D n e s v N ovo m Cl u s e :
• Deti sa tešili v rozprávkovom lese (str. č. 1 a č. 4)
• Obnova manželských sľubov v našej farnosti (str. č. 2)
• Odchovanec klížskeho futbalu úspešný v Trenčíne (str. č. 5)
Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 6.

rok 2013

ročník XVIII.

• Rally Tríbeč sa vrátila do klížskej doliny (str. č. 2)

V rozprávkovom lese
veľa radosti aj v daždi
Centrum obce, pri kultúrnom dome v Klížskom Hradišti
sa v prvú júnovú nedeľu začalo krátko popoludní zapĺňať nezvyčajnými postavičkami. Kde sa vzali a kam išli? Nastupovali
na cestu rozprávkovým lesom, podujatia ktoré zorganizovala
kultúrna komisia pri miestnom obecnom úrade. Chýbať nemohol starosta obce Jozef Bielich. Dohliadal na prípravy a snažil sa
o to, aby boli spokojné predovšetkým deti. Veď to bolo podujatie
■ Slávnostný sprievod v Klížskom Hradišti (zmienka o podujatí na str. č.2.).
venované práve im.
Foto – Dana Smatanová
Slniečko pekne svietilo a zvedavé deti sa plné očakávania a ra- 
dosti vydali na cestu plnú prekvapení. Tešili sa
zo stretnutí s kráľovnou,
Zjavenie svätého Jána apoštola je jediná
zasúťažili si pri veľkom
prorocká kniha Nového zákona. Svätý Ján
snehuliakovi, ktorému
v nej používa rôzne obrazy a prirovnania.
tentoraz robil spoločPokúša sa ľudskými slovami vyjadriť niečo,
nosť aj strašiak, ktorý
na čo ľudská reč nestačí. V prebiehajúcom Roakoby prišiel z blízkeho
ku viery sa môžeme zamyslieť nad jednou jeho
poľa. Veľa radosti privíziou: ,,Anjel ma v duchu preniesol na veľký
niesli súťaže. A nielen
a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto ožiarené Božou slávou“(Por. Zjav 21,10-11). Týmto
tie. Trpaslíci so snehuvrchom pre sv. Jána i pre nás je viera.
lienkou deti vyskúšali
V prirodzenom poriadku vierou prijímaz toho, ako vedia maľome poznatky, ktoré nemôžeme nadobudnúť
vať. Malý hríbik sa spod
vlastnou skúsenosťou. Sú to napríklad hissvojho klobúčika mračil
torické udalosti, vedecké výskumy, vesmírne
na zachmúrenú oblohu ■ Ani táto dobre známa dvojica v rozprávkovom lese nemohla chýbať...
vzdialenosti. Veríme hodnoverným ľuďom
a ani nesmelá Červená 
Foto – Peter Maťašeje
z minulosti či zo súčasnosti, že je pravdičiapočka sa príliš nevé všetko, čo nám ako pravdivé podávajú
usmievala. Známi Pat a Mat majstrovali aj keď sa už počasie celkom pokazilo a začalo pršať.
a vysvetľujú.
Pri poľovníkoch si deti vyskúšali svoju bystrosť a vedomosti, pri motokrosároch svoje strelecké
V nadprirodzenom poriadku vierou
(Pokračovanie na str. č. 4)
prijímame poznatky, ktoré nám Pán Boh
zjavil. Sami by sme ich nemohli objaviť alebo
sa o nich presvedčiť. Sú to napríklad pravdy
o Pánu Bohu, o jeho vlastnostiach, o jeho
vnútornom živote, o Božej milosti, o cieli
a zmysle nášho života, o duši, o večnosti.
Pán Boh nám - prostredníctvom svojich ľudí, prorokov a apoštolov - zjavil to, čo sám
považoval za potrebné. Tieto poznatky síce
prijímame od ľudí, ale rozumom i srdcom
vnímame, že cez nich k nám hovorí Pán Boh.
Do takého srdca, ktoré je úprimné
a ochotné prijať Božie pravdy i záväzky, čo
z nich vyplývajú, vstupuje Pán Boh svojou
pomáhajúcou i posväcujúcou milosťou. Viera
je teda dielo ľudské i Božie. Pán Boh neopustí
pokorné a hľadajúce ľudské srdce a posvätí
jeho vieru, aby sa stala nadprirodzeným i záslužným úkonom. Ako slnečné lúče na jar
prebúdzajú a oživujú spiacu prírodu, tak lúče
Božej milosti oživujú ľudskú vieru. Preto sa
o živú a dokonalejšiu vieru máme modliť.
■ Na trati Brody v Ješkovej Vsi sa uskutočnili medzinárodné motokrosové preteky. Snímka priPodobne ako otec, ktorý prosil Pána Ježiša,
bližuje situáciu krátko po štarte v jednej z kategórii (viac o podujatí na str.č.4 a str. č.6).
(Pokračovanie na str. č. 3)

Foto – Peter Maťašeje
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Počuť na vlnách Slovenského rozhlasu o čin-

nosti domáceho turistického klubu nie je ničím
výnimočným. Pozvánky na podujatia, ktoré
organizuje sú pomerne časté. Výnimočnou ale
bola sobota 1.júna. Poslucháči nielen u nás, ale
na celom Slovensku počúvali pomerne obsiahlu
autentickú rozhlasovú reportáž zo Zrazu krásistov. Okrem redaktorky Silvie Hoffmanovej sme
mohli počuť aj nášho hlavného horského vodcu
Jozefa Bielicha, Ing. Zuzanu Holákovú, ktorá
návštevníkov Michalovho vrchu oboznamovala
s jeho históriou, no a samozrejme slovo dostal
aj predseda klubu Peter Maťašeje.

