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ZABEZPEČENÁ A VYSVIETENÁ

Možno to nie všetci vedeli. Originálna socha Panny Márie z Lurdskej jaskyne
bola viac ako dvadsaťpäť rokov kvôli bezpečnosti uschovávaná v rodinnom
dome. Vždy pred významnými sviatkami alebo udalosťami (sprievod Božieho
Tela, prvé sväté prijímanie,...) ju aktívne hradišské farníčky Grétka Maťašeje
s Katarínou Kňazeovou, v posledných rokoch s Annou Kňazeje, preniesli tam,
kam vlastne patrila a patrí. Po skončení ju – kvôli spomínanej bezpečnosti – opäť
vrátili na dočasné a bezpečné miesto.
Grétka Maťašeje, ktorá sa spolu s rodinou o sochu celé tie roky vzorne starala,
sa pred časom rozhodla ziniciovať zbierku, cieľom ktorej by bolo natrvalo vrátiť
spomínanú sochu do Lurdskej jaskyne pod farským kostolom. Za týmto účelom
oslovila členky Bratstva živého Ruženca. Viaceré z nich, a tiež niekoľko ďalších
farníkov, prispelo na dobrú vec. Chceli a postupne sa hlásili aj ďalší ochotní ľudia,
no potrebná suma už bola vyzbieraná a tak zbierku ukončili. Jej výsledkom bolo,
že do nej prispelo tridsaťtri ľudí a že sa vlastne mohlo prikročiť k objednaniu
potrebných prác. Tie boli úspešne prevedené. Na 100. výročie posledného Fatimského zjavenia Panny Márie – 13. októbra bola socha vrátená na jej pôvodné
miesto. Na Lurdskú jaskyňu bola pripevnená nová bezpečnostná kovová mreža.
Veľmi pekné umelecké dielo vyrobil Pavol Hudok. To však nebola a nie je jediná
novinka na tomto sakrálnom objekte.
Ten bol v minulosti osvetlený jednoduchým svetlom. Po čase sa na to akoby
zabudlo a svetlo už nebolo používané. Teraz je Lurdská jaskyňa vo večerných
a nočných hodinách nádherne vysvietená. Osvetlenie objektu, ktoré podstatne
oživilo priestory centra obce a pekne ho obohatilo, zabezpečila obec Veľký Klíž
a urobil ho Lukáš Valúch. Pri všetkých potrebných prácach, ako i pri úprave zeleného porastu okolo jaskyne aktívne pomáhal Emil Maťašeje. Verejné priestranstvo
pod kostolnými hradbami upravil a ostrihal Július Gubov a Pavol Gút. Priestor
upratali muži zo speváckej skupiny Klížania.

Všetci menovaní a tiež všetci, ktorí do zbierky prispeli,
majú zásluhy. Väčším, či menším dielom, každý podľa
svojich možností, prispeli k dobrej veci. Lurdskú jaskyňu
vynovili na slávu Božiu a zároveň podali výrazné svedectvo o úcte ku kresťanským a historickým hodnotám.
To je ten najdôležitejší odkaz, ktorý prostredníctvom
našich novín môžeme poslať do sveta, ale hlavne odovzdať budúcim generáciám, ktoré v týchto končinách
budú žiť po nás.
Text a foto Peter Maťašeje

Víkend na hranici s posledným mesiacom v roku sa s spája s menom Katarína. Sála obecného
kultúrneho domu (možno nie každoročne) sa napĺňa. Je plná usmiatych, šťastných, očakávajúcich ľudí a plná živej hudby. Po vstupe je prekročená hranica ticha. Myslím, že ľudia sú
veľmi zaneprázdnení na to, aby poďakovali
organizátorom, funkcionárom futbalového
klubu. Avšak, im patrí veľká vďaka. Či už chutná
večera, alebo živá hudba v podaní hudobnej
skupiny z Bošian, sú v ich réžií dokonalé. Kým
sa ľudia bavia na úrovni so zemou v „pekle“
(tam dole pod schodmi), je už komorná, veselá
nálada. Tu zavítajú hostia vždy, ak sú hladní či smädní. Jednoducho, mladší aj starší si prídu
na svoje. Unavení, postelehodní hostia odchádzajú v ranných hodinách. Niektorí aj o niečo
ťažší. Ako býva zvykom, o jednej hodine rannej prichádza netrpezlivosť. Zúčastnení vyťahujú
tombolové lístky, hodnotia ceny a pozorne počúvajú. Výhra poteší každého, no ešte viac keď
sú ceny praktické a zaujímavé. Aj tento rok tomu tak bolo vďaka štedrým sponzorom. Či už
s cenou alebo bez, všetci odchádzame so slovami: „Tak teda prídem na Katarínsku zábavu
aj o rok!“
Paulína Maťašeje

O ROK ZNOVA,
DÚFAME

Spokojnosť
po dobrom
úlovku je zrejmá
aj z tejto snímky
(viac
o Spoločnej
novembrovej
poľovke vo
vnútri čísla).

