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Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 11.

FIHA TRALALA
VO VEĽKOM KLÍŽI

Vo februári sa nám podarilo to, v čo sme ani
nedúfali. Dohodnúť si termín koncertu pre deti
od Fíha tralala. Ani sme sa nenazdali, prešla jar
i leto a bolo načase oznámiť verejnosti, že práve
vo Veľkom Klíži sa uskutoční „malá slávnosť“ pre

rok 2014

ročník XIX.

Výsledky komunálnych volieb u nás

❑

Deti sa tešili s Fíhou Tralala

❑

Futbalisti otvorili plesovú sezónu

str. č. 5

❑

Na Klíži máme úspešnú fitnesku

str. č. 5

(Pokračovanie na str. č. 4)

str. č. 1 a 4

■ Najvýznamnejšou udalosťou uplynulého mesiaca boli komunálne voľby, ktorých atmosféru
u nás zachytáva pohľad do volebnej miestnosti
v Klížskom Hradišti, vo volebnom okrsku číslo 2.
	
Foto – Peter Maťašeje

POZVÁNKY

deti. Záujem verejnosti o koncert nás príjemne
prekvapil, no mnohých sme nemohli uspokojiť
pre nedostatok miesta v kultúrnom dome.
Ak by sa dal nafúknuť, určite by sme to radi

str. č. 2

❑

KK pri OcÚ pozýva všetky deti do 15 rokov na
stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa
5. decembra 2014 o 16,30 hod. v kultúrnom dome.
•••••
Srdečne Vás pozývame na Vianočnú
výstavu, ktorá sa bude konať v nedeľu
21.decembra 2014 v čase od 13,oo do 18,oo
hod. v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti.
Exponáty prineste v sobotu 20.decembra
od 14,oo hod. Tešíme sa na Vašu účasť.
Kultúrna komisia pri OcÚ
•••••

Privítajte nový rok na zábave v kultúrnom dome!

Kultúrna komisia pri OcÚ pripravuje
Silvestrovskú zábavu, na ktorú Vás srdečne
pozýva. Informácie a prihlasovanie u Márii
Šusterovej a na OcÚ do 19.12.2014. Podujatie
sa uskutoční podľa počtu prihlásených.

■ Mužská spevácka skupina Klížania sa úspešne predstavila vo Veľkých Uherciach (viac o podujatí
na str.č.2.).
Foto – Ing. Pavol Kišac

KU HROBU
A OD HROBU
Všetky ľudské cesty smerujú ku hrobu. Ani
krížová cesta Pána Ježiša nemohla skončiť
inde. Panna Mária prežíva siedmu bolesť.
Nie je to bolesť statická, hoci pri nej neznejú žiadne slová. Panna Mária hrdinsky
stála pod krížom. Potom prijala do náručia
mŕtve telo svojho syna. A teraz odovzdáva
svoj poklad do zeme. Opúšťa aj toto mŕtve
telo a ostane celkom sama. Kameň uzavrie
vchod do hrobu.
Malý sprievod sa vracia cez Kalváriu: Panna
Mária, Mária Magdaléna, apoštol Ján... Pred
tridsiatimi rokmi spievala krásny chválospev
Magnificat – Velebí moja duša Pána. V tejto
chvíli je na mieste mlčanie. Ešte pred týždňom Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom,
nad mestom, ktoré dalo ukrižovať svojho
Kráľa.
Uvažovanie o siedmej bolesti nie je len
vypočítavanie podľa poradia a rozdelenie
podľa obľúbeného biblického čísla sedem.
Podľa Božích zámerov je to určitý systém
bolestí, ktoré má svoje stupňovanie. Pre nás
je zahalený tajomstvom. My skôr chápeme
jednotlivé bolesti Panny Márie.
Tým, že pochovanie je posledná bolesť,
kresťanská mariánska úcta nemieni povedať.
Že bolesti Panny Márie prestali. Bolesť ostáva
aj vtedy, keď nepríde nová rana, nový úder
zvonku. Bolesť žije, nezostáva pochovaná
v hrobe. Bolesť sa vracia od hrobu so živými.
Siedmu bolesť najlepšie vyjadruje opustenosť vonkajšia i vnútorná. Pri piatej a šiestej
bolesti bol Pán Ježiš ešte prítomný: trpiaci,
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
V ROKU 2014 V OBCI VEĽKÝ KLÍŽ
a Novinky v skratke
 Novinkou turistického klubu je nová internetová stránka. Všetci, ktorí majú záujem a chcú
podrobnejšie sledovať činnosť našich turistov
všetko nájdu na adrese http://www.kstostra.sk .
 Na regionálnu prehliadku voľnočasových
aktivít pokročilých vekom sa naši seniori
z MO Jednoty dôchodcov Slovenska vybrali
11.novembra do Veľkých Uheriec. Konal sa
tam už XII. ročník s názvom Jeseň je dar. Medzi štrnástimi amatérskymi zoskupeniami
vystúpila aj naša mužská spevácka skupina
Klížania. Úspech, ktorí zožali, potvrdil aj
starosta obce Jozef Bielich, ktorý sa na podujatí osobne zúčastnil. Následne, presne
18. novembra, sa devätnásti členovia klubu
stretli na jednom zo svojich pravidelných
stretnutí v zasadačke OcÚ. Okrem iného si
naplánovali aj vianočné stretnutie. Chystajú
ho na 16.decembra.
 Na sviatok Obetovania Panny Márie odspieval spevácky zbor Plamienok svätú omšu.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Po štyroch rokoch
sme opäť volili
Svet, v ktorom žijeme, prekonáva veľké zmeny.
Žiada si nových ľudí, ktorí nie sú nevšímaví. Ich
vodidlom bude spravodlivosť a plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z ich postavenia v našej
spoločnosti. Žiť a pracovať v uvedomení si
svojej zodpovednosti, múdro a s citom.
Komunálne voľby sú aj v našej obci úspešne
za nami. Voliči počas volebnej soboty mohli
na post starostu vyberať až z piatich kandidátov a dôveru prejavili Ing. Tatiane Saskovej. Je
to poslanie, ktoré človeku veľa dá ale aj veľa
zoberie. Byť na čele obce je veľmi náročné
a zodpovedné. A hlavne snažiť sa nesklamať
dôveru voličov, ktorí ho na tento post delegovali. Za pomoci poslancov a ľudí, ktorým
nie je ľahostajný vývoj našej obce, nájsť cestu
k spolupráci pre naplnenie cieľov.
Nech je ich hlavným krédom zveľaďovanie
obce a zabezpečenie služieb pre spokojnosť
všetkých občanov. Všetky situácie riešiť s rozvahou, lebo všetko, čo sa v obci vybuduje, tu
zostáva a prospieva jej rozvoju a potrebám
všetkých nás.
Starostku i nové zastupiteľstvo čaká množstvo
práce, aby sa obec posúvala dopredu. Aj naši
starí otcovia nás učili konať vždy uvážlivo a všetko si najskôr dobre premyslieť. Aby výsledky
práce, ktoré sa budú na konci volebného obdobia hodnotiť, boli výsledkami zrelej úvahy
a statočnej práce, ovocím spoločného úsilia
nás všetkých.
Novému vedeniu našej obce poprajme veľa
zdravia, pevné nervy, správne rozhodovanie,
veľa slnečných dní v ich spoločnej práci a hlavne
pomoc a dôveru nás občanov.
Anna Kňazeová