 Priaznivcov motoristického športu v so-

botu 1.júna mohla potešiť skutočnosť, že sa
do klížskej doliny „vrátila“ Rallye Tribeč.
Na populárne automobilové preteky si pamätáme ešte z čias zpred roku 1989. V tomto roku
sa uskutočnil už XIV.ročník. Bolo to tretie
podujatie DMACK Rallye 2013 – Majstrovstiev
Slovenska. A práve spomínaná sobota bola
vynikajúcou príležitosťou pozrieť si zblízka súťažné autá a zažiť výnimočné výkony
najlepších slovenských, ale aj zahraničných
pretekárov a ich spolujazdcov. Nad Ješkovou
Vsou, pri objekte bývalého JRD, bol začiatok
rýchlostnej skúšky, ktorá končila v obci Skýcov.

 Mladé slečny, ženy a muži sa rozhodli obnoviť

tradíciu, ktorá sa spája s procesiou po dedine
na sviatok Božieho tela. V nedeľu 2. júna sa
opäť, po niekoľkých rokoch, niesol trón Panny
Márie a aj baldachýn nad sviatosťou oltárnou.

 Správy tohto typu sa šíria veľmi rýchlo.

Navyše, ak sme pred objektom miestneho
poštového úradu uvideli štyri autá policajného
zboru SR. V stredu 5. júna ráno bolo zistené,
že našu poštu vykradli.

 Piatok 14.júna bol pre 14 manželských párov

dňom, kedy si v našom farskom kostole obnovili svoje manželské sľuby (boli to manželia
z Veľkého Klíža, Ješkovej Vsi, Klátovej Novej
Vsi a Bošian). Práve v tento deň si dva zúčastnené manželské páry pripomínali svoje výročie
sobáša. Najmladší zúčastnený pár si obnovoval
manželské sľuby po šiestich rokoch a najstarší
po 60. rokoch spoločného života. Pán dekan sa
prítomným prihovoril v kázni a po nej si všetky
páry spoločne obnovili manželsky sľub. Svojim
spevom obohatil túto slávnosť aj spevácky súbor
Plamienok.

 Tradičný Regionálny turistický zraz

usporiadali v tomto roku turisti z KST Horňan Práznovce. V dňoch 14.-16. júna hostili
priaznivcov turistiky v miestnom športovom
areáli. Súčasťou podujatia boli túry v pohorí
Tribeč (začínali v Klátovej Novej Vsi, kam
organizátori účastníkov previezli autobusom)
a spoločenská časť so súťažami na miestnom
futbalovom ihrisku. Náš klub mal na podujatí
13 – členné zastúpenie.

 21. a 22. júna zorganizovalo OZ TU ŽIJEME

brigádu na starom cintoríne. Jednalo sa o kosenie
a vyhrabanie pokosenej trávy.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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Z a s a d a l o z a s t u p i t e ľ s t vo

15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich,
ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných hostí. Starosta obce oboznámil
s programom zasadnutia. Vyzval prítomných
poslancov o doplnenie bodov do programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva. K navrhnutým bodom programu neboli podané žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, preto dal
za predložený návrh programu hlasovať. Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce konštatoval, že zápisnica zo 14.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
bola overená bez pripomienok. Z uznesenia
č.14/2013 nevyplynuli pre obecný úrad žiadne
úlohy.
Obecné zastupiteľstvo:
1. zobralo na vedomie
a/ správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2012
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký
Klíž k záverečnému účtu obce za rok 2012
c/ správu hlavného kontrolóra obce Veľký Klíž
o kontrolnej činnosti
2. schválilo:
a/ záverečný účet obce Veľký Klíž za rok 2012
bez výhrad
b/ r ozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia nasledovne:
- 10% do rezervného fondu v sume 775,35 Eur
- do fondu zostatkov prostriedkov z minulých
období v sume 6978,17 Eur,

Poďakovanie
Už sa stalo takmer samozrejmosťou,
že spevácky súbor Chor de Clus je pomerne
častým a vítaným zborom na rôznych
kultúrno-spoločenských akciách organizovaných OZ Starý Klíž. Niekedy sme tu ako
hostia, inokedy i my svojím pásmom piesní
prispievame do kultúrneho programu.
Dalo by sa povedať, že je tu obojstranný
prejav vzájomného porozumenia, zjav
v posledných rokoch zriedkavý a vzácny.
Preto si veľmi vážime finančný dar - 1000
eur, ktorým pán Rehák prispel na ďalšiu
činnosť a rozvoj nášho speváckeho zboru.
Keďže ani pri spievaní to bez financií
nejde, za túto štedrú pomoc veľmi pekne
ďakujeme a želáme si i naďalej pokračovať
vo vzájomnej spolupráci i pomoci.
za Chor de Clus
M.Zajacová

INZERÁT
Venujem sedem
týždňového psíka
– kríženca bígla
(na obrázku) majiteľovi, ktorý sa
o neho bude starať.
Peter Maťašeje
č.t. 0908 772326
alebo 0915 473620

c/ plán práce hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2013
d/ prenajatie bytu v obecnej bytovke v časti
Klíž, súp. č.237 a to byt č. 4 na 1. poschodí
na základe žiadosti Dušana Mokrého, bytom
Kližské Hradište č.176 a manželky Lenky
Mokrej, bytom Ješková Ves č.159
OcÚ

