Poď a kova nie za ú rodu

Dni sa začínajú krátiť a „Piľnipolní a domajší hospodár“ zberá úrodu zo záhrad
a polí. Teší sa z požehnanej úrody a vie, že na nej má svoj podiel svojou usilovnosťou. Pritom si je vedomý, že jej bohatosť nezávisí len od ľudskej práce. Chce
sa poďakovať Bohu za požehnanie.
Denne sa modlíme „Otčenáš“ a prosíme v ňom: chlieb náš každodenný daj nám
dnes. A on nám dáva bohato, plným priehrštím nám dáva nielen chlieb, ale
obrazne povedané aj zákusky a tiež tú povestnú čerešničku na torte.
Kresba Mária Orthová - Maťašeje

V piatok 18. septembra sme už piaty rok vo farskom kostole radostne
oslavovali a ďakovali za úrodu. Ženy, muži, deti, všetci v krojoch, tiež
speváčky z Chor de Clus a Klížania kráčali v sprievode od kultúrneho
domu. Spievajúc cestou vchádzali do nádherne vyzdobeného kostola.
Slávnostnú atmosféru umocňuje i slávnostná výzdoba. Na prvý pohľad
naše oči upútal vysoko nad oltárom zavesený obrazs textom POĎTE KU
MNE VŠETCI... Matúš 11,28. Zhotovila ho Mgr. Zuzana Dolná technikou
vysypávania. Tento konkrétne bol vysypaný makom, ryžou a kuskusom
(kuskus je jemnúčka cestovina). Pod oltárom visí obraz kalicha s hostiou.
Pani učiteľka zhotovila špeciálne na túto udalosť štyri obrazy. Ďalšie tri
priniesla Andrea Bielichová z Klíža. Tu chcem vyzdvihnúť mravenčiu prácu
oboch žien pri ich zhotovovaní. Boli to dlhé hodiny trpezlivej práce. A koľko
času strávili pri výzdobe kostola? Šikovné farníčky: Irena Bujnová, Mgr.
Zuzana Dolná, Jozefína Bujnová, Eva Pauerová, Dana Smatanová, Helena

ZNALEC SVÄTÉHO PÍSMA

Konferencia biskupov Slovenska pripojila Cirkev na Slovensku k celosvetovej iniciatíve sláviť Rok Božieho slova
od Prvej nedele adventnej 2019 do 30.septembra 2020.
V ten deň uplynie tisícšesťsto rokov od smrti svätého
Hieronyma. On zasvätil svoj život prekladaniu Svätého
písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Jeho preklad
sa volá Vulgáta, to znamená „všeobecne rozšírený“.
Plným menom sa volal Sophronius Eusebius Hieronymus.

Záver slávnosti patril pohosteniu zúčastnených a taktiež rozdávaniu pamätných
obrázkov.
Foto – Peter Maťašeje

Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 9.

Narodil sa okolo roku 345 v meste Stridon, ktoré ležalo
niekde v blízkosti dnešnej Ľubľany. Pochádzal z dobrej
kresťanskej rodiny. V rodnom meste absolvoval prvé roky
školskej dochádzky.
Na ďalšie štúdium odišiel do Ríma, kde sa venoval predovšetkým gramatike, literatúre, rečníctvu a filozofii.
Na jeho vnímavú dušu tiež vplývali staviteľské pamiatky
a kresťanské katakomby. Po skončení štúdia odišiel do
Trevíru, ktorý bol v tom čase sídlom západorímskeho
cisára. Na tejto ceste spoznal mníšsky život, ktorý ho
odvtedy stále viac priťahoval.
(Pokračovanie na str. č. 2)

Janáková, Andrea Čičmancová a malá Katka
Dolná, Kristínka Čičmancová a Julka Trnková
venovali výzdobe jeden deň.
Pred obetovaním deti prinášali obetné dary. Počas svätej omše zneli piesne Chor De
Clus aj Klížanov. Aby mohol byť kostol tak
nádherne vyzdobený ovocím, zeleninou,
rok 2020
ročník XXV.
lavice zelenými vetvičkami so srdiečkami
a krížikmi, tak sa treba pripravovať počas
celého roka. Už koncom júna Marek Bujna kosil žito, aby ho jeho žena
Irenka usušila a vyčistila. Tiež treba pestovať, strihať, sušiť levanduľu,
nazbierať šípky. A aby pri východe z kostola mohli prítomným ponúknuť
koláčiky, zišli sa Irenka Bujnová, Joja Bujnová, Maňa Hlavačeková a Hela
Janáková a napiekli viac ako 550 kusov týchto dobrôt.
Slávnosť poďakovania sa páčila aj pánu dekanovi Antonovi Kováčikovi.
Poďakoval nielen hlavnej organizátorke Mgr. Zuzane Dolnej, ale každému,
kto akýmkoľvek spôsobom prispel k tak nádhernej oslave Boha. Zvlášť
sa mu páčili detičky v krojoch a v rovnakých rúškach. Poďakovanie za
úrodu bolo dôstojnou bodkou za hospodárskym rokom.
Anna Húdoková
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V mesiaci september 2020 oslávili svoje
jubileum:
Ľubica Stupková – Klíž 
Ing. Zuzana Holáková – Klíž 
Emil Benko – Kl. Hradište 
Peter Deviatka – Klíž 
Ľudmila Húdoková – Klíž 

