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Pozvanie do Bratislavy bolo už tak ako dvakrát predtým svojím spôsobom
vzrušujúce a lákavé. Nechýbala zvedavosť, napätie a nádej, že snáď sa niečo podarí.
Lebo je to tak vždy, keď sa zapojíte do súťaže a čakáte. Úspech je lákavý a chce ho
každý. Celoslovenská novinárska súťaž o najlepšie miestne a regionálne noviny bola
výzvou. Určite. Na 4.novembra do priestorov Slovenského syndikátu novinárov na
Župnom námestí v Bratislave boli pozvaní všetci tí, ktorí si aj takouto formou chceli
preveriť svoje kvality, zapojili sa do súťaže (podanie oficiálnej prihlášky, zaslanie
niekoľkých výtlačkov podľa výberu šéfredaktora) a chceli sa dozvedieť, či ich
novinárska práca zaujme tých najpovolanejších.
Odborná porota vyberala z viac ako 330 časopisov a novín, ktoré boli súčasťou 110
súťažných prihlášok. Časopisy a noviny hodnotila v šiestich kategóriách: obce do
1 000 obyvateľov, obce nad 1 000 obyvateľov,
mestské časti, mestá, regionálne, kultúrnoinformačné a kultúrnoturistické
noviny
a časopisy.
Kritériami
hodnotenia
boli
publicistická kvalita a odborná fundovanosť
obsahu periodika, tematické a obsahové
zameranie, jazyková úroveň, výtvarné a
typografické spracovanie a polygrafický výstup.
Porota navrhla udeliť 19 súťažným novinám
a časopisom umiestnenia v 1. až 3. poradí, dve
čestné uznania a dve mimoriadne ceny –
generálneho riaditeľa Národného osvetového
centra a Ministerstva obrany SR.
Súčasťou podujatia bol aj odborný rozborový seminár. Členmi odbornej poroty boli
zástupcovia
organizátorov
súťaže, ktorými boli: Národná
osveta s garanciou Národného
osvetového centra, Slovenský
syndikát novinárov – Klub
regionálnej a podnikovej tlače,
Katedra
žurnalistiky
Filozofickej
fakulty
UK
v Bratislave, Združenie miest
a obcí Slovenska a Obecné
noviny. Tohtoročná súťaž sa
konala
aj
v spolupráci
s Fakultou
masmédií
Paneurópskej
univerzity
a s mediálnou
podporou
TASR. Tak sme sa vybrali. Na
rozdiel od predchádzajúcich
účastí zástupcov Nového
Clusu bol na vyhodnotení len
šéfredaktor,
ktorého
sprevádzala manželka a dcéra.
Svojou účasťou prišla Nový
Clus podporiť aj naša
dlhoročná dopisovateľka a
spolupracovníčka
Mária
Kňazejová. Hľadali sme známe

tváre, no nikto iný sa neobjavil (informáciu
samozrejme dostali viacerí, ktorí sú nejakým
spôsobom spojení s Novým Clusom). Doslova
prekvapením bolo, že ani nikto iný z regiónov
Partizánske a Topoľčany na slávnosť neprišiel.
To, na čo sa najviac čakalo prišlo po trinástej
hodine. A hneď pri ohlásení prvého oceneného
periodika sme sa mohli tešiť. Tretie miesto
v celkovom poradí novín a časopisov obcí do 1000
obyvateľov. To však nebolo všetko. Mimoriadna
cena Ministerstva obrany a opäť Nový Clus!! Toto
ocenenie sme dostali za seriál o vojakoch z klížskej
doliny, ktorí bojovali v I. svetovej vojne.
Nezabudnuteľné
chvíle.
Blahoželania,
fotografovanie, rozhovor so šéfredaktorom do
médií. Navyše zistenie, že Nový Clus, to je už
renomovaná značka v odbornej novinárskej
verejnosti (vyplývalo to z diskusií a rozhovorov na
bankete po slávnosti). Boli to silné momenty, na
ktoré sa nezabúda…. Po Čestnom uznaní, ktoré
obdržal Nový Clus v roku 2005 je to už tretie
novinárske ocenenie v histórii našich novín.
Zásluhu na tom majú všetci, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na ich existencii. Redakčná
rada, ale aj celá rodina dopisovateľov a
spolupracovníkov, bez ktorých by Nový Clus nebol
tým, čím je.
Samozrejme, počas uplynulého obdobia sme
urobili aj niekoľko chýb (kto robí, robí aj chyby) a
niektoré záležitosti by sme urobili inak, no vždy je
priestor na poučenie sa. V našej práci chceme
pokračovať a snažiť sa robiť stále lepšie a
zaujímavejšie vydania jednotlivých čísiel našich
novín. Chceme byť spokojní my v redakcii, ešte
vždy máme ambície porovnávať našu prácu aj
v odborných kritériách v rámci novinárskych súťaží.
No čo chceme predovšetkým, je to, aby sme stále
mali čo ponúknuť našim čitateľom. Aby v každom
novom čísle našli niečo nové, možno prekvapujúce
a aby ho vždy očakávali aspoň tak, ako doteraz.
Peter Maťašeje, šéfredaktor
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Už po tretíkrát som prijala pozvanie
redakcie novín Nový Clus (ako hosť) na
vyhlásenie výsledkov súťaže regionálnej
tlače, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.
novembra 2011 na Slovenskom syndikáte
novinárov v Bratislave.
Na úvod sme si vypočuli hodnotnú,
odbornú prednášku s poukázaním na klady
a zápory pri tvorbe novín. Potom
nasledovalo prečítanie pravidiel – kritérií pri
vyhodnocovaní jednotlivých obecných
novín, ktoré boli veľmi tvrdé. Pozorne som
sledovala prísnu kritiku nedostatkov, ale
bolo i kladné hodnotenie. Všetci sme ticho
očakávali vyhlásenie súťaže - teda

Nový Clus

Tvorivé dielne

číslo 11/2011

.