Volebná účasť:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 			
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 			
Počet odovzdaných obálok: 			
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: 		
Volebná účasť za obec: 			

769
528
528
518
68,66%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
NA STAROSTU OBCE:
Kandidáti		
KLÍŽ
Ing. Tatiana Sasková
158
Peter Maťašeje
41
Ing. František Macúch
50
Mgr. Jana Hudoková
10
Anna Húdoková
16

Volebné okrsky
Kl. Hradište
143
63
28
13
2

SPOLU
301
104
78
23
18

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
NA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:
Kandidáti		
Klíž
Mária Šusterová
197
Ing. Michal Stanko
153
Helena Spišiaková
170
Mgr. Zuzana Urbanová
153
Michal Deviatka
88
Bohuš Hajšo
104
Ing. Lýdia Poliačiková
80

Volebné okrsky
Kl. Hradište
185
166
123
103
107
87
106

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov - náhradníci:
Roman Bielich
92
Jozef Pauček
89
Pavol Stanko
83
Stanislav Holák
85
Ing. František Macúch
92
Peter Dobiaš
54
Anna Húdoková
70

91
76
77
66
51
76
40

SPOLU
382
319
293
256
195
191
186
183
165
160
151
143
130
110

Ing. Anton Stanko, predseda miestnej volebnej komisie

POĎAKOVANIE

AJ JA ĎAKUJEM

Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám cestou obecných novín
za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách. Sila Vašich hlasov je pre mňa
povzbudením a záväzkom na poslanie
starostky obce. Vážim si tiež, že predvolebná kampaň kandidátov prebiehala
pokojne a nekonfrontačne. Pozývam
Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
2. januára 2015. Miesto a čas podujatia
budú zverejnené na informačných tabuliach obce.
S úctou
Ing. Tatiana Sasková

Úprimne ďakujem, všetkým tým,
ktorí mi dali v komunálnych voľbách svoj
hlas. Vážim si to, že ste ma podporovali
a vo voľbách aj svojim hlasom potvrdili,
že oceňujete všetko to, čo som po vyše
dvadsať rokov pre Veľký Klíž robil. Mal som
veľa plánov, nových myšlienok, predsavzatí.
Že to nevyšlo s úmyslom postaviť sa na čelo
obce a robiť v prospech jej občanov
a rozvoja Veľkého Klíža je skutočnosť, ktorú
musíme prijať. Hlasy na post starostu a poslancov dostali iní. Podľa väčšiny zrejme
usilovnejší, schopnejší, pracovitejší. Je
to tak. Nezostáva nič iné, iba im zaželať,
nech sa pod ich vedením Veľký Klíž rozvíja,
napreduje a život ľudí tu žijúcich neustále
zlepšuje.
Peter Maťašeje
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KU HROBU A OD HROBU

