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• Zraz Krásistov sa vydaril (str. č. 1 a č. 5)

Veľmi silné dávky emócií, radosti z nečakaných stretnutí, pocit spolupatričnosti, ale i hrdosti
na naše turistky a turistov, ktorí to všetko pomáhali zabezpečiť, vedomie, koľko ľudí nám nezištne
pomohlo, to všetko a ešte možno niečo navyše nás uistilo v presvedčení, že spod Tríbečských hôr,
z Veľkého Klíža sme do sveta poslali jednu veľkú a dobrú správu…

ZRAZ KRÁSISTOV VO VEĽKOM KLÍŽI SA VYDARIL
Na Michalovom vrchu a Vrch Hore tisícka návštevníkov!!

■ Srdečné ranné vítanie návštevníkov v centre obce turistkami z domáceho KST Ostrá.

Foto – Peter Maťašeje

Niekedy koncom septembra v roku 2007(!!) sa v našom turistickom klube začalo hovoriť
o nápade, zorganizovať jedno z najvýznamnejších turisticko – spoločenských podujatí akým
každoročne býva Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Myšlienka stále žila a ohlasy
turistickej verejnosti boli tomuto zámeru naklonené. V roku 2008, presne 7.marca, dal náš klub
oficiálnu prihlášku na usporiadateľstvo. O rok nato, na vrchu Baske sme už vystupovali ako
oficiálni kandidáti na usporiadateľstvo stretnutia v roku 2013. Definitívnu bodku za všetkými
snahami dal predseda KST Peter Perhala, ktorý vydal 11.mája 2012 pre Regionálnu radu KST
Topoľčany a náš klub Ostrá Veľký Klíž poverenie na prípravu a organizačné zabezpečenie
jedného z hlavných podujatí KST v roku 2013.
Prvé boli povolenia. Už na jeseň a v závere roku 2012 vydali súhlas na konanie všetky
dotknuté úrady a organizácie. Začali prípravy. Bolo treba vynaložiť veľa úsilia, obetavosti,
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■ Davy ľudí na Vrch Hore.

Foto – Marian Radošovský
voľného času. Tiež ale aj nadšenia a oduševnenia pre to, aby sa
konečný cieľ vydaril. Konečne tu
bol predposledný májový víkend.

Otvorenie podujatia
v Starom Klíži

V piatok 24.mája sa domáci,
ale i hostia zišli krátko pred 19
–tou hodinou v areáli skanzenu
„Starý Klíž“. Piesňou Slovensko
moje spevácky súbor Chor de
Clus zahájil dianie príjemného,
hoci trochu chladného májo■ Ako na skutočnej olympiáde. Ako naozajstný ceremoniál. vého večera. Slova sa potom
(O olympiáde detí viac na str.č.2.) Foto – Darina Halmová
(Pokračovanie na str. č. 5)

Pred niekoľkými dňami sa skončilo
Veľkonočné obdobie, v ktorom si každý
rok pripomíname apoštola Tomáša. S krátkym odstupom času sa môžeme ešte raz
k nemu vrátiť a pozrieť sa na jeho známy
príbeh z iného zorného uhla. Tento pohľad
je aktuálny aj pre nás.
Svätý Ján vo svojom evanjeliu opísal,
ako sa vzkriesený Pán Ježiš na Veľkonočnú nedeľu prvý raz zjavil apoštolom vo
Večeradle. Podľa vtedajšieho označovania
času nedeľa bola prvý deň v týždni. Avšak
Tomáš nebol s nimi. Nevieme, kde bol,
kde sa zdržal, nepoznáme príčinu jeho
neprítomnosti. Rozhodujúca je skutočnosť,
že chýbal v spoločenstve v takej dôležitej
a vážnej chvíli.
Táto absencia sa mu neoplatila. Kým
ostatní apoštoli videli vzkrieseného Pána
Ježiša a presvedčili sa, že žije, Tomáš zostal
pozadu ochudobnený o tento poznatok
a zážitok. Apoštoli už prežívali radosť
a istotu, ale Tomáš sa zatiaľ zmietal v pochybnostiach a nedôvere.
Prenesme si túto situáciu do nášho
života. Cirkev od nás žiada, aby sme sa
v nedeľu zúčastnili na svätej omši. Máme
vytvárať spoločenstvo Kristových priateľov,
ktorí počúvajú jeho slová a slávia svätú
omšu. V nej Pán Ježiš znovu sprítomňuje
svoju kalvársku obetu.
Je veľmi dôležité, aby nikto nechýbal.
Kto bude chýbať, môže počítať s tým, že
jeho život zostane trvalo ochudobnený o tie
milosti, ktoré mu uniknú neúčasťou na tej
konkrétnej svätej omši. Taktiež nebude
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 V predvečer 1.mája sa v obci Veľký Klíž
konala tradičná udalosť – Sadenie mája. Škôlkari so svojim programom obohatili slávnosť
v oboch častiach obce. Starosta obce Jozef
Bielich privítal prítomných a pozval ich na májovú veselicu do kultúrneho domu. Speváčky
súboru Chor de Clus pridali kyticu piesní
a hasiči bez ujmy na zdraví posadili krásny,
štíhly a vysoký máj, ktorý nám krášlil naše
verejné priestranstvá celý mesiac.
 Vdp. Milan Kováč, toho času pôsobiaci
v Hornej Maríkovej (v minulosti pôsobil
v našej obci), člen Spolku slovenských spisovateľov, bol hosťom v SND, v programe Adely
Banášovej Trochu inak. Známa moderátorka si ho pozvala pri príležitosti vydania jeho
novej básnickej zbierky. Uvedený program
odvysielala v máji televízia TA3.
 Už od svojho vzniku je badať výrazný podiel
na verejnom živote v činnosti Občianskeho združenia Tu žijeme. Zatiaľ posledným
je zorganizovanie brigády, ktorá sa konala
1.mája. Celkom 100 stromčekov vysádzalo 11
brigádnikov na starom cintoríne v Klížskom
Hradišti. Stromčeky sú vysadené na strane
od poľnohospodárskej pôdy, a sú a budú prirodzenou hranicou medzi ním a spomínaným
posvätným miestom. Okrem vysadenia bol
cintorín aj vykosený.
 Prvé sväté prijímanie bolo v našej farnosti
v nedeľu 5.mája. K sviatosti pristúpilo šesť
detí. Traja chlapci (všetci z Ješkovej Vsi)
a tri dievčatá (dve z Klížskeho Hradišťa
a jedno z Klíža).
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Občianske združenie Starý
Klíž oznamuje...
Zaujímate sa aj Vy o kultúrne dedičstvo
našich predkov? Alebo máte vlastný archív
a chcete sa s ním podeliť? Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry v Bratislave,
na čele s Mgr.art. Vladimírom Kyseľom hľadá
externých spolupracovníkov. Preto pozýva
všetkých záujemcov budovať centrálnu databázu informácií o tradičnej ľudovej kultúre
Slovenska. Centrum záujemcom poskytne
informácie, dá návod i materiály a zapožičia
potrebnú techniku, napr. kameru. Viac informácií nájdete na www.ludovakultura.sk,
kde nájdete e-mailový i telefonický kontakt.
Hlavne, keď je dedičstvo nehmotné, si
ho musíme chrániť a dokumentovať . Svojim
predkom môžeme vzdať úctu aj tým, že si
budeme vážiť kultúrne dedičstvo, ktoré nám
zanechali.
Anna Húdoková

