Pozvánka – Cesta rozprávkovým lesom

Mesačník občanov Veľkého Klíža
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STAVANIE MÁJOV

Koľko radosti a nadšenia priniesol posledný
aprílový podvečer, kedy sa početná skupina
občanov Klíža zišla pri tradičnej slávnosti
Stavania májov. Po príhovore starostky
obce Ing. Tatiany Saskovej pred budovou
obecného úradu svojím vystúpením prítomných potešili žiaci ZŠ, ktorí im priblížili
históriu stavania májov. Zaspievala aj mužská spevácka skupina Klížania. Na chvíľu sa
zastavila miestna doprava. Počkať musel
aj šofér autobusu, lebo máj práve osádzali
členovia DHZ z Klížskeho Hradišťa. Spev
Klížanov nás odprevadil pred kultúrny
dom. Tu po príhovore starostky vystúpili
so svojím milým programom deti MŠ. Aj tu
máj osadili hasiči.
Klížania zaspievali niekoľko piesní.
V KD bol pripravený
guláš na občerstvenie. Opačné emócie sme zažili o tri
týždne, keď ráno
boli oba máje spílené a ležali na zemi. O týždeň skôr,
ako to malo byť.
Útechou nemôže
byť fakt, že vandali takto vyčíňali
aj v iných obciach
v blízkom okolí.
Ing. Zuzana
Holáková

ročník XXIII.

Všetky deti a ich rodičov pozývame na Cestu rozprávkovým lesom, ktorá sa bude konať
v nedeľu 3.júna 2018. Začiatok podujatia je
pri Lázni o 13,oo hod. Cestou na Hôrku vás
čakajú stretnutia s rozprávkovými bytosťami
a atrakcie na ihrisku.

■ Nasadenie hasičov pri osádzaní mája je zrejmá aj z tejto snímky. 

■ Pri stavaní májov bolo naozaj veselo. 

Foto – Peter Maťašeje
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Oslá v ili sme Deň mat iek

Poslanie matky je tým najkrajším a najzodpovednejším poslaním ženy. Matky majú
v rukách budúcnosť nielen svojej rodiny, ale aj spoločnosti, národa. Mamy si vážime
a tá naša je pre nás „naj“. Tento rok svojim mamám pripravili vystúpenie škôlkari, žiaci
Základnej školy Veľký Klíž a mužská spevácka skupina Klížania. Po slávnostnom príhovore starostky obce nasledovalo milé vystúpenie žiakov materskej školy, ktorí nás
v svojom pásme plnom pesničiek a básničiek previedli „letecky, vlakom i loďou“ skoro
celým svetom. Za svoje vystúpenie zožali zaslúžený potlesk. Muži venovali ženám kyticu
piesní, jednu dokonca so speváčkou Miškou Kňazeovou. Príhovor vedúceho skupiny,
Františka Lackoviča bol srdečným poďakovaním ženám - matkám. Základná škola mala
pripravené vystúpenie žiakov umeleckej školy – dievčatá zahrali na keyboard a flautu.
Divadlo – rozprávka o šípkovej Ruženke bola dôkazom, že naši školáci majú radi vystúpenia, kde môžu predviesť aj svoje pohybové a tanečné vlohy. Žiaci sa s obecenstvom
rozlúčili básňou, v ktorej účinkovali takmer všetci. V slávnostne vyzdobenej sále bolo
pre všetkých pripravené pohostenie a po predstavení čakal na naše ženy – matky darček
v podobe šípovej ruže, ktorú si každá odnášala domov.
Ing. Tatiana Sasková

O svätom tesárovi Jozefovi máme málo
priamych životopisných údajov. Preto sa
viacerí odborníci pokúsili zostaviť jeho
čo najpresnejší životopis. Vychádzali najmä zo správ Svätého písma, z vtedajších
známych zákonov a z dobových ľudových
zvykov.
Svätý Jozef sa narodil asi v roku 24 pred
Kristom v Betleheme. Neskôr vyrastal
a žil v Nazarete. Na rozkaz cisára Augusta,
ktorý chcel spočítať všetkých obyvateľov,
svätý Jozef s manželkou Máriou odišli
do Betlehema. Tam sa v maštali narodil
chlapec Ježiš. Svätá rodina – Ježiš, Mária
a Jozef – sa zdržala v Betleheme približne
dva mesiace. Hneď po návšteve mudrcov z Východu museli utekať z Palestíny
do Egypta.
Až po smrti kráľa Herodesa Veľkého, ktorý
číhal malému Ježiškovi na život, sa vrátili
späť do svojej vlasti. Usadili sa v Nazarete.
Poslednú správu o svätom Jozefovi zaznamenal svätý evanjelista Lukáš o púti
do Jeruzalema, kde sa dvanásťročný chlapec Ježiš stratil.
V čase verejného vystúpenia Ježiša Krista
svätý Jozef už nežil. O jeho smrti nemáme nijakú konkrétnu správu. Dá sa však
usudzovať, že zomrel v čase, keď mladý Ježiš dosiahol dospelý vek. S veľkou
pravdepodobnosťou svätý Jozef zomrel
v prítomnosti Božieho Syna a Panny Márie.
Preto sa stal patrónom dobrej smrti.
Pápež Pavol VI. v Nazarete dňa 5.januára
1964 vyhlásil, že dom Svätej rodiny je
živá škola evanjelia, kde Jozef zohráva
dôležitú úlohu. Keďže žil v bezprostrednej
Ježišovej blízkosti, je najlepším vzorom
(Pokračovanie na str. č. 3)
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V mesiaci máj 2018 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Ivan Chrenko
Klíž
50 rokov
Terézia Bielichová Klíž
60 rokov
Marta Dobiašová
Klíž
70 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov oslávili
svoje jubileum:
Pavel Neštepný
Klíž
83 rokov
Adolf Medo
Klíž
83 rokov
Margita Sasková
Klíž
87 rokov
Irena Dzianová
Kl. Hradište
87 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

