S YMBOL ADVENTU

Obdobia cirkevného roku majú svoje symboly. Touto nedeľou začíname adventné
obdobie. Najznámejším symbolom Adventu je adventný veniec. Ozdobuje nielen
kostoly a kresťanské domácnosti. Vidíme
ho taktiež v niektorých obchodoch, úradoch, ba aj na verejných priestranstvách.
Poznajú ho a používajú aj ľudia, ktorí sa
nehlásia k viere.
Adventný veniec vynašiel evanjelický teológ 19.storočia Johann Heinrich Wichern.
Založil a spravoval zariadenie pre mladých
ľudí bez domova. V tom čase bol Advent
vnímaný ako prísny čas pôstu a pokánia.
Johann Heinrich Wichern chcel týmto
mladým ľuďom uľahčiť a skrášliť toto obdobie, aby ho prežívali ako čas radostnej
prípravy na príchod Ježiša Krista, ktorý
sa stal Svetlom sveta. Preto v roku 1838

ODPADY
A ZNOVU ODPADY
Áno, s odpadmi sa v tomto roku nič nezmenilo. Nezmenil
sa vývoz smetných nádob označených žetónmi, pokračujeme v triedení – separovaní vrecovým systémom.
Triedime sklo, papier, plasty, kovové obaly. Na sklo
máme niekoľko 1000 litrových kontajnerov v obci pri
obchodoch, papier vieme prostredníctvom detí MŠ a ZŠ
odviesť kedykoľvek v priebehu školského roka. Hľadáme
vhodné miesto pre zberný dvor. No máme občanov, ktorí
nevyužívajú ani tieto možnosti. Vidieť v prírode takéto
niečo – plastové vrecia s odpadom – polystyrénom, po
zatepľovaní, plastovými nádobami od penetráku, tak to

Mesačník občanov Veľkého Klíža

už skutočne vyrazí
dych, je to k nepochopeniu. Takto bola
znečistená príroda
od hlavnej cesty
smer Skýcov smerom na Ovseništia.
Nakoľko obec na
pôvodcu odpadu
neprišla, postarala
sa o to, aby sa odpad
dostal tam, kde patrí
– na skládku.
Text a foto - OcÚ

číslo 11.

rok 2019

ročník XXIV.

začal s nimi sláviť poludňajšiu pobožnosť
pri sviečkach. Každý deň zapálili novú
sviecu. Postupne túto pobožnosť posunuli
na večerné hodiny. Tak bolo lepšie vidieť,
ako s pribúdajúcimi dňami pribúda svetlo.
Asi o dvadsať rokov neskôr Wirchernov
priateľ zhotovil pre toto slávenie drevený
kruh s priemerom dva metre. Na steny
v miestnosti, kde sa nachádzal veniec,
pripevnili zelené jedľové vetvičky. Neskôr
týmito vetvičkami ozdobovali aj samotný
drevený kruh. A začali používať štyri sviece ako symbol pre štyri adventné nedele.
(Pokračovanie na str. č. 3)

Lampiónový sprievod a popoludnie pre deti

Tento rok sa konal v našej
obci prvýkrát, preto boli organizátori neistí, ako to celé
dopadne. Príprava však bola poriadna a keďže
bolo toto podujatie zložené z viacerých častí,
očakávania boli ladené pozitívne, mohlo by
sa to vydariť. V sobotu 09.11.2019 sa od rána
oči všetkých, ktorí sa na toto podujatie tešili,
upierali na nebo, lebo v tento deň sa prejavilo
pravé upršané novembrové počasie. Napriek
tomu sa organizátori rozhodli, že sa sprievod
uskutoční. Okolo 16-tej hodiny sa začali
zbierať prví záujemcovia o lampiónový sprievod pred obecným úradom. V tú chvíľu sa aj
počasie umúdrilo a na prekvapenie všetkých,
na dobu, kým išiel sprievod dedinou, prestalo
pršať. Účastníkov privítala Mgr. Zuzana Dolná,
ktorá všetkým v krátkosti vysvetlila spojenie
medzi sv. Martinom, lampiónovým sprievodom a burzou hračiek a kníh. Deti, čakajúce pred obecným úradom, dostali reflexné
pásiky a po rozžiarení svojich lampiónov sa

v sprievode dospelých pobrali do kultúrneho
domu. Milé bolo, že sa k sprievodu celou cestou postupne pridávali ďalší a ďalší účastníci.
V kultúrnom dome na deti i dospelých čakala pripravená burza
hračiek a občerstvenie v podobe čaju.
Hladoši sa mohli
posilniť buď párkom
v rožku alebo chutným sladkým gofry.
A ako čerešnička na
torte bola na záver
odohraná rozprávka o Aladinovej zázračnej lampe v podaní divadelníkov
z Banskej Bystrice.
Deti aj dospelí sa na
vtipných replikách

zabavili. Za zorganizovanie
tejto príjemnej akcie ďakujeme organizátorom OZ TU
ŽIJEME – HIC VIVO, Obecnému úradu Veľký
Klíž a kultúrnej a športovej komisii.
Ing. Katarína Hoppe