FATIMSKÉ BAZILIKY
Na mieste, kde sa 13.mája 1917 hrali František, Hyacinta a Lucia, keď nečakane zahrmelo, stojí dnes Bazilika Ružencovej Panny
Márie. Základný kameň baziliky požehnal
13.mája 1928 arcibiskup z Evory. Slávnostná
posviacka sa konala až 7.októbra 1953. O rok
neskôr, 11.novembra 1954, pápež Pius XII.
udelil chrámu titul „bazilika“. Dĺžka baziliky
je 70 metrov, šírka 37 metrov. Ako stavebný
materiál použili len miestny vápenec, ktorý
sa nazýva „morská biela“.
Pri vnútorných stenách baziliky je 14 bočných mramorových oltárov. Na každom z nich
je znázornené jedno ružencové tajomstvo.
Pätnáste tajomstvo je zobrazené na oblúku
presbytéria. Tam je aj nápis: „Fatimská Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás“.
Na vonkajších stenách je od 10.apríla 1998
pätnásť panelov krížovej cesty.
Na ľavej strane hlavnej lode sa nachádza
kaplnka, v ktorej od 1.mája 1951 spočívajú
telesné pozostatky blahoslavenej Hyacinty.
Nad hrobom je socha Hyacinty, ktorú požehnal Ján Pavol II. 13.mája 2000. Na protiľahlej
strane sa nachádza kaplnka s telesnými pozostatkami blahoslaveného Františka. Tiež
má sochu nad svojím hrobom.
Pôvodný organ umiestnili v bazilike v roku
1952. O desať rokov neskôr ho prestavali.
V rámci príprav na oslavy stého výročia
zjavení sa v roku 2015 začala jeho generálna oprava.
(Pokračovanie na str. č. 3)
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V mesiaci november 2017 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Juraj Kňaze
Kl. Hradište 160 60 rokov
Ing. František Macúch Klíž 134
70 rokov
Katarína Bielichová Klíž 201
70 rokov
Ing. Peter Sasko
Kl. Hradište 201 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Mária Čavojová
Klíž 27
87 rokov
Anna Bujnová
Kl. Hradište 133 92 rokov
Terézia Dostálová Klíž 52
93 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

V tomto mesiaci
oslávil jubileum
n á š o r g a nis t a ,
harmonikár a člen
mužského spevokolu Kližania Juraj
Kňaze - 60 rokov.
V lete tiež oslávil
okrúhliny vedúci
tohto spevokolu
František Lackovič
- 70 rokov. Všetci
vieme, že bez tých-

J u b i l a nt i m e d z i K l i ž a n m i
to pánov by náš spevokol bol ochudobnený, ba možno povedať, že by ani nebol. Obom
prajeme veľa, veľa zdravia, nech im to ešte dlho spieva.
Anna Dobiašová

Výsledky hlasovania pre voľby do zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja

10.11.2017 V
 iktor Géci, rodičia Veronika
Dobiašová a Lukáš Géci

Helena Holáková, rod. Neštepná

* 26.4.1930 † 28.10.2017
Mária Bielichová, rod. Kováčová

* 6.3.1924 † 25.11.2017

PO ĎAKOVAN I E

Aj keď už viac nie si medzi nami
v našich srdciach
zostávaš stále s nami.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť a vyprevadiť na poslednej ceste
nášho milovaného manžela, otca a starkého

Jána Hajšu

ktorý nás navždy opustil 22. októbra 2017
vo veku 74 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

číslo 11/2017

1.

2.
3.
4.

5.

Volebný obvod číslo 5,
Obec Veľký Klíž
Anton Stanko, Ing.
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti /oľano/ Kresťansko
demokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,
demokratická únia Slovenska
Jozef Božik, doc. PaedDr. PhD.
nezávislý kandidát
Iveta Randziaková, Ing.
Smer-sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Most-Híd, Strana zelených
Erich Dvonč
nezávislý kandidát
Tomáš Merašický
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti /oľano/ Kresťansko
demokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,
demokratická únia Slovenska

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2
Klíž
Kl. Hradište
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36

VOŇAV Ý ŽIVOT NA DEDINE

Pred rokmi sa aspoň občas hovorilo o kanalizácii našej dediny. V rámci všeobecne pekných
prázdnych sľubov sa o nej vravelo aj počas volebnej kampane. Veď sa to sluší! Dnes je
medzi voľbami a o kanalizácii ani pes! … Chýba? Nechýba? Či je zbytočná? …. Možno.
Rozmýšľajú obyčajní ľudia. Čerpať žumpu cez deň, začína byť nebezpečné, lebo okrem
zápachu, aj farba potoka vraví o vypúšťacom mieste. Lepšie je to urobiť v noci. O 22, či
23-tej hodine väčšina ľudí sladko spí, kým v tom nočnom pokoji čpie celá dedina. Keď
sa zobudia, bude po všetkom. Aj voňať bude ránom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí spolu s nami odprevadili
Čo na to starostka, či poslanci? V noci, keď zaslúžene odpočívajú, sa ich to netýka a ráno,
na poslednej ceste nášho zosnulého
to je predsa voňavé novým dňom.
Odpadové hospodárenie, triedený odpad, poplatky za triedený aj netriedený odpad.
Stanislava Šišku
Načo sa takých banalít vôbec dotýkať? To predsa nestojí ani za zmienku. Možno si tak
z Ješkovej Vsi, ktorý nás navždy opustil
niekto myslí. Možno aj kompetentní, ale aj to je problém! Keby sme poznali svojich
26.10.2017 vo veku nedožitých 62 rokov.
zástupcov, alebo keby oni mali záujem riešiť problémy, už dávno mohlo byť po nich.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
Za odpad platíme všetci rovnako. Tuším 14€/osobu a rok. Keď chýbajú žetóny, idem si
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
zobrať na radnicu, poviem ďakujem a vec je vybavená. Tento spôsob je pekný a pohodlný, chýba mu však základná slušnosť.
Členovia klubov Jednoty dôchodcov Slovenska z okresu Partizánske Poznám ľudí, ktorým tých 6 žetónov celkom stačí. Možno
sa stretli v Klátovej Novej Vsi, kde sa 23. novembra konal 15. ročník jeden-dva ostanú, lebo popolnicu niet čím naplniť.
podujatia s názvom Jeseň je dar. Kultúrny program bohato naplnilo Poznám ľudí, ktorí dávajú do popolnice všetko! Pokosenú
202 účinkujúcich, medzi ktorými mali svoje zastúpenie aj členky trávu, opadané lístie, hnilé zemiaky a aj všetko ostatné. Ženášho klubu
s programom tóny nestačia, veď každý podpísal, že kompostuje. Nevadí,
„Zahraj že si
zahraj“ v zosku- vezmú si ďalšie. Veď je to zaplatené! Iste! Je to zaplatené!
pení speváckeho zboru Spoločne! Ale koľko nás stojí jednotka odpadu nevie nik.
Chor de Clus. Mužská skupina Klížania reprezentovala obec Ješkova Načo, keď platíme všetci rovnako! Keby bolo málo, zvýšime
Ves a spievali piesne na ľudovú nôtu.
poplatok a bude „vymaľované“.
Náš klub, rovnako ako ostatné účinkujúce kluby, dostal pamätný list. Že je to hlúposť? Na dedine je to tak? A čo zdravý sedliacky
Ing. Anton Goga
Irena Bujnová, predsedníčka JDS Veľký Klíž rozum?

