší vrchol Maďarska,
niekoľko turistov už predtým zdolalo najvyšší vrchol našej krajiny, ale
ozvali sa aj tí, ktorí už stáli na najvyššom vrchu Poľska a dokonca i
Nórska. Pre turistov z KST Ostrá určite pozoruhodná bilancia!
A čo ešte bolo v nedeľu? Navštívili sme jeden z najmalebnejších
slovenských hradov ŠOMOŠKA, kde kasíruje maďar (!?). Je to totiž
hrad na hraniciach a naši susedia boli určite pohotovejší a mali
lepšieho obchodného ducha. A dohovoriť sa s ním po slovensky?
Vylúčené. Nás mohlo potešiť, že aspoň známy kamenný vodopád a
kamenné more sú na slovenskej strane.
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V neskorých večerných hodinách, po návrate do ubytovne, nás
čakala príjemná grilovačka a po nej spoločenské posedenie.
Predseda klubu urobil krátke zhodnotenie. Prekvapením boli
ocenenia a odovzdanie suvenírov, ktoré sme zakúpili počas
uplynulých dvoch dní. Päťročná Viktorka Stanková dostala ocenenie
ako najpríjemnejšie prekvapenie zájazdu a jej hláška, že na večeru
chce kohúta na pekáči (kohút nás vždy ráno nekompromisne budil a
nedal nám spať) si získala veľký ohlas. Za spoluorganizovanie
zájazdu dostal malý suvenír aj Vladimír Sasko a Jozefína Bujnová
bola ocenená za svoj ústretový prístup nielen k programu zájazdu,
ale i za jej veľkú spolupatričnosť k jadru nášho klubu. Potom sa už
k slovu dostala hudobná produkcia, o ktorú sa nečakane postaral
Dominik Hrádel z Turčianok. Veselá a príjemná zábava pri speve a
tanci trvala až do neskorej noci.
Tretí deň
Turistickú obuv mohli všetci spokojne uložiť do batožinového
priestoru. Nasledoval tretí deň zájazdu a jeho programová oddychová
náplň. Po rozlúčení sa s pánom Čikošom šofér autobusu Ján
Mihalička nabral kurz na Veľký Krtíš. Cez toto mesto sme pokračovali
ďalej a nasledovala návšteva najmenšieho slovenského mesta,
ktorým je MODRÝ KAMEŇ. Tu sme si prezreli unikátne, a na
Slovensku svojim zameraním jediné múzeum svojho druhu. V kaštieli
je inštalované Múzeum hračiek a bábkarských kultúr na Slovensku.
Opäť raz sme si rozšírili obzor poznania a ako prežívali návštevu
tohoto múzea deti si snáď ani nedokážete predstaviť. Prezreli sme si
aj zrúcaninu gotického hradu nad kaštieľom a vydali sa na dlhú cestu.
Počas nej sme opustili región Novohradu a smerovali do oblasti
zvanej Hont. V známych kúpeľoch DUDINCE sme relaxovali, kúpali
sa v niekoľkých bazénoch a využili sme aj možnosť pobudnúť
v horúcej a liečivej termálnej vode. Ťažko sa odchádzalo hlavne
deťom, veď tobogány a ďalšie atrakcie boli také skvelé. V programe
zájazdu sa však nachádzala lokalita, dobre známa nielen na
Slovensku. BRHLOVCE a kamenné obydlia, ktoré sa tam
nachádzajú nám ukázala a krásnou slovenčinou opísala lektorka
muzeálnej expozície. Krátka prechádzka po tejto obci pomaly zavŕšila
trojdňový program, ktorého poslednou bodkou bola cesta domov cez
Zlaté Moravce a Skýcov až do Veľkého Klíža, kde sa, verím, že
spokojní účastníci zájazdu mohli vybaliť krátko pred devätnástou
hodinou.
Text a foto - Peter Maťašeje
▼ Jedna z najvýznamnejších spoločných foto v celej histórii klížskych
turistov - 48 účastníkov zájazdu na najvyššom vrchu Maďarska….