(Dokončenie zo str. č. 1)

umierajúci a napokon mŕtvy. Teraz už niet ani len toho mŕtveho tela. Dom, do ktorého
odchádza Panna Mária, s apoštolom Jánom, je plný bolesti. Možno to poznáme, ako vyzerá
dom, keď v ňom zrazu chýba niekto, kto pre nás znamenal veľa, ba všetko.
Najbežnejším lekárom a tíšiteľom ľudských bolestí býva čas. Aj vtedy, keď lieči veľmi pomaly.
Útechou je tiež láskavosť a pozornosť druhých ľudí. V tomto prípade však čas nemal liečivú
silu. Ani láskavosť a pozornosť najbližších nemohla nahradiť to nenahraditeľné, čo jej dávala
prítomnosť Pána Ježiša živého či mŕtveho.
Nebolo ľudskej útechy. Bola tu len láska nebeského Otca k ľuďom. Láska, ktorá chcela pripojiť
k vykupiteľskému utrpeniu Božieho Syna najvzácnejší ľudský príspevok: sedem stupňov
utrpenia jedinej bezhriešnej ženy – Nepoškvrnenej Panny Márie.
Na začiatku jej materstva spočívala na nej len jedna ťarcha: starosť o dieťa Ježiša. Odteraz
leží na nej nová ťarcha. Starosť o Kristovo tajomné telo, ktorým je Cirkev. Ono je zraniteľné,
ohrozené zvnútra i zvonka. Panna Mária je Matkou Cirkvi. Toto jej materstvo sa spája s novými bolesťami:
Nad budúcnosťou Cirkvi bude visieť Simeonov meč bolesti a znamenia protirečenia;
aj Cirkev bude utekať pred prenasledovaním;
Matka Cirkvi bude asistovať pri každej krížovej ceste jej detí;
s mŕtvym synom v náručí bude brániť všetky svoje deti pred Božou spravodlivosťou;
uvidí, ako ľudia trhajú rúcho jednoty Cirkvi...
Panna Mária bez váhania zanecháva hrob, aby aj vo svojej opustenosti ďalej plnila Božiu vôľu.
Jej srdce ostalo pri tele Pána Ježiša. Preto pracuje aj naďalej obetavo a s materinskou láskou.
Sedembolestná Panna Mária nám dáva príklad, ako niesť bolesti s vierou, ako prijať utrpenie
s láskou. Tak všetko bolestné v našom živote môže priniesť ovocie. Pomôže nám dozrievať
na nových, krásnych ľudí, ktorí svoje utrpenie premieňajú na lásku.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

V mesiaci november 2014 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Imrich Bujna
Kl. Hradište 135 50 rokov
Róbert Hrdý
Klíž 30
50 rokov
Danka Janáková
Klíž 165 
50 rokov
Igor Maťašeje
Kl. Hradište 84  50 rokov
Margita Dobiašová Klíž 29 
60 rokov
Karol Mlynařík
Klíž 160 
70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávila
svoje jubileum:
Anna Stančeková
Klíž 196
82 rokov
Mária Čavojová
Klíž 27
84 rokov
Františka Kristlová Klíž 57
88 rokov
Anna Bujnová
Kl. Hradište 133 89 rokov
Terézia Dostálová
Klíž 52
90 rokov
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme
im predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO

•••••

Na pondelok 24.novembra 2014 zvolal starosta obce Jozef Bielich 21. riadne zasadnutie OZ
do zasadačky obecného úradu. Privítal päť zo siedmich poslancov a prítomných hostí. Poslanci
prijali VZN č.2/2014 o dani z nehnuteľnosti obce V. Klíž, VZN č.3/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č.4/2014 o ostatných miestnych daniach.
Ďalej hlasovaním zrušili VZN č.2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
šk. dochádzky v ZŠ V. Klíž. Následne bolo schválené VZN č.5/2014 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ V. Klíž. Tiež bolo schválené Rozpočtové opatrenie č.1/2014. Starosta oznámil, že hlavná kontrolórka obce odstupuje z funkcie k 31.12.2014.
Po diskusii poďakoval prítomným za účasť a 21. Riadne OZ ukončil. Zápisnica bude zverejnená
na vývesných tabuliach v obci.
zh

J E S E Ň
Každý kúsok zeme, ktorý vydal svoju úrodu,
pripravuje sa na odpočinok. Toto všetko sa
deje v jeseni. Je to čas zvážania úrody a oberačiek. Je naozaj všetko pozbierané? Na nič
sme nezabudli? A nezabudli sme ani na jeseň
nášho života?
Jeseň nám nadelila aj zopár dní babieho leta.
Zažili sme pestrofarebné obdobie, voňavé
po zrelom ovocí. Padajúce lístie a stále menej
slnka nás naladili na jesenný čas. Tak, ako príroda spomalila svoje tempo, tak aj starší ľudia
poľavili vo svojej činnosti. Či sa nám to páči
alebo nie, musíme sa zmieriť so skutočnosťou, že starobe neunikneme. Treba sa usilovať
o zdravie a pokojnú starobu.
Človek má more spomienok, skúseností z radostných i vážnych období svojho života. Tí
skôr narodení sú oveľa múdrejší, zodpovednejší
a pokornejší. To, čo možno v mladosti človek

pokladal za veľmi dôležité, zrazu sa stáva menej
podstatným. A naopak, čomu neprikladal veľký
význam, vidí dnes ako niečo vzácne.
Väčšina našich starkých si život nevie predstaviť bez práce. Priam neznášajú nečinnosť,
zabíjanie prázdneho času. Už len vedomie, že
ešte vládzu pracovať, robiť niečo užitočné, ich
udržuje v tom, že nepatria ešte do ,,starého
železa“ Potrebujú preto dostatok ohľadu, úcty
a rešpektu, ktorý im právom patrí. Raz aj my
budeme starcami, budeme tiež túžiť po pokojnej jeseni svojho žitia. Nuž, správajme sa dnes
voči starým tak, ako si želáme, aby sa potom
mladí správali k nám.
Nielen v jeseni, ale aj v ďalšom období nech
sú naše dni príjemné, plné úcty, porozumenia
a obyčajnej ľudskej pozornosti.
Anna Kňazeová