Foto - Peter Maťašeje
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V mesiaci november 2019 oslávil jubileum
náš spoluobčan
Ján Hudok 
– 50 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Július Gubov
– 81 rokov
Františka Čepanová 
– 81 rokov
Mária Holáková
– 81 rokov
Ing. Peter Sasko 
– 82 rokov
Mária Čavojová
– 89 rokov
Anna Bujnová 
– 94 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

•••••

16.11. 2019 Ivana Bielichová a Rastislav Zemba
•••••
•••••

SPOMIENKA

Dňa 22.10.2019 zomrel náš rodák

Ivan Bielich
vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka sa konala v Novej Dubnici, kde prežil prevažnú
časť svojho života. V príhovore sa s ním
rozlúčil primátor mesta Nová Dubnica Ing.
Peter Marušinec. Vyzdvihol jeho obetavú a priateľskú povahu
a aktivity v občianskom
živote v meste. V rokoch
1996 až 1998 pôsobil
ako primátor mesta. Bol
aktívny v športových organizáciách, hlavne v hádzanej, medzi záhradkármi a v ďalších
spoločenských a záujmových organizá
ciách. Poslednej rozlúčky sa 29.10.2019
zúčastnil aj starosta jeho rodnej obce
s manželkou. Kvetinovým darom mu vyjadril poďakovanie a úctu za všetkých rodákov
a zvlášť za futbalový klub, ktorého bol
v jeho mladých rokoch neodmysliteľnou
súčasťou ako aktívny futbalista Veľkého
Klíža. Ivanek, odpočívaj v pokoji. Red.

SPOMIENKA

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 21.novembra 2019
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, dedo

Vendelín Marko
S láskou a úctou
spomína celá rodina.

číslo 11/2019

Poslanci obecného zastupiteľstva našej obce sa stretli na svojom 7. riadnom zasadnutí
7. novembra 2019. V úvode schválili okrem programu zasadnutia aj overovateľov a zapisovateľku. V ďalšom priebehu boli poslanci aj ostatní prítomní informovaní o právnom
stanovisku k predaju bytov v obecnej bytovke (pri ZŠ). Obec bude postupovať v odpredaji
bytov na základe právnych odporúčaní. V ďalšom poslanci schválili zámer o odpredaj časti
obecného pozemku
v celej šírke pozemku
vo vlastníctve žiadateľky. Odpredajom sa
dostane užívací stav
do stavu právneho, čo
nebude mať vplyv na
susedné pozemky ani
na ďalšie zámery obce. Žiadosť o odkúpenie
betónových základových blokov, ako nadbytočného materiálu pre zastabilizovanie pozemku
v súkromnom vlastníctve vzali poslanci na vedomie, preveria využitie materiálu pre obec
a podľa toho rozhodnú. V ďalšom bode chválili znenie kúpnej zmluvy na odpredaj časti
pozemku, ktorého zámer predaja schválili na predošlom zasadnutí (časť pozemku okolo
chaty Pod Slačami). Schválili aj žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku našej obce, na
bezplatné užívanie priestorov v budove obecného úradu, v pravej časti z čelného pohľadu
na budovu, so samostatným vchodom. Po nutných drobných stavebných úpravách, ktoré
svojpomocne vykonajú jej členovia, materiál zakúpi obec, budú môcť v prípade potreby
priestory využívať aj ďalšie aktívne organizácie obce, ktoré im odovzdá zodpovedná osoba
ZO JDS, pokiaľ to nebude kolidovať s ich činnosťou. Poslanci v ďalšom vzali na vedomie
dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018 a rozpočtové opatrenia
č. 8 a č. 9/2019. Starosta informoval o konaní pre zmenu účelu pozemku na základe žiadosti
občianky, stavebníčky, ktorou by sa vytvoril pozemok pre prístupovú cestu k stavebnému
pozemku, respektíve k vytvoreniu viacerých stavebných pozemkov. Súčasne je parcela č.
365/1 vo vlastníctve obce vedená ako vodná plocha. Pre zmenu účelu pozemku, či už pre
jeden pozemok alebo viacerých, je potrebné vypracovanie GO plánu. Preto poslanci poverili
starostu obce o vypracovanie výzvy na vypracovanie cenových ponúk pre vyhotovenie GO
plánu. Pre tvorbu budúceho rozpočtu obce poslanci vzali na vedomie zámery pre budúci rok.
Tieto do rozpočtu pre rok 2020 zapracujú na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. V rôznom
starosta informoval o stave výzvy pre zakúpenie komunálnej techniky z Programu rozvoja
vidieka, o stave investičnej akcie Rekonštrukcia MK, o prípravách na kultúrne podujatia
„Mikuláš“ a „Silvestrovská zábava“.

