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Ok tóber pat r í sta r ší m
V nedeľu 24.októbra o 15-tej hodine sa z obecného rozhlasu vysielala relácia určená
našim starším spoluobčanom. Úvod patril príhovoru starostu obce, ktorý vyzdvihol význam starších pre nás a naše deti. Poprial im pokojný život v kruhu najbližších. Program
pokračoval vystúpením detí z MŠ a ZŠ. Zaznelo veľa básní o dedkoch a babičkách. Milo
a úprimne, ako vždy: ...nebojte sa, staroba nie je žiadna choroba..., alebo ...babka prštek
ošetrí, na božtekoch nešetrí... Poznáte krajšie vyznanie? Táto forma poďakovania bola
najvhodnejšou v tomto čase, keď sa všetci, a najmä naši starkí, musíme chrániť pred
ochorením koronavírusom. Vďaka patrí kultúrnej komisii a obecnému úradu. Verím, že
reláciu si vypočulo čo najviac z vás, milí naši starkí.
Starosta aj poslanci OZ sa rozhodli obdarovať občanov starších ako 65 rokov malým
darčekom, ktorého súčasťou bude dezinfekčný mydlový gél od poslanca VÚC Tomáša
Merašického. 
Ing. Zuzana Holáková

AKTIVIT Y ZŠ VEĽK Ý KLÍŽ V OKTÓBRI
Dňa 5.10.2021 sme v rámci ŠKD a krúžku riaditeľky Mgr. Barošovej uskutočnili
,,ZBER ŠÍPOK“. Spojili sme užitočné s príjemným a zdravým. Cieľom bolo poukázať
na vzácny prírodný zdroj zdravia a vitamínu
C, ku ktorým šípky určite patria. Zber bol
spojený aj s návštevou farmy Veľký Klíž.
Deti si mohli pohladiť a nakŕmiť koníky.
Začo touto cestou ďakujeme majiteľovi
Ivanovi Valnému.
Tak ako každé ročné obdobie má svoje
čaro, tak aj jeseň. K tomuto ročnému obdobiu neodmysliteľne patria aj šarkany.
Preto sme 11.10.2021 v ŠKD spolu s učiteľkou Mgr. A. Gregoríkovou zorganizovali ,,ŠKOLSKÚ ŠARKANIÁDU“ – jedno

V poslednú nedeľu cirkevného roku,
koncom novembra, Cirkev slávi slávnosť
Krista Kráľa. Hneď na začiatku svojho verejného účinkovania Ježiš Kristus hlásal:
„Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte Evanjeliu“ (Por.Mk 1,15). Potom ešte
veľakrát používal výrazy „Božie kráľovstvo“
a „nebeské kráľovstvo“. Pozrime sa na niekoľko kľúčových prvkov tohto kráľovstva.
Predovšetkým nemôže byť kráľovstvo
bez kráľa. V tomto prípade je to Ježiš Kristus, Kráľ kráľov, náš vládca, ako ho označuje
svätý Ján vo svojej knihe Zjavenie sv. Jána
(Zjv. 19,16). Pán Ježiš ako kráľ je prítomný
medzi nami v dare Ducha Svätého a najmä
v Eucharistii. Bude s nami až do skončenia
sveta (Por.Mt 28,20).
Kráľovstvo nemôže existovať bez
súboru zákonov a toho, čo sa očakáva od
jeho občanov. Základný zákon Božieho
kráľovstva sa nachádza v modlitbe Pána:
„Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako
v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). Jeho vôľa
je, aby sme žili v láske k Bohu i k ľuďom
a prinášali veľa ovocia dobrých skutkov.
Ďalším prvkom je zdroj moci. Vo svetských kráľovstvách je to moc vojenská alebo
ekonomická. Pre nás táto sila pochádza od
Boha a je to sila lásky. Pán Ježiš, náš Kráľ,
nám neustále odpúšťa, uzdravuje naše duše,
mení nás na svoju podobu. Aj nám dáva
podiel na svojej moci, keď nám pomáha
milovať a odpúšťať tak, ako to on robil.
Pri rôznych stretnutiach s ľuďmi Pán
Ježiš zjavoval svoje kráľovské milosrdenstvo, ktoré človekovi nielen odpúšťa, ale
prináša aj niečo nové. Vidíme to pri povolaní
apoštola Petra, v rozhovore so samaritánkou, pri mýtnikovi Zachejovi, v odpustení
kajúcemu lotrovi na kríži. Títo a ďalší ľudia
zažili štedré odpustenie, ale aj veľké prijatie
a ponuku, ktorú nemohli odmietnuť.

z najobľúbenejších podujatí. Deti predviedli farebnú paletu rôznych šarkanov
aj vlastnej výroby. Za fantáziu a kreativitu boli odmenené diplomom. V dňoch
od 11.10.2021 do 15.10.2021 prebiehal
v našom ŠKD ,,TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“.
To, aby žiaci vedeli, čo je dobré a správne
pre ich zdravý vývin, ako sa majú stravovať,
čomu sa majú vyhýbať a ako zdravo žiť.
Spolu sme vytvorili potravinovú pyramídu,
aby pochopili, ktoré potraviny sú pre náš
(Pokračovanie na str. č. 2)
organizmus dôležité. Ďalej vypracovávali
pracovné listy a robili rôzne aktivity súvisiace s danou témou. Tento týždeň sme tieto
dni tematicky farebne zladili, žiaci sa obliekali do farby dňa.
Pondelok – biely deň: mlieko, syrová nátierka
Utorok – žlto-oranžový deň: mrkvový koláč s citrón. polevou, pomarančový džús
Streda – červený deň: jablká, jablkový džús
Štvrtok – zelený deň: avokádová nátierka
Piatok – farebný deň: viacfarebný puding s čerstvým ovocím
Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj
(Pokračovanie na str. č. 2)