PO ĎAKOVAN I E

JESEŇ JE DAR

číslo 11/2017
Viditeľná zmena nastala v okolí Vrch Hory.
Týka sa pôvodného oplotenia lesnej obory. Niekdajšia drevená brána na ceste ku
spomínanej lokalite už dávnejšie zhnila.
Betónové, pomerne mohutné stĺpy so stále viac hrdzavejúcim pletivom pretrvávali.
V priebehu októbra nastala zmena. Na stĺpy
bolo osadené nové niekoľko kilometrov dlhé
pletivo Vzniklo teda staronové oplotenie,
ktoré vedie z Vrch Hory na asfaltovú cestu
pri chatu Drevital. Zarážajúca je skutočnosť,
že pretína turisticky chodník z Kližskeho

NOVÝ CLUS 3

Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke

 Rezbár Jozef Jonis z Ješkovej Vsi sa prostredníctvom svojej tvorby prezentoval na výstave s názvom „Zlaté ruky“. Uskutočnila sa v dňoch 14.-16. októbra v Trenčíne. Hlavným
organizátorom podujatia bola Jednota dôchodcov Slovenska. Výstavy tohto typu sa konajú
každoročne, vždy v inom kraji, tá budúca, v roku 2018, má byť na východnom Slovensku. Zo
svojej bohatej tvorby Jozef Jonis v Trenčíne vystavoval jednu fujaru, tri píšťaly, tri obrazy
a štyri figúrky.
 Na chate Prameň sa 21. októbra zišli členovia Traktor Klubu, aby zhodnotili doteraz
najväčšiu akciu v našej obci v tomto roku. Na posedení si prezreli hodinový videozáznam
z prehliadky tejto traktor parády, ukážky žatevných prác, zvykov, či ťahanie a pílenie dreva.
celej akcie zaistili obetaví a zanietení nadšenci z obcí Veľký Klíž aj Ješkova Ves.
NOVÁ OHRADA V NAŠICH Úspech
Všetkým patrí veľké ďakujem za zrod i uskutočnenie tejto vydarenej akcie.
LESOCH VYVOLÁVA
 Dňa 31. októbra sa pri príležitosti 500. výročia reformácie konala slávnostná premiéra
NESÚHLASNÉ REAKCIE
opery Hrad prepevný, ktorú pri tejto príležitosti skomponoval slovenský hudobný skladateľ
Víťazoslav Kubička. Opera sprevádzaná orchestrom RTVS pod taktovkou dirigenta Adriána
Hradišťa na Vrchhoru (modrá značka) za príKokoša odznela v Historickej budove Slovenského národného divadla. Postavu Diabla/
streškom pod Vrch dierou a znemožňuje
Výčitky stvárnila Katarína Ofúkaná. Priamy prenos opery sme si mohli vypočuť prostredprechod na spomínané miesto.
níctvom Rádia Devín.
Štátne lesy chcú rozsah pôvodnej obory
 Mesačník obyvateľov mestskej časti Bratislavy Hlas Nového mesta v čísle 11/2017
zachovať. Bezohľadne „preťať“ turistický
uverejnil, okrem iného, dvojstranový článok Naše vinohradnícke závlahy obdivovali aj
značkovaný chodník je ale dosť nečakaná
v cudzine. Venovaný je dielu nášho rodáka Ing. Pavla Bergera, ktorý, ako sme už v našich
skutočnosť. Registrujeme viaceré nesúhlasné
reakcie. Tie ešte viac popudzuje ďalší zaránovinách nie raz spomínali, zanechal za sebou významné vodohospodárske diela. Článok
žajúci moment. Staré hrdzavé pletivo ľudia,
je doplnený šiestimi farebnými fotografiami.
ktorí tam pracovali len zmotali a nechali
 Hodovú svätú omšu v nedeľu 5.novembra obohatili svojim speváckym prejavom speváčnapospas osudu? Veríme, že sa dočkáme
ky zo súboru Chor de Clus. Viachlasne odspievali celkom päť náboženských skladieb, čím
stavu, že bude odvezené a naše okolité lesy
skutočne navodili slávnostnú atmosféru príležitosti (hodov), na ktorú sa takmer zabudlo.
nebude špatiť niečo, čo tam už dávno nemalo
 Pravidelné mesačné stretnutie členov JDS sa uskutočnilo v priestoroch zasadačky Ocú
byť. O prechode turistického chodníka sa tiež
v pondelok 6.novembra. Zúčastnilo sa ho 18 členov organizácie. Tí blahoželali k význambudeme intenzívne zaujímať.
nému životnému jubileu – 80. rokov Ing. Petrovi Saskovi. Dôležitou súčasťou stretnutia
Zároveň boli zhotovené aj drevené prechobolo prejednávanie účasti na podujatí Jeseň je dar, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej
dové schodiská ponad plot v oblasti medzi
Vsi 23. novembra. Najbližšie sa naši seniori majú stretnúť v pondelok 11.decembra.
Ostrou a Malou Suchou.
 Večerné sväté omše v pracovných dňoch sú zväčša bez akejkoľvek účastí detí. Inak je
Peter Maťašeje
tomu ale v prípade, že sa koná Detská svätá omša. Po dohode hlavnej iniciátorky Mgr. Zuzany
Dolnej so správcom farnosti z Klátovej Novej Vsi Mgr. Michalom Vlčekom sa v našom farskom kostole nie po prvý (a zaiste nie posledný krát) takáto omša uskutočnila. V piatok 10.
novembra sa jej spolu so svojimi mamičkami zúčastnilo 14 detí. Spevom niekoľkých piesní
Všetkým našim dopisovateľom a sposa deti aktívne zapojili do jej priebehu, čím obohatili nielen seba, ale všetkých veriacich,
lupracovníkom dávame do pozornosti
ktorí v ten večer v našom farskom kostole boli.
termín uzávierky vianočného čísla. Bude
 OZ Tu žijeme usporiadalo brigádu v sobotu 18.novembra. Boli natreté herné časti na detv pondelok 18.12. Príspevky doručené
skom ihrisku. Tejto brigády sa zúčastnili 5 členovia a 2 nečlenovia OZ.
po tomto termíne nebudú uverejnené