– 50 rokov
– 60 rokov
– 70 rokov
– 70 rokov
– 80 rokov

Z najstaršej generácie oslávili narodeniny
títo naši spoluobčania:
Mária Bujnová – Kl. Hradište – 81 rokov
Františka Švecová – Kl. Hradište – 84 rokov
Anton Valuch – Kl. Hradište  – 84 rokov
Emília Kňazeová - Kl. Hradište– 85 rokov
Helena Paliatková – Klíž 
– 85 rokov
Pavel Švec – Kl. Hradište 
– 86 rokov
Karol Smatana – Klíž
– 87 rokov
Mária Belicová – Kl. Hradište  – 90 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

Foto - Peter Maťašeje

HODNÉ POCHVALY

Možno niektorí povedia, stále tí istí. Možno áno, ale ich
aktivita je hodná pochvaly. Deravá vodovodná prípojka do nášho farského kostola sa dočkala
opravy. Veď len výmena vody vo vázach s kvetmi, ktoré zdobia náš kostol, už nebola taká
samozrejmá. Starosta zabezpečil potrebný materiál, chráničkou ho doplnil Lukáš Valuch.
Potrebný výkop poškodeného úseku ochotne vykopali Jozef Bielich (Motyčkeje), Jozef Bielich
(Škamboreje), Pavol Bielich (Češkeje), Karol Deviatka, už spomenutý Lukáš Valuch aj samotný
starosta. Odborné vodárenské montážne práce urobil ochotne vo svojom voľne Roman Hlavačka. Väčšina tejto ochotnej skupiny, ktorú dopĺňajú aj manželia Dušan a Božena Čavojoví
a tiež ženské ruky (Anna Bielichová – Motyčkeje, Anna Melušová, Mária Hlaváčeková a ďalší)
sa už dlhodobejšie stará o údržbu zelene v okolí fary. Činnosť nasledovania hodná. OcÚ

Do chrámu chodíme s pokorou

Chrípka si každoročne vyberá svoju daň. Organizmus si celkom prirodzene vytvoril protilátky.
COVID – 19 je tiež chrípka. Zatiaľ nie sú žiadne protilátky, ktorými by organizmus bojoval. Proti
COVID-u, sme bezbranní! Šíri sa, ako chrípka – vzduchom. Ústa a nos, horné cesty dýchacie,
25.8.2020 Ester Zembová,
sú vstupnou bránou do bezbranného organizmu. Preto, pre tú bezbrannosť organizmu treba
nosiť rúška, aby sme chránili seba a boli ohľaduplní k ostatným.
rodičia Ivana a Ing. Rastislav Zemboví
V cirkevných archívoch je dostatok informácií o pandémiách posledných stáročí. Ako prejav
lásky k blížnemu prijala cirkev opatrenia zdravotníkov za svoje. Rúška nie sú ozdoba. Rúška,
riadne prekrývajúce ústa aj nos, sú ochrana! Náš rukolapný prejav lásky k blížnemu. V kostole sa stretávame preto, aby sme prejavili odraz Kristovej lásky v nás. Tam naberieme novú
energiu, pocit spolupatričnosti a zodpovednosti. Všetci? Neviem, nepoznám pohnútky
27.9.2020 Ing. Terézia Menzelová
roznášačov „lásky k blížnemu“, čo nosia rúška pod nosom, či bradou. Je to naozaj divná
a Ing. Roman Hajšo
ozdoba miesto brošne, viazanky, či stužky.
Títo, rúškom „ozdobení“ krásavci buď vôbec
Z N ALE C S VÄT É H O PÍ S M A 
(Dokončenie zo str. č. 1)
nevedia, čo sú horné cesty dýchacie, alebo sú
V roku 374 odcestoval na Blízky východ. Usadil sa v sýrskom meste Antiochia. Po sprálen bezohľadní. Sú takí, alebo sa len mýlia?
vach o nešťastiach niektorých svojich priateľov sa utiahol na púšť. Tam veľa študoval.