11.11.2014 Tobiáš Šťastný, rodičia Peter a Katarína

•••••

SPOMIENKA
Bol si skromný vo svojom živote,
ale veľký v robote.
Za Tvoj spokojný spánok v modlitbách prosíme
a spomienky na Teba v srdci nosíme.

Dňa 21. novembra 2014
uplynul rok od chvíle, kedy
nás navždy opustil manžel,
otec a dedo

Vendelín Marko
S láskou spomínajú manželka, dve dcéry a syn
s rodinami.

Nezabudli sme
Zaiste viacerí čitatelia, ktorí sa zapojili do našej
čitateľskej súťaže o naj – pohľadnicu čakajú, ako
súťaž dopadla. Tento rok sme od vás dostali
najväčší počet pohľadníc. Mali sme neľahkú
úlohu vybrať tie naj, ale nakoniec sme vybrali.
Výsledky zverejníme v budúcom čísle.
Red.
Uzávierka Vianočného čísla
Všetkým našim spolupracovníkom a dopisovateľom dávame do pozornosti, že
uzávierka vianočného čísla bude v utorok
16. decembra. Príspevky alebo inzercia
dodané po tomto termíne už nebudú môcť
byť uverejnené. 
Red.
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COMENIUS OPÄŤ VO VEĽKOM KLÍŽI

Na žiadosť viacerých
návštevníkov
jesennej výstavy
uverejňujeme recept na

4

Pred tromi rokmi sme písali o projekte
s názvom Comenius, určenom pre žiakov
Základnej školy na Malinovského ulici
v Partizánskom. Táto škola pokračuje
v projekte, teraz na tému ochrany životného prostredia a klimatických zmien.
Spolupracuje s partnerskými školami
v Nórsku, Nemecku a Turecku. Cieľom
projektu je pochopiť, že všetci sme zodpovední za stav životného prostredia
a klimatických zmien, že závisí od nás
samých ako sa k problému postavíme, začneme šetriť s vodou, potravinami, spotrebným tovarom, tak aby sme našu planétu nezahlcovali odpadmi a emisiami.
Žiaci, zúčastnení na projekte komunikujú
v angličtine prostredníctvom Facebooku,
webových stránok, informujú o svojej
činnosti miestne noviny a televízie. Spolupracujú so samosprávami, inštitúciami
z oblasti ochrany životného prostredia. Usporadúvajú besedy a exkurzie
na miesta, ktoré súvisia s témou projektu.
Súčasťou prác je aj konferencia o klíme,
ktorú pripravujú žiaci a pozývajú na ňu
miestne autority, médiá, inštitúcie a organizácie zaoberajúce sa problematikou

ochrany životného prostredia, rodičov
a verejnosť. Aktivity z tohto projektu sa
prelínajú s mnohými predmetmi vyučovanými na tejto základnej škole. Žiaci sa
zdokonalia v angličtine, spoznajú kultúru
a zvyky iných krajín. V októbri škola hostila partnerov z projektu. Venovali sa téme
odpadov, navštívili Zberný dvor na Šípku,
Sklársky skanzen a Tkáčsku dielňu vo
Valaskej Belej, elektráreň v Zemianskych
Kostoľanoch. Na rozlúčku zrealizovali
klimatickú konferenciu na MsÚ v Partizánskom. V nedeľu 19. októbra 2014
zavítali do Veľkého Klíža v rámci voľného
dňa učitelia z Nórska, Nemecka, Turecka
a hosťujúceho Slovenska, aby si prehliadli
románsky kostolík, oboznámili sa s históriou nášho kraja a prezreli si skanzen
v Starom Klíži. Učitelia boli nadšení malebným prostredím, milými ľuďmi, vynikajúcim jedlom, množstvom zážitkov.
Prechádzka po dedine počas slnečnej,
jesennej nedele, bola pre nich krásnou
bodkou v ich pobyte na Slovensku.
Ing. Tatiana Sasková

FIHA TRALALA VO VEĽKOM KLÍŽI

(Dokončenie zo str. č. 1)

TEKVICOVÝ DŽEM
1kg tekvice nakrájame na väčšie kocky, dáme do kastróla
a podlejeme 2dcl vody. Podusíme to asi 10-15min. pokiaľ
tekvica nezmäkne. Potom ju rozmixujeme a pridáme 1
kávovú lyžičku kyseliny citrónovej a pol kila želírovacieho
cukru 2:1. Nakoniec pridáme 2dcl ananásového džúsu
alebo sirupu. Horúce nalejeme do pohárov a cca na 5min.
Obrátime dole víčkom.
Mária Šusterová

