Dnes v Novom Cluse
❑
❑
❑
Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 3.

rok 2014

ročník XIX.

❑

Výsledky prezidentských
volieb vo Veľ kom Klíži
Naša rodáčka zaujala
v Čechách
Divadelníci zo Skýcova potešili
milovníkov kultúry
Začali majstrovské futbalové
súťaže

str. č. 2
str. č. 1
str. č. 4
str. č. 6

Určite mnohí sme sa potešili a spozorneli, keď nás miestny
rozhlas pozýval na vystúpenie v našich končinách nie tak zvyčajné. S napätím a veľkými očakávaniami sme čakali na ten deň,
na tú hodinu, kedy sa mal začať. A tak, ako všetko ostatné, aj toto
vystúpenie sa nakoniec začalo. V sále kultúrneho domu bolo
plno a slova sa ujal Gabriel Rehák, ktorý tento večer ,,spískal“.
Všetkých nás privítal a podotkol, že DONSKÍ KOZÁCI budú hrať
a spievať hlavne ženám k ich nastávajúcemu sviatku, takmer
zabudnutému MDŽ. Milé. A, samozrejme, nezabudol predstaviť
účinkujúcich a ich predošlé vystúpenia a repertoár.

IBA DVAJA?

...čudovali sme sa, keď vyšli na pódium. Uklonili sa, pozdravili
a sadli na pripravené stoličky. A začali. Ale ako? Tak, že zastali
celý súbor. Oduševnený spev, hra na zvláštny druh harmoniky
od samého začiatku strhli všetkých divákov. Donskí kozáci spievajú
o láske, o vojne, o matke, ktorá ich doma čaká, kedy sa vrátia ■ Na fotografii dvaja umelci, ktorí svojim výkonom potešili širokú divácku
z boja. Lebo kozáci strážili dolné hranice Rusi pred nájazdmi obec.
Foto – Ing. Ondrej Strmeň
nepriateľov. Piesne pomalé vystriedali rýchlejšie a zábava gradovala. Potleskom sme nešetrili. Aké by to bolo vystúpenie, keby nezaznela známa Kaťuša?
A aké by to bolo, keby sme ju nespievali spolu s nimi? Inak sa nedalo. A Kalinku tiež. Donskí
kozáci precestovali celý svet a všade mali úspech. Saša a Griša si pre nás pripravili pieseň
Týmito slovami sa začína známa pieNa Kráľovej holi, ktorú zaspievali možno lepšie, ako niektorí Slováci. Pred každou piesňou
seň ku cti Sedembolestnej Panny Márie.
povedali, o čom sa bude spievať, väčšine textom sme aj rozumeli. Perfektné vystúpenie
Vychádza z Evanjelia svätého Jána: ,,Pri
profesionálov sa páčilo všetkým a to, že boli iba dvaja vôbec neubralo na kvalite. Naopak.
Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra
Oduševnený výkon týchto umelcov v ničom nezaostal za ich povesťou. Ich spevom bola
jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária
sála zaplnená tak, akoby ich bolo dvadsať. Po tzv. poslednej museli pridať ešte jednu pieseň.
Magdaléna“ (Jn 19,25). Slovo stála je výZa odmenu si odniesli valašky z dielne Mariána Dobiaša, ktorý im ich osobne odovzdal spolu
s malou Liankou. Ďakovné slová z úst Júliusa Gubova boli na mieste. Ďakujeme, Donskí
rečné. Panna Mária pri kríži svojho Syna
kozáci, ďakujeme, Gabriel, za pekný a nezvyčajný večer.
stála a prežívala veľkú bolesť. Tento jej
postoj je prejavom odvahy, sily, mučenícIng. Zuzana Holáková
tva a vytrvalosti. Lebo stáť pri niekom vo
chvíľach jeho najväčšieho utrpenia a blížiacej sa smrti je prejavom spolucítenia
a spoluúčasti na jeho utrpeniach.
Sme hrdí, keď sa z médií dozvieme
V modlitbe dňa na sviatok Sedemo úspechoch našich rodákov doma na Slobolestnej Panny Márie sa modlíme:
vensku, i v zahraničí. Nedávno sme dostali
,,Všemohúci Bože, ty si dal prebolestnej
kontakt na internetovú stránku www.fler.cz,
Matke Márii silu, aby stála pri tvojom ukrina ktorej vystavuje svoje výrobky Jarmila
žovanom Synovi a spolu s ním trpela“.
Némethová rod. Belianska. Je absolventkou
Nemožno teda oddeliť lásku Panny MáSPŠT v Brne, odbor návrhárstvo a modelárrie od vykupiteľskej lásky Ježiša Krista.
stvo odevov. Pedagogické vzdelanie získala
Napriek tomu, že Pán Boh si ju od večna UKF v Nitre a svoje umelecké cítenie už
nosti vyvolil, žiadal od nej dobrovoľné
odovzdávala žiakom na strednej umeleckej
rozhodnutie pre materstvo Božieho Syna.
škole. S Jarmilou je na uvedenej stránke zvePri anjelovom zvestovaní sa Panna Mária
rejnený rozhovor pod nadpisom „Nápady sa
dobrovoľne rozhodla prijať Božiu vôľu aj
nepýtajú koľko je hodín“, o jej tvorbe, o tom
utrpenie, ktoré ju čakalo. Predsa poznala
ako dnes „stíha“ tvorbu šitých kabeliek, z ktoSväté písmo, poznala predpovede prorých každá je originálnym kúskom pre svoju
rokov o prisľúbenom Mesiášovi. Tým, že
nositeľku. Autorka má dve malé dcérky a tak
súhlasila s poslaním byť Matkou Božou
za cenu toľkých bolestí materinského
■ Niekdajší dlhoročný starosta Veľkého Klíža svoj čas delí medzi rodinu a prácu, ktorá je
zároveň jej koníčkom. Šitým kabelkám sa
srdca, doslova zmučeného pri pohľade
Ing. Anton Stanko sa do prezidentských volieb
venuje už dlho – vari aj 15 rokov. Typická pre
na trpiaceho a umierajúceho Syna, stala
zapojil ako člen volebnej komisie. Náš redakčný jej výrobky je strojová výšivka, ktorá dodáva
sa zároveň našou Matkou.
fotoobjektív ho zachytil vo chvíli volebného povestný „punc“ jej výrobkom. Jarmilu čakajú
Sväté písmo obsahuje mnoho proaktu ( viac o tom, ako vo Veľkom Klíži prezi- v tomto roku mnohé zmeny a my jej želáme,
roctiev radostných i bolestných. No snáď
dentské voľby dopadli na str.č.2.).
aby sa jej darilo aj naďalej.
(Pokračovanie na str. č. 3)

