POZVANIE K NASLEDOVANIU

Noviny občanov Veľkého Klíža

číslo 9. rok 2011

ročník XVI.

Veľkým motokrosovým sviatkom bol pretek Stredoslovenského pohára, ktorý sa
konal na trati Brody v Ješkovej Vsi 11. septembra (viac o podujatí na str. č.6).
Foto – Ing. Pavol Kišac

Besiedky. Pred desiatkami rokov holé obecné pastviny, ktoré si takto pamätajú
už len tí postarší. V roku 1960 začalo ich zalesňovanie pod vedením vtedajšieho
lesníka Jána Oravca a polesného Rudolfa Strmeňa. Trvalo desať rokov.
Nasledujúce roky sa Besiedky zmenili na nepoznanie. Malé stromky už dávno
vyrástli a vznikol tu vlastne lesný porast. Ten bolo treba ošetriť a urobiť
prerezávku. Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž si tieto práce naplánovala na
tento rok. Čulý pracovný ruch v tejto lokalite a hromady nazvážaného dreva boli
dôvodom na návštevu predsedníčky Urbárskej spoločnosti Štefánie Pauleovej,
ktorá nám o tejto problematike prezradila trochu viac.
- Pani predsedníčka, ako teda prebiehali, resp. pokračujú práce na
Besiedkach a v ich širšom okolí?
„Práce prebiehali v piatich porastoch. V troch porastoch nachádzajúcich sa nad
cintorínom, ktoré pokračujú až nad Zbudov, sa pracovalo od júna do konca
augusta. Ťažbu a zvoz dreva vykonávala firma GR – TRANS s.r.o. Tužina. Tu sa
pracovalo s mechanizmami, ale boli tu využívané aj kone.“
- A ako sa pokračuje vo zvyšných dvoch porastoch ?
„ Tieto sa nachádzajú v Doline nad horárňou. Práce tu stále pokračujú. Začali
koncom júla a plánované ukončenie je v polovici októbra. Tu pracujú
zamestnanci firmy HM – WALD s.r.o. Malé Uherce. Títo už konskú silu
nevyužívajú, pracujú s traktorom.“
- Všetci, ktorí prechádzajú spomenutými lokalitami vidia veľké kopy
nasťahovaného dreva. Čo sa s ním bude ďalej robiť ?
„Po obschnutí dreva bude na Besiedky dovezený štiepací stroj, ktorý bude fúkať
štiepku do uzatvorených kamiónov. Jednoducho povedané, drevo bude využité
na energetické účely.“
- Takto sa bude postupovať aj v Doline ?
„Nie. Tu sa drevo ťaží na dĺžku dva a pol metra a následne ho odváža kamión do
Bučiny Zvolen, kde bude použité na výrobu celulózy.“
- Robia sa obdobné práce ešte aj v inej lokalite ?
„ Áno. Bolo to na Krniciach, kde sme vyčistili
niektoré zarastené úseky povedľa cesty
smerujúcej ku poľovníckej chate. Vyťažený
porast tiež plánujeme použiť na výrobu
štiepky.“
- Môžete nám prezradiť, ako sa pracovalo,
resp. pracuje zamestnancom spomínaných
firiem vo Veľkom Klíži, ako sa u nás cítia ?
„Môžem vysloviť veľkú spokojnosť v ich mene.
Okrem iného často oceňovali ochotu našich
ľudí, ktorí im neváhali pomôcť pri momentálne
vzniknutých problémoch. Obzvlášť pochvalne
sa vyjadrovali o ochote Mariana Dobiaša.
Myslím, že sa u nás cítili a cítia dobre.“
Ďakujem za rozhovor.
Text a foto Peter Maťašeje

Vieme si predstaviť skupinu turistov, ktorí
vystupujú po strmých a skalnatých chodníkoch
na vysoké končiare. Neľutujú čas, ani námahu,
nemyslia na pohodlie. Vedia však, že na samotný
končiar sa môžu dostať len tak, že si so sebou
nevezmú žiadnu zbytočnú záťaž, nič, čo by im
mohlo prekážať pri výstupe. Pretože príťažlivosť
vrcholu je v rozpore s príťažlivosťou zeme. Keď
sa ocitnú na najvyššom vrchu, teší ich nielen
nádherný výhľad, ale aj dobrý pocit, že to
dokázali.
Na týchto turistov sa podobajú tí kresťania,
ktorí hľadia aj za horizont zemského života,
zaujímajú sa, čo nasleduje po smrti. Sú ochotní
podstúpiť akúkoľvek námahu, priniesť obete,
sebazaprenia pre dosiahnutie svojho životného
cieľa tu na zemi i vo večnosti. Usilujú sa o
dokonalý kresťanský život.
Najvyšší vrchol ľudskej dokonalosti a krásy
nám zažiaril v Ježišovi Kristovi. Tak ako
apoštolov aj nás Pán Ježiš pozýva, aby sme ho
nasledovali. Cesta k nemu je však strmá a
náročná. Tak ako apoštolom aj nám vysvetľuje,
aby sme si na túto cestu nebrali nijakú zbytočnú
záťaž. Nič také, čo by nám bolo prekážkou alebo
bremenom v našej snahe nasledovať ho.
Ak sme úprimní sami k sebe, zisťujeme, že
každý z nás si nejakú záťaž nesie. Pre každého to
môže byť niečo iné. Napríklad: Chodievam v
nedeľu do kostola. Ale ak mám inú možnosť športové podujatie, výlet, návštevu, atrakciu,
idem radšej tam. Do kostola pôjdem nabudúce.
Modlím sa každý deň. Ale niekedy nemám chuť,
zaspím alebo zabudnem.
Som dobrý človek, mám dobré vzťahy s ľuďmi.
Ale s mojím manželom, s mojou manželkou sa to
nedá. Každý deň sa musíme pohádať.
Nehnevám sa s ľuďmi. Ale moji súrodenci ma
oklamali pri dedičstve, nemôžem im to odpustiť.
Pozdravím ľudí, pri stretnutí ich oslovím. Ale
toho môjho protivného suseda nepozdravím,
neporozprávam sa s ním, lebo mi ublížil.
Nemám vo zvyku sa pomstiť. Ale môjmu
kolegovi, ktorý ma pred inými ponížil a podcenil,
to nezabudnem. Pri najbližšej príležitosti mu to
spočítam.
Môžeme sa zamýšľať, koľko takýchto ,,Ale" je v
našom živote. To je tá príťaž, ktorej sa máme
zbavovať, ak chceme nasledovať Pána Ježiša a
byť skutočnými kresťanmi. o našej viere v Ježiša
Krista. Od krstu a birmovky sme k tomu pozvaní.
Len vtedy, ak my budeme
na iných vplývať, aby sme
ich získali pre Pána Ježiša
a pre cestu dobrého
života. Neľutujme ani čas
ani
námahu
pri
nasledovaní Pána Ježiša.
Tak dosiahneme najvyššie
končiare
dokonalého
kresťanského života.
Mons. Anton Kováčik,
správca farnosti
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Ekonomická rubrika
V mesiaci september prichádzajú do domácností vyúčtovacie faktúry za plyn. Niektoré domácnosti ušetrili, iným sa to
nepodarilo. V tomto príspevku stručne rozoberiem energetické náklady obce za prvý polrok. Bude to elektrická
energia, plyn a voda. V účtovníctve obce položka 632001 elektr. energia a plyn, 632002 voda. Vychádzala som
z polročného plnenia rozpočtu, teda aj uvedené čísla sú iba za prvý polrok roka 2011. V evidencii obce máme tieto
náklady začlenené podľa účtovného programu. Budem používať tieto skratky – obecný úrad (OÚ), základná škola (ZŠ),
materská škola (MŠ), kultúrny dom (KD), domy smútku (DS), verejné osvetlenie (VO), ochrana pred požiarmi (OPP).
Elektrika a plyn sú platené zálohovo, čiže sa môžu od skutočných nákladov líšiť. Celkový výsledok spotreby energií
bude teda jasný až po uplynutí ročného obdobia.
Plyn spolu
8.928,12€
.
Z toho
MŠ
ZŠ
KD
OÚ
1.994,7
3.447,39
2.211,4
1.274,63
Elektrická energia spolu
Z toho MŠ
ZŠ
857,15
1.509,21