CVIKLA AKO PRÍLOHA
Cvikla je zdravá zelenina. Používa sa nielen do šalátov,
polievok (boršč a i.), ale môže byť aj súčasťou sladkých
pochúťok, koláčov a báboviek. Má špecifickú zemitú vôňu
a chuť, preto nie je u všetkých gurmánov rovnako obľúbená.
Ponúkame vám tu jeden novší recept. Je z časopisu Apetit,
a dúfam, že vás osloví tak, ako oslovil mňa. Potrebujeme: 1
lyžicu olivového oleja, 3 malé cvikly, očistené a nakrájané
na rezance, šťava z 1 citróna, 1 lyžica medu, 1 lyžica hrubozrnnej horčice, morská soľ (môže byť aj naša, zo Solivarov).
Vo veľkej nepriľnavej panvici rozohrejeme olej a opekáme
na ňom rezance z repy cca 2 min. Prilejeme citrónovú
šťavu a ešte minútu zohrievame. Pridáme med a horčicu,
premiešame. Podľa chuti osolíme a hneď podávame. Táto
príloha sa nám hodí napríklad ku grilovanému bravčovému
mäsu.
Ing. Tatiana Sasková

urobili. Žiaľ to sa nedá. Sobota 22.november
sa začala a my sme sa vybrali počkať Fíhu.
Za splnenie všetkých podmienok zmluvy, by
som chcela poďakovať aj obecnému úradu,
ktorý nám pomohol pri príprave sály. S blížiacim
sa príchodom 10.hodiny sa začali postupne
schádzať malí i veľkí diváci, zblízka i z ďaleka,
ktorí sa už nevedeli dočkať koncertu. Postupne

sa sála zaplnila a na javisku sa objavila Fíha.
Niektorí malí diváci sa chvíľku ostýchali, ale
nakoniec sa viacerí z nich osmelili natoľko, aby
prišli bližšie k Fíhe a spolu s ňou pred javiskom
tancovali, spievali a zabávali sa. Rozžiarené
detské očká boli najväčšou odmenou pre nás
usporiadateľov. Po koncerte mali všetci možnosť vyfotiť sa s Fíhou, ktorá si naozaj našla
čas na všetkých záujemcov. Veríme, že aspoň
väčšina prítomných si koncert užila a odniesla si

príjemné spomienky na vystúpenie Fíha tralala
vo Veľkom Klíži.
Je nám ľúto, ale žiaľ ďalší plánovaný projekt
pre deti, detské ihrisko, sa v najbližšej dobe
neuskutoční. Nakoľko sa vyskytli určité „problémy“, za ktoré nenesie vinu naše občianske
združenie, nami plánovaný projekt odkladáme
na neurčito. Ďakujeme za pochopenie.
Text - Mgr. Zuzana Dolná, OZ Tu Žijeme
Foto - Mgr. Marcela Švirlochová
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TOHTOROČNÁ
PLESOVÁ SEZÓNA
JE OTVORENÁ
... a tradične sa o to pričinili športovci. Konkrétne Výbor OŠK FO Tatran Veľký Klíž. Tento rok bol
november bohatý na podujatia a termín bolo
ťažké vybrať. Napokon sa rozhodli vyskúšať
netradičný deň – nedeľu. Dôvodov bolo hneď
niekoľko - v sobotu 15. novembra sa konali
komunálne voľby a v pondelok sme si štátnym
sviatkom pripomínali Nežnú revolúciu. Tak
teda prečo nevyužiť tento predĺžený víkend
na zábavu? Členovia výboru sa ale museli niekoľkokrát stretnúť na pracovných sedeniach,
aby si dohodli všetky náležitosti, podelili si
úlohy a určili termíny zabezpečenia všetkého
potrebného. A to všetko pre spokojnosť tých,
ktorí sa na zábavu chystali prísť.
V piatok predtým sa stretli naposledy a konštatovali, napodiv, že je predaných iba zopár
vstupeniek. Ale nenastala žiadna panika, pretože takto to býva vždy. Vstupenky sa kupujú
na poslednú chvíľu. V sobotu večer už vedeli, že
bude ,,plno“. A veruže bolo. Nakoniec sa v sále
kultúrneho domu zabávalo viac ako 120 ľudí.
Všetkých srdečne privítal predseda Jozef Bielich. Vzápätí boli zlosované aj vstupenky. Organizačný tím určite potešil fakt, že medzi hosťami
neboli iba ,,naši“, a tiež, že medzi domácimi
boli aj takí, čo sa s futbalistami zabávali prvý
raz. A podľa ich vyjadrení určite nie naposledy.
Zábava bola ozaj na úrovni, tancovali všetci,
na ľudovú nôtu i na súčasnú - modernú hudbu.
K spokojnosti prispel určite aj Dušan Čaplák,
ktorý hudobnú projekciu namixoval tak akurát.
Vytancovanú energiu získali hostia vo výdatnej
a chutnej večeri. Veď ju varil Ľuboš Kňaze so
svojím osvedčeným kolektívom. A nechýbal ani
adrenalín, lebo všetci, čo si zakúpili tombolové
lístky, krátko po pol noci s napätím čakali, či sa
šťastie usmeje aj na nich. Tí najvytrvalejší sa
zabávali až do skorých ranných hodín.
Ostáva len skonštatovať, že tohtoročná plesová
sezóna bola úspešne otvorená a našinec si príde, čo sa zábavy týka, opäť na svoje na ďalších
pripravovaných zábavách či plesoch.
Ing. Zuzana Holáková

■ Tradičná spoločná fotografia pri poľovníckej chate.

