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VEĽKÁ SÁLA KD HÝRILA
VŠETKÝMI FARBAMI
Je radosť žiť v obci, v ktorej žijú šikovní a pre dobrú vec zanietení spoluobčania. Keď slniečko začína skúpo svietiť a na stromoch
začnú listy meniť farbu zo zelenej, cez žltú, hnedú ba až červenú,
môžeme sa tešiť nielen z peknej úrody, ale pokochať sa na jesennej výstave aj na úrode vypestovanej našimi spoluobčanmi.
Z niektorých podujatí sa v našej obci stala už pekná tradícia
a tak sa už dopredu môžeme tešiť, že sa necháme niečím novým
a pekným inšpirovať. Jesenná výstava privítala svojich návštevníkov v nedeľu 5. októbra. Veľká sála KD hýrila všetkými farbami.
Na stoloch boli naaranžované kytice z jesenných plodov, kvetov,
listov ktorými nás príroda štedro obdarila. A v prútených košoch
pyšne trónili tekvice, ovocie a zelenina. Už pri vstupe do kultúrneho domu vítali návštevníkov na schodoch aranžmány Helenky
Spišiakovej. A hneď prvý exponát v sále bolo centrálne trhovisko,
cigánska ulica, kde predávala predavačka Ilka. Bola to najväčšia
kompozícia. A hneď vedľa centrálneho tri tetky lúskali fazuľu. ■ Vydarený aranžmán figurín – dedinských tetušiek lúskajúcich fazuľu.
Marku, Hermínku a Elku naaranžovala Gabriela Tresterová. Tetky 
Foto – Peter Maťašeje
boli z tekvíc a tie poskytol Štefan Varga. Ani gazdinky nezaháľali
a svoju úrodu si pekne naložili do pohárikov. Soňa Stanková mala vystavenú hríbovú vegetu
a sušené dubáky z Klížskych hôr. Helenka Mokrá robila a aj vystavovala džem z malín a ríbezlí,
sušené paradajky v olivovom oleji s cesnakom. Pavlík Kovář z Jesennej u Vizovic bol na návšteve
Šiesta bolesť Panny Márie, toto trináste
u svojej starkej a na výstavu priniesol troch vlastnoručne vyrobených ježkov, ktorí trónili v kozastavenie krížovej cesty, sa javí ako statické.
šíčku. Anton Siegert z dolného konca vystavoval 7 odrôd jabĺk a hrušiek. Nestriekané jabĺčka
Nič sa nedeje, nijaká činnosť, nijaké slovo. Je
priniesla Mária Šusterová a Ing. Lýdia Poliačiková. Pri stolíku Jozefíny Mališkovej sa pristavil asi
to čas mlčania. Všetko úctivo stíchlo. Nikodém
každý. Pod názvom ZDRAVIE Z PRÍRODY mala vyrobené machové venčeky a v každom venčeku
a Jozef Arimatejský úctivo položili Kristovo
boli vpletené kvietky liečivých byliniek s popisom. Napr. zemežlč, ľubovník bodkovaný, levanmŕtve telo do lona bolestnej Matky. Len naduľa lekárska... Mgr. Marta Najmanová mala asi najviac exponátov, 2 plné koše zeleniny, srdce
chvíľu si ho podržala v náručí. Nemohlo to byť
a vence z makovíc boli naaranžované na ľanovom súkne na rebríku. Anton Neštepný priniesol
dlho, s pohrebom sa museli poponáhľať. Blížil
sa sviatočný deň.
(Pokračovanie na str. č. 4)
No aj tá chvíľa stačila na to, aby sa všetky
doterajšie bolesti vrátili a obnovili. Čo všetko
jej pripomína toto zmučené prebolené telo,
každá rana, každé miesto na ňom! Znesvätenie
mŕtveho tela a prebodnutie boku prežíva tým
ťažšie, čím väčšia láska ho predchádzala. Duša
V nedeľu 19. októbra 2014 sa v Hradišskom
jej Syna zostúpila k zosnulým. Jej zostalo len
poli uskutočnila posviacka zreštaurovaného
mŕtve telo.
kríža. Kríž dala postaviť na svojej roličke rodina
Aký je to rozdiel, keď stojí turista, obdivoKňazeová–Debnáreje, manželia Blažej a Alojzia.
vateľ umenia, pred Michelangelovou Pietou
Vtedy kríž na pôde, dnes je na križovatke ciest
v Bazilike svätého Petra v Ríme, a keď stojí
smerom na Chotáre - Klátovú (rovno) a na Krnábožný veriaci pútnik pred Sedembolestnou,
nice - k poľovníckej chate - (vpravo). Bolo to
uvažuje a rozjíma. Kto sa vie dotýkať tela syna
v časoch združstevňovania a rozhodli sa tak
s väčšou úctivosťou a citlivosťou než matka?
z dôvodu, aby pod ochranou kríža a UkrižoNa to nie sú potrebné pravidlá. Je to záležitosť
vaného zvládli tieto časy bez akýchkoľvek
vrodenej prirodzenej jemnosti a citu. Ako
s v nej spája najdôvernejšia nežnosť so zvrproblémov a to nielen oni, ale všetci, ktorých
chovanou úctou pri zaobchádzaní s Kristovým
pôda v tej dobe živila.
telom! Ako ho drží, ako s ním zaobchádza, aby
O zreštaurovanie kríža a obnovu okolia sa
nebolo zneuctené ešte viac! Bez viery a bez
zaslúžil Ing. Ján Reisel, synovec spomínaných
úcty sa dotýkali Kristovho tela len tí, ktorí ho
manželov. On dal vyhotoviť aj farebnú fotodomučili a pribíjali na kríž.
kumentáciu s faktografickými údajmi obnovy,
V duchu hľadíme na bolestnú Pannu Máriu
ktorú odovzdal prostredníctvom pána dekana
ako drží v náručí túto prevzácnu ťarchu. Zdá sa,
Mgr. Antona Kováčika do farskej kroniky.
ako keby sa tým všetko končilo. Nekončí. Teraz
sa začína niečo nové: zodpovednosť za KrisMilej slávnosti, za slnečného jesenného
tovo telo. Zostáva medzi nami v Eucharistii.
počasia, dali slávnostný ráz speváci mužskej
Nová zodpovednosť je aj novou bolesťou. To
skupiny pod vedením Juraja Kňaze.
■ Vysvätenie kríža pánom dekanom Mgr. An(Pokračovanie na str. č. 4)
Text a foto - Ing. Anton Stanko tonom Kováčikom

PIETA

ZREŠTAUROVANÝ KRÍŽ
V HRADIŠSKOM POLI

NOVÝ CLUS 

2

KOMUNÁLNE
VOĽBY 2014
Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby starostu obce Veľký Klíž

číslo 10/2014

KANDIDÁTKY NA STAROSTKU OBCE
Mgr. Jana Hudoková
rod. Mináriková , 45r.