Foto – Peter Maťašeje
Ing. Tatiana Sasková
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NÁPADY SA NEPÝTAJÚ
KOĽKO JE HODÍN
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 V magazíne Kocúrkovo by ste asi reportážny
článok z Veľkého Klíža nečakali. A predsa! Tento
humoristický štvrťročník sa v čísle 4/2013 - 2014
vracia k spoločenskej udalosti, o ktorej sme
písali aj v našich novinách. Má názov „Cesta
za Ladislavom Ťažkým do Klíža“. Autor Milan Stano (ktorý Kocúrkovo rediguje) opisuje
spomienkové stretnutie venované pamiatke
významného slovenského spisovateľa, ktorý
je pochovaný na našom cintoríne. Článok je
doplnený dvomi fotografiami.
 O existencii školského časopisu VEVERIČKA, ktorý vydáva MŠ a zostavuje ho
jej riaditeľka Darina Halmová, sme sa už
nejedenkrát zmienili. Potešilo nás, keď sme
v redakčnej pošte našli nové, druhé číslo
tohto časopisu v tomto školskom roku.
Okrem všetkého iného sú v ňom dôležité
informácie o aktivitách MŠ a o podujatiach,
ktoré pripravujú.
 Koncom februára a potom aj 11.marca sa
uskutočnili dve brigády Občianskeho združenia Tu žijeme. Ich cieľom bolo očistiť terén
medzi cintorínom a cestou ku kravínom, čo sa
brigádnikom aj podarilo. Vyčistili tiež ďalšiu časť
na starom cintoríne, ktorá bola ešte zarastená.
Na vyčistenie zostala ešte jedna časť, ktorú by
chceli dokončiť koncom marca. Na obidvoch
brigádach bolo zhodne po 10 ľudí, vždy v trošku
pozmenenej zostave, ale základ bol identický.
 V pondelok 3.marca sa v zasadačke Obecného úradu stretlo 23 členov klubu Jednoty dôchodcov. Boli takmer v kompletnom
zložení, keďže im chýbal iba jediný člen.
Stretnutie sa nieslo vo fašiangovom duchu
a bolo obohatené aj programom týkajúcim
sa tohto obdobia. Ďalšie stretnutie si naše
dôchodkyne a dôchodcovia naplánovali
na pondelok 12.mája.

P OZ VÁN K Y

Všetkých priaznivcov turistiky
a zdravého pohybu v prírode
pozývame
v nedeľu 6. apríla na turistické
podujatie ktorého cieľom bude

JAVOROVÝ VRCH
Zraz účastníkov a odchod na túru je
o 10,00 hod. z námestia v Ješkovej Vsi.
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž
• • • • • • • • • • • • • •
Kultúrna komisia pri Ocú pozýva
občanov na

VEĽKONOČNÚ VÝSTAVU
ktorá sa uskutoční
v nedeľu 13. apríla 2014
od 13,00 do 18,00 hod. vo veľkej sále
kultúrneho domu v Klížskom Hradišti.
Exponáty na výstavu môžete priniesť
v sobotu 12.apríla v čase od 15,00
do 18,00 hod do kultúrneho domu.
Tešíme sa na Vašu účasť !
Kultúrna komisia pri Ocú
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 Miestny dozorný výbor COOP Jednota SD
v Ješkovej Vsi zvolal svoju Výročnú členskú
schôdzu na 6. marca. V miestnom kultúrnom
dome sa stretla dvadsiatka jednotárov, ktorí
medzi sebou privítali podpredsedu COOP Jednota Topoľčany Antona Lauku a tiež aj starostu
obce Pavla Greguša. Predsedníčka Helena Juríčeková predniesla správu o činnosti Dozorného
výboru. Správu o stave pokladne a peňažnom
účte členskej základne podala pokladníčka
Elena Dobiašová. V diskusii sa potom preberali
aktuálne témy dotýkajúce sa organizácie a jej
členskej základne.

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Členovia COOP Jednoty v Klížskom Hradišti sa zišli dňa 10.3.2014 na výročnej členskej schôdzi, ktorú viedol Karol Deviatka,
privítal starostu obce a všetkých prítomných členov a oboznámil ich s programom
schôdze. Správu o činnosti DV, ako aj správu
o plnení úloh COOP Jednoty Topoľčany
za uplynulý rok a tiež o úlohách na rok 2014
podala predsedníčka Irena Bujnová. Správu
o hospodárení predniesla Dana Smatanová.
V diskusii sa hovorilo o aktuálnych problémoch a ich riešení.
 Zvykli sme si, že počas letných mesiacov
redakčnú poštu obohacujú viaceré pozdravy našich verných čitateľov. Ich predzvesťou je možno
pohľadnica z Českej republiky od manželov
Beňových. Spomenuli si na nás aj na klížsku
dolinu v rámci potuliek moravskou metropolou
– Brnom. Srdečne ďakujeme!