Foto – Dana Smatanová

UPRŠANÁ NOVEMBROVÁ TURISTIKA

Nedeľné novembrové povolebné ráno, tradičný čas a tradičné miesto. S prvými
turistami prichádzajú aj prvé kvapky dažďa. Zatiaľ iba v podobe jemného
mrholenia, ktoré ale neodradilo 33 účastníkov od účasti na nenáročnej túre
po trase Klížske Hradište – sedlo Kaplnka svätej rodiny – Skále – Kamenná
brána – Krnice.
Vyrážame povedľa cintorína s našim historickým románskym kostolíkom a pred nami je tiahle
stúpanie ku kaplnke. Tu sa k nám pridáva vietor, ktorý stále mení smer a prináša aj súvislejšie
zrážky. S jednou krátkou prestávkou sme v sedle. Trochu oddychu a jeden krátky výšľap a stojíme spolu na Skálach. Neodmysliteľný zápis do vrcholovej knihy, malá porada o ďalšej ceste.
Stále nás sprevádza sychravé počasie, tak sa tu veľmi nezdržíme a naberáme smer Kamenná
brána. Tento malý, ale pozoruhodný skalný útvar fascinuje v každom ročnom období, tak si
nenechávame ujsť prechod cezeň.
Pred nami je zostup ku poľovníckej chate na Krniciach. Nedočkavci idú rýchlo dopredu a tak
sa stalo, že schádzame o dolinu ďalej a trochu si predlžujeme príchod. Dážď je vytrvalejší a tak
sa všetci ponáhľajú. Chata nás víta pripraveným ohňom na sľúbenú opekačku a naši členovia
a zároveň poľovníci horúcou kávou a čajom. Aj počasie sa umúdrilo, prestalo pršať a vyšlo slnko,
ako sme si celý deň priali. A tak sa vyťahuje slaninka, špekáčiky, klobásky a o chvíľu je všade
vôňa opečených dobrôt. Teplé nápoje a jedlo spolu so slniečkom dáva zabudnúť na upršanú
túru. Ako vždy, koniec dobrý – všetko dobré.
Vladimír Sasko

Z cukrárk y FITNESK A

Naša občianka Zdenka Dobiašová z klubu Power Body Topoľčany sa dňa 1.11.2014 zúčastnila
súťaže v kulturistike a fitness, konajúcej sa v Poprade a na 34. ročníku celoslovenskej súťaže
Tatranský pohár obsadila 4.miesto v kategórii Body fitness open. Táto kategória športu je
v klížskej doline nová. Zdenka je cukrárka,
ale na jej postave to nevidno A to sa tomuto
koníčku venuje iba 10 mesiacov. V súčasnosti
sa tvrdo pripravuje na súťaž, ktorá sa bude
konať na jar. K tomuto úspechu gratulujeme!
Bc. Katarína Ofúkaná

VYHODNOTENIE JESENNEJ VÝSTAVY
Hoci sa jesenná výstava konala ešte začiatkom októbra, jej organizátorky nezabudli
na vyhodnotenie súťaže o naj - exponáty.
Vaše lístky s číslami starostlivo spočítali, určili
termín, pozvali víťazov. Stretnutie sa konalo v piatok 21.novembra 2014. Predsedníčka
kultúrnej komisie Mária Šusterová v príhovore
poďakovala usporiadateľom, prispievateľom,
všetkým občanom, ktorí akoukoľvek pomocou
prispeli k zdarnému priebehu akcie. Víťazom
podujatia sa stala opäť materská škola (55 bodov) s roztomilými aranžmánmi z jesenných
plodov vytvorené rodičmi detí. Druhé miesto
získala pani Mališková (27 bodov) za „Zdravie
z prírody“ v podobe venčekov z liečiviek, tretie
miesto obsadil Štefan Varga (obrie tekvice,

ktorých celkom dopestoval až dvadsať!) spolu
s rodinou Saskovou (práce z pedigu, tváre zo
záhradného náradia, veniec na sušenie bylín) - po 19 bodov. Štvrté miesto (18 bodov)
získala Emília Hudoková za svoje práce zo sušených kvetov a tiež Diana Strmeňová, ktorá
sa zdokonaľuje v ozdobnom vyrezávaní tekvíc.
Usporiadateľky odmenili peňažnou sumou
základnú a materskú školu, ostatní ocenení
dostali živý darček - malý ihličnan, ktorým si
môžu skrášliť okolie svojich domov. V diskusii
sa spomenula ochutnávka džemov (marmelády
Hely Mokrej), ktorá mala opäť veľký úspech. Pre
veľký záujem pridávame do receptov návod
na tekvicový džem.
ts

■ Zdenka na fotografii spolu s trénerom
Alexandrom Hlobíkom.
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FUTBAL
Posledné zápasy
jesennej časti