ROKOVALO
ZASTUPITEĽSTVO

V diskusii odzneli od prítomných viaceré témy – potreba opráv miestnych komunikácií,
zvýšiť u občanov triedenie odpadov, v čom by mali byť poslanci aktívni aj pri kontrolách
týkajúcich sa poriadku v obci, tvorbe čiernych skládok, v čom jeden z prítomných občanov
prejavil ochotu tiež v tejto oblasti pomôcť. Vybudovať zberný dvor, urobiť rozdiel v poplatkoch medzi tými čo separujú a tými, čo neseparujú. Odzneli odporúčania – nerozpracovať
akcie ale dokončiť rozpracované. Na niektoré položené otázky bude odpovedané písomne.
Nakoľko ďalšie návrhy, ktoré by bolo nutné zahrnúť do uznesenia neodzneli, starosta obce
zasadnutie ukončil.
OcÚ

Zo života klubu
dôchodcov
Pravidelné mesačné stretnutie sa v uplynulom mesiaci uskutočnilo v pondelok 4.
novembra. V zasadačke obecného úradu
sa stretlo 24 členov a zavítal medzi nich aj
starosta obce Ing. Anton Stanko.
Súčasťou bola zdravotná prednáška o bylinách a mastičkách na potlačenie bolesti
pohyblivého aparátu človeka. Urobil ju kúpeľný lektor a bylinkár Ing. Karel Štenbaur
z Biomedicínskeho centra Praha. Po jej skončení si prítomní mohli tieto mastičky zakúpiť.
Ešte 17.septembra vedenie klubu požiadalo
listom vedenie obce o poskytnutie priestorov
v pravej časti prístavby Obecného úradu.
Tieto dostali k dispozícii.
Vo Veľkých Uherciach sa 7.novembra konalo
tradičné podujatie s názvom Jeseň je dar.
Našu seniorskú organizáciu tam reprezentovalo deväť členov. Aktívne sa zapojili do
programu, keď vystúpili s pásmom Klížske
dôchodkyne tancujú Charleston. Na podujatí
bol s našimi seniormi aj starosta obce Ing.
Anton Stanko. 
Peter Maťašeje

POZVÁNKY
Obecný úrad Veľký Klíž, Kultúrna a športová komisia pozývajú všetky deti na
Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom, ktoré sa uskutoční 5.12.2019 o 16.30
hod. v kultúrnom dome. S krátkym
programom vystúpia žiaci zo Základnej
školy Veľký Klíž.
•••••
Kultúrna a športová komisia pri Obecnom úrade Veľký Klíž Vás pozýva na
Vianočnú výstavu, ktorá bude v nedeľu 22.12.2019. Exponáty treba priniesť
v sobotu 21.12.2019 v čase od 15.00 do
18.00 hod. do kultúrneho domu.
•••••
OcÚ oznamuje občanom, že usporiada
SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU 31.decembra
2019 v sále kultúrneho domu. Nebude
chýbať dobrá hudba, občerstvenie, chutná
večera a tombola. Využite jedinečnú príležitosť zabaviť sa v domácom prostredí.

číslo 11/2019
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MILÉ PRIPOMENUTIE SI SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Nie všetky ročníky v detskom veku mali, a ktovie či budú mať, takú
pestrú ponuku rôznych podujatí, ako majú tie dnešné. Stačí pozorne
sledovať pozvánky a následne informácie o takýchto podujatiach
v našich novinách. Detské sväté omše patria do takejto kategórie.
Už sa stali takmer súčasťou života našej farnosti. No tá, ktorá sa
uskutočnila v utorok 29.októbra, priniesla opäť niečo nové. Lebo
skôr ako sa začala, o 17.30 mali
tí, ktorí prišli do nášho farského
kostola možnosť vidieť a potešiť
sa predstavením detí na „karnevale svätých“. Bola to forma
pripomenutia si sviatku Všetkých svätých.
Na úvod sa prítomným, ale hlavne deťom, prihovorila iniciátorka tohto projektu Mgr. Zuzana
Dolná. Pripomenula, že v dobe,
keď sa v spoločnosti oslavujú
a propagujú rôzne, našej kultúre
cudzie sviatky a zvyklosti, my si
máme pripomínať sviatky naše,

