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... kto lásku k spevu v srdci má,
radosť tým spevom rozdáva...

Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 5.

rok 2017

ročník XXII.

V našej obci pôsobí ženský spevokol Chor de Clus,
pod taktovkou Mgr. Márie Zajacovej. V nedeľu 28.
mája usporiadal k desiatemu výročiu svojho vzniku
koncert, ktorý sa konal vo farskom kostole Všetkých
svätých. Na koncert si pozvali hostí, ženský spevácky

FATIMSKÉ ZJAVENIA (5. časť)

Po veľkolepom slnečnom úkaze boli všetci
návštevníci v údolí Cova da Iria nadšení. Videli,
že deti neklamali. Boli presvedčení, že Kráľovná
svätého ruženca naozaj zostúpila medzi nich
a rozprávala sa s troma pastierikmi. Splnilo
sa, čo deti predpovedali už pred niekoľkými
mesiacmi práve o tomto dni a tejto hodine.
Je pochopiteľné, že každý chcel deti vidieť,
priblížiť sa k nim, rozprávať sa s nimi. Hyacintka
bezradne plakala vo veľkej tlačenici. Niekto
ju však chytil, odniesol na cestu a odovzdal ju
rodičom. Ferko, smelý a odvážny ako zvyčajne,
sám si prekliesnil cestu.
Najťažšie to mala Lucia. Budila najväčší záujem.
Mnohí si chceli niečo z nej odniesť na pamiatku.
V tej trme-vrme jej strhli šatku z hlavy a po
kúsku si strihali z jej vlasov. Neskôr o tom
píše: „Dobre sa pamätám, že som sa v ten deň
vrátila domov bez svojich dlhých vrkočov. Ešte
aj teraz vidím, s akou nevôľou pozerala na mňa
moja matka, keď zbadala moje krátke vlasy.“
Našťastie hneď v ten deň sa podarilo historikovi Fatimy – pánovi Visconte di Montelo – dostať
sa k deťom a dôkladne sa ich povypytovať na
ich čerstvé zážitky a dojmy. Deti jasne odpovedali na jeho zvedavé otázky. A on všetko
presne zaznamenal.
Lucia mu povedala, že Panna Mária bola
oblečená rovnako ako pri predchádzajúcich
zjaveniach. Videla aj svätého Jozefa s Ježiškom.
Panna Mária sa jej zjavila v dvoch podobách:
najprv ako Sedembolestná a potom ako Škapuliarska. Predstavila sa jej ako Ružencová Panna
Mária. A povedala jej, aby sa ľudia obrátili, aby
neurážali Pána Ježiša, aby prosili za odpustenie
hriechov a aby sa modlievali ruženec. Taktiež
dala najavo svoju vôľu, aby ľudia na Cova da
Iria postavili kaplnku.
V ďalšej časti rozhovoru Lucia potvrdila, že
videla, ako sa slnko točí. V tej chvíli Panna
Mária mala na sebe bledý plášť a biele šaty.
Svätý Jozef a Ježiško mali na sebe červené
rúcho. Hyacintka dodala, že dnes im Panna
Mária zdôraznila potrebu každý deň sa modliť
ruženec ku cti Ružencovej Panny Márie.
(Pokračovanie na str. č. 2)

■ Speváčky sústredené na svoj výkon. 

POZVÁNKA
Obec Veľký Klíž a spoločenské zložky v obci
pozývajú všetky deti
s rodičmi na podujatie
„Cesta rozprávkovým
lesom“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.júna 2017.
Začiatok podujatia je
o 13,oo hod. od altánku
nad Lázňou. Trasa vedie
cez materskú školu, Dolinou okolo chaty Prameň,
cestou na Hôrku, kde je
cieľ cesty.