•••••

•••••

Anton Neštepný *1.10.1947 † 2.5.2018
Eva Hudoková, rod. Paliatková

* 7.9.1944 † 16.5.2018

PO ĎAKOVAN I E

Bolesťou unavený, tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
známym, priateľom
a susedom, ktorí spolu s nami odprevadili
na ceste do večnosti
nášho milované ho manžela, otca
a starkého

Antona Neštepného

ktorý nás opustil 2.mája 2018 vo veku
70.rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ a zármutok.
Manželka, deti a brat s rodinami.

číslo 5/2018

20.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v utorok 15.5.2018 v zasadačke
kultúrneho domu v Klížskom Hradišti. Po zahájení a odsúhlasení programu nasledovalo
predstavenie činnosti miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie hosťami – Ing. Iveto u R a n dziakovou,
predsedníčkou MAS
SP a mana žér ko u
Mgr. Darinou Krausovou. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, rozpočtové opatrenia za mesiac marec ako aj správu audítora zobrali poslanci obecného
zastupiteľstva na vedomie. Nosnou témou zasadnutia bolo prerokovanie záverečného
účtu obce Veľký Klíž za rok 2017. Poslanci OZ schválili vlaňajšie hospodárenie obce
bez výhrad a použitie prebytku hospodárenia do rezervného fondu obce. OZ schválilo
aj zriadenie DHZ Obce Veľký Klíž. V rôznom sa poslanci oboznámili s prebiehajúcimi
prácami v obci a s kultúrnymi podujatiami pripravovanými v mesiaci jún.
Ing. Tatiana Sasková

Rokovalo zastupiteľstvo

Aj otcovia majú svoj deň

Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán
občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť
detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú
svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa
konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia
júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov.
V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom
stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.
A tento deň sa slávi aj u nás. Každý máme svojho otca, Pomenovali sme si ho v každej
rodine inak – otec, apo, apko, tatko, tati, otecko... Ako deti vnímali sme jeho lásku cez
spoločne strávené chvíle, hlavne počas
nedelí, lebo v týždni chodil do práce. Ako
deti sme šantili a sem-tam aj niečo vyparatili. A stačil jediný pohľad a vedeli
Základná škola Veľký Klíž pripravuje
sme, že je zle. Jeho ruky boli drsnejšie,
v spolupráci s materskými školami Veľako ruky mamkine, ale znamenali istotu.
ký Klíž a Ješkova Ves podujatie „Deň
Jeho úsmev mal cenu zlata. Stačilo mu pár
otcov“. Akcia sa uskutoční v sobotu 9.
slov, aby povedal, čo bolo treba. Máme
júna o 13,oo hod. na ihrisku na Hôrke.
v pamäti oslavy Medzinárodného dňa žien
z minulosti – 8.marca. Určite, tento deň
•••••••••
má svoje významné miesto v spoločnosti
OZ
Tu
žijeme
– pozýva občanov
dodnes. Druhá májová nedeľa patrí Dňu
na podujatie Jánske ohne - bude sa
matiek. Škoda len, že sa akosi pozabudlo
konať na farme Veľký Klíž v piatok
na to, že už vyše storočie tretia júnová
22.júna 2018 od 18.00 hod.
nedeľa patrí otcom. Nezabudnime teda,
že nielen v tento deň, ale oficiálne vtedy
•••••••••
môžeme tomu svojmu otcovi poďakovať
Folklórne pásmo o svadbách nášho
za to, že bol mamke oporou pri našej výregiónu bude predmetom vystúpenia
chove, príkladom a vzorom pre nás, že
Chor de Clus a dobrovoľných účinkumožno určil správny smer nášmu životu.
júcich dňa 24.júna 2018 vo veľkej sále
Stačia dve slová: VĎAKA,OTEC.
kultúrneho domu v Klížskom Hradišti.
Ing. Zuzana Holáková

POZVÁNKY

Už v minulom čísle sme informovali o návšteve redaktorov Slovenského rozhlasu u nás
aj o prvej odvysielanej nahrávke z našej obce. V poradí druhým vstupom z Veľkého Klíža
bolo rozprávanie Mgr. Márie Zajacovej o Folklórnej svadbe ako súčasti programu súboru
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
Chor de Clus v piatok 4. mája. Súčasťou relácie Panoráma bola pravidelná rubrika „Nárečia
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
slovenskô“ v sobotu 12. mája. V nej bol odvysielaný rozhovor s redaktormi SRo v ktorom
Dňa 21. mája sme si pripomenuli smutné,
na otázky k tejto téme odpovedali Jozefína Bujnová a Mgr. Mária Zajacová.
druhé výročie, čo nás navždy opustila
V týždni od 14.-18.
mája vždy predpoludním na Rádiu Regina
vysielajú reláciu KuliOľga Švecová
nárium. V spomínaných dňoch patrila relácia gazdinkám z Klížskeho Hradišťa. V pondelok
z Klížskeho Hradišťa
Anna Dobiášová rozprávala o Pagáčoch z medvedieho cesnaku a o peste, ktoré z neho
S úctou a láskou spomínajú
pripravuje. Nasledujúci deň Irena Bujnová hovorila o našej tradičnej polievke – zámelkoch.
manžel a syn Pavol.
Pridala aj pozvánku na „Opátstvo“ pričom zdôraznila, že práve májovkové zámelky s klobáskou sú jedlom ktorým pravidelne hostíme
účastníkov tohto podujatia. Jozefína Bujnová
v strede týždňa „varila“ fazuľovú polievku.
bol názov podujatia, ktoré sa konalo vo štvrtok 17.mája 2018 v Slovanskom múzeu
V nasledujúci deň rozprávala o príprave našej
tradičnej sladkej pochutine ktorú voláme perv Brodzanoch. Známy slovenský historik pred osemnástimi rokmi nakrúcal v našej
ky. Klížsko-hradišské kulinárium zakončila
obci jeden z dielov seriálu Stopy dávnej minulosti – Tajomstvo opáta Ladislava. Jev piatok 18. mája Irena Bujnová receptom
den a pol hodinová beseda s legendou histórie rýchlo ubehla. Začínala sa dávnym
na slivkovú omáčku. Ing. Stanislav Holák sa
pravekom, dotkla sa aj histórie opátstva vo Veľkom Klíži, pokračovala na udalosti
s redaktorom Michalom Hercegom rozprával
bohatým stredovekom. Návštevníci sa zaujímali o nové publikácie z vydavateľstva
o klížskej hokejovej lige v pondelok 21.mája.
RAK, ktoré boli po ukončení besedy na predaj aj s podpisovou akciou.
ps
Peter Maťašeje