kresťanské. Sviatok Všetkých svätých sa navyše spája s našim farským
kostolom, keďže je im zasvätený. Zuzana Dolná tiež pripomenula
deťom, že tí, ktorých dnes oslavujeme ako svätých, boli tiež obyčajní
ľudia. Až neskôr svojim životom a postojmi si získali svätosť a úctu
celej cirkvi.
Pätnásť dievčatiek a chlapcov prišlo v jednotlivých maskách. Jakubko Stanko predstavoval sv.
Jakuba. Veľká mušľa na jeho hrudi – symbol tohto apoštola – to
jasne potvrdzovala. Asi najkrajšie
oblečenou bola Naishka Eisenberg. Predstavovala sv. Margitu
Uhorskú. Početnejšie boli zastúpení rôzni anjeli či archanjeli a to
v podaní Sandričky Gendiarovej,
Margarétky Dolníkovej, Evky Dolnej a Miška Stanku. Slovenskú
sväticu Anku Kolesárovú si vybrala Viktorka Stanková. Za svätého Jozefa sa prestrojila Adelka
Dolníková. Vďaka prestrojeniu
detí sme sa stretli aj so svätou
Luciou, Janou z Arku, Annou - matkou Panny
Márie, Barborkou, Katarínou...
Každé z účinkujúcich detí sa samostatne
Blížia sa Vianoce a v obchodoch i doma často počujeme – na Vianoce chcem.... Ale čas
predstavilo, tým ktoré sa trošku hanbili poVianoc by mal byť nie len o dostávaní, ale hlavne o darovaní. My, veriaci vieme, že sme
mohla pani učiteľka Dolná. Počas sv. omše
potom deti odspievali 7 piesní. Pán dekan
dostali najväčší dar, Ježiša, Lásku, ktorá sa zhmotnila a prišla na tento svet. Preto by sme
sa deťom prihovoril a pochválil ich, že si
mali kúsok lásky darovať aj my.
takto pripomenuli sviatok Všetkých svätých.
Preto sme sa rozhodli viesť už aj v Materskej škole v Ješkovej Vsi deti k darovaniu a empatii
Text a foto Peter Maťašeje
a zapojili sme sa do krásnej akcie pre starých ľudí v domovoch dôchodcov - Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok. Deti dostali za úlohu doma s rodičmi vložiť päť vecí do krabice od topánok – niečo na zahriatie zvnútra /čajík/, niečo na zahriatie zvonku /ponožky/,
Ospravedlnenie
drogériu, niečo sladké alebo slané a niečo pre potešenie. Tieto krabičky sme v MŠ spolu
V článku o Šarkaniáde sme neuvádzali žiads deťmi zabalili do baliaceho papiera a vysvetlili im, komu darček pôjde a prečo. Deti kládli
nych sponzorov a tak sme zabudli uviesť
veľa otázok, čo znamená, že niečo v nich sa prebudilo, možno zvedavosť, možno empatia,
sponzorskú podporu Obecného úradu Veľký
možno kúsok lásky a šťastia z darovania. A tak to má byť. Ďakujem rodičom, že sme s ich
Klíž. Týmto sa ospravedlňujeme.
strany našli pochopenie pre túto akciu.
Mgr. Mária Valná
OZ TU ŽIJEME - HIC VIVO

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Vianočná uzávierka
Všetkým našim dopisovateľom a spolupracovníkom dávame do pozornosti dátum vianočnej uzávierky. Bude 12. decembra 2019.
Príspevky dodané po tomto termíne nebudú
môcť byť uverejnené.
Red.

S Y M BO L ADV E NTU 

V dnešnej podobe sa teda adventný veniec
používa okolo 150 rokov. Jeho korene však
siahajú hlboko do histórie nášho ľudského
rodu. Zelené vetvičky stromov symbolizujú
život, ktorý odolá aj mrazom. Zároveň sú
výzvou pre ľudí, aby nestrácali nádej ani
v ťažkých chvíľach života. Zelená farba je
farba nádeje.
Adventný veniec má tvar kruhu, bez začiatku
a bez konca. Pán Boh je večný, nemá začiatok ani koniec. Všetci sme pozvaní stretnúť
sa s ním vo večnosti. Vo večnom živote sa
naplní náš ľudský život.
Sviečky sú symbolom svetla viery, ktoré
má prekonávať temnotu hriechu a smrti.
Zapaľujú sa postupne, aby bolo svetla tým
viac, čím viac sa blížia Vianoce. Tak aj Božie
kráľovstvo vzrastá postupne v ústrety plnej
večnej nádhere.
Číslo štyri znamená počet adventných nedieľ. V inom chápaní číslo štyri predstavuje

KLÍŽSKA RODÁČKA ZÍSKALA ZNOVU PEKNÝ ÚSPECH
V Birminghame sa začiatkom novembra konala celosvetová cukrárska výstava Cake International. Je to najväčšia výstava a zároveň súťaž tohto druhu v Európe. Je považovaná za
akéhosi Oscara v cukrárstve. Medzi súťažiacimi bola aj klížska rodáčka Anna Lukačovičová-Dragulová. Bola to jej ďalšia účasť na takomto podujatí (o jej predošlých úspechoch sme
v našich novinách písali).
Súťažilo sa v 26 kategóriách. V každej bolo
v priemere 50 súťažiacich. Zastúpenie v sú(Dokončenie zo str. č. 1)
ťaži mali krajiny ako Poľsko, Portugalsko,
aj počet jednoty a plnosti. Napríklad štyri
Bulharsko, India, Thaiwan, Kórea, Španielsko,
ročné obdobia, štyri základné typy ľudskej
Česka republika a domáce Anglicko.
povahy, štyri svetové strany. Kristovo svetlo
Pani Anna súťažila v kategórii Kvetinové
má zažiariť do všetkých častí sveta. Svätý
aranžmá, v ktorej bolo 50 súťažiacich. Opäť
Marek píše: „Boží anjeli zhromaždia vyvodosiahla skvelý úspech, keď v ťažkej konkulených zo štyroch strán sveta“ (Mk 13,27).
rencii obsadila tretie miesto a získala bronzoAdventný veniec požehnáva kňaz na Prvú
vú medailu. Ako nám prezradila v rámci tejto
adventnú nedeľu. Najprv ďakuje Pánu Bohu,
výstavy, spojenej so súťažou, sa usporadúva
že nám dáva radosti Adventu. A potom prosí: „Bože, požehnaj tento veniec, aby nám
galavečer, na ktorom sa odovzdávajú výročné
ako znak nádeje pripomínal život a sväté
ceny v rôznych kategóriách.
spoločenstvo. Daj, aby sme v týchto dňoch
Zaujímavosťou je, že takéto súťaže usporarástli v tvojej milosti.“ Vzápätí požehnáva
dúva vždy najmä Anglicko. Robia sa aj v iných
sviece: „Bože, požehnaj tieto sviece, nech
krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Kanada,
nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša
Austrália. No tá najbližšia bude zasa v AnKrista, ktorý chce osvietiť každého človeka.
glicku. V apríli budúceho roku v Londýne.
A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové
svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku
Klížska rodáčka tam plánuje ísť znovu, aj keď
Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho
to je ešte pomerne ďaleko verí, že sa tam
narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do
napokon dostane. Budeme jej znovu držať
tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy.“
palce a želať dobrý výsledok!
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
Peter Maťašeje
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BABIČKA, ROZPOVEDZ NÁM ROZPRÁVKU
Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa mi
vnukla myšlienka, uskutočniť v MŠ rozprávanie rozprávky babičkou. Rozprávky a príbehy
z úst starých mám príjemne znejú a tak sme
si takéto niečo vychutnali aj v našej materskej škole. Vhodnou osobou - babičkou pre
zrealizovanie zaujímavého dopoludnia pre
naše deti - bola moja bývalá kolegyňa Eva
Belianska. Dlhé roky pôsobila v materskej
škole nielen ako pedagóg ale zároveň bola aj
riaditeľkou tunajšej MŠ. Deťom porozprávala o svojom detstve, o rozprávkach, o tom
ako to s rozprávkami je teraz a ako to bolo