KD
988,79

Voda spolu
Z toho MŠ
ZŠ
26,18
47,6
Údaje poskytol starosta obce

9.714,36€
OÚ
845,36
478,63€
KD
79,92

OPP
284,22
DS
7,14

VO
4.617,37

.
DS
612,26
.
OÚ a Verejná správa
317,79
Ing. Lýdia Poliačiková

ZASADALO
Skončilo leto, skončila aj naša letná súťaž o
naj pohľadnicu. Na rozdiel od minulého roku sa
nám v redakcii nahromadila pekná kôpka
pozdravov z domova i zo sveta. Navyše, dostali
sme aj pozdravy formou MMS (jeden z nich
uverejňujeme). Kompletné vyhodnotenie súťaže
nájdete v októbrovom čísle.
šefredaktor

„Pozdrav pre Nový Clus, Petra Maťašeje,
občanov Veľkého Klíža posiela so
spomienkami Martin Mladoň prostredníctvom
dovolenkárov Stankových.“
Foto – Ing.Michal Stanko

POZVÁNKA
Pozývame všetkých turistov a
turistky, ako i ostatnú verejnosť
na peknú a nenáročnú jesennú
túru, ktorá sa bude konať
v nedeľu 23. októbra 2011. Pôjde
sa po trase Kl. Hradište –
Michalov vrch – Ondrášová –
Kolačno – sedlo kaplnka. Zraz
účastníkov o 9,50 hod.
pri jazierku Lázeň
v Klížskom Hradišti.
Výbor KST Ostrá V. Klíž

Účty

Dexia
Zostatok k 31.8.2011
3.158,26€
VÚB
Zostatok k 31.8.2011
14.125,26€
Pokladňa
Zostatok k 31.8.2011
658,01€|
Mzdy august
Počet pracovníkov, ktorým sa
v mesiaci
august
vyplatili
finančné
prostriedky: 17
7.029,54+4.716,56=
11.746,10€

ZASTUPITEĽSTVO

Na základe pracovných úloh sa dňa 26.09.2011 konalo 4. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a prítomných hostí.
Starosta obce oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval prítomných o doplnenie bodov do
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. K navrhnutým bodom programu neboli
podané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy zo strany poslanov OZ.
Konštatoval, že zápisnica z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola overená
bez pripomienok, uznesením neboli obecnému úradu uložené žiadne úlohy.
Obecné zastupiteľstvo:
vzalo na vedomie
- správu hlavného kontrolóra obce o vykonaní následnej finančnej kontroly v obci
Veľký Klíž č.5, 6, 7/2011
- informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011
uložilo obecnému úradu:
- zvolať stretnutie občanov dotyčných pozemkov pre vytvorenie ulice od MŠ ku
Beleje ulici – Pláňa, resp. od tejto ulice ku domu R. Strmeňa,
- upozorniť občanov na parkovanie osobných automobilov na hlavnej ceste aspoň
počas víkendov hlavne pod Hôrkou, kde je najužšia cesta,
- zabezpečiť riešenie dopravného značenia na hlavnej ceste, ako pri
autobusových zastávkach, križovatkách, námestie Kl. Hradište a pod.,
- riešiť využitie KD pre športovú a záujmovú činnosť hlavne pre mládež.
Do diskusie sa zapojili poslanci obecného zastupiteľstva aj prítomní hostia.
Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ bolo prijaté bez pripomienok.
OcÚ