➊

Miestna volebná komisia vo Veľkom Klíži podľa
§ 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jana Hudoková, Mgr., 45 r., učiteľka ZŠ,
Veľký Klíž, Klíž č.81, SIEŤ
2. Anna Húdoková, 50 r., SZČO, Veľký Klíž, Klíž
č. 214, nezávislá kandidátka
3. František Macúch, Ing., 66 r., technik, Veľký
Klíž, Klíž č.134, nezávislý kandidát
4. Peter Maťašeje, 52 r., novinár, Veľký Klíž,
Klížske Hradište, č. 37, nezávislý kandidát
5. Tatiana Sasková, Ing., 52 r., SZČO, Veľký
Klíž, Klížske Hradište č. 214, SMER – sociálna
demokracia
Ing. Anton Stanko, v. r.
predseda miestnej volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Veľký Klíž
Miestna volebná komisia vo Veľkom Klíži podľa
§ 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva vo Veľkom Klíži zaregistrovala týchto kandidátov:
1 . Roman Bielich, manažér, 41 r., Veľký Klíž,
Klíž č.205, SDKÚ - DS
2. Michal Deviatka, 32 r., SZČO, Veľký Klíž,
Kližské Hradište č. 215, SMER – SD
3. Peter Dobiaš. 32 r., SZČO, Veľký Klíž, Kližské
Hradište č.39, SMER – SD
4. Bohuš Hajšo, 50 r., učiteľ autoškoly, Veľký
Klíž, Klíž č. 198, SMER – SD
5. Stanislav Holák, 54 r., lodník, Veľký Klíž,
Klíž č.108, KSS
6. Anna Húdoková, 50 r., SZČO, Veľký Klíž,
Klíž č. 214, nezávislá kandidátka
7. František Macúch, Ing., 66 r., technik,Veľký
Klíž, Klíž č.134, nezávislý kandidát
8. Jozef Pauček, 59 r., SZČO, Veľký Klíž, Klíž č.
213, SMER – sociálna demokracia
9. Lýdia Poliačiková, Ing., 48 r., SZČO, Veľký
Klíž, Kližské Hradište č.88, SDKÚ - DS
10. Helena Spišiaková, 54 r., administratívny
pracovník, Veľký Klíž, Klíž č.172, KDH
11. Michal Stanko, Ing., 27 r., technik, Veľký
Klíž, Kližské Hradište č. 124, KDH
12. Pavel Stanko, 63 r., dôchodca, Veľký Klíž,
Kližské Hradište č. 81, SMER – SD
13. Mária Šusterová, 54 r., SZČO, Veľký Klíž,
Klíž č. 36, SMER – SD
14. Mgr. Zuzana Urbanová, 38r., stredoškolská
učiteľka, Veľký Klíž, Klíž č.70 SMER – SD
Ing. Anton Stanko, v. r.
predseda miestnej volebnej komisie

Narodila som sa 2.12.1968 v Bánovciach nad Bebravou. Pochádzam z Nedanoviec. Mám troch súrodencov. Obidvaja rodičia pracovali v bývalom JRD
v Nedanovciach, otec neskôr v AGROCOOP Klátova Nová Ves. Vyštudovala som
Strednú pedagogickú školu v Leviciach
a absolvovala som diaľkové štúdium Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ na UKF v Nitre.
Po skončení strednej školy som sa vydala
za Igora Hudoka, rodáka z tunajšej obce.
Mám dve dospelé deti, dcéru Janu a syna
Lukáša, obidvaja študujú na vysokej škole.
V obci Veľký Klíž žijem 25 rokov. Od roku
1997 pracujem ako učiteľka v ZŠ Veľký
Klíž, z toho 17 rokov ako riaditeľka školy.
Kandidovať na funkciu starostky obce
som sa rozhodla hlavne pre potrebu
uskutočnenia zmien v obci. Od tohtoročných prezidentských volieb som
sympatizantkou Radoslava Procházku
a súhlasím s myšlienkami, ktoré propaguje v oblasti politiky. Som členkou strany
Sieť a verejne som podpísala Richtársku
prísahu. S jej obsahom, ako aj s mojimi
plánmi a cieľmi ako a čo ďalej v našej
obci, budete informovaní v nastávajúcich
dňoch. Týmto Vás všetkých pozývam
na stretnutie dňa 8.11.2014 o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti.
Teším sa na stretnutie s Vami.

Anna Húdoková
50 r.

➋

Vážení spoluobčania, je obdobie
komunálnych volieb a ja sa uchádzam
o Vašu podporu v týchto voľbách. To, že
kandidujem je Vaša zásluha, pretože ste
ma podporili ako občania. Za túto Vašu
dôveru v moju osobu Vám ďakujem.
Odkedy som sa v roku 1987 prisťahovala do našej obce, tak som si ju zamilovala
a chcela som byť prospešnou. Nacvičovala
som s mládežou 10 rokov jasličkovú pobožnosť, 15 rokov koledujem s Dobrou novinou, od vzniku Nového Clusu prispievam
do obecného mesačníka, 8 rokov som jeho
redaktorkou a 3 roky prispievam do rozhlasovej relácie Rádiovíkend pozvánkami
na turistiku, a tak zviditeľňujem našu obec
v médiách.
Chcem byť starostkou, ktorá ľudí spája
a nie rozdeľuje. Nielen svojim životným,
ale aj fyzickým elánom, chcem prispieť
k lepšiemu životu v našej obci a od Vás
privítam vaše tvorivé nápady. Osobne by
som chcela zrealizovať:
- dokončenie dostavby kultúrneho domu,
- úprava cintorína v časti Klížske Hradište,
- vybudovanie športoviska pre našu mládež
a motivovať ich k zmysluplnej činnosti vo
voľnom čase,
- venovať zvýšenú pozornosť starším
a chorým občanom a v prípade potreby
vybudovať systém opatrovateľskej služby,
- uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z EÚ na zmysluplné projekty
rozvoja obce,
- rekonštruovať miestne komunikácie.
Ak sa rozhodnete podporiť ma vo
voľbách, mám volebné číslo 2. Ďakujem
Vám za Váš hlas a verím, že sa rozhodnete
srdcom.
Vážení občania, každé voľby sú obdobím, kedy sa do života obce vnesie trochu
rozruchu. Dovoľte mi, aby som Vám popriala, aby bol ten rozruch, čo najmenší, aby
nezatienil radostné chvíle vo Vašej rodine.

Pozvánka
na netradičný hodový kultúrny program,
ktorý sa bude konať 7. novembra 2014
vo veľkej sále KD o 18,30 hod.
V programe vystúpia
speváčky spevokolu Chor de Clus,
Dogdancing – Aďka Tomeková bude
tancovať so svojím psom
a orientálne tanečnice.
Všetci obyvatelia, veľkí i malí,
SRDEČNE VÁS POZÝVAM.
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K A N D I D ÁT I N A P O S T S TA R O S T U O B C E
Ing. František Macúch

Peter Maťašeje

66 r.