A-mužstvo
14. kolo 2. 11. 2014 OŠK Veľký Klíž – ŠK
Čereňany 4 : 2 ( 0 : 1 )
góly Ošk - Chrenko R. 2 (1 z 11 m), Kučera Š.,
Najman M.
Zostava OŠK: Peciar - Hlaváček, Šiška, Stanko
Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Najman M.,
Kučera Š., Chrenko R., Šimon. Striedal: Pavlíček
Od úvodu sme boli aktívnejším mužstvom, žiaľ,
s prichádzajúcimi minútami sa vniesla na naše
kopačky nervozita a súper postupne preberal iniciatívu. Pomohlo k tomu naše nedôsledné a málo
agresívne bránenie, zlá a nepresná kombinácia
a nakopávané lopty. Vďaka našej pasívnej hre
sme si koledovali o gól v našej sieti. Ten prišiel
v 42. minúte, kedy sa po štandardnej situácii
a odraze lopty od nášho hráča presadil Cifrík.
Neprešlo ani 10 minút druhého polčasu a hostia
šli do dvojgólového vedenia. Nariadený pokutový
kop po faule Mareka Stanka premenil Laurinec
a bolo 0:2. Od tej chvíle sa však naša hra začala
meniť a čoraz viac sme sa tlačili pred pokutové
územie hostí. Kontaktný gól sme strelili už o tri
minúty, keď sa krásnou, ďalekonosnou strelou
takmer z 30 metrov blysol Róbert Chrenko a lopta
vymietla pavučinu v hornom rohu brány. Ten istý
hráč pridal druhý gól v 58. minúte z pokutového
kopu po faule hosťujúceho brankára na prenikajúceho Štefana Kučeru a začínalo sa odznova. Boli
sme lepším mužstvom, rýchlejšie sme kombinovali, ale hlavne sme boli dôraznejší v osobných
súbojoch. Nezmierili sme sa s bodom a snažili
sme sa strhnúť víťazstvo na našu stranu. Vedúci
gól strelil v 80. minúte takmer z nulového uhla
Štefan Kučera a obrat v zápase dokončil o štyri
minúty neskôr Marek Najman. V dobrom zápase,
kde sa útoky prelievali z jednej strany na druhú,
rozhodol náš zlepšený výkon v druhom polčase
a typické klížske srdiečko.
15. kolo 9. 11. 2014 TJ OFK Dežerice – OŠK
Veľký Klíž 3 : 1 ( 2 : 0 ) gól OŠK - Kučera Š.
Zostava OŠK: Peciar - Hlaváček, Šiška, Stanko
Marek, Chrenko J., Bielich P., Šesták, Najman M.,
Kučera Š., Chrenko R., Kučera M. Striedali: Šimon,
Stanko Martin.
Na posledný zápas jesennej časti sezóny
2014/2015 sme cestovali na ihrisko Dežeríc a z minulých meraní síl sme vedeli, že to jednoduchý
zápas vôbec nebude. Potvrdilo sa to hneď od úvodu, kedy sa množili zbytočné nedovolené zákroky
a hlavný rozhodca zápas nezvládal. Hralo sa
vyrovnané, bojovné a veľmi tvrdé stretnutie, kde
o úvodnom góle mohla rozhodnúť jediná chyba.
Tá prišla v našom mužstve, kedy po zbehnutí
z pravej strany otváral skóre stretnutia v 38. minúte domáci Ševčík. Prešlo len päť minút a domáci
zvyšovali náskok po rohovom kope a nedôslednom bránení domáceho kapitána Slováka a bolo
2:0. Druhý polčas sme začali aktívnejšie, zvýšili
sme pohyb, zrýchlili kombináciu a dostávali sme
hráčov Dežeríc pod tlak. Ovocie nám to prinieslo
v 60. minúte, kedy sa po spätnej hlavičke Juraja

Chrenka presadil Štefan Kučera. Od tej chvíle sme
boli jasne lepším mužstvom a súper len vyrážal
do protiútokov. Zdalo sa, že môžme so stretnutím
ešte niečo urobiť, žiaľ, v 68. minúte prišiel sporný
zákrok v našom pokutovom území a rozhodca
nariadil veľmi prísnu penaltu. Tú s prehľadom
premenil opäť Slovák a o osude stretnutia bolo
rozhodnuté. Zápas sa už len dohrával a z ihriska
sme odišli bez bodu.
Jesennú časť sezóny 2014/2015 sme zakončili
na 6. mieste s aktívnym skóre 31:20, kedy sme
v rámci súťaže dosiahli 3. najlepší útok a zároveň
tretiu najlepšiu obranu (spoločne s M. Hradnou).
MaS

DORAST
14.kolo 2.11. V. Klíž- Čereňany 1:3 (0:2) gól
OŠK Bielich J.
Posledný jesenný zápas na domácom ihrisku
sme začali ustráchane a v 30.minúte sme prehrávali 0:2. Z našej snahy v druhom polčase prišiel
gól J. Bielicha, no hostia o 4 minúty opäť viedli
o dva góly. Nevyužili sme ani takmer hodinovú
presilovku, keď bol v 36.minúte vylúčený hosťujúci hráč po urážke hlavného rozhodcu. Ďalšou
stratou bodov doma sme zostali medzi spodnými
mužstvami tabuľky.
15.kolo 9.11. Uhrovec- V. Klíž 3:1 (1:0) gól OŠK
Beliansky S.
Od začiatku zápasu sme boli lepším mužstvom
a mali sme dostatok šancí. V prvom polčase sme
nedokázali ani jednu z jasných príležitostí využiť
a domáci nás potrestali po nedôslednom bránení,
keď sme v 44.minúte inkasovali po rohovom kope.
Hneď v úvode druhého polčasu sme vyrovnali
a začínalo sa odznova. Domáci strhli vedenie
na svoju stranu gólom v 65.minúte a keďže sme
chceli aspoň vyrovnať, našu útočnú hru potrestali
ešte gólom v samom závere.
Zo 14 zápasov jesene sme dokázali len 3 vyhrať
a 11krát sme prehrali, so skóre 24:50 a ziskom 9
bodov zimujeme na 14.mieste z 15 družstiev.
MiS

