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PRIVÍTANIE
NOVÝCH OBČIANKOV
Nevšedným sa pre rodiny s malými deťmi
a ich príbuzných stala sobota 20.septembra.
V kultúrnom dome sa konalo milé podujatie,
kde vítali najmenších občiankov Veľkého Klíža.
Vo vyzdobenej sále všetkých privítal a slávnostným príhovorom potešil starosta obce Jozef
Bielich. V rámci programu vystúpila spevácka
skupina Chor de Clus a tiež deti z Materskej
školy. Celkom sa na podujatí zúčastnilo 17
najmladších občiankov Veľkého Klíža. Boli to:
Matiáš Šťastný, Karolína a Michaela Mihaleje,
Vanessa Temňáková, Liana Kňazeová, Karin Gúcka, Adela Machová, Laura Spišáková, Richard
Lipovský, Michael Haranza, Alex Pospíchal, Peter a Dávid Kňazeoví, Viktória Bujnová, Barbora
Benková, Lukáš Kňaze a Barbora Najmanová.
Peter Maťašeje

■ Manželia Najmanoví pri zápise do Pamätnej knihy obce.	

Ľudový odev, štylizovaná izba s predmetmi dennej potreby a dekoráciami, akými si zdobili
svoje príbytky naši starí a prastarí rodičia, inštalovaná expozícia starých fotografií z našej obce a ku
tomu oprávnené očakávania zaplneného kultúrneho domu. Program s názvom Folklór z nášho
regiónu bol už dlhšiu dobu avizovaný a starostlivo pripravovaný. Nedeľa 28.septembra bola
tým dňom, kedy bola občanom obce, ale i hosťom ponúknutá
možnosť naozaj neobyčajného kultúrneho zážitku. V programe,
ktorý skvelo uvádzala Ing.Zuzana Holáková, sa predstavila
ženská spevácka skupina Chor de Clus. Spoločnými piesňami,
ale tiež sólovými vystúpeniami Evy Hrdej a Heleny Hudokovej.
Prítomní sa dozvedeli viacero zaujímavých informácií o kroji
našej obce. Navyše, vo viacerých vstupoch medzi speváckymi
vystúpeniami v rozhovoroch Ing Z.Holákovej s Mgr.Máriou Zajacovou, sa spomínalo na známe
a veľmi úspešné folklórne pásmo Smutný kráľ, na získavanie piesní od najstarších občanov obce
spred štyridsiatich rokov. Ku spomienkam boli v rozhovoroch prizvaný aj Marek Bujna a tiež Jolana
Sasková, ktorá organizačne v spomínanom období zastrešovala kultúrny život Veľkého Klíža.
Program obohatila aj mužská spevácka skupina. Malú prehliadku krojov predviedli dievčatká,
zaujímavé bolo, že sa prítomní mohli oboznámiť aj s krojmi z iných oblastí Slovenska. Na záver
vydareného programu, ktorý niesol známky naozaj profesionálnej a dôkladnej prípravy, starosta
obce Jozef Bielich poďakoval Márií Zajacovej, ako i všetkým účinkujúcim a organizátorom. Nedeľné
popoludnie sa nepochybne zaradilo k najvydarenejším podujatiam tohto roku v klížskej doline.
Text a foto Peter Maťašeje

FOLKLÓR
Z NÁŠHO
REGIÓNU

■ Speváčky z Chor de Clus nielen spievali, ale si aj zatancovali.

Foto – archív OcÚ

POD KRÍŽOM

Evanjelista svätý Ján píše: ,,Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...“ Bola to pre ňu
piata bolesť, keď videla ukrižovanie svojho
Syna. S neopísateľnou bolesťou sledovala,
ako Pána Ježiša pribili na kríž a vyzdvihli ho
od zeme. Konečne je tam, kde ho chceli mať
jeho neprajníci. Na tomto podivnom tróne
Kristus Kráľ má vybojovať svoje víťazstvo.
Víťazstvo na kríži je tajomstvom, ktoré ľudské myslenie len ťažko prijíma.
Treba si však uvedomiť, že len kríž osvetľuje všetky tajomstvá života a smrti. No nie
bez toho, ktorý na ňom visí a bez tej, ktorá
pod ním stojí. Pán Ježiš a jeho matka Panna
Mária navždy a neodlučiteľne patria k sebe.
Tak, ako stála nad jasľami, tak stojí aj pod
krížom. Kríž je však tvrdší ako jasle. V jasliach
sa život pripravoval, na kríži sa obetuje.
Od štvrtej bolesti neuplynula ani hodina. Do dokončenia piatej chýbajú ešte tri
hodiny. Tri hodiny sú nepatrným zlomkom
ľudského života. Ale keď sú to tri hodiny
agónie, čas plynie nesmierne pomaly. Každá
sekunda je až po okraj naplnená bolesťou.
Na kríži i pod krížom.
Skúsime si predstaviť, čo všetko musela
Panna Mária pod krížom prežiť: Krutú procedúru pribíjania na kríž, úder za úderom
priamo pred jej očami, postavenie kríža,
delenie šiat, trhanie rúcha. Vypočula si posledné slová svojho Syna: Slová odpustenia
pre svojich katov aj pre kajúceho lotra, výkrik
o smäde, odovzdanie ducha do Otcových
rúk, zvolanie o dokonaní diela vykúpenia.
A medzitým poverenie, aby Panna Mária
prijala apoštola Jána za svojho syna a aby
ju on prijal za svoju matku.
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Členky speváckeho zboru Plamienok
Mgr. Zuzana Dolná, Irenka Bujnová, Mária Dolná, Emília Stanková, Janka Stanková, Viktorka
Stanková, Diana Hudoková, Simona Matejová,
Simona Hudoková, Natália Bielichová, Nikolka
Jakúbková a Alexandra Néčová vyzdobili priestory nášho farského kostola. Bola to forma, ktorou
ďakovali za úrodu. Nádherné obrazy z rôznych
plodov nepochybne potešili všetkých, ktorí
tieto výtvarné stvárnenia s radosťou obdivovali.
 Na septembrovú akciu organizovanú
v rámci plánovaných podujatí KST Ostrá prišlo len 13 účastníkov. Najvzdialenejšiu cestu
merala turistka z Piešťan, prišla tiež jedna
turistka z Nedanoviec a jedna z Topoľčian.
Pomerne dlhú, vyše 20 kilometrovú trasu,
ktorej hlavným cieľom bol vrch Razdiel si turistky a turisti v nedeľu 21.septembra užívali
v peknom slnečnom počasí. Ani nezvyčajne
nízka účasť im nepokazila krásne prežitý deň
na miestach menej navštevovaných, či možno
pre väčšinu verejnosti takmer neznámych.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

■ Jedna z dekorácií pri poďakovaní za úrodu.