v minulosti. Naši najmenší pozorne počúvali
a sami sa hneď hlásili o slovo. Chceli hovoriť
o svojich zážitkoch z čítania rozprávok. Naša pozvaná „babička“ svojim rozprávaním
a navodením na počúvanie vtiahla deti do
deja textu, v ktorom bolo niečo vymyslené
a niečo sa stalo skutočnosťou. Porozprávala
nám povesť O Čertovskej skale. Príbeh o prekabátených čertoch a vypínajúcej sa skale
nad veľkým hradom deti veľmi zaujal, o čom
svedčila aj ich pozornosť. Dej bol oživený
ukážkou detí preoblečených za „čertíkov“ so

zaviazanými chvostíkmi a v povesti spomínaný Janko s cengajúcim zvončekom. Po vyrozprávaní príbehu sme si spoločne rozobrali
tento krásny príbeh a deti samé rozprávali,
čo môže byť skutočné, čo je v príbehu vymyslené. Nechýbala spoločná hra s čertíkmi
a tanec, ktorý naše deti majú veľmi rady.
Z čarovného vrecúška sa všetkým dostala
sladká odmena. Takto strávené dopoludnie
sme zakončili fantazijným kreslením detí.
Čo pre nás babičky znamenajú? Majú v sebe
lásku, ktorú všade rozdávajú. Majú v sebe
životnú múdrosť, ktorú odovzdávajú mladším.
Majú históriu, o ktorej nám rozprávajú.
Darina Halmová, riad. MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÝ KLÍŽ

V mesiaci október sme sa zapojili do akcie
,,ZBER ŠÍPOK´´, ktorú vyhlásili Lesy SR. Spolu
s deťmi sme zbierali šípky v okolí farmy Veľký Klíž. Touto cestou sa chceme poďakovať
Dušanovi Valnému za pomoc pri zbere a za
krátku exkurziu. Deti mali možnosť pohladiť
a nakŕmiť koníky. Za školu sa nám podarilo
nazbierať 32,64 kg šípok. Za jednotlivcov
najviac nazbierala Michalka Chrenková žiačka 3. ročníka - 20 kg. Hlavným cieľom bolo
náučnou formou upriamiť pozornosť detí na
prírodu a zdôrazniť im prospešnosť vitamínu
C, ktorý sa v šípkach nachádza.
Ďalšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili bol
,,OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“, ktorý
sa konal 27.10.2019 v KD Klížskom Hradišti.
Našim starším spoluobčanom sme spríjemnili
nedeľné popoludnie básničkami, scénkou
a tancom. Na záver obdarovali deti svojich
■ Z popoludnia so starými rodičmi.
starých rodičov vlastnoručne vyrobenou
pohľadnicou.
V pondelok 28.10.2019 o 14.00 pripravila naša škola popoludnie so starými rodičmi, kde
si starí rodičia spolu so svojimi vnúčatami zahrali rôzne spoločenské hry. Prichystané bolo
aj malé občerstvenie a spomienkové diplomy.
V stredu 13.11.2019 navštívili žiaci 3. a 4. ročníka spolu s riaditeľkou Mgr. A. Barošovou
HVEZDÁREŇ v Malých Bieliciach. Deti si pozreli zaujímavý film o planétach a slnečnej
sústave. Mali možnosť veľkým ďalekohľadom pozorovať Slnko. Všetci odchádzali bohatší
o základné informácie o poznávaní vesmíru.
V mesiaci november prebiehalo na našej škole testovanie pohybovej zdatnosti žiakov 1.
ročníka. Žiaci sa testovali v 9. rozličných športových disciplínach. Zaznamenané výsledky
sme poslali na Ministerstvo školstva SR. 
Iveta Deviatková