VIDELI SME VIANOCE V LETE
Populárna relácia Modré z neba na TV Markíza priniesla v stredu 14.
septembra tri mimoriadne silné ľudské príbehy. Niečo obdobné snáď
táto relácia ešte ani nemala. Nás mohol, a určite mimoriadne zaujal, tretí príbeh. Dotýkal
sa rodiny Miroslava Belianskeho. Mnohí z Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi ho dobre
poznáme. Je náš kamarát, pre niekoho spolužiak, príbuzný, či známy. O zdravotných
problémoch, ktoré ho postihli vieme a aj vo verejnosti sa to určite spomínalo. Našťastie,
postupne sa z najhoršieho dostal. Jeho kolega mu vysníval prežiť vianoce v kruhu svojich
najbližších teraz v lete, keďže v závere minulého roka sa tak stať nemohlo. A tak sme
dojatí sledovali radosť jeho detí,
manželky
Janky
a neuveriteľný
optimizmus Mira pri vianočnom
stromčeku, darčekoch, koledách, či
modlitbe v kostole. Bolo to nevšedné,
krásne a neskutočne prekvapujúce.
Viacerí ste to určite videli. Čo dodať?
Predovšetkým
to,
že
prajeme
hradišskému
rodákovi
Mirovi
Belianskemu neustále zlepšovanie jeho
zdravotného stavu a všetko dobré
nielen jemu ale aj jeho sympatickej
rodinke.
Text a foto - Peter Maťašeje
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Starobou získame, ale aj strácame
Blíži sa mesiac október a ten máva každým rokom svoje zvláštne, neopakovateľné
ovzdušie. Už dlhší čas je vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“. Starnutie je osud
každého človeka, či je bohatý, alebo chudobný.
Každé dieťa sa chce stať čím skôr dospelým. Nevie sa toho dočkať. Aj keď tým predsa
všeličo stráca. A koľkokrát počuť z úst starnúcich: „Mať tak ešte raz osemnásť!“. Koľkí
by chceli aby sa im vrátila mladosť. Pokúšajú sa odsunúť starobu. Používajú pritom
rôzne lieky a triky, ktorými sa pokúšajú oklamať seba a okolie. Pod starnutím rozumieme
proces, ktorý znižuje schopnosť organizmu vykonávať požiadavky každodenného života.
Staroba je normálna vývojová fáza, v ktorej sa niečo stráca, odumiera, aby namiesto
toho nastúpilo niečo nové. Aj zrnko musí zomrieť aby z neho bol úžitok. Kvet musí stratiť
svoju krásu, aby sa stal z neho plod. Staroba nás postupne oberá o všeličo. Ubúdajú
sily, pamäť, krása. No najmä pamäť sa často vzpiera a nechce zabudnúť na krivdy
a urážky. Staroba nás však aj obohacuje o získané skúsenosti a hlavne o voľný čas. Je
to hodnota, ktorou môžeme obdarovať svoje okolie. Máme čas na oddych, svoje koníčky
a svoje vnúčatá.
Na prahu staroby sa však každý bojí, aby nebol iným na ťarchu a bojí sa samoty. Dožiť
krásnu starobu je dar. Len pre toho má zmysel, kto sa vie s ňou vyrovnať a naučí sa
s ňou žiť.
Všetkým, tým skôr narodeným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby naša
vlasť bola stále krajšia, aby sme spokojne a radostne žili, patrí úprimné poďakovanie.
Anna Kňazeová

NOVÝ ŠAT V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
V ŠKOLSKOM ROKU 2011/ 2012
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B L A H O ŽE L Á M E
V mesiaci september 2011 oslávili svoje životné jubileum
títo naši občania:

Anna Bielichová
- Klíž 136 - 50 rokov
Emília Šmalová
- Klíž 217 – 50 rokov
Ľuboš Spišiak
- Kl. Hradište 134 - 50 rokov
Ján Hudok
- Kl. Hradište 46 - 70 rokov
Eva Gašparovychová
- Klíž 24 - 70 rokov
Valentín Hudok
- Kl. Hradište 182 - 70 rokov
Elena Paulová
- Klíž 99 - 70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili svoje
jubileum:

Mária Belicová
- Kl. Hradište 122 - 81 rokov
Helena Gútová
- Klíž 55 - 81 rokov
Karolína Najmanová
- Klíž 90 - 85 rokov
Magdaléna Holáková
- Klíž 108 - 86 rokov
Elena Macúchová
- Klíž 186 - 89 rokov
Anton Kňaze
- Kl. Hradište 85 - 92 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