Obloha plná farebných šarkanov

V uplynulých dňoch sme zaznamenali v našej obci významné
osobnosti kultúrneho života Slovenska. Boli hosťami slávnostnej
spomienky na Ladislava Ťažkého. Na snímke pri hrobe spisovateľa
Ing. Anton Stanko v spoločnosti vydavateľa Petra Rašlu, spisovateľa Jozefa Leikerta a Gabriela Reháka. (Viac o podujatí vo vnútri
čísla)
Foto - Ing. Milan Kováčik

Vietor vo vlasoch. Slnečná obloha plná farebných šarkanov.
Galéria jedinečných doma vyrobených šarkanov. Tieto tri vety
plne vystihujú 15.ročník Šarkaniády v našej obci. Príjemne strávený čas v rozhovoroch, vyzdobené rúčky glitrovým tetovaním,
beh za odletenými šarkanmi (určite ocenili pomulčovanú trávu,
za čo patrí vďaka Agro Coop Klátova Nová Ves) skrátilo čas 51
súťažiacim v 5.kategóriach, kým budú môcť predviesť svoje dielka.
Organizátor OZ TU ŽIJEME – HIC VIVO prizval i DHZO Veľký Klíž
s ich novým hasičským autom, ktoré si mohli prítomní prezrieť.
Návštevníci boli domáci i cezpoľní – Ješkova Ves, Klátova Nová
Ves, Bošany, Partizánske, Hlohovec... Porota mala ťažkú prácu. Šarkany boli farebné, nápadité, tvorené s láskou, dielkom
jednotlivcov i celých rodín. Každý súťažiaci si odniesol malú
odmenu za svoju snahu. Víťazi odchádzali s odmenami, ktoré OZ
TU ŽIJEME – HIC VIVO zakúpilo z dotácie z obce Veľký Klíž. O rok
došarkanovania, priatelia J!
Mgr. Zuzana Dolná
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Ak by sme u nás chceli uvažovať o nejakom panteóne, jednom mieste, kde by sme
si pripomínali významné osobnosti našej obce, zaiste by mu tam patrilo čestné miesto.
Zaradil sa medzi tých, ktorí počas celého svojho života pôsobili v kultúrno – spoločenV mesiaci október 2021 oslávili svoje ju- skom dianí Veľkého Klíža, celej klížskej doliny a zaiste i v širšom regióne. No a ako to už
obyčajne býva, hoci bol zanietený pre všetko čo robil, pôsobil a vystupoval nenápadne,
bileum títo naši spoluobčania:
Marianna Gubová 
50 rokov skromne. Navyše rozdával okolo seba optimizmus, vždy sa vedel prihovoriť, povzbudiť,
Emil Sasko 
50 rokov rozveseliť. Jeho povestným úsmevom, ktorý bol odzbrojujúci, vnášal všade tam, kde
Vladimír Sasko 
50 rokov prišiel pohodu a nenútenú atmosféru.
Mali ho radi mnohí. BoLýdia Benková 
60 rokov
hužiaľ
mali. Lebo Ing. Peter
Rudolf Murko
60 rokov
Sasko už navždy opustil všetJozefína Bujnová 
70 rokov
kých a všetko, čo mal rád. Ani
Jozef Bielich 
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje naro- sa nechce veriť, že už nevychová žiadny hudobný talent, že nepríde medzi turistov, do
klubu dôchodcov, že už navždy bude chýbať medzi fašiangovníkmi a vôbec nepríde
deniny títo naši spoluobčania:
Imrich Bujna 
86 rokov medzi nás.
Jeho práca, aktivity, snaženia, záujem o veci verejné, to všetko bolo príkladné. Zo
Štefan Gašparových 
87 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a pra- všetkého, čo mal tak rád a čomu sa venoval bola na prvom mieste hudba. Hrával, vychojeme im predovšetkým pevné zdravie, vával, pôsobil v hudobných skupinách. Hoci jeho prioritou bola populárna hudba, rád si
zahral aj v dychových kapelách. Účinkoval
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu
v podnikovej dychovke MIER Topoľčany,
svojich najbližších.
v našej dychovke a ešte aj vo vyššom veku
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu
dochádzal do Práznoviec, kde tiež hrával.
Bol medzi prvými, ktorí podporili založenie nášho turistického klubu. Stal sa
členom novozaloženého výboru a bol aj
kronikárom klubu. Stránky kroniky ním
••••••••••
popísané a kresbami obohatené sú nielen
trvalou hodnotou pre turistov, dokazujú
zároveň široký rozmer jeho talentu. A práve
Ing. Peter Sasko * 23.11.1937 † 21.10.2021
talenty z našej obce viedol ako pedagóg
Mária Dolná, rod. Stančeková
a vyučoval ich v hre na viacero hudobných