Keď klope advent na dvere, všetci sa tešíme na Vianoce. Advent je akousi vstupnou bránou k
najkrajším sviatkom kresťanského roka. Aby sme si ho sprítomnili v našich domovoch, zhotovujeme si
tradične adventné vence. Tento
rok na žiadosť viacerých žien
kultúrna komisia zorganizovala
tvorivé
dielne. Konali sa v
zasadačke KD v stredu 23.
novembra
v podvečerných
hodinách. Na programe boli
adventné vence ale i zdobenie
medovníčkov.
Krátko po pol piatej popoludní do
VYZNAMENANIE
zasadačky prichádzali staršie i
víťazov. Na naše veľké prekvapenie ako
mladšie ženy, niektoré v sprievode
prvých vyvolali: Nový Clus, Veľký Klíž a my
detí. V kuchyni sa už miešala
sme od radosti nemohli uveriť, čo sme
snehobiela poleva. Na stoloch
práve počuli. Potom nastali tie pribúdali vetvičky, sviečky, ozdoby. Júlia Tomanová sa podujala predviesť svoje aranžérske schopnosti a
najšťastnejšie chvíle, hodnotenie vybranej postupne ozdobovala krásne veľké vence. Jeden do aktuálne modernej červeno-zlatej farby, druhý
témy „Spomienka na našich vojakov z 1. klasicky fialový. Oba boli samozrejme zo živého materiálu. Ochotne ukázala techniku viazania venca,
svetovej vojny“. Kladne bola hodnotená aby bol pevný a bohatý. Zodpovedala na množstvo zvedavých otázok týkajúcich sa zhotovenia
zvolená téma k 90. výročiu od skončenia samotného venca z rôznych materiálov - zo slamy, machu, drôtu... Moderná doba priniesla inováciu
tejto vojny, ako i obsah jednotlivých klasického kruhového venca v podobe ikebany, na ktorú sa podujala Hermína Korcová, o ktorej vieme,
článkov,
doplnených
dobovými že pri svojej tvorbe rada využíva prírodný materiál.
fotografiami. K hlavnému diplomu, zlatej
Techniku zdobenia medovníčkov zasa ukázala Emília Lackovičová. Z hlúčika zvedavých žien padali
medaile a knihám, bol ešte v druhom kole otázky, ako piecť medovníčky, čím ich potierať a kedy, ako pripraviť polevu, či je lepšie zdobiť
odovzdaný i diplom MO SR, ktorý sme kornútkom, alebo vrecúškom, ako odložiť zvyšnú polevu na ďalší deň... Skrátka otázok bolo veľa a
dostali iba my. A tak z prvej spomienky na odpovedí tiež, lebo na každú z nich má každý svoj gríf. Ale dôležité bolo vymeniť si skúsenosti.
týchto vojakov vznikol seriál 12-ich Nasledovali pokusy o zdobenie s rôznym výsledkom. Že to nie je jednoduché, ale pri troche trpezlivosti
článkov, ktoré sa uverejňovali po celý rok sa to dá zvládnuť, zistila aj Gabriela Tresterová, ktorá najskôr povedala, že to ona nikdy nedokáže a
2008.
potom sa jej podarilo na prvýkrát ozdobiť celkom pekné srdiečko. Nie nadarmo sa vraví, že trpezlivosť
Po prečítaní týchto článkov sa dnešní ruže prináša. To dokázali aj deti, ktoré si tiež vyzdobili zopár kúskov, ktoré chceli aj zjesť. Takže
naši obyvatelia po 90-tich rokoch dozvedeli nasledovala aj ochutnávka prinesených medovníčkov a výmena receptov.
o utrpení vojakov v ťažkých bojových Nechýbali slová vďaky a uznania tým, ktorí predviedli svoj kumšt a odovzdali svoje skúsenosti všetkým
podmienkach, ako i o bolesti a smútku záujemcom. Snáď sa stretneme niekedy nabudúce pri inej tvorivej činnosti, tak ako v minulosti.
v ich rodinách.
Text - Ing. Zuzana Holáková, foto - Mária Šusterová
Mária Kňazejová, Bratislava ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
V januári 1996 vďaka myšlienke vtedajšieho poslanca OcZ a hlavného iniciátora
vydávania obecných novín Miloslava Sasku, vtedajšiemu starostovi Ing. Antonovi
Stankovi, redaktorom pod vedením Petra Maťašeje a jeho sestre Marike, ktorá graficky
dotvorila logo a hlavičku novín vyšlo prvé číslo periodika Nový Clus. Toto médium hľadá
a nachádza už 16. rokov témy a vydavateľ prostriedky venovať sa veciam na lokálnej
úrovni. Oboznamuje obyvateľov s činnosťou vedenia obce, čitateľov s aktuálnym
životom a dianím v spoločenstve obecnom, cirkevnom. Periodikum je žriedlom
historických informácií, tradícií, fotografickej dokumentácie.
Pravidelne mesačne
monitoruje v obci komunálnu politiku, športové a kultúrne aktivity dianie v obci.