 V piatok 21. marca sa stretli na výročnej
schôdzi aj jednotári v Klíži. Viedol ju Ján
Najman, ktorý privítal starostu obce a zástupcu COOP Jednota Topoľčany Antona
Lauku, ktorý podal obšírnu správu o činnosti
celej organizácie. Predseda Vendelín Bielich
podal správu o činnosti miestnej organizácie
a Helena Spišiaková podala správu o hospodárení. Po oficiálnej časti nasledoval voľná
debata pri tradičnom občerstvení.
 Opäť po roku sa v sobotu 22.marca zišli
členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Klížskeho Hradišťa na svojom Výročnom valnom
zhromaždení. Zahájili ho gratuláciou jubilantovi
Pavlovi Saskovi, ktorý minulý rok oslávil okrúhle
80. narodeniny. Zhodnotili činnosť za uplynulé
obdobie, po príhovore prítomného starostu
obce a po viacerých diskusných príspevkoch
schválili plán činnosti na tento rok. Pri chutnom
občerstvení prebrali jednotlivé akcie, ktoré ich
čakajú. Aj keď nie je aktívnych členov dobrovoľných hasičov veľa, ešte stále sú schopní okrem
plnenia svojich úloh aj pomáhať pri viacerých
akciách, ktoré organizuje obec.
 Určite si spomeniete na seriál o dvojičkách z Veľkého Klíža, ktorý pre Nový Clus
písala Mgr.Marcela Švirlochová – Bujnová.
Túto nevšednú a zaujímavú tému si mohli
vypočuť poslucháči na celom Slovensku vo
štvrtok 27.marca. Autorka sa stretla s redaktorom Michalom Hercegom a veľmi pútavo
a s prehľadom rozprávala o spomínanom
fenoméne (ak to tak možno nazvať), ktorý
patrí k výrazným osobitostiam našej obce.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Výsledky volieb prezidenta SR 15. marca 2014 – 1. kolo
Počet platných hlasov odovzdaných pre okrsok okrsok Spolu:
kandidátov:
č.1
č.2
1. Bárdos Gyula
0
0
0
2. Behýl Jozef, Mgr.
1
0
1
3. Čarnogurský Ján, JUDr.
0
3
3
4. Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.
98
69 167
5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 1
1
2
6. Hrušovský Pavol, JUDr.
9
12
21
7. Jurišta Ján, PhDr.
0
3
3
8. Kiska Andrej, Ing.
19
28
47
9. Kňažko Milan
12
14
26
10. Martinčko Stanislav
0
0
0
11. Melník Milan, prof. RNDr. DrSc.
1
0
1
12. Mezenská Helena, Mgr.
2
1
3
13. Procházka Radoslav, doc. JUDr. PhD. 46
38
84
14. Šimko Jozef, JUDr.
2
0
2

Vo volebných okrskoch boli zistené tieto
okrsok okrsok
výsledky:
č.1
č.2
Počet oprávnených voličov zapísaných
404
366
do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané 193 169
obálky
Počet odovzdaných obálok
193 169
Počet platných hlasov odovzdaných pre
191 169
všetkých kandidátov
Percentuálna účasť oprávnených voličov v obci:

46,97 %

volebný okrsok č.1 Klíž

47,77 %

volebný okrsok č.2 Klížske Hradište

46,17 %

Výsledky volieb prezidenta SR 29. marca 2014 – 2. kolo
Počet platných hlasov odovzdaných pre okrsok okrsok Spolu:
kandidátov:
č.1
č.2
1. Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.
151 120 271
2. Kiska Andrej, Ing.

70

74

144

Vo volebných okrskoch boli zistené tieto
okrsok okrsok
výsledky:
č.1
č.2
Počet oprávnených voličov zapísaných
405
364
do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané 223 196
obálky

Vo volebných okrskoch boli zistené tieto
výsledky:
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov

okrsok okrsok
č.1
č.2
223 196
221

194

Percentuálna účasť oprávnených voličov v obci:

54,45 %

volebný okrsok č.1 Klíž

55,06 %

volebný okrsok č.2 Klížske Hradište

53,84 %
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(Dokončenie zo str. č. 1)

žiadne z nich nezasiahne ľudské srdce bolestnejšie než Simeonovo, o ktorom sme tu čítali
v minulom čísle: ,,Tvoju vlastnú dušu prenikne meč bolesti“ (Lk 2,35). Simeon tak jasne
naznačil Panne Márii jej úlohu a poslanie. A ona, podobne ako pri zvestovaní, opakuje
svoje rozhodnutie: ,,Nech sa stane Božia vôľa“. Nevyhnutným doplnkom Máriinho materstva bude jej podiel a účasť na Kristovom utrpení.
O podiele Panny Márie na utrpení jej Syna výstižne hovorí Druhý Vatikánsky koncil:
,,Mária veľmi trpela spolu so svojím Jednorodeným. Svojím materinským srdcom sa
pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s obetovaním žertvy, ktorú ona porodila“ (LG
58). Panna Mária teda porodila Pána Ježiša pre kríž. To bola jej vznešená úloha Matky
Spasiteľa. V tom istom dokumente sa ďalej píše: ,,Panna Mária spolupracovala na diele
Spasiteľa celkom mimoriadnym spôsobom, a to poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou
láskou, aby tak obnovila nadprirodzený život duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti“ (LG 61). Tam na Kalvárii zastupovala celé ľudstvo tak ako pri anjelovom zvestovaní.
Panna Mária bola spojená s Vykupiteľom sveta nielen svojou krvou, ale aj svojím
zmýšľaním pod krížom. Ona totiž svojou vierou a odovzdanosťou do vôle Božej prejavila
podobné zmýšľanie ako Pán Ježiš.
Z tejto najužšej účasti na kalvárskej obete kríža môžeme usudzovať, že to, čo nám Kristus
na kríži získal svojou zásluhou, to nám môže Panna Mária vyprosiť svojím orodovaním.
Sedembolestná Panna Mária Nás povzbudzuje svojím slovom i príkladom, aby sme
si uvedomovali, že utrpením sme blízko k Pánu Ježišovi. A cez utrpenie prijaté s láskou sa
s ním môžeme najužšie spájať. V druhej časti modlitby dňa na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie sa modlíme: ,,Všemohúci Bože, prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli
svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.“
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

ČO S TÝM ODPADOM?