* 28.5.1953 † 22.10.2021
nástrojov. Pre deti založil dievčenskú hudobnú skupinu TORNÁDO, ktorá potom
obohacovala kultúrne podujatia u nás.
Osobitne mu záležalo na životnom
Spomienky na Teba,
prostredí.
Účasť na brigádach zameraných
Tvoju lásku a dobrotu,
na čistenie našej okolitej prírody nikdy nevynechal.
radosť v srdci vzklíči,
Bol aj zberateľ. Spomenie si niekto na výstavu v roku 1995 keď v kultúrnom dome
no žiaľ, smútok a bolesť
vystavoval zbierku pohľadníc? Bola tematicky veľmi pekne spracovaná a ako oblasť
ani dlhý čas nevylieči.
zberateľstva bola v klížskej doline vystavovaná vôbec po prvý krát v histórii.
S veľkým zármutkom a žiaľom sme sa
25.októbra rozlúčili s našim drahým
Ťažko sa hľadajú slová pri rozlúčke
s Ing. Petrom Saskom. Jeho obetavosť,
Ing. Petrom Saskom
AKTIVITY ZŠ VEĽKÝ KLÍŽ
láskavý úsmev, pozdrav, povzbudenie
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 84
rokov. Touto cestou ďakujeme za prea optimizmus nám budú veľmi chýbať.
V OKTÓBRI (Dokončenie zo str. č. 1)
javy sústrasti a kvetinové dary ktorými
My na neho určite nikdy nezabudneme.
úcta k starým rodičom a spoluobčanom.
ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Nech odpočíva v pokoji!
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho
Manželka a celá smútiaca rodina
Peter Maťašeje
života a práve október je Mesiacom úcty
k starším. Pri tejto príležitosti sme dňa
KRÁĽOVSTVO SA PRIBLÍŽILO
(Dokončenie zo str. č. 1)
14.10.2021 u nás v škole privítali starých
Kráľ milosrdenstva rozdáva štedro. Pozná
A ešte jeden prvok si môžeme všimnúť.
rodičov našich žiakov. Básňami sa im prinaše potreby, prázdnotu ducha a túži ju nasý- My nosíme v sebe predstavu kráľa, ktorý sa
tiť. Nestojí nečinne, aktívne prichádza medzi prejavuje v sile a nádhere, sprevádzaný silnou
hovorili ich vnúčatá a potom sa už mohlo
svoj ľud so svojím milosrdenstvom. A ten, koho ochrankou, ku ktorému sa bežný človek ani
začať hranie spoločenských hier. Pre našu
sa dotkne, kto jeho dotyk prijme, chce konať nedostane. Takýto kráľ neprijíma všetkých,
návštevu bolo nachystané občerstvenie
podobne ako on. Hoci so svojou slabosťou, musí sa riadiť jasnými pravidlami. Nebolo
a diplomy.
nedokonalosťou a hriešnosťou, má vnútornú by správne, keby sme takto vnímali Krista
Nie nadarmo sa vraví, že učenie sa
potrebu konať podobne ako jeho Kráľ.
Kráľa. On je podstatne iný. Je nám blízky,
vlastným poznaním a skúsenosťou je najPohľad na Krista, Kráľa milosrdenstva, bližší, než si vieme predstaviť. Aj napriek
efektívnejšie. Preto sme sa pri príležitosti
v nás vzbudzuje vnútorný pokoj. A privádza našim zlyhaniam a hriechom môžeme k nemu
nás k ďalšiemu prvku jeho kráľovstva. Je kedykoľvek prísť, vložiť svoj život i životy
Medzinárodného dňa stromov vybrali na
prístupný pre všetkých. Nikoho nevylučuje,
náš školský dvor a spolu s riaditeľkou Mgr.
našich drahých do jeho rúk lásky. Spolu s ním
každého pozýva. Prichádza ako ponuka, bez
Barošovou sme jeden stromček zasadili.
si môžeme prežívať všetko radostné i smutné
násilia a potichu. Nedostáva nás pod tlak.
Potom sme zavesili kŕmidlá pre vtáčiky.
v
našom
živote.
Jeho tempo je primerané každému človekovi.
Pani učiteľka Mgr. Gregoríková zase spolu
On
si
želá,
aby
sme
mu
uverili,
že
chce
Nikoho nezdržuje ani nesúri. Je nekonečne
k
nám
prísť
a
byť
stále
s
nami.
Chce
si
v
nás
so svojou triedou pohrabala napadané
trpezlivý. Dokonca nenecháva aktivitu len na
lístie na školskom dvore.
nás, kráča nám oproti. Nám chýba trpezlivosť. urobiť príbytok a napĺňať nás svojou láskou.
21.10.2021 sme si pripomenuli ,,DEŇ
Všetko chceme mať čím rýchlejšie a hneď Znovu nám dnes opakuje, čo povedal pred
vidieť výsledky. Čas, ktorý sledujeme, v nás dvoma tisícročiami. „Božie kráľovstvo nepriJABLKA“. Žiaci absolvovali rôzne aktivity,
neraz vyvoláva nepokoj, horia nám termíny. chádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ono
vypracovali pracovné listy a vymaľovali
Kristus Kráľ je však trpezlivý. Čas nemeria nie je tu alebo tamto. Lebo Božie kráľovstvo
krásne jablká z kartónu. Za odmenu dostali
hodinkami, meria ho svojím milosrdenstvom. je vo vás“ (Porov.LK 17, 20,21).
chutný jablkový koláč a záložku do knihy.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
Čaká a neúnavne nás oslovuje.
Iveta Deviatková