Red.
 Chantal Poullain, známa francúzska herečka a šansoniérka, okúzlila divákov svojimi šansónmi v Starom Klíži v nedeľu 26.novembra.
Vystúpenie sprevádzala šarmantnou češtinou

(Dokončenie zo str. č. 1)
a hudobne ju sprevádzala skupina Štepána
Veža baziliky je vysoká 65 metrov. Na vrchu veže je bronzová kráľovská koruna Panny Márie. Nad
Markoviča.
ňou stojí kríž, ktorý je v noci osvetlený. Vo veži je 62 zvonov, ktoré vytvárajú krásnu zvonkohru.
 Po prvý krát mali možnosť veriaci z JešDo Fatimy prichádzali ďalší a ďalší pútnici. Bolo zrejmé, že Bazilika Ružencovej Panny Márie
kovej Vsi zažiť vo svojom kostolíku Detskú
pre nich nestačí. V roku 1973 sa zrodil nápad postaviť v tom istom areáli nový chrám. Prípravy
svätú omšu. Konala sa v pondelok 27.novemna jeho stavbu sa predlžovali a komplikovali. Napokon 6.júna 2004 na slávnosť Najsvätejšej
Trojice položili a požehnali základný kameň. Viaceré okolnosti ovplyvnili ideu zasvätiť nový
bra. Zúčastnilo sa jej 16 detí, ktoré počas
chrám práve Najsvätejšej Trojici: Boli to slová Anjela pokoja, ktorý vyzýval k poklone Trojjebohoslužby zaspievali 7 piesní.
dinému Bohu; ďalej slová Jána Pavla II. v máji 1982, keď vyjadril vďaku Najsvätejšej Trojici;
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
taktiež Veľké jubileum v roku 2000, pretože bolo venované Najsvätejšej Trojici.
Peter Maťašeje

DÔLEŽITÉ

FAT I M S K É B A Z I L I K Y

Chrám posvätil Tarcisio Bertone, osobitný legát pápeža Benedikta XVI., na záver osláv 90.
výročia zjavení Panny Márie. Bolo to 12.októbra 2007. Titul „bazilika“ dostal chrám v roku 2012.
Bazilika Najsvätejšej Trojice je okrúhla. Jej priemer je 125 metrov. Je konštruovaná bez
vnútorných oporných stĺpov. Strop držia dva trámy dlhé 182 metrov. Bazilika je vysoká 18
metrov. Krásu stavby dotvára biela farba. Liturgické zariadenie je zhotovené z bieleho morského vápenca. Oltár je vytvorený z jedného bloku, váži 16 ton. Je dlhý 3,5 metra, vysoký 94
centimetrov. Socha Panny Márie Fatimskej, vysoká 3 metre, predstavuje Pannu Máriu v jej
mladosti s otvoreným náručím, s nepoškvrneným srdcom a ružencom.
Celkový dojem umocňuje nádherná 10 metrov vysoká a 50 metrov široká mozaika z ručne
modelovanej pozlátenej keramiky na pozadí presbytéria. Zlatá farba symbolizuje Božiu svätosť
a vernosť. Celé toto veľké dielo zhotovila skupina špecializovaných umelcov z ôsmich krajín.
Bronzová vstupná brána je venovaná Ježišovi Kristovi. Vedľa hlavnej brány sú umiestnené
panely, ktoré predstavujú dvadsať tajomstiev posvätného ruženca. Pod nimi sú dva veľké
panely so štyrmi biblickými citátmi v dvadsiatich šiestich jazykoch. Bočné brány sú tiež
bronzové, vysoké 8 metrov. Sú venované dvanástim apoštolom.
Medzi obidvoma bazilikami je rozsiahle priestranstvo, ktoré sa nazýva „pláň modlitby“. Konajú sa na ňom veľké liturgické slávenia najmä v prvé soboty v mesiaci a na výročia zjavení.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