Jún a júl

Tento mesiac uverejňujeme kalendárium
pre dva letné mesiace naraz. Je to preto,
že naše noviny vychádzajú vždy na konci
mesiaca a my chceme byť aktuálni.
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
Na svätého Jána neni noc žiadna.
Na Petra- Pavla deň jasný, čistý
- rok úrodný bude istý.
Jún je šiesty mesiac v gregoriánskom kalendári a má 30 dní. V pôvodnom rímskom
kalendári bol zasvätený bohyni Junone,
podľa inej interpretácie mladým ľuďom
a mladosti vôbec (lat. iuniores – mladší, mládež). 1. jún je Medzinárodným dňom detí.
Záhrada v júni:
• odstraňujeme odkvitnuté kvety rododendronom, orgovánom a ružiam,
• trvalky, ruže a kvitnúce kry hnojíme hnojivom s vyšším obsahom draslíka a fosforu,
• zaštipujeme mladé výhonky borovíc, dosiahneme tým krajší tvar,
• po odkvitnutí zastrihujeme skalničky,
nebudú sa veľmi rozrastať,
• pravidelne kosíme a hnojíme trávnik,
• zalievame, hnojíme a odstraňujeme suché
a poškodené listy nielen v záhrade, ale
i na balkónoch.
Keď prší na Prokopa,
namokne každý snop aj kopa.
Svätá Margita vopchá kosák do žita.
Svätá Anna chladná z rána.
Júl je siedmy mesiac gregoriánskeho kalendára. Má 31 dní. V pôvodnom rímskom
kalendári bol jeho názov Quintilis, teda
„Piaty“. V roku 44 pred Kr. bol Július Caesar
zavraždený a potom rímsky senát na návrh
Marka Antónia zmenil na jeho počesť názov
mesiaca, v ktorom sa Július Caesar narodil,
Quintilis na Julius. Existuje tiež v nárečiach
názov lipeň..
V júli nezabudnite v záhrade:
• prihnojiť trávnik, pravidelne ho kosiť
a zavlažovať,
• pravidelne zavlažovať a hnojiť letničky
pestované v nádobách,
• priebežne zberať a sušiť bylinkové vňate,
• dopĺňať vodu v jazierkach,
• pravidelne zberať zo záhonov úrodu
zeleniny.
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(Dokončenie zo str. č. 1)

aby uzdravil jeho syna. Najprv však prosil o posilnenie viery: ,,Verím, Pane, pomôž mojej nevere!“(Por.Mk 9,24).
Niektorí neveriaci hovoria, že viera ponižuje človeka, vieru nazývajú tmárstvom. Na to
však môžeme odpovedať prirovnaním: Kedy vidíme ďalej: Cez deň alebo v noci? Cez deň vidíme najďalej slnko. V noci vidíme hviezdy, ktorých vzdialenosť od nás meriame množstvom
svetelných rokov.
V skutočnosti viera povyšuje človeka. Dvíha nás na ten veľký vysoký vrch, ktorý videl svätý
Ján. Tento vrch nám umožňuje pohľad do večných diaľok. Až tam, kam naše obmedzené ľudské
schopnosti nesiahajú. Viera je Boží dar a umožňuje nám vidieť ,,sväté mesto ožiarené Božou
slávou“. Vo svetle viery vidíme Pána Boha, večnosť i nebeskú blaženosť, ktorú nám pripravil.
Viera nám pomáha správne chápať aj pozemské hodnoty, aby sme ich nepreceňovali a aby
sme v nich nehľadali zmysel života. Majú nám slúžiť k udržaniu života a k dosiahnutiu posledného
cieľa. Viera nás učí správne hodnotiť aj seba aj svoje možnosti. Pripomína nám, že potrebujeme
Stvoriteľa, že sme na ňom závislí. Svoje sily, schopnosti a talenty sme dostali od Pána Boha. Preto
ich máme rozvíjať a uplatňovať v rámci Božích zámerov, podľa Božích zákonov. A budeme sa
mu zodpovedať, ako sme ich využívali.
Viera nás povznáša do nadprirodzeného Božieho života. Svätý Ján píše: ,,V tom, kto verí, že
Ježiš je Boží Syn, ostáva Boh a on ostáva v Bohu. My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má
Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“(Por.1 Jn 4,15-16).
V tomto Roku viery vystupujeme na ten vysoký vrch viery. Odtiaľ vidíme správnu cestu
týmto životom. Zároveň poznávame Pána Boha, vnímame duchovné hodnoty, nachádzame
zmysel nášho života a hľadíme do večných diaľok.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Hurá na prázdniny

Nielen školáci ale aj škôlkari sa tešia
na prázdniny. So škôlkou a s deťmi –
budúcimi školákmi sa rozlúčili 26.júna
2013. Na slávnosť si pozvali aj rodičov
a starých rodičov, aby sa im pochválili
s tým, čo sa v škôlke počas školského
roku naučili. Deti recitovali básničky,
spievali pesničky, cvičili. Každé dieťa
dostalo na pamiatku aj mini album so
svojimi fotkami, pamätný list a hračku.
Od septembra sa stanú traja škôlkári školákmi a to: Vanesa Húdoková,
Boris Bielich a Alexander Florner. Títo
sa svojimi básničkami a pesničkami
predstavili aj spoluobčanom, prostredníctvom obecného rozhlasu. Bolo
to milé prekvapenie pre celú obec, keď
v upršanom dopoludní začal vyhrávať
obecný rozhlas a deti svojim vystúpením tak skrášlili deň všetkým, ktorí si
ich vypočuli.
Na záver rozlúčkovej slávnosti si
deti pomaškrtili na chutnej torte.
A my v redakcii sme mali možnosť
oceniť 3. číslo časopisu Veverička, ktoré
vydali riaditeľka MŠ Darina Halmová
a učiteľka MŠ Jana Kristlová.
Text a foto - Anna Húdoková

V mesiaci jún 2013 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
JUDr. Jozef Stanko Kl. Hradište 43 60 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Florian Bielich
Klíž 11
87 rokov
Naša gratulácia patrí aj našej vernej čitateľke a dopisovateľke Rozálii Radošovskej, ktorá sa v máji
dožila významného životného jubilea 90 rokov.
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.
V mesiaci jún Vladimír Húdok úspešne ukončil štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre a získal titul inžinier.
Ďalší náš občan Roman Hajšo zložil štátne
záverečné skúšky na Ekonomickej univerzite
v Bratislave a získal titul inžinier.
Srdečne blahoželáme!
Redakcia Nového Clusu