Za Ing. Petrom Saskom

PO ĎAKOVAN I E
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Neodmysliteľnou súčasťou jesene sú šarkany a tak
OZ Ježko Ochranárik spolu s MŠ Ješkova Ves zorganizovalo Šarkaniádu. Konala sa v príjemnom prostredí
na Farme Veľký Klíž, kde si deti okrem púšťania
šarkanov zahrali futbal, pohojdali sa na hojdačkách
 Stalo sa už tradíciou, že počas svätých omší okrem klasických
a taktiež mohli vidieť koníky. Veľmi pekne sa chceme
piesní zo spevníka znejú aj iné. Spievajú ich naše spevácke zoskuaj touto cestou poďakovať Farme Veľký Klíž, že nám umožnila,
penia. Ešte v septembri svojím spevom umocnili dojem zo svätej
aby sa táto akcia konala práve u nich. Počasie bolo naozaj krásne,
omše Klížania. Začiatkom októbra to boli speváčky Chor de Clus,
slniečko svietilo až na vetrík, ktorý
ktoré zaspievali piesne pred aj počas svätej omše.
❖ ❖ ❖
s nami nechcel spolupracovať. No deti
 LITERÁRNY TÝŽDENNÍK vo svojom dvojčísle 33-34 zo 6.októbra
to však nevzdávali a aj napriek bezvetvenoval veľkú pozornosť spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala
riu sa snažili dostať šarkany k nebesám. Najviac sa o vzlietnutie
v Starom Klíži na počesť spisovateľa Ladislava Ťažkého. Na jeho
šarkana snažila Miška Mihaleje, a tak bola odmenená v špeciálnej
titulnej strane je obšírna reportáž Dušana Mikolaja. Dopĺňa ju séria
kategórii ,,Najviac snaživé dieťa“. Všetky deti, ktoré si dali námapiatich fotografií.
hu a vyrobili si vlastné šarkany mohli súťažiť o zaujímavé ceny
❖ ❖ ❖
v 3 kategóriach: deti od 0-6, I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ. Okrem
 Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce v spolupráci
cien výhercovia dostali aj špeciálne drevené medaily a mali česť
s obecným úradom zorganizovali v piatok 8. októbra ďalší zber železa.
vyfotiť sa na stupienku víťazov, ktorý nám zhotovil Mirko Belica.
Tento sa uskutočnil na základe požiadaviek viacerých občanov, ktorí
Deti, ktoré nevyhrali však nemuseli byť smutné. Každé dieťa,
mali nepotrebné kusy tejto druhotnej suroviny. Spolu 10 hasičov
a nakoniec ich bolo 45, dostalo medailu, svietiacu lietajúcu raketu,
s pomocou jedného veľkého a dvoch malých traktorov pozbierali
staré železo, ktoré naplnilo tri veľkoobjemové kontajnery.
sladkú odmenu a vodu. Vybehané kalórie si deti mohli doplniť
párkami v rožku od
nášho šéfkuchára
bez čapice Palina
Krála – ďakujeme
že si sa ujal tejto
úlohy. Ceníme si
všetky deti a ich rodičov, ktorí si našli
čas a spolu vytvorili krásne šarkany.
Ďakujeme všetkým,
ktorí prišli a strávili
s nami pekné nedeľné popoludnie.
Bc. Miroslava
Janáková
Spoločná foto hasičov po cvičení spolu aj s trojicou z Klátovej Novej Vsi.
Foto – Monika Hurčíková

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

ŠARKANIÁDA

POĎAKOVANIE

V piatok 24.septembra navštívili obec Veľký Klíž
žiaci 5. ročníka ZŠ zo Senca.
Cieľom exkurzie - výletu bola prehliadka kostolíka
sv. Michala, ukážka kamenného domčeka pána Paučeka
a túra na rozhľadňu Chotenovec s krásnymi výhľadmi.
Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali
na tom, že deti aj dozorkonajúci ,,dospeláci“ si odniesli
nezabudnuteľné zážitky.
Konkrétne poďakovanie patrí pani Márii Šusterovej
za prípravu občerstvenia, pánovi Jozefovi Paučekovi
za ochotu ukázať nám svoje kamenné ,,kráľovstvo“
a nakoniec aj OZ Tu žijeme.
Deťom sa výlet veľmi páčil, na záver si ešte s radosťou zašportovali, čo bolo peknou bodkou za vydareným
dňom v rodnej obci ich pani učiteľky.
S vďakou Mgr. Anna Potočárová (rod. Bujnová)
a celá trieda 5. C zo Senca

 V sobotu 9. októbra sa konalo hasičské cvičenie, ktoré bolo
zamerané na praktické ovládanie novej techniky. Zúčastnilo sa na
ňom 15 členov nášho DHZ spolu s tromi hasičmi z obce Klátova
Nová Ves, ktorí našim členom DHZ boli pomôcť aj so svojim autom.
Uskutočnilo sa na ceste vedúcej do lokality Zbúdov. Vyskúšali si
hasenie požiaru z miestneho hydrantu s použitím troch za sebou
zapojených hasičských mašín.
❖ ❖ ❖
 V utorok 19.októbra sa vo farskom kostole uskutočnila Detská
svätá omša. S deťmi sme sa pomodlili svätý ruženec a tým sme sa
zapojili do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Potom sme
odspievali svätú omšu. Na ruženci bolo dvanásť a na omši štrnásť detí.
❖ ❖ ❖
 Členovia nášho DHZ boli v uplynulom mesiaci naozaj aktívni.
V piatok 22.októbra zorganizovali brigádu a vybetónovali podlahu
v hasičskej zbrojnici.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

Pedikúra

ZANA
Klížske Hradište
v kultúrnom dome.
Objednávky na tel.
čísle 0918689469.
V ponuke je stále
aj mobilná služba
v pohodlí
vášho domova.
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Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše
srdcia, keď sme sa dozvedeli v pondelok 18.
októbra, že náš priateľ Juraj „Kofolka“
nás navždy opustil. Ešte pred pár
dňami rozdával okolo seba úsmev,
dobrú náladu, optimizmus. Celý
život mal pred sebou a jeho plány:
čo bude robiť cez víkend, v lete,
najbližšie roky, komu bude najbližšie
robiť DJ-a, komu pôjde najbližšie
pomôcť ako skúsený elektrikár sa zmenili v krátkom
okamihu.
Netreba byť známym spisovateľom,
umelcom či vedcom,
aby ľudia povedali:
„Bol dobrý človek“.
Srdce robí človeka človekom a Juraj ho
mal vždy dokorán otvorené