Nešťastie nechodí po horách,
ale po ľuďoch

Poznáte to porekadlo: „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“
Alebo často počujeme aj: „Karma je zdarma.“ Ale ako to teda je?
Veríte, že čo vesmíru dáte, to sa vám vráti? Ja osobne si myslím, že
niečo na tom je pravda. Lebo ako pôsobíte na okolie, tak to okolie
ovplyvňujete a každá akcia má reakciu, ktorá sa vám vráti.
Preto som sa rozhodla pomôcť a vrátiť dobro jednému človekovi,
teda vlastne rodine, rodine môjho brata Peťa, ktorý má päť úžasných detí. Najstarší Peťko má 14 rokov a v dome si hľadá kútik,
kde by mal ako dospievajúci chalan kúsok miesta a času pre seba.
Dominika má 13 a posteľ plnú plyšákov. Veľmi by ju potešilo, keby
sa medzi autíčkami a legom našlo miesto pre dievčenský kútik.
Matúško má 9 rokov, Lukáško 6 a najmenšia Kristínka má tri rôčky.
Brat chcel pre deti viac ako len jednu detskú izbu a tak sa pustil do
odvážneho plánu. Navýšil si úver a svojpomocne s pomocou rodiny
a dobrého suseda, ktorý zhodou okolností dokončil rekonštrukciu
strechy rok pred ním, sa pustil do práce. Už sa zdalo, že svitá deťom
na lepšie časy. Deti sa tešili, rozdeľovali si priestor pod strechou,
kde ešte nebolo nič, len plachtou zakryté trámy, no detská fantázia
je úžasne bohatá a tak už videli sen svojich rodičov – svoje izby,
kde budú mať vlastný priestor. No do ich životov vstúpilo nešťastie
a prekážky. Nešťastnou náhodou, skratom v starej elektroinštalácii

TEŠÍME SA NA VÁS

začali v noci horieť vonkajšie priestory a pohltili časť vonkajších
budov a celú susedovu strechu. Ani toto nešťastie nerozbilo dobré
susedské vzťahy a v tejto dobe, kedy sa hľadajú dobrí susedia ako
ihla v kope sena si boli brat so susedom ochotní pomôcť. Jediné
šťastie, že nikomu sa nič nestalo, až na ženu piatich detí, ktorá zo
strachu utrpela taký šok, že ju museli hospitalizovať v nemocnici. Po
troch dňoch sa našťastie vrátila k deťom, no pohľad na spálenisko, ju
znova rozrušil. Brat, aj keď nerád a s obavou, odišiel na dva týždne
do Nemecka a to čo zarobil dal susedovi na strechu. Nemohol ísť
na dlhšie, pretože by prišiel o stále miesto tu na Slovensku. Brat je
vždy ochotný nezištne každému pomôcť a myslím si, že dobro by
sa mu malo vrátiť. Aj keď sa človek snaží ako najviac to ide, niekedy
si nevie pomôcť sám. Chcela by som vás poprosiť o darovanie 5,
10,eur pre deti, veď, koľkokrát ideme do obchodu a necháme ich
tam za hlúposti a odchádzame s poloprázdnou taškou. Zahrajme sa
na mravčekov, ktorí vybudujú za 5, 10 eur lepší život, nie jeden ale
päť. Aj ty môžeš s nami skúsiť napísať šťastný koniec, nie pre nás,
ale pre päť detí, ktoré si úžasne pomáhajú, nie sú sebecké a zaslúžia si viac. Hľadáme človeka s dobrým srdcom, možno si to aj ty,
ak ti nie sú tieto deti ľahostajné prispej aspoň trochou. Ďakujeme

Mgr. Mária Valná

Facebook – Hľadá sa človek s dobrým srdcom
Číslo účtu - SK 1609 0000 0000 5132 4895 17
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Dosť prekvapujúce zistenie
z tohto krásneho kúta Slovenska.“ Ako návod na skvelú posme zaznamenali v poloviznávaciu dovolenku pre našich
ci leta. Hoci sme - dovtedy
čitateľov môže poslúžiť textová
– nevyhlásili tradičnú súťaž
časť pohľadnice veľkého foro Naj – pohľadnicu pozdravov
mátu, ktorú nám spomínaná
z domova i zo sveta do našej
rodina poslala z Tvrdošína.
redakcie niekoľko prišlo. Bolo
Poďme si ju prečítať....“Našu
a je to naozaj milé zistenie, že
krátku dovolenku sme začali
aj takouto formou nám naši čiv Tvrdošíne – drevený gotický
tatelia prejavujú svoju priazeň.
kostol. Pokračujeme – OravO niekoľkých pozdravoch sme
ská priehrada, plavba loďou
sa v minulých číslach priebežne
a návšteva Slanického ostrova
zmienili. Nadviazať na to môžeumenia, Oravská Lesná – cesta
me teraz. Vo chvíli, keď už len
spomíname, na to, kde sme boli, ■ Víťazi našej súťaže, manželia Babkovičoví pri preberaní ceny vláčikom, Stará Bystrica – Slovenský orloj (vraj najpresnejší
čo sme zažili, koho sme možno od redaktorky Nového Clusu Ing. Tatiany Saskovej.