V piatok 4. novembra 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave
odborná porota hodnotila 330 prihlásených novín a časopisov z celého Slovenska, ktoré
boli vydávané za ostatné štyri roky. Je to pre mňa veľkým zadosťučinením a teším sa o
to viac, že v období od 1.1.2008 do 30.4.2011, teda za tri roky môjho starostovania bol v
kategórii obcí do 1000 obyvateľov ocenený Nový Clus a získal 3. miesto. A k tomu ešte
Ministerstvo obrany SR udelilo ocenenie za seriál o vojakoch z prvej svetovej vojny,
ktorého autorom bol Peter Maťašeje a logo vytvorila jeho sestra Marika. Som rád, že som
po nástupe do funkcie starostu v roku 2007 ponúkol Petrovi Maťašeje, aby znovu viedol ▲ Šéfredaktor s manželkou a dcérou, spolu s nimi aj
redakciu našich novín a je dobré, že sa práce opäť profesionálne ujal. Takisto som spolupracovníčka a dopisovateľka Mária Kňazejová
spokojný, že som mal šťastnú ruku pri výbere redaktoriek Ing. Tatiany Saskovej, Anny šťastní po udelení ocenení našim novinám...
Foto – Doc. Ján Sand
Kňazeovej, Anny Húdokovej, Ing. Zuzany Holákovej, Bc. Adriany Fábryovej, ktorých
osobný vklad - voľný čas, inšpirácie dokonalé ovládanie slovenčiny tiež veľkou mierou
prispeli k tomuto oceneniu. Okrem uvedených vkladov nemalý podiel na tomto ocenení má Bc. Adriana Fábryová, ktorá svojimi schopnosťami ovládať
počítač dáva novinám novú grafickú úpravu, čím Nový Clus získal lepší vizuálny dojem. Zároveň dáva mesačník do tlače na OcÚ a pripravuje expedíciu.
Zavedením týchto racionalizačných opatrení a svojou prácou na obecných novinách šetrí obci nemalé finančné prostriedky, ktoré dovtedy obec platila
rôznym firmám.
Ocenenia sú uznaním tvorcov novín. Moje blahoželanie s poďakovaním patrí nielen redakcii, ale i správcovi farnosti Mons. Antonovi Kováčikovi, všetkým
dopisovateľom, obecnému úradu, ktorý je vydavateľom mesačníka Nový Clus. Poďakovanie a úcta patrí aj všetkým zložkám v obci, všetkým ľuďom so
zlatými rukami a srdcom; aj vďaka ich aktivite pre spoločné dobro majú redaktori témy na písanie. Takéto vysoké celoštátne ocenenie je v histórii Nového
Clusu už druhé. Veľká škoda, že na tomto akte tentoraz nebol prítomný ani jeden občan Veľkého Klíža. Prečo? Že by nebol záujem? Nechce sa mi veriť.
Vážená redakcia! Ocenenie je pozitívnou reklamou Veľkého Klíža. Ďakujem Vám za zviditeľňovanie našej obce, za informácie, zabezpečovanie
komunikácie medzi občanmi a samosprávou. Do ďalšej práce Vám prajem veľa tvorivých nápadov a ďalšie úspechy. Ing. František Macúch, poslanec OZ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Nový Clus

Prvou adventnou nedeľou sme začali nový cirkevný rok. Takmer každú nedeľu a sviatok
budeme pri svätých omšiach počúvať Evanjelium podľa svätého Marka. Preto hovoríme o
Markovom roku. (V tomto cirkevnom roku sme počúvali Evanjelium podľa svätého Matúša,
v nasledujúcom to bude Evanjelium podľa svätého Lukáša).
Markova matka sa menovala Mária (Sk 12,12). V Jeruzaleme vlastnila priestranný dom,
v ktorom sa schádzali prví kresťania. Mladý Marek tam mal príležitosť zúčastňovať sa na
ich živote. Bol príbuzný významného kresťana z Cypru - Barnabáša. Ten prvý uveril, že sa
Šavol obrátil a stal sa z neho apoštol Pavol. Spolu podnikli prvú apoštolskú cestu. Na nej
ich sprevádzal aj Marek.
Neskôr sa stretáme s Markom aj v Ríme, kde bol uväznený svätý Pavol. Vieme to z listu,
ktorý svätý Pavol napísal Kolosanom (Kol 4,10). Aj svätý Peter v liste z Ríma pozdravuje
adresátov svojho listu v mene Marka (1 Pt 5,13). Vzťah apoštola Petra k Markovi je
srdečný. Nazýva ho svojím duchovným synom. Pravdepodobne ho Peter pokrstil.

MARKOV ROK
Marek často počúval Petrove kázne. Preto väčšiu časť Markovho evanjelia tvoria Petrove
myšlienky a jeho štýl rozprávania. Ako bol Peter živý a bezprostredný, tak aj Marek
opisuje udalosti živo, názorne a s mnohými podrobnosťami, ktoré nadobudol Marek od
Petra ako očitého svedka. Z Markovho evanjelia najlepšie spoznávame apoštola Petra.
Rímski kresťania asi sami požiadali Marka, aby pre nich napísal spis o živote a učení
Ježiša Krista.Tomu zodpovedá celkový ráz jeho evanjelia. Je napísané pre kresťanov z
pohanstva, ktorí veľa nevedeli o prisľúbenom Mesiášovi a o Mojžišovom zákone. Preto
Marek sústreďuje ich pohľad na Ježiša Krista - Božieho Syna. Predstavuje ho ako
zázračného uzdravovateľa a Pána nad prírodou, pri ktorom zlo stráca svoju silu. Tak chce
dokázať Kristovo božské poslanie. Zdôrazňuje dojmy, aké Kristus zanechal u svojich
účastníkov. Svedkovia jeho skutkov sa divili, velebili Boha a hovorili: ,,Nikdy sme nič také
nevideli!" (Mk 12,12).
Zázraky však nie sú samoúčelnou senzáciou alebo obdivuhodnými kúskami, ale sú
znamením, že v Kristovi prišla do nášho sveta Božia moc. Okrem toho sú výzvou, aby sa
ľudia vierou zapojili do Božieho kráľovstva a prijali jeho ovocie: vyslobodenie zo zajatia
hriechu, smrti a akéhokoľvek zla.
Teológovia označujú Markovo evanjelium prívlastkom: ,,Evanjelium Božieho Syna a
zázrakov". Typický je jeho úvod i záver. Prvá veta znie: ,,Začiatok posolstva o Ježišovi
ako Mesiášovi, Synovi Božom" (Mk 1,1). Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, rímsky stotník,
ktorý stál oproti nemu, povedal: ,,Tento človek bol naozaj Boží Syn" (Mk 15,39).
Markovo evanjelium rozvíja paradoxy: Svet odmieta Ježiša Krista, ale Boh ho oslavuje.
Ľudia sú zo začiatku nadšení, ale neskôr Pána Ježiša odmietnu, lebo nespĺňa ich
predstavy o Mesiášovi. Nechápu totiž duchovný rozmer Kristovho vykupiteľského diela:
Musel trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych.
Počas svojho života svätý Marek sprevádzal svätého Petra a svätého Pavla na ich
apoštolských cestách. Podobne bude sprevádzať aj nás na našej púti v novom liturgickom
roku. Pozorne počúvajme svätého Marka a umožnime mu, aby Ježiša Krista - Božieho
Syna stále hlbšie a vernejšie zobrazoval v našich mysliach a srdciach.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

POZVÁNKY
Kultúrna komisia pri OcÚ poriada 18. decembra 2011

VIANOČNÚ
VIANO NÚ VÝSTAVU
v sále KD v čase od 13:oo do 18:oo hod.
Výstava bude spojená s predajom vianočných dekorácií.
Adventný koncert o 15:oo hod a o 17:oo hod
Exponáty na výstavu prineste v sobotu 17. decembra
do zasadačky KD od 13:oo do 15:oo hod.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Deti pozor!
V pondelok 5.12.2011
k nám zavíta

OBEC VEĽKÝ KLÍŽ
Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÝ PLES

MIKULÁŠ
Prvé stretnutie detí00s Mikulášom
bude o 17: hod.
pred obecným úradom
vo Veľkom Klíži,
odtiaľ pôjde MIKULÁŠ
(s doprovodom)
do kultúrneho domu,
kde bude program
-deti MŠ
a oficiálne
odovzdávanie
balíčkov.