SPOMIENKA

Na vlnách éteru

Dejiny očami Pavla Dvořáka
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Poďakovanie

Foto - Ing. Ondrej Strmeň
Posledná aprílová nedeľa bola príležitosťou zažiť neobyčajné chvíle na náboženskej
púti k Rotunde sv. Juraja pod Marhátom pri Nitrianskej Blatnici. Slávnostnú svätú omšu
tu za prítomnosti
kamier Slovenskej
televízie spolu
s viacerými kňazmi
celebroval vojenský ordinár biskup
František Rábek. Tak, ako každý rok bol medzi kňazmi aj náš rodák vdp. Mons. Peter
Paliatka.
Súčasťou púte bol
kultúrno-spoločenský program
v areáli rotundy,
v ktorom sa predstavila pesničkárka
Sima Martausová,
mužský spevácky
zbor Mužáci Moravia a ľudová hudba
Bojňanci. Z našej
farnosti sa tejto
významnej udalosti
zúčastnilo jedenásť
ľudí. Desať z nich je
na spoločnej fotografii spolu s otcom
biskupom a našim
rodákom vdp. Mons.
Petrom Paliatkom.
Peter Maťašeje

Tak ako každý rok
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mužskej nábožnosti. Popri práci, o ktorej sme čítali v minulom čísle, sa svätý Jozef vyznačoval neotrasiteľnou vierou a nezištnou láskou.
V rámci Božieho plánu spásy prijal za svoju manželku Máriu, ktorá počala z Ducha Svätého. Rovnako prijal nezastupiteľnú úlohu pestúna, živiteľa a ochrancu dieťaťa Ježiša.
Povedomie, že plní Božiu vôľu, mu dodávalo silu v zápase proti všetkému zlému, čomu
musel čeliť. Jeho viera bola živá, prejavovala sa v skutkoch. Preto ho pokladáme za vzor
živej viery.
Mal odvahu konať dobro. Vynikal v láske k Bohu i k ľuďom. Jeho svedomitá práca bola
vyjadrením pravej manželskej i otcovskej lásky. Tieto Jozefove vynikajúce a nadčasové
vlastnosti boli zasadené do rámca mlčania, ktoré zvláštnym spôsobom odhaľuje vnútorný
portrét tohto muža a umožňuje poznávať jeho hlbokú krásu.
Filozof a humanista Erich Fromm, ktorý mimoriadne vyzdvihoval dôstojnosť človeka, takto
opísal úlohu dobrého otca: „Matka je domom, z ktorého vychádzame, je prírodou, pôdou,
oceánom. Otec nereprezentuje žiaden takýto prirodzený dom. V prvých rokoch života
jeho kontakty s dieťaťom sú veľmi obmedzené a jeho význam pre dieťa v tom období sa
nedá porovnať s významom matky. Ale zatiaľ, čo otec nereprezentuje prirodzený svet,
on reprezentuje druhý pól ľudského života: svet myšlienok, predmetov, ktoré sú dielom
ľudských rúk, svet zákona a poriadku, disciplíny, cestovania a príhod. Otec je ten, kto učí
dieťa, kto dieťaťu ukazuje cestu do sveta.“
Vzhľadom na Ježiša si Jozef veľmi dobre plnil úlohu otca a mal pred Ježišom autoritu,
ktorej sa Boží Syn dobrovoľne podriadil (Por. Lk 2,51). Jozef mu bol pekným obrazom
nebeského Otca, keď verne, podľa Božej vôle, konal všetko, čo mal konať vo vzťahu
k Ježišovi. Vďaka svojej neporušenej vernosti sa svätý Jozef stal dokonalým, živým,
pozemským obrazom nebeského Otca.
Pre nás je svätý Jozef symbolom pracovitosti, vzorom viery a lásky i patrónom dobrej
smrti. Nasledovaním jeho príkladu si môžeme dobre a múdro usporiadať svoj život.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