číslo 10/2021

Veľká a neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia
pre všetkých. Rád sa stretával s kamarátmi,
pomáhal ľuďom a ako bolo spomenuté
na pohrebe pri príhovore: „Niet tu
domácnosti, v ktorej by Juraj nepomohol.“ Bol skromný, čestný a úprimný,
a preto ho mali všetci radi vrátane
malých detí, ktoré sa pýtajú: „Prečo
zomrel ten ujo dídžej, ktorý nám
púšťal paru?“
Žiaľ, tak veľmi ako
b o l o Tvoje srdiečko
láskavé a dobré,
bolo aj
veľmi
choré až
zrazu
prestalo
biť a nám preblysla

POCTA A ÚCTA LADISLAVOVI ŤAŽKÉMU

Klub spisovateľov – priaznivci Ladislava Ťažkého – si každoročne
na mieste posledného odpočinku, na cintoríne v časti Klížske Hradište,
pripomínajú jeho nedožité narodeniny. Pre pandemickú situáciu sa
s ročnou prestávkou zišli aj v tomto roku, 2. októbra. Prítomných
uvítal starosta obce Ing. Anton Stanko. Stretnutie neformálne viedol
Peter Rašla, vydavateľ a dramatik. Hlavný príhovor, venovaný obom
manželom – Ladislavovi a Anne - predniesol spisovateľ Jozef Leikert.
Ďalšie príhovory a spomienky na spisovateľa odzneli pri replike jeho
rodného domu v Starom Klíži. Z rodného Čierneho Balogu zaznela
aj heligónka naživo.
Po tejto časti programu sa prítomní premiestnili na nádvorie
pred divadelné pódium. Tu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
divadla, ktoré dostalo názov „Divadlo Juraja Sarvaša“. (Tento herec
a recitátor oslavoval 14.7.2021 deväťdesiat rokov.) A práve on sám
sa aktívne tejto udalosti zúčastnil. Rozdával neskutočný humor, ale
aj veľmi vážne a vzácne slová pre nás, ale aj pre budúce generácie.
S týmito jeho slovami si dovolím podeliť sa s našimi čitateľmi tak,
ako ich doslova predniesol:
Milan Rúfus v takej krátkej sekvencii básnickej, pod názvom: „Kto
hovorí“ píše: Teraz milí, veľmi vážne! Pochodeň dymí, kto ju zažne,
ktože ju opäť rozsvieti, od detí, veľkých do dedín? Povedzte, kto nás
rozpomenie, kto scelí vecí rozlomené? Kto riečku vráti dejinám, odpusťte
všetkým, jej i nám!?

myšlienka, ako ďalej bez Teba budeme žiť.
Pretože vieme, že si bol pre nás všetkých
naozaj vzácny človek.
Tvoje obľúbené miesta sú zrazu prázdne,
nám ostali len spomienky na Teba tak krásne.
Tak veľmi by sme si želali, aby sa vrátil čas,
aby Tvoje vtipy mohli sme počuť zas. Rozveseľoval si nimi všetkých vôkol nás, navždy
nám ostane v pamäti Tvoj hlas.
Juraj náš drahý, tak veľmi nám budeš
chýbať.
Z úprimného srdiečka ďakujeme všetkým
príbuzným, známym, susedom, kolegom
a kamarátom, ktorí sa prišli rozlúčiť s Jurajom Dobiašom, ktorý nás nečakane opustil
18.10. 2021.
S láskou spomíname na Teba Juraj a ďakujeme Ti za tie chvíle s tebou...
Tvoja rodina, priatelia a známi.

A odpoveď je: Veľký Klíž! Že si spomína, rozpomína sa na Laca
Ťažkého! A na tomto mieste sa bude rozpomínať na ďalších veľkých
ľudí nášho národa. Ak tu dnes recitovala na tomto mieste Ida Rapaičová
Svätopluka, kto už dneska sa učí v školách od Jána Hollého. Počujeme
to v televízii? Tu sa to bude začínať, a odtiaľto to pôjde do celého
národa! To je tak, ak prestaneme od srdca k srdcu, ten národ nebude!
A ja Vám poviem a úprimne sa vyznám, že mám obavy, ak slovenská
reč bude zanikať pomaly, dvadsať – tridsať rokov, štyridsať rokov, bude
zanikať národ! A poviem Vám príklad – Lužickí Srbi, veľký slovanský
národ – kultúrny - ponemčili ho, kto o ňom dneska vie!
Tento 2. október je veľmi šťastný deň. Nejde o mňa, priatelia, ide
vlastne o Slovensko, ako to Idka Rapaičová naznačila. Toto je absolútny fenomén v slovenskom národe, že sa otvára divadlo v jednej obci.
Divadlo, ktoré tu bude mať perspektívu, pretože tu sa môžu robiť malé
javiskové formy, tu sa môže robiť literárna súťaž na počesť Ladislava
Ťažkého, tu môžu vystúpiť profesionálne divadlá, ktorých je dosť,