*NOVORODENCI*
Materská škola má svoju históriu a vychovala mnohých našich spoluobčanov. Naša
škôlka nie je len miesto, kde sa formuje najmladšia generácia – naše deti, ale je aj
______________________
akýmsi „komunikačným“ miestom obce, kde sa stretávajú rodičia, zažívajú spoločné
situácie. Práve preto mi nie je ľahostajné, čo sa deje v našej materskej škole a že aj ona
SOBÁŠE
potrebuje každú pomoc, možno aj Vašu. Na to, aby sme vedeli vecami pohnúť
10.9. 2011 Silvia Smatanová
potrebujeme peniaze čo je problém každej obce a teda aj našej.
a Peter Bielich
Práve preto som sa rozhodla hľadať šťastie aj ja a to hľadaním finančných zdrojov pre
našu materskú školu. Vypracovaním projektu Popoludnie s veveričkou zameranú na 17.9. 2011 Mgr. Kristína Dubná
a Ing. Andrej Bielich
pohyb detí sa mi podarilo získať financie pre našu materskú školu v minulom školskom
roku. Tieto zdroje sa dali použiť na obnovu triedy a tak bolo vymenené zariadenie triedy,
† OPUSTILI NÁS †
s množstvom nových výchovných a telovýchovných pomôcok. Naše deti privítalo pekné,
útulné a estetické prostredie. Na projekte som zabojovala aj v tomto školskom roku
________________
a podarilo sa opäť. Naša materská škola získala cez projekt Veverička 2 ďalšiu finančnú
podporu a získané prostriedky sa dali použiť na obnovu
sociálnych zariadení v našej materskej škole - umyvárky ako aj
APEL NIELEN NA RODIČOV
RODI OV
výmenu WC zariadení. Touto cestou ďakujem starostovi obce,
Medziľudské vzťahy sú veľmi krehká a háklivá záležitosť. So susedmi, s
ktorý nám v tomto smere podal pomocnú ruku, na zabezpečenie
obkladača k prevedeniu obkladačských prác ako aj vodára priateľmi ale aj so všetkými spoluobčanmi chceme dobre vychádzať. Každý čin,
k inštalácii vodovodných batérií, umývadiel a detských WC, ako ktorý vykonáme, je okolím hodnotený rôzne. Ak urobíme niečo dobré,
aj stolára na úpravu dverí a rohože do sprchy. Vďaka patrí teda prospešné, niektorí to hodnotia väčšinou kladne, iní si ani nevšimnú náš dobrý
aj pánom: Milanovi Saskovi, Antonovi Neštepnému, Karolovi úmysel. Ale často sa stávalo a aj v v súčasnosti sme svedkami neprístojného
Bielichovi, ktorí sa na prácach podieľali. I napriek krátkosti času správania našich spoluobyvateľov, ktorí si nevedia vážiť prácu a úsilie tých,
pred začiatkom školského roka, všetko sa hravo zvládlo a naše ktorí sa snažia našu obec udržiavať v poriadku a vylepšovať jej vzhľad. O kom
hovorím? O našej mládeži. V minulosti sa hovorievalo: ,,Ó, mládež naša, tys'
deti opäť privítalo pekné a hlavne funkčné prostredie.
Pričiňme sa všetci, aby sme mohli byť na dôležité miesta našej držiteľkou rána..." Myšlienka je to pekná, ale platí aj dnes? Takmer každý
obce hrdí. Nebojme sa pracovať na našich cieľoch! Tento krát víkend, keď sa mládežníci vracajú po "kultúrnom vyžití" z krčmy, majú toľko
energie, že až sudy s odpadom prevracajú. Na túto vec sa sťažovalo už mnoho
našim cieľom by mala byť rekonštrukcia strechy MŠ.
Darina Halmová , riad. MŠ Veľký Klíž občanov aj na obecnom úrade a naposledy sa o tomto probléme diskutovalo aj
na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva 26. septembra t.r. Reagujem
na výzvu z radov poslancov a na zasadnutí prítomných obyvateľov, aby sme v
našom mesačníku písali aj o takýchto problémoch. Tak teda týmto apelujeme
na všetkých, ktorí majú vplyv na mládež. Slušnému správaniu sa každý žiak učí
aj v škole, ale najdôležitejší je príklad rodičov. Oni by mali neustále pripomínať
Téma spaľovania bioodpadu sa objavuje v našich novinách
pravidelne. Odvolávame sa na environmentálne zákony, príkazy, svojim deťom, ako sa správať v škole, v spoločnosti, k ľuďom, ale aj k majetku
zákazy, nariadenia platné na Slovensku a v celej únii. Do roku obce, či majetku súkromných osôb. Dobrý rodič by mal byť pre svoje deti
2010 mala mať každá obec kompostáreň na spracovanie vzorom, neustále ich nabádať k slušnému správaniu ale i dôsledne kontrolovať
odpadov zo záhrad a ostatných biologicky rozložiteľných to, kde a ako ich deti trávia čas. Počas základnej školskej dochádzky by mali
žiaci dodržiavať školský poriadok aj v čase voľna, na čo by mali tiež v prvom
materiálov. Pre nedostatok peňazí vláda tento termín odložila.
Takže ľudia v domácnostiach postupujú pri likvidácii rovnako ako rade dbať rodičia. Povinnosťou každého dospelého človeka je upozorniť toho,
po minulé roky – pália ho v záhradách, hoci to zákon striktne kto koná zle. Nie vyhrážkami, ale dobrým slovom, dohovorením, aby dieťa
zakazuje. Už podľa dymu sa dá poznať, že tento odpad často nie pochopilo, že jeho konanie je nesprávne. Pripomíname, že trestnú
je vysušený a dym svojim zápachom znepríjemňuje život ľuďom zodpovednosť dieťa za svoje skutky nesie už od 14. roku života! Čiže, ak urobí
v širokom okolí. Táto činnosť je v našej obci „obľúbená“ takmer niečo zlé, urobí škodu na cudzom majetku, bude potrestané. V našej obci je
počas celého roka, čo pri potulkách Slovenskom vidíme málokde. zriadená poriadková komisia, ktorá bude riešiť následky nevhodného počínania
Ak sa chceme otvoriť vidieckemu turizmu, mali by sme zmeniť detí, ale i každého, kto poruší pravidlá slušného spolunažívania.
prístup k životnému prostrediu, byť k sebe navzájom ohľaduplní
Vážení učitelia, rodičia, starí rodičia, my všetci, dbajme o to, aby sa v
a neznepríjemňovať si život navzájom.
budúcnosti podobné situácie neopakovali.
Ing. Tatiana Sasková
Ing. Zuzana Holáková

Spaľovanie
Spa ovanie bioodpadu, alebo –
vôňa
vô a zemiakovej vňate?
v ate?
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Populárneho speváka Petra Cmoríka netreba predstavovať ani staršej generácii, nie to ešte
mladšej. V r. 2006 sa stal víťazom súťaže Slovensko hľadá SUPERSTAR a v tom roku vyhral
aj Zlatého slávika. Je to jeden z najlepších spevákov na slovenskej hudobnej scéne. A keby
ste sa ho opýtali, kde je Veľký Klíž, odpovedal by vám, to poznám, tam som bol. A aby ste mi
verili milí čitatelia, táto fotografia je toho dôkazom. Pretože prostredie, ktoré je na pozadí je
nám všetkým dobre známe – náš
kostol. A spevák je v kroji, pretože
sa zúčastnil ako hosť na svadbe
Katky a Reného, ktorá sa konala
v Starom Klíži.
O občianskom združení sa už
v našich novinách neraz písalo.
Viacej sa môžete dozvedieť o jeho
aktivitách na sociálnej sieti
facebook. sk, kde pod názvom
Starý Klíž nájdete oficiálnu stránku
pre priateľov a priaznivcov ľudovej
architektúry
a
slovenských
ľudových tradícií.
Katkiným snom od malička bolo
vydávať sa v kroji. Sen sa stal
skutočnosťou
a
nielen
mladomanželia,
ale
všetci
svadobní hostia mali oblečené
ľudové kroje. Akoby to bol návrat
k životu prostého ľudu v minulosti tak sa na chvíľku vrátili k svojim
koreňom.
O aktivitách OZ Starý Klíž budeme ešte veľa počuť lebo richtár tejto „obce“ Gabriel Rehák
so svojím tímom chce na svojom pozemku postaviť kópiu rodného domu Ladislava Ťažkého,
ktorej originál stojí v Čiernom Balogu.
Občianske združenie zviditeľňuje našu obec, prajeme, nech sa mu v jeho aktivitách darí
a tešíme sa na to, čím zasa v budúcnosti občanov prekvapí.
Anna Húdoková