J V nedeľu 6.mája okolo poludnia naši
občania zbadali požiar v lokalite pod Holienovou za poľovníckou chatou. Po odvysielaní mimoriadneho oznamu v miestnom
rozhlase sa množstvo občanov ponáhľalo
do hory pomôcť chrániť spoločne naše lesy.
Hasiči z Klátovej Novej Vsi zasahovali ako
prví. Z Partizánskeho prišla ďalšia pomoc
v podobe dvoch hasičských áut s posádkou.
Vďaka občianskej pohotovosti, ochote
a spolupráci sa požiar podarilo rýchlo lokalizovať a napriek veternému počasiu,
zlikvidovať. Členovia urbárskej spoločnosti
kontrolovali požiarnisko do večerných
hodín. Osobitne ďakujem aj Vojtechovi
Šelmécimu za poskytnutie minerálok pre
občanov zasahujúcim v teréne.
J O tom, že sa naši občania dokážu rýchlo
zmobilizovať, vieme veľmi dobre. V stredu, 16. mája o 19,oo hod. sa na miestnom
cintoríne v Klížskom Hradišti zišlo týchto 6
žien a jeden muž, ktorí pomohli svojej obci
s úpravou cintorína po kosení: J. Bujnová,
F. Čepanová, M. Zajacová, M. Hlavačeková,
I. Bujnová, E. Pauerová a R. Murko.
L Žiadam „dobrovoľníka“, ktorý už 21.mája odpílil máje pred kultúrnym domom
a obecným úradom, aby si odmenu za vykonanú prácu prevzal na obecnom úrade
u starostky obce. 				
Ing.Tatiana Sasková

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

 „ V pôstnom období sme sa vybrali do kra-

jiny, kde sa narodil, žil, pôsobil Pán Ježiš.
Zo Svätej zeme pozdravujeme všetkých čitateľov.“ Tak znie text pôsobivej pohľadnice
zo známkou Palestíny a pečiatkou mesta
Betlehem. Poslali nám – vám ju Gabi a Ivan
Beňoví.
 Sviatosť Prvého svätého prijímania
prijalo v nedeľu 6. mája 14 detí z našej
farnosti. Sedem dievčat a sedem chlapcov bolo stredobodom pozornosti počas
slávnosti ktorú ich rodičia a ďalší zainteresovaní vzorne pripravili. Deti pripravoval
správca našej farnosti vdp. Anton Kováčik.
 Pondelok 7. mája bol dňom pravidelného
stretnutia členov MO Jednoty dôchodcov
Slovenska. Na Urbársku chatu prišlo 22
členov. Pripravovali stretnutie s Kolačancami pri kaplnke sv. Rodiny na Cerkoch.
Dôležitým bodom stretnutia bola prihláška
na 13. Okresnú Olympiádu seniorov v Partizánskom. Pekným momentom bola oslava
jubileí Marty Dobiašovej a Anny Valúchovej.
 V dňoch 11.-12.mája sa na výstavisku
Expocenter v Trenčíne konala výstava
cestovného ruchu Region Tour Expo. Krásy
Stredného Ponitria prezentovala jeho
manažérka Mgr. Darina Krausová. Spolu
s ňou región a kroj našej obce reprezentovala Ing. Zuzana Holáková, Jej výrobky
zaujali mnohých návštevníkov.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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TRADIČNÁ SVADBA V MINULOSTI A DNES – 3.časť
zásnuby, ohlášky, pozývanie
hostí na svadbu.
Priezvedy sú vlastne zisťovanie
záujmu vydať a oženiť mladých.
Keď už bol predbežný súhlas,
išiel na pytačky mladý zať so
starým svatom alebo krstným
otcom. Mal by mať dobre „podrezaný“ jazyk, lebo hovoriť treba veľa a často aj za ženícha.
A vydarené pytačky bolo treba
potvrdiť dobrou pálenkou. Zásnuby sa konali za účasti oboch
rodín v dome mladej nevesty. Išlo o verejné potvrdenie dohody.
Obradným zvykom bolo spájanie
rúk mladých nad chlebom, výmena zásnubných darov ( boli
rôzne: vyšívaný ručníček, prsteň,
jablko, pierko). Na zásnubách
sa zisťoval aj majetok, teda aké
veno dostane nevesta. Mladý
zať musel za nevestu zaplatiť,
dať závdavok. Ak sa z nejakého
dôvodu rozhodla rodina nevesty zásnuby zrušiť, musela
prijatý závdavok vrátiť. Ak zrušil ■ V roku 1954 sa vydávala Anna Stanková. Za manzásnuby mládenec, snúbenica žela si brala Domina Maťašeje. Nad hlavami manvraj závdavok nevrátila.
želského páru je nápis: Rozličný tovar. Vraj Imriško
Po zásnubách sa na fare spisovali Bujna ich tam postavil, oni si neuvedomili, že majú
ohlášky. Niektorí informátori nad hlavami onen nápis. To viete, na svadbách sa
spomínali, že prvé ohlášky v kos- robili a robia aj takéto vtipy...
tole nemajú snúbenci počuť,
zváčom mohla byť aj chudobnejšia žena,
lebo podľa povery by sa im narodili nepodarené deti. Po zásnubách sa používalo pričom vždy niečo dostala: mak, orechy,
fazuľu, múku a iné trvanlivé potraviny.
pomenovanie verenec a verenica.
Na svadbu sa pozývalo dvakrát, dokonca aj
V čase ohlášok sa dokončovala výbava
nevesty, šil sa rubáš z bieleho plátna, spod- ráno v deň sobáša: „ Ňehali vás pozdravuvať
nice, sukne, čierne zástery, návlečky na pe- mladoženísi aj svadobní roďičie, abisťe ich
riny, pretkávali sa obrusy, vyšívali čepce, prišli otprevaďiť k svetému sobášu.“
napĺňali sa periny čerstvo nadriapaným V deň sobáša sa svadobní hostia z kažperím. Týždeň, dva pred svadbou poverení dej strany stretli vo svadobných domoch.
družbovia – zváči, honcúri pozývali blíz- Po občerstvení ženích a jeho svadobníci
ku i vzdialenejšiu rodinu na svadbu. Ale išli s muzikou po nevestu. Chudobná rodina mala len malú muziku: harmoniku
a bubon. Starý družba niesol paloš – drevenú palicu ozdobenú ručníkmi, stuhami.
Družbovia cestou tancovali s palošom,
výskali, vyskakovali.
V svadobnom dome nevesty ich pohostili
koláčmi a vraj sladkou pálenkou. Družičky
pripínali pierka z rozmarínu. Všetci však
boli zvedaví na nevestu, ktorá bola doposiaľ skrytá. Družba alebo krstná privádzali
nevesty ukryté pod plachtou, staré, škaredé. Napokon tú pravú. Tento žartovný zvyk
sa na niektorých svadbách doposiaľ koná.
V dome mladej nevesty starý svat vykonal
obradnú odobierku. Budúci mladomanželia
pokľakli pred rodičov, poďakovali za výchovu, odprosovali ich a žiadali požehnanie.
Potom sa už obe svadobné družiny mohli
vydať na cestu do kostola.
■ Svadobná téma vzbudila veľkú pozornosť aj na nedávnej výstave svadobných
Mgr. Mária Zajacová
fotografií.
Foto – Peter Maťašeje
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zorganizovať veselie je náročná vec. V minulosti pri tom pomáhala najbližšia rodina, ktorá sa zhostila svadobných funkcií:
starý svat (starejší), mladý (prvý) družba,
pytač ( krstný otec mládenca), zo strany
mladej nevesty, prvá družica, oddavač
(krstný otec), široká (krstná mama, okrem
iného, mala za úlohu strážiť nevestu). Každý z nich mal svoje povinnosti, ktoré si
plnil pred svadbou i počas svadby. Funkciu
starejšieho mohol robiť aj výrečný muž,
ktorého si rodina zabezpečila. Zachoval sa
rukou písaný dokument pána Šimona Sasku,
na svadbách robieval funkciu starejšieho,
a  z pozostalosti pána Jána Benku útržky
z brožúrky Ernestína Viteka: Slovenské
veselie (rok vydania neuvedený), v ktorej
boli rozpísané funkcie a povinnosti družbov
zváčov i povinnosti starých svatov. Citujem
z brožúrky:
Oznámenie úmyslu vstúpiť do stavu manželského a zvanie hosťov
Veľactení priatelia! Prichádzame k vám s tým
cieľom, aby sme vám oznámili, že poctivý(slobodný) mládenec (vdovec) zaumienil si stav
mládenecký (vdovecký) zameniť a do stavu
manželského vstúpiť a k tomuto cieľu vyvolil
za družku života svojho, poctivú (slobodnú)
pannu (vdovu) N.N.
Poneváč je to nielen v obyčaji, ale aj cit ich
k tomu viaže, aby tento vážny skutok bez
drahých príbuzných nekonali, požiadaní sme
boli od výšmenovaných osôb, aby sme v ich
mene poprosili vás, by ste boli tak láskaví
ich pozvanie vyslyšať, týmto nepohrdnúť
a na deň sňatku (dátum) k ich svadbe milostive uponížiť sa ráčili.
(Mladší družba): Ja sa tiež prihováram
k slovám staršieho kamaráta, aby ste našou úprimnou prosbou nepohŕdali a našimi
milými hosťmi boli.
Predsvadobné obdobie možno rozčleniť na tieto časti: priezvedy, pytačky,
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PRV Ý KRAČINÁRSK Y GULÁŠ