Foto – Peter Dobiaš

zbor BENETKY z Chynorian, ktorý vedie Mgr. Bernadetta
Bubeníková.
Svoj koncert začali naše speváčky skladbou Canticorum
iubilo. Ďalej zaspievali Slovensko moje, Starosloviensky
Otčenáš, Len v tajomstve ticha a ďalšie piesne. V repertoári majú okrem cirkevných piesní i svetské. Na koncerte
vystúpili i hostia Benetky z Chynorian. Zaspievali niekoľko
piesní. Prvou bola Toto je pieseň Panny Márie, pozýva
k sebe celý svet. Ako druhé zaspievali Ave Maria od Halmu a Magdolena a ešte niekoľko mariánskych piesní na
oslavu Kráľovnej pokoja, pretože máj je mesiac Panny
Márie a tiež v máji oslavujeme Deň matiek a Panna Mária
je Matkou každého z nás. Na záver vystúpenia zaspievali
Benetky afro-americký Spirituál – Svetlo. Koncert ukončili
piesňou, ktorú zaspievali všetky speváčky: Kráľovná nebies
a pridali sa aj diváci z publika.
Po koncerte sa všetkým účinkujúcim aj hosťom, ktorých
bolo okolo 100, prihovorila starostka obce Ing. Tatiana
Sasková. Zablahoželala speváčkam k ich jubileu. Zároveň
poďakovala tiež kyticou kvetov aj Benetkám za ich vystúpenie. Aj dirigentka hosťovského spevokolu poblahoželala našej zbormajsterke ešte veľa energie, vytrvalosti
a inšpirácie.
O tom, že tieto speváčky majú lásku k spevu
v srdci, nik nepochybuje, veď inak by ju nemohli svojím spevom rozdávať. Slovenský
národ už pomaly zabúda na svoje tradície.
Spev bol v minulosti každodenným prejavom emócií človeka. Či mal človek radosť
v srdci, či bolesť, vždy boli a aj sú piesne,
cez ktoré sa dokázal ,,vyspievať“. Spev bol
terapiou a liekom. V súčasnosti spievame
oveľa menej, ale láska k spevu ešte žije
a naša skupina Chor de Clus rozdáva radosť
na všetkých svojich vystúpeniach a inak
tomu nebolo ani na tomto koncerte.

■ Hosťujúci súbor Benetky (vľavo) spolu s domácimi speváčkami.  Foto – Peter Dobiaš			

Anna Húdoková
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V mesiaci máj 2017 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Ján Badáň
Kl. Hradište 62 50 rokov
Dana Húdoková
Kl. Hradište 203 50 rokov
Igor Hudok
Klíž 81
50 rokov
Eva Pauerová
Kl. Hradište 92 60 rokov
Marián Húdok
Klíž 65
70 rokov
Jozef Oravec
Kl. Hradište 4 70 rokov
Emília Lackovičová Klíž 4 
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Pavel Neštepný
Klíž 110
82 rokov
Adolf Medo
Klíž 48
82 rokov
Margita Sasková
Klíž 107
85 rokov
Irena Dzianová
Kl. Hradište 187 86 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

9.5.2017 Alexej Križma, rodičia Miroslava a Martin
26.5.2017 Mateo Mrekaj, rodičia Andrea a Anton

27.5.2017 Lenka Gálisová a Ján Štefanča

Emil Marko
*25.1.1928 
Emília Švecová, rod. Jenisová
* 9.2.1940 

† 30.4.2017
† 4.5.2017

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 21. mája uplynul
rok, čo nás navždy
opustila

Oľga Švecová

z Klížskeho Hradišťa
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Manžel a syn Pavol

SPOMIENKA

Už uplynul rok, čo nepočujeme v dome Tvoj hlas,
neprídeš medzi nás a nepovieš nám:
mám vás všetkých veľmi rád.
Dňa 22.mája uplynul
rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec,
starký a dedko

Rudolf Sasko

S láskou a úctou naňho spomíname.
Manželka, deti s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

číslo 5/2017

Koncom apríla – 27.4.2017 sa stretlo Obecné zastuROKOVALO
piteľstvo vo Veľkom Klíži na svojom 14. zasadnutí.
Rokovanie viedla starostka obce. Poslanci OZ zobrali
ZASTUPITEĽSTVO
na vedomie zmeny v rozpočte vykonané Rozpočtovými opatreniami starostky č.1/2017,2/2017 a schválili Rozpočtové opatrenie č.3/2017.
Schválili žiadosti OŠK FO, OŠK AMK, občianskeho združenia Klížania o poskytnutie dotácií
na rok 2017, zobrali na vedomie Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
č.2/2017 a č.3/2017. V Rôznom sa poslanci zaoberali potrebou multifunkčného ihriska v obci,
schválili zámer na jeho vybudovanie. Zobrali na vedomie žiadosť občanov o vybudovanie
komunikácie v miestnej časti Klížske Hradište z časti Pláňa smerom na Lúku.
Ts