R OZ B E H O L SA Š KO L S K Ý R O K

A naozaj, máme za sebou prvé týždne nového školského roka. Ani nám nie je veľmi
ľúto za prázdninami, lebo uplynulé leto, aj keď sme si želali, aby bolo pekné, slnečné, nám
veľa slnka nedoprialo. Výstižne mi to dnes povedal môj prvák, Tomáško Dobiaš, keď sme si
hovorili o ročných obdobiach, že jar bola teplejšia ako leto. Ale to nič nemení na skutočnosti,
že sme sa presunuli do jesene a všetci žiaci zvládajú počiatočné učivá z nových učebníc
a v žiackych knižkách sa objavili prvé známky. V našej škole sme otvorili dve triedy. V prvej
triede sú spojené ročníky prvý a tretí a deti vyučuje riaditeľka školy Mgr. Jana Hudoková.
Druhú triedu tvorí samostatný tretí ročník a vyučuje ich pani učiteľka Mgr. Andrea Barošová. Náboženskú výchovu, ako povinne voliteľný predmet, vyučuje pán dekan Anton
Kováčik. V popoludňajších hodinách sa do 15.30 hod. venuje deťom v Školskom klube
detí vychovávateľka Anna Bakytová. Stravovanie majú deti zabezpečené z MŠ Veľký Klíž,
dovážaná je desiata aj obedy. V tomto školskom roku sme deťom ponúkli tri záujmové
krúžky, hru na zobcovú flautu, športovo-pohybový krúžok a krúžok „mladý zdravotník“
a deti všetky tri možnosti využili a do krúžkov sa prihlásili. Ktovie, možno fúkanie do flauty
zaujme a deti budú chcieť pokračovať ako nádejní hudobníci, len im treba dať možnosť.
My sa snažíme vyjsť v ústrety a ponúknuť
to najlepšie nielen deťom, ale aj zamestnaným rodičom.
V novom školskom roku sme si všetci
V poradí už ôsmy ročník súťaže malotraktorov domácej a fabrickej výroby s názvom Varicup
sa konal 30.augusta v Tesárskych Mlyňanoch. Tamojšie futbalové ihrisko pri základnej škole zaželali veľa úspechov, radosti z ďalších
vedomostí a v nových žiackych knižkách
bolo plné súťažiacich a divákov. Po druhý krát sa tejto súťaže zúčastnil aj pretekár z Veľkého
Klíža. Tentoraz ním bol Kristián Gál. Do dejiska súťaže pricestoval v rámci šesť-člennej výpravy. samé dobré známky.
Tvorili ju štyria dospeláci a dve deti, jej vedúcim bol Miloš Marko, známy nadšenec, aktivista
Mgr. Jana Hudoková, riaditeľka školy
a organizátor motoristického športu u nás.

NA VARICUPE V TESÁRSKYCH MLYŇANOCH AJ KLÍŽANCI !

PRIŠLO AJ 44 RODÁKOV
Z ČIERNEHO BALOGU

■ Kristián Gál v depe medzi súťažnými strojmi.

Foto – Miloš Marko

Súťažilo sa v troch kategóriách. Fabrické traktory, podomácky vyrobené traktory a tzv.
“paroháče“. Do súťaže sa prihlásilo celkom 25 traktorov. Kristián Gál, ktorý na podujatí reprezentoval Veľký Klíž sa súťaže zúčastnil na stroji MOTO ROBOT PF-62. Bol to jediný stroj tohto druhu
v celej súťaži. Ľudovo nazývaný „paroháč“, ale tiež aj „trezla“ s ktorým klížska výprava na súťaž
nastúpila bol vyrobený v roku 1958 (!). Organizátori pripravili okruh s rôznymi prekážkami, ktoré
museli malotraktory prekonať. Záverečnú prekážku tesne pred cieľovou rovinkou tvorila vodná
priekopa. Tu sa súťažiaci najviac vytrápili. To, ako rýchlo ju prekonali výrazne ovplyvnilo konečný
výsledok. Trať absolvovali dvakrát a započítal sa im ten lepší čas. Ďalšou disciplínou bol slalom
pomedzi kužele, ktorý sa išiel takisto na dve kolá. Niektorým sa darilo viac, iným menej. To však
už k súťaženiu patrí. Možno ale povedať, že hlavným cieľom súťažiacich a aj organizátorov bola
predovšetkým zábava. Na záver podujatia odovzdal starosta obce ceny pre najlepších a tak ako
na iných motoristických podujatiach, aj tu striekalo šampanské. Možno, spolu s nevšednými
zážitkami, dodalo novej chuti zúčastniť sa aj o rok. Ak sa tam Kristián, alebo niekto iný vyberie,
budeme jeho vystúpenie pozorne sledovať. Veď záujem mladých ľudí o poľnohospodárku
techniku je záležitosť, ktorú je dobré podporiť, spropagovať a v neposlednom rade aj pochváliť.
Peter Maťašeje