POMOHLI NÁM, ĎAKUJEME!!!
Naozaj to bolo doposiaľ najväčšie podujatie,
aké kedy v klížskej doline kto zorganizoval.
Stretnutie „Krásistov“ zanamenalo široký
záujem ľudí z celého Slovenska, niekoľkí
jednotlivci prišli aj zo zahraničia. Stálo nemálo
úsilia pripraviť a zorganizovať ho. Desiatky
ľudí z KST Ostrá Veľký Klíž vynaložili veľké
úsilie a obetovali svoj voľný čas. Mali sme však
pomoc aj od iných organizácií a jednotlivcov.
Chceme im takto verejne poďakovať za ich
pochopenie, za finančnú a materiálnu pomoc,
za ústretovosť. Boli to:
• starosta obce Veľký Klíž Jozef Bielich
a Obecné zastupiteľstvo obce
• starosta obce Ješkova Ves Pavol Greguš
a Obecné zastupiteľstvo obce
• primátor mesta Partizánske
Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
• primátor mesta Bánovce n/B. Marián
Chovanec a Mestké kultúrne stredisko
Bánovce n/B.
• primátor mesta Topoľčany Ing. Peter
Baláž
• Agrocoop Klátova Nová Ves,
• majiteľ reštaurácie „Salaš Kostrín“ Emil
Chovanec
• Občianske združenie Tu žijeme
• Poľovné združenie Vrch Hora Veľký
Klíž
• spevácka skupina Chor De Clus
• AMK motokrosový klub Veľký Klíž
• OŠK Futbalový oddiel Veľký Klíž
• K lub Slovenských turistov Veľké Uherce
• Gabriel Rehák
• Ing. Bartolomej Pavkov, LS Skýcov
• Miloslav Sasko
• Ing. Peter Holák
• Milsy Bánovce n/B.
• Ing. Oto Mikloš, Pekáreň Bratpek Bánovce n/B.
• Hostinec Mária Šusterová
• Potraviny Vojtech Šelmeci
• Roman Hlavačka
• COOP Jednota Topoľčany
Za KST Ostrá Veľký Klíž
predseda Peter Maťašeje

číslo 5/2013

Máj

Studený máj – v stodole raj. Májová kvapka
za dukát stojí.
Máj je piaty mesiac gregoriánskeho kalendára
v roku. Má 31 dní. V starom rímskom kalendári
bol tento mesiac zasvätený bohyni Maji (lat.
Flos – kvet), preto sa v tento mesiac oslavoval
aj jeden z veľkých rímskych sviatkov – floralie. Májom môže byť nielen jeden z mesiacov
v roku, ale nazýva sa tak i mladý strom, nosený
v minulosti slávnostne na začiatku jari, alebo
leta po dedine, dnes na Slovensku stavaný k 1.
máju. Máj je i ovenčený stromček ako symbol
dokončenia stavby – glaicha.
Všetci poznáme ľudové porekadlo: Máj – lásky
čas. Záhradkári by si ho mohli zmeniť na Máj –
záhrady čas. V tomto jarnom období si záhrady
vyžadujú veľa našej pozornosti, ktorá sa nám
neskôr zúročí v podobe radosti z prvej úrody
a plodov našej práce – z chutného ovocia, zeleniny, či potechy z krásneho trávnika a upraveného
okolia našich domov.
V máji nezabudnite:
• Vysadiť okenné debničky, závesné nádoby
a nádoby na terase či balkóne kvitnúcimi letničkami. Do nádob na balkóne možno v tomto
období vysadiť aj priesady zeleniny a byliniek.
• Koncom mesiaca vyniesť von exotické dreviny
v nádobách, ktoré zimovali v zimných záhradách
a pivniciach, do polotieňa možno vyniesť aj
izbové rastliny. Tu môžu ostať až do septembra.
Máj je zároveň ideálnym obdobím na nákup
exotických drevín.
• Založiť nové jazierka a vodné plochy, vysádzať
vodné rastliny a lekná.
• Nasypať okolo ruží hnojivo na ruže s postupným uvoľňovaním živín.
• Vysádzať na záhony predpestované priesady
letničiek. Ideálne je vybrať si na to deň, keď je
zamračené, prípadne mierne mrholí.
• Rezom upraviť odkvitnuté kry. Odstrániť treba
staré, bohato rozvetvené konáre, na ktorých
bolo málo kvetov. Rezať treba vždy nad pukom,
ktorý smeruje von z kra.
• Vyššie trvalky vyviazať k opore.
• Začiatkom mesiaca ešte možno vysadiť hľuznaté rastliny – gladioly, georgíny alebo kany.
• Založiť pri chalupe kvetinovú lúku.
Máj je na to ideálny mesiac. Treba pritom použiť
špeciálne trávne osivo, predpokladom úspechu je
aj dobre pripravená pôda. Ak ste to ešte nestihli,
môžete si aj v tomto období založiť nový trávnik.
• Vysádzať ihličnany, vždyzelené dreviny,
trvalky a ruže s koreňovým balom.
ts

Detská športová olympiáda v MŠ

Materská škola sa zmenila na olympijský areál. Konal sa 1.ročník detskej športovej
olympiády. Nechýbala olympijská vlajka, olympijský oheň, ani olympijská hymna, ktorú
deti na začiatku podujatia zaspievali. Cieľovou skupinou boli deti MŠ Veľký Klíž, kde prostredníctvom športových aktivít sme u detí podporovali radosť z pohybu, viedli sme ich
k zdravému športovému zápoleniu. Deti súťažili v šiestich športových disciplínach. Svojimi
výkonmi potvrdili svoju šikovnosť, zdatnosť a vytrvalosť. Za zvládnutie pohybových disciplín
boli deti odmenené naozajstnou medailou, diplomom a nechýbala ani sladkosť. Víťazmi sa
stali všetky deti, pretože každý urobil niečo pre svoje zdravie a každý z nich poctivo a čestne
súťažil. Na záver sme si spoločne zaspievali: „Pretekáme, súťažíme, to je paráda, hurá, hurá,
trikrát hurá, nech žije naša olympiáda.“ Úsmevy na tvári detí, zážitky a radosť, s akou deti
rozprávali o olympiáde nám potvrdili, že deti majú pohyb rady. Zážitky boli neopísateľné
a popoludní deti opäť chceli súťažiť.
Darina Halmová