KL AUNIÁDA

Už niekoľko rokov organizuje OZ Tu žijeme
pre deti nielen z našej obce v jesennom
období kultúrne vyžitie – koncerty. Tento
rok sme pre deti pripravili divadelné predstavenie Klauniáda, ktoré prišlo odohrať vo
štvrtok 23.11. Divadlo zo šuflíka zo Žiliny.
Deťom predstavili život klaunov a priblížili
im aj ďalšie povolania, ktoré boli predstavené aj piesňami. Smiech detí a potlesk bol
určite dobrou odozvou na toto divadelné
predstavenie, ktorého sa zúčastnili detičky
z miestnej MŠ, z MŠ Ješkova Ves a Krásno
a žiaci zo ZŠ Klátova Nová Ves.
Mgr. Zuzana Dolná
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SKORO ZABUDNUTÉ
OSEMDESIATE VÝROČIE
Patrí to k novinárskej práci. Občasné podnety
ľudí s najrôznejšími témami treba počúvať, analyzovať a vyberať z nich. Tie, čo majú čo povedať
nielen jednotlivcovi od redaktorského pera,
ale – a to je podstatné – najmä a predovšetkým
širokej čitateľskej verejnosti. Niekdajší člen
tunajšej dychovej hudby, teraz známejší ako
člen mužskej speváckej skupiny Kližania Ivan
Kňaze nás už pred časom upozorňoval na jedno
výročie. Malo sa týkať práve Dychovej hudby.
A naozaj. Mal pravdu!
V tomto roku uplynulo od založenia miestnej
dychovej hudby 80 rokov!!! Pozoruhodné výročie. A nie menej zaujímavá história hudobného
telesa, ktoré desaťročia spestrovalo náboženské a svetské sviatky, svadobné hostiny
ale aj vyprevádzalo tých, čo tu žili pred nami
na ich poslednej ceste. Prebohatá história
mnohých mužov z Klížskeho Hradišťa, Klíža
a Ješkovej Vsi, ktorí v dychovej hudbe hrali.
Ako pekne ju opísala Mgr. Marcela Bujnová,
dnes Švirlochová, v našich novinách. Od čísla
7/1998 sme v Novom Cluse začali uverejňovať
na pokračovanie jej 13- dielny seriál. Patrí k trvalým hodnotám našich novín. Jeho autorke sa
podarilo výborným spôsobom zachytiť všetko
podstatné a pre históriu kultúrno – spoločenského života klížskej doliny dôležité, všetko,
čo sa dotýkalo dychovej hudby a ľudí, ktorí
v nej pôsobili. Dychová hudba u nás ukončila
svoje pôsobenie v apríli roku 2002. Dôvodom
bol generačný problém. Mladých hudobníkov
nebolo, viacerí ďalší pracovali na týždňovkách.
Po 65-tich rokoch tak doznel zvuk hudobného
telesa, ktoré nám chýbalo a možno stále chýba.
Pri príležitosti založenia Dychovej hudby
si ju pripomeňme niekoľkými dobovými
fotografiami.
Peter Maťašeje

■ Horný rad zľava: Gregor Bujna, Jozef Kňaze, Augustín Paliatka, Anton Bujna – kapelník,
Alojz Kňaze, vdp. Florián Sabo, Viliam Belica, Ivan Kňaze, Anton Benko, Karol Bielich,
František Müller. Dolný rad: Vendelín Jakubeje, Jozef Bielich, Rudolf Bielich.

■ Zaiste by nebolo problémom uviesť aj mená týchto hudobníkov. No urobíme to inak.
Z pasívneho čítania vás, milí čitatelia, trochu zaktivizujeme. Poznáte týchto mužov, ktorí
hrali v dychovej hudbe v roku 1976?

SPOLOČNÁ POĽOVAČKA

Konala sa 12.11. 2017 o 8:00 hod. zo zrazom na poľovníckom dome „DOLINA“. Organizovalo ju PZ VRCH HORA Veľký
Klíž. Zúčastnili sa jej členovia a pozvaní hostia. Na slávnostné zahájenie nastúpilo 42 strelcov, 48 honcov a 21
poľovných psov. Poľovalo sa na diviačiu zver bez rozdielu
veku a pohlavia, jelenicu, jelienča, muflónica, muflónča,
danielicu, danielča a líšku.