31. decembra 2011 v KD
v Klížskom Hradišti
začiatok: 20:00 hod
hudba: SYNKOPY
vstupné: 10,00 €
Pripravená je bohatá tombola,
dobrá večera.
Vstupenky budú v predaji:
hostinec p. Šusterová
Jednota Klíž
OcÚ Veľký Klíž

3

B L A H O ŽE L Á M E
V mesiaci november 2011 oslávili svoje
životné jubileum títo naši občania:
Anna Števčíková - Kl. Hradište 19 - 50 rokov
Karol Klamo - Kl. Hradište 45 - 70 rokov
Z najstaršej
generácie
našich
spoluobčanov oslávili svoje jubileum:
Mária Čavojová – Klíž 27 - 81 rokov
Františka Kristlová – Klíž 57 - 85 rokov
Anna Bujnová – Kl.Hradište 133 - 86 rokov
Terézia Dostálová – Klíž 52 – 87 rokov
Jozef Spišiak – Kl. Hradište 138 – 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

Ukradli nám „Pánbožka“
Pánbo ka“
Celá dedina vie, že pred „Janinom Števkeje“
stojí kríž. Chodievame okolo neho a neraz sa pri
ňom úplne mechanicky prežehnáme, inokedy si
celkom vedome pri pohľade naň vzdychneme.
Keďže stojí pri autobusovej zastávke tak sa cestou
do práce pri ňom prežehnám aj ja. Pred niekoľkými
dňami sa mi stalo, že som vystrela pravú ruku,
urobila si s ňou znak na čelo – v mene Otca... Hlavu
som mala sklonenú ale keď som si ruku položila na
prsia so slovami - i Syna, zdvihla som hlavu,
pozriem sa na kríž a... a kríža nikde. Už som ani
v prežehnávaní nepokračovala, lepšie zamierim
zrak, či som sa náhodou o niekoľko metrov
nepozrela bokom. Pozerám, pozerám, kríža nikde.
V prvom momente mi napadlo, “ukradli nám
Pánbožka“.
Tak som začala pátrať. Dozvedela som sa, že
kríž už potreboval obnovu a úpravy, na ktoré sa
podujali naši spoluobčania, ktorí sa rozhodli na
väčšiu Božiu česť a slávu vynoviť kríž. Miloš Marko
kúpil farby a namaľoval telo Pána Ježiša. Tomáš
Beliansky natrel a namoril samotný kríž. Aby na kríž
nepršalo, urobili naň prístrešok. Dokonca kríž
posunuli do popredia. Pri murárskych prácach
pomáhali aj iní spoluobčania.
Vynovený kríž už stojí na svojom mieste a tak sa
pri ňom môžeme opäť pozastaviť a smelo prejaviť
znak kresťanov – kríž prežehnaním.
Anna Húdoková

Milí koledníci,
POZÝVAM VÁS NA KOLEDOVANIE

a zoberte so sebou aj svoju sestru,
brata,
najlepšiu
kamarátku,
najlepšieho kamaráta, sesternicu alebo bratranca.
Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou
a advent nebo otvára. Osobne si myslím, že počas
vianočných sviatkov sú to práve koledníci, ktorí od
narodeného Spasiteľa dostávajú najväčšie milosti.
Tieto deti, ktoré si namiesto pohody pri televíznej
obrazovke v teplučko vykúrenej izbe vyberú často
chlad, dážď, námahu ako pomoc deťom, ktoré ani
nepoznajú, ale vedia o nich, že majú ťažší život.
Využite šancu veľkí, malí a získajte pri
ohlasovaní DOBREJ NOVINY hojné milosti
narodeného Betlehemského Dieťaťa.
Anna Húdoková
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Redaktorka STV Eva Koprena natáčala
natáčala
vo Veľkom
Ve kom Klíži
Klíži

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
Jeseň prišla, farbí nám svet, to je krása
Janko, Jožko Maťko, Lenka pozerá sa.
Listy nám padajú, šarkany zas lietajú tešíme sa.
Príroda je umelkyňa každý z nás vie,
na červeno žlto hnedo maľovať vie.
Prefarbí nám celý kraj, šikovná je,
veru vraj, pani jeseň.