52 r.

➌

Vážení spoluobčania,
Dovoľte mi prihovoriť sa Vám po štyroch
rokoch, keď som sa znova rozhodol kandidovať na starostu obce, ako nezávislý kandidát.
Viedlo ma k tomu viacero okolností – uznanie
vecí, ktoré som počas volebného obdobia
2006-2010 urobil, dôvera Vás, spoluobčanov
a Váš osobný rešpekt, ktorý bol dôležitým
signálom pre moju kandidatúru. Práca starostu je behom na dlhé trate, ktorá sa musí
zdolávať v zohratom, v úspech veriacom kolektíve nielen v jednom volebnom období.
Po zvolení sa budem denne vracať
do mne známej práce, kde som pred štyrmi
rokmi skončil z už pre Vám známych dôvodov.
Nepotrebujem Vám sľubovať nič nezmyselné. Budem len pokračovať v začatej
práci, ktorú som pred štyrmi rokmi zanechal a pokračovať v začatých investičných
akciách. Vysoký stupeň úrovne Veľkého Klíža
uznávajú nielen jednotliví návštevníci obce,
ale aj zástupcovia z ministerstiev, ktorí sem
viackrát zavítali. Niektoré investičné akcie
sú pripravené na dokončenie už v prvom
roku – chodník v Klíži s autobusovou zastávkou pri pošte, nový chodník s úpravou
cintorína a námestia s uložením potrubia
v Kl. Hradišti, ale aj novú výsadbu s drobnou
architektúrou po celej obci a pokračovanie
vo výskume kláštora a kostolíka. Tak ako
predtým aj teraz chcem dať športovcom
niečo nové. Ostatné zložitejšie a finančne
náročnejšie investície v obci je treba riešiť
prílevom finančných prostriedkov z iných
zdrojov, hlavne z fondov EÚ, ktoré na Slovensko budú prichádzať len do r. 2020. Dovtedy starosta musí vyvinúť enormné úsilie,
aby ich dokázal získať. S obnovením ďalších
kultúrnych akcií sú pripravené ďalšie, nové
zaujímavé akcie. Mám vypracovaný kvalitný
sociálny program, aby sa zastavil nežiaduci pokles počtu obyvateľov a starnutie
obce, s podporou mladých, v rámci toho
riešiť nedobrý stav školstva v obci, riešiť
starostlivosť o osamelých a prestárlych.
Je treba vybudovať dobré služby s infraštruktúrou obce, miestne komunikácie
a vylepšiť cintoríny. Prioritou je i životné
prostredie, kde dochádza stále porušovaniu
zákona a vzniku divokých skládok.
Som pripravený skúsenosťami a získanou
praxou čeliť novým zmenám vo verejnej
správe, aktívne ich riešiť a rozvíjať obec.
Chcem byť pre moju obec prínosom, využiť
k tomu kontakty z môjho terajšieho pôsobenia na vysokom štátnom úrade v Bratislave
s celoslovenskou pôsobnosťou. Vážení občania, s vašou pomocou, s pomocou miestnych
spolkov viem obec Veľký Klíž posunúť znovu
dopredu a dať jej novú dušu s vizitkou najkrajšej obce Stredného Ponitria.

➍

Nazdávam
sa, že predstavovať sa nejako
zvlášť nemusím.
Vo verejno –
spoločenskom
a kultúrnom
živote Veľkého
Klíža pracujem
od svojej mladosti. A predstavovať sa čitateľom Nového Clusu, to naozaj
azda nie je nutné. Som jeho spoluzakladateľ
a od roku 1996 šéfredaktor. Poznáte ma teda
dobre. Moju osobu, a možno ešte lepšie moje
názory, postoje a činy. Na stránkach našich
novín sa s nimi zoznamujete prakticky každý
mesiac. A už takmer dvadsať rokov! No predsa, teraz je to nová situácia. Rozhodol som sa
vstúpiť do komunálnej politiky a kandidovať.
No vstúpiť. Ja som už vlastne v nej bol. Asi sa
na to už pozabudlo, ale v revolučných časoch
som v poslaneckom zbore Veľkého Klíža vo
vtedajšom, ešte MNV zastupoval VPN (Verejnosť
proti násilu). Moja následná dlhoročná činnosť
v oblasti mediálnej - okrem tvorby Nového
Clusu dopisovateľ do okresných, regionálnych
i celoslovenských printových médií, ojedinele
dokonca aj do krajanských médií vo svete (Juhoafrická republika, Maďarsko, a iné), - športovej, turistickej a kultúrno–spoločenskej je
dostatočne známa. Nejdem sa teraz zaoberať
podrobnosťami. Voliča zaujíma predovšetkým
program. Aký je ten môj ? Nápadov, myšlienok,
podnetov od občanov, a skutočností, ktoré by
sa mohli a mali riešiť je viac ako dosť. Obšírnejšie som ich predostrel v mojom volebnom
letáku. Z tých najdôležitejších na tomto mieste
spomeniem...
- maximálne možné využitie finančných prostriedkov z Fondov EÚ
- organizovať pravidelné pracovné stretnutia s poslancami a ako novinka aj spoločné
pracovné obhliadky jednotlivých častí obce
- starať sa o životné prostredie a snažiť sa o prísne potrestanie tých, ktorí ho budú znečisťovať
- efektívne spolupracovať s organizáciami, ktoré
majú majetok na území obce (Povodie Váhu,
SAD, Správa ciest, atď).
- konečne pripraviť a vydať monografiu obce
- zanedbaný cintorín v Klížskom Hradišti revitalizovať, nutná je i úprava jeho okolia zvonku
- podporovať mládež
- aktívne spolupracovať so živnostníkmi a podnikateľmi v obci, ako i s Urbárskou spoločnosťou
- aktívna podpora a spolupráca so všetkými
spoločenskými organizáciami a Občianskymi
združeniami pôsobiacimi na území obce
- pokračovať v organizovaní tradičných podujatí
v obci (Fašiangy, Úcta k starším, Deň detí, Turnaj
o Pohár starostu obce, a ďalších)
Podrobnejšie sa o mojich zámeroch môžete
dozvedieť na predvolebnom stretnutí so mnou.
Uskutoční sa v stredu 12.novembra o 18,30
hod. v kultúrnom dome. Pozývam Vás !

Ing. Tatiana Sasková
52 r.