Udalosť, na ktorú sa nezabúda

Hoci už uplynulo niekoľko týždňov odvtedy, čo Svätý Otec František navštívil našu krajinu, často sa k tejto udalosti v mysli vraciam.
Je to predsa vec, na ktorú sa nezabúda.
V Košiciach na Štadióne Lokomotívy dňa 14.9.2021 medzi takmer
21 000 pútnikmi som bola i ja so synom Tomášom.
Na príchod Svätého Otca sme čakali takmer dve hodiny. Po
srdečnom uvítaní pápeža Františka zaznela hymna pod názvom
Oslávený kríž, ktorá bola zložená práve pre túto udalosť. Potom sa
pápež so sprievodom ochranky vydal na papamobile pozdraviť sa so
všetkými zúčastnenými. Prechádzal po uličkách medzi jednotlivými
sektormi a my sme ho mali, ako sa vraví, „na dosah ruky“. Hoci sa ruky
nesmeli podávať, predsa len sme ten blízky kontakt, jeho otcovský
úsmev a žehnajúcu ruku cítili vo svojich srdciach. To bol najsilnejší
moment a neskutočný zážitok. Po požehnaní Svätý Otec vystúpil na
tribúnu a tam traja mladí ľudia vyrozprávali osobné príbehy o tom,
akým životom žili, ako tápali v tme a nevedeli si nájsť správne miesto
v spoločnosti. Postupne po vzore Anny Kolesárovej sa dostávajú na
svetlo a napĺňa ich Božia milosť. Boli to veľmi dojímavé príbehy, ktoré
všetky končili s otázkou: Ako ďalej? Svätý otec pozorne vypočul
týchto mladých ľudí a povzbudil ich slovami, aby mali srdcia otvorené
a nebáli sa Božieho volania, posilňovali svoju vieru, nádej a lásku.
Tak sa stanú svedkami evanjeliovej radosti zo života.
Keď sa spätne vraciam a zamyslím sa nad jeho slovami, čo vo
mne zanechali, je to obrovská pocta, pokora a hlavne povzbudenie
mojej viery. Stále vo mne rezonujú tie chvíle, ten odkaz, ktorý pre
nás všetkých pápež František zanechal.
Anna Kňazeová

Priestory divadla Juraja Sarvaša.

Foto – Ing. Pavol Kišac

hoci nie všetky sú samozrejme ochotné, ale ja viem, že divadlo J. G.
Tajovského, kde som začínal, bude ochotné sem prísť. Toto je vlastne
úžasný deň pre celú kultúru!
Divadlo je rozhodujúci fenomén spoločnosti. Od nepamäti. Od
antiky. Antika mala svojich ajskyov (učiteľ), sofoklov (dramatikov).
Tam sa udievali veci. Potom sa prvé divadlo prenieslo z chrámov von,
na pašiové hry. Divadlo existovalo. Potom prišiel film, hovorilo sa,
že divadlo nebude mať divákov. Divadlo existovalo. Potom prišla
televízia a vtedy sa hovorilo, že divadlo úplne zanikne. A divadlo
nezaniklo, existovalo a existuje. A to preto, že hovorí od srdca k srdcu.
Hovorí živý herec k živým ľuďom. Viete a toto je to, čo nám dnes
chýba. Navzájom sa počúvať.
Ján Kostra, veľký básnik v jednej z básni hovorí: nemožno nevyzdravieť po takomto lieku, po dávno nepočutom teplom slove priateľa!
Takéto slová od človeka ku človeku, viac ako lieky, viac rán zacelia.
Človek človeku!
A toto nám chýba a verme, že aj tento stánok k tomu prispeje, že
sa budeme rozumieť!
Ing. Anton Stanko, starosta obce

číslo 10/2021
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Až príde tretí vek – staroba
V kalendári sme pretočili list na mesiac október, ktorý je zároveň
aj mesiacom úcty k starším.
Pri slove staroba väčšina z nás zbystrí pozornosť. Náhle si uvedomíme, že aj u nás sa hlási, aj nám klope na dvere a pýta sa: Čo ste
robili za mlada? Takáto otázka je celkom oprávnená, pretože život
človeka v treťom veku je vlastne zhodnotením dvoch predchádzajúcich etáp – mladosti a dospelosti.
Staroba je boj človeka s nežičlivosťou času. Môže však byť pekná, slnečná, naplnená energiou, elánom a radosťou. Poznáme veľa
sedemdesiatnikov, ktorí si svoje šediny užívajú s pocitom pohody
a vďačnosti za to, čo všetko im život priniesol. Vážme si ich, buďme
k nim pozorní, vnímaví a ohľaduplní nielen v októbri – veď ich skúsenosti a múdrosť nám môžu poskytnúť mnoho inšpirácie i v našom
osobnom živote.
V súčasnosti, keď sa epidémia koronavírusu rozšírila po celom
svete, túžba človeka po dlhovekosti ešte akoby vzrástla. Nie sú to

POZVÁNKA
Klub Slovenských turistov Ostrá
Veľký Klíž pozýva všetkých milovníkov pohybu v prírode ako i ostatnú
verejnosť na predposledné podujatie
tohto kalendárneho roka. V nedeľu
14.novembra sa vydáme na trasu Ondrášová – Michalov vrch – Kl.Hradište.
Začiatok tradične o 10,00 hod.

nereálne sny. Tieto túžby sa môžu premeniť na skutočnosť, ak sa
o ne pričiníme.
Dlhý vek a zdravú starobu však nezískame iba náhodne. Treba
o to neustále bojovať, niečo pre to obetovať. Aj veda nás presviedča,
že hranice aktívneho života sú posúvateľné. Tie pomyselné priečky
medzi zdravím a chorobou, životom a smrťou sú len a len v našich
rukách.
Každý deň nám prináša situácie, pri ktorých sa hladina nášho života nepokojne rozvlní. A koľko je tých „prehánok“ za rok, za desiatky
rokov? Tie všetky, kvapka po kvapke, napĺňajú čašu nášho života.
Staroba mení nielen zovňajšok, ale aj vnútorný svet človeka, jeho
dynamiku, skrátka všetko to, čo naša osobnosť vníma a reaguje na to.
Ochranným prostriedkom proti starnutiu človeka je predovšetkým
správna životospráva a pohyb, ktoré sa majú dodržiavať už od detstva.
V neposlednom rade treba dbať aj o to, aby náš život sprevádzala
veselá myseľ a aktívne zapájanie sa do kultúrneho, spoločenského
alebo športového diania okolo seba. Všetko to dotvára neodškriepiteľný fakt, že umenie dlhovekosti je založené na umení vedome
si neskracovať život. 
Anna Kňazeová