číslo 5/2013

(Dokončenie zo str. č. 1)
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počuť slová Svätého písma a ich vysvetlenie, ktoré by mu mohli priniesť svetlo do života
a prežiariť jeho tmavé chvíle a temné udalosti.
Každá Božia milosť, každá Božia inšpirácia, každá informácia Božieho slova, je
vzácnym darom pre náš život. Veľkosť tohto daru si nevieme dostatočne oceniť. Ak tieto
Božie dary zanedbáme, začneme sa oneskorovať. Budeme zaostávať za svojimi možnosťami
a schopnosťami, ktoré nám Pán Boh zveril, aby sme mali podiel na uskutočňovaní jeho
plánu vo svete.
Ľudia, ktorí to pochopia, sa nebudú naivne pýtať, či v nedeľu naozaj musíme ísť
do kostola, či sa dopustíme naozaj ťažkého hriechu, ak nepôjdeme. Zrelý kresťan jasne
cíti, že ochudobňuje svoj život a mení správne poradie životných hodnôt zakaždým, keď
v nedeľu dá čomukoľvek prednosť pred svätou omšou.
Tomášov príbeh je naozaj príbehom nádeje. Aj pre toho, kto zaváha, kto zlyhá, nie je
nič stratené. Práve vo chvíli, keď to Tomáš najviac potreboval, Pán Ježiš mu vyšiel najviac
v ústrety. Nevyčítal Tomášovi, nekritizoval ho, ale dal sa mu poznať.
Každý z nás by si mohol položiť otázky: Koľko Božích milostí, ponúk a darov som
doteraz premeškal a premárnil? Kde som mohol byť, keby...? Kde som zostal, pretože...?
Pán Ježiš pomohol Tomášovi. Aj nám ponúka svoju pomoc i lásku. Veríme v neho.
Nech nám naša viera pomáha dobre a múdro si usporiadať život. Nech sa nezmietame
medzi vierou a pochybnosťami. Nech nedávame prednosť záujmom tohto sveta pred záujmami Božími. Účasť na nedeľnej svätej omši nevnímajme ako nemilú povinnosť. Viďme
v nej možnosť, príležitosť, ktorú nám Pán Boh dáva, aby sme boli s ním a aby nás mohol
obdarovať svojimi milosťami a svojím požehnaním. Príbeh apoštola Tomáša môže byť pre
nás poučením i povzbudením.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

SVIATOK NAJDRAHŠÍCH BYTOSTÍ

V mesiaci máj 2013 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Marek Bujna
- Kl. Hradište 126 -60 rokov
Emília Paulejeová - Kl. Hradište 210 - 60 rokov
Ivan Bujna
- Klíž 64
- 60 rokov
Mária Dolná
- Klíž 215 
- 60 rokov
Ján Turček
- Kl. Hradište 114 - 60 rokov
Alojz Mikula
- Klíž 76 
- 70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Margita Sasková - Klíž 107 
- 81 rokov
Irena Dzianová - Kl. Hradište 187 - 82 rokov
Amália Sasková - Kl. Hradište 35  - 84 rokov
Ján Gút
- Klíž 55
- 86 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
20.5.2013 Karin Gucká,
rodičia Zuzana a Miroslav

Či vieš mama koho rada, koho objať sa mi žiada? Komu kvietok posielam, kohože to rada
mám? Nuž len teba jedinú, milovanú maminu.
25.5.2013 Lýdia Bilčíková
a Ing. Mário Šmalo
V mesiaci máj oslavujeme sviatok našich vzťah ku svojim najbližším, ale aj ku všetkým
najdrahších bytostí – DEŇ MATIEK. V obci občanom obce. Poďakovanie patrí aj všetkým
sa oslava konala druhú májovú nedeľu 12.5. tým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave
2013 v kultúrnom dome. Pozvané boli všetky a celkovom priebehu tohto podujatia, ako aj
Anton Benko * 10.2.1925 † 15.5.2013
mamičky, staré mamy a babičky z obce, aby zúčastneným divákom.
spoločným posedením oslávili svoj sviatok. Na záver slová Milana Rúfusa:
SPOMIENKA
Pre spríjemnenie celého podujatia ich čakala
Pane,
ktorý
si
na
nebi,
Dňa 20. mája si priposlávnostne vyzdobená sála, ako aj pohostenie.
zachovaj všetkým deťom mamy.
menieme 20. výročie
Slová vďaky a uznania vyslovil v úvodnom
úmrtia nášho otca
Nech ako cesto na chlebík
príhovore starosta obce Jozef Bielich. V jeho
a starého otca
im
rastú
v
teple
pod
rukami.
slovách odznelo poďakovanie za dar života,
za lásku, starostlivosť, opateru, nekonečnú
Zachovaj nám oboch rodičov,
Juraja Gajdoša
trpezlivosť a obetavosť. Po slávnostnom príveď dve ruky od Teba máme.
z Klížskeho Hradišťa.
hovore bola daná príležitosť deťom MŠ, aby
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
S láskou spomínajú
sa aj ony poďakovali spôsobom im blízkym
Pre ocka jednu, druhú mame.
dcéry
Mária,
Emília
a Anna s rodinami.
piesňami, básňami, tančekmi pod vedením
Darina Halmová
svojich učiteliek. Deti ukázali na javisku svoju
šikovnosť, usilovnosť a predovšetkým odvahu,
vystúpením pred tak veľkým obecenstvom
na javisku. Na znak lásky a vďaky vo svojom
O hymne klubu sa hovorilo už pri jeho vzniku. To známe… ,,bolo by dobré..“ Iste, dobrý
vystúpení sa deti rozlúčili piesňou „Veľmi ťa nápad. Nikto sa však nepodujal zrealizovať ho. Až prešlo takmer desať rokov, čo je vlastne doba,
ľúbim, mama“ a mamičkám odovzdali dar- existencie KST Ostrá. Príjemným prekvapením bolo, keď prednedávnom jeden z aktívnych členov
čeky v podobe kvietka a roztvorenej knihy. hymnu priviedol na svet. Zložil text, navrhol hudbu. Nie je to nikto iný, ako Marek Bujna, niekdajší
Pozvanie na tento veľký deň prijal aj spevácky kapelník našej dychovej hudby, v súčasnosti, okrem iného, výrazná postava klížskej turistiky.
súbor z Brodzian, ktorý celé toto poduja- Vďaka nemu sa naši turisti môžu pochváliť niečím tak originálnym, ako je vlastná hymna klubu
tie spríjemnil prekrásnym spevom piesní.
(na rozdiel od niektoV závere svojho spevu spevácky zbor vyzval
rých spoločenských
prítomných k slávnostnému prípitku, kde
organizácií, ktoré sa dopozdvihli pohár na zdravie všetkých mám,
posiaľ nedokázali prena ich krásu a predovšetkým na materinský
zentovať ani, napríklad,
cit. Srdečná vďaka za tak príjemne strávené
vlastným znakom). Prepopoludnie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí
miéra hymny sa uskutoto podujatie spríjemnili teda deťom MŠ, Text hymny klížskych turistov.
točnila pri príležitosti
3. Z Kračín cez Klíž na Pláňu turisti si spiespeváckemu zboru z Brodzian, rodičom detí, Dedinka pod horami
vajú. Tam, kde všetci bývame, Veľký Klíž
slávnostného programu
pod horami obklopená kopcaju voláme.
ktorí si našli čas a priviedli svoje deti na vy- 1.mi.Dedinka
počas Zrazu čitateľov
Tam, kde všetci bývame, Veľký Klíž ju
4. Pláňa, Zbudov, Vrbina to je naša dedistúpenie. Veď aj takto chceme vštepovať lásku voláme.
na. Tam, kde všetci bývame, Veľký Klíž
časopisu Krásy Sloven2.
Pláňa,
Zbudov,
Kračiny,
krásne
kúty
deju
voláme.
ku kultúre, ku spoločenským podujatiam diny. Tam, kde všetci bývame, Veľký Klíž 5. Dedinu spod kopčekov lemuje Vrch ska na Vrch Hore.
v obci, aj takouto formou chceme prehlbovať ju voláme.
Michalov. Ten je blízko Vrch hory, kde ti