Z iniciatívy Spolku slovenských spisovateľov a OZ Starý Klíž sa v sobotu 20.septembra
2014 uskutočnila pietna spomienka k nedožitým 90. narodeninám čiernobalockého rodáka, spisovateľa Ladislava Ťažkého (19.9.1924
– 20.1.2011), ktorý je pochovaný na cintoríne
v Klížskom Hradišti.
Prvé kroky Čiernobaločanov, slovenských
spisovateľov a rodiny L. Ťažkého viedli do kostola na spoločné rozjímanie pri organovej hudbe.
Hlavný prívet pri hrobe Majstra Ťažkého pri
kladení vencov mal spisovateľ M. Krčík z Prievidze. Po presunutí sa do areálu Starého Klíža
nasledovalo poklepkanie kameňa spisovateľovým perom, na ktorom je motto: Každý deň
svojím konaním píšeme testament pre naše
deti. Dozvedeli sme sa, že do roka tu bude stáť
replika drevenice z Čierneho Balogu, v ktorej
prežil spisovateľ svoje detstvo. Prof. PhDr. Jozef Leikert prítomným venoval svoju knihu
rozhovorov s Ladislavom Ťažkým - Testament
svedomia a prekvapil oznamom, že v drevenici
bude zriadené Múzeum Ladislava Ťažkého.
Po tomto akte sa pozvaní účastníci a rodina posunuli ďalej do areálu, aby sa zúčastnili
prezentácie novej knihy spomienok od Petra
Rašlu: Ladislav Ťažký – Ťažký kaliber slovenskej literatúry.
Mgr.Mária Zajacová
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Len pár krokov od nej si žoldnieri s obchodníckou vášňou delia oblečenie ukrižovaného.
Trhajú ho a losujú o nezošívanú tuniku, ktorú Panna Mária vlastnoručne s láskou utkala pre
svojho milovaného syna.
Nasledoval protest prírody, zatmenie slnka, zemetrasenie, zmätok na Kalvárii, vyznanie
pohanského stotníka, ktorý velil ukrižovaniu: ,,Bol to naozaj Boží Syn!“ Nakoniec nastalo veľké
ticho. Toto všetko prežívala Panna Mária pod krížom.
To, čo sa stalo na Kalvárii, je predzvesťou toho, čo sa bude diať do konca sveta. Pán
Ježiš umiera medzi modlitbou a rúhaním, medzi pokáním a zatvrdilosťou. Tak to bude aj
v budúcnosti: Mnohí neprijmú Kristovo utrpenie a bolesti jeho matky.
Prvé slovo, ktoré zaznelo z kríža, sa netýkalo matky milovaného učeníka ani iných blízkych ľudí. Patrilo tým najvzdialenejším - nepriateľom, ktorí ho pribíjali na kríž: ,,Otče, odpusť
im, lebo nevedia, čo robia!“ Tak sa prejavila priorita Kristovej lásky k hriešnikom. Matka pod
krížom sa asi modlila to isté spolu s ním. Posledné slová zomierajúceho zvyčajne vyjadrujú
všetku životnú múdrosť, všetku v živote nazbieranú lásku.
Až potom nasledovali slová k nej a o nej. Keď Ježiš z kríža uzrel matku a vedľa nej učeníka
Jána, ktorého miloval, povedal matke: ,,Hľa, tvoj syn“. Potom povedal učeníkovi: ,,Hľa, tvoja
matka“ (Porov. Jn 19,26). Akoby sa zriekol charakteristiky syna a namiesto seba ponúka náhradu: apoštola Jána, na ktorého prenáša synovské práva nazývať ju matkou. Panna Mária je
v tej chvíli akoby promovaná za matku všetkých ľudí. Týmto zrieknutím sa stáva jej spojenie
s Ježišom v diele vykúpenie ešte užšie a tesnejšie.
Ani jedna bolesť sa nedotýkala celej bytosti, duše aj tela, rozumu i vôle, citov a viery ako
táto piata bolesť. Obdivuhodný je jej pokoj pod krížom. Dokonca by sa pokoj mohol zdať
nevhodný pre túto situáciu. U nás ľudí býva nadmerný nával citov spojený s nepokojom,
unáhlenosťou, búrlivými prejavmi. Pokoj v bolesti sa zakladá na dokonalom spojení s Pánom
Bohom a s jeho vôľou. Blízkosť Pána Ježiša utišuje všetky búrky aj na mori aj v duši. Toto
vedomie je pre nás nádejou i posilou v každej bolesti. A ubolenej duši prináša pokoj a úľavu.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

POZVÁNKY
KK pri OcÚ vo Veľkom Klíži pozýva
5.10.2014 na Jesennú výstavu. Prosíme
pestovateľov ovocia, zeleniny a kvetín,
aby svoje výpestky priniesli. Výstava sa
bude konať v areáli dvora MŠ, v prípade
nepriaznivého počasia v sále KD. Tešíme
sa na vašu účasť.
OZ Tu žijeme vás srdečne pozýva
na ŠARKANIÁDU 5. októbra 2014 o 14,30
hod. Podujatie sa uskutoční na letisku nad
Veľkým Klížom. (V prípade nepriaznivého
počasia sa stretneme v KD Veľký Klíž.)
KK pri OcÚ vo Veľkom Klíži Vás srdečne pozýva dňa 19. októbra 2014 o 15,oo
hod. pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
na slávnostné posedenie spojené s kultúrnym programom.
Priaznivcov turistiky pozývame
na výstup na Veľkú Ostrú. Uskutoční
sa v nedeľu 19.októbra. Zraz účastníkov
o 10,oo hod. pri kultúrnom dome.
Výbor KST Ostrá Veľký Klíž

CESNAČKA
OD JANKY
Ďalšia z tunajších tradičných
polievok, netradične pripravovaná.
Určite je veľmi chutná a zdravá. Recept nám
poskytla Janka Kňazeová, okrem iného, členka
turistického oddielu KST Ostrá. Príprava: celý
cesnak prekrojíme napoly, zabalíme do alobalu
a na miske upečieme v rúre pri teplote á 160°C
za cca 20min.. Cesnak potom ľahko vyberieme zo
šupiek. Pripravíme si zásmažku z masti, hladkej
múky, pridáme upečený a očistený cesnak, dobre
premiešame, zalejeme mliekom, alebo smotanou
na varenie, osolíme, okoreníme. Krátko povaríme.
Dozdobíme bylinkami - pažítkou a podávame
s opečenými chlebovými krutónmi. A keďže
dnes varíme s cibuľovinami, môžeme si pripraviť aj slaný koláč k pivu, či vínu. Aj nasledujúci
recept je od Janky.

CIBULIAČIKY
Cibuliačiky sú okrúhle kysnuté slané koláče.
Na ich prípravu potrebujeme: 400g hladkej múky,
150ml oleja, 250ml vlažnej vody, 25g droždia, 1
lyžička soli, cukor, vajce, 3-4 cibule, hrubú soľ
a rascu. Z droždia, cukru a vody si pripravíme
kvások, ktorý pridáme k preosiatej múke so
soľou. Pridáme olej a vypracujeme vláčne cesto.
V teple ho necháme nakysnúť. Na pomúčenej
doske rozvaľkáme cesto na hrúbku cca 1cm.
Vykrajujeme väčšie kolieska, ktoré ukladáme
na vymastený plech a natierame rozšľahaným
vajíčkom. Očistené cibule nadrobno pokrájame,
rozdelíme na kolieska z cesta. Popritláčame,
posypeme hrubou soľou a rascou. Necháme
ešte štvrťhodinu podkysnúť a potom dáme
do vyhriatej rúry piecť na 20 - 25 min.

ts

V mesiaci september 2014 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Ľubomír Kňaze
- Kl. Hradište 153  - 50 rokov
Eva Hudoková
- Kl. Hradište 46 - 70 rokov
Pavel Švec
- Kl. Hradište 49  - 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávila
svoje jubileum:
Mária Belicová - Kl. Hradište 122  - 84 rokov
Helena Gútová - Klíž 55 
- 84 rokov
Magdaléna Holáková - Klíž 108 
- 89 rokov
Helena Macúchová - Klíž 186 
- 92 rokov
Anton Kňaze Kl. Hradište 85  - 95 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