Určite ste si všimli, že pred časom tesne
za križovatkou pri obchode Coop Jednota
smerom na cintorín osadili drevenú tabuľu
s textom KRÁČINY. Upevnená je na rozdvojenom kmeni stromu. Písmená sú pekne
vyrezané do dreva. Povedali sme si – pekné,
veď tento názov sa snáď odjakživa používa.
Keď v miestnom rozhlase zaznela
pozvánka Kračinárov na túto akciu, veru,
vyvolala riadnu zvedavosť. Prišiel deň
D - 5.mája,keď sme sa v podvečerných
hodinách horúceho, ešte stále jarného
dňa, pomaly schádzali na miesto „činu“.
Každý po svojom - pešo, na bicykli alebo
autom. Už z diaľky sme videli postavené
stánky, rozložené stoly a lavice na sedenie.

A samozrejme aj kotlíky, v ktorých sa varil
guláš. O priazeň hostí sa uchádzalo päť
rodín- Jozefa a Janky Chrenovej, Gitky
Hudokovej, Julky Hollej, Mareka Krupicu
a Dušana Hudoka (na spoločnej snímke).
K dobrému gulášu neodmysliteľne patrí
aj nápoj Slovákov – pivo, ktoré podávala
Dáša Hudoková. Znela hudba z reproduktorov, ale prišiel aj Juraj Kňaze so svojou
harmonikou a ten hral ľudovky na želanie.
Prišli ľudia z celej dediny, všade sa ozýval
štebot detí, ktorých bolo neúrekom. Guláše
sa pomaly dovárali a my sme chutnali. Boli
aj takí, ktorí vyskúšali všetky. Nechýbalo
ani vzrušenie, lebo „z ľudu“ vybraná porota
ochutnávala jednotlivé vzorky gulášov.