Organizátori pripravili dva pohony. Prvý pohon bol v častiach revíru Pasienok,
Krnice, Pauleje dolina, Skále. Druhý pohon v časti Opalová, Trať, Dubačova,
Rúbaň, Húšťavy, Hlomné. Po skončení druhého pohonu nasledoval výrad ukončenie spoločnej poľovačky, kde ulovenej zveri 16 diviakom, jednej jelenici
a jednej líške bola vzdaná úcta - posledný hryz a úspešným strelcom odovzdaný
zálomok spolu s gratuláciou k úspešnému lovu. Na spoločnej poľovačke sa
jednému hosťovi podarilo uloviť prvého diviaka. Tento moment bol umocnený
aj slávnostným pasovaním za lovca diviačej zveri. Poľovnícke zvyky a tradície ukladajú takéhoto poľovníka pasovať za lovca diviačej zveri, aby si tieto
chvíle navždy zapamätal. Následne za zvuku lesnice bola spoločná poľovačka
ukončená a nasledovalo
priateľské posedenie pri
dobrom guláši.
✦ Obecný úrad oznamuje občanom, že má
Najbližšia spoločná pona predaj publikáciu Kultúrno - historické
ľovačka sa bude konať
pamiatky Stredného Ponitria od autorov
2.12. 2017 o 8:00 hod. so
Martina Bónu a Jána Lukačku. Kniha je vhodzrazom pri poľovníckom
ným darčekom k Vianociam, životným jubidome „DOLINA“ a bude
leám a iným príležitostiam. Potešte svojich
sa poľovať v lokalitách
blízkych hodnotným darom. Informácie na
Besiedky, Vrch Diera,
obecnom úrade, tlf.č. 5429 222.
Lipovina, Chotenovec,
✦ Kultúrna a športová komisia pri OZ inPauleje Dolina, Jalšov,
formuje záujemcov o súťaženie v lúštení
Vinohradky, Rúbanka,
sudoku aby sa prihlasovali v Hostinci u Márii
Liškeje dolina.

OZNAMY

■ Spracovanie ulovenej diviačej zveri po poľovačke.

Foto – Marian Jakubička

Ing. Jozef Bielich

Šusterovej.
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Čas plynie, ako vtáci nedozerní.. .znie v básni Ladislava Novomeského... V sobotu 25. novembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie 50-nikov (ročník 1967), spolužiakov zo Základnej školy v Klátovej Novej
Vsi. Samotnému programu predchádzal akt položenia kytíc na hroby už
zosnulých spolužiakov. Stretnutie
pokračovalo v priestoroch základnej
školy, kde si 21 bývalých spolužiakov
spolu s triednym učiteľom Jozefom
Jakubíkom zaspomínalo na roky prežité v školských laviciach
a zároveň sa oboznámilo aj s modernizáciou súčasných vyučovacích priestorov tejto školy. Stretnutie vyvrcholilo v miestnej
reštaurácii Kostrín, kde pokračovalo pri občerstvení, priateľských
rozhovoroch a príjemnej tanečnej hudbe až do skorých ranných
hodín...
Ján Badáň

STRETNUTIE
PO ROKOCH

POZVÁNKY

Obec Veľký Klíž pozýva všetky deti a ich
rodičov na MIKULÁŠSKY VEČER do kultúrneho domu v pondelok 4.12.2017
o 16,oo hod. Bábkové divadlo Lienka vystúpi s Čertovskou rozprávkou a po nej
zavíta k deťom Mikuláš.
••••••••••
Kultúrna komisia pri OZ pripravuje Vianočnú výstavu sviatočných aranžmánov.
Uskutoční sa 17. decembra 2017 v kultúrnom dome. Exponáty môžu občania
priniesť v sobotu 16.decembra v čase
od 16,oo – 18,oo hod.. Súčasťou výstavy
bude Vianočný koncert Chor de Clus
v nedeľu o 15,oo hod.
••••••••••
Obec Veľký Klíž, kultúrna a športová
komisia pri OZ pozýva všetkých občanov na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa
bude konať 31.12.2017 v KD. Začiatok
je o 20,oo hod. Do tanca a na počúvanie
hrá Shakerś Live band.

■ Návrat do školských lavíc... 

Foto – Gabriela Kňazeová

taká obyčajná prechádzka lesom...