Natália Stručková 15.9.2014, rodičia Katarína a Vladimír

6.9.2014 Katarína Zubčáková a Daniel Dobiaš
20.9.2014 Veronika Matvejová a Tomáš Strmeň
__________

PRIESTOR PRE KAŽDÉHO
A V ROVNAKOM ROZSAHU!
Komunálne voľby sú predo dvermi. Doslova
na ne klopú. S tým súvisí aj dôležité upozornenie pre
kandidujúcich z Veľkého Klíža. Na post starostu obce
je azda najviac kandidátov aký bol kedy vo voľbách
zaznamenaný. Redakčná rada sa rozhodla, aj, alebo
predovšetkým po skúsenostiach z rokov minulých,
nasledovne. Každý kandidát dostane priestor v mesačníku Nový Clus. Môže, a nemusí ho využiť. Bude
mu patriť jeden stĺpec na novinovej strane. Aby to
bolo pre každého úplne jasné a zrozumiteľné. Jeden
stĺpec to je 31 riadkov, písané v najpoužívanejšom
programe Word, typ Times New Roman s veľkosťou
písma 14 a na šírku 16cm formátu A4. Ku textu je
možné pridať fotografiu kandidáta. Pokiaľ sa kandidát
rozhodne, že fotografiu na uverejnenie neposkytne,
jeho textový rozsah sa môže zväčšiť na 36 riadkov.
Ak volebný príspevok rozsahom presiahne dané
podmienky bude ukončený na dolnom okraji jemu
vymedzeného novinového stĺpca s tým, že bude
oznámené prekročenie dopredu avizovaného rozsahu.
Redakcia do volieb nebude uverejňovať žiadne
príspevky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zasahovali do súkromia, volebného programu, postojov
kandidátov v ich prospech, alebo neprospech, a ich
prejavov na verejnosti. Na vyjadrenie súkromných
názorov v printových médiách sa tiež vzťahuje volebné moratórium. 17 dní pred voľbami začne volebná kampaň, budú prebiehať stretnutia kandidátov
s voličmi až napokon, 13. novembra o 7,oo hod. ráno
všetko skončí a 15. novembra už bude rozhodnutie
na každom oprávnenom voličovi.
Za redakčnú radu Peter Maťašeje
šéfredaktor Nového Clusu
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KLÍŽSKY RODÁK ÚSPEŠNÝ NA ULTRA TRIALE
O športových aktivitách nášho rodáka a bývalého futbalistu OŠK Veľký Klíž Jozefa Bielicha
vieme už dlhšie. Venuje sa bežeckému športu. V dňoch 20.-21.septembra sa zúčastnil podujatia
s názvom Ponitrianska stovka, čo je 105 kilometrový ultra trial a pochod z Nitry do Handlovej.
Zvládol ho veľmi dobre a my sme boli zvedaví na podrobnejšie informácie. O tom, ako to celé
prebiehalo, nám napísal veľmi zaujímavý opis, s ktorým sa s našimi čitateľmi veľmi radi podelíme.
Ultra trial je šport, o ktorom sa málo hovorí
a pritom by si určite zaslúžil väčší rešpekt pre jeho
extrémnu fyzickú a často aj psychickú náročnosť.
Takmer 5 rokov som behal iba cesty (asfalt), trénujem 4 - 5 krát do týždňa. Jedného dňa som si
povedal prečo nie trial? Po dosť bolestivej skúsenosti v máji t.r. na Bánovskej „50“ som začal
trénovať beh v lese, aby si telo zvyklo na úplne
iné zaťaženie ako pri behu po ceste. Prihlásil som
sa na Ponitrianku „100“.
Ponitrianska stovka je ultra trial a pochod
z Nitry do Handlovej v kategóriách muži, ženy,
OS SR (vojaci). Pretek sa koná za každého počasia a zúčastnení idú na vlastnú zodpovednosť.
Samozrejme je zabezpečená aj zdravotná služba
a záchranári OS SR keďže spoluorganizátor je
aj vojsko.
Veľké množstvo dobrovoľníkov na kontrolných stanovištiach, ich ústretovosť a pomoc
účastníkom, organizácia je na veľmi vysokej
úrovni. Celkový limit je 28 hodín, bežcom, ktorí
sa do cieľa dostanú do 24 hodín sa pripočítajú 3
kvalifikačné body na Ultra Trial du Mont Blanc.
Celková dĺžka je 105km, prevýšenie +4000m.
Na trase bolo 12 kontrolných stanovíšť, 6 z nich
aj s občerstvením a jedlom (väčšinou ovocie,
magnézium, nápoje, v Jedľových Kostoľanoch aj
cestoviny, na Veľkom Poli vynikajúci kohútí vývar).
Štart bol o 7:00 v Nitre z kruhového objazdu pod
Zoborom, cieľ v Handlovej. Počasie 20-21/9 bolo
ideálne, na mňa síce trochu teplo ale vždy lepšie
ako lejak :-). Celý pretek sprevádzala priateľská atmosféra, avšak snaha po čo najlepšom umiestnení
bola u každého bežca zreteľná. Celú trať som si už
tréningovo prebehol i keď nie vcelku, ale na 4x.
Vedie po červenej turistickej značke (magistrále)

V

eľmi milá slávnosť pre našich najmenších obyvateľov sa uskutočnila
v sobotu, 20.9.2014. Členovia obecného
zastupiteľstva na čele so starostom Jozefom Bielichom a pracovníci obecného
úradu privítali, pohostili a obdarovali
tých, ktorí patria
medzi našu najmladšiu generáciu a najbližších
príbuzných. Zúčastnila som sa
tejto slávnosti
s mojou vnučkou Barborkou Benkovou
a chcem týmto vyjadriť poďakovanie všetkým organizátorom. Aj toto je cesta, akou
sa dá vyjadriť úcta mamičkám a radosť
z narodených detí. Ďakujeme.
Mgr. Jana Hudoková

PRIVÍTALI
SME
NAJMENŠÍCH

I N Z E R ÁT
Predám KIA-ceed 1,6 diesel, rok výroby
11/2008, elektro výbava, klimatizácia,
115.000km, cena 5.500€. Milan Kňaze,
tel. 0903 412 570.
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dobehnúť čo najďalej. Od Rúbaného vrchu to už
išlo pomalšie a s čelovkou na hlave. Potom som
musel spomaliť, keďže som si na ostrom kameni
narazil chodidlo, určite to bolo bezpečnejšie a istejšie, nakoľko terén bol dosť členitý a v tme a často
aj v hmle horšie čitateľný. Dažďové prehánky
ma príjemne schladili, veď teplota bola okolo 15
stupňov, čo bolo dosť vysoko. Celú cestu touto
nočnou časťou spríjemňovali typickým ručaním
jelene, i keď niektorí tipovali medveďa hnedého
:-). Technicky náročný zostup z Veľkého Griča som
prežil bez ďalšej ujmy a blatového kúpeľa. Posledných 5km som bežal v úplnej eufórií s vedomím,