HYMNA KLUBU

srdce zahorí.

Peter Maťašeje
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Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!
IV.časť Farský kostol Všetkých svätých

V roku 2013 si naša obec i farnosť pripomína významné jubileum – 210 rokov od postavenia farského
kostola v rokoch 1801-1803. K stavbe nového kostola sa rozhodlo z dôvodu, že pôvodný, starý kláštorný
kostol bol už podľa správy z kanonickej vizitácie z roku 1755 veľmi starý a hrozilo mu zrútenie. Tento
kostol bol u nás postavený ako prvý, ešte z čias opátstva. Zasvätený bol k úcte Všetkých svätých. Celý bol
murovaný, pokrytý šindľom. Podľa veľkosti patril medzi prvé na okolí a podľa slohu medzi umeleckejšie
kostoly. Hlavný oltár siahal cez celú šírku kostola, bol význačný svojou starobylosťou ako i novším
pomaľovaním. Po obidvoch
stranách sanctuária boli bočné
oltáre – jeden zasvätený Panne
Márii a druhý Márii Magdaléne, obidva boli s hlavným
oltárom štýlovo jednotné. Zo
starého kostola nezostalo nič,
iba časť jeho krypty. Terajší
kostol je postavený približne
na mieste pôvodného.
V rokoch 1790-1814 pôsobil v našej farnosti farár Ondrej Turzo, ktorý sa zaslúžil
o postavenie farského kostola.
Je to v poradí už štvrtý kostol.
Dvestodesať rokov nie je málo,
Foto - Ing. Tatiana Sasková
ale ani tak veľa, ak ide o vek ■ 
kostola. Či sa niečo zachovalo
z pôvodného zariadenia, alebo nie, je ťažko povedať. To isté platí aj o zariadení z predošlých kostolov.
Niečo sa zničilo a niečo aj presunulo inde. Preto je dôležité pre budúcnosť niektoré vyradené veci
odkladať na jednom mieste, pretože sú majetkom farnosti a majú historickú hodnotu.
Náš kostol má vynikajúcu polohu tým, že sa nachádza na miernom návrší, je viditeľný už zďaleka.
Je chránený pred hlukom z ulice a k dôstojnému a pokojnému miestu prispieva i majestátna lipa – podľa
odhadu 400 ročná lipa. Prístup do kostola ponúkajú priestranné schody obrúbené širokým múrikom,
ktorý na samom vrchu ozdobujú dve kamenné sochy apoštolov – sv. Petra a jeho brata sv. Ondreja.
Je hodné spomenúť, že toto priestranné návršie je doplnené i lurdskou jaskyňou, ktorá v tomto
roku tiež slávi svoje jubileum – 100 rokov. Z vďaky za dielo, ktoré náš bývalý pán farár za 24 rokov
služby v našej farnosti vykonal, je vhodné spomenúť si na neho. Ondrej Turzo sa narodil 14. októbra
1759 v Beluši. Študoval v Nitre a posledné tri roky (1784-1786) v bratislavskom generálnom seminári
v čase, keď tam bol teológom aj Anton Bernolák. V rokoch 1790-1814 bol farárom u nás, odkiaľ ho
v roku 1814 pozvali za špirituála do nitrianskeho seminára. Tam 8. decembra 1822 umrel. Bol zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva. Na pokyn svojho biskupa Františka Xavéra Fuchsa
vydal preklad obsiahleho náboženského diela francúzskeho opáta Beaudrana s názvom „Príkladné
a obzvláštne histórie z najhodnovernejších spisovateľov zobrané... (Trnava 1807). Bola to zbierka
príkladov povyberaných z rozličných cirkevných prameňov a mohla slúžiť na zostavovanie kázní.
V tomto diele preukázal dobrú znalosť bernolákovskej spisovnej normy. Bol vášnivým zástancom
Antona Bernoláka v jazykovej otázke. Bol literárne činný, prispieval článkami do Katolíckych novín
a iných časopisov.
Mária Kňazejová

Postreh

Top udalosťou posledných dní, ktorá doznieva v nás, je stretnutie Krásistov. Preverilo silu
a schopnosti našich občanov, ich vôľu otvoriť
sa svetu, turizmu, návštevníkom „celého sveta“.
Autá značiek rôznych kútov Slovenska parkovali
v celej obci pozdĺž našich verejných komunikácií. V obci je málo miest na parkovanie. Jedným
z voľných miest na možné vybudovanie pár miest
na odloženie „železných tátošov“ je v Doline,
na mieste bývalej záhrady MŠ. Z tohto pozemku
bola odstránená ornica a dnes je tam skládka
rôznej stavebnej sute. Boli a sú rozličné nápady ako
skultivovať túto plochu. Je tu už roky neupravená,
zaburinená plocha. Pri vhodnej projekcii by sa
mohla stať buď ihriskom, alebo parkoviskom pre
návštevníkov obce a športových akcií na Hôrke,
turistov, hubárov... Táto rekultivácia by mala byť
spojená s opravou cesty, ktorá bola počas jarných
dažďov takmer zničená. Napriek týmto nedostatkom, ktoré vidíme my, domáci, ohlasy turistov
z ostatných kútov Slovenska počas spomínanej
poslednej veľkej turistickej akcie boli kladné.
Máme upravenú, čistú obec. A nechápali, že stále.
Ing. Tatiana Sasková