➎

Vážení spoluobčania,
čitatelia Nového Clusu,
uchádz am
sa o Vašu
priazeň v komunálnych
voľbách,
ktoré sa
uskutočnia
15.novembra 2014. Na
post starostky obce
kandidujem
s úmyslom pomôcť obci, starať sa o jej rozvoj a modernizáciu tak, aby sa nám všetkým
žilo lepšie, bezpečne a spokojnejšie. V obci
Veľký Klíž žijem už vyše tridsať rokov. Mám
tu svoju rodinu, priateľov, známych, susedov,
ľudí, ktorých si vážim. Často počúvam chvály
od náhodných aj pravidelných návštevníkov
dediny - aká je krásna, plná zelene, upravená,
čistá... Je to vďaka prostrediu, do ktorého je
situovaná. Máme tu skvelých ľudí, ktorí sa
realizujú v športových, spoločenských a umeleckých organizáciách v obci. Práve ľudia sú
kapitálom tejto obce. Som na to právom hrdá!
Všetci však veľmi dobre vieme, kde máme
nedostatky. Stav miestnych komunikácií je roky
žalostný, oprava kultúrneho domu zastala na
polceste, cintoríny by si zaslúžili nové oplotenie,
osvetlenie, úpravu domov smútku... Materská škola prosperuje, základnú školu je treba
podporovať. Spoločným želaním je, aby nám
populácia v obci rástla. K tomu je potrebné,
aby v nej mladé rodiny zostávali. Pomoc obce
pri individuálnej bytovej výstavbe je jednou
z mojich priorít pri vytváraní podmienok pre
mladých. Starostlivosť o športové vyžitie mládeže, ľudí v strednom veku, podpora zdravého
životného štýlu všetkých našich občanov - tieto
činnosti môže čiastočne zastrešovať obecné zastupiteľstvo a vytvárať pre ne vhodné
podmienky. Od nepamäti je staršia generácia
nositeľom duchovnej kultúry národa. Podpora činnosti Klubu dôchodcov a jeho aktivít,
pomoc starším a zdravotne znevýhodneným
je vyjadrením našej vďaky za roky venované
budovaniu spoločnosti. Aká je vízia našej obce?
Jej poloha ju priamo predurčuje k orientovaniu
sa na turizmus, športy a tiež na históriu, ktorú
tu máme aj vďaka zachovanému románskemu
kostolíku, takmer tisícročnú. Som si vedomá
toho, že každodenné potreby obyvateľov obce
je možné realizovať iba s dostatkom finančných
prostriedkov. Čerpanie eurofondov, hľadanie
peňazí od sponzorov, to sú cesty pre oživenie
ekonomiky obce.
O tom, akým smerom sa bude naša obec
rozvíjať, rozhodne nové vedenie obce, ktoré
si zvolíme v novembrových voľbách. Pozývam
Vás na predvolebné stretnutie so mnou dňa
11.novembra 2014 o 18,30 hod. do Kultúrneho
domu v Klížskom Hradišti.
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VEĽKÁ SÁLA KD HÝRILA
VŠETKÝMI FARBAMI

P I E TA

(Dokončenie zo str. č. 1)

je zákon bolesti. Nič tak neobohacuje život
ako starosti a trápenia. Tie vytvárajú svätých,
menia nečistú zem na čisté nebo.
Zodpovednosť prináša aj osamelosť.
Za priaznivých okolností ju necítime. Keď Pán
Ježiš opustil matku, celý svet sa zdal prázdny.
To bude pokračovať v siedmej bolesti, ale
začína sa už tu.
Okolo nej zostalo len pár verných. Veľrada,
farizeji a zákonníci dosiahli, čo chceli. Vojaci
dokončili svoju prácu. Ľud bol svedkom senzácie. A teraz sa všetci rozchádzajú, každý
po svojom. Hore ostáva len ona s Ježišom
a niekoľko verných. Tak sa začala rodiť Cirkev.
V úvode sme spomínali, že táto šiesta
bolesť je statická. No len zdanlivo. Navonok
sa nič nedeje. Ale vnútri áno. To nebolo iba
ustrnutie v bolesti. Pohľad na rany človeka,
najmä na rany milovaného, hneď prebúdza
túžbu pomôcť, liečiť, zmierniť, zahojiť. Pohľad
na Kristovo umučené telo vyvoláva túžbu
po zadosťučinení, túžbu po psychickom zahojení rán. Čím svätejšie sú duše, tým viac ich
trápi snaha zadosťučiniť, vynahradiť. Najlepšie
to dokáže tá, ktorá ho držala v náručí. A tak
pohľad na Pána Ježiša a jeho Matku pri jeho
bolesti prestáva byť statickým, strnulým údivom a prináša ovocie spásy.
Pre pozorného svedka tejto bolesti sa
otvára ešte jeden pohľad: Dôstojnosť jej
utrpenia, keď stála pod krížom, pokračuje
v dôstojnosti, s akou ovláda svoju bolesť, keď
ho drží v náručí. Aj pre nás je vzorom ako sa
správať v bolesti a v trápeniach.
Mons. Anton Kováčik,
správca farnosti

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 MO Jednoty dôchodcov Slovenska uskutočnila jedno zo svojich tradičných stretnutí
v pondelok 13.októbra. Miestom stretnutia
bola Urbárska chata Prameň. Zišlo sa tam 21
členov organizácie, dvaja neboli prítomní.
Stretnutie sa nieslo v znamení Mesiaca úcty
k starším. Príjemné, spoločne prežité chvíle si
spestrili tradičnou špecialitou klížskej doliny,
zámelkami. Termín budúceho stretnutia si
určili na utorok 18.novembra.
 V sobotu 25.októbra si pri ďakovnej sv.
omši pripomenuli 55. výročie sobáša Anna
a Pavol Neštepný. Toto vzácne jubileum
- smaragdovú svadbu - oslávili v kruhu
svojich najbližších.
 Obecný úrad Veľký Klíž a kultúrna komisia
pri OcÚ pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším v nedeľu 26.októbra 2014 slávnostný
program pre našich seniorov. Po príhovore
starostu obce sa starkým a babičkám predstavili
deti z materskej a základnej školy, spevácky
zbor Chor de Clus a mužská spevácka skupina
Klížania.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

V mesiaci október 2014 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Ľuboš Paule Kl. Hradište 198  - 50 rokov
Gabriela Kleštincová - Kl. Hradište 84  - 60 rokov
Mg. Jana Rybanská - Klíž 93 
- 60 rokov
Miroslav Peciar Klíž 120 
- 60 rokov
Anton Goga Klíž 220 
- 70 rokov
Štefan Gašparových - Klíž 24 
-80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávila
svoje jubileum:
Helena Deviatková - Kl. Hradište 98  - 86 rokov
V septembri oslávili svoje jubileum aj Karol Smatana
- Klíž 67 - 81 rokov a Katarína Kňazeová Kl. Hradište
7 - 81 rokov. Nedopatrením sa stalo, že v minulom čísle
medzi oslávencami chýbali. Týmto chybu naprávame a
ospravedlňujeme sa im.
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

25.9.2014 Ondrej Toman, rodičia Júlia a Marián

25.10.2014

Zuzana Stanková a Peter Kňaze

Ing. Ivan Dzian

* 7.6.1962 

† 12.10.2014

P O ĎA KOVA N I E

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí na poslednej ceste
dôstojne odprevadili nášho drahého
manžela, otca a starého otca