Ing. Anton Goga
Popri štúdiu Svätého písma sa zdokonalil v gréčtine a začal sa učiť hebrejčinu. Pomáhal
mu kresťanský pustovník so židovským pôvodom. Štúdium hebrejčiny mu spočiatku
robilo ťažkosti, viac ráz ho prerušil. No silou vôle zakaždým znova začal. Stal sa z neho
vynikajúci odborník v tejto reči. Tak mohol čítať Starý zákon v origináli a mohol urobiť
Mobilná pedikúra
hodnotné preklady svätých kníh.
V roku 379 ho biskup Paulinus vysvätil za kňaza. O tri roky neskôr obaja odcestovali do
v pohodlí Vášho domova.
Ríma na synodu, ktorú zvolal pápež Damaz. Po synode Damaz vymenoval Hieronyma za
Objednávky:
svojho tajomníka a poveril ho revíziou latinského prekladu Nového zákona. Hieronym
0918 689 469, Veľký Klíž 85
ju urobil na základe gréckych textov a opravil viaceré chyby, ktoré vznikli nepresným
prekladom.
Doprajte si ošetrenie chodidiel
V auguste 385 odišiel Hieronym z Ríma do Svätej zeme. Tam sa usadil v jednej jaskyni pri
mokrou pedikúrou!
Betleheme. Tam prežil posledných tridsať rokov svojho života. V tom čase dokončil alebo
zostavil väčšinu svojich biblických diel, napísal veľa listov a spisov na obranu kresťanskej
• dezinfekcia chodidiel, zhodnotenie
viery. Hoci žil v ústraní, živo sa zaujímal o život Cirkvi a ovplyvňoval ho svojimi spismi.
chodidiel
Hieronym zomrel 30.septembra 420. Pochovali ho v betlehemskej jaskyni, v ktorej tak
• kúpeľ chodidiel v morskej soli
dlho žil. Neskôr preniesli jeho telesné pozostatky do Talianska. Sú uložené v rímskej
• odstránenie hyperkeratózy – odstrábazilike Santa Maria Maggiore.
nenie zhrubnutej kože
Najväčší význam svätého Hieronyma spočíva v jeho literárnej tvorbe. Jeho spisy možno
•
úprava nechtov a nechtových valov
rozdeliť do siedmich skupín: listy, preklady, preklady Svätého písma, exegetické diela,
a kožičky
historické knihy, polemické spisy a homílie.
• prípadné ošetrenie kurieho oka, mozoJeho najvýznamnejším dielom je nepochybne preklad Svätého písma do latinčiny. Bolo to
ľov a otlakov, ošetrenie zarastajúceho
dielo, ktoré prevyšovalo všetky dovtedajšie preklady. Zaslúžil si zaň najvyššie cirkevné
uznanie. Uctievame ho ako „učiteľa Cirkvi“.
nechtu
Rok Božieho slova sa práve skončil. Nemal by však končiť náš záujem o Božie slová. Veď
• lakovanie nechtov zdarma nad 60 rokov,
v nich nachádzame pravdu, oporu, nádej i návod na dobré usporiadanie svojho života.
poradenstvo
Nech sa aj na nás vzťahujú Kristove slová: „Blažení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo
•
z

apracovanie výživného krému do
a zachovávajú ho!“ (Lk 11,28).
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

PEDIKÚRA ZANA

chodidiel krátkou masážou
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Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke

 Klub Jednoty dôchodcov mal svoje pravidelné mesačné stretnutie v pondelok
7.septembra. Miestom stretnutia bola Miloslavova Zem. Prítomných 24 členov riešilo
pomoc pri podujatí Poďakovanie za úrodu. Členky napiekli aj chutné koláče. Plánovaný
autobusový zájazd do Topoľčianok sa pre známe okolnosti s pandémiou nemohol uskutočniť. Vedenie Klubu touto cestou ďakuje Miloslavovi Saskovi za možnosť uskutočniť
stretnutie v jeho priestoroch.
❖ ❖ ❖
 V sobotu 12. septembra Obecný úrad vyhlásil zber starého železa. Železo v obci
zozbierali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Klížske Hradište. Desať hasičov
s traktorom a malým nákladným autom železo pozvážali na zberné miesto v časti obce
Kráčiny. Spolu nazhromaždili asi päť kontajnerov.
❖ ❖ ❖
 Druhú svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v našom farskom kostole
obohatil ženský spevácky zbor Chor de Clus. Pred začiatkom bohoslužby naše speváčky
zaspievali jednu a počas omše ďalšie dve piesne. Tematicky venované sviatku, ktorý
vždy slávime 15.septembra zaiste potešili každého, kto sa tejto bohoslužby zúčastnil.
❖ ❖ ❖
 V mesiaci september OZ TU ŽIJEME - HIC VIVO zabezpečilo pokračovanie prác na
kaplnke na Vrch hore. Začiatkom septembra dostala kaplnka nový náter zvonku a boli
zahrabané základy. Koncom mesiaca boli vykonané maliarske práce vnútri kaplnky.
Na financovanie týchto prác bola použitá časť dotácie poskytnutá obcou Veľký Klíž.
Maliarske práce vykonal Miroslav Hazda
bez nároku na odmenu. Aj touto formou
mu chce Občianske združenie verejne
poďakovať.
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľký Klíž sa v mesiaci september stretli na 12. aj
13. rokovaní.
❖ ❖ ❖
 Hodová svätá omša pripadla v tomto roku
Na tom prvom 3. septembra bolo 6 poslancov, jeden bol ospravedlnený. Po zahájení
v Ješkovej Vsi na nedeľu 20.septembra.
a schválení programu určili zapisovateľku a overovateľov zápisnice. V ďalšom bode vzali
Všetkým prítomným počas nej zaspiena vedomie rozpočtové opatrenie č. 6. Následne prerokovali Kúpnu zmluvu na odpredaj
val mužský spevácky súbor Kližania štyri
časti obecného pozemku, na ktorom je časť RD pani Margity Saskovej. Zámer odpredať
časť pozemku poslanci schválili 28.4.2020. Následne schválili aj kúpnu zmluvu, ku ktorej
piesne. A ako už býva pekným a dobrým
boli predložené požadované dokumenty – GO plán, znalecký posudok. Tým sa užívací stav
zvykom, Kližania Ješkovancom zaspievali
zosúladil so stavom právnym. V ďalšom bode bola poslancom predložená žiadosť OŠK FO
aj v parčíku pri kostolíku ďalšie tri piesne
o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce. Prítomný predseda FO Mgr. Juraj Martiška
zo svojho bohatého repertoáru, za čo im
objasnil dôvody žiadosti. Ako hlavný dôvod žiadania mimoriadnej dotácie je celková oprava
viacerí prítomní úprimne ďakovali.
strechy na kabínach, ktorá si vyžiadala vyššie výdavky, ako bola poskytnutá dotácia. Naviac
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
násilné vlámanie zlodeja sa do budovy si vyžaduje výmenu poškodených dverí a zárubní.
Peter Maťašeje
Ekonómka obce vysvetlila administratívny postup pre schválenie mimoriadnej dotácie – poKultúrna a športová komisia pri obecnom zastupiteľstve Veľký Klíž pozýva
všetkých na virtuálnu jesennú výstavu.
Uskutoční sa v čase 24.9.-31.10.2020
v FB skupine Veľký Klíž a na www.velky-kliz.sk.
Ako na to? Uverejníte fotografie Vašich
aranžmán, dekorácií, úrody, ikeban...
vo FB skupine Veľký Klíž alebo pošlite
na kaskvelkykliz@gmail.com a Vaše
fotografie zverejníme vo FB skupine
Veľký Klíž a na internetovej stránke
obce Veľký Klíž. Ak potrebuje pomôcť
s fotením obráťte sa na Mgr. Zuzanu
Dolnú, Ing. Zuzanu Holákovú, Irenu
Bujnovú alebo Dušana Hudoka.
Zaslaním fotografie súhlasíte s jej
zverejnením a spracovaním osobných
údajov (meno a priezvisko).