číslo 5/2013
Občianske združenie Starý Klíž občanom
našej obce nemusím predstavovať, veď predsa
každý pozná svojráznu “dedinku“ postavenú
na svahu oproti kostolu. Cieľom tohto združenia je podporovanie zachovávania tradičných
ľudových hodnôt, kultúry, remesiel, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
zviditeľnenie klížskej doliny vo svete.
A jedno takéto vydarené podujatie sa konalo aj v prvý májový deň. Pre veľvyslancov
a ich rodinných príslušníkov pôsobiacich
v Slovenskej republike ho zorganizoval riaditeľ
politickej sekcie Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR Mgr. Ľubomír
Rehák, PhD. s manželkou.
OZ sa rozhodlo ukázať krásu klížskeho
kroja, ľudové piesne a zvyky pri stavaní má-

Dobrá správa
do šíreho sveta
ja. Našu obec navštívil veľvyslanec Rakúska
J.E. Josef Markus WUKETICH, veľvyslanec
Chorvátska J.E. Jakša Muljačić, ruský veľvyslanec J.E. Pavel Kuznetsov, bieloruský veľvyslanec z Bratislavy J.E. Vladimír Serpikov,
bieloruský veľvyslanec J.E. Valery Voronetsky
z Viedne, J.E. Marois Kountourides z Cypru,
J.E. Rajiva MISRA z Indie, J.E. Djumantoro
Purwokoputro Purbo z Indonézie , J.E. Alexander Ben-Zvi z Izraela a Japonsko reprezentoval veľvyslanec J.E. Akira Takamatsu.
Okrem prehliadky ľudovej dedinky
a pásma sadenia mája, v ktorom účinkovali miestne speváčky zo spevokolu Chor de
Clus a ďalší miestni dobrovoľníci, nasledoval
hodnotný kultúrny program a pohostenie.
Na záver si hostia prezreli aj náš románsky jednoloďový kostolík sv. Michala s polkruhovou
apsidou z 11 st., nachádzajúci sa na miestnom
cintoríne, kde zaspievala Bc. Katarína Sasková
Biblické piesne Antonína Dvořáka.
Dobrá správa o klížskej doline a ľuďoch
v nej sa rozletela do šíreho sveta.
Anna Húdoková

DOMOV J E PR ÍSTAV

,,Všade dobre - doma najlepšie“ vraví nám stará ľudová múdrosť. Aby tomu skutočne bolo tak,
musíme k tomu prispieť aj my sami.
Pretože domov to nie je iba slovo či pojem. Čo všetko sa za týmto slovom skrýva? Sú to predovšetkým jednotliví členovia rodiny, ale i veci, ktorými sa doma obklopujeme. Tisíc maličkostí, ktoré
robia domov domovom. A práve reč týchto, neraz drobných doplnkov, má svoju zvláštnu moc. Môžu
sa nám privrávať milo, upokojujúco a vzbudzovať v nás dobrú náladu, ale naopak, môžu vyvolať aj
našu nevôľu, zlú náladu.
Lenže domov je aj byt, priestor, ktorý treba upratať. Aj hŕba riadu v kuchyni, aj plný kôš špinavej
bielizne. Skúsme sa pozrieť na svoj byt trocha inými očami. Slúži on nám alebo my slúžime jemu?
Máme v ňom dosť možností pre svoje záľuby? Aby sme mohli v ňom skutočne aj žiť, nielen v ňom
večne oprašovať drahé neúčelné zariadenie. Nazrime hoci do kuchyne. Koľko hodín zo svojho života
tam my, ženy, trávime? Práve preto by sme sa mali usilovať, aby kuchynské prostredie pôsobilo na nás
milo a aby sme sa tam dobre cítili nielen my, ale aj ostatní členovia našej rodiny. K tomu je potrebná
zručnosť, zmysel pre harmóniu a fantázia.
Naša rodina sa najviac zdržiavala práve v kuchyni. K mojim najkrajším zážitkom z detstva patria večery za masívnym stolom, kde sme si čítali rozprávky, kreslili, hrali Človeče nehnevaj sa a iné
spoločenské hry. Vídať takéto niečo aj dnes? V obývačke sliepňa televízor, v detskej izbe ide počítač
a z reproduktorov sa valí neidentifikovateľný zvuk. V kuchyni máme zopár prístrojov na uľahčenie
prác, čo je pre pracujúce ženy veľkou výhodou.
Chceme, aby sme sa domov radi vracali, aby sme sa doma cítili dobre, načerpali nových síl,
odpočinuli si, zabavili sa i snívali svoje životné sny. Nech náš domov má neopakovateľné čaro. Nech
sa stane nedobytným hradom, ktorý má cenu zlata. Nech je pre nás naďalej útočišťom i prístavom.
Anna Kňazeová
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ZRAZ KRÁSISTOV VO VEĽKOM KLÍŽI SA VYDARIL
ujal predseda KST Ostrá Veľký Klíž Peter Maťašeje, ktorý všetkých
privítal. Nasledovalo pásmo piesní domáceho súboru. Ten našich
hostí zaujal nielen nádherným spevom, ale i krásou nášho kroja.
Spev vystriedalo hovorené slovo, ktorého sa ujal riaditeľ vydavateľstva
Dajama RNDr. Daniel Kollár, CSc. Vo svojom príhovore predstavil
vydavateľstvo, publicistickú činnosť a osobitnú pozornosť, prirodzene, venoval predovšetkým časopisu „Krásy Slovenska“. Nasledovala
beseda a krátka vedomostná súťaž pre prítomných. Celý večer ukončil
pozvánkou na nasledujúci deň predseda domáceho turistického klubu.

Najočakávanejší deň

Nie, nebude dobre, hovorili si azda viacerí… Pršalo, mrholilo,
pohľad na oblohu nevyzeral príliš optimisticky. Všetkým, ktorí prichádzali však úsmev a radosť vyvolalo zvítanie sa a stretnutie s našimi
turistkami. S košíkmi, v ktorých mali chutné domáce koláčiky vítali
všetkých, ktorí postupne prichádzali. Z celého Slovenska, niekoľko
jednotlivcov bolo zo susednej Českej republiky, neskôr na Vrch Hore
sme sa zvítavali aj s jedným turistom z Kanady a na prekvapenie mnohých sa v turistickom dave pohybovali aj dve dievčatá z Thaiwanu(!!).
Ale vstúpme teraz spoločne do diania onoho dňa,
na ktorý sa u nás a nielen
u nás dlho bude spomínať.
Vstúpte prosím do deja podujatia, ktoré bolo naozaj historické. Jedno z najväčších,
či azda najväčšie aké kedy
Veľký Klíž zažil….
V červených tričkách
sa naozaj vynímajú a ich
koláčiky tak voňajú. Naše
turistky neobchádzajú nikoho a návštevníci poduja■ Z vystúpenia súboru Chor de Clus.
tia nevychádzajú z údivu.
“Tak takto nás nevítali asi ešte nikde“ počuť ohlasy z davu ľudí, ktorých
víta aj obec prostredníctvom ranného príhovoru v obecnom rozhlase.
Ešte predtým odpovedá na prvé zvedavé otázky redaktorke Slovenského
rozhlasu hlavný horský vodca podujatia Jozef Bielich. Zanedlho sa
ujíma slova Peter Maťašeje. Privítaním účastníkov oficiálne zahajuje program dňa. Dôležité pokyny pre všetkých má aj Jozef Bielich.
Zakrátko už všetci nastupujú na hlavnú túru, ktorej cieľom je Ostrá,
Veľký Vracov, Michalov vrch a napokon Vrch Hora. Ešte prichádzajú
šarmantné turistky z Oravy, autobusy z Trenčína a Považskej Bystrice
a ďalšie, no my už tiež musíme ísť. Treba byť na Vrch Hore.