Indiánsky deň v MŠ
k MDD - 31.5.2013

1. jún MDD - tento deň sme si nenechali ujsť ani v našej
MŠ a preto sme sa naň dôkladne pripravovali. Deti sú pre nás
všetkých to najcennejšie v živote a naozaj si zaslúžia, aby im
bol venovaný aspoň jeden deň v kalendári. V tomto školskom
roku to bolo v podobe INDIÁNSKEHO DŇA. Zvolili sme si
ho preto, že sme sa rozprávali o deťoch rôznych pletí. Okrem
toho naša MŠ má k dispozícii krásne kožené oblečenia, tak
prečo to všetko nevyužiť a nezužitkovať pre radosť detí. A tak
sa začali prípravy prostredníctvom edukačných aktivít. Deti
si robili indiánske čelenky, vymýšľali sme aktivity, ako sa
s deťmi v tento deň zahrať a pobaviť. V slávnostný deň sme
interiér materskej školy premenili na indiánske prostredie,
deti aj učiteľky sa obliekli za indiánov a zábava začala. Deti
si vymýšľali indiánske mená, spievali indiánske piesne,
naučili sme sa indiánske pokriky, fajčili sme fajku mieru,
jazdili na koňoch, prechádzali cez lavičku - motivovaná
ako údolie plné krokodílov, preliezali sme pralesom cez
pavučinové siete a v cieli nás čakala opekačka. Fantázii sa
medze nekladú a tak disciplíny boli rôznorodé. Deti z nich
mali radosť a verím, že chvíle takto prežité v našej MŠ im
zostanú v spomienkach. Popoludní ich čakal v MŠ slávnostne prestretý stôl a hostinka s tradičným čokoládovým
vláčikom, medvedíkmi, ako aj balíčkom sladkostí. Tento
deň sme si naozaj užili aj napriek nepriaznivému počasiu.
Ď A K U J E M E manželom Šelméciovým za bohaté
balíčky sladkostí, ktoré darovali všetkým deťom MŠ
Veľký Klíž k MDD.
Darina Halmová

■ Absolventi MŠ v akcii – pred slávnostným rozkrojením torty.

a pracovníci obecného úradu

•••••••

22. 6.2013 Mgr. Petra Šmalová
a Viliam Burianek
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-

-

-
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Emil Chrenko *19. 2.1934  †18. 6.2013

SPOMIENKA

Odišiel od nás náhle,
my zostali sme v žiali,
no vždy bude žiť v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 26.6. 2013 sme si pri
svätej omši pripomenuli
smutné prvé výročie, keď
od nás vo veku 76 rokov
náhle odišiel do večnosti
náš milovaný manžel, otec,
starký, dedinko a svokor