Potešil ma skromný článok uverejnený
v našich obecných novinách č. 1/2014 pod
názvom „Verejné poďakovanie“. Vďaka patrila dvom mužom z obce, ktorí odstránili
neriadenú skládku domového a stavebného
odpadu na Besiedkach. Pochvalu si zaslúži
i ten tretí, ktorý to zabezpečil.
Keďže chodím dosť často do okolitej prírody, neviem pochopiť, koľko neporiadku
dokážu niektorí ľudia narobiť a ešte ho aj
vyviezť najradšej na okraj lesa. Je to pekné,
že si udržujú okolo svojich domov a záhrad
poriadok, ale majú priam macošský vzťah
k našej, toľko ospevovanej peknej prírode,
keď všetok svoj neporiadok vysypú za prvým
rohom. Nehľadia ani na to, v tomto prípade,
že toto miesto susedí s cintorínom, ktorý sa
považuje za posvätné miesto. Práve na tejto
malej plešinke pasienku rastie, a či už len
rástlo množstvo vzácnych liečivých bylín.

V tomto článku bola i zmienka o zasýpaní
jarkov okolo bývalého starého cintorína, aby
sa pripravilo miesto na prípadné rozšírenie
dnešného cintorína. Podľa môjho názoru
nebol to dobrý nápad zasýpať prirodzené
jarky, ktoré od vekov odvádzajú dažďové
vody z vyššie položených brehov. A pretože
v okolitej prírode je veľké množstvo jarkov,
využívajú ich občania ako nekonečné množstvo miesta na vyvážanie odpadu, až kým sa
zo všetkých jarkov nestane rovina.
Mám ešte jeden neblahý poznatok v súvislosti s bývalým starým cintorínom. Keď
som pred niekoľkými rokmi išla okolo a videla som ako pracovníčky urbáru vysádzajú
stromčeky priamo ešte na dobre viditeľné
hroby, poznamenala som, že je to cintorín
a že by sa tam nemal vysádzať budúci les.
Na to mi odpovedali, že dostali taký príkaz.
Aj takto sa stráca naša história!
Mária Kňazejová

HISTÓRIA NA FOTOGRAFII

V apríli si pripomíname výročie oslobodenia našej obce sovietskou
armádou a v máji t.r. 69. výročie skončenia II. svetovej vojny. Na svoju
minulosť a históriu nesmieme zabúdať. Dnes sa často vraciame k
týmto neľahkým dňom pomocou rekonštrukcie bojov, ktoré sa konajú
na historických miestach - centrách miest a pod. Pozrela som si na
internete zopár snímok a priznám sa, že mi naskočili zimomriavky.
Som rada, že som nezažila vojnu. Pre pamätníkov a pre milovníkov
histórie zverejňujeme fotografiu, ktorá vznikla v čase II. svetovej
vojny. Sovietski dôstojníci, ktorí mali svoj štáb u Švecov (dnes dom
Hermíny Korcovej) sa v nedeľu r. 1945 na Besiedkach odfotografovali
s hradištskými dievčatami idúcimi do kostola na sv. omšu. (V strede
Mária Spišáková, vedľa Júlia Švecová).
Ing. Tatiana Sasková
		
Foto - archív Jolana Sasková

V mesiaci marec 2014 oslávili svoje jubileum títo naši
spoluobčania:
Anna Maťašeje
- Kl. Hradište 157 - 50 rokov
Marta Oravcová
- Kl. Hradište 5  - 60 rokov
Eva Kňazeová
- Kl. Hradište 149 - 60 rokov
Jozef Blaho
- Kl. Hradište 99  - 70 rokov
Jozef Neštepný
- Klíž 180
- 70 rokov
Helena Marková
- Klíž 31
- 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Emil Holák
- Klíž 177
- 81 rokov
Anton Bielich
- Klíž 161
- 81 rokov
Mária Spišáková
- Kl. Hradište 171  - 86 rokov
Mária Bielichová
- Klíž 92
- 90 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

12.1.2014 Juraj Jašík, rodičia Andrea a Juraj

15.3.2014 Lenka Lepeyová a Vladimír Ondříšek
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SPOMIENKA

Dňa 9. marca 2014 sme si pripomenuli
nedožité sté narodenie
nášho otca, starého
otca a pradedka

Emila Valúcha
S láskou spomína
dcéra Jola, zať Jozef,
vnúčatá a pravnúčatá.

HIC VIVO 2%

Právna forma: občianske združenie
Názov: Tu žijeme - hic vivo
Adresa:	Klížske Hradište 119
958 45 Veľký Klíž
IČO:
42274231

-
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VŽDY TO BOLO TAK

Jedny máme za sebou a ešte si to dva krát zopakujeme. Moderne sa tomu hovorí „supervolebný rok“. Tak veru. Pred každými záplava
sľubov a pekných rečí, zvykli sme si. Napokon vždy to tak bolo a azda, či skôr určite, aj bude. O tom, že to tak bolo, nás presviedča aj pomerne zaujímavý historický dokument. Pochádza z druhej polovice 50 –tych rokov dvadsiateho storočia.
Jozef Mladoň, vtedajší (ako doslova čítame na dvojhárku formátu A4), riaditeľ Národnej školy v Klížskom Hradišti, okres Partizánske, kraj Nitra skomponoval pieseň, prostredníctvom ktorej opísal atmosféru doby pred politicko – spoločenskou udalosťou. Jeho dielo
sa stalo súťažnou prácou ĽUT – ROH v rokoch 1956 – 58. Z historického dokumentu je zrejmé, že dielo posudzovali až v Prahe. Dôkazom
toho je odtlačok pečiatky ÚSTŘEDNÍ RADA ODBORÚ v Praze 25.V.1957. Uverejňujeme ho v plnom znení.