FATIMSKÉ ZJAVENIA (5. časť)
Duchovný autor P. Fonseca k tomu píše: „Je pozoruhodné, že trojaká podoba, v ktorej sa naposledy
zjavila Panna Mária, zjavne zodpovedá trojakým ružencovým tajomstvám. Máme sa cvičiť
v čnostiach, ktoré nám tajomstvá pripomínajú.“
Skutočne je to tak. Radostný ruženec nás povzbudzuje k pravdivému kresťanskému životu, ako
nám dáva príklad Pán Ježiš vo svojom skrytom
živote v Nazarete. Preto sa Panna Mária zjavila
so svätým Jozefom a s Ježiškom.
Tajomstvami bolestného ruženca nás Panna Mária
vedie k pokániu a k ľútosti nad hriechmi. Preto
sa deťom vo Fatime zjavila ako Sedembolestná.
Napokon tajomstvami slávnostného ruženca
nám dáva nádej na večnú blaženosť, kam nás

(Dokončenie zo str. č. 1)

predišiel Pán Ježiš a jeho matka Panna Mária
a svätý Jozef. Takto nás povzbudzuje, aby sme
milovali Pána Boha, aby sme si skrátili očistec
a aby sme neskončili na smetisku dejín. Na toto je najviac vhodný prívlastok: Škapuliarska
Panna Mária.
(V tom čase boli známe trojaké ružencové tajomstvá: radostné, bolestné a slávnostné. Pápež
Ján Pavol II. zaviedol aj štvrté tajomstvá, ktoré
pripomínajú udalosti z Kristovho verejného
účinkovania medzi jeho krstom v Jordáne a jeho
utrpením. Nazval ich tajomstvá svetla.)
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

ODIŠLA LEGENDA NÁŠHO FUTBALU, DRŽITEĽ CENY OBCE VEĽKÝ KLÍŽ
Keď sme do večnosti odprevádzali pána Emila Marku, v mysli sa mi vynárali spomienky.
Prvá nitka na neho bola spojená s mojím otcom, ktorý sa ako slobodný, počas prác v našom regióne, u rodiny Markovej stravoval. Jeho spomienky na rodinu s piatimi synmi
- Emil, Vendel, Štefan, Jozef a Karol boli milé. V tých rokoch, hneď po II. svetovej vojne
v r. 1945, sa obnovil klížsky futbal a Emil patril medzi skvelých hráčov. Bratia Markovci
boli nielen nadšencami tohto športu, ale boli aktívni, pomáhali až do staroby. Pán Emil
Marko bol pri každej brigáde pri
budovaní ihriska na Hôrke, aj pri
výstavbe budovy, neúnavne sa
snažil vylepšovať podmienky športového vyžitia počas futbalových
stretnutí. Úroveň nášho futbalu
a starostlivosť o mladú generáciu
futbalistov bola na programe jeho
dní takmer celý život. Na ihrisku,
v športovom areáli, je a stále bude
nespočetné množstvo kladných
stôp, ktoré tam svojou usilovnou
činnosťou zanechal. Posledná
moja významná spomienka na
pána Emila Marku patrí udalosti,
keď mu na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v r.
2009 pri príležitosti Osláv dňa
obce, bola vtedajším starostom
Ing. Macúchom udelená Cena
obce za prínos pre rozvoj obce,
za celoživotný aktívny prístup
k skvalitneniu športového života
v nej. Emil Marko bol ako človek
vždy ústretový ku každému, nikdy pomoc neodmietol. Žil v láskyplnej rodine, i keď s bolesťou v srdci. V rozkvete mladosti mu do večnosti odišla dcéra Helenka, neskôr predčasne
manželka. Všetku lásku daroval svojmu synovi Paľkovi s rodinou. V rodine, ale i v obci zanechal i pre ďalšie generácie dobro. Tak, ako to píše v nasledujúcom príbehu Tolstoj. Starec
raz sadil jabloň. Ľudia sa mu smiali a pýtali sa: „Načo sadíš ten stromček? Prejde mnoho
rokov, pokiaľ prinesie plody a ty sám už neokúsiš jablká zo stromu“. Starec odpovedal: „Ja
sám nepozbieram žiadne, ale ak po mnohých rokoch budú iní jesť jablká z tohto stromu,
budú mi vďační“. Taký bol i pán Emil Marko, ktorý nám v obci zanechal dedičstvo, ktoré
sa bude dediť z generácie na generáciu. Celý život sa správal tak, aby odišiel tam, kde ho
čaká dedičstvo, ktoré nám daroval Boh. 
Tatiana Macúchová