Z ROKOVANÍ ZASTUPITEĽSTVA

slanci môžu schváliť mimoriadnu dotáciu až po vykonaní administratívnej finančnej kontroly
už poskytnutej dotácie. Poslanci preto vzali žiadosť na vedomie. V bode rôzne predložil
starosta obce poslancom správu o činnosti obecného úradu, ktorá bola vzatá na vedomie.
V diskusii poslanec Jozef Bielich spochybňuje zastávku SAD pred jeho domom, nakoľko sa
nenašla dokumentácia pre jej zriadenie. Požaduje zhotoviť nástupnú plochu pred časťou
jeho pozemku kde má tuje, nie pred vstupnou bránou na pozemok. Starosta odporučil, aby
sa obrátil s požiadavkou na prevádzkovateľa autobusovej dopravy SAD Prievidza. Oni majú
zaregistrovanú aj v cestovnom poriadku zastávku Veľký Klíž – dolný koniec. Dopravca SAD
Prievidza zabezpečuje aj označník zastávky, ktorý je legislatívne podľa Zákona č. 8/2009
o cestnej premávke rešpektovaný. V § 25 odst. 1, písm. f) je uvedené: vodič nesmie zastaviť a stáť - na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína
dopravnou značkou pre zastávku a končí 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za
ním, ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí
tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor. Starosta naviac upozornil, že akýkoľvek
posun zastávky si vyžaduje postup ako pri zriaďovaní novej zastávky. Aj nová nástupná
plocha musí predchádzať schváleniu správcu cesty, dopravcu a dopravného inšpektorátu.
Na druhom zasadnutí 14. septembra bolo prítomných všetkých 7 poslancov. Po úvodných
schváleniach programu, zapisovateľky, overovateľov zápisnice sa poslanci v ďalšom bode
venovali schvaľovaniu mimoriadnej dotácie pre OŠK FO Veľký Klíž. Najskôr boli oboznámení
s výsledkom administratívnej finančnej kontroly, so zúčtovaním poskytnutej dotácie a s kompletnosťou predloženej žiadosti. Nakoľko všetky náležitosti spĺňali náležitosti platného
VZN pre poskytovanie dotácie, poslanci mimoriadnu dotáciu vo výške 3,655,- € schválili.
V ďalšom poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 7/2020. Vzali na vedomie Správu
hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti. Poslanci vyjadrili súhlas s možnosťou podania
žiadosti pre poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19. Termín podania žiadosti na MF SR je do 31.10.2020. Splatnosť finančnej
výpomoci je rozdelená na 4 roky, bez úrokov. Začiatok splácania je od roku 2024. Naša
obec môže požadovať 16 361,- €. Poslanci schválili spôsob tvorby rozpočtu obce počnúc
rokom 2021 bez programov, t. z. na úrovni funkčných a ekonomických klasifikácií. V diskusii
starosta informoval o zbere kovového šrotu a vyjadril poďakovanie členom DHZ za ich aktivitu. V ďalšom bola diskusia o jesennej výstave, či Silvestrovskej zábave s prihliadnutím
na COVID-19. 
OcU