Jozefa Greguša z Ješkovej Vsi
Naše poďakovanie a Pán
Boh zaplať patrí aj duchovnému otcovi dôstojnému
pánovi dekanovi Mons. Antonovi Kováčikovi za prednesenú homíliu pri sv. omši
a za vykonanie pohrebných obradov.
Manželka, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 28. októbra 2014
sme si pripomenuli
nedožité
65. narodeniny
manžela, otca
a dedka

Mgr. Pavla Zajaca
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

(Dokončenie zo str. č. 1)

na výstavu jablká a manželka Hana debničku
so slnečnicami zdobenú servítkovou technikou,
zavárané papričky, veniec cesnaku a 2 vence
cibule. Ing. Tatiana Sasková vystavovala z pedigu upletené košíčky, opletený 5l demižón
a dračie vajce. Jej manžel Miloslav Sasko potešil
návštevníkov netradičnými kovovými zvieratkami. Napríklad jastrab mal telo a krídla z rýľu,
nohy z hodín (závažia zo starých pondusoviek),
telo - pravdepodobne nejaká nôžka zo starých
kachieľ. Jastrab, čert, futbalista a záhradný
škriatok sa teda tešili nevšednému záujmu.
Ich dcéra Alexandra priniesla sušiak na bylinky,
ktoré na ňom viseli zavesené v kytičkách. Ich
druhá dcéra Katka Ofúkaná potešila návštevníkov bižutériou zhotovenou šitou technikou.
Nevšednému záujmu sa tešilo aj lesné zátišie
s hríbmi. Ľuboš Spišiak a Dáša Hudoková doň
prispeli hríbmi, aranžovala ho Hermína Korcová.
Dianka Strmeňová vyrezala do tekvice mačku
v noci, sovu a husľový kľúč. Ing. Eliška Stanková
sa prezentovala svojou MAXI úrodou. Giganty
kaleráby, cvikly, papriky, mrkva, paštrnák, boli
skutočne vo veľkosti XXL. Aj Gabriele Tresterovej sa tento rok urodili maxi papriky. Najväčšia cvikla sa urodila Ing. Poliačikovej. Jozef
Neštepný sa mohol pochváliť viac ako 20cm
dlhými zemiakmi. Jeho paštrnák mal nielen
veľký, ale aj dlhý koreň meral 70cm. Štefan
Varga dopestoval asi najväčšie tekvice z celej
dediny a to je čo povedať, lebo tento rok veru
neprial tekviciam. Karolovi Deviatkovi sa urodili
velikánske kapustné hlavy a čierna reďkev. Aj
Milka Hudoková nesklamala a opäť ako každý
rok priniesla veľa aranžmánov zo sušených
kvetov, venčeky. Jeden jej exponát zvlášť zaujal.
Biela stolička a na nej modré kvety. Pútal zrak
návštevníkov. Ruky Mgr. Margity Dzianovej
premenili farebné ročné obdobie na ikebany
a dekorácie. Ing. Zuzana Holáková vystavovala
zavárané jesenné plody, 3 druhy fazule a šité
vrecúška na levanduľu. Nedá sa vymenovať
každý z 29-tich vystavovateľov. No základnú
školu a materskú školu nemôžeme vynechať.
Aj školáci zhotovili pekné svietniky, šarkany
z krepového papiera, múdre sovy, zátišia a iné
milé výrobky, ktoré potešia srdiečko i dušičku.
Miestna MŠ mala na výstave skoro celú zoologickú záhradu. Rodičia pomáhali deťom
zhotoviť exponáty a boli jeden krajší ako druhý.
Olivka Gucká vystavovala veselého medvedíka,
ktorý mal telo zo suda. Miška Chrenková mala
na výstave tiež medvedíka, ale zo sena. Hanka
Bielichová krtka z tekvice. Nádherné exponáty
z jesenných materiálov. V strede sály svietili 4
svetlonosy alebo po klížsky - tekvoši od Jozefa
Krajca. Pri pohľade na ne sa snáď každý vrátil
do svojho detstva. Na degustácii koláčikov,
hrozna, lekvárov a džemov si mohlo pochutnať
280 návštevníkov výstavy. Každý účastník mal
možnosť dať hlas exponátu, ktorý sa mu najviac
páčil a tak boli vystavovatelia aj odmenení.
Chcem sa nielen ospravedlniť všetkým,
ktorých meno sme nemohli spomenúť, ale
poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nádhernému zážitku z výstavy
a pocit radosti a hrdosti sme si odnášali aj
domov do svojich rodín. Hrdosť z toho, akí
šikovní ľudia žijú s nami v našej obci.
Anna Húdoková
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TEŠÍME SA V MŠ Veľký Klíž !

Opäť sa nám podarilo potešiť deti a nás
všetkých v MŠ Veľký Klíž niečim novým. Podelíme sa s vami všetkými o naše nové doplnky.
Deťom boli zakúpené matrace na postieľky,
nakoľko sme doposiaľ mali iba penu a deky.
Pribudla nám ďalšia interaktívna tabuľa, čo je
potešením pre nás všetkých, ale hlavne pre
deti v druhej triede, ktorú sme otvorili v septembri. Okrem týchto vecí sa tešíme z prídavného modulu lezeckej steny k domčeku
so šmýkačkou na školskom dvore. Nedá mi
nespomenúť kuchyňu školskej jedálne, ktorú
sme vynovili novým nerezovým pracovným
stolom. Ďakujeme!
Darina Halmová, riad. MŠ V. Klíž

KABÁČE, ALEBO PAGÁČE
Z CUKROVEJ REPY
V našej rodine
sa pekávali v jesennom období, v čase
zberu cukrovej repy,
pretože jednou zo
surovín je práve ona.
Tieto pagáče pekávala moja babička, výborné ich pečie moja
mama a ja ich, podľa jej receptu, ponúkam
aj vám. Mnohé gazdinky pripravovali túto
pochúťku z varenej repy, ale v tomto recepte
sa pracuje so surovou. Pripravíme si suroviny:
1kg hladkej múky, 1ks cukrovej repy, 5-7 polievkových lyžíc nemletého maku, 3 čajové
lyžičky soli, kvások z 20g droždia a celú Héliu.
Pracovný postup začína umytím a očistením
repy. Nastrúhame ju najemno. Pridáme múku,
soľ, na väčších slzičkách nastrúhanú Héliu.
Potom si pripravíme kvások z 20g kvasníc a 1
ČL cukru. Pridáme k zmesi. Teraz príde na rad
mak. Zmiesime. Ak je cesto lepivé, pridáme
múku. Bochník necháme chvíľku podkysnúť.
Odpočinuté cesto rozgúľame a vykrajujeme
kolieska, ktoré uložíme na suchý plech. Môžeme
ich ozdobiť vykrajovačkou a urobiť na povrchu
koliesok mriežku. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a znova necháme kysnúť cca 20 min. Rúru
si predhrejeme na 180 °C a plech šupneme
dnu. Upečieme do zlata.
ts
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Ad. Postrehy zo života našej dediny z pera Ing.Gogu (č.8/2014)
Tým, ktorí majú internet doporučujem navštíviť našu stránku www.starykliz.sk, ako aj ďalšie stránky
pod heslom „stary kliz“, ostatných srdečne pozývam k nám na prehliadku nášho areálu . Zistia kde
sme, čo sme, čím sme doposiaľ prispeli ku kultúre a lepšiemu životu v obci V.Klíž, ako aj na predstavenie našich plánov do budúcnosti. Obyvateľom obce sme pred časom podali štedrú ruku, tí, ktorí
ju prijali sa tešia z pekných zážitkov, ostatným je to buď jedno, alebo sa umárajú v pochybnostiach.
Na ich škodu. My máme vo veciach jasno a okolnosti nám mimoriadne žičia, pretože taká krásna je
božia spravodlivosť! Čo zaseješ, to zožneš!
Gabriel Rehák - richtár Starého Klíža