SPOMIENKA

Možno bol čas odísť,
snáď to tak bolo
súdené...
Zostali len sny,
čo dali sa ešte snívať...
No v požičovni času
už mali vypredané.
Dňa 19. mája uplynulo
10 rokov čo nás navždy opustila naša
mama a babka

Mária Maťašeje rodená Oravcová
z Ješkovej Vsi

Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu
a tichú spomienku.
Dcéra Marika a syn Peter s rodinami

PO ĎAKOVAN I E

Neplačte, že som odišla, len pokoj mi prajte
a v srdci spomienku si na mňa zachovajte.
Dňa 24.4.2017 nás
navždy opustila naša
milovaná mama, svokra
a starká

Štefánia Valnychová

Touto cestou chceme
vyjadriť vďaku všetkým,
ktorí ju sprevádzali na
poslednej ceste do večnosti. Ďakujeme
za modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou v srdci smútiaca rodina.

číslo 5/2017
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 Horná Nitra z neba je názov knižnej publikácie autorskej dvojice
Milan Paprčka a Simona Nádašiová.
Do pozornosti ju dávame preto, že
v tejto naozaj peknej knižke plnej
nádherných a neobvyklých fotografií sa na strane 34 nachádza
aj pohľad na náš románsky kostolík. Okrem všetkého iného je
to ďalší kamienok do mozaiky už bohatého výpočtu knižných
vydaní, kde sa objavila naša najvýznamnejšia historická pamiatka.
 Deň Zeme si aj v tomto roku pripomenul náš turistický klub
zorganizovaním dvoch brigád. Prvá sa uskutočnila aj v spolupráci
so Základnou školou 26. apríla. Zástupcovia klubu Jozef Bielich,
Anna Melušová a Benjamín Korec spolu s tromi učiteľkami a 15
deťmi zbierali odpadky na Hôrke, a vyčistili aj prístupové cesty
(povedľa Neštepných, asfaltová cesta z Doliny) vedúce na
tamojší športový areál. Odmenou pre deti bolo pohostenie na
Urbárskej chate, ktoré zabezpečovala Marta Dobiášová. Trojica
turistov následne, 29. apríla, čistila značený turistický chodník
a okolie kaplnky na Cerkoch.
 Tradičnú svätojurajskú púť k Rotunde sv. Juraja pri Nitrianskej
Blatnici navštevujú už niekoľko rokov aj pútnici z našej obce.
Niekedy v menšom, inokedy vo väčšom počte. Svätojurajská púť
2017 sa uskutočnila v nedeľu 30. apríla. Konala sa pod záštitou
ministra kultúry SR a bola spojená s požehnaním zreštaurovanej

 Leto a čas dovoleniek sa nezadržateľne blížia. Ako lastovičky
k nám prichádzajú prvé pozdravy
– na obecný úrad bola adresovaná aj pohľadnica z potuliek po
talianskom poloostrove Gargano od Aleny Rušovej.

Na snímke dvaja pútnici z Veľkého Klíža chýbajú.

liatkom na pútnickom mieste pri Nitrianskej Blatnici.

■ Pamiatka na vzácne stretnutie s vdp. Petrom Pa-

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

Rotundy sv. Juraja. Sv. omšu celebroval nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák. Z Klíža a Klížskeho Hradišťa sa jej zúčastnilo celkom osem pútnikov. Po skončení svätej omše využili príležitosť
a stretli sa s našim rodákom vdp. Petrom Paliatkom. Mnohé pekné
stretnutia zažila trojica, ktorá sa následne rozhodla vystúpiť na
Marhát. Jedným z nich bolo stretnutie s našim rodákom Petrom
Dobiašom a jeho rodinou priamo na známej rozhľadni.
 K tradičným podujatiam každého roka patrí stavanie mája.
V tomto roku sa konalo 30. apríla. Najskôr v časti obce Klíž
a následne v centre obce na námestí v Klížskom Hradišti. Za
prítomnosti starostky obce Ing. Tatiany Saskovej a početného
zástupu občanov máje postavili členovia domáceho Dobrovoľného hasičského zboru. O kultúrny program sa postarala mužská
spevácka skupina Kližania a deti z materskej školy.
 Kladením venca k pamätníku SNP sme si v piatok 5.mája 2017
pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom. Uplynulo už 72. rokov
od oslobodenia obce a skončenia II. svetovej vojny. V kultúrnom
programe vystúpili žiaci Základnej školy Veľký Klíž a mužská
spevácka skupina Klížania.
 Sviatosť Prvého svätého prijímania prijalo v nedeľu 7. mája
päť detí z našej farnosti. Tri deti boli z Ješkovej Vsi a dve z Klíža.
 „Srdečný pozdrav z miest, ktoré sú presiaknuté prítomnosťou
Ježiša a putovania po Svätej zemi, kde myslíme popri rodine aj na
našich známych, susedov a priateľov posielajú čitateľom Nového
Clusu pútničky Irenka Bujnová a Marcela Švirlochová“ prečítali
sme si na nádhernej pohľadnici so známkou Palestíny. Urobila
nám veľkú radosť začiatkom mája. Aj touto cestou veľmi pekne
ďakujeme!!