Foto – Peter Maťašeje na svete) a ešte Hviezdoslavova
významného stretli a podobne.
hájovňa pod Babou horou. Užili
Spomína sa o to lepšie, keď sú
sme si to a posielame srdečné pozdravy“.
na redakčnom stole originálne pozdravy
od našich verných čitateľov...
Poslali „krásny pozdrav obecnému úradu Slnečný pozdrav z dovolenky na Kréte
a redakcii Nového Clusu zo slnečného Du- prostredníctvo peknej pohľadnice z Pabaja“.„Pozdrav z potuliek letnou Prahou norma nám poslali Tomáš, Zuzka, Borisko
členom redakcie a čitateľom Nového Clu- a Jakubko Belianskí. „Krásny pozdrav zo
su“ poslali Gabi a Ondrej Beňoví. Z Bosny Šariša všetkým čitateľom a redakcii Nového
a Hercegoviny, presnejšie z Medugorja, nám Clusu“ na pohľadnici s ôsmimi drevenými
pekný pozdrav poslala Zuzana Šišková. kostolíkmi, poslali Marek a Irenka Bujnoví,
Obec Klin na Orave má najvyššiu sochu Mária Hlaváčeková, Anna Melušová a JozeKrista na Slovensku. Do výšky 9,5 m sa týči fína Bujnová. Z chorvátskeho Gradacu nám
na vrchu Grapa. V rámci svojej dovolenky mimoriadne peknú pohľadnicu zaslala naša
si ju boli pozrieť a nádherný pozdrav odtiaľ znovu kolegyňa Hanka Húdoková. „Milý
nám poslali Peter, Janka a Sebastiánko Nový Clus, zasielame Ti pozdrav z našej
Kňazeoví. Už druhý pozdrav uplynulého le- oslavy 33 –tieho výročia sobáša. Túto dota nám z dovolenky a púte v Levoči poslala volenku sme dostali ako darček od našich
Katka Bielichová. Od nej sme tiež dostali detí k tomuto výročiu,“ dozvedeli sme sa
ďalšie dve mimoriadne pekné pohľadnice. z textovej časti. K spoločnému jubileu im
Bol to pozdrav zo Santo Antão a ten druhý i my blahoželáme. Starosta obce Ing.Anton
z Boa Vista. Že neviete, kde to naša cesto- Stanko s manželkou, Michalom a Katkou
vateľka bola? Na (ako napísala) rozprávko- si na nás spomenuli na dovolenke v špavých Kapverdských ostrovoch! Nebola by nielskom Salou na pobreží Costa Daurada.
■ Zuzana Šišková z Ješkovej Vsi skončila to zaiste kompletná štatistika, keby sme Za všetky nádherné pohľadnice odosielav našej súťaži na druhom mieste.
nezmienili rodinu Mališkovú. Každoročne teľom srdečne ďakujeme!!

Foto – Peter Maťašeje
nás prekvapujú originálnymi pozdravmi,
redakcia Nového Clusu
Z čarovnej Bologne celej redakcii zaslala ktoré sú dielom pani Jozefíny. Jedkrásny pozdrav Katarína Bielichová. Z ne- ným z tejto kategórie je pozdrav,
meckého Zugspitze redakcii a všetkým ktorý prišiel z Demänovskej jaskyne
čitateľom Nového Clusu poslali nádher- slobody. Taký, ktorý nikde nekúpite
nú pohľadnicu Irenka a Marek Bujnoví. a jestvuje len jeden originál. My ho
Na hrade Červený kameň bol 15.júna náš máme! Textová časť prezrádza, že
šéfredaktor. Zhodou okolností to bol aj navštívili Švábkafest v Liptovskom
deň Inaugurácie novej slovenskej prezi- Mikuláši a že bolo veselo. Ďalej, ako
dentky. Pohľadnica s poštovou známkou čítame: „Nasledovala Prosiecka dos jej vyobrazením dala tomuto pozdravu lina, zdolali sme to až do polovice
osobitý náboj. Dych vyrážajúci, trojrozmer- rebríkov, celkom pekný výkon pre
ný pozdrav prišiel od rodiny Babkovičovej. starcov (nie?). Potom Demänovská
dolina, Chopok, Jaskyňa slobody,
Ceny do súťaže venovali
dĺžka 1150 metrov, 913 schodov.
Oriflame
A ide sa domov. Už sme sa vychválili, ■ Manželia Belianskí so starším synom Boriskom
sa potešili cene za tretie miesto.
tak Vám posielame srdečný pozdrav 
a Obecný úrad Veľký Klíž
Foto – Anna Húdoková

POZDRAVY SÚŤAŽNE!
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FUTBAL
A – mužstvo

Ešte skôr, ako uvedieme výsledok posledného zápasu jesene jedna oprava. V minulom čísle sme nesprávne uviedli výsledok
zápasu Biskupice – V. Klíž. Správne má
byť 1:3. Hráčom nášho mužstva, ako i čitateľom sa týmto za chybu, ktorá vznikla
nedopatrením, ospravedlňujeme.