VEĽKÉ ĎAKUJEME NA NAJŤAŽŠEJ DOMÁCEJ TÚRE
Srdečná vďaka patrí rodičom detí za zodpovedný prístup pri prezentácii našej MŠ na jesennej výstave v obci. Okrem prác zhotovených
deťmi, pani učiteľkami a iniciatívou celého
kolektívu MŠ sa aktívne podieľali a vynaložili
veľkú snahu rodičia našich detí, a tak prispeli
svojim úsilím k prezentácii nielen MŠ, detí
ale aj obci.
Aktívne sa podieľali rodičia týchto detí
a preto im patrí poďakovanie:
Lukáško Beliansky – DRAK, Hanka Bielichová – KRTKO, Margarétka Dolníková – PANÁK,
Olívia Gúcka – MACKO, Sofia Hlavačková –
ŽABKA, Michaela Chrenková – MACKO, Marek
Najman – HOJDAČKA, Lianka Stančeková – MOTÝĽ, Nikolas Vaňo – TRAKTOR S OVOCÍM, Emka
Beňová – PSÍK, Katka Dolná – ŠAŠO, MAČIČKA,
Adelka Dolníková – JEŽKO, Vaneska Gajdošová – RYBKA, Nicolas Jakúbek – JEŽKO,VÁZA,
VEVERIČKA, Filipko Laboš – ZVIERATKÁ 4 kusy,
Jakubko Stanko –SOMÁRIK S VOZOM A OVOCÍM, Miška Kňazeová – TEKVICA
Poďakovanie si zaslúži aj babka a mama
Hanky Bielichovej, ktoré pomohli pri aranžovaní a taktiež rodičia Mareka Najmana, ktorí
ochotne ponúkli pomoc pri prevážaní výrobkov
do kultúrneho domu vzhľadom k nepriazni počasia. I napriek svojim povinnostiam ste vašou
snahou a zodpovednosťou vynaložili nemalé
úsilie zhotovovaním a vymýšľaním výrobkov. Aj
týmto prístupom vychovávate vaše i naše deti.
Spomenúť musím aj mamičky Janu Hrmovú,
ktorá ušila dievčatám MŠ nové kroje a Danielu
Gendiarovú, ktorá nám ušila šmolkovské čiapky
pre deti k vystúpeniu pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Svojou ochotou a ústretovosťou
ste nás veľmi potešili. Srdečná vďaka!
Darina Halmová riad. MŠ Veľký Klíž

NAD BEČINAMI OPÄŤ LIETALI ŠARKANY
Na prvú októbrovú nedeľu sa deti naozaj tešili. Oprávnene. Občianske združenie TU ŽIJEME
pripravilo už ôsmy ročník obľúbenej a populárnej
šarkaniády. Miesto konania tradičné, moderne nazývané letisko. Pôvodný názov, ktorý pomaly zapadá
do zabudnutia už nepočuť od nikoho. Šarkany ale
vždy vzlietnu nad miestom zvaným Bečiny. To však
nikoho 5.októbra až tak nezaujímalo. Všetci sa pozerali na oblohu. So začiatkom podujatia prišiel dážď.
To určite ovplyvnilo celkovú účasť, ktorá bola oproti
minulým rokom podstatne nižšia. Tentoraz sa podu
jatia zúčastnilo asi 100 návštevníkov. A zastúpené
boli všetky vekové kategórie. Od tých najmenších
až po vyše 80 – ročných seniorov.
Najsledovanejšou bola súťaž o najzaujímavejšieho doma vyrobeného šarkana v 5. kategóriach.
Pestrú paletu detských nápadov a tvorivosti, pri
ktorej zaiste pomáhali aj rodičia či súrodenci, v stvárnených šarkanoch v rôznych podobách a veľkostiach
hodnotila porota. Tí najlepší dostali vecné ceny,
sladké odmeny sa ušli všetkým deťom. Tie, ktoré si

chceli zamaškrtiť ešte viac si mohli zakúpiť obľúbenú
cukrovú vatu. Podujatie tradične, i keď v podstatne
menšom zastúpení, spestrili veteránisti. Novinkou
bol príchod malotraktora s vlečkou a mechanizmu „trezla“, ktorý sa nedávno predstavil na súťaži
v Tesárskych Mlyňanoch. To bolo niečo najmä pre
chlapcov. Potešiť sa mohli aj z príchodu hasičského
auta a prehliadky techniky, ktorú hasiči používajú.
Podujatie, ktoré okrem domácich navštívili aj deti so
svojimi rodinnými príslušníkmi z Trnavy, Bratislavy,
Levíc, Topoľčian, Partizánskeho, Lehoty p/Vtáčnikom,
Kuralian (okr. Levice), Práznoviec, Kovariec, Solčian
a Nadlíc výborne moderoval dj Karol Bielich. Okrem
hudobnej produkcie a samotného moderovania
pridal aj viacero zaujímavostí o šarkanoch od nás
i zo sveta. Šarkany by boli ešte možno dlho lietali. No
po počiatočnom daždi a následne slnečnej oblohe
sa po čase opäť objavili mraky, ktoré síce nie silným,
ale zato vytrvalým dažďom prinútili organizátorov
šarkaniádu ukončiť.
Peter Maťašeje