Od šiestej rána…

... Marta Dobiašová a ďalšie kuchárky varia tri kotle gulášu. Ale
v teréne sú a postupne prichádzajú aj ďalší. Päťdesiat ľudí pracuje
každý na svojej vopred určenej pozícií. Zdá sa, že všetko je tak, ako
bolo plánované. Ani počasie a dažďové kvapky nestačíme vnímať.
Predpoludním už vítame všetkých čestných hostí. Okrem zástupcov
ústredia z KST v Bratislave a redakcie časopisu Krásy Slovenska
s radosťou vítame troch primátorov. Ing. Petra Baláža z Topoľčian,
Mariána Chovanca z Bánoviec N/B. a Dr. Jozefa Božika z Partizánskeho. Nemôže chýbať domáci starosta z Veľkého Klíža Jozef Bielich,
pozvanie prijala aj starostka susednej obce Klátova Nová Ves Ing. Iveta
Randziaková. Okrem iných hostí (z priestorových dôvodov nemôžeme
vymenovať všetkých) stojí za pozornosť účasť podpredsedu Klubu
českých turistov Jána Babniča. S miernym oneskorením prichádza
na Vrch Horu aj starosta Ješkovej Vsi Pavol Greguš.
V klubovej kronike je zaplnených dvadsaťtri a pol strany podpismi
účastníkov podujatia. Určite sa všetci nezapísali. Na historickej Vrch
Hore je tisícka návštevníkov. Tak sa zhodujeme spolu s viacerými
pri odhadoch konečného počtu. Ale pozor. Už sa to začína. Krátko
popoludní, tak ako včera nádherná pieseň speváckej skupiny Chor
De Clus upriamuje pozornosť na tribúnu. Privítanie účastníkov,
menovite aj všetkých čestných hostí. “Najkrajší kút v šírom svete…“,

(Dokončenie zo str. č. 1)

to už je na pódiu členka zboru Opery SND v Bratislave Bc. Katarína
Sasková. Je nádherný spev prerušuje dav potleskom počas piesne. Toto
asi nečakali. Katka sa po odspievaní musí vrátiť na pódium, Vrch Hora
tlieska! A páči sa aj Chor de Clus. Perfektne nacvičené a azda ešte lepšie
predvedené pásmo piesní dodáva podujatiu osobité čaro. Nasledujú
príhovory hostí. Komu nedať slovo? Nie, každý si ho zaslúži. Za to,
že prišiel, že nás podporil. Niekto materiálne, niekto možno len tým
že je tu. S nami. A teraz pozor. Trochu historická chvíľa. Premiéru
má hymna klížskych turistov. Na podujatí celoslovenského, možno
povedať medzinárodného významu. To už áno. Dianie pokračuje.
Nasledujú krsty dvoch nových knižných publikácií. Jednu z nich krstí
Miloslav Sasko. S bandaskou tekutiny. Je to naozaj benzín? Výstižné. Ide
o knihu „Najkrajšie autotrasy Slovenska“. O časopise Krásy Slovenska,
o knižných novinkách, ale i o novej spoločenskej hre hovorí Dr. Daniel Kollár. Záverečný bod oficiálneho programu je veľmi dôležitý.
Má nečakaný a veľmi silný emocionálny náboj. Nasleduje preberanie
štafety organizátorstva podujatia. Už 51. ročník bude na východe
našej krajiny. Organizovať ho budú turisti z Vyšného Slavkova. Sú,
samozrejme, tu. Pozývajú nás a všetkých účastníkov do okresu Levoča, do pohoria Branisko.
Cieľom výstupu bude vrch
Smrekovica. Odovzdávame
štafetu. Slavkovčania nás
prekvapujú a dojímajú zároveň. Dostávame od nich dve
sadenice mladých smrečkov
zo Smrekovice, ku každému
je aj kameň z tohto pohoria.
Celé je to podfarbené veľmi
osobitým a milým príhovorom jedného z dvojice
pozývajúcich. Vrch Hora
Foto – Marian Radošovský opäť tlieska. Tentoraz východniarom od Spišského
hradu. Neskrývame dojatie. Je naozajstné…

Zábava pokračuje

Pavol Janček a jeho skupina Midisong z Práznoviec obstarávajú
nielen perfektné ozvučenie v sedle Vrch Hora. Ich hudobná produkcia
doslova roztancováva turistky a turistov. Ešte stále sme tu. Priestor
na občerstvenie, oddych, priateľské stretnutia, zvítania sa so známymi,
ktorých sme možno už tak dlho nevideli. A máte už príležitostnú
pečiatku ? Nesmie Vám chýbať pamätný list. K zakúpeniu je odznak
podujatia a veľmi pekná magnetka, a tiež toľko očakávaná pohľadnica
našej obce. A originál kľúčenka s naším románskym kostolíkom. Vydavateľstvo Dajama ponúka nielen knižné publikácie, ale aj originálne
tričko. Ja ho už mám, tak si idem pozrieť výstavu CHKO PONITRIE.
Na náprotivnej strane, pri ruinách kostola vystavujeme my. Náš klub
a niekoľko veľkoformátových fotografií z našej činnosti. Prišli aj
zástupcovia automobilových veteránov.
Už sme dávno zabudli na dážď. Bol vôbec nejaký? To bolo dopoludnia. Teraz už svieti slnko. Predseda domáceho klubu odpovedá
na zvedavé otázky redaktorky Slovenského rozhlasu, obďaleč viacerí
účastníci nechápu ako o podujatí vedeli a ako sa na Vrch Horu dostali
dve dievčatá z Thaiwanu. Rebecca a jej kamarátka sú na návšteve
v susednej obci. Sú ešte tie čertovsky dobré klobásky? Rýchlo do občerstvovacieho sektoru. Je veselo. Aj „vláčik“ sa koná, keď Palo Janček
hrá známu pieseň o tom, že „jede mašinka“. Aká pekná atmosféra.
Okrem iných sa výborne baví veľká skupina z mesta Modra, ktorá
z Vrch Hory doslova, podčiarkujem doslova, odtancuje. Čas však beží
rýchlo. Ľudí je už pomenej. Začíname myslieť na záver a na odvoz
všetkého. Je naozaj koniec? Je. Tu na Vrch Hore určite. Záverečnú
bodku za podujatím dáva spoločná večera hlavných organizátorov
v „Miloslavovej zemi“. Hodnotenia sú priaznivé, dobre sa to počúva.
Večerné lúčenia a zajtra nový deň. Vstávam do slnečného nedeľného
rána a môžem len skonštatovať : „To bolo!“.
Peter Maťašeje
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FUTBAL