číslo 11/2019

LÚČILI SA SO SEZÓNOU

Obecný športový klub – Automotoklub Veľký Klíž pripravil pre svojich
členov ako i priaznivcov motocrossu UKONČENIE SEZÓNY 2019. Uskutočnilo sa za pekného slnečného počasia v sobotu 26.10.2019 od 12 – 17,00 hod. na
trati Brody-Ješkova Ves. Zúčastnilo sa ho dvadsať jazdcov, prišlo aj dvanásť detí, ktoré
si zasúťažili v pretekoch so svojimi bicyklami na motocrossovej trati. Samozrejme prišli
členovia Automotoklubu, taktiež starosta obce Ješkova Ves Pavol Greguš (starosta V.
Klíža Ing. Anton Stanko bol ospravedlnený, resp. odcestovaný v zahraničí). Na podujatí
bolo zabezpečené občerstvenie, nechýbal ani chutný guláš. 
Peter Maťašeje

V nedeľu 3.novembra sa skončila jesenná
časť súťažného ročníka 2019/2020. Hrala
sa dohrávka 1.kola.
OFK Krásno –Veľký Klíž 1:1(0:1) gól OŠK
– J.Chrenko
Zostava OŠK – F. Meluš – I. Chrenko, P. Gahér, V. Maťašeje, Juraj Chrenko, J. Šimon,
S. Belianský, P. Minár (64.J.Bielich), D. Šarina, P. Duša (90.Martin Stanko),P. Pavlíček
(86.Ľ. Kopál).
Našim futbalistom sa v jesennej časti vôbec nedarilo. Veľkú šancu na zlepšenie
celkového dojmu si naši hráči pokazili
v nastavenom čase tohto zápasu. Hoci
viedli od 28.minúty a víťazstvo už-už bolo
na dosah inkasovali v nastavenom čase. Tak
sa stalo, že namiesto trojbodovej nádielky
sa museli uskromniť a z ihriska súpera si
priviezli aspoň bod.
–pmTabuľka strelcov nášho mužstva
1.

Samuel Beliansky

4 góly

Martin Stanko
Pavol Duša
2. – 6.

Ján Kučera

po 2 góly

Dominik Šarina
Juraj Chrenko
7. - 8.

Patrik Gáher

po 1 góle

Jakub Bielich

Tabuľka po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Brodzany
Ostratice
Pravotice
Pečeňany
Rybany
Dvorec
D. Naštice
Krásna Ves
Klát. N. Ves
Krásno
Veľký Klíž
Biskupice
Brezolupy

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
6
6
6
6
6
6
4
3
2
2
1

0
0
2
2
2
1
1
0
1
3
3
1
0

0
2
4
4
4
5
5
6
7
6
7
9
11

46:10
47:21
24:14
25:17
24:19
25:26
31:33
31:30
19:28
18:28
16:32
13:32
15:44

36
30
20
20
20
19
19
18
13
12
9
7
3

■ Mladí chlapci so svojimi bicyklami na štarte preteku na Brodoch. Spolu s nimi prezident
klubu Bc. Rudolf Mihaleje (na snímke vpravo).
Foto – Veronika Halmová

A J V DAŽDI JE JESEŇ PEKNÁ
Teplé a suché obdobie babieho leta skončilo príchodom sychravého
daždivého jesenného počasia. Podľa plánu činnosti máme turistiku. Čo
urobíme? Presunieme túru, či pôjdeme? Dažďu visia nohy. O desiatej
uvidíme. A uvideli sme! V nedeľu 10. novembra predseda KST Ostrá vítal pripravených
turistov aj dážď. Prišiel presne. Tak sme trošku skrátili trasu a Malú Suchú sme vynechali.
Cez dolinu po asfaltke, kúsok po cykloznačke a potom lesnými cestami a chodníkmi na
Julovu Saharu. Pred rokmi spontánne, dovtedy nepomenované miesto, takto pokrstila
predsedníčka KST Kamarát, Alena Borszéková. Podľa nášho Julka. Mali sme výhľady na
hmlu, dážď a stromy s lístím jesenných farieb. Páčila sa nám daždivá scenéria tohto pekného kúska prírody, fotili sme a máme aj spoločnú fotku. Stále pršalo, kráčali sme po opadanom lístí, vďaka ktorému sme neboli od blata, na Vrch Horu. Prístrešok pozval do sucha
k svojmu stolu trinástich zmoknutých. Vytiahli sme z ruksakov poživeň a chvíľu sa hostili.
Intenzita dažďa sa menila, ale vydržal s nami celú trasu. Malo to svoje čaro. Les vyzeral
inak s dažďovými kvapkami, hmlovým oparom a zvláštnym tichom, v ktorom bolo počuť
iba dážď a šuchot našich krokov. Prvý krát sme nepreložili turistiku kvôli nepriaznivému
počasiu. Bolo nás
málo, iba domáci
a Jozef zo Šurianok, ale všetci by
sme šli znova. Už
vieme, čo nám
v daždi chýbalo
a ako byť lepšie
pripravení na nepriaznivé počasie. Bohatší o túto skúsenosť sme
sa všetci vrátili,
rozlúčili a išli sa
sušiť.
Text a foto Dana
Smatanová
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