z NR cez Zobor, Žibricu, obec Žirany, Kostoľany pod
Tribečom, Tribeč, Zlatno, Skýcov (Hrušov), Jedľové
Kostoľany, Krížne cesty, Penhýbel, Veľké Pole,
pohorím Vtáčnika až po Veľký Grič do Handlovej.
Celý pretek som bol v pohode, bežal som s čistou
hlavou a vedomím,
že sa do Handlovej
určite dostanem. Môj
cieľ bolo pokoriť čas
18 hodín. Už na 20km
sme viacerí dostali
príučku od prírody. Roj
rozzúrených sršňov pre
niektorých znamenal
koniec, ja som dostal
5 žihadiel do krku
a hlavy. Našťastie sa
u mňa neprejavila
žiadna alergická reakcia a tu bolesť hlavy
som dokázal ignorovať
až do 55km, kde sa mi ■ Jozefa Bielicha prišli na Ponitriansku stovku povzbudiť aj jeho najbližší.
po masti Fenistil pat
Foto – archív Jozefa Bielicha
rične uľavilo. Pomoc
záchranárov bola
samozrejme pripravená, no užitie liekov by pre že už som v cieli a nič ma nemôže zastaviť. Cieľ bol
mňa znamenali koniec a situáciu som odhadol v budove gymnázia, potlesk a ovácie si vypočul
ako ešte znesiteľnú.
každý, kto dorazil do cieľa a to úplne zaslúžene.
Celkový čas 17 hodín 48 minút pre mňa znamenal
Dôležité rozhodnutie na Veľkom Poli
55 miesto. S prihliadnutím na moju blížiacu sa 40
Bežalo sa mi veľmi dobre, na Veľkom Poli,
-ku a celkový počet 245 bežcov musím byť s týmto
ktoré je posledne „civilizovane miesto“ na 72km
výsledkom určite spokojný. 96 bežcov preteky
pred 34km dlhým prechodom pohorím Vtáčnika
nedokončilo. Nabudúce to bude určite lepšie.
sa rozhoduje či pokračovať, alebo skončiť. FyzicDúfam, že mi zdravie a čas dovolí zúčastniť sa
ky som až na malé zranenia bol OK, psychicky
na viacerých podujatiach ultra - trial. Vďaka rodine
na 100% odhodlaný doraziť do cieľa. Čas som mal
a hlavne mojej manželke za veľkú podporu :-).
lepší, ako som predpokladal, o 17:30 som vyrazil
Jozef Bielich
z Veľkého Poľa čo to dalo, aby som po svetle stihol

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 V MATERSKEJ ŠKOLE VEĽKÝ KLÍŽ
Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť otvorili brány našej materskej školy, kedy medzi nás prišli
deti, ktoré už materskú školu navštevovali, avšak pribudlo k nám aj veľa nových kamarátov. V novom
školskom roku sme privítali 29 detí. Z našej jednotriednej materskej školy sa stala dvojtriedna. Deti
boli rozdelené do tried staršie 17 detí a mladšie 12 detí. Prijatím všetkých zapísaných detí som ako
riaditeľka materskej školy mohla uspokojiť potreby a záujmy všetkých rodičov. Nebolo jednoduché
vydať rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do našej MŠ. Školský zákon určuje najvyšší počet detí
na triedu, čo je v našom prípade jednotriedka, zmiešaná veková skupina 21 detí. Už v predošlom
školskom roku bola táto hranica prekročená a našu jednotriednu materskú školu navštevovalo 25
detí. Bolo potrebné nájsť riešenie, ktoré by zodpovedalo nielen bezpečnostnému, hygienickému
hľadisku pre deti, ale aj dodržanie všetkých kritérií, kde sú pevne stanovené metre štvorcové hracej
plochy v triede na jedno dieťa a taktiež potrebné metre štvorcové pri odpoludňajšom spánku detí.
Vypracovala som preto nový prevádzkový poriadok rozdelenia tried so spĺňaním všetkých podmienok
na otvorenie ďalšej triedy a predložila na schválenie na hygienu. Prevádzkový poriadok bol schválený,
a tak v spolupráci so zriaďovateľom sme pristúpili k riešeniu. Starostlivosť o deti zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky. Verím, že sa navštevovaním našej materskej školy budete cítiť dobre, a vaše deti
sem budú chodiť s radosťou. Pre mňa, ako riaditeľku materskej školy, bude potešením, keď budete
všetci spokojní. Dúfam, že vašu spokojnosť upevní aj opätovné stretávanie sa na P O P O L U D N Í
S V E V E R I Č K O U. Dovoľujem si touto cestou pozvať vás medzi nás na stretnutia rodičov s deťmi,
ktoré nenavštevujú materskú školu. Termíny stretnutí vám budú oznámené miestnym rozhlasom.
Milí rodičia, milé deti, dovoľte mi, aby som vám na začiatku nového školského roka zaželala pevné
zdravie, mnoho šťastia, ľudské porozumenie a vzájomnú úctu.
		
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž
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TURISTI NA NAJVYŠŠOM VRCHU ČESKEJ REPUBLIKY
Videli aj Adršpašské skály, Safari v Dvůr Králové a Těšnovskú priehradu

Autobusové zájazdy nášho turistického klubu sú už
viac rokov pripravované na vysokej úrovni, ktorú znásobuje dokonalá
príprava. Týka sa okrem iného, predovšetkým výberu zaujímavých lokalít
a bezchybne zladeného programu. Po viacerých zájazdoch v rámci ktorých
zavítali do viacerých končín Slovenska a po nezabudnuteľnom zájazde
do Maďarska si za cieľ svojho tohtoročného trojdňového zájazdu vybrali
Českú republiku. Program zájazdu bol mimoriadne lákavý. Záujem bol
obrovský. Vypredané bolo už dva dni po ohlásení, že si ho záujemcovia
môžu zakúpiť. Organizátorov to primälo k tomu, že bol doobjednaný
ešte druhý, menší autobus. Účastníci zájazdu tak boli svedkami toho, že
vôbec po prvý krát v histórií organizovania zájazdov z klížskej doliny boli
vypravené dva autobusy súčasne.

Adršpašské skály spojené s nečakanými náhodami

Všetko začínalo v skoré ráno 29.augusta, keď sa krátko po pol piatej
turisti vydali na dlhú, sedemhodinovú cestu. Cieľom prvého dňa boli
Adršpašské skály. Skalné mesto pripomínajúce Prachovské skály. Predsa
však iné, možno monumentálnejšie a podľa viacerých krajšie. Mladík
v Švejkovskej uniforme na začiatku bol príležitosťou na peknú spomienkovú
fotografiu, po ktorej už turisti a turistky mohli začať samotnú prehliadku.
So zatajeným dychom pozerali na veľmi ťažko opísateľnú nádheru ktorú
vytvorila príroda. Skalné veže neskutočných tvarov tu majú svoje mená
a návštevník nevie čo s fotoaparátom. Fotiť všetko sa nedá, ale je skoro
ťažké vybrať čo si predsa len treba nasnímať. Skutočná nádhera. Zážitok,
na aký sa nezabúda! Prehliadku týchto miest skupinke účastníkov zájazdu
spestruje aj náhodné stretnutie s televíznou moderátorkou českej Pošty
pre teba Ester Janečkovou. Ešte pred vstupom do Národnej prírodnej
rezervácie viacerých zaujme autobus z prievidzkej SAD –ky. Jeden z českých prírodných klenotov si prišli pozrieť turisti z Ješkovej Vsi. Nie však
tej našej, ale nachádzajúcej sa pri Diviackej Novej Vsi. Prvý deň zájazdu
spestrujú aj nečakané náhody. Vzbudzujú úsmev, možno aj štipku záhady,
no predovšetkým zlepšujú aj tak dobrú a priateľskú náladu, ktorá vrcholí
posedením s výbornou večerou v reštaurácií v centre mesta Dvůr Králové.