Pavol K ňaze

Za modlitby a spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí naňho nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca manželka, dcéry a syn
s rodinami.
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Športový zážitok ako duševný pokrm
Píše sa rok 2013. Píše sa deviaty deň v šiestom mesiaci. A mne, tak ako aj stovkám a stovkám
ďalších ľudí, je na tele a duši krásne. Veď akoby aj nie, keď po dlhých dňoch intenzívnych dažďov
príroda povedala dosť a obdarovala milú obec zvanú Ješkova Ves, prekrásnym, slnkom zaliatym
dňom. Ani uprostred leta by sme si krajšie počasie nemohli priať.
Tak sa v duchu pýtam, prečo sa príroda odvďačila takýmto krásnym počasím, práve nad obcami
Ješkova Ves, Veľký Klíž a okolitých dediniek? Viem, že to bolo od prírody vyjadrenie vďaky za fantastickú prípravu, zorganizovanie a priebeh Motocross touru 2013 a Slovenského pohára v motocrosse
v kategóriach MX3, MX2, MX Junior, MX65, MX85, MX4, MX3, MX2 Hobby, TWINSHOCKU.
Som z tých ľudí (aj keď mi hodiny času už nadelili 67 rokov veku), ktorí sa občas musia ísť
nadýchať vône benzínových plynov, crossmotoriek, charakteristickej vône čistidla filtrov motoriek
zanesených prachom, prenádherného ohromujúceho zvuku motoriek pri plnom výkone motorov
na trati i v depe, kde sa v očiach pretekárov – najmladších i najstarších borcov zračí odhodlanie
a odvahu – dať do toho všetko a pokúsiť sa byť lepším ako na predchádzajúcom preteku. To tiché,
nemé odhodlanie otcov a pomocníkov pretekárov pripraviť im čo najlepšie podmienky na štart
a ich túžobné prianie a očakávanie, aby ich borci dopadli najlepšie, ako sa len dá. Aj mĺkve obavy
matiek pretekárov, ktoré často nevedia zo strachu o synov, vydať zo seba počas preteku ani hlások,
je znásobený ich radosťou, keď sa ich pretekár vráti z trate bez zranenia. Vtedy nemyslia na to, že
ich doma čaká po preteku halda prepotenej bielizne a oblečenia borcov, ktoré do budúceho tréningu
a preteku musia byť znova a znova čisté. Vyperú ich s radosťou a nachystajú na ďalšie použitie, neraz
pozašívajú prederavené nohavice a dresy, ktoré sa roztrhali pri štrajchnutí na trati. Každý otec, každá
matka, rodina, pomocníci, robia práce okolo motocrossu nezištne, s vedomím, že podporujú tento
krásny, ale ťažký druh športu. Vďaka ním aj pretrváva a cez kluby dožíva aj niekoľko desaťročí.
S manželom sme obaja naklonení už vyše polstoročia športom, ktoré zaváňajú benzínom
a je jedno, či dvoj alebo štvorkolesovým. Hlavne, že sa rok čo rok zvyšujú výkony motorov, výkony
pretekárov, tvary motoriek, áut. Radi sa však vraciame aj na akcie veteránových tátošov, kde s jemnou
nostalgiou spomíname na časy zašlé, na prapodivné tvary monopostov, či motoriek, z čias od roku
1956. Milo si spomíname na roky päťdesiate, kedy nás naši otcovia vzali aj na „Prvý slovanský okruh
motocyklov v Bratislave“, kde sa preteky jazdili okolo bratislavského Parku kultúry a oddychu (PKO)
a kde sa víťazom stal najlepší československý jazdec pán Anton Vítvar na motocykli Ogar 350.
Vtedy ešte ako deti sme nasávali vôňu benzínu do seba. Táto nám dodnes nevyprchala z vedomia
a preto nás rovnako poteší vidieť aj dnes malých drobcov na 65-kách, či vyspelých motocrossárov
s najvyššími kubatúrami strojov.
Prosím o prepáčenie, ak sa čitateľovi moje riadky budú javiť nudné. Musím však poukázať
nielen na moju radosť z akcie 9. 6.2013 v areáli Brody v Ješkovej Vsi, ale aj na radosť nespočetného
množstva spokojných divákov na tejto akcii. Bolo ich hádam aj vyše tisícky. Na moje veľké prekvapenie nechýbali na nej ani mladé mamičky a otcovia s drobizgom v kočíkoch i na rukách, z ktorých
hádam najmenší diváčik mal 3 – 4 mesiace veku a bol oblečený v zelenom overale s kapucňou. Až
som ho ľutovala, ale zároveň sa tešila z toho, že ho ocino vzal do náručia a preniesol bez kočíka ku
trati na svahu – trochu chránený vetrom od prachu, kde možno tento drobček po prvý krát v živote
počul pieseň motorov na trati Ješkova Ves. Priala by som mu, aby táto pieseň ho aj neskôr lákala
vracať sa na motocrossové areály aj v staršom veku.
Pretože celá súťaž motocrossu bola v krásnom prostredí Brodov, že bola super zorganizovaná,
zvládnutá na jednotku s hviezdičkou, ďakujem usporiadateľom akcie, ďakujem vedeniu AMK Veľký
Klíž, všetkým jeho funkcionárom, pomocníkom. Pekne ďakujem všetkým pretekárom za krásny
zážitok z ich súperenia a gratulujem víťazom všetkých kategórií. Vyjadrujem poďakovanie všetkým
ľuďom, ktorí priložili ruky k dielu, aby všetko bolo tak ako má byť. Výborné jedlá kuchárok, dobrá
obsluha v stánku s občerstvením, bufetu s cukríkmi pre deti, ale hlavne za príkladnú starostlivosť
o akciu, o trať ako takú (vzorne vyznačená, vypáskovaná, pohotoví traťoví komisári), polievacie autá
na trati, dve autá, z ktorých jedno veľmi zaujímavým, vejárovitým spôsobom polievania rovnomerne
kropilo zaprášenú trať a nenechávalo za sebou bačoriny. Tento spôsob polievania by si zaslúžil patentovanie na Patentovom úrade SR, ako úžitkový vzor pre celý motocrossový aj iný svet. Osobitne
musím vyzdvihnúť počas celého dňa čistú, jasnú a zreteľnú reprodukciu priebežných aj konečných
výsledkov priamo z jednotlivých kategórií, ako aj na konci pretekov spojených aj s odovzdávaním cien
víťazov, ktorú fundovane, presne a s prehľadom znalca reprodukoval pre návštevníkov Milan Hudok.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priblížili preteky v Ješkovej Vsi dňa 9.6.2013 k pretekom
na ktorejkoľvek špičkovej aj medzinárodne uznanej trati motocrossu. Verím, že na tejto vydarenej
akcii krossárov každý návštevník cítil vyžarovanie pozitívnej energie, ľudskosti, kladu a lásky k športu. Viem, že pre mnohých prítomných sa tento deň nadlho vryl pozitívne do pamäti prítomných.
AMK Veľký Klíž doťahuje svoj zrod pomaly ku Kristovým rokom, veď ak sa nemýlim, tak
tento rok oslávi svoje tridsiatetretie narodeniny. Už vopred mu prajem ďalších 33 úspešných rokov,
jeho členom a funkcionárom veľa zdravia, šťastia, odhodlanosti bojovať za správnu vec a prajem mu
hlavne veľa šikovných pretekárov a veľa – veľa spokojných a nadšených divákov.
Ďakujem, že som mohla byť s nimi a odniesť si jeden krásny športový zážitok ako duševný
pokrm. Už teraz sa teším na stretnutie 18. augusta 2013.
Gizela Časnochová
Veľký Biel

■ Trpaslíci vyskúšali deti ako maľujú.

Foto - Dana Smatanová

V rozprávkovom lese veľa
radosti aj v daždi
(Dokončenie zo str. č. 1)

schopnosti. Bolo aj trochu plaču. Banda zbojníkov, najmä tých menších naozaj vystrašila.
Ešteže to od nich nebolo ďaleko k športovému
areálu Hôrka. Na deti tu čakalo občerstvenie
a zábavné súťaže. Najväčší úspech tradične
mala detská Superstar. Ešte skôr, ako sa svojim speváckym umením pochválili takmer
všetky zúčastnené deti, prebehlo zlosovanie
anketovej súťaže spoločnosti Oriflame, ktorú
na podujatí zastupovala Anna Húdoková.
Veľmi obľúbeným a vďaka Veronike Stankovej
už tradičným, je maľovanie na tvár. Masky
podľa želania tým najmenším, ale aj odrastenejším deťom boli lákadlom a Veronika
sa veru o robotu báť nemusela. Našťastie aj
pršať prestalo. Do celého diania dobre zapadla
reprodukovaná hudba, na ktorú si deti schuti
zatancovali.
Obecný úrad, Klub Slovenských turistov,
AMK motokrosový klub, Poľovné združenie
Vrchhora a niekoľko ďalších nadšencov sa aj
napriek nie celkom priaznivej poveternostnej
situácií postaralo o to, že deti z klížskej doliny
mali oslavu Dňa detí plnú radosti a nadšenia
z nezvyčajne prežitého popoludnia.
Peter Maťašeje