ZÁVEREČNÉ PRETEKY MTBIKER HORNONITRIANSKEJ ENDURO SÉRIE 2021

Naposledy sme o tomto podujatí písali v júlovom vydaní nášho mesačníka. Teraz
v skratke uvedieme informácie o pretekoch v septembri a októbri.
Obidvoch sa zúčastnil už iba Tobias Bielich, nakoľko jeho bratranec Adam Bielich
začal študovať na strednej škole, býva na internáte a neostáva mu čas na tréning. V prvú
nedeľu v septembri – piateho - sa preteky konali vo Veľkej Lehôtke. Pretekári si trať
vyskúšali už v sobotu. V kategórii Junior, v ktorej Tobias súťaží, šlo celkom 20 pretekárov.
Tobias sa nevyhol pádu a vo výsledkovej listine uzavrel prvú desiatku.
Potom 3. októbra sa šiel záverečný pretek série v Bojniciach. Aj tu štartoval iba
Tobias. Skonštatoval, že trať bola náročná. Niektoré úseky sa nedali zjazdiť, dalo sa len
šľapať, čo preverilo výdrž a kondíciu každého jedného. Štartovalo celkom 31 pretekárov
a Tobias obsadil pekné 6. miesto. A v celkovom hodnotení série mu po štyroch kolách
patrí tiež 6. miesto. Gratulujeme.
Ing. Zuzana Holáková

Majú klížske korene
Chlapcov Jiřího a Pavla Kovářových už
obyvatelia našej obce poznajú - sú to vnuci Kataríny a Pavla Paliatkových. Keď boli
chlapci menší, vystupovali na Jasličkovej
pobožnosti, hrali na hudobných nástrojoch.
Rodina žije na Morave.

IBU Central European Regional Cupu, získal
v konkurencii športovcov zo šiestich krajín
prvé a tretie miesto.
Chlapci s rodičmi radi navštevujú našu
obec, veď tu majú svojich starých rodičov
a majú s nimi veľmi pekný vzťah, o čom svedčí
aj tento milý rozhovor vnuka so svojou babkou. Pavlík chcel veľmi vyhrať aj druhý závod
IBU, bol však tretí a svojej babke povedal,
že sa veľmi snažil a nech nie je smutná, že
nebol prvý, ale že nech ju teší, že ho predbehol Slovák.
Radi v našich obecných novinách informujeme o šikovných občanoch a tiež nás
teší, keď môžeme napísať aj o šikovných
rodákoch, alebo potomkoch našich občanov.
Prajeme Vám, chlapci, veľa, veľa úspechov nielen v škole, ale aj vo vašej záujmovej
činnosti. Nech sa Vám darí.
Anna Húdoková

možnosť zabaviť sa pri hudbe v podaní už
spomínaného kvarteta, ktoré sa už predstavilo aj na svetových scénach, napríklad na
výletnej lodi MSC Fantasia.
A prečo spomíname aj jeho mladšieho
brata Pavlíka, ktorý dostal meno po svojom
klížskom dedkovi?
Má 16 rokov,
navštevuje 2. ročník
gymnázia vo Vsetíne. Venuje sa biatlonu a začiatkom septembra tohto roku
získal titul Majstra
Českej republiky
v disciplíne, ktorá
sa volá Biatlonový
sprint na
kolieskov ých
lyž iach,
v jeho
vekovej
kategórii.
Možno sa
čudujete,
Jiří Kovář so kapelou, na foto druhý zľava v prvej rade.
biatlon
v lete? MáChlapci „už trochu“ povyrástli a dnes
te pravdu, biatlon je beh na lyžiach
sú z nich úspešní mladí muži. Starší Jiří má
a streľba. Športovci však neza18 rokov, navštevuje Gymnázium Zlín Lesná
háľajú ani v lete. A v rámci letnej
štvrť a tiež Základnú umeleckú školu v Zlíne.
prípravy lyžujú na lyžiach, ktoré
Momentálne tu študuje hru na klarinet. Od
majú kolieska. Pavlík sa tomuto
tretieho ročníka základnej školy hrá aj na
športu venuje 5 rokov. No a chlapci
saxafón a je členom saxafónového kvarteta.
majú asi spoločnú sudičku, ktorá
A práve vedúci tohto kvarteta ich prihlásil do
im do vienka darovala talent na
súťaže s názvom „UKÁŽ SA“, ktorú organizuje
hudbu, pretože aj on hrá na trubku.
televízna stanica Šláger Muzika. Každý piatok
Toto nie je jeho jediný titul. Na
v tejto relácii dostane na svoju prezentáciu
Majstrovstvách Českej republiky
priestor mladý umelec. V piatok 8.10.2021
v Letohrade, ktoré boli súčasťou
Pavlík (v strede) na stupni víťazov. Foto – Petr Slavík.
na televíznej stanici Šláger Muzika sme mali
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Slávnostná vernisáž lokálnej expozície diel celosvetovej umelk yne