Najvyšší vrch Českej republiky

V pláne našich turistov bola už dlhšiu dobu, konečne prišiel čas tento
plán aj zrealizovať. Cesta do Pece pod Snežkou v sobotné ráno 30.augusta
z miesta ubytovania na internáte v Dvůr Králové ubehla rýchlo. Pekné
počasie dávalo tušiť, že výstup sa môže vydariť. Niektorí využili lanovku
a poľahky a pohodlne sa dostali na 1602 metrov vysokú Snežku. Cesta
turistickým chodníkom bola prekvapivo komfortná. Chodníky vydláždené
kameňmi, vo vyšších polohách reťazové opierky a dosť miesta aj pre masovú účasť ľudí, ktorej klížski turisti boli svedkom. Neskutočne veľa najmä
Poliakov nemohlo byť prekvapením, pretože Snežka je vlastne hraničný
vrch (podobne ako u nás napríklad Babia Hora). Na samotnom vrchole
bolo chladno, čierne oblaky neveštili nič dobré, no nakoniec počasie vydržalo. Gratulácie k výstupu so sloganom Gerlach – Mátra (Kékes) – Snežka
boli veľavravné. Po občerstvení, stretnutí s nevrlým živým Krakonošom
poľskej národnosti, spoločnej foto nielen s klubovou, ale aj národnou
vlajkou Slovenskej republiky, návšteve horskej chaty, vrcholovej kaplnky
a Českej poštovny, prišiel čas zostupu. Absolvoval ho len menší počet,
pretože lákadlo zviesť sa lanovkou opäť využila väčšia časť účastníkov

Motokrosári úspešne
uzavreli sezónu v Skýcove
Posledný pretek západnej zóny Motocros Tour spojený aj so Slovenským pohárom sa šiel na ťažkej skýcovskej trati. Pred pretekom pršiavalo
a jazdci nemali kde trénovať, a to sa odzrkadlilo na výkone niektorých
jazdcov. Naši jazdci zajazdili na záver sezóny výborne. Začnem kategóriou najsilnejších MX1 a MX2, kde sa jazdí 20 minút plus 2 kolá. Tieto
kategórie boli spojené ešte s MX2 Junior a na rampe bolo dvadsaťdeväť
pretekárov. Pavol Hudok a Tomáš Valach mali zlý štart, ale postupne sa
prebojovali dopredu. Posledné štyri kolá jazdili v tesnom závese, videli
sme nádherný súboj klubových jazdcov. Pavol Hudok skončil v prvej jazde
piaty, v druhej štvrtý a v súčte oboch jázd obsadil štvrté miesto. Celkove
v pohári Motocros Tour skončil po šiestich závodoch na vynikajúcom
treťom mieste s počtom bodov 134. Tomáš Valach v prvej jazde skončil
na štvrtom mieste, v druhej jazde na treťom mieste, rozhodla druhá jazda
a to mu vynieslo tretie miesto. Celkove v pohári Motocros Tour skončil

zájazdu. Tí potom mali časový priestor aj na trochu adrenalínového zážitku,
ktorým bola jazda na bobovej dráhe. S dobrým pocitom a predovšetkým
s uspokojením zo zavŕšenia najdôležitejšieho bodu celého trojdňového
zájazdu sa všetci usadili do dvoch autobusov netušiac, aké prekvapenie
ich čaká. Silné emocionálne zážitky mali svoje pokračovanie. Dialo sa pri
návšteve Těšnovskej priehrady nazývanej Les království. Stavali ju ešte
za čias monarchie. Vodné dielo, ktoré každého ohromilo svojou nádherou
bolo naozaj čerešničkou na bohatej torte, poznatkov, krásy, jedinečnosti,
originality a zážitkov, ktoré mali svoje pokračovanie.

Safari stojí za to vidieť !

Koľkokrát v minulosti sme len na televíznych obrazovkách sledovali
pútavé rozprávanie českého prírodovedca, cestovateľa a spisovateľa
Jozefa Wágnera, ktorý, okrem iného, pútavo rozprával o Safari v Dvůr
Králové. Kto by sa tam raz nechcel pozrieť? A zrazu tu bola tá príležitosť.
V rámci voľného, nedeľného programu, 31.augusta ju takmer všetci využili.
Safari predstavuje svet Afriky a rozprestiera sa na 27 hektároch. Vidieť
voľne žijúce zvieratá a previesť sa medzi ne na otvorenom dopravnom
prostriedku, bola nie každodennou príležitosťou poznať svet afrických
zvierat zblízka. Návštevu Safari ozvláštnila ďalšia zo série náhod, keď sa
tam objavila skupinka návštevníkov zo Skýcova.

Jeden z najlepších

Kremnické gagy a hrebeňovka v Nízkych Tatrách, návšteva Kysúc,
Kriváň spolu so spoznávaním Spiša, Babia hora s Oravskou priehradou
a Oravským hradom, Západné Tatry a nezabudnuteľné tri dvojtisícovky,
objavovanie Novohradu a cesta na maďarskú Mátru, alebo Slovenský raj,
tieto a ešte iné zájazdy sú cennými mozaikami v pestrej činnosti KST Ostrá.
Po všetkých stránkach bezchybný a vydarený zájazd do Českej republiky
sa do tejto mozaiky zaraďuje na to najčestnejšie miesto.
Peter Maťašeje