V čase, kedy nám príroda a blízke prostredie našej obce ponúkajú k zberu lesné plody,
ochotne nesieme z lesa v košíku aj niekoľko kilogramov húb, šípok, byliniek či gaštanov.
Vďaka polohe našej obce nemusíme za prírodou, alebo za oddychom v lese cestovať. Miesto
pre načerpanie energie, „prevetranie si hlavy“, či športovanie, máme hneď za domami.
Viacerým návštevníkom lesa je však zaťažko z výletu odniesť pár gramovú prázdnu plechovku, či plastovú fľašu alebo obal zo sladkosti. A tak končia pohodené popri ceste, v kroví
a v potoku... Jednorazový zber odpadkov počas Dňa Zeme, žiaľ, problém nerieši.
Už viackrát sme počas prechádzky zbierali cudzie odpadky a zaplnili s nimi vlastný smetný
kôš a vrecia na triedenie odpadov. Naposledy
sme pod svahom pri novej ceste na futbalové
ihrisko našli dve detské
plastové odrážadlá. Nechali ich tam deti, alebo ich tam umiestnili
dospelí?? Odpoveď si
každý domyslí. Bilancia: prechádzka v peknom počasí a prostredí,
nájdených a následne
separovaných 9 prázdnych plechoviek od piva, 1 rozbitá sklenená
fľaša od alkoholu, niekoľko obalov zo sladkostí a 2 plastové detské odrážadlá ...
Pokúsme sa, prosím, v zmysle jedného z enviJedného máme aj u nás. Kto by ho nepoznal? Neprehliadnuteľný Ľuboš „Kowboy“ z Drsnej
ronmentálnych hesiel „Mysli globálne, konaj
Planiny je oddávna vyznavačom životného štýlu, ktorého voľnočasové trampské aktivity sú
lokálne“ starať o naše prírodné prostredie
dobre známe. Priznajme si však, vieme o trampingu niečo viac? Málo. Jedinečná príležitosť
a krajinu aspoň malými krokmi. Odnesme si
nahliadnuť do tohto sveta sa nečakane naskytla v piatok 13.októbra.
svoj neporiadok a vytrieďme ho. Ak nájdeme
Trampskí samotári ZAVLČANCI z Hradišťa pri Partizánskom zorganizovali už 26. ročník
odpad v lese, zahoďme hanbu, zdvihnime
Nočného prechodu. Centrom stretnutia sa stala naša obec, konkrétne Klížske Hradište.
ho a odnesme do najbližšieho smetného
Do kultúrneho domu prišlo niečo vyše päťdesiat trampov.
koša. Odmenou nám bude budúca pekná
prechádzka, návšteva lesa a priľahlých cesZ rôznych kútov Slovenska aj Českej republiky. Cítili sa u nás dobre čo dosvedčuje skutočtičiek v čistom prostredí.
nosť, že ku svojmu cieľu v našich horách, ktorým bola Vrch Hora, sa vybrali až v neskorých
nočných hodinách. Azda sa im u nás páčilo. Vedúca pohostinstva varila guláš, nechýbala
Text a foto - sa
živá trampská hudba, diskutovalo sa o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú.
V rozhovore s Pitkinom, šerifom Zavlčancov, sme
sa dozvedeli, že tramping vznikol v Čechách v roku
1918 zo skautingu. Asi o desať rokov sa dostal aj
na Slovensko. Okrem SR a ČR je populárny najmä
v Austrálii a na Novom Zélande (a v niektorých ďalších krajinách), no ako povedal Pitkin, sú to všetko
aktivity emigrantov z bývalého Československa.
Prítomnosti ľudí z partie trampských samotárov
a ich hosťom sme venovali a venujeme pozornosť
už aj z toho dôvodu, že takéto zoskupenie ľudí sme
mali u nás historicky po prvý krát. Ktovie. Možno, že
nie posledný. Ak sa im u nás naozaj páčilo, môžeme
sa stať svedkami zorganizovania výročia trampskej
osady. Volá sa Potlach a je azda najvýznamnejším
podujatím pre svet trampov, kde sú jeho účastníci
svedkami rôznych rituálov (zapálenie ohňov na štyri
svetové strany,...). Uvidíme, či nás ešte niekedy
prekvapia.
Text a foto Peter Maťašeje

HOSTILI SME TRAMPSKÉ OSADY A SAMOTÁROV
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FUTBAL
A – mužstvo

12. kolo 29. 10. 2017 OŠK Veľký Klíž – TJ
Sokol Biskupice 3 : 5 ( 1 : 4 )
Góly OŠK: Chrenko J., Bielich P. (11m),
Kučera J.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko
Marek, Marko, Chrenko J., Kalina, Bielich P.,
Maťašeje V., Kučera J., Meluš, Belianský S.
Na mokrom teréne boli hostia od úvodu
aktívnejší, neustálym pohybom nám robili
problémy. Aj keď sme mohli ísť do vedenia
v 10. minúte, šanca Ivana Chrenka sa neujala. V tomto zápase platilo „nedáš-dostaneš“. Viackrát sme pohrozili pred bránkou
hostí, avšak z protiútokov hostia trestali
naše nedôsledné bránenie. Prvý polčas
sme prehrali zahanbujúco 1 : 4, keď náš
gól strelil Juraj Chrenko. Za zmienku stojí
výkon Adriána Michala, ktorý zlikvidoval tri
čisté góly súpera. Druhý polčas bol z našej
strany lepší, zlepšili sme pohyb a hostia
často vyrážali do protiútokov. V 70. minúte
prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste Ján
Kučera a v 79. minúte premenil pokutový
kop Patrik Bielich. Na vyrovnanie to však
nestačilo a hostia v 83. minúte stanovili
konečné skóre na 3 : 5.
13. kolo 5. 11. 2017 ŠK Podhoran Krásna
Ves - OŠK V. Klíž 5 : 1 ( 2 : 0 )
Góly OŠK: Chrenko J.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Holák,
Marko, Chrenko J., Kalina M., Bielich P.,
Maťašeje V., Kučera J., Meluš, Belianský
S. Striedali: Minár, Stanko Marek
Posledné kolo, presne ako pred rokom,
sme odohrali v Krásnej Vsi. Od úvodu nás
domáci zatlačili a už v 2. minúte mohli ísť
do vedenia. Náporu sme odolávali, minimálne sme však hrozili v útoku. Keď už
domáci nedokázali streliť gól, „podarilo“
sa to v 34. minúte Jurajovi Chrenkovi, ktorý
nešťastne usmernil loptu z rohového kopu
do vlastnej brány. Vyrovnať mohol Samuel
Belianský, jeho strela však opečiatkovala
tyč domácej brány. V 43. minúte po rýchlom
protiútoku skóroval Lukovič a do šatne sa
šlo za stavu 2 : 0. V druhom polčase sme
sa strelením gólu zásluhou delovky Juraja
Chrenka dostali do zápasu, avšak domáci
si už zápas ustrážili, v poslednej 10-minútovke strelili ďalšie tri góly a po roku
sme opäť v Krásnej Vsi inkasovali 5 gólov.
Tabuľka strelcov nášho mužstva:
1.- 2. Bielich P., Chrenko J. po 8 gólov
3. Kučera J. 7 gólov
4. Belianský S. 6 gólov
5. – 9. Chrenko R., Chrenko I., Stanko Marek,
Bielich Jozef, Kučera M. po 1 góle