A-mužstvo

22. kolo 5.5. Chynorany - Veľký Klíž 0:4 (0:2) góly Pavlíček, J. Najman, Š. Kučera, J. Chrenko
Trgaľa – Hlaváček, Chrenko J., Kučera M., Stanko
Marek – Kučera J., Najman, Chrenko R., Holák –
Kučera Š., Pavlíček
Striedali: Bielich P., Šimun, Bielich J.
Odohrali sme už aj krajšie zápasy, ale proti omladenému celku domácich nám to tentoraz stačilo na jednoznačné víťazstvo. Technickí domáci mali loptu dlhšie
na svojich kopačkách, ale do šancí sme ich nepúšťali
a naopak, my sme neustále hrozili po rýchlych protiútokoch. Už v prvej minúte sa ocitol v gólovej príležitosti
Š. Kučera, ale zakončoval strelou vedľa. Presadili sme
sa až po jeho ďalšom úniku, ktorý dôrazom premenil
v náš vedúci gól Pavlíček. Ešte do polčasu sme udreli aj
druhý raz, keď rýchle prečíslenie úspešne zakončoval
Najman. Obraz hry sa nezmenil ani po prestávke.
Neplodná prevaha domácich im nepriniesla žiadne
šance, naopak, konečne sa gólovo presadil v tomto
zápase Š. Kučera a v samom závere ešte prikrášlil náš
úspech J. Chrenko presnou hlavičkou.
Predohrávka 30.kola 8.5. Nitrianske Rudno Veľký Klíž 2:0 (2:0)
Trgaľa – Hlaváček, Chrenko J., Kučera M., Stanko
Marek – Kučera J., Gajdoš, Chrenko R., Bielich P. –
Kučera Š., Holák
Striedali: Pavlíček, Matkovčík, Šimun, Bielich J.
Už pomaly tradične sa nám na ihrisku tohto súpera
nedarí a inak tomu nebolo ani v tomto zápase. Zvlášť
v prvom polčase bolo v našej hre veľa nepresností,
málo bojovnosti a tvorivej myšlienky. Často sme sa iba
prizerali kombináciám domácich, hrali sme staticky
a v útoku sme boli málo dôrazní. Až v druhom polčase
sa obraz hry zmenil, mali sme optickú prevahu, ale
nedokázali sme ani jednu akciu doviesť do úspešného
konca. Možno keby sa bola ujala aspoň jedna strela,
ktorá opečiatkovala súperovu bránu, možno keby bol
Š. Kučera premenil samostatný nájazd... Ale možno
vo futbale neplatí a tak sme odchádzali zo súperovho
ihriska so sklonenými hlavami. Už piaty raz v rade
sme nedokázali na ihrisku Nitrianskeho Rudna streliť
čo i len jeden gól.
23. kolo 12.5. Veľký Klíž – Sebedražie 0:0
Trgaľa – Šimun, Chrenko J., Kučera M., Stanko Marek
– Gajdoš, Chrenko R., Bielich J., Bielich P. – Matkovčík, Holák
Striedali: Bielich R., Bielich T., Pavlíček
Napriek problémom so zostavou sme do zápasu s mužstvom s druhou najlepšou obranou v súťaži nastupovali
s odhodlaním zabojovať o výsledok. Húževnatí hostia
nás však do šancí príliš nepúšťali. V 2. polčase sa ešte
viac zamerali na bránenie a podnikali nebezpečné
protiútoky. Snahu našim hráčom nemožno uprieť,
pôsobili futbalovejšie ako v predchádzajúcom kole,
ale čistú gólovú šancu sme si nevytvorili. Hostia tak
vybojovali remízu, ku ktorej významnou mierou
prispel dobrým výkonom brankár Trgaľa.
24. kolo 19.5. Dežerice - Veľký Klíž 2:0 (2:0)
Trgaľa – Hlaváček, Chrenko J., Kučera M., Stanko
Marek – Bielich J., Chrenko R., Najman, Bielich P. –
Bielich T., Holák
Striedali: Kučera J., Pavlíček, Šimun
Domáci prejavili v tomto zápase väčšiu snahu o víťazstvo a o zisku dvoch bodov rozhodli už v prvom
polčase, keď sa dokázali dvakrát strelecky presadiť.
V oboch prípadoch to bolo po našich chybách. Cestu
k víťazstvu sme im však značne uľahčili našou pomalou
a nepresnou hrou bez dôrazu pred oboma bránami. Aj
keď to bolo v druhom polčase z našej strany o niečo
lepšie a už to nebolo len o nakopávaní dlhých lôpt,
nestačilo to ani na skorigovanie výsledku. Už 270 minút
sa nám nepodarilo prekonať súperovho brankára.

25.kolo 26.5. Veľký Klíž - Pravenec 4:3 (3:0) góly - R.
Chrenko, Najman, Š. Kučera. M. Kučera
Trgaľa – Hlaváček, Chrenko J., Kučera M., Stanko
Marek – Gajdoš, Chrenko R., Najman, Bielich P. –
Kučera Š., Holák
Striedali: Kučera J., Bielich T., Matkovčík, Pavlíček
Prvý polčas skončil jednoznačne v náš prospech. Dobre
sme kombinovali, vytvárali sme si šance a po strelách
R. Chrenku a Najmana, ktorým nahrával Š. Kučera,
sme viedli 2:0. Ešte do prestávky Š. Kučera, ktorého
hlavičkou vysunul do samostatného nájazdu Holák,
zvýšil už na 3:0. V tej chvíli sa nikto na Hôrke nenazdal,
že budeme svedkami futbalovej drámy. Ale opak bol
pravdou. Nepremieňaním čistých gólových situácií sme
urazili šťastenu, hostia poľahky znižovali náš náskok
a v 70. minúte svietilo na ukazovali skóre nerozhodne
3:3! Bojovali sme však až dokonca a odmenou nám bol
víťazný gól z hlavy M. Kučeru, ktorému z priameho
kopu pekne naservíroval loptu R. Chrenko
Vj

DORAST

16. kolo- dohrávka 1.5. V.Klíž- Skačany 1:1 (1:0)
gól – J.Bielich
Z oboch strán zaujímavé stretnutie ktoré napokon
skončilo remízou. Za predvedený výkon a počet šancí
bola zaslúžená.
22.kolo 5.5. Nitrianske Pravno - V.Klíž 4:0 (3:0)
Po hrubých chybách v obrane nám bolo jasné, že nezabodujeme. Ešte v prvom polčase sme nedôsledným
odkopom, nepokrytím hráča a jasnou rukou v pokutovom území „darovali“ domácim tri góly. Aj keď sme
šance na skórovanie mali, žiaľ všetky zostali nevyužité.
Domáci využili z minima maximum.