Tisícky obrázkov zavesených na každom jednom
strome i konáriku, každoročne maľovaných štetcom akademickej
maliarky - pani Jesene. A preto v nedeľu 24.
októbra sa zišli známe tváre turistov z KST
Ostrá Veľký Klíž, aby si v pokojnej atmosfére
nedeľného predpoludnia plnými dúškami vychutnali rozmanitú zbierku diel Pani Jesene.
Svoje potulky po lesnej galérií sme započali
výhľadom z perspektívy vtáčích krídel a to
kde inde, ako z rozhľadne Chotenovec.
Už niekoľko desiatok dní nepokojne premýšľam, kedy najlepšie obdivovať tohtoročné
maľby jesene. A tak moje očakávania z nedeľnej turistiky boli vysoké a napriek tomu,
naplnené. Vďaka nenáročnosti turistiky som
mohla plne upriamiť svoju pozornosť k nebesky modrému stropu, ktorý miesto oblakov
zdobili koruny stromov odrážajúc svojimi
karmínovo červenými, jantárovo zlatými
i ešte, ako spomienky, letne zelenými zrkadielkami lúče teplého slnka. Pod nohami
zlatý koberec listov obsypaný žaluďmi, v ruke
darovaný koláčik, ten predsa chutí najlepšie a do toho všetkého hudba operených

FUTBAL
VII. futbalová liga mužov
skupina B
Jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022
10. kolo 10.októbra Pečeňany -Veľký Klíž
7:0 (4:0).
11.kolo 17.októbra Veľký Klíž – Ostratice
1:4 (1:3) gól OŠK – J.Kučera (11 m).
Posledný zápas jesene sa našim absolútne
nevydaril. Už v 6.minúte sme si dali vlastný
gól. Do polčasu bolo už 1:3. Nezostávalo
nič iné, iba dohrať to so cťou.
Tabuľka po jesennej časti
1. Podlužany
2. Ostratice
3. Pečeňany
4. D. Naštice
5. Pravotice
6. Rybany
7. Šimonovany
8. Krásna Ves
9. Šišov
10. Veľký Klíž
11. Biskupice
12. Brezolupy

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
9
7
7
6
5
5
5
3
3
4
1

0
0
1
1
1
4
1
0
5
1
0
3

1
3
4
4
5
3
6
7
4
7
8
8

39:14 33
33:13 27
27:16 22
29:23 22
22:15 19
17:19 19
18:21 16
22:31 15
17:23 14
24:35 13
22:28 12
9:28
6

13. Klát. N. Ves 12

1

3

8

20:33

6

spevákov. Jednoducho, všetky zmysly boli
zamestnané krásou tohto ročného obdobia.
A tak sme skrz Kamennú bránu prešli do
poslednej časti nami navštívenej výstavy, Hlboké a Kolačno-Dechťovník, odkiaľ sme boli
pri kaplnke sv. rodiny, žiaľ, ako na skok. Tam
v spoločnosti 23 osôb i s našimi štvornohými

priateľmi uzatvárame dnešnú výstavu pri
teple ohníka a so zaslúženými dobrotami.
Nakoniec ešte raz patrí môj obdiv Pani
Jeseni za jej diela, opäť sa prídeme pozrieť
čoskoro! A zároveň vyslovujem vďaku i organizátorom aj účastníkom tohto turistického
zážitku ako úniku od všedných dní.
Miriam Hrádeľová

Ďalší netradičný šport

Už viackrát sme priniesli informácie o rôznych druhoch športov, tradičných aj netradičných, ktorým sa naši mladí aj starší občania venujú. A znova je tu príležitosť oboznámiť
vás v našom prostredí o naozaj netradičnom športe, ktorý vídame iba v televízii. Venuje sa
mu mladý, iba 19-ročný, všestranný športovec Šimon Stanko. Poznáme ho ako futbalistu,
hokejistu a najnovšie sa venuje aj zápaseniu. 
ZH
V sobotu 23.októbra sa náš rodák
Šimon Stanko zúčastnil Galavečera MMA
(zmiešané bojové
umenia) v Poprade
pod organizáciou
I AM FIGHTER. Sprevádzal ho tréner Marcel Masaryk. Šimon
a jeho súper, oveľa
skúsenejší zápasník
Sebastian Košt sa
proti sebe postavili
v oktagone (osemhranná plocha ohradená klietkou). Šimon
svojmu súperovi nič
Na foto zľava: Filip Horváth, Otto Marko, Šimon Stanko, a jeho
nedaroval a vo veľmi
tréner z klubu BODYᴂSOUL STRIKING ACADEMY Marcel Masaryk.
atraktívnom a napínavom zápase na konci 3.kola nasadil súperovi triangel (trojuholníkové škrtenie). Našťastie
pre jeho oponenta časomiera ukončila zápas a domáci rozhodcovia rozhodli výsledok na
body v prospech domáceho zápasníka. Aj keď podľa viacerých odborníkov a aj komentátora zápasu víťazom mal byť Šimon. MMA si na Slovensku ale aj vo svete získava čoraz viac
fanúšikov. Chce to ozaj veľkú odvahu vstúpiť do oktagonu a postaviť sa zoči voči súperovi.
Verím, že Šimon bude aj naďalej pokračovať vo výborných výkonoch a spolu s jeho fanúšikmi
sa tešíme na ďalší zápas. 
Ing. Vladimír Húdok ml.

Ta b u ľ k a s t r e l c o v n á š h o m u ž s t v a p o s k o n č e n í j e s e n n e j č a s t i
1.
Štefan Kučera – 8 gólov
2.– 4. Ján Kučera, Pavol Duša, Patrik Bielich po 2 góly
5. – 14. 	Patrik Minár, Juraj Bielich, Martin Stanko, Šimon Stanko, Patrik Gahér,
Michal Kučera, Tomáš Urban, Juraj Chrenko, Samuel Beliansky,
Michal Dovalovský - všetci po jednom góle
Spracoval Peter Maťašeje
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