Presne štyridsať účastníkov využilo ponuku zúčastniť sa v nedeľu 11.
septembra detskej turistiky, ktorá bola tentoraz nasmerovaná na Michalov vrch. Medzi
domácich tentoraz zavítali aj zástupcovia Turčianok a Bošian. Je len škoda, že krásne slnečné
počasie nevyužilo viacero detí z Veľkého Klíža či Ješkovej Vsi.
Turistický pochod krátkym
príhovorom začala hlavná
iniciátorka týchto podujatí
Mgr. Zuzana Dolná
po
trinástej hodine. Po modrej
turistickej značke smerovali
malí i veľkí turisti a turistky
na obľúbený a históriou
opradený Michalov vrch. Ako
odmenu dostali účastníci od
pani učiteľky Účastnícke
diplomy. Milým prekvapením
bol príchod deväť – člennej
skupiny turistov z KST
Kamarát
Partizánske.
Vedeli o našej
akcii
a tak sa
▲Pamiatkou na milé podujatie zostane aj tento účastnícky
prišli
podeliť
diplom...
o pekné
a spoločne prežité chvíle v prírode. Neodmysliteľná opekačka nemohla chýbať
a tak si deti mohli pochutnať na prinesených špecialitách. Ešte zápis do
vrcholovej knihy a ako vždy spoločná foto. O čosi neskôr nasledoval presun na
Vrch Horu, kde prebiehala súťažná časť podujatia. Deti si tu preverili svoje
vedomosti o prírode a potom sa mohli tešiť z pekných vecných odmien, ktoré
pre nich zabezpečila a s radosťou im ich odovzdala Mgr. Zuzana Dolná.
Spiatočná cesta do časti obce Klížske Hradište sa niesla v znamení spokojnosti
nielen z pekne prežitého popoludnia, ale aj z poznania, že organizovanie
turistických podujatí pre deti má stále význam a prináša svoje opodstatnenie.
Text a foto Peter Maťašeje

číslo 9/2011

„Sny sa majú plniť
nielen na Vianoce“, znie
v preklade úryvok z piesne
J. Ledeckého. V duchu
podobnej myšlienky sa rozhodla Katka
Bujnová zorganizovať malú expedíciu do
Vysokých Tatier. Cieľ bol jasný - pokoriť
Lomnický štít (2634 m n. m.), druhý
najvyšší vrch Slovenska.
Je 3. september, nastal ten správny deň a
naša štvorčlenná výprava vyráža do
Tatranskej Lomnice. Tu sa

stretávame s horským vodcom,
ktorý nás bude sprevádzať. Ďalej s ním
pokračujeme v trojici Katka, Dominik, Emil
(max. počet osôb na výstup) lanovkou cez
Skalnaté pleso až do Lomnického sedla,
kde začíname. Spojení lanom a s prilbami
na hlavách stúpame v rovnomernom, ale
rýchlom tempe cez Lomnickú kopu a tzv.
Centrálny komín až k samotnému vrcholu
Lomnického štítu. Náročný výstup
zvládame za hodinu a 10 minút, za čo si
vyslúžime prezývku „veveričky“. Uvoľnenú
atmosféru umocňujú nádherné výhľady na
slnkom zaliate končiare Tatier. Po
gratulácii, tradičnom fotení, občerstvení a
malom prípitku využívame možnosť
návštevy miestneho observatória, ktorého
hlavným objektom pozorovania je naše
Slnko. Ako bonus máme krátky výklad a
simuláciu úplného zatmenia. Spiatočný
zostup je o poznanie namáhavejší, ale
užívame si ho až do šťastného návratu
späť na Skalnaté pleso. Tu sa znovu
stretávame zo štvrtým členom našej
výpravy, Benjamínom Korcom, ktorý nám
tiež srdečne blahoželá. Všetci spoločne
pokračujeme ďalej po magistrále cez
Zamkovského chatu, Studenovodské
vodopády na Hrebienok. Túru končíme v
Starom Smokovci tak ako býva zvykom,
spotení, zaprášení, unavení, ale spokojní a
s úsmevom na tvári.
Podarilo sa nám splniť si ďalší cieľ a
môžeme byť na seba pyšní, zdolávať
tatranské končiare je predsa pre turistov
vždy veľká výzva a sviatok zároveň. A kam
nabudúce? Nuž, uvidíme, plánov je dosť.
Skúste to aj vy, zatvorte oči, uvoľnite sa,
ďalší sen prichádza... Veď stačí len chcieť.
Emil Sasko