■ Vo vystúpení detí z materskej školy najviac zaujala Michalka
Kňazeová (pri mikrofóne) 
Foto – Peter Maťašeje
 Dvojmesačník Trenčín región vo svojom treťom tohtoročnom
čísle priniesol, okrem iného, podrobné informácie o II. ročníku
projektu Vrchárska koruna Trenčianska. Ide o súťaž pre cyklistov,
turistov, alebo bežcov, ktorí od 10. apríla do 30. novembra 2017
majú zdolať 20 predpísaných vrcholov, na mieste sa odfotiť, nahrať
fotky a poslať na webovú stránku Vrchárskej koruny. Dávame to
do pozornosti najmä preto, že v spomínanej dvadsiatke vrcholov
je zaradený aj Michalov vrch !
 Sedemnásť členov Jednoty dôchodcov Slovenska sa stretlo
v pondelok 8. mája na urbárskej chate. Robili sa prihlášky na
Olympiádu, rozdeľovali sa rekondičné pobyty. Súčasťou stretnutia
bolo aj blahoželanie jubilantom. Budúce stretnutie budú mať
naši seniori v pondelok 5.júna.
 Vo štvrtok 18.mája vystúpili speváčky z Chor de Clus a svojimi
piesňami ozvláštnili večernú svätú omšu vo veľkonočnom období.
 K životu všetkých nás neodmysliteľne patrí aj hudba rôznych
žánrov. Milovníci Depeche Mode sa stretli v sobotu 20.mája na
futbalovom štadióne Pasienky. Medzi nimi aj naša kolegyňa,
redaktorka Zuzana Holáková so svojim manželom Stanislavom.
Zážitok z ich vystúpenia neskazil ani dážď, ktorý priaznivcov
neodradil a zotrvali až do konca Odmenou za to bol prídavok
ďalších piatich skladieb v podaní tejto úspešnej skupiny.

■ Mužská spevácka skupina Kližania spievala v areáli Starého
Klíža nevšednej spoločnosti v sobotu 6.mája. Zavítali tam totiž
niekoľkí diplomati a veľvyslanci. Vystúpenie pred takouto
spoločnosťou sa počíta a naši speváci si ho iste zaradili medzi
tie pamätné.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
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„PRILETELA PESNIČK A
Z ROZPRÁVKY AŽ SEM“
sú slová piesne, ktorou pozdravili deti
našej materskej školy všetky mamičky
pri príležitosti oslavy sviatku DŇA MATIEK
v Kultúrnom dome vo Veľkom Klíži. Zavítali
na javisko a v podobe cirkusových kúskov
uvádzali svoj program. Obecenstvo bolo
aktívne, pretože náš cirkusový principál
ich vyzval, aby sa zapojili všetci. Potrebné
boli oči na pozeranie, uši na počúvanie
a ruky na tlieskanie. V podobe telegramov
vyjadrili úctu a obdiv svojim mamičkám.
V závere programu principál sa lúčil slovami: „My sme radosť tejto Zeme, múdrosť,
hrdosť! Sľubujeme!“. Deti za všetku lásku,
ktorú dostávajú, darovali pekné vystúpenie.
Ich želaním bolo, aby prijali lásku a nielen
ich detské srdiečka a preto mamičkám podarovali srdiečka a kvietok pre spomienku
na tento krásny deň.
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

■ Momentka z vystúpenia detí.