Bolo to fér, lebo boli očíslované, nie označené menom kuchára. Podčiarknuté, sčítané - najviac chutil guláš od Krupicov. To
už sa pomaly stmievalo a večer hrali naši
na MS v hokeji jeden zo svojich zápasov.
Nemuseli sme sa ponáhľať domov, aby sme
ho videli. Na dome víťaza bolo zavesené
biele plátno, na ktorom sa tento zápas
sledoval.
Možno len skonštatovať, že tento večer
mal všetkých päť P. Vďaka všetkým organizátorom z Kráčin za skvelý zážitok. Aj takto
sa to dá. Dobrá vec sa podarila – ľudia boli
spolu, spolu sa rozprávali, bavili a možno
si povedali – aj v našej ulici urobíme niečo
podobné. Uvidíme. Každopádne, veríme, že
guláš sa na Kráčinách nevaril naposledy.
Ing. Zuzana Holáková

Úspechy na pokračovanie

Foto - Peter Kňaze, Kráčiny

Záver jarnej súťažnej sezóny v roku 2018
patril druhému ročníku súťaže Extrifitslovakia Cup, ktorá sa 28.apríla konala
v Michalovciach. Divákom a aj rozhodcom
sa na pódiu v Mestskej športovej hale napokon predviedlo 121 športovcov v celkovo
15. kategóriách. Na podujatí štartovala aj
čerstvá Majsterka Slovenska Zdenka Dobiašová. A zažila tam opäť veľký úspech. Dve
prvenstvá a zlaté medaily hovoria za všetko. Zdenka ovládla kategóriu bodyfitness
a získala aj cenu pre absolútnu víťazku
celého podujatia. K úžasným výsledkom
ktoré dosahuje pod vedením Alexandra
Hlobíka jej znovu môžeme len blahoželať!
Peter Maťašeje

Iba o rok mladšie od mesačníka Nový Clus

je turistické podujatie s názvom Po stopách klížskeho opátstva. V nedeľu 20. mája o desiatej hodine
účastníkov srdečne vítali organizátori už jeho
22. ročníka – za KST Ostrá predseda Vladimír Sasko, za Nový Clus
šefredaktor Peter Maťašeje, ktorý spomenul, že pozvánka na podujatie odznela aj vo vysielaní rozhlasu a televízie a na základe toho
k nám zavítali viacerí turisti. Aj starostka obce Ing. Tatiana Sasková
všetkých privítala a popriala veľa pekných zážitkov. Počasie sa
ukazovalo dobré, čo viac si môžu organizátori ale aj turisti priať?
Ako vodca bol určený Peter Kňaze a na konci zabezpečoval plynulý
priebeh túry Ing. Ondrej Strmeň. Na trasu sme sa vydali s optimizmom.
Všetkých 111 zapísaných turistov - okrem domácich aj zástupcovia

■ Veľmi milým momentom podujatia sú účasti rodičov a ich detí.
Tak, ako to bolo v prípade rodiny Petra Kňaze s manželkou Jankou
a synom Sebastiánom.
Foto – Jozef Brida ml.

ďalších 21 obcí a miest: Ješkova Ves, Turčianky, Klátova Nová Ves,
Bošany, Nedanovce, Solčany, Nitrianska Blatnica, Dolné Otrokovce,
Práznovce, Malé Uherce, Veľké Kršteňany, Oslany, Dolné Vestenice
Jelšovce, Šurianky, Partizánske, Topoľčany, Bánovce n/B., Nitra, Bojnice,
Prievidza. Zastúpené boli všetky vekové kategórie – od najmenších
detí až po najstarších. Tými boli 83 ročný Pavel Neštepný (najstarší
člen KST Ostrá) a o rok mladší Jozef Brida st. z Partizánskeho.
Začiatok túry patril obhliadke našej najvýznamnejšej historickej pamiatke románskemu kostolíku svätého Michala. S jeho históriou nás
oboznámil Peter Maťašeje. Pokračovali sme cez Besiedky a Jalšov ku
kaplnke sv. Rodiny kde bola krátka prestávka na občerstvenie. Naše
kroky odtiaľ smerovali na Hlboké, kde viacerých z nás prekvapila
nová kaplnka. Toto bolo to správne miesto na spoločnú foto. Keďže
bol práve čas obeda, siahli sme po zásobách energie, aby sme vládali
kráčať ďalej. Nenáročnou trasou sme pokračovali ku Kamennej bráne,
lenže aby sme ňou mohli prejsť, bolo potrebné prekonať malú strminu. Zvládli sme to úspešne a čakala nás už iba cesta k poľovníckej
chate cez sedlo pod Plešovicou. V cieli putovania nás čakalo tradičné
občerstvenie – klížske zámelky. A veruže nám chutili. Dôkazom
bol záujem viacerých turistov o dupľu. Kuchárky Marta Dobiašová
a Helena Juríčeková si právom vyslúžili pochvalu. Aj kávičkári si
prišli na svoje a nechýbalo ani orosené. Nemožno nespomenúť, že
pri chate nás čakali novučičké stoly aj lavice. A boli sme určite prvá
skupina, ktorá ich vyskúšala. Aj tento moment nepochybne zabodoval
a prispel k celkovému dojmu z turistickej nedele.
Veru, už neuveriteľných 22 rokov sa v máji stretávajú milovníci prírody a histórie v našej obci a spoznávajú jej okolie. Viacerí sa tohto
podujatia zúčastňujú už pravidelne, iní prišli po prvý raz. Koľkí z nich
majú doma všetky účastnícke diplomy? Tento posledný určite všetci
a ak prídu aj o rok, do zbierky im pribudne ďalší. Budeme sa tešiť.
Ing. Zuzana Holáková
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Motokrosári
na domácej trati