číslo 9/2011
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FUTBAL
A - mužstvo
5. kolo 3.9.2011 Oslany – V. Klíž 2:1 (2:1) gól –
J.Bielich
Kňaze – Birka, Kučera M., Vaňo D., Stanko
Marek, Kučera J., Bielich J., Vaňo M., Gajdoš,
Kučera Š., Matkovčík,
Striedali: Stanko Martin, Bielich P.
Nekoncentrovanosť v úvode zápasu mala za
následok, že zápas sa ani poriadne nezačal a už
sme mali dvojgólové manko. V 26. sekunde
stretnutia sme dovolili jednému domácemu hráčovi
bez
problémov
odcentrovať
a druhému
z bezprostrednej blízkosti skórovať! Opakovane
sme znovu chybili v defenzíve aj v 11. minúte
a bolo 2:0 v náš neprospech. Domáci sa po
druhom góle až príliš uspokojili, my sme naopak
zvýšili aktivitu a ešte do polčasu sme upravili skóre
strelou J. Bielicha na 1:2. Aj v druhom polčase
sme sa snažili o vyrovnanie a keď sa do dobrej
šance po dlhom výkope dostával Š. Kučera, bol
nedovolene bránený súperovým obrancom.
Rozhodcova píšťalka však zostala nemá. Čoraz
viac sme otvárali hru a domáci hrozili z rýchlych
protiútokov, z ktorých našťastie nepremenili ani
jeden. A keďže sa to nepodarilo ani nám,
registrujeme druhú prehru na ihriskách súperov.
6. kolo 10.9. V.Klíž – Ráztočno 3:0 (0:0) góly Kučera Š. 2, Stanko Martin
Michal – Hlaváček, Vaňo D., Chrenko J., Stanko
Marek, Kučera J., Bielich R., Chrenko R., Bielich P.,
Kučera Š., Stanko Martin
Striedali: Birka, Chrenko I., Stanček R.
Pre týmto zápasom sme sa ocitli v neľahkej situácii,
pretože z rôznych dôvodov chýbalo až sedem
hráčov, z ktorých ktokoľvek mohol nastúpiť
v základnej zostave.
Všetci hráči, ktorí v tomto zápase nastúpili,
dirigovaní
nestarnúcimi P.
Michalom
a R.
Bielichom, si však zaslúžia absolutórium za prístup
a bojovnosť, ku ktorým pridali aj futbalový kumšt.
Odmenou im bolo nečakane vysoké a jednoznačné
víťazstvo. Už v prvom polčase sme si dokázali
vypracovať dve veľmi dobré gólové príležitosti, ale
nepodarilo sa nám ani jednu premeniť. Kým
v prvom polčase súper pohrozil nebezpečnými
protiútokmi, do druhého polčasu nastúpil
s jednoznačným úmyslom hrať na remízu a tým
nám uľahčil situáciu. O úvodný gól sa
samostatnou akciou postaral Š. Kučera a druhý
strelil po prihrávke od brata J. Kučeru. Na
konečných 3:0 stanovil peknou strelou snaživý
Martin Stanko a uzavrel tak strelecký účet
stretnutia.
7. kolo 18.9. Pravenec - V. Klíž 3:3 (1:1) góly Stanko Martin, Kučera Š., Kučera J.
Spišák – Hlaváček, Vaňo D., Matkovčík, Stanko
Marek, Kučera J., Vaňo M., Bielich J., Gajdoš,
Kučera Š., Stanko Martin
Striedal: Birka
Úvod stretnutia nám znovu nevyšiel podľa našich
predstáv, pretože trojica našich obrancov len za
cenu faulu zastavila prenikajúceho domáceho
hráča a z následného pokutového kopu išli domáci
do vedenia. Pomerne rýchlo sme však vyrovnali
hru a začali sme sa aj my dostávať čoraz častejšie
pred súperovho brankára. Ešte do polčasu sa nám
podarilo vyrovnať po hlavičke Martina Stanku,
ktorému posadil loptu na hlavu J. Kučera. V úvode
druhého polčasu súper znovu išiel do vedenia, keď
naša obrana nepokryla dobiehajúceho hráča po
priamom kope. Ale netrvalo dlho a opäť bolo
vyrovnané, keď pre zmenu presne centroval M.
Vaňo a vyrovnával Š. Kučera. V tejto fáze
stretnutia sa striedali šance na oboch stranách

a súpera privádzal do zúfalstva nestarnúci K.
Spišák st., ktorý nás niekoľkokrát zachránil od
pohromy. Domáci však diskutabilným pokutovým
kopom znovu išli do vedenia, ale naši hráči sa
nevzdali a J. Kučera po zahraní rohového kopu
preloboval domáceho brankára. Do konca
stretnutia si ešte obe družstvá dokázali vytvoriť
dobré gólové príležitosti, ale ani jedno ich
nedokázalo úspešne zakončiť.
8. kolo 25.9. Lazany - V. Klíž 1:3 (0:2) góly Kučera Š. 3
Kňaze – Hlaváček, Vaňo D., Bielich J., Stanko
Marek, Kučera J., Vaňo M., Chrenko R., Bielich P.,
Kučera Š., Stanko Martin
Striedal: Šimun
Aj v druhom zápase po sebe sme na ihrisku súpera
dokázali streliť tri góly. Tentoraz sme však podali
kvalitnejší a kolektívnejší výkon v defenzíve
a odmenou nám bolo víťazstvo a ďalšie tri plusové
body v tabuľke pravdy. Prvý polčas sme
kontrolovali priebeh hry a domácich sme do čistých
šancí nepúšťali. Dobre sme si plnili obranné úlohy
a vyrážali sme do rýchlych protiútokov. Po jednom
z nich sme dobre zakombinovali pred súperovým
pokutovým územím a Š. Kučera strelil náš úvodný
gól. Ešte do prestávky ten istý hráč zvyšoval na
2:0, keď ho presnou nahrávkou vysunul do gólovej
šance M. Stanko. Aj v druhom polčase sme boli
futbalovejší, sebavedomejší, lepšie sme držali
loptu i kombinovali. Mali sme ďalšie veľmi dobré
príležitosti a keď P. Hlaváček potiahol loptu
a finálnou prihrávkou ponúkol Š. Kučerovi tutovku
na 3:0, bolo o víťazovi rozhodnuté. Vypracovali
sme si aj ďalšie šance, ale naše zakončenie bolo
nedôrazné alebo sme nenahrali lepšie
postavenému spoluhráčovi. A za to nás súper
potrestal v samom závere, keď sme dovolili
domácim skórovať. Celkovo dobrý dojem z nášho
vystúpenia trochu pokazila zbytočná reakcia
Martina Stanku, po ktorom mu bola udelená
JV
červená karta.
DORAST
4. kolo 28.8. V.Klíž - Bystričany 2:0 (2:0)
góly: Bielich J., Bielich P.
Dvojgólový náskok z prvého polčasu sa nám