Foto – archív MŠ

Dňa 28.5.2017 sme si v našom farskom
kostole pripomenuli 10. výročie vzniku
speváckej skupiny Chor de Clus. Vystúpenie začali krátkou kronikou spevokolu,
kde pripomenuli, kto stál za vznikom tejto
skupiny. Po nástupe do funkcie v r. 2006
starosta Ing. Macúch, ktorý, i vzhľadom
na tradíciu spevokolu v našej dedine od
r. 1974 až do r. 1989 bol neúnavný v myšlienke, v presviedčaní žien i mužov, aby
sa založil miestny spevokol. So založením
zmiešaného, či mužského spevokolu starosta
úplne neuspel, avšak v hlavách dobrých
spevákov tento chrobák vŕtal a mužskú spevácku skupinu roky poznáme pod menom
Kližania a dnes, po prvých krokoch v klube
dôchodcov sú veľmi obľúbení a pozývaní
i do okolitých obcí. Ani začiatky ženského
spevokolu neboli jednoduché. Starosta,
ženy mali nadšenie, snahu, nacvičovali spev
aj samé... Prvá dirigentka, ktorá vyvíjala
veľké úsilie vo vedení spevokolu bola vtedy
v rozširovaní kultúry u nás veľmi dobre známa
študentka, teraz Bc.Katarína Ofúkaná, rod.
Sasková, v súčasnosti pravidelne účinkujúca
v Opere Slovenského národného divadla.
Ďalej to bola výborná speváčka so skúsenosťami v spevokole, pani učiteľka Emília
Stanková a stabilitu, smerovanie, organizáciu
spevokolu postupne zabezpečovala pani
učiteľka Mgr. Mária Zajacová, pre ktorú to
bola obeta - dochádzala z Topoľčian, kde sa
starala o rodinu a vtedy ešte v Šišove učila.
Za 10 rokov sa vystriedalo v spevokole viacej
žien. Ďakujem všetkým za vynaložený čas
a námahu, všetkým, ktorí sa pričinili o vznik,
o činnosť spevokolu od začiatku až dodnes.
Ďakujem Chor de Clus za kultúrny zážitok
v deň jeho jubilea. Ďakujem speváčkam,
vedeniu nášho, aj chynorianskeho spevokolu
za duchovné piesne, ktoré v ich podaní zneli
ako vždy, umelecky dokonalé, duše povznášajúce. Nech sa vám darí i naďalej rozdávať
radosť u nás v dedine i v okolí.
V tieto dni - 4.júna a 5.júna slávime tretí
najvýznamnejší kresťanský sviatok v roku
- Zoslanie Ducha svätého na apoštolov, čím
vznikla cirkev. Svätodušné sviatky sú známe
aj pod názvom TURÍCE.

Je všeobecne známe, že k šťastnému životu prispieva dobré využívanie a napĺňanie
voľného času. Kedysi naše záľuby a potešenia stáli v protiklade k práci a námahe. Nielen deti, ale i dospelí vo chvíľach, keď nemuseli riešiť rozličné úlohy a zabezpečovať
existenciu, si radi spríjemňovali chvíle voľna rôznymi hrami a zábavami. Každý z nás
trávi svoj čas po práci podľa svojich predstáv a možností. Niekto si obuje tenisky a beží
na ihrisko, iný zas venuje svoju pozornosť záhrade, odkiaľ sa naňho vľúdne usmievajú
hlavičky kvetov, alebo len vyjde na dvor, kde si vychutnáva pohľad na život domácich
zvierat. Veľmi zaujímavou a užitočnou formou regenerácie duševných a fyzických síl
človeka je zber liečivých rastlín. Človek má možnosť pokochať sa prírodnými krásami
a zároveň spoznáva jej
bohatstvo, ktoré môže
využiť na liečbu rôznych neduhov. Sú aj
ľudia, ktorí sa amatérsky venujú tomu, čo
ich teší. Často sa tak zdokonalia, že sa dostanú k vytúženému cieľu a zo záľuby sa stane
ich zamestnanie. Iba práca, ktorá človeka napĺňa, práca, v ktorej realizuje svoje zámery
a fantáziu môže zapríčiniť, že sa z nás stane uznávaný odborník. Tento pocit osobnej
dôležitosti prispieva k ľudskej spokojnosti. Záľub je nespočetné množstvo. Televízia
a internet sú nesporne najčastejším a najobľúbenejším domácim „zábavníkom“. Sú aj
takí, ktorí vo voľnom čase bežia za plným pohárikom, sú opantaní čertovými obrázkami,
či vyspávajú na pohovke. Nemožno namietať proti spoločenským hrám, či posedeniu
s priateľmi, lenže ak by to malo vypĺňať väčšinu nášho voľného času, svedčilo by to
o nie veľmi plnohodnotnom živote. Čím užitočnejšie strávime svoj voľný čas, tým
väčšia bude naša pracovná aktivita. Po chvíľach voľna sa vrátime do práce odpočinutí,
zrelaxovaní, s novými silami a nápadmi.
Anna Kňazeová
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Najrozšírenejšie pomenovanie Turíce je ozvenou slnovratových slávností, keď sa chodilo
s maskou tura. V knihe Malý lexikon ľudovej
kultúry Slovenska od autora Ondrejku sa
uvádza: „Prapôvod názvu Turíce siaha do