P O Ď A K O VA N I E
Ako novopečený člen KST Ostrá Veľký Klíž som sa i ja zúčastnil trojdňového zájazdu na konci augusta po ČR. A nedalo mi nenapísať zopár riadkov
smerujúcich k hlavnému organizátorovi, resp. predsedovi našich klížskych
turistov, Vladimírovi Saskovi.
Palec hore a klobúk dole nad jeho, do najmenších podrobností vypracovanému trojdňovému harmonogramu zájazdu. Všetko presne sedelo
s realitou, čo sa odrážalo aj na dobrej nálade všetkých účastníkov tohto
zájazdu. Lokality, ktoré nám vytipoval (Adršpašské skály, Snežka, ZOO
Dvůr Králové...) boli úžasné a zanechali v nás nezabudnuteľné zážitky. Je
vidieť, že pri plánovaní tohto výletu si dal Vlado naozaj záležať. Plánoval
s citom, srdcom a znalosťami. Človek by aj uveril, že naplánoval i to počasie. Po celý čas za pätami dážď a pred sebou nádherné slnečné počasie.
Výlet hodnotím na výbornú s hviezdičkou a som presvedčený ,že aj všetci
zúčastnení. Takže nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých účastníkov
tohto zájazdu, vyslovujem-e Vladovi Saskovi, ako hlavnému organizátorovi
a všetkým ostatným, ktorí sa nejakou formou taktiež podieľali na príprave
tohto fantastického a nezabudnuteľného zájazdu, veľké “ĎAKUJEM-e“.
Člen KST Ostrá Veľký Klíž Vladimír Gašparových
na vynikajúcom treťom mieste. Kategórie MX1 Hobby a MX2 Hobby
boli tiež spojené a na rampe bolo 35 pretekárov. Marekovi Najmanovi
stačilo odjazdiť v kľudnom tempe, aby sa stal celkovým víťazom v MX1
Hobby. V prvej jazde skončil na druhom a v tretej na štvrtom mieste
a to mu vynieslo pódiové tretie miesto. Marek zaznamenal vynikajúci
výsledok a s počtom bodov 198 sa stal celkovým víťazom v MX1 Hobby.
Andrej Stanko, ktorého prenasledovali ochorenia počas sezóny v kategórii MX2 Hobby, skončil na ôsmom mieste. V tejto triede odjazdil
len jeden závod a získal celkove 39 miesto. Bc. Rudolf Mihaleje v MX4
Veterán skončil na deviatom mieste a celkove v pohári Motocros Tour
skončil na dvadsiatom mieste. Robo Guoth v Skýcove nejazdil, zmenil
motocykel a svoju triedu na ňom nemohol ísť. Celkove v pohári v triede
MX2 skončil na deviatom mieste.
Záverečné vyhodnotenie pohára bude na Galavečere motokrosárov
u nás dňa 6.decembra 2014. So sezónou ako manažér som veľmi spokojný, je to reprezentácia obce, ako aj klubu. Zhodnotenie celej sezóny
bude na výročnej schôdzi.
Milan Hudok, manažér AMK
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FUTBAL
A-mužstvo

5. kolo 31. 8. 2014 TJ Baník Sebedražie - OŠK
Veľký Klíž 0 : 0 (0 : 0) Zostava Ošk : Peciar - Šiška, Hlaváček, Stanko Marek, Chrenko J., Bielich
P., Šesták, Vaňo, Kučera Š., Chrenko R., Holák.
Striedali : Bielich Jozef, Pavlíček. Od úvodu sme
boli aktívnejší a vysokým napádaním sme súpera zatlačili a dostávali sme sa aj do sľubných
príležitostí. Žiaľ, nedokázali sme premeniť ani
jednu. Postupne sa hra vyrovnala a domáci
mohli ísť do vedenia, avšak náš brankár loptu
vytesnal na brvno brány. Druhý polčas sa hralo
hore-dole bez vyložených šancí. Boli sme o niečo lepší, čo sme mohli potvrdiť strelením gólu,
no nebolo nám súdené. Bod z ihriska súpera sa
cení, ale vzhľadom na priebeh zápasu sme si
zaslúžili vyhrať a mohli sme si odniesť tri body.
6. kolo 7. 9. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou 2 : 1 ( 1 : 1 )
Góly Ošk : Kučera Š., Stanko Martin
Zostava Ošk : Peciar - Šiška, Hlaváček, Stanko
Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Šimon,
Kučera Š., Chrenko R., Holák. Striedali : Pavlíček, Najman M., Bielich Jozef, Stanko Martin.
Stáva sa pomaly pravidlom, že domáce zápasy
sa ťažšie rozbiehame. Nebolo tomu inak ani
v tomto stretnutí. Boli sme síce o niečo aktívnejší, ale neprinieslo to želaný efekt v podobe
streleného gólu. Naopak, hostia po našich
chybách a zbytočných stratách lopty vyrážali
do nebezpečných protiútokov. Z jednej mohli
aj skórovať, avšak náš brankár reflexívne zasiahol. Do vedenia sme šli v 31. minúte, keď
loptu do súperovej brány na dvakrát dotlačil
Kučera Štefan. Od tej chvíle bola hra vyrovnaná.
Polčasové vedenie nám pokazil gól v 44. minúte, kedy po hrubej chybe prekvapil všetkých
prítomných takmer z bránkovej čiary hosťujúci
Gendiar. Druhý polčas sa hral vyrovnaný, bojovný futbal s množstvom nepresností na oboch
stranách. Hrozili sme najmä zo štandardných
situácii, ale hostia dokázali vždy zasiahnuť.
Vyzeralo to na zaslúženú remízu a deľbu bodov,
avšak prišla 85. minúte, kedy po centri rozhodol hlavou na zadnej tyči Martin Stanko. Sú
zápasy, kedy to jednoducho nejde, ale vydreté
víťazstvo sa cení o to viac.
7. kolo 13. 9. 2014 FC Baník Horná Nitra
„B“ – OŠK Veľký Klíž 2 : 3 ( 2 : 0 )
Góly Ošk : Chrenko J., Stanko Martin, Bielich P.
Zostava Ošk : Peciar - Šimon, Hlaváček, Stanko
Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Stanko
Martin, Kučera Š., Chrenko R., Holák. Striedali:
Kučera M., Pavlíček.
Zápas sa hral na mierne podmočenom teréne,
ale i tak sa bolo na čo pozerať. Od úvodných
minút držali loptu prevažne domáci, čo nám
vyhovovalo vyrážať do rýchlych protiútokov.
Po jednom z nich mohol skóre zápasu na začiatku otvoriť Šesták, ale zoči-voči domácemu
brankárovi nepochodil. Do sľubných príležitosti
sa neskôr dostal aj Kučera Štefan, ale domáca obrana vždy včas zasiahla. Nepremenené