■ Pri zbojníkoch bolo veru počuť aj plač
tých najmenších... Foto - Peter Maťašeje
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PATRIK CHRENKO – úspešný v Trenčíne

Len si to priznajme. Kto z nás v mladom veku a kto z terajšej
mládeže netúžil a netúži po futbalovej kariére, úspechu na zelenom
trávniku, uznanlivému potlesku športových fanúšikov, neopísateľnému pocitu zo vstreleného gólu, či nezabudnuteľných víťazstiev.
Niektorí svoje futbalové ambície realizujú niekde za „humnami“,
na kuse rovnej plochy. Cieľavedomejší si nájdu cestu do športového
areálu na Hôrke a od detských liet trénujú a hrávajú súťažné zápasy.
Niekto skončí príliš skoro, viacerí však pokračujú a časom ich už
môžeme vidieť v A – mužstve. Naši odchovanci. Tak sa to hovorí
medzi fanúšikmi. Z nespočetného množstva hráčov, ktorí kedy hrávali
a hrávajú na Hôrke sa počas celých rokov viacerým podarilo presadiť
sa vo vyšších súťažiach (zatiaľ najvyššou métou akú kedy dosiahol
klížsky odchovanec bola I. celoslovenská liga). Aj teraz sa niektorí
odchovanci klížskeho futbalu dostali do vyšších súťaží a my spolu
s klížskymi fanúšikmi futbalu radi počujeme správy o ich úspechu.
Pred pár dňami prišli veľmi dobré ohlasy z Trenčína. O kom sú a čo
viacej sa môžeme dozvedieť ?

Prvé góly

Ten prvý zaznamenal počas jesene v sezóne 2003/2004.To boli
úplne začiatky, mal deväť rokov. V ďalšom súťažnom ročníku opäť
figuroval s jedným gólom v streleckej tabuľke. V sezóne 2005/2006
skončil s deviatimi gólmi, ako druhý najlepší strelec v mužstve žiakov.
21 gólov, to bola skvelá bilancia sezóny 2006/2007 a znamenala pozíciu
druhého najlepšieho strelca žiackeho mužstva. Celkom štyri sezóny a 32

■ Patrik Chrenko (vľavo) spolu so spoluhráčom Martinom Juricom a najcennejšími trofejami jeho doterajšej futbalovej kariéry (pohár víťaza slovenskej ligy,
pohár majstra dorasteneckej ligy Čiech a Slovenska a putovný pohár zo Zlína).
gólov v žiackej kategórií mal na svojom konte PATRIK CHRENKO,
ktorého kariéru si približujeme a ktorému priniesol zvrat vo futbalovej
kariére 23. jún 2007, kedy sa konal na Hôrke žiacky turnaj. Už prvý
zápas rozhodol Patrik svojimi dvoma gólmi o víťazstve domácich.
V poslednom rozhodujúcom zápase strelil tiež góly dva. Jeho veľký
futbalový talent si všimol funkcionár Tempa Partizánske p. Adámi.

Skúšať futbalový svet

V Partizánskom bol Patrik pol roka. Nie celkom spokojný. Vrátil
sa do domáceho mužstva. Začal v jarnej časti súťažného ročníka
2007/2008. Jarných 18 gólov stačilo na jednoznačné prvé miesto
v streleckej tabuľke, radosť z víťazstva v Majstrovstvách oblasti Partizánske a opäť lákavú ponuku. Tentoraz do Bošian. Takže po pol
roku doma, opäť futbalové sťahovanie. Odohral pol sezóny na jeseň
roku 2008 a vsietil 22 gólov. Bol najlepším strelcom. To ale už prišla
významná ponuka. V decembri ohlásili svoj záujem z AS Trenčín.
Skúška v prvom prípravnom zápase a hneď gól. Dobrý začiatok.
Halový turnaj v Snine (mužstvo Trenčína sa stalo jeho víťazom) potvrdil ambície Patrika a upevnil záujem trenčianskych funkcionárov
vo februári roku 2009. Cez kategórie starších žiakov a mladšieho
dorastu sa dostal do prvého mužstva dorastu AS Trenčín. Nebolo to
jednoduché. Veľa mladých futbalistov, prísny výber naozaj len tých
najlepších a najzodpovednejších...
■ Na turnaji v Holandsku v súboji s útočníkom FC Twente, Patrik
v bielom drese.

POZVÁNKA
Výbor OŠK - FO poriada XXII. ročník

TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE
v nedeľu 14.júla o 13,oo hod. na ihrisku Hôrka
za účasti FK Skýcov, TJ Rajčany, ŠK Nevidzany
a domáci OŠK V. Klíž.
O 20,00 hod tanečná zábava - hudba Čaplák.
Pripravený bude guláš, bohaté občerstvenie i tombola.
Tešíme sa na vašu účasť!

Vážení čitatelia,
Je tu opäť leto a s ním
VEĽKÁ LETNÁ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
O NAJ pohľadnicu z dovolenky, prázdnin!
Tak neváhajte a zapojte sa!
Tešíme sa na Vaše pozdravy!
redakcia NC

Chrenzo v najvyššej slovenskej dorasteneckej lige

Dnes už 18-ročný (v auguste bude mať 19-násť) Patrik Chrenko,
študent Dopravnej akadémie v Trenčíne je hráčom základnej zostavy
mužstva, v ktorom pôsobí. Má za sebou výbornú bilanciu. S mužstvom
starších žiakov obsadil vo svojej súťaži II. miesto, s mužstvom mladších
dorastencov tiež II.miesto. Z útočníka sa dostal nateraz na pozíciu
obrancu. S prezývkou „Chrenzo“ spoznáva (nielen) futbalový svet. Už
dva krát sa zúčastnil medzinárodného, výborne obsadeného turnaja
(Karel Stegeman Toernooi) dorasteneckých mužstiev v holandskom
meste Ruurlo. V tomto roku zo 14 – tich zúčastnených mužstiev
absolvoval AS Trenčín všetky zápasy bez inkasovaného gólu a stal
sa víťazom 29. ročníka.
K úspechom patrí víťazstvo mužstva v slovenskej dorasteneckej lige.
Nedávno sa v Zlíne odohral zápas medzi víťazmi slovenskej a českej
dorasteneckej ligy. Víťazstvom nad Mladou Boleslavou v pomere 1:0
(0:0) sa AS Trenčín s odchovancom klížskeho futbalu stal víťazom
a majstrom bývalého Česko – Slovenska v kategórií dorastu (!!).