Hudba hraj !
Priaznivci hudobných šlágrov a dobrej zábavy
sa pred niekoľkými týždňami tešili z nahrávania hudobno – zábavnej relácie Televízie
Senzi v našej obci. V uplynulom mesiaci spolu
s nimi určite aj široká verejnosť očakávala televíznu premiéru programu s názvom Hudba
hraj! Udiala sa počas dvoch sobôt a to 19.
a 26. septembra. Reprízy boli odvysielané
vždy nasledujúci deň popoludní.
Zažili sme teda pred televíznymi obrazovkami hudobno - zábavný program z nášho
kultúrneho domu. Predstavili sa v ňom viacerí
interpreti. V obidvoch častiach dostal priestor
aj domáci mužský spevácky zbor Kližania.
Rezkými pesničkami prispeli k výbornej
zábave, ktorá sa niesla celým programom.
V druhej časti dostal priestor aj náš pán starosta s manželkou, keď viedli dlhokánsky rad
zabávajúcich sa pri známej pesničke Jede, jede
mašinka. Pravdou je, že v preplnenej sále bola
väčšina zabávajúcich sa z iných obcí a miest.
Pravdaže ale vo víre tanca sme mohli vidieť
aj niekoľko domácich. Samotný program bol
spestrený vtipnými scénkami, ktoré sa tiež
natáčali u nás. Televízny záznam bol popretkávaný zábermi z našej malebnej obce. Za
zmienku stojí ešte moment, že zabávajúci
medzi sebou mali aj riaditeľa spomínanej
televízie Nora Mészároša.
Peter Maťašeje
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Na ná všte ve v archí voch
Na začiatku nášho seriálu sme predstavili Antona Velcseya.
Meno mi bolo známe, vedela som, že bol miestnym správcom
farnosti. Prekvapilo ma vtedy, že sa narodil na Klíži. To som
nezachytila. Po publikovaní príspevku ma kontaktoval jeden zo
stálych dopisovateľov miestnych novín. Dodal súradnice, kam sa
mám obrátiť v klasických papierových zdrojoch. Pri najbližšom
pobyte u mojich rodičov som si teda sadla k odloženým starším
číslam Nového Clusu a tiež to bola objavná cesta, ako je aj cesta
po archívoch na internete. Ak budete mať niekedy čas a chuť,
pohľad do minulosti cez stránky starších čísel je obohacujúci.
Prelistovala som si všetkých 24 ročníkov, medzi nimi aj archívne
čísla z mája a augusta 2000. Vtedy, pred dvadsiatimi rokmi, písal
pán Štefan Poliačik v Novom Cluse o kňazoch pôsobiacich v našej
farnosti v období devätnásteho storočia (1800-1918) a tam je aj
bližší popis spomínaného kňaza, Antona Velcseya (5/2000). Po
krátkom čase (8/2000) vyšlo pokračovanie, v ktorom pán Poliačik
spísal spomienky občanov a venoval sa kňazom od 1918 až po
súčasnosť. O dva roky neskôr (9/2002) spísal svoje spomienky
a druhý článok o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti v dvadsiatom storočí aj pán Jozef Gerši, klížsky rodák žijúci v Spišskej
Novej Vsi. Nie každý má domáci archív starších čísel k dispozícii,
myslím preto, že pár kňazov by sme si mohli pripomenúť aj
z týchto období.
Vďaka Historickému schematizmu slovenských farností na internete sa nám podarilo posunúť hranicu, odkiaľ vieme dohľadať
duchovných správcov o kus ďalej a doplniť tak predchádzajúce
príspevky dopisovateľov. Tak kam sa posúvame? Do prvej tretiny
sedemnásteho storočia, konkrétne do roku 1634. Prvým známym
farárom na Klíži bol Sebastián Georgius (Juraj). O ňom nevieme
nič bližšie, pretože sa v tom čase ešte nepísala ani farská matrika.
Ale už o druhom, Danielovi Hlachovicsovi, toho vieme povedať
viac. Od roku 1647 do 1665 bol farárom u nás, na Klíži (v tom
čase v osade Koloss). 5. januára 1673 bol ustanovený za farára do
Hrnčiaroviec, kde vtedy vykonal kanonickú vizitáciu Ferdinand
Pálffy. Odtiaľto odišiel 28. apríla 1680 do Grinavy, kde slúžil do
roku 1681. Podobne podrobne, a v niektorých prípadoch i podrobnejšie, by sme mohli písať o skoro každom kňazovi zo zoznamu.
Avšak to by asi nestačili ani štyri vydania Nového Clusu a vlastne,
to nebolo cieľom. Vyberáme teda tých, o ktorých boli informácie
vymykajúce sa priemeru a boli z nášho pohľadu najzaujímavejší.
V rokoch 1692 až 1693 pôsobil ako farár na Klíži Juraj Kolossy.
Možno je to náš rodák, rovnako ako Anton Velcsey. A možno aj
nie. To už asi nezistíme. Avšak vieme povedať, že jeho menovca
sme našli medzi absolventmi trnavského Gymnázia Štefana kráľa.
Študoval tu v rokoch 1642-1649, teda asi 30 rokov pred vysviackou svojho menovca. Pri jeho mene je uvedené, že je slovenskej
národnosti a pochádza z Klíža v nitrianskej župe (Kollosi = Klížsky).
Ondrej Bojoni študoval vo Viedni. Vo Zvolenskej Slatine bol v apríli
1689 ustanovený za farára. Odtiaľ 27. marca 1691 prešiel do Tŕnia
vo zvolenskom okrese, potom 20. apríla 1692 do Turčianskeho
Svätého Petra v okrese Martin. V r. 1693 sa stal farárom na Klíži. Tu
v r. 1697 konal nitriansky archidiakon Imrich Pongrácz vizitáciu.
V správe z návštevy podáva správu o tom, čo očití svedkovia pod
prísahou priznali, že je náchylný k zlobe a násiliu, že často pozerá
na dno pohárika, pije „goralku“. 18. júna toho istého roka prešiel
do Komjatíc v novozámockom okrese, v r. 1700 prijal farnosť Sása
vo zvolenskom okrese. 28. apríla 1702 bol opäť ustanovený vo
Zvolenskej Slatine. Zároveň od toho roka až do r. 1703 pôsobil aj
v Badíne pri Banskej Bystrici. V r. 1705 prestal pracovať.
František Illyés - predstavoval zástupcu nižšej šľachty, pochádzal
zo zemianskeho rodu z Cabaja v Nitrianskej župe. V seminári sv.
Vojtecha sa v r. 1727 stal bakalárom a rok neskôr magistrom
filozofie. V tom istom seminári absolvoval aj štúdium teológie.1.
júna 1731 bol ustanovený za farára v Medve, teraz Baloň, kde
začal písať matriky. V tom roku vykonal vizitáciu Pavol Forgách,
ktorý napísal o farárovi takto: „Dobre a vhodne učený.“ Odtiaľ
prešiel 22. júna 1742 k nám. V období pôsobenia vo farnosti sa
viedlo proti nemu vyšetrovanie kvôli mnohým pokutám a sporom
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časť 6.