ZVYŠOVANIE KULTÚRNEJ
ÚROVNE V OBCI
predkresťanského obdobia. Boli symbolom
bujnej vegetácie a živočíšnej sily, čoho dôkazom je aj ich názov, ktorý pretrval dodnes
a ktorý pochádza od tura. Ťažisko turíčnych
sviatkov sa viazalo k vode, zeleni a obiliu.
K zvykom, ktoré sa zachovali dodnes, patrí
čistenie studničiek v chotári, čistili sa polia
a lúky, aby boli do Turíc vyčistené. V predkresťanskom období zaujímavým zvykom
prvého turíčneho sviatku bola voľba „kráľa“
spomedzi mládeže a zábavy spojené s touto
udalosťou, neskôr bola varianta – voľba
„kráľovnej“ dievčenských hier. V strede
tejto strany uvedenej knihy je fotografia
našich mládencov a pod fotografiou je
napísané: „Turíčny zvyk – voľba „smutného
kráľa“ vo Veľkom Klíži.“ Ako sa obnovil
tento turíčny zvyk v našej dedine? Vyberám
z kroniky Ing. Macúcha: „ Vo Veľkom Klíži
vznikla v roku 1976 v časti Klížske Hradište
mládežnícka folklórna skupina SZM z podnetu Slovenského zväzu žien s počtom 15
členov. Dušou tejto skupiny bola Mgr. Mária
Spišáková ml., ktorá počas vysokoškolských
štúdií v Nitre bola členkou vysokoškolského
súboru Ponitran. Zozbierala slovný materiál
a piesne z klížskej doliny a so svojou matkou, pani učiteľkou Máriou Spišákovou st.,
spracovali javiskové pásmo pod názvom
„Smutný kráľ“, čo bol starý zvyk vo Veľkom
Klíži. Pani učiteľka Spišáková st. bola aj
choreografkou a režisérkou súboru; pani
Jolana Sasková bola organizačnou vedúcou
súboru. Súbor vystupoval v rámci okresu
na slávnostiach a v júni na Okresnej súťaži
folklórnych skupín v Bojnej. S folkloristami
vystupovala aj dychová hudba z Veľkého
Klíža, ktorá vtedy mala 19 členov, zložená
prevažne z mladých ľudí. Členovia dychovky
boli zároveň aj hercami. Po úspechu v Bojnej
dostali hudobníci v júni pozvanie na Krajský festival detských dychových hudieb
v Brodzanoch. O týždeň boli na Krajskej
prehliadke folklórnych skupín v Červeníku.
V r. 1979 vystupovali na folklórnom festivale
na Myjave, čo bolo najväčším úspechom
súboru. V r. 1982 súbor vystupoval s programom pod názvom „Smutný kráľ“, ktorý celý
nakrúcali pracovníci Slovenskej akadémie
vied Bratislava.
Za udržiavanie tradícií, za výraznú činnosť
pre rozvoj kultúrneho života v obci Mgr.
Márii Zajacovej, bola vedením obce vyjadrená vďaka. Pri I. ročníku Osláv dňa obce
v r. 2009 bola ocenená Cenou obce, ktorú
si počas slávnostného zasadnutia obecného
zastupiteľstva prebrala z rúk vtedajšieho
starostu Ing. Macúcha. Odvtedy pani učiteľka
Mgr. Zajacová sa u nás v dedine, či v okolí predstavila s úspešným pásmom „Žatva
a dožinky“. Tebe, Marienka, speváčkam Chor
de Clus a ostatným aktívnym nadšencom,
všetkým, ktorí dobrovoľne spolupracujú,
ďakujem. Vďaka takým ako ste vy, dedina
kultúrou v minulosti žila a aj stále čulo žije.
Tatiana Macúchová
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„Preteky MM SR triedy MX 65, MX85, MX Ladies
a Regionálneho pohára – západ SCRUB motocross cup
2017 na domácej trati Ješková Ves Brody dňa 14.05.2017
Výsledky našich jazdcov OŠK – Automotoklub Veľký Klíž:
V triede MX 50
V triede MX Ladies
V triede MX Junior 125
V triede MX l Hobby
V triede MX 2 Hobby
V triede MX Open
V triede MX 4+