PREDVOLEBNÁ ČASTUŠKA
Slová a hudba : Jozef Mladoň

Počúvajte chvíľu naše skromné hlasy
/ : chceme vám ospievať starodávne časy : /
Bolo páleného, vína plné holby,
keď boli takzvané gulášové voľby.
Páni kandidáti voličom pod fúzy
láskavo ťahali medové motúzy.
Chceli si ich kúpiť za porcie mäsa,
po voľbách nechali hladovať ich zasa.
Neráčte sa trápiť, pozná, vás, kto ste,
všetky vaše sľuby na zajačom chvoste.
Mali plné ústa sladkých rečí, kriku
bodaj by čert zobral takú politiku.
Zvrtli sa kolieska, prišli nové časy,
všetci tí pánkovia potratili hlasy.

UVARME SI V PÔSTE

V tomto období dodržujeme pôst,
jeme menej
mäsa, menej
mastné jedlá.
Takto to robili
aj naši predkovia. Mne veľmi chutilo jedlo so zemiakov,
ktoré varila moja stará mama aj mamička.
A určite ste ho mali alebo máte veľmi radi
viacerí. A pre tých, ktorí toto jednoduché, ale
chutné jedlo nepoznáte, ponúkam recept.

Zemiaková fučka
Suroviny: 1 kg zemiakov, 80 g hladkej
múky, 80 g masti, 100 g cibule, soľ, voda (množstvo surovín prispôsobíme počtu
stolovníkov).
Zemiaky olúpeme, nakrájame, zalejeme vodou, osolíme a varíme, až kým sa nerozvaria.
Potom prisypeme múku a za stáleho miešania
povaríme na kašu. Pred dokončení hmota
vydáva zvláštny zvuk - fučí, podľa čoho má
názov. Na masti opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu. Fučku rozdelíme na taniere a
v strede urobíme jamku, do ktorej dáme
opraženú cibuľu s masťou. Dobrú chuť!
Ing. Zuzana Holáková

je drámou z ľudu v troch dejstvách
od dramatika Ferka Urbánka, prozaika, básnika, autora viac ako 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním,
ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá. Túto hru sme mali možnosť
vidieť v nedeľu 9. marca 2014 v Kultúrnom
dome v Klížskom
Hradišti. Divadelný súbor Hrušov
zo Skýcova nie je
u nás neznámy.
V roku 1995 začínali skýcovskí ochotníci svoje účinkovanie
práve týmto titulom. Ako v svojom príhovore uviedol vedúci súboru, režisér a herec
v jednej osobe Ľubo Hosťovecký, Hrobom
lásky symbolicky priniesli toto kultúrne dedičstvo aj novej generácii, ktorá za dvadsať
rokov vyrástla.
Herecké výkony diváci ocenili potleskom,
dokonca si herci užili i „standing ovation“.
Činnosť divadelného súboru vo svojom príhovore ocenil aj starosta obce Jozef Bielich.
Hru videlo okolo stovky občanov, ktorí nedeľné popoludnie venovali kultúrnemu zážitku.
Ing. Tatiana Sasková

HROB
LÁSKY

Darmo zalievajú žiale dúškom vína,
tak vám, páni, treba, sami ste si vina.
Nemali ste klamať, ľudí za nos vodiť,
po rovnej cestičke bolo treba chodiť.
Kto raz ľudí sklame, ten dôveru stráca,
každému páči sa len poctivá práca.
Nedáme vám spievať vašu starú nôtu,
súci ste do zberu železného šrotu.
Náš volebný zákon pracujúcim dáva
široké možnosti volebného práva.
Dnes, keď rozhodujú pracujúcich masy,
najlepším občanom dáme svoje hlasy.
V národných výboroch len za ich účasti
získame blahobyt v našej drahej vlasti.
Z dobového dokumentu sa ešte dozvedáme,
že Častušku vydal Okresný dom osvety
v Partizánskom a bola spievaná po dedinách nášho okresu v predvolebnej
kampani.
Spracoval Peter Maťašeje
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PREK VAPENIE

hudby, prevedením i slovom, vyžarovala príjemný, bezprostredný
a bezproblémový prístup členov zoskupenia, k jednotlivým ľuďom –
oslavenkyniam - ženám z Klíža aj ostatným prítomným. Priviezli svoje
krásne umenie do príbytkov ľudí a s ním priviedli aj badateľnú lásku
k ľuďom, ktorú vyžarovali ich tváre, aj práca s hudobnými nástrojmi.
Tieto nástroje v ten krásny deň vyznievali zdanlivo krajšie, ako vo veľkej
koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave, alebo v Redute, či
iných koncertných pódiách. A to len preto, že boli bližšie k ľuďom,
bez akustických úprav, v jednoduchej miestnosti, čím umocňovali
dotyk krásy s duchom jednoduchých ľudí.
Verím, že to všetci prítomní, vnímali tak ako ja.
Vďaka vám pán Rehák, vďaka, že existujete, že ste sa strafili svojimi
aktivitami do ministredu vesmíru. Kiežby Vás mohli naklonovať a tak
rozmnožiť na milión aktívnych ľudí spätých s prírodou a oddaných
kráse a dobru. Takých, čo si ctia a vážia ženy i v dnešnej ťažkej dobe.
Ďakujem, že som tam mohla byť aj ja a moja duša sa mohla nadýchať
čerstvej lásky k človeku, k umeniu i k prírode.
Prajem vám, milí Klížania, veľa zdravia, síl a dobrej pohody pri
vašich spoločných stretnutiach.
Gizela Časnochová
Veľký Biel