s provizorom. Nato bol 19. novembra 1746 ustanovený za kňaza
v Kisterenye v Maďarsku, kde pracoval až do r. 1748.
V roku 1746 nastúpil do našej farnosti zo Špačiniec Joannes
Mikeska, po ňom vo februári 1750 prišiel Georgius Nedeczky.
V 1773 zomrel na Klíži. Boli to dvaja kňazi po sebe, ktorí odišli
na večnosť v našej farnosti. Napriek tomu, že matrika v tých obdobiach ešte nemala dostatočnú prehľadnosť a štruktúrovanosť,
podarilo sa nám dohľadať záznamy o týchto pohreboch. Budú
na priložených obrázkoch, ktoré uverejníme v budúcom čísle.
Príloha - Zoznam kňazov našej farnosti.

Obdobie pôsobenia vo farnosti Veľký Klíž
od
do Meno
1634
1647 Sebastián Georgius
1647 14. 10. 1665 Daniel Hlachovics
14. 10. 1665
5. 7. 1675 Antonius Joannes Platner
5. 7. 1675
10.7.1675 Stephanus Raukay
24.7.1675
1679 Ján Breznický
21.4.1691
24.4.1692 Joannes Pazsitni
12.5. 1692
7.4.1693 Juraj Kolossy
7.4.1693
16.5.1693 Benjamin Mathias Pudmay
22.5.1693
1693 Joannes Strelovics
1693
1697 Ondrej Bojoni
28.8.1699
1701 Georgius Radics
5.4.1701
1709 Martin Blaškovič
28.4.1709
26.5.1709 Joannes Emericus Stephanóczy
26.5.1709
1711 Juraj Biely
1711
1722 Ján Krištof Koch
11.6. 1711
26.6. 1711 Jacobus Skorubszky
26.2.1720
1733 Rehorovszky Georgius
17.2.1733
1736 Ján Ďuričkai
8.4.1737
1737 Juraj Farkaš
12.5.1737
1742 Jozef Fábry
22.6.1742
1746 František Illyés
2.9.1746 + 13.1.1750 Joannes Mikeska
18.2.1750
+ 1773 Georgius Nedeczky
1773
Ladislaus Trsztyánszky
1793
Ondrej Turzo
1795
Andrej Laurinec
1822
1840 Valentin Cserveny
1836
Ladislaus Tersztyánszky
1836
Mikuláš Buzáši
1855
Antonius Pirner
1869
Franciscus Holub
1872
1873 Alojz Molnár
1902
1903 Vincent Koloman Hamar
1903
1907 Viktor Gejza Kardoš
1907
1908 Ľudovit Tomanóczy
1908
1908 Michal Rédeky
1908
1909 Karol Záškvara
1909
1918 Anton Velčej
1918
1918 Anton Šmotlák
1918
1937 Jozef Oravec
1937
1942 Emil Januš
1942
1943 Ignác Kosmaly
1953 +29.4. 1984 Florián Sabo
1984
1994 Jozef Jurga
1994
1998 Milan Kováč
1998
súčasnosť Anton Kováčik
Informácie na internete vyhľadal Ing. Marek Švirloch
Spracovala Mgr. Marcela Švirlochová
Pokračovanie v budúcom čísle
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KONEČNE...
Konečne! – vydýchli si 20. septembra turisti z KST
Ostrá Veľký Klíž. Konečne domáca turistika po dlhom čase, prakticky po pol roku. Aj keď z Ješkovej,
aj tak domáca.

Bolo vidno, čomu sme veľmi radi, že túry v našom okolí chýbali.
Ráno v Ješkovej Vsi sa stretlo 35 turistov, členovia klubu aj ďalší
priaznivci turistiky z obce. V krásnom, slnečnom, teplom počasí
spoločne vykročili smer Javorový Vrch. Najprv bolo treba prejsť cez
kopec k farme na Cibajky, odtiaľ neznačenou skratkou cez lúky až
k asfaltovej ceste smerujúcej na Podskalie. Tam nás po malom občerstvení čakal najstrmší úsek výstupu na Javorák, ako tento kopec
familiárne všetci turisti volajú. Každý svojím tempom postupne túto
výzvu zdolal. Cestou snáď nikto nevynechal krásny výhľad kúsok pod
vrcholom, boli dobre vidieť pohoria na sever od nás. Doplnili sme
stratené kalórie aj tekutiny, veď sme si zaslúžili. Ešte neodmysliteľný
zápis do vrcholovej knihy a samozrejme spoločná fotka. Návrat bol
o poznanie rýchlejší, prakticky bez prestávok. Takmer všetci využili
možnosť zastaviť sa na farme u Hamaru, ktorý nás zlákal či už na
skvelé halušky alebo na kávu, pivo, kofolu... Do svojich domovov sme
sa postupne rozišli s pocitom pekne stráveného dňa v spoločnosti
priateľov turistiky.
Text - Vladimír Sasko, foto - Dana Smatanová