5
podarilo udržať až do konca zápasu a tak sme
zaknihovali druhé víťazstvo v druhom domácom
zápase.
5. kolo 4.9. Čereňany - V.Klíž 3:0 (1:0)
V tomto zápase sme doplatili na nepremieňanie
šancí a po troch góloch sme so
slabým
súperom prehrali rozdielom triedy.
6. kolo 10.9. V.Klíž - V.Uherce 0:7 (0:3)
V oslabenej zostave, keď okrem iných
chýbajúcich hráčov hral Patrik Bielich za mužov,
sme nastúpili proti súperovi z čela tabuľky a aj
konečný výsledok tomu nasvedčoval. Doma sme
zaknihovali najvyššiu prehru od 29.8.2007, vtedy
sme podľahli Lehote pod Vtáčnikom 0:8.
7. kolo 18.9. Pravenec- V.Klíž 8:1 (2:0) gól:
Bielich P.
Bez viacerých hráčov základnej zostavy sme
nastúpili len s desiatimi hráčmi, čo sa odzrkadlilo
aj na konečnom výsledku, keď sme z ihriska
odišli už v druhom zápase po sebe
prehre
rozdielom
sedem gólov.
8. kolo 24.9. Lazany- V.Klíž 4:1 (1:0) gól:
Siegert L.
Dlhodobá neúčasť na tréningoch a veľmi zlý
prístup niektorých hráčov sa prejavili aj v tomto
zápase, keď sme opäť nastúpili len 10-ti a tak
sme mohli aj slabému súperovi len ťažko
konkurovať. Po znížení stavu na 2:1 sme v
posledných piatich minútach inkasovali ešte dva
góly a opäť sme prehrali rozdielom triedy, čo nás
posunulo na predposledné miesto tabuľky.
Ing. Michal Stanko
ŽIACI
1. kolo voľno
2. kolo Veľký Klíž – Veľké Uherce 1:3 (1:0)
gól – S. Hlavačka
3. kolo Horná Ves – Veľký Klíž
0:10 (0:7)
góly – S.Beliansky -5, E.Belica – 3, A.Varga – 2
4. kolo Veľký Klíž – Bošany 1:5 (0:4)
gól – Š. Maťašeje
5. kolo Skačany – Veľký Klíž 4:0 (1:0)
Predohrávka 11. kola Šimonovany–Veľký Klíž
9:3 (5:2) góly – S.Beliansky – 3
-pm-

Či už starostlivo uchovávané, alebo aj náhodne nájdené, staré listy, oznamy, rôzne dokumenty,
vyhlášky, plagáty, noviny a vôbec akékoľvek písomnosti sú nezriedka veľmi vzácne a objavné.
S niečím podobným sme sa mohli stretnúť prostredníctvom týždenníka Tempo, ktorý prednedávnom
uverejnil jeden zaujímavý dobový dokument. Aj keď možno nie celkom súvisí s Veľkým Klížom, či
klížskou dolinou, uverejňujeme ho na stránkach našich novín. Napokon. Ktovie. Nemôžeme predsa
vylúčiť, že na takéto pozvanie nezareagoval niekto od nás a následne sa podujatia spred vyše sto
rokov mohol aj zúčastniť...

Oznam putu do Marie Celly Chinoranoch 1908 Marcza 11 -ho
Jako poine časi, zobce Chinoran, a jej ukolja, chodi pútna procešia,do Marie Celli.Tak aj
v tomto roku, pôjde pútna procešia zobce Chinorán, a jej ukolja dňa 3 –ho Maja do Marie Celli,
v ten deň po odbaveních sv. Litanjach zo slávnostným vistrajanim na štácion Chinoransky,
pôjdu všetci keri tam budú zídení. Vlak sa pohne o 2a pol hodine po obede, keďsa prinde do
Šarlušký Izbeku, tam sa presadne na inij vlak, kteri ide na Lipótvár do Prešporku, po Prešporok
môže bárs na kterom štacione sa pripojit. Vlak prinde do Prešporku 3 –ho večer o 10.hodine,
tam sa prenocuje na Štacione a rano 4 –ho maja 8 –tej hodine, odovzdá sa batožina furmanom,
a pôjdeme na sv. Omšu do kostola, prevelebním panom Jezovitom, dalšú cestu vodcovja
procešije ridit budú.
Dálej prosíme všetkích ctitelov Mariánskích keby tento k dušnému spaseniu určiaci podnik,
horlive rozširovali, a radostnú cestu do Marie Celli snami odporúčali.
Kdo bisa stel snami zúčastniť, na púte tom, nech sa najneskôr do 15-ho Apríla prihlási
u Chrenku Antala v Chinoranoch, aby sa skrz furmanov a Železnicu mohli porjadky spravit.
Pane Bože bud snami Panna Maria Cellenska pomahaj nám šťastlive putuvať.
S Bohom.
Bezák Pál, povodca procesie
Chrenko Antal, vodca procesie
Uverejnenie tohto, iste pozoruhodného materiálu, nás možno inšpiruje, či povzbudí k tomu, aby sme
sa trošku pozreli do svojich rodinných archívov. A ak Vy nájdete niečo zaujímavé, radi Vaše podnety
prijmeme a dokumenty hovoriace o histórii obce, ale aj jednotlivých rodín uverejníme.
Peter Maťašeje
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Ešte pred pretekmi Stredoslovenského pohára sme museli riešiť
sťažnosti podané na Ministerstve vnútra od neznámeho, ktorý má vo
svojej mailovej adrese priateľ prírody. Všetko sme vyriešili, aj keď
nás to stálo mnoho času a nemálo zbytočne vyhodených financií.