šance nás mrzeli v 9. minúte, kedy sa po rohovom kope hlavou presadil Kečkeš. Domáci
postupne zlepšili kombináciu a dostávali nás
pod neustály tlak. Na 2:0 zvyšoval v 34. minúte
Drozd a o stretnutí sa zdalo byť rozhodnuté.
Avšak čo sa udialo druhý polčas, to sa len tak
často nevidí. Domáci sa uspokojili s výsledkom
a prestali hrať svoju aktívnu hru smerom dopredu. Aj keď sa dostali do príležitostí, naša
obrana a výborne chytajúci Peciar vždy zasiahli.
V 52. minúte oživil našu hru striedajúci Michal
Kučera a od tej chvíle sme boli lepším mužstvom. Kontaktný gól sme strelili v 61. minúte,
keď po peknej akcii a centri Štefana Kučeru
nekompromisne zakončoval Patrik Bielich.
To nám dodalo odvahu, zvýšili sme aktivitu
a vidina čo i len zisku jedného bodu bola reálna. V 72. minúte sa krásnou hlavičkou zaskvel
Martin Stanko a bolo vyrovnané. S bodom sa
nechcelo zmieriť ani jedno mužstvo a hral sa
futbal z jednej strany na druhú. Rozhodnutie a dokončenie nevídaného obratu prišlo
v 81. minúte, kedy sa presadil Juraj Chrenko.
Do konca zápasu sme bojovnosťou, ale i šťastím
a výbornými zákrokmi nášho brankára stav
udržali a odviezli sme si veľmi cenné tri body.
V zápase treba vyzdvihnúť kolektívny a bojovný
výkon nášho mužstva.
8. kolo 21. 9. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Slovan
Oslany 5 : 0 ( 2 : 0 )
Góly Ošk : Šesták 2, Kučera Š., Pavlíček (11m),
Chrenko R.
Zostava Ošk : Peciar - Šimon, Bielich Jakub,
Stanko Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták,
Stanko Martin, Kučera Š., Chrenko R., Pavlíček.
Striedali : Matkovčík, Šiška, Beliansky S., Meluš.
V domácom stretnutí s Oslanmi sme chceli
potvrdiť získané 3 body z minulého zápasu
s „béčkom“ Hornej Nitry. Podľa toho sme aj
zápas začali a mali sme prevahu. V 14. minúte
unikol obrane Štefan Kučera a šli sme do vedenia. Strelený gól nás však akoby uspal a aktivitu
na kopačkách na určitý čas prebrali hostia.
Boli kombinačné lepší, ale pozornou obranou
sme ich nepustili do žiadnej príležitosti. Zlom
zápasu prišiel v 34. minúte, keď bol po prísnom
verdikte rozhodcu vylúčený hosťujúci brankár
za faul na prenikajúceho Štefana Kučeru. Nariadený pokutový kop s prehľadom premenil
Pavlíček a do prestávky sme šli s dvojgólovým
vedením. Druhý polčas sme boli jasne lepším
mužstvom, k čomu dopomohol aj odovzdaný
výkon hosťujúceho mužstva. Hneď po prestávke
sa presadil Šesták, v 56. minúte po priamom
kope Róbert Chrenko a druhým gólom uzavrel
skóre zápasu opäť Šesták.
Vzhľadom na priebeh stretnutia, množstvo
našich šancí a až zahanbujúci výkon hráčov
Oslian sme mohli zvíťaziť aj vyšším rozdielom.
Napriek našej početnej prevahe sme však nepodali oslnivý výkon, ale získané tri body sa
počítajú. Určitým pozitívom je, že po odohraní
nekompletných 8 kôl máme najlepšiu ofenzívu
a tretiu najlepšiu defenzívu.
MaS
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DORAST
5.kolo 31.8. Sebedražie- V.Klíž 6:2 (1:1) góly
OŠK - S. Beliansky, súper vlastný
Domáci sa dostali do vedenia z pokutového
kopu v 37.minúte. To nás nezlomilo. Po vlastnom
góle domáceho obrancu a ďalšom, ktorý pridal
v náš prospech S.Beliansky sme viedli 2:1. Zlom
prišiel v 53.minúte, keď bolo na ukazovateli
skóre 2:2. O 6 minút neskôr už 3:2 a pokračovalo
to až do konečného stavu 6:2. Opäť sa ukázal
náš najväčší problém- nedostatočná kondičná
príprava na zápasy.
6.kolo 6.9. V.Klíž- Opatovce nad Nitrou 4:1
(3:1) góly OŠK - M. Varga- 2, S. Beliansky,A.
Varga
Začali sme veľmi dobre. Prvý gól sme vstrelili
už v 1.minúte, čo sa na Hôrke už dávno nestalo.
Do polčasu sa stav menil ešte trikrát. Najprv
sme šli do dvoj-gólového vedenia, no hostia
znížili. Ako sme dali gól minútu po začiatku, tak
sme dali gól aj minútu pred koncom prvého
polčasu. V tom druhom sme už umne bránili
a vyrážali sme do rýchlych protiútokov. Jeden
z nich sme premenili a zaknihovali sme 2. víťazstvo v jesennej časti.
7.kolo 13.9. V.Uherce- V.Klíž 2:0 (1:0)
Prvých 20 minút sme domácich zatlačili. No
ani jednu zo šancí sme nepremenili. Domáci
premenili hneď jednu z prvých. Aj keď doteraz
sa nám v Uherciach nedarilo, teraz sme boli
domácim viac ako vyrovnaným súperom. Náš
zámer v druhom polčase aspoň vyrovnať narušili gólom na 2:0. V závere sme nepremenili
ani pokutový kop, keď zaváhal náš doteraz
spoľahlivý strelec S.Beliansky. Tak sme nezaznamenali ani čestný úspech.
8.kolo 20.9. V.Klíž- Čereňany „B“ 1:3 (1:0)
gól OŠK - S.Beliansky
Slabá kondícia sa rovnako ako v Sebedraží
ukázala aj v domácom zápase s Lazanmi, ktoré
teraz hrajú pod hlavičkou Čereňany „B“ aby
muži Čerenian mohli hrať majstrovstvá oblasti
Prievidza. Prvý polčas sme odolávali, dokonca
sme išli gólom Belianskeho do vedenia. Nezachytili sme úvod druhého polčasu. Hneď v 46.
minúte bolo 1:1 a začínalo sa odznova. Zápas sa
rozhodol za dve minúty, keď v rozpätí 59.-60.
minúty hostia strelili 2 góly a bolo po zápase.
Na zvrat sme už nemali sily.
Mis

ŽIACI

Prípravný zápas Oponice – V. Klíž 0:4
Ešte pred začiatkom sezóny, v sobotu 16.augusta odohrali žiaci prípravný zápas v Oponiciach.
Vcelku sa im darilo, o čom svedčí aj výsledok.
Podarilo sa im vyhrať, keď dokázali súperovi
streliť až štyri góly. Blysol sa M. Néč, ktorý bol
úspešný dvakrát.
zh
1.kolo V. Klíž – Horná Ves 7:1 (1:0) góly OŠK
A. Hodál – 3, D. Šarina, Š. Stanko - 2, M. Néč
2.kolo Bošany – V. Klíž - odložený zápas
3.kolo V. Klíž - Nedanovce 2:0 (2:0) góly OŠK
vlastný, Š. Stanko
4.kolo Veľké Uherce – Veľký Klíž 0:0
5.kolo V. Klíž – Skačany 5:0 (2:0) góly OŠK
A. Hodál, Š. Stanko – 2, M. Néč, T. Urban
Predohrávka 11.kola Kl. N. Ves – V. Klíž 1:1
(0:1) gól OŠK – M. Néč
- pm -
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