Túto pieseň si pospevovali deti našej MŠ v mesiaci
október, november. Tak ako sa spieva v tejto piesni,
šikovná je nielen pani jeseň, ale aj naše deti
v predškolskom zariadení. Len čo sa v septembri
udomácnili, roztočil sa pestrý jesenný kolotoč
v materskej škole plný hier a činností, ktoré
nadväzovali na výchovno-vzdelávaciu činnosť
v školskom vzdelávacom programe. Učili sme sa
básne, piesne, hrali sme sa jesenné hry, tancovali sme,
zhotovovali výrobky z jesenných plodov, ktorými sme
prispeli nielen na výstavu v obci ale plody jesene
zdobili aj interiér našej chodby. Toto všetko sme
zhrnuli a využili jedného pekného dňa v prostredí našej
MŠ pod názvom : “Jeseň je, jeseň je.“ Zapojili sa všetci
nielen pracovníčky zariadenia a deti, ale aj rodičia. Kto
mohol, priniesol tekvičky z domu, kto chcel mohol ráno
so svojim dieťaťom vyrezať tekvičku počas tvorivej
dielne v materskej škole. Lákavou aktivitou bolo aj
navliekanie jesenných listov rodičov a detí ráno, čo
sme využili pri popoludňajšom vystúpení detí. Na
slávnosť sme pozvali rozprávkové postavy, ktoré nám
priniesli do triedy svetielka na spríjemnenie celej
atmosféry. Potom deti ukázali svoje vedomosti čo
všetko o jeseni vedia a to kultúrnym vystúpením. Počas
našej jesennej slávnosti rodičia mali možnosť ochutnať
ovocno-zeleninové šaláty, ktoré deti jedia v MŠ.
Medzitým sa zotmelo, rozprávkové postavy vyniesli
tekvičky na schody a v hrách sme pokračovali. Čakala
nás úloha vonku s lampášmi, hľadanie rozprávkových
postáv, pričom nechýbala odmena za splnenie úloh
o jeseni pri každej postave. Všetko sa raz končí a tak aj
my sme sa dosýta zahrali, deti sa zabavili a rozlúčili
s MŠ vyslovením želania, ktoré im rodičia fúkli do
balóna a takto spokojní odchádzali domov.
Vystúpenie detí jesenná výstava, tekvičky boli naozaj
zaujímavé a pestré.
Týmto sa chceme poďakovať našim rodičom za
spoločne strávené krásne jesenné popoludnie!
„ Radosť v očiach detí je dostatočnou odmenou."
Darina Halmová, MŠ Veľký Klíž

číslo 11/2011

Veľmi rada cestujem a spoznávam nové miesta či je
to doma alebo v zahraničí. Rada si pozriem aj
dokumentárny film o živote v inej krajine či prečítam
cestopis. A nedeľňajšia relácia Svet v obrazoch je moja
“srdcovka.” Neraz som
premýšľala, prečo jej
redaktorka Eva Koprena nemá dĺžeň na konci
priezviska. Asi má manžela zo zahraničia, dumala
som. A pomyslela som si, to sa nikdy nedozviem.
Milujem, keď sa ma potom snaží život presvedčiť, že
nikdy nemám hovoriť NIKDY. A tak sa stalo, že Eva
Koprena natáčala na Sádku reportáž a pri tej príležitosti
mala prísť natáčať aj do našej obce, lokalitu nazvanú
STARÝ KLÍŽ. Ja som mala tú česť, že som sa mohla s
redaktorkou Evou Koprenou stretnúť osobne. Pri tejto
príležitosti som ju požiadala o rozhovor pre NC. Táto
milá redaktorka s dievčenskou postavičkou súhlasila.
Pani redaktorka, počuli ste už o Veľkom Klíži aj v
minulosti? A ak áno, v akej súvislosti? Samozrejme
o Veľkom Klíži som počula, pretože môj otecko Emil
Benko pochádza z Veľkého Klíža. On vždy hovorí, že
nie z Veľkého Klíža, ale z Klížskeho Hradišťa a, že to je najkrajšie miesto na svete aké pozná. Otec
keďže sa presťahoval do Bratislavy ako dieťa, tak sme sem chodili na návštevy, máme tu rodinu.
Aj na sviatok Všetkých svätých, na hroby. Tento kraj poznám vďaka otcovi. Môžem sa spýtať na
účel návštevy našej obce? Bola to dosť veľká náhoda. Chodievame sem každý rok na
Všechsvätých uctiť si pamiatku našich zosnulých. Boli sme pozrieť aj rodinu a Vierka Kňazeová
ma upozornila, že je tu vybudovaná malá dedinka Starý Klíž. Veľmi ma to zaujalo. V Slovenskej
televízii na STV od septembra vysielame každú nedeľu novú reláciu Slovensko v obrazoch
o kultúrnych, historických pamiatkach Slovenska a zaznamenávame aj zaujímavé príbehy ľudí.
Tak som zavolala pánovi Gabrielovi Rehákovi, či môžeme prísť so štábom a nakrútiť jeho dedinku.
Podľa mňa je to výnimočný projekt v rámci Slovenska a mohol by byť veľkým prínosom aj pre
miestnych obyvateľov. Mám precestovaný takmer celý svet a všimla som si, že práve agroturistika
a vidiecky turizmus je v zahraničí veľkým hitom, robila som o tom aj niekoľko reportáží z
Chorvátska, Slovinska, Kazachstanu, či Argentíny.
Budú môcť naši občania vidieť účel vašej návštevy aj v médiách?
Áno samozrejme, to je už spomínaná relácia Slovensko v obrazoch, ktorá sa vysiela v nedeľu
o 11. hodine. Reportáž o dedinke odvysielame v nedeľu 27.11. A mám tu ešte aj iné zámery.
Otecko mi stále prízvukuje, nezabudni si pozrieť aj románsky kostolík na cintoríne. Takže určite aj
o tom spravím reportáž.
Pani redaktorka, ja Vám ďakujem za odpovede na moje otázky a prajem Vám vo Vašej práci
veľa úspechov.
Keď bola Eva Koprena redaktorkou predchádzajúcej relácie Svet v obrazoch, pomerne často
prinášala reportáže z Balkánu. Zrejme to bola jej srdcová záležitosť. Klížske Hradište je miestom,
ktoré si aj ona zamilovala, Osobne si myslím, že z Veľkého Klíža a z celej klížskej doliny bude tých
reportáží v relácii Slovensko v obrazoch viacej.
Text, foto - Anna Húdoková
Milí čitatelia Nového Clusu. Repríza reportáže o Starom Klíži bude odvysielaná v PIATOK
2.12.2011 na STV1 o 18,45 hodine.