Krásne slnkom zaliate ráno bolo prvým potešujúcim darom pre
všetky ženy Slovenska 8. marca, v deň osláv Medzinárodného dňa
žien. Skoro každá žena tento svoj sviatok začína oslavovať od rána
prácou, či na pracoviskách, alebo doma pri bežných každodenných
prácach v domácnosti. Iba tie staršie ženy – dôchodkyne, si prácu
môžu odložiť a tento deň plne využiť na vhodné oslávenie MDŽ.
Aj ja som mala potešenie z pekného výletu za krásami Nitry
a okolia a s manželom sme prešli pekné zákutia Horných Lefantoviec,
kde nás v obci vítal malebný kaštieľ a za obcou pri liečebni honosný
veľký kaštieľ. Popri ňom nový penzión s gastroslužbami pri jazierku,
ako aj pekne osadené lavičky, altán a už skoro dokončená úprava
ciest, parkovísk a celého okolia liečebne. Po ceste sme sa zastavili
v kaštieli v Oponiciach, kde stále krásne udržiavaný kaštieľ, známy aj
vo svete svojou knižnicou, ponúka návštevníkom veľa zaujímavosti
a ochotný personál na každom kroku.
Naša cesta ďalej smerovala do milej obce Veľký Klíž, ktorá je nám
dávno známa z motokrosových súťaží na okolí, kde úspechy šikovných
chlapcov na dvoch kolesách z AMK Veľký Klíž sledujeme už skoro
pätnásť rokov, hoci AMK pomaly oslávi 35 rokov svojej existencie.
Vo Veľkom Klíži na krátkej návšteve
u priateľov sedíme pri káve, keď zazvoní
telefón a volajúci pozýva priateľov a aj nás
– úplne cudzích ľudí – na posedenie a oslavu
sviatku MDŽ. Aj sme sa zdráhali s manželom
ísť na toto posedenie, ale presvedčili nás
V sezóne 2013 za klub jazdilo deväť jazdcov. Niektorým sa sezóna vydarila, iných preo tom, že sa budeme dobre cítiť.
A my sme zažili malý zázrak plný nasledovalo zranenie. Začnem od tej najvyššej triedy. MX3 Open jazdil Martin Bednár
na motocykli Kawasaki 450. S vlaňajšou sezónou môže byť veľmi spokojný. Odjazdil pätprekvapení.
Tento zázrak sa ako perla v šperku vyní- násť pretekov, najviac z klubových jazdcov. Skončil na prvom mieste v Slovenskom pohári,
ma v lone prírody, zasadený do svahu tesne na prvom mieste skončil aj vo Východoslovenskom pohári, čo je takzvaná východná zóna.
v podhorí. Tomu, že je tam všetko úzko späté V západnej zóne, ktorá pokrýva Západné a Stredné Slovensko a tu pretekal v pohári MX
s prírodou, nasvedčoval už oblúkovitý prístup – Tour, skončil na štvrtom mieste. V medzinárodných majstrovstvách Slovenska skončil
k hlavnej budove, kde nás vítala dvojčlenná na dvanástom mieste. Martin podal vynikajúci výkon. Odchádza z nášho klubu. Ďakujeme
delegácia historicky odetých ochrancov tohto mu za reprezentáciu klubu, oboch obcí a prajeme mu veľa motokrosových úspechov v jeho
prírodného raja, kde nás vítali aj dva milé športovej kariére.
Pavol Hudok po štyroch rokoch pauzy jazdil triedu MX3 Open na motocykli Honda
psíky a malebný mini amfiteáter z kamenných
schodíkov, plocha pódia so zástením ukazova- 500cm3. Zimná príprava bola na 100%. Hneď z jari pred prvým pretekom v Gbeloch si zlomil
la svoju krásu a hrdila sa tým, že je zmenšenou kľúčnu kosť a to čo bolo natrénované razom bolo preč. Počas roka mal ešte dve zlomenikópiou slávnych známych amfiteátrov. Určite ny - prsta na nohe a rebra. Nastúpil do troch pretekov, ale ich nedokončil. V poslednom
by v oklieštenej podobe dokázala prijať hoci preteku v Skýcove v meranom tréningu mal piaty čas, ale pretek nedokončil. Pri takýchto
zlomeninách klobúk dole, že vôbec nastúpil do preteku. Myslím, že zranenia sú vyliečené
aj hercov slávnych antických drám.
Prekvapenie najväčšie nás však stretlo, a nasledujúca sezóna bude iná. V triede MX2 jazdil Peter Obert na motocykli Kawasaki
keď sme vstúpili do krásnej zrubovej bu- 250. V Slovenskom pohári skončil na treťom mieste. Vo Východoslovenskom pohári skončil
dovy, kde nás čakala päťčlenná skupina AD na ôsmom mieste v MX Tour, v západnej zóne skončil na šiestom mieste a v medzinárodných
GLORIAM DEI – interpretov vážnej hudby, majstrovstvách Slovenska skončil na devätnástom mieste. Odjazdil desať pretekov. Podal
spolu s opernou speváčkou – členkou opery dobrý výkon. Triedu MX2 jazdil Robert Guoth na motocykli Kawasaki 250 cm3. V SlovesnSlovenského národného divadla v Bratislave, kom pohári skončil na siedmom mieste. V pohári MX Tour Západná zóna skončil na piatom
milou pani Katarínou Ofúkanou. Jednodu- mieste. V medzinárodných majstrovstvách Slovenska skončil na 25.mieste, tu odjazdil len
ché, úprimné privítacie slová pána Gabriela jeden pretek. Podal dobrý výkon. Triedu MX2 jazdil Tomáš Valach na motocykli Kawasaki
Reháka, majiteľa tejto krásy a organizátora 250 cm3. Po neskoršom vstupe do sezón mal kondíciu na dobrej úrovni a to sa prejavilo
tohto krásneho podujatia - oslavy MDŽ – boli aj v pretekoch, ktoré odjazdil. V Slovenskom pohári skončil na šiestom mieste, v MX Tour
umocnené aj voľným prístupom pobehu- západná zóna skončil na ôsmom mieste. V pretekoch Majstrovstiev sveta MX3 v Šenkvijúcich detí, sem – tam aj vbehnutím milé- ciach skončil na 23. mieste z tridsaťjeden pretekárov. V medzinárodných majstrovstvách
ho psíčka, ktorí ako keby vedeli, že nemajú Slovenska skončil na 22.mieste, keď odjazdil jeden pretek seriálu. Celkove odjazdil päť
vyrušovať, vchádzali a vychádzali potichu pretekov. Podal dobrý výkon. Kategóriu MX3 hoby jazdil Marek Najman na motocykli
do provizórnej koncertnej sály, nevyrušovali Yamaha 450 cm3. V pohári MX Tour západná zóna skončil na piatom mieste, v Slovenskom
ani hudobníkov, ani divákov. Ľahko dokázali pohári na 46. mieste, kde bol hodnotený z jedného preteku. Odjazdil štyri závody. Podal
preklenúť prísne regule veľkých koncertných spoľahlivý výkon. Kategóriu MX2 hoby jazdil Andrej Stanko na motocykli KTM 150 cm3.
sál s jednoduchosťou vnímania krásy hudby V Slovenskom pohári skončil na treťom mieste, v pohári MX Tour západná zóna mu patrilo
v malebnom, nenaaranžovanom, bez akus- tretie miesto. Vo Východoslovenskom pohári skončil na 16.mieste. Podal dobrý výkon.
Lukáš Brázdil jazdil kategóriu MX2 hoby na motocykli KTM 150 cm3. Odjazdil dva preteky.
tickom prostredí v lone prírody.
Východoslovenský pohár 59. miesto, jeden pretek a MX Tour 71. miesto, jeden pretek. Mal
Až moja duša tíško slzila od šťastia.
Prenádherné sólo opernej speváčky pani vážne zranenie kolena, kde mal nadtrhnuté aj roztrhané bočné väzy a bolo po sezóne.
Kataríny, ako aj výber repertoáru a bezchybné Kategóriu MX4 jazdil Bc. Rudolf Mihaleje na motocykli Honda 450 cm3. V Slovenskom
umelecké stvárnenie všetkých skladieb váž- pohári skončil na 38. mieste, v MX Tour pohári západnej zóny skončil na 25. mieste. Na jeho
nej hudby vysoko fundovanými interpretmi, vek podal spoľahlivý výkon.
priblížili prítomným vážnosť aj veselosť vážnej
Všetkým jazdcom ďakujem za reprezentáciu a prajem do novej sezóny veľa síl a šporhudby dielami starých i novodobých majstrov tového šťastia.
tohto krásneho umenia. Charizma interpretov
Milan Hudok, prezident a manager AMK