ŽIACI
10. kolo V. Klíž – Žabokreky n/N. 11:0 (5:0)
góly – R. Omelka - 4, L. Škvarenina, A. Hodál,
M. Néč -2, D.Šarina, F. Valúchová, F. Bielich

Pripomíname, že
Kultúrna a športová komisia pri OcÚ
pripravuje v januári 2015 Šachový
a Stolnotenisový turnaj. Záujemcovia o turnaje a tiež o tréning
v stolnom tenise, prihláste sa u Márii
Šusterovej.
Kultúrna komisia pri OcÚ

číslo 11/2014

KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
PO SKONČENÍ JESENNEJ ČASTI
FUTBALOVÉHO ROČNÍKA 2014/2015
A-mužstvo

1. Malá Hradná
15 10 1 4 37:20 31
2. Chynorany
15 9 4 2 27:11 31
3. V. Bielice
15 7 4 4 28:28 24
4. Skačany
15 7 3 5 35:26 24
5. N. Pravno
15 7 3 5 22:19 24
6. V. Klíž
15 6 5 4 31:20 23
7. Kamenec p. Vt. 15 6 5 4 25:24 23
8. N. Rudno
15 6 4 5 20:21 22
9. Horná Nitra B 15 6 3 6 24:23 21
10. Dežerice
15 5 5 5 25:23 20
11. Opatovce n/N 15 6 2 7 29:31 20
12. Sebedražie
15 5 3 7 23:28 18
13. D. Naštice
15 4 5 6 22:30 17
14. Rud. Lehota
15 5 1 9 28:38 16
15. Čereňany
15 3 2 10 30:48 11
16. Oslany
15 2 2 11 20:36 8
Tabuľka strelcov OŠK Veľký Klíž
1. Kučera Štefan - 8 gólov
2.-3. Šesták Martin, Chrenko Juraj - 5 gólov
4.-5. Chrenko Róbert, Stanko Martin - 3 góly
6.-7. Bielich Patrik, Najman Marek - 2 góly
8.-10. Matkovčík Juraj, Pavlíček Peter, Kučera
Michal -po 1 góle

DORAST

1. Nedožery-Brezany 14 10 2 2 53:22
2. Čereňany B
14 8 4 2 30:15
3. Skačany
14 9 1 4 31:22
4. V. Uherce
14 8 3 3 38:22
5. Čereňany
14 7 2 5 31:26
6. Sebedražie
14 7 1 6 41:33
7. V. Bielice
14 7 1 6 33:28
8. Opatovce n/N. 14 7 1 6 25:33
9. V. Belá
14 6 3 5 42:31
10. Uhrovec
14 6 1 7 24:20
11. Pravenec
14 5 1 8 36:37
12. Chrenovec-Brusno 14 5 1 8 32:38
13. N. Pravno
14 3 2 9 27:40
14. V. Klíž
14 3 0 11 24:50
15. Kamenec p/Vt. 14 2 1 11 17:67
Tabuľka strelcov:
1. Samuel Beliansky - 12 gólov
2. Marián Varga - 4 góly
3. Jakub Bielich - 3 góly
4.Matúš Bielich - 2 góly
5.- 6. Stanko Tomáš, Varga Adrián po 1góle
1 vlastný gól súper

32
28
28
27
23
22
22
22
21
19
16
16
11
9
7

ŽIACI

1. V. Klíž
11 8 2 1 44: 8 26
2. Nedanovce
11 8 1 2 57:15 25
3. Partizánske B
11 8 0 3 69:33 24
4. V. Uherce
11 7 3 1 34: 7 24
5. Chynorny
11 6 3 2 63:16 21
6. Kl. N. Ves
11 5 4 2 22:20 19
7. Bošany
11 5 1 5 32:28 16
8. V. Bielice
11 3 1 7 21:37 10
9. Žabokreky n/N. 11 3 1 7 17:47 10
10. Skačany
11 1 2 8 8:52
5
11. Šimonovany 11 1 2 8 16:55 5
12. Horná Ves
11 0 2 9 10:75 2
Strelecká tabuľka
1. Andreas Hodál – 11 gólov
2. Šimon Stanko - 9 gólov
3. Martin Néč - 7 gólov
4. R . Omelka - 6 gólov
5. - 6. Dominik Šarina, Lukáš Škvarenina - po 3 góly
7.- 10. Tomáš Urban, Nikolas Fiksel, Frederika
Valúchová, Filip Bielich - po 1 góle
1 vlastný gól
Spracoval Peter Maťašeje
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