Je to naozaj tak. 745m vysoká Veľká Ostrá v severnej časti Tribečského pohoria tvoriaca hranicu s pohorím
Vtáčnik je najvzdialenejšou
a tým aj najťažšou túrou,
ktorú organizuje náš turistický klub v rámci
domácej turistiky. Jednoznačne. Je to vrch,
ktorý sa ešte dá zdolať na pešo v rámci jednodňovej turistiky. V nedeľu 19.októbra sa na tento
mohutný vrchol išlo (v rámci klubu) po štvrtý
krát. Zatiaľ čo prvé dva výstupy absolvovali
vždy len malé, osem - členné skupinky, v apríli
roku 2010 Veľkú Ostrú zdolalo 31 ľudí. Čakalo
sa ako to bude tentoraz....
Z dôvodu pobytu v zahraničí chýbal predseda klubu, a neprišli ani tradiční horskí vodcovia. Organizáciu pochodu, ako i vedenie trasy
som na seba, ako bývalý predseda, prevzal ja.
Slniečko nám pred kultúrnym domom dodávalo dostatok elánu a rozhlasová pozvánka
z predošlého dňa spôsobila, že aj účasť bola
(napriek absencii viacerých domácich) veľmi
slušná. Celkom 27 ľudí. Mohol som tak, okrem
domácich, privítať manželskú dvojicu z Bošian,
turistky a turistov z Topoľčian a Partizánskeho,
opäť k nám zavítala pani Géciová z Piešťan,
a vôbec po prvý krát sme u nás vítali zástupcov
z obce Nová Ves n/Žitavou, odkiaľ prišla štvorčlenná rodina. Vyrazili sme. Tradične po modrej
značke smerom ku Vrch Hore. Nechali sme len
krátku prestávku, pretože kilometre, ktoré nás
čakali nás k tomu nútili. Po viacerých, veľmi
krátkych zastaveniach na krátky výdych, nápoje
a vždy nejakú sladkosť, sa pokračovalo z lesnej
vrchhorskej asfaltky štátnou cestou smerom
na Klížske Lúčky. Ešte skôr, ako by sme ich boli
uvideli sme však museli prudko zabočiť doľava
a dlhokánskym pochodom po lesnej asfaltke sa
dostať na krížne cesty. Ktorá ide ku Veľkej Ostrej?
Výber bol správny. Po zarastenom chodníku
a ďalej cez polom, sme sa dostali až ku prudkému, príkremu strmému svahu, východnému
chrbtu Veľkej Ostrej. Vyšplhali sme sa. Celkom 25
ľudí vrchol zdolalo (z účastníkov sa náš najstarší
člen Pavol Neštepný spolu s dcérou Zuzanou
odpojili ešte na vrchhorskom rázcestí, aby potom zdolali Veľký Vracov).
Chvíle na vrchole sme využili na oddych,
jedlo a občerstvenie. S konštatovaním, že my
turisti sme (vzhľadom na vzdialenosť a nedostupnosť mechanizmov) určite jediní, ktorí toto
miesto z klížskej doliny navštívili (či už teraz,
alebo v minulosti), sme sa vydali na zostup.
Cesta domov bola nekonečná. Celkových 28km
dalo zabrať. Neľutoval však nikto. A prečo by
aj? Dostať sa na Veľkú Ostrú v dobrej turistickej
spoločnosti a v ideálnom počasí je predsa super
zážitok. Na boľavé nohy a únavu sa zabudne.
Zostáva len to pekné, všetko to, prečo turistiku
robíme. A prečo zaiste zasa - hoci niekde inde
– pôjdeme aj nabudúce.
Peter Maťašeje
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FUTBAL
A-mužstvo

9. kolo 27. 9. 2014 MTJ Nitrianske Pravno – OŠK
Veľký Klíž 2 : 0 ( 1 : 0 )
Zostava Ošk: Peciar - Šimon, Šiška, Stanko Marek,
Chrenko J., Bielich P., Najman M., Stanko Martin,
Kučera Š., Chrenko R., Pavlíček. Striedali: Bielich
Jozef, Stanček A.
Zápas sme začali s loptou na našich kopačkách
a kontrolovali sme hru. Domáci mali pred nami
rešpekt a snažili sa vyrážať do protiútokov. K prvej
strele na našu bránu sa dostali v 15. minúte, a tá
hneď skončila v sieti, keď sa po nedôraze v našej
šestnástke strelou k tyči presadil Masaryk. Obraz
hry sa príliš nezmenil a naďalej sa hral bojovný
futbal s množstvom nepresností na oboch stranách. Druhý polčas domáci postupne prebrali
iniciatívu a neustále sa kombinačnou hrou tlačili
pred našu bránu. Každou minútou nám dochádzali sily, nedokázali sme v útočnej fáze podržať
loptu, a tým sme sa dostávali čoraz viac pod tlak
nášho súpera. Hráči Nitrianskeho Pravna to využili
v 65. minúte, kedy zvyšoval na 2:0 strelou pod
brvno Vetrák. Obraz zápasu sa do konca nezmenil
a v tomto stretnutí sme ťahali za kratší koniec.
Domáci boli lepším mužstvom a zaslúžene vyhrali.
Ak za celý zápas nedokážeme vystreliť na bránu,
na zisk prípadných bodov nemôžeme pomýšľať.
10. kolo 5. 10. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Dúbrava
Rudnianska Lehota 4 : 1 ( 4 : 0 )
góly Ošk : Šesták 2, Bielich P., Chrenko J.
Zostava Ošk : Peciar – Hlaváček, Šiška, Stanko
Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Stanko Martin, Kučera Š., Chrenko R., Najmam M. Striedali :
Pavlíček, Bielich Jakub, Beliansky S., Šimon
Pár minút pred výkopom začal padať jemný
dážď, ktorý neustále silnel na intenzite. Avšak
na veľmi dobre pripravenom ihrisku to nebolo
cítiť a od úvodných minút nám to vyhovovalo. Vysokým napádaním, aktívnou kombinačnou hrou
sme súpera prekvapili a dostávali ho pod tlak. Už
v 4. minúte sa po strieľanom centri Mareka Stanka
dostal k lopte na zadnej tyči Šesták a viedli sme
1:0. To nás neupokojilo, naopak, ešte viac sme pridali, čoho výsledkom bol v 10. minúte gól Patrika
Bielicha na 2:0. Neprešli ani tri minúty a stav zápasu sa opäť menil, kedy sa takmer z nulového uhla
s pomocou teču hosťujúceho brankára presadil
Juraj Chrenko. Od tej chvíle sme kontrolovali hru.
Neskutočnú efektivitu v koncovke sme potvrdili
v 29. minúte, keď sa druhým gólom blysol Šesták.
Aj keď sme do polčasu mierne poľavili, súpera
sme i tak nepustili do žiadnej vyloženej šance.
Druhý polčas bol z našej strany nemastný - neslaný, ale i tak sme mali niekoľko príležitosti na navýšenie nášho skóre. Povestné „nedáš - dostaneš“ sa
potvrdilo v 76. minúte, kedy domáci Štefan Kučera
nepremenil „tutovku“ a z následného protiútoku sme inkasovali zásluhou Pánisa. Víťazstvo je
zaslúžené, tri body zostali doma.