Cyklistická radosť v Ješkovej Vsi
Po dvoch rokoch sme my, priaznivci cyklistiky, mali opäť svoj veľký deň v sobotu
19.septembra. V tento deň sa išla posledná
etapa 64.ročníka cyklistických pretekov
OKOLO SLOVENSKA. Jej štart bol v Topoľčiankach. Niečo po jedenástej predpoludním
sa početná divácka kulisa stretla za obcou

FUTBAL
A – mužstvo

4.kolo OŠK Veľký Klíž – ŠK Podhora Krásna
Ves 4:1 (1:0)
góly OŠK – J. Kučera – 2,J.Chrenko, P. Minár.
Zápas sledovalo 100 divákov.
5.kolo FK Podlužany – OŠK Veľký Klíž 4:1
(0:0) gól OŠK – P. Minár
Domáci usporiadatelia nahlásili rovnú stovku
divákov.
6.kolo OŠK Veľký Klíž – TJ Družstevník Nadlice 0:4 (0:2). 100 divákov.
7.kolo TJ Sokol Pravotice – OŠK Veľký Klíž
3:0(2:0). 50 divákov.
8.kolo OŠK Veľký Klíž – TJ Sokol Biskupice
4:0 (3 :0 ) 80 divákov, góly – Jakub Bielich
-2, Ján Kučera, Ján Dovalovský. 
- pm-

Nedávno v televízii Tour de France, pred pár dňami na ješkovianskej ceste Okolo Slovenska. Medzi cyklistami v bielom drese majstra SR Juraj Sagan.
Foto – Pavol Král
Ješkova Ves (pod objektmi bývalého JRD) a zaiste aj na iných miestach. Tradičná dlhá kolóna
sprievodných vozidiel, množstvo rozdaných suvenírov, ktoré divákom venovali viaceré tímy,
rýchle skomentovanie aktuálnej situácie v etape z otvoreného auta a potom už len čakanie
na samotných cyklistov. Prvý, s miernym náskokom pred pelotónom, bol dánsky cyklista
Julius Johansen z nórskeho Uno-X Pro Cycling Team. O chvíľu sa už rútil celý pelotón pokope. Za pozornosť určite stojí skutočnosť, že organizátorom sa opäť podarilo zabezpečiť
účasť viacerých teamov zo svetovej World Tour. Prišlo ich celkom päť. Francúzsky Cofidis,
Solutions Crédits, izraelský Israel Start-UpNation, belgický Deceuninck - Quick-Step a dva
nemecké teamy Bora – hansgrohe a Team Sunweb. Celkovým víťazom sa napokon stal nemecký jazdec Jannik Steimle z tímu Deceuninck – Quick Step. 
Peter Maťašeje

Futbalové mužstvo Veľkého Klíža v aktuálne prebiehajúcej sezóne. Horný rad zľava: Tomáš Stanko, Martin Stanko (tréner), Peter Pavlíček,
Ján Dovalovský, Ľubomír Kopál, Vladimír Maťašeje, Juraj Chrenko, Jakub Bielich, Patrik Minár, Patrik Hlaváč, Pavol Duša, Juraj Martiška
(predseda FO OŠK), Ján Urban,
Dolný rad zľava: Samuel Belianský, Ivan Chrenko, Patrik Gáher, František Meluš, Adrián Michal,Marek Marko, Ján Kučera, Marek Stanko.
Na fotografii chýbajú: Patrik Bielich, Štefan Kučera, Michal Kučera, Michal Dovalovský, Štefan Žikavský, Daniel Žikavský, Richard Žikavský,
Juraj Kopál, Maroš Úradník a Peter Hlaváček. 
Foto – Paulína Maťašeje
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NA JUBILEJNEJ PONITIANSKEJ STOVKE AJ NÁŠ RODÁK