Držme palce!

Osobne som ho doteraz nepoznal. Pri návšteve u nich doma ma
privítal sympatický mladý muž. Pôsobí veľmi kultivovane, a svoju
kariéru komentuje a hodnotí triezvo, možno až skromne. Bolo to
príjemné zoznámenie s mladým futbalistom, ktorý má na Hôrke
celkovú bilanciu 4 a pol sezóny a 50 gólov v majstrovských futbalových zápasoch za žiakov a ktorý opisuje podmienky v Trenčíne ako
veľmi dobré. Svoju kariéru má rozbehnutú výborne. Poprajme mu
spoločne, nech sa mu darí aj naďalej. Ak prídu správy o jeho ďalšom
kariérnom raste, určite sa o tom radi dozvieme a dobré správy posunieme aj našim čitateľom.
Peter Maťašeje
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A-mužstvo

26. kolo 2.6. Uhrovec - Veľký Klíž 2:0 (2:0)
Trgaľa – Hlaváček, Najman, Kučera M., Stanko
Marek – Gajdoš, Chrenko R., Bielich P., Holák –
Kučera Š., Bielich T.
Striedali: Pavlíček, Bielich R.
V tomto zápase sme premrhali ideálnu príležitosť
zvíťaziť na ihrisku kvalitného súpera v priamom
súboji o tretiu priečku tabuľky. Od začiatku zápasu sa naši rýchlonohí útočníci ľahko dostávali
do šancí a v 15. minúte sme mohli vyhrávať 3:0. To
sa dvakrát do gólovej šance dostal Š. Kučera a raz
T. Bielich. Neuspeli sme však ani raz a v 20. min
nám domáci strelili prvý gól. Ešte do prestávky
sme mohli upraviť dvakrát skóre v náš prospech,
ale 100% šanca T. Bielicha a ani strela R. Chrenku
neskončili v súperovej bráne. A tak prišiel znovu
trest, keď v nadstavenom čase domáci po druhý
raz prekonali našu obranu. Keď v úvode druhého
polčasu Š. Kučera nepremenil ďalší samostatný
nájazd, bolo o osude zápasu rozhodnuté. Snažili sme sa so zápasom ešte niečo urobiť, ale pri našej
otvorenej obrane si domáci vypracovali niekoľko
veľmi dobrých príležitostí. Aj oni však nedokázali žiadnu gólovo zakončiť. A tak sme zanechali
v Uhrovci nielen dobrý dojem, ale aj všetky body.
27. kolo 8.6. Veľký Klíž – Veľké Bielice 4:0 (1:0)
góly - Matkovčík, Kučera Š.-2, Vaňo
Trgaľa – Holák, Hlaváček, Kučera M., Stanko
Marek – Gajdoš, Chrenko R., Bielich P., Šimun –
Kučera Š., Matkovčík
Striedali : Vaňo, Pavlíček
Vo futbale platí, že víťaz nikdy nie je vopred istý,
zvlášť v derby zápasoch. V tomto stretnutí sme
však absolútne potvrdili tabuľkový rozdiel medzi
mužstvami a po celý zápas sme boli jednoznačne
lepší. Skvele nám vyšiel úvod, keď sa po rohovom
kope hlavou presadil dôrazný Matkovčík a išli sme
do vedenia. Kontrolovali sme priebeh hry a hostí,
bojujúcich o záchranu, sme nepustili do vážnejšej
akcie. Druhý polčas sa plne niesol v znamení Vaňu,
ktorý najskôr dvakrát presnými nahrávkami vyzval
ku skórovaniu Š. Kučeru a potom utešenou strelou
do šibenice zavŕšil svoj výborný výkon. 4:0, hostia
rezignovali a my sme mohli ešte prikrášliť naše
jasné víťazstvo, ale ďalšie šance už zostali nevyužité.

V sobotu 15. júna sa na Hôrke odohral
zápas „starých pánov“. Domáci si za súpera
pozvali futbalových veteránov z Bošian.
Zápas sa hral pri príležitosti ukončenia
žiackej futbalovej sezóny a bol sprievodným programom športového popoludnia
na Hôrke.

V. Klíž - Bošany 0:2 (0:0)
Zostava Veľkého Klíža:
Michal – Hlavačka R., Stanček A., Stanček
R., Chrenko J. – Stanko P., Šimun J., Bielich
R., Dobiaš D. – Dostál R., Stanko M.
Striedali – Kňaze Ľ., Valuch J., Pavlíček
P., Urban Ján.
Vj