Klížsky zbrojnoš v Živote
- Dobrý deň, tu je Dobiášová – ozvalo sa v jednu nedeľu v telefóne. – Miloš je doma? – ako väčšinou,
práve nie je. – Viete, ohlásili sa nám nejakí redaktori, že chcú prísť ohľadom Pyšnej princeznej, kde
môj muž voľakedy účinkoval. – Už mi svitlo. Je tomu rok, čo manžel dostal z recesie od kamarátov k
jubileu „hraničný stĺp“, podobný tomu v spomínanej rozprávke. Vtedy ho napadlo, že v našej obci
máme aj „zbrojnoša“ z tohto filmu – dnes už dôchodcu Antona Dobiáša. Zistili sme, že toho roku je
tomu šesťdesiat rokov, čo bola nestarnúca rozprávka o pyšnej princeznej natočená. A tak sme túto
informáciu, presahujúcu hranice našej obce, posúvali ďalej – filmárom, do redakcií, médiám... Dlho sa
nič nedialo. Ale nakoniec predsa. Ohlásili sa samotní Dobiášovci, že im volali dáki redaktori, nečudo,
mali trochu aj strach, veď chodia všakovakí ľudia, treba si dávať pozor, koho si pustíte do domu.
Redaktor a fotograf strávili u Dobiášov jedno predpoludnie. Vypočuli si rozprávanie pána Antona,
odfotografovali si ho aj s manželkou, i vonku na dvore s králikmi... A potom sme čakali, až jedného
dňa mi dcéra zvoní: „Mami, už to vyšlo!“ Správa letela ďalej, kolegom, známym, priateľom. Dnes aj v
Novom Cluse radi zaznamenávame, že v 47. čísle časopisu Život z 19.11.2011 vyšiel článok o
našom občanovi Antonovi Dobiášovi a jeho spomienkach na účinkovanie v roli kráľovského zbrojnoša
v rozprávke slávneho režiséra Bořivoja Zemana s hviezdnym obsadením – Alenou Vránovou a Vladimírom Rážom v hlavných úlohách. Zmienka o článku sa
nachádza dokonca na obálke časopisu ako upútavka. Pod titulkom Rozprávkový zbrojnoš reportér Dan Himič prerozprával príbeh pána Dobiáša o filmovaní,
pridal niečo zo zákulisia a spomenul aj súčasný život „klížskeho zbrojnoša“ na dôchodku. V Novom Cluse sme už v roku 2000, presnejšie, v čísle 12,
v článku Evy Hudokovej – pozerajte Pyšnú princeznú, písali o účinkovaní pána Antona vo filme. Ohlasy na sociálnej sieti, ako – to je brat našej babky –
svedčia o tom, že mnohí ste zaregistrovali článok v Živote a že táto udalosť neprešla okolo nás bez povšimnutia. Vari najkrajším záverom celého príbehu je
zmienka o tom, že rozprávkový zbrojnoš a jeho žena žijú svoju rozprávku naďalej (budúci rok v januári oslávia 60. výročie svadby). Tak im všetci prajme, aby
im táto rozprávka trvala čo najdlhšie.
Text - Ing. Tatiana Sasková, foto – Bc. Adriana Fábryová /z časopisu Život/
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Prvá tohtoročná spoločná poľovačka
Poľovné združenie Vrch Hora Veľký Klíž usporiadalo dňa
19.11.2011 prvú tohtoročnú spoločnú poľovačku na diviačiu
zver, na ktorej bolo ulovených 21 diviakov a 2 líšky. Pri tejto
príležitosti bolo usporiadané aj posedenie, na ktorom si
poľovníci pochutnali na výbornom guláši. Na poľovačke sa
okrem našich poľovníkov zúčastnili aj hostia z iných kútov
Slovenska.
Anna Húdoková

Oznam KST Ostrá
Oznamujeme členom klubu, že posledná
pravidelná mesačná schôdza v tomto roku sa bude konať
v stredu 28. decembra v tradičnom čase a na tradičnom
mieste.
Teda o 19,oo hod. v hasičskom klube.
Výbor KST Ostrá V. Klíž

GALAVEČER
GALAVE ER SSP
Po skončení motokrosovej sezóny sa pretekári z celého
Slovenska, organizátori a pozvaní hostia stretli na Galavečeri
Stredoslovenské pohára v kultúrnom dome vo Veľkom Klíži. Konal
sa v sobotu 12. novembra. Otvoril ho manažér SSP a predseda
OŠK - AMK Veľký KLíž Milan Hudok st. Prítomný bol aj starosta
obce Jozef Bielich a prezident Slovenskej motocyklovej federácie
Dr. Peter Smižík z Považskej Bystrice.
Na programe bolo zhodnotenie sezóny a odmeňovanie víťazov
jednotlivých kategóríí. Jazdci z nášho klubu si počas sezóny viedli
dobre, o čom svedčí aj ich
umiestnenie: MX1 Matúš Lavo 6.
miesto, MX2 Tomáš Valach 5.
miesto, MX1B Marek Najman 6.
miesto. Medzi ocenenými boli aj 4
organizátori: z našich podpredseda
OŠK - AMK Miloš Marko. Manažér
SSP Milan Hudok st. prebral
ocenenie za precíznu organizáciu
celého seriálu SSP /foto/. Všetkým
oceneným blahoželáme a prajeme
veľa úspechov do ďalšej sezóny.
Text-Ing. Z. Holáková,
foto-Ing. F Macúch

TURISTI NA CHOTENOVCI A SKALÁCH
Predposledná klubová akcia KST Ostrá Veľký Klíž v tomto roku
naplánovaná na popoludnie druhej novembrovej nedele je už
minulosťou. Na nenáročnú asi osem kilometrovú túru odznela
pozvánka aj na vlnách Slovenského rozhlasu v sobotné ráno a tak
ponuku zúčastniť sa prijalo okrem domácich aj niekoľko turistov
z Topoľčian a jeden z Práznoviec. Pozornosti všetkých sa prirodzene
tešili najmladší účastníci. Päť a pol ročný Jakubko Švirloch
z Bratislavy a šesť ročná Veronika Králová z Ješkovej Vsi. Nemohol
chýbať ani najstarší člen klubu Pavol Neštepný.
Všetci spoločne, bolo ich presne 37, začali túru od kultúrneho domu.
Časťou obce Klížske Hradište, stúpaním na horný koniec dediny
a potom vstup do lesa v lokalite
Vyšovec. Odtiaľ sa pokračovalo na
nevysoký, len 482 metrov vysoký
Chotenovec. Výhľady z neho na
klížko – klátovskú dolinu turisti dobre
poznajú, no tentoraz ich trochu
znemožňoval slnečný opar. A tak po
krátkom
oddychu,
občerstvení
a spoločnej foto sa pokračovalo na
druhý bod túry, ktorým bol vrch Skále.
Odtiaľ nasledoval návrat späť.
Text a foto Peter Maťašeje

Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly
Dance a omnoho viac... Taká je teória. A prax? A v klížskej doline? Zumba? Ale áno. Prednedávnom prišla Jana Hodálová, rodáčka
z Oponíc, spolu s Ivanou Šarinovou s nápadom cvičiť zumbu v Ješkovej Vsi. Prečo chodiť do okolitých miest, či väčších obcí, keď to môžeme
mať doma. Povedali si tieto dve mladé iniciátorky a keď im miestny obecný úrad poskytol priestory kultúrneho domu zostávalo už len jediné.
Zohnať predcvičovateľku. Podarilo sa. Zo susednej Klátovej Novej Vsi prijala ponuku Anna Sivá, ktorú, ak ona nemôže prísť, zastupuje
Zuzana Sivá. Nápad sa naozaj ujal. Od 25.októbra využívajú ponuku aktívne vyplniť svoj voľný čas dievčatá a mladé ženy nielen z Ješkovej
Vsi, ale aj z Veľkého Klíža a Klátovej Novej Vsi.
Niekedy ich je pätnásť, niekedy aj tridsať. Ak sa chcete
pridať poznačte si. Zumba fitnes v kultúrnom dome
v Ješkovej Vsi prebieha vždy v pondelok (začiatok o
18,30 hod) a vo štvrtok (začiatok o 18,00 hod.).
Vstupné je 1,5 eura, deti do 10 rokov majú vstup
zdarma.
Text – Peter Maťašeje, foto – Anna Sivá
,,Touto cestou chceme poďakovať starostovi obce
Ješkova Ves Pavlovi Gregušovi,
ktorý nám
nezištne poskytol sálu a vyšiel nám v ústrety.“
Jana Hodálová, Ivana Šarinová
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FUTBAL
A MUŽSTVO
13. kolo 30.10. V. Klíž – Uhrovec
4:0 (2:0) góly - Martin Stanko, M.Kučera 2,
Š.Kučera,
Kňaze – Hlaváček, Vaňo D., Bielich J.,
Stanko Marek, Kučera J., Vaňo M., Bielich
P., Matkovčík, Kučera Š, Stanko Martin
Striedali: Kučera M., P. Pavlíček
Úvod zápasu nám vyšiel nad očakávanie,
keď po štvrťhodine zápasu sme už vyhrávali
2:0. Najskôr Martin Stanko išiel dôrazne po
tečovanej strele a bolo 1:0 a potom slabá
súperova
obrana
iba
nedovoleným
spôsobom zastavila prenikajúceho Š. Kučeru
a ten istý hráč z pokutového kopu zvyšoval
na 2:0. Aj v ďalších minútach sme si dokázali
vytvoriť dobré strelecké príležitosti, ale strely
J. Kučeru, P. Bielicha či „torpédo“ Mareka
Stanku smerovali vedľa súperovej brány.
Jedinú čistú gólovú príležitosť súpera
v zápase zlikvidoval spoľahlivý Ľ. Kňaze.
V dobrom výkone sme pokračovali aj po
prestávke. Do útočenia sa aktívne zapájali aj
obrancovia a pri jednom prieniku bol
faulovaný P. Hlaváček a M. Kučera naším
druhým pokutovým kopom v zápase zvyšoval
na 3:0. Ten istý hráč svojím druhým gólom
uzavrel skóre zápasu na konečných 4:0, keď
ďalšie dobré príležitosti sme už nepremenili
a strely M. Vaňu a P. Hlaváčeka skončili na
konštrukcii súperovej brány.
14.kolo 6.11. Sebedražie - V. Klíž 4:0
(2:0)
Kňaze – Hlaváček, Vaňo D., Bielich J.,
Stanko Marek, Kučera J., Vaňo M., Bielich
P., Matkovčík, Kučera Š., Kučera M.
Striedali : Bielich T., Stanko Martin
V poslednom období sa boríme s problémom
rozdielnosti výkonov podávaných na
vlastnom a súperovom ihrisku. Potvrdil to aj
zápas v Sebedraží, keď po dobrom výkone
v domácom zápase proti M. Hradnej sme
pohoreli najmä v defenzívnej činnosti. Po
dvoch individuálnych zaváhaniach sme ľahko
inkasovali dva góly. V I. polčase sme si aj my
dokázali vypracovať dve dobré strelecké
príležitosti, ale ani jedna šanca Š. Kučeru
neskončila v súperovej bráne. O zmenu
skóre sme sa snažili aj v II. polčase, ale čistú
šancu sme si už nedokázali vypracovať.
Naopak, nedôrazom v obrane sme ponúkli
domácim ďalšie šance, z ktorých dve skončili
v našej bráne a odišli sme s jednoznačnou
prehrou.
15.kolo 13.11. V. Klíž – V.Bielice 2:3 (2:3)
góly- Š.Kučera, Martin Stanko
Kňaze – Hlaváček, Vaňo D., Chrenko J.,
Stanko Marek, Kučera J., Vaňo M., Bielich J.,
Chrenko R., Kučera Š., Stanko Martin
Striedali : Kučera M., Holák
Posledné naše jesenné stretnutie, prvá
naša domáca prehra v súťaži. Derby zápas
sme nezačali dobre. V jeho úvode bol súper
rýchlejší, agresívnejší, lepšie pracoval