Plejáda športových odvetví, ktorým sa venujú ľudia z našej obce a naši rodáci, je pomerne
pestrá. Nie raz sme písali o bežeckom ultra triale. Tomuto náročnému športu sa venuje
klížsky rodák Jozef Bielich (ročník 1975) žijúci v Topoľčanoch. V dňoch 12.-13. septembra
sa zúčastnil na známom podujatí Ponitrianska stovka. Bol to jubilejný 10.ročník. Jeho 105
km dlhá trasa vedúca pohoriami Vtáčnik a Tribeč opäť prepojila Handlovú a Nitru.
Tohto ultratrailu a diaľkového pochodu pre jednotlivcov sa Jozef Bielich (na snímke) zúčastnil
už po siedmy krát (!!) za sebou.
Nášho rodáka sme sa spýtali na bližšie informácie...
• Aké boli tvoje bezprostredné pocity po úspešnom zdolaní tohto mimoriadne náročného
podujatia ?
Bolo to zaslúžené víťazstvo pre každého, kto dokončil. Počasie krásne, slnečné, no pre väčšinu
až príliš horúce. Taktiež korona opatrenia z toho urobili jedinečné podujatie v celej histórii,
uvidíme čo prinesie budúcnosť...
• Skúsme si teraz trošku bližšie priblížiť ako to vyzeralo na trati....
Ja som mal tušenie, že pôjde do tuhého, pretože teplo pri behu absolútne nemusím. Prvý úsek
cez pohorie Vtáčnik som bežal v porovnateľnom čase ako minulý rok, avšak na Veľkom Poli
z dôvodu korona opatrení nebola polievka, na ktorú som si už dosť zvykol. Hodil som do seba
klasiku posolené melóny, pomaranče, pohár Radlera a išiel som ďalej. To už bolo pred obedom
a na lúkach nad dedinou poriadne pripekalo. Na Brezov štál sa bežalo väčšinou po lese, celkom
to ubiehalo, na kontrole ochladenie z miestneho prameňa/vodovodu.
• Okolo obeda to muselo byť „peklo“...
V Jedľových Kostoľanoch boli už aj naši, dal som si studený Radler, ovocie, ale žalúdok už nič
iné nedokázal prijať. Až na Skýcov som už nedokázal nič piť, už som bol prevodnený a energia
prudko klesala. Na Skýcove psychická podpora od Mirky, Mareka a našich a ťažkých 30km na Remitáž, kde bol vytúžený vývar so slížikmi...
• Blížila sa Nitra. Aké boli tvoje posledné kilometre?
Bol to boj s vlastným telom ale dal som to. Vedel som, že ak sa ešte dokážem najesť polievky tých posledných takmer 20 km dám, Žibrica a Zobor
sú náročné stúpania aj s čistou hlavou a oddýchnutým telom, nie po 95km. Ale tu už nie je cesta späť...
• Výsledok tvojho športového výkonu bude čitateľov zaiste zaujímať....
Do Nitry som dobehol po 17 h 35 min, bolo to o 36 min. pomalšie ako minulý rok ale napriek
všetkým okolnostiam som spokojný, bez zranení, žalúdok síce potrápil ale morálna sila prePríroda je ako matka: dáva plným priehrštím
konala všetky útrapy, pre mňa je aj 65. miesto víťazstvo. Celkový víťaz to dal pod 10 hodín čo
je naozaj mimozemský čas...
a nežiada od teba nič, len porozumenie a lásku.
Ďakujem za rozhovor. 
Peter Maťašeje
Končí september, končia sa teplé dni. Babie
leto naposledy ponúka teplé slnečné lúče
a každý im s radosťou nastavuje tvár. Zahrieva
vzduch, ktorý sa s ubúdajúcim dňom pomaly
začína ochladzovať. Cez deň je ešte príjemne
teplo, dozvuky leta. Noci už dýchajú chladom.
V tomto jesennom období často chodievam
do prírody. Hneď za dedinou je les, ktorý
septembrové slnko presvetľuje trblietavými
lúčmi. Stromy začínajú hrať všetkými farbami
z palety neznámeho maliara. Od tmavozelenej, cez hnedú, žltú až po červenú. Viditeľný
znak začínajúcej nadvlády pani jesene nad
prírodou. Je to skutočne krásna scenéria.
Takú nenamaľuje ani slávny maliar.
Keď som si bola minulý týždeň pozrieť svoje
tajné miesta, namiesto hríbov som našla
prázdne plastové a papierové obaly. Zaznamenala som väčšiu inváziu ľudí do prírody.
Nakoľko sa koronavírus znova rozmáha, ľudia
unikajú z domov do prírody. Niektorí nie sú
schopní prispôsobiť sa. Našu krásnu prírodu
Už pomerne dlhú dobu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie prichádzajú na svätú omšu,
často znečisťuje vandalský spôsob života
ktorá sa tradične slúži na vrchole pohoria Tribeč, aj naši zástupcovia. Nie inak tomu bolo
ľudí. Príroda patrí nám všetkým. Všetci máme
teraz, keď sa 15.septembra vydala na cestu tam sedemčlenná skupina cykloturistov. Na
byť jej strážcami. Nebuďme nevšímaví voči
vrchole sa k nim pridal klížsky rodák Jozef Sasko s dcérou. Ako neskôr oznámili organizátori,
tým, ktorí sa tak zabúdajú, že krásne miesta
tohtoročná účasť bola rekordná. Spočítaných bolo 330 účastníkov. Svätú omšu slúžil farár
ľahkomyseľne znečisťujú. Sú ešte miesta,
zo Súče Jozef Kuna.
ktoré ma v tomto rozprávkovom lese očaPo svätej omši bol posvätený nerezový kríž, ktorý dali vyrobiť veriaci z obce Mankovce.
rili, kde sa budem vždy rada vracať. Príroda
Tí mali na starosti aj občerstvenie. Nechýbal guláš a ani káva. Účastníci si domov odnášali
v každom ročnom období dokáže urobiť svoje
nielen Účastnícke listy ale predovšetkým dobrý pocit z nezvyčajne prežitého dňa. Duchovne,
čary a nikdy na nič nezabudne.
v horách, a s ľuďmi, s ktorými ich spájala viera, pokoj a hľadanie istôt v dnešnej neľahkej
dobe. 
Peter Maťašeje
Anna Kňazeová

Jesenná krása prírody

Na Tribči opäť aj
naši zástupcovia
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