Títo neznámi si myslia, že nevieme kto je to, ale o nich vie už celá dolina.

Za krásneho slnečného počasia sme pripravovali štvrtý závod Stredoslovenského pohára. Dva dni
pred pretekom sme museli zalievať, v sobotu sa lialo množstvo vody, aby sa neprášilo. To sa nám
podarilo a boli vytvorené vynikajúce podmienky na pretek. To boli ohlasy pretekárov po závode.
Jedenásť kategórii súťažilo o body aj do celkového hodnotenia. V kategórii MX1B najlepšie zajazdil
domáci jazdec Marek Najman, ktorý vyhral obe jazdy. V kategórii MX2 domáci jazdec Peter Obert
skončil v prvej jazde na piatom mieste a druhú jazdu nedokončil. V tejto kategórii nenastúpil domáci
jazdec Tomáš Valach, ktorý sa na Medzinárodných majstrovstvách vo Sverepci vážne zranil
a sezóna sa pre neho skončila. Tretí jazdec, ktorý jazdil za domáci team, Matúš Lavo v MX1 skončil
v prvej jazde ôsmy a v druhej desiaty. Množstvo divákov videlo krásne preteky, na ktorých boli

Z vlaňajška nám turistom zostal jeden dlh - cyklotúra
na Veľký vrch v Malých Kršteňanoch, ktorá sa kvôli
dažďu neuskutočnila. Nedeľa 25. septembra však
svojim ideálnym počasím priam lákala vytiahnuť
dvojkolesových kamarátov, vysadnúť a vydať sa na
miesto, ktoré takmer nikto z našich ešte nenavštívil.
PEKNÁ NEDEĽA NA DVOCH KOLESÁCH AJ PEŠO .
Ráno sa pri jazierku Lázeň stretávame ôsmi a začiatok vyzerá na
pánsku jazdu. Vyrážame cez Zbúdov a Lipovinu do sedla Kaplnka. Po
chvíľke oddychu sa opatrne spúšťame smerom na Hlboké, odtiaľ cez
Ondrášovú a Kolačno ťaháme už po príjemnej asfaltke a pomaly sa
blížime k Malým Kršteňanom. Tu nás už čakajú dve zástupkyne krajšej
polovice ľudstva a všetkým sa hneď zlepšuje nálada. Veď pozerať celý
deň len na chrbty chlapov nie je veľmi veselé. Po pár metroch sme už
v kameňolome, kde pri vrátnici zamykáme bicykle a ďalej už
pokračujeme všetci desiati (na snímke pri oddychu na Veľkom vrchu)
po svojich. Čaká nás výstup na Veľký Vrch, ktorý vedie náučným
chodníkom. Chodník ako sa patrí! Ani Tatry by sa za takú náročnosť
a prevýšenie na tak krátkom úseku nemuseli hanbiť! Odmenou je nám
nádherný výhľad na Vtáčnik a dediny na jeho úpätí. Ďalej je pekne
vidno Hrubý Vrch, Vracov aj náš Michalov Vrch, ktorý je z tohto
pohľadu veľmi zaujímavý. Po strmom stúpaní medzi skalami a po
krátkom prechode hustejším porastom prichádzame na samotný vrchol,
ktorému dominuje vysoký drevený kríž. Každý sa občerstvuje
z vlastných zásob a nesmie chýbať obligátne spoločné foto a zápis do
vrcholovej knihy.
Je čas na zostup, ktorý v náročnosti ničím nezaostáva za výstupom.
Prichádza aj k menším pošmyknutiam a pádom, našťastie bez
následkov a tak sa s úsmevom na tvárach vraciame k bicyklom.
Nasadáme a naberáme smer domov. Obchádzame mesto po hrádzi
rieky a mierime do Brodzian, ktoré majú pre nás nemilé prekvapenie.
Reštaurácia,kde máme v pláne najesť sa nás víta nápisom “Otvorené“
a zatvorenými dvermi! Zvláštny podnik, určite sme ho navštívili
naposledy. A tak namiesto jedla dopĺňame aspoň tekutiny v neďalekom
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pretekári z celého Slovenska.
Všetkým, ktorí sa podieľali na
organizovaní,
príprave,
pomoci ďakuje výbor OŠK.
Tretí závod sa šiel vo V.
Uherciach, v MX2 zvíťazil
v oboch jazdách T. Valach.
V Malokarpatskom
pohári
v Čataji
skončil
v MX1 Matúš Lavo
na
piatom
a šiestom mieste.
Piaty
pretek
Stredoslovenského
pohára sa šiel
25.09. na susednej
trati Skýcov. V MX
B1 mal smolu
Marek Najman, ktorý po štarte spadol v oboch
jazdách a skončil na šiestom a desiatom mieste.
Peter Obert v MX2 skončil na desiatom a ôsmom
mieste. Najlepšie sa darilo Matúšovi Lavovi, ktorý
skončil na šiestom a piatom mieste. Záverečný
pretek sa ide 2.10. v Lístkovej pri Ružomberku.
Text - M. Hudok st., Foto - Ing. František Macúch

pohostinstve. Vyrážame po modrej značke smerom na Klíž. A ani
netušíme, že na nás čaká ešte jedno prekvapenie - omnoho
príjemnejšie. Stretávame manželov Belianskych - Agi a Braňa a tí
nás na chate ponúkajú gulášom, nechýba ani prípitok, kvasené
uhorky...Veľmi milá chvíľka, ale nezdržujeme sa dlho, ešte je pred
nami vyšliapať posledné stúpanie a potom už len kúsok lesom
a už nás vítajú strechy domov Veľkého Klíža...
Všetci do jedného sa zhodujeme: bola to vydarená akcia. Stálo to
zato využiť takto aktívne nedeľu a odmenou sú nám pekné
spomienky na návštevu miesta, ktoré má určite svoje čaro. Kto
bol, ten vám to isto potvrdí!
Text - Vladimír Sasko, Foto – Ľubomíra Eliášová