s loptou a po našej fatálnej chybe v obrane
išiel rýchlo do vedenia. Po tomto góle sme
zvýšili aktivitu a onedlho sa nám podarilo
otočiť skóre v náš prospech, keď vyrovnával
peknou strelou Š. Kučera a do vedenia nás
dostal Martin Stanko, ktorý doklepol
brankárom vyrazenú loptu po priamom kope
M. Vaňu. Hostia, ktorým v I. polčase
rozhodca odpustil vylúčenie obrancu, sa
však nevzdali a ešte do polčasu znovu viedli.
Najskôr sme neobsadili súperovho hráča pri
rohovom kope a tesne pred prestávkou
dokonca dvoch pri priamom kope hostí. Keď
sa v úvode druhého polčasu pekne uvoľnil Š.
Kučera a jeho strela skončila na konštrukcii
súperovej bránky, zdalo sa, že vyrovnanie
príde onedlho. No nestalo sa. Hráči sa
v druhom polčase snažili, bojovali, ale do
ďalších čistých šancí sme sa už nedostali
a so strelami z diaľky si poradil dobre
chytajúci brankár hostí.
Škoda, že sme lepšie nezvládli záver súťaže,
pretože po tomto zápase prevládol smútok
a ten zatienil celkovo dobrý dojem
z účinkovania nášho mužstva v jesennej
časti.
Vj
DORAST
13.kolo 30.10. V.Klíž- Bánovce nad
Bebravou "B" 0:3 (0:0)
V zápase proti suverénnemu lídrovi tabuľky,
ktorý počas celej jesene neprehral ani jeden
zápas a iba jeden remizoval, sme odohrali
asi najlepší prvý polčas jesene. V druhom
polčase sme inkasovali hneď v úvode a so
skúsenejším a kondične lepšie pripraveným
mužstvom sme prehrali rozdielom triedy.
14.kolo 6.11. Sebedražie- V.Klíž 2:0 (0:0)
Kombináciu sťažoval počas celého stretnutia
silný vietor. Po bezgólovom polčase bolo
jasné, kto dá prvý gól zvíťazí. Vedenia sa
žiaľ v 73. minúte ujali domáci a o päť minút
pridali ďalší gól. My sme v druhom zápase
po sebe neprekonali súperovho brankára ani
raz.
15.kolo 13.11. V.Klíž- V.Bielice 1:1 (1:0)
gól - Minár
Posledný jesenný zápas sme na domácom
ihrisku "len" remizovali. Nevyužili sme ani
početnú výhodu, keď po zranení hráča
hostia dohrávali viac ako 20 minút desiati. Aj
v tomto zápase sa ukázal náš najväčší
problém - koncovka. V 15-tich zápasoch
jesennej časti sme vstrelili len 17 gólov.
Ing. Michal Stanko
ŽIACI
Svoj posledný majstrovský zápas jesene
mali naši žiaci odohrať na domácej pôde.
Nestalo sa tak. Všetko bolo pripravené a
zabezpečené ako obvykle, hráči odhodlaní
podať čo najlepší výkon… Všetko márne.
Súper nepricestoval.
10. kolo Veľký Klíž – Partizánske B. 3:0
kontumačne

číslo 11/2011

KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
PO SKONČENÍ JESENNEJ ČASTI
FUTBALOVÉHO ROČNÍKA 2011/2012
A –mužstvo
1. Nedanovce
15 14 1 0 54: 7 43
2. Oslany
15 8 5 2 35:14 29
3. Sebedražie
15 8 2 5 38:21 26
4. Veľký Klíž
15 8 1 6 35:26 25
5. Pravenec
15 7 2 6 35:38 23
6. Bystričany
15 7 2 6 34:38 23
7. V. Bielice
15 6 5 4 24:33 23
8. Uhrovec
15 7 2 6 25:29 23
9. N. Rudno
15 6 3 6 21:23 21
10.Chynorany
15 5 4 6 26:23 19
11.Opatovce n/N. 15 5 3 7 19:31 18
12.Div. N. Ves
15 5 1 9 16:31 16
13.Skačany
15 4 3 8 20:28 15
14.Lazany
15 3 3 9 26:26 12
15.M. Hradná
15 3 3 9 16:44 12
16. Ráztočno
15 3 2 10 15:32 11
Strelecká tabuľka
1. ŠTEFAN KUČERA - 17 gólov
2. MARTIN STANKO - 4 góly
3. – 8. MILAN VAŇO, JOZEF BIELICH, JURAJ
CHRENKO, JÁN KUČERA,
JURAJ MATKOČÍK, MICHAL KUČERA –všetci
po 2 góly
9. STANISLAV HOLÁK - 1 gól
/ 1 vlastný gól si strelil náš súper v 2.kole/
DORAST
1. Bánovce n/B. 15 14 1 0 58:11 43
2. Opatovce n/N. 15 12 1 2 49:11 37
3. Lehota p/Vt. 15 10 2 3 53:24 32
4. V. Uherce
15 9 2 4 49:22 29
5. Pravenec
15 9 0 6 32:26 27
6. N. Pravno
15 8 2 5 46:25 26
7. Lazany
15 6 3 6 3 0:31 21
8. Hradec
15 6 2 7 40:38 20
9. Skačany
15 5 2 8 27:41 17
10. V. Bielice
15 5 2 8 27:41 16
11. Sebedražie
15 4 4 7 16:35 16
12. Bystričany
15 4 1 10 21:37 13
13. V. Klíž
15 4 1 10 17:43 13
14. Kamenec p/Vt. 15 4 1 10 24:52 13
15. Čereňany
15 4 0 11 21:55 12
16. Valaská Belá 15 2 4 9 21:43 10
Strelecká tabuľka
1.
PATRIK BIELICH - 6 gólov
2.
PATRIK MINÁR
- 5 gólov
3.-4. RICHARD MIHALEJE
JAKUB BIELICH– po 2 góly
5.-6. FRANTIŠEK MELUŠ
LUKÁŠ SIEGERT – po 1 góle

ŽIACI
1. Bošany
10 8 2 0 64:11 26
2. Chynorany
10 7 1 2 40: 9 22
3. Skačany
10 6 3 1 37:11 21
4. V. Uherce
10 6 2 2 43: 8 20
5. Šimonovany
10 6 1 3 50:15 19
6. V. Bielice
10 4 1 5 30:12 13
7. Ostratice
10 3 2 5 10:46 11
8. V. Klíž
10 3 1 6 25:28 10
9. Klát. N. Ves
10 2 3 5 7:30 9
10. Partizánske B 10 2 0 8 15:60 6
11. Horná Ves
10 0 0 10 0: 91 0
Strelecká tabuľka
1.
SAMUEL BELIANSKY - 11 gólov
2.-3. ERIK BELICA
RICHARD HUDOK– po 3 góly
4.-5. SAMUEL HLAVAČKA
ANDREJ VARGA- po 2 góly
6.
ŠTEFAN MAŤAŠEJE - 1 gól
Spracoval Peter Maťašeje