Obecný športový klub – Automotoklub Veľký
Klíž usporiadal dňa 13. mája 2018 na domácej
trati v Ješkovej Vsi na Brodoch v poradí tretí
závod sedemdielneho seriálu Slovenského
pohára spojeného s Regionálnym pohárom
západ SCRUB motocross cup 2018 v motocrosse.
Na kvalitne pripravenej trati sa za pekného
slnečného počasia na závodoch zúčastnilo 181
pretekárov z celého Slovenska, ktorí predviedli
pekné športové výkony. Týchto pretekárov prišlo podporiť i veľké množstvo divákov a priaznivcov motocrossu, ktorí prispeli svojou účasťou
k športovo prežitej májovej nedeli.
Na uvedenom závode domáci klub reprezentovali i naši jazdci a to:
Simona HUDOKOVÁ so štartovým číslom 19,
ktorá v celkovom poradí obsadila 11. miesto,Marek LADICKÝ so štartovým číslom 47 v triede junior 125 ccm obsadil v celkovom poradí
vynikajúce 2. miesto,
Dávid HÚDOK so štartovým číslom 323 v triede
profi do 500 ccm obsadil v celkovom poradí 5.
miesto. V triede hobby do 500 ccm nás reprezentovali dvaja jazdci a to Dušan HUDOK so
štartovým číslom 19, ktorý v celkovom poradí
obsadil 8. miesto a Imrich BUJNA nml. so štartovým číslom 228, ktorý po dlhoročnej prestávke
znovu sadol na motocrossovú motorku a obsadil
pekné 4. miesto.
Napokon posledný jazdec ktorý reprezentoval
domáci klub bol prezident klubu Bc. Rudolf MIHALEJE so štartovým číslom 50 v triede superveterán nad 50 rokov, ktorý obsadil v celkovom
poradí 10. miesto.

Mimo uvedených jazdcov sa nám v závode
predstavili i naši najmladší jazdci a to Marek
NAJMAN so štartovým číslom 14 (na snímke Veroniky Halmovej) a Matúš DEVIATKA so
štartovým číslom 9, ktorých sme mohli vidieť
v jazde z jazdcami do 65 ccm, avšak vzhľadom
k tomu, že obaja jazdia ešte len kubatúru do 50
ccm jazdili mimo nároku na body.
Ostatní jazdci klubu sa závodu nezúčastnili
a to už či z dôvodu zranenia alebo ich zradila
technika.
Za podporu klubu a pomoci pri usporadúvaní
závodu výbor OŠK – AMK Veľký Klíž touto cestou
ďakuje všetkým svojim členom ako i ostatným
priaznivcom motocrossu, ktorí boli nápomocní
pri jeho organizovaní.
Bc. Rudolf Mihaleje
Prezident OŠK-AMK Veľký Klíž

Návrh loga - Peter Maťašeje
Realizácia - Lucia Korytárova
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21 . k o lo 29. 4.
2018 OŠK
Veľký Klíž –
TJ Ostratice
1:4(1:3)
Gól OŠK: Belianský S.
Zostava OŠK
: Michal - Kňaze M., Chrenko
I., Kučera J.,
Chrenko J., Kalina M., Bielich
P., Maťašeje
V., Belianský
S . , St a n ko
Marek , Kudali : Bujna I.,