11. kolo 11. 10. 2014 TJ Tatran Kamenec pod
Vtáčnikom - OŠK Veľký Klíž 0 : 0 ( 0 : 0 )
Zostava Ošk : Peciar - Pavlíček, Šiška, Stanko Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Stanko Martin,
Kučera Š., Chrenko R., Najman M. Striedali : Bielich
Jozef, Matkovčík
Výsledok zápasu je na priebeh zaslúžený. Kým prvý
polčas boli o niečo aktívnejší domáci a dokázali
nastreliť žrď našej brány, v tom druhom sme mali
šance na rozhodnutie zápasu my. Inak sa hral
futbal najmä medzi šestnástkami a s minimom
šancí na popredné mužstvá MO Prievidza. Negatívom stretnutia bol hlavný rozhodca, ktorý
si futbalový zápas pomýlil s kartovou hrou, keď
udelil až 11 žltých kariet vrátane jednej červenej
(po 2 žltých) pre Štefana Kučeru. Bod z ihriska
súpera je nesmierne cenný, keďže nás domáci
po vylúčení nášho hráča neustále dostávali pod
tlak, avšak dokázali sme odolať.
12. kolo 19. 10. 2014 OŠK Veľký Klíž – TJ Družstevník Dolné Naštice 1 : 1 ( 0 : 0 )
gól Ošk : Chrenko J.
Zostava Ošk : Peciar - Šimon, Šiška, Stanko Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Stanko Martin,
Matkovčík, Chrenko R., Hlaváček. Striedali : Bielich
Jozef, Pavlíček, Gajdoš, Kučera M.
Stretnutie sa odohrávalo v znamení medzišestnástkového boja bez vyložených šancí na oboch
stranách. Pre divákov to vôbec nebol oku lahodiaci
futbal, pretože sa viac bojovalo ako sa hral atraktívny zápas. Ale aj také zápasy bývajú a zvíťaziť
v domácom zápase je niekedy oveľa ťažšie ako
priniesť nejaké body z ihriska súpera. Dlho sa
zdalo, že v zápase rozhodne jediný gól. Bližšie
k trom bodom boli hostia, ktorí sa v 66. minúte
presadili po rohu a nedorozumení v našom pokutovom území, kedy loptu za chrbát bezmocného
Peciara zblízka zavesil Luprich. Od tej chvíle sme
vrhli všetky sily do útoku a súper sa snažil hrať
na brejkové situácie. Vytúžený vyrovnávajúci gól
prišiel v 84. minúte ukážkovou strelou do horného
rohu hosťujúcej brány zásluhou Juraja Chrenka.
Aj keď sme mali snahu na otočenie výsledku,
ostatné šance zostali nepremenené.
13. kolo 26. 10. 2014 TJ Malá Hradná – OŠK
Veľký Klíž 1 : 0 ( 0 : 0 )
Zostava Ošk : Kňaze – Šimon, Šiška, Stanko Marek,
Chrenko J., Bielich P., Šesták, Stanko Martin, Kučera
Š., Chrenko R., Holák. Striedali : Kučera M., Pavlíček.
Na ihrisko Malej Hradnej sme šli pre cenný výsledok a priniesť aspoň bod. V prvom polčase sa
nám to aj darilo, keď sme boli o niečo aktívnejší
a dokonca sme mohli ísť do vedenia, avšak čistú
šancu spálil Štefan Kučera. Inak sa hral bojovný
zápas s množstvom súbojov a s minimom šancí
na oboch stranách. Jednu vážnejšiu príležitosť
mali domáci po štandardnej situácii, keď sa
na zadnej tyči ocitli dvaja hráči, no nedohodli
sa pri zakončení. Druhý polčas nebol príliš oku
lahodiaci, rozhodca kúskoval hru a ani jeden
tím si nedokázal vypracovať vyloženú šancu.
Jediný gól stretnutia prišiel v 76. minúte, kedy sa
po štandardnej situácii hlavou presadil Urbánek.
Od tohto momentu sme vrhli všetky sily do útoku,
žiaľ, z ihriska sme odišli bez bodu.
MaS

číslo 10/2014

DORAST
9.kolo 27.9. Nitrianske Pravno - V.
Klíž 6:2 (3:1) góly OŠK S.Beliansky- 2
Do Nitrianskeho Pravna sme kvôli chorobe a zlému
prístupu niektorých hráčov cestovali len deviati.
Oslabeniu o dvoch hráčov sme museli podriadiť
aj rozostavenie a väčšina času sa odohrávala
na našej polovici. Jediná možnosť bola vyrážať
do rýchlych protiútokov a využiť dlhé výkopy
brankára Michala. Na prvý gól domácich sme ešte
dokázali odpovedať. No polčas sme prehrávali
o dva góly. V druhom polčase po neodpískanom
pokutovom kope v náš prospech z protiútoku získali túto výhodu domáci a využili ju. Piaty gól sme
si vstrelili sami. Na 5:2 znížil svojim druhým gólom
S.Beliansky. V závere premenil na 6:2 pokutový kop
aj domáci brankár. Mrzia niektoré nepremenené
gólové šance, no aj napriek tomu sme odohrali aj
v takomto oslabení veľmi dobrý zápas.
10.kolo 4.10. V.Klíž- Chrenovec-Brusno 6:3 (1:1)
góly OŠK Beliansky S.- 3, Varga M.- 2, Bielich M.
Dobrý zápas na domácom trávniku sme vyhrali
rozdielom triedy. Čistým hetrikom sa zaskvel S.Beliansky. Žiaľ, len jeden z mála víťazných zápasov.
11.kolo 11.10. Kamenec pod Vtáčnikom- V.Klíž
5:2 (4:1) góly OŠK Bielich M., Bielich J.(11-m.)
Už polčas sme prehrávali o tri góly. Nepremenili
sme šance a inkasovali sme po chybách a nedorozumeniach v obrane. V druhom polčase
premenil pokutový kop J.Bielich a zo štandardky
sa presadili aj domáci.
12.kolo 18.10. V.Klíž- Nedožery- Brezany 2:4
(1:1) góly OŠK Beliansky S.- 2
S druhým mužstvom tabuľky sme ešte v 72.minúte
viedli 2:1. Lepším záverom aj s dávkou šťastia
strhli víťazstvo na svoju stranu napokon hostia.
Na góly inkasované v 85. a 89. minúte sme už
nedokázali zareagovať.
13.kolo 26.10. Valaská Belá- V.Klíž 9:0 (2:0)
V tomto zápase prístup a morálka niektorých
hráčov klesli takmer na samé dno. Ďalší komentár
je zbytočný.
MiS

ŽIACI
Dohrávka 2.kola Bošany – Veľký Klíž 0:3 (0:3) góly
– A. Hodál, Š. Stanko, L. Škvarenina
6.kolo Veľké Bielice – Veľký Klíž 0:4 (0:2) góly –Š.
Stanko, A. Hodál, D. Šarina, L. Škvarenina
7.kolo Veľký Klíž – Partizánske B - Brodzany 2:4
(2:3) góly OŠK – Š. Stanko, A. Hodál
8.kolo Chynorany – Veľký Klíž 2:5 (0:3) góly OŠK
– M.Néč-2, A. Hodál -2, R. Omelka
9.kolo Veľký Klíž – Šimonovany 4:0 (2:0) góly Š.
Stanko, A. Hodál, R. Omelka, N. Fiksel
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