číslo 5/2013
23.kolo 12.5. V.Klíž - Sebedražie 2:0 (0:0) góly - K.
Geleta, S. Beliansky (11-m)
Po bezgólovom prvom polčase nám vyšiel vstup
do druhého. Po priamom kope Belianskeho lopta
prešla cez hráčov a po slabom dotyku Geletu skončila
až v sieti. V 80. minúte asistent rozhodcu signalizoval
ofsajd. Hlavný rozhodca to vzal na vedomie, no keďže
náš hráč zostal stáť, nechal hosťom výhodu. Ich obranca
však vzal loptu do rúk a nasledoval pokutový kop. Ten
bezpečne premenil S. Beliansky.
24.kolo 19.5. Lehota pod Vtáčnikom - V.Klíž - nehralo sa. Družstvo Lehoty sa počas zimnej prestávky
odhlásilo zo súťaže.
25.kolo 26.5. V.Klíž- Pravenec 0:2 (0:0)
V prvom polčase sa striedali šance na oboch stranách.
No gól ani z jednej nepadol. V 52. minúte po peknej
strele vymietol jeden zo súperových hráčov pavučinu
v ľavom hornom rohu našej brány a prehrávali sme.
Tento gól nás položil a len ťažko sme sa dostávali
k bráne súpera. Ten pridal pred koncom druhý gól
a zaslúžene si odviezol tri body.
MS

ŽIACI

15.kolo NADLICE – VEĽKÝ KLÍŽ 0:8 (0:3) góly – A.
Michal-2, F. Valúchová – 2, T.Stanko, A. Varga, T.
Urban, N. Stančeková
17.kolo VEĽKÉ BIELICE – VEĽKÝ KLÍŽ 6:0 (1:0)
Predohrávka 22.kola ŽABOKREKY n/N – VEĽKÝ
KLÍŽ 3:2 (2:1) góly – A. Michal, T. Urban
18.kolo VEĽKÝ KLÍŽ – BOŠANY 2:1 (2:0) góly – A.
Varga, A.Michal
- pm-

Po stopách klížskeho opátstva
Už iba rôčik do dospelosti chýba
turistickej akcii, ktorá sa názvom
odvoláva na existenciu kláštora a prítomnosť benediktínskych mníchov
na území Veľkého Klíža v časti Klížske Hradište. „Po stopách klížskeho
opátstva“, 17. ročník putovania po prírode, ktorého vznik
inicioval KST Ostrá Veľký Klíž a redakcia obecných novín
Nový Clus.
Zopár mráčikov na oblohe neodradilo 29 účastníkov
(28 peších a jedna cyklistka) vydať sa na potulky jarným
rozzeleneným lesom. Okrem Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi
mali zastúpenie aj Bošany, Veľké Kršteňany, Bojná, Veľké
Dvorany, Topoľčany a Partizánske. Tridsiatku turistov
uzatváral malý energický psík Jackie [džeki].
Miesto stretnutia, odkiaľ sa putovanie o 10.00 začalo,
nebolo tento raz jazierko Lázeň na Klížskom Hradišti,
ale centrum obce Ješkova Ves. Motokrosovou dráhou
na mieste Brody sme prechádzali nerušene, trénujúci
športovci sa tu ešte nepreháňali na svojich dvojkolesových
tátošoch. Prvou zastávkou bol drevený kríž na mieste
Kopaná, kde stála kedysi hájovňa. Kráčanie, rozhovory so
známymi priateľmi, zoznamovanie sa s novými, vdychovanie sviežeho lesného vzduchu... takto sme pokračovali
ďalej po niekdajšej pútnickej ceste do Topoľčianok. Ďalší
kríž spojený so smutnou príhodou z dávnych čias, kedy
na tomto mieste rukou pytliakov prišiel o život miestny
hájnik. Pristavíme sa, niektorí čakajú na putujúcich,
ktorí trochu zaostali a cesta pokračuje. „Aha!“, „Jéééj!“
Tak niektorí zbystrili pozornosť a potešili sa pohľadom
na unikajúce stádo muflónov, ktoré sme vyrušili pri pikniku na holorube. Veď sa už blížil čas obedu. Tak sme aj
my vytiahli pod Strateným vrchom proviant a posilnili
sa, niektorí vyhrievajúc sa na slniečku, niektorí ukrytí
v tôni stromov. Už z tohto miesta sme videli náš ďalší cieľ,
vyhliadkový kopec. Občerstvení sme sa pustili zdolávať
ďalšie stúpania. Cestou nám odmenou okrem iného bola
aj vyhliadka na hrad Hrušov a na vyhliadkovom vrchu
na niekoľko okolitých obcí (čiastočne aj Veľký Klíž), ktoré

sa zorientovanejší pokúšali identifikovať. A z vyhliadky
opäť do doliny. Niekoľkokrát križujúc potôčik sme sa
dostali do doliny Jastrabie a ňou k chate Jastrabie.
Opekanie, príjemná uvoľnená atmosféra, spoločná
fotografia a odovzdanie účastníckych diplomov predsedom
KST Ostrá Petrom Maťašeje. Na bicykli dorazil pozdraviť
aj oduševnený turista Jozef Bielich. Postupne sa naša kompánia putujúcich začala rozchádzať. Už asfaltovou cestou
sme sa pobrali domov. Prechádzajúc pamätným hájom,
vysadeným v ´68 (svojho času nazvaným Dubčekov háj,
vzápätí však premenovaný na Háj slobody), popri bývalom
pionierskom tábore, pod Slačami... až sme sa ocitli opäť
v Ješkovej Vsi. Osvieženie pri kofole alebo niečom inom
alebo priamo cesta domov.
Žiadnych mníchov (okrem tých na diplome) ani
opátstvo sme síce nevideli. To ale nevadí (hoci mohlo by
to byť zaujímavým obohatením). Športovo, spoločensky
a oddychovo strávená nedeľa v krásnej prírode stála za 7hodinové putovanie. Zvládli ho turisti rôznych vekových
kategórií. Mladší i takí, ktorí majú už viac krížikov. Tak
vás povzbudzujem. Pridajte sa k turistom pri potulkách
okolitou prírodou. S nimi sa nestratíte.
Katarína Poništová, Veľké Dvorany

P O Z VÁ N K A

Všetkých priaznivcov motoristického
športu pozývame na

MOTOKROSS TOUR 2013
a SLOVENSKÝ POHÁR

Preteky sa uskutočnia na motokrosovej
trati Brody v Ješkovej Vsi v nedeľu 9.júna
2013.
Tréning o 8,00 hod.
Štart pretekov 12,30 hod.
AMK Veľký Klíž
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