28. kolo 16.6. Ráztočno - Veľký Klíž 2:1 (0:0)
gól – I.Gajdoš
Trgaľa – Holák, Bielich J., Kučera M., Stanko
Marek – Gajdoš, Chrenko R., Bielich P., Vaňo –
Kučera Š., Pavlíček
Striedali : Spišák st.
Hráči, ktorí v tomto zápase nastúpili si zaslúžia
maximálne uznanie, pretože s tromi zranenými
hráčmi v základnej zostave sme boli domácim
vyrovnaným súperom. V prvom polčase sme
mali dokonca mierne navrch a domácich sme
nepustili ani do jednej vážnejšej akcie. My sme si
vypracovali minimálne dve gólové šance, ale už
tradične sme ich nepremenili. V druhom polčase
sme však inkasovali ako prví, po nedôraze pred
našou šestnástkou a následne aj pred vlastnou
bránou. Tento moment domácich uspokojil, my
sme zvýšili aktivitu a odmenou nám bol vyrovnávajúci gól z kopačky Gajdoša. Neradovali sme
sa však dlho, pretože domáci onedlho z ofsajdu
zaváňajúcej situácie strelili druhý gól. Do konca
zápasu sme mali ešte tri veľmi dobré príležitosti
na vyrovnanie, ale P. Bielich netrafil loptu podľa
svojich predstáv, strela Š. Kučeru bola zblokovaná
domácim obrancom a šanca M. Kučeru skončila
vysoko nad súperovu bránou.
Dohrávka 17. kolo 23.6. Malinová - Veľký Klíž
6:0 (2:0)
Trgaľa – Šimun, Pavlíček, Kučera M., Stanko
Marek – Gajdoš, Chrenko R., Bielich P., Vaňo –
Kučera Š., Holák
Striedali : Kučera J.
V poslednom zápase na súperovom ihrisku väčšina
hráčov zahrala hlboko pod svoje možnosti. Absolútne odovzdane, nedisciplinovane, s množstvom
nepresností a hrubých chýb sme domácim uľahčili
situáciu a tak sme zaslúžene vysoko prehrali.
Vj

DORAST

26. kolo 1.6. Šimonovany- V.Klíž 15:0 (6:0)
Bez viacerých hráčov a počas celého zápasu len
desiati sme kandidátovi na postup nedokázali
konkurovať. Výsledok nepotrebuje ďalší komentár.
27. kolo 8.6. V.Klíž- V.Bielice 5:1 (2:1) góly –
M.Žikavský - 2, P.Minár , J.Bielich , Š.Maťašeje
Úplne iný zápas sme odohrali o týždeň v sobotu.
Doma sme privítali tabuľkového suseda. Opäť sme
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nastúpili len s desiatimi hráčmi, no na ihrisku to
nebolo vôbec poznať. Zápas sme zlomili na svoju stranu ešte v prvom polčase, keď za 11 minút
vstrelil po dvoch výletoch z obrany M.Žikavský
dva góly. Po góle pridali P. Minár, J. Bielich a svoj
premierový v doraste zaznamenal aj Š.Maťašeje.
28. kolo 16.6. Ráztočno- V.Klíž 4:3 (1:2) góly –
P.Minár - 2, S.Belianský
Herne dobrý zápas sme odohrali aj v Ráztočne.
V prvom polčase sme viedli o dva góly, no v poslednej minúte domáci znížili. V 54. minúte sme
po druhom góle P. Minára v zápase znova viedli.
Žiaľ, po nepremenených šanciach nám v závere
dochádzali sily a domáci dvoma gólmi strhli vedenie na svoju stranu. Za predvedenú hru sme si
aspoň bod zaslúžili, no futbal je už taký.
Dohrávka 17. kolo 23.6. Kamenec pod Vt.- V.Klíž
3:1 (2:1) gól – P. Minár
Prvý gól stretnutia padol v 21. minúte po nedôslednom bránení do našej siete. Hneď o minútu,
po rozohratí a následnom ukážkovom sóle, kedy
P. Minár obišiel 6 hráčov súpera, bol stav 1:1. Tento
priaznivý výsledok sme do polčasu neudržali.
V poslednej minúte po centri sme nechali priveľa
priestoru dvom hráčom súpera a aj keď sme boli
v pätici, prehrávali sme 1:2. Po prestávke mali
šance na skórovanie najmä Minár P., Beliansky S.
či Michal A., ani jedna gólom neskončila. Domáci
štvrťhodinu pred koncom pridali svoj tretí gól
a rozhodli tak o výsledku. Za zmienku stojí fakt,
že rovnako ako v Ráztočne ani teraz v Kamenci
domáci nepremenili pokutový kop.

ŽIACI

MS

12. kolo Veľký Klíž – Veľké Uherce 2:0 (1:0) góly
– A.Varga, M. Bielich
14. kolo Veľký Klíž – Klátová Nova Ves 2:0 (2:0)
góly – A.Varga – 2
16. kolo Veľký Klíž – Horná Ves 8:2 (3:2) góly –
T.Urban – 3, A.Michal – 2, A.Varga -2, M.Bielich
19. kolo Šimonovany – Veľký Klíž 2:0 (1:0)
20. kolo Veľký Klíž – Partizánske B 1:4 (1:2)
gól – A.Michal
21. kolo Veľký Klíž – Skačany 1:1 (0:0) gól
– A.Varga
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Triumf domáceho jazdca

Na trati Brody v Ješkovej Vsi sa v nedeľu 9. júna jazdili štvrté motokrosové preteky MX Tour. Podujatie
bolo zároveň aj druhým kolom Slovenského pohára.
Celkom 183 jazdcov súťažilo v desiatich kategóriách.
V horúcom letnom počasí reprezentovalo domáci
klub OŠK AMK 9 jazdcov. Najúspešnejší z nich
bol Andrej Stanko (na foto na stupni víťazov),
ktorý vyhral kategóriu MX2 Hobby. V triede MX2
Tomáš Valach obsadil piate miesto, Róbert Guot
ôsme a Peter Obert desiate miesto, v MX3 Open
hobby skončil Marek Najman štrnásty. Nedarilo
sa Pavlovi Hudokovi, ktorý prvú jazdu nedokončil
a do druhej nenastúpil. Martin Bednár si v triede
MX3 Open vyjazdil 7 miesto a Lukáš Brázdil MX2
Hobby skončil na 23 mieste. Domáci pretek celkom
nevyšiel Rudolfovi Miháleje, ktorý v prvej jazde
nezískal ani bod a do druhej ani nenastúpil. Divákov
okrem iného mimoriadne zaujala aj účasť Štefana
Svitka, niekoľkonásobného účastníka Rallye Dakar.
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