Zhodnotenie jazdcov motokrosového
teamu v sezóne 2013
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FUTBAL
A-mužstvo

9. 3. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Družstevník Nadlice 9 : 5 . Góly OŠK: Masár 3, Kučera Š. 3, Šesták 3.
Zostava OŠK: Peciar – Šiška, Stanko Marek, Kučera
M., Spišák ml., Tíleš, Kučera J., Šesták, Vaňo, Kučera
Š., Masár. Striedali: Holák, Pavlíček
Zápas s Nadlicami bol generálkou na jarnú časť sezóny. V stretnutí sme boli jasne lepším mužstvom,
čo sa odzrkadlilo aj na vytváraní a premieňaní
šancí. Strelci si góly spravodlivo rozdelili, aj keď
skóre zápasu mohlo byť ešte vyššie. Vďaka útočnej
aktivite nášho mužstva sme však inkasovali 5 gólov, čo musí byť varovným signálom pre celú časť
jarnej sezóny. Generálka vyšla na výbornú, čo sa,
dúfajme, ukáže v prvom majstrovskom stretnutí
v Dolných Našticiach.
Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začala
predohrávkou
30. kolo 16. 3. 2014 TJ Družstevník Dolné Naštice – OŠK Veľký Klíž 2 : 4 (1 : 2) Góly OŠK: Masár

2, Kučera Š., Kučera J. Zostava OŠK: Peciar – Šiška,
Kučera M., Chrenko J., Kučera J., Gajdoš, Bielich P.,
Šesták, Vaňo, Kučera Š., Masár. Striedali: Stanko
Marek, Matkovčík.
Na prvý zápas jarnej časti sme cestovali na ihrisko
Dolných Naštíc, ktorý sme odohrali ako predohrávku 30. kola v rámci súťaže. Zápas sa hral na mokrom
teréne, bol viac o bojovnosti ako o futbalovej
kráse. Dostali sme sa rýchlo do vedenia, čo nám
však neprinieslo potrebný pokoj na naše kopačky.
Iniciatívu postupne prebrali domáci, no boli sme
to práve my, komu sa podarilo opäť skórovať.
Domáci do polčasovej prestávky ešte dokázali
znížiť. Pár minút pred koncom 1. polčasu sme
mohli zvýšiť skóre na rozdiel dvoch gólov, avšak
strela M. Vaňu šla tesne vedľa ľavej žrde domácej
brány. Aj keď v druhom polčase boli v držaní lopty
aktívnejší domáci hráči, i tak sme mali zápas pod
kontrolou. Vyrážali sme do brejkových situácii
a strelili sme ešte ďalšie góly. Prvý zápas jarného
kola sme zvládli, zaslúžene sme zvíťazili a zaznamenali prvé 3 body.
16. kolo 23. 3. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Priehrada Nitrianske Rudno 6 : 3 (4 : 2). Góly OŠK:

BOLI SME PRI BABYLONE

V druhú marcovú nedeľu sa priaznivci turistiky o 10 hodine stretli pri Lázni
za slnečného počasia a modrej oblohy. Privítanie a oboznámenie s trasou
povedal predseda klubu, Vlado. A tak sme vykročili. Pri starom cintoríne pridali
svoje kroky k našim ďalší turisti. V okolí chaty na Krniciach bol čulý pracovný
ruch, nepomohli sme, poľovníci sú šikovní. Chvíľu oddychu sme si dopriali na Holienovej, odkiaľ bol
výhľad na našu dolinu zahalený miernym oparom, no potešili nás prvé kvety ponikleca, vykúkajúce
z trávy. Prišli dve turistky z Partizánskeho aj so psom a skoro bola bitka. Jedného psa sme už mali, asi
tretina z toho čo prišiel, ale taký bol útočný, silou mocou si s prišelcom chcel zmerať sily, len majitelia
nedovolili. Prvé rozlúčenia, povinnosti zmenšili náš počet. Lesným chodníkom pokračujeme v trase
aj v rozhovoroch, na križovatke vždy rozhodujeme kadiaľ a odrazu pred nami stojí romantická stavba
z konca 19. storočia, ktorú nechala postaviť kňažná Oldenburgová ako letohrádok Babylon. Miesto je
navštevované a aj tu stretávame svojich známych. Využijeme prírodný stôl, rozložíme obed a najeme
sa. Ďalší dvaja naši prišli zo Šípku cez „Ondrej chatu“ a tak celkový počet dosiahol číslo 34. Treba ísť.
Po pár metroch prichádzame k evanjelickej kaplnke s hrobkou majiteľov brodzianskeho kaštieľa.
Pokračujeme lesným chodníkom do Brodzian, tam stojí renesančný kaštieľ zo 17. storočia obklopený
anglickým parkom, v ktorom sa práve prebúdzala príroda, smutná vŕba mala svetlozelené lístočky,
kačice plávali po kaskádach v Geradzi, oáza pokoja. Navštívili sme miestne pohostinstvo, v ktorom
nastala ďalšia deľba: odchod autom, autobusom a pešo. Po modrej značke vykročili len dvanásti.
Slnko nás zohrievalo a tak sme si pri obrázku dopriali oddych a užívali si pohodu. Posledné kilometre
a pri Lázni sa lúčime a tešíme sa na ďalšiu turistickú akciu. Dovidenia.

Dana Smatanová

číslo 3/2014
Masár 3 ( 1 z 11 m ), Kučera J., Kučera M. (11
m), Kučera Š.
Zostava OŠK: Peciar - Šiška, Kučera M., Chrenko J.
Kučera J. Gajdoš, Šesták, Bielich P., Vaňo, Kučera Š.,
Masár. Striedali Spišák ml., Stanko Marek, Chrenko R.
V stretnutí nebolo vidno rozdiel medzi mužstvami
v tabuľke. Už v 6. minúte sme sa ujali vedenia
po priamom kope J. Kučeru, kedy brankár hostí
podcenil loptu takmer z 30. metrov a tá skončila
za jeho chrbtom. O pár minút bolo 2:0 zásluhou
premeneného pokutového kopu Masára. Po tomto
momente sme však zaspali, súper bol aktívnejší,
dominoval v držaní lopty, vďaka čomu sa mu
podarilo vyrovnať. Do polčasovej prestávky sme
i tak šli s vedením, keď sme v rozpätí 5 minút zvýšili
skóre stretnutia na 4:2. Hneď od polčasu sme sa
na súpera vrhli útočnou hrou, čo viedlo k streleniu
dvoch gólov v rozpätí 3 minút a o zápase bolo
rozhodnuté. Hostia skorigovali stav v 81. minúte,
čo aj tak na výsledku stretnutia nič nezmenilo.
Aj keď sme inkasovali 3 góly, opäť sa potvrdila
a prevažovala silná ofenzíva mužstva a zaslúžene
sme efektivitou pri využívaní šancí zvíťazili.
MaS

DORAST
Predohrávka 30.kolo 16.3. Bystričany- V.Klíž
0:10 (0:5) góly - Valný P.- 4, Bielich J.- 2, Maťašeje Š., Žikavský R., Matejov R., Beliansky S. (11m)
Prvý jarný zápas sme odohrali na veľmi ťažkom
podmočenom teréne. Počas celého zápasu sme
boli jednoznačne lepším mužstvom. V 30.minúte
bolo 0:4. Šancu dostali aj hráči z lavičky. Nebyť
vody stojacej na ihrisku, rozdiel v skóre by bol
ešte väčší.
16.kolo 23.3. V.Klíž- Nitrianske Pravno 0:4 (0:2)
V prvom domácom zápase sme nestačili na tabuľkového suseda. Hostia mali viac z hry, viac šancí
aj lepší pohyb na ihrisku. My sme sa dokázali len
ťažko presadzovať proti ich dobre organizovanej obrane. Ani v druhom polčase sa obraz hry
nezmenil a v 80. a 90. minúte sme po rohoch a
nedôslednom bránení inkasovali. 
MiS

ŽIACI
Prípravné zápasy
KRNČA – VEĽKÝ KLÍŽ 6:1 gól M.Bielich
VEĽKÝ KLÍŽ – KRNČA 0: 6

-pm-

■ Účastníci tretieho turistického podujatia v tomto kalendárnom roku na vrchu Holienová.
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