čera M. StrieStanko T.
Hostia boli od prvej minúty o niečo futbalovejší
a dôsledným dostupovaním nás neustále dostávali pod tlak. V 18. minúte sa do úniku dostal
Samuel Belianský a zoči-voči brankárovi nezávahal - 1:0. To však bolo z našej strany všetko
a hostia do polčasu dokázali skóre otočiť, keď
v 28. minúte vymietol šibenicu našej brány
Magát, v 33. minúte sa presadil Paulen a v 44.
skóroval Bernát. V druhom polčase sme sa
snažili niečo s výsledkom urobiť, žiaľ, niekoľko
našich šancí zostalo nevyužitých. Na druhej
strane hostia využívali protiútoky a vďaka nepremeneniu 100% šancí pár krokov pred bránou
sme nezaznamenali omnoho vyššiu prehru.
Na konečných 1 : 4 upravil v 87. minúte Ševčík.
22. kolo 6. 5. 2018 OŠK Veľký Klíž – Naše Podhorie o.z. 4 : 1 ( 1 : 0 )
Góly OŠK: Bielich Jozef, Chrenko J., Hlavačka
T., vlastný
Zostava OŠK: Michal - Kňaze M., Stanko T., Bielich
Jozef, Chrenko J., Kalina M., Bielich P., Maťašeje
V., Belianský S., Stanko Marek, Bielich Jakub.
Striedali: Bujna I., Hlavačka T., Meluš.
Úvodné minúty patrili jednoznačne nám a súpera sme takmer nepustili k lopte. Aj keď sme
mali viac loptu na našich kopačkách, náš tlak
bol platonický. V 13. minúte vystrelil spoza
šestnástky Patrik Bielich a jeho strela skončila
na brvne hosťujúcej brány. Hostia sa snažili hrať
na nakopávané lopty, avšak väčšina z nich bola
nepresná. Prvý gól zápasu prišiel v 36. minúte,
kedy si loptu z rohového kopu zrazil do vlastnej
brány Adamec. Obraz hry sa v druhom polčase
mierne zmenil, hostia začali lepšie kombinovať
a dostávali sa aj k našej bráne. V 61. minúte
strelil potrebný gól na 2 : 0 Juraj Chrenko, ktorý
doklepol z pár krokov odrazenú strelu. V 75.
minúte sa presadil strelou z uhla Jozef Bielich
a bolo rozhodnuté. Posledný gól nášho mužstva vsietil Tomáš Hlavačka (navrátilec po 9
rokoch), ktorý po nepremenenej penalte Patrika
Bielicha pohotovo dorážal. Za zmienku stojí, že
v danej chvíli bol na ihrisku minútu. Ako sa má
pokutový kop premieňať, ukázal v 84. minúte
Botka a stanovil konečné skóre - 4:1.
23. kolo 12. 5. 2018 TJ Rybany - OŠK Veľký
Klíž 2 : 2 ( 1:1 )
Góly OŠK: Holák, Bielich P.
Zostava OŠK: Michal - Kňaze M., Holák, Hlaváček
P., Chrenko J., Kalina M., Bielich P., Maťašeje
V., Belianský S., Stanko Marek, Bielich Jakub.
Striedal : Stanko T.
Hneď po úvodnom hvizde sme sa zahryzli
do súpera a v prvých troch minútach sme mali
dve veľmi dobré príležitosti na skórovanie.
Prvý gól prišiel v 6. minúte, keď presne k žrdi hlavičkoval po rohovom kope Holák. Gól
nám naopak akoby uškodil a domáci postupne
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prebrali iniciatívu. Hra sa odohrávala prevažne
medzi šestnástkami. Nepresnými prihrávkami
sme dovolili súperovi viackrát nás dostať pod
tlak. Vyrovnanie prišlo v 44. minúte, kedy prísne
nariadený pokutový kop premenil Kramár. Druhý
polčas sa viac bojovalo ako hralo, k čomu viedli
aj nepresné výroky rozhodcu. V 57. minúte šli
domáci do vedenia. Výkop brankára podcenila
naša obrana a po nedorozumení s našim brankárom zakončoval Kasala. Vyrovnať sa nám
podarilo v 68. minúte. K priamemu kopu sa
postavil Patrik Bielich a za pomoci domáceho
hráča lopta skončila v bráne - 2:2. Ten istý hráč
po krásnom sóle takmer cez pol ihriska nedokázal zakončiť, keď obrana pozične zasiahla.
Gól na kopačke mal v 75. minúte Marek Stanko,
avšak z hranice pokutového kopu trestuhodne
minul. Skóre zápasu sa už nemenilo a odniesli
sme si cenný bod.
24. kolo 21. 4. 2018 OŠK Veľký Klíž – OFK Nedanovce 1 : 4 ( 0:2 )
Gól OŠK: Bielich Jakub
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Marko M.,
Hlavačka T., Chrenko J., Kalina M., Bielich P.,
Maťašeje V., Belianský S., Holák, Bielich Jakub.
Striedali: Igaz, Kalina D.
Prvý polčas sa hral prevažne na našej polovici
a hostia sa dostali vďaka aktivite aj k zaslúženému vedeniu. V 17. a 35. minúte sa presadil
Žák a vytvoril hosťom dvojgólový náskok. V 55.
minúte hlavný rozhodca prerušil stretnutie pre
nepriaznivé počasie. Práve to nám akoby dodalo
sebavedomie, osmelili sme sa a postupne sme
hrozili aj my. Zníženie prišlo v 79. minúte, keď
horný roh brány vymietol Jakub Bielich. Vyrovnať sa nám už, žiaľ, nepodarilo. Hostia v samom
závere pridali ešte dva góly zásluhou Borchu
a Kosibu a odniesli si tri body.
25. kolo 27. 5. 2018 TJ Sokol Biskupice - OŠK
Veľký Klíž 2 : 1 ( 0 : 1 )
Gól Ošk : Stanko Marek
Zostava Ošk : Michal - Chrenko I., Marko M.,
Hlavačka T., Chrenko J., Kučera J., Bielich P.,
Maťašeje V., Belianský S., Stanko Marek, Kalina
D. Striedali : Meluš, Kučera M.
Zápas sa poriadne ani nezačal a v 4. minúte sme
už viedli, kedy po rohovom kope a následnej
trme-vrme našiel Ivan Chrenko na zadnej tyči
Mareka Stanka a ten už nemal problém zasunúť
loptu do prázdnej brány. Hra sa odvíjala medzi
šestnástkami a domáci postupne prebrali aktivitu
na svoje kopačky. Napriek tomu sa im nepodarilo
vážnejšie ohroziť našu bránu. V 20. minúte sa
rútil v samostatnom úniku na domáceho brankára Kalina, avšak zaváhal. Druhý polčas sa hral
prevažne na našej polovici, no domáci si nevytvárali šance. V 53. minúte sme opäť nedokázali
zakončiť únik zoči-voči brankárovi, Belianský sa
do zakončenia nedostal. Od tej chvíle domáci
vrhli všetky sily do útoku, z čoho pramenilo
vyrovnanie v 57. minúte zásluhou Vlnku. Keď
sa zdalo, že si odnesieme aspoň bod, prišla 89.
minúta a strela spoza šestnástky na prekvapenie
všetkých skončila až v našej bráne - 2 : 1. V zápase
sa ukázalo rozhodujúce naše nevyužitie 100%
šancí, za čo sme neskôr pykali. 
MaS
Výsledky prípravky za máj 2018
12.kolo 28.4. Kolačno -V. Klíž 12:2 (5:1)Góly
OŠK: Kučera Michal-2
17.kolo 1.5. Šimonovany - V. Klíž 7:2 (2:1) Góly
OŠK: Bielich B., M. Kučera
9.kolo 8.5. Oslany- V.Klíž12:1 (5:1) Gól OŠK:
Martiška Timotej
14.kolo 12.5. V. Bielice - V. Klíž 9:0 (6:0)
13.kolo 21.5. V. Klíž- Chynorany 2:22 (1:14)
Góly OŠK: Kučera Michal- 2
16.kolo 26.5. voľno
MiS
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