číslo 11/2017

Tabuľka po jesennej časti sezóny
2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
OFK Nedanovce
TJ AC Žabokreky nad Nitrou
ŠK Podhoran Krásna Ves
TJ Sokol Pravotice
TJ Ostratice
OŠK Pečeňany
TJ Rybany
Naše PODHORIE o.z.
OŠK Veľký Klíž
TJ pri ŠM Dvorec
OFK KRÁSNO
TJ Sokol Biskupice
TJ Partizán Miezgovce
TJ Družstevník Dolné Naštice

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
3
1
0

R P
0 1
1 3
1 4
4 2
3 3
2 4
0 7
2 6
1 7
2 7
2 7
4 6
3 9
1 12

Skóre
61:14
32:28
38:19
29:15
31:17
34:23
16:21
26:29
34:30
19:28
19:29
24:38
12:44
9:49

PRÍPRAVKA
B
36
28
25
25
24
23
18
17
16
14
14
13
6
1

+/18
7
7
7
0
5
-3
-4
-2
-4
-4
-5
-15
-20

Záverečný zápas jesene odohrali naše futbalové
nádeje na domácom ihrisku.
8.kolo 31.10. V.Klíž - Šimonovany 0:12 (0:6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
OŠK Chynorany
OFK Bošany
TJ Nový Život Veľké Uherce
TJ Družstevník Kolačno
ŠK Slovan Šimonovany - PE
TJ Slovan Oslany
FK Veľké Bielice
OFK Nedanovce
OŠK Veľký Klíž

Góly:

Z
8
8
8
8
8
7
8
8
7

1. Bielich Boris
2. Kňaze Patrik

V
8
4
3
3
3
3
2
1
0

R
0
2
4
3
1
1
2
2
1

P
0
2
1
2
4
3
4
5
6

skóre
87:16
42:11
25:23
21:26
28:22
25:27
17:39
31:43
6:75

B
24
14
13
12
10
10
8
5
1

+/12
2
1
0
-2
1
-4
-7
-11

5
1
MiS

MaS

MALÁ SUCHÁ

Ďalšia jesenná túra a ďalšia jesenná dilema. Ideme
– nejdeme? Zmokneme,
alebo nie?
Je 12. november, nedeľa ráno. Celotýždňové
daždivé počasie odrádza mnohých od krátkej
túry s cieľom Malá Suchá. My to nevzdávame. Po krátkom zvítaní a pár novinkách zo
sveta turistiky vyrážame. Všetko domáci.
Známa trasa, ktorá je už ale iná. Prechádzame
cez Dolinu, odbočujeme na urbársku cestu
do Hlomného. Na konci chvíľa pauzy a už sa
vydávame novou cestou. Štátne lesy obnovujú Topoľčiansku oboru, a tak sa posúvame
ku studienke, ktorú lemuje nové oplotenie.
Okolie studienky sa dosť zmenilo, čaká nás
asi brigáda na vyčistení od konárov. Prekračujeme, každý svojim spôsobom, potok a nový
plot zdolávame po drevenom rebríku. Asi
nie je určený pre turistov, ale sme radi, že
ho môžeme použiť. Čaká nás výstup na Malú
Suchú, miesto, ktoré má svoju charakteristickú
atmosféru v každom ročnom období. Staré
stromy, každý so svojim jedinečným tvarom
a vekom, dominujú pri výstupe. Pod nohami

sa nám objavuje aj starší jelení paroh aj pár
húb. Sme na vrchole. Malá Suchá vždy poteší
výhľadmi aj príjemným miestom na prestávku. Pripája sa k nám ešte dvojica turistov a tak
sa počet účastníkov uzatvára na 15. Plus
jeden psík, ktorý sa stáva hlavnou hviezdou
spoločnej fotky. Po krátkej chvíli na jedlo
sa presúvame na nenápadný, ale zaujímavý
skalný vŕšok skrytý pod okolitými vrchmi.
Kedysi dávnejšie bol pokrstený na jednej
akcii skupinkou turistov ako Julova Sahara.
Zasvätení vedia, ostatní musia ísť nabudúce
s nami, inak toto miesto nenájdu...
Sme pri chate pri Suchom potoku. Plánované opekanie z vlastných zásob sa nekoná.
Nejaké zásoby aj sú, ale predpoveď počasia
a mokro navôkol nás odrádzajú. Pokračujeme
na Vrchhoru. Krátke zastavenie v kaplnke,
pozdrav s turistami, ktorých tu skutočne vždy
stretneme a prvé kvapky dažďa nás už poháňajú pridať do kroku a najkratšou cestou
sa vraciame do dediny. Ešte tradičné a zaslúžené zastavenie na teplý čaj alebo pivko
a už sa lúčime. Túra za nami. Krátka, jesenná,
sychravá, nostalgická... A určite príjemná.
Vladimír Sasko

■ Spoločné fotografovanie tentoraz spestril Jacky. Živý, žiadny plyšák... Foto – Peter Maťašeje
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