– DEVIATKA Matúš #9
– NAJMAN Marek #14
– HUDOKOVÁ Simona #19
– LADICKÝ Marek #47
– DOLNÝ Dominik #222
– HÚDOK Dávid #323
– GUOTH Róbert #141
– Bc. MIHALEJE Rudolf #50

– 2. miesto
– 5. miesto
– 11. miesto
– 4. miesto
– 17. miesto
– 3. miesto
– 8. miesto
– 10. miesto

Jazdci HUDOK Pavol #777 MX Open, MIHALEJE Richard#80 MX 2 Hobby, a HUDOK
Dušan # 69 MX Junior 125 sa závodu nezúčastnili z dôvodu zranenia, alebo poruchy
motocykla.
Na podujatí sa zúčastnil rekordný počet jazdcov - 234, plus 9 jazdcov kubatúry 50 ccm3
a 688 platiacich divákov.
Bc.Rudolf Mihaleje

TENTORAZ BEZ ZNAČIEK
Najdôležitejšie turistické podujatie, ktoré už
21.rokov organizujú KST Ostrá a náš mesačník
Nový Clus, sa konalo v nedeľu 21.mája. Stretli
sme sa tradične o 10-tej pri kultúrnom dome. Nasledovalo privítanie a príhovory - predsedu klubu a starostky obce, ktorí
nám popriali dobré počasie a pekné zážitky. Privítali predsedu
slovenskej turistiky Ing. Petra Dragúňa a aj predsedu RR KST
Topoľčany Pavla Jančeka, ktorý je aj predsedom KST Horňan
Práznovce. Vystúpil aj Jozef Bielich, ktorý bol oficiálnym vodcom. Avizoval novú trasu - bez značiek a s prekvapením. Vydali
sme sa teda na túru. Od Lázne cez Lúku smerom ku kaplnke
Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Klíži. Kaplnku nám otvorila
Eva Paliatková, ktorá sa o ňu celoročne vzorne stará spolu
s manželom Petrom. K histórii výstavby kaplnky podal krátky
výklad Peter Maťašeje. Potom nás na exkurziu k sebe pozval
Jozef Pauček. Prezreli sme si okrasnú záhradu, ktorej súčasťou je
aj mnoho čarovníkov. Upútala nás aj jedinečnú zbierka minerálov
z celého sveta, v ktorej je aj časť ústnej dutiny dinosaura. Po
jej zhliadnutí mnohým doslova spadla sánka a skonštatovali,
že toto nevideli ani v múzeu. Aj Jozef zažil prekvapenie, keď
mu Vlado Sasko odovzdal malú pozornosť, ako poďakovanie za
prehliadku. Je viac ako jasné, že takú početnú návštevu na jeden
raz ešte neprivítal – bolo nás 99! Očarení sme sa pobrali vedľa
pošty na Dolinky, kde stojí stĺpová kaplnka z roku 1951, ktorú
dali postaviť bratia Vendel a Anton Bielichoví. O kus ďalej, na
Kristeje lúke stojí kaplnka z roku 2005, ktorú postavil Zdenek
Beliansky. Mnohí z nás sme tam boli vôbec prvý raz a dobre
nám padla malá prestávka na odpočinok a krátke občerstvenie.
Potom sme sa presunuli na Ovseništia, kde sme urobili tradičné
spoločné foto, lebo niekoľko účastníkov sa odtiaľto z rôznych
dôvodov pobralo domov. Veľká väčšina ale pokračovala cez
Hlomné. Všetci po svojich, až na jednu turistku, ktorá sa cez
potok niesla na „koni“. Využili sme príležitosť a občerstvili sa
studenou vodičkou priamo z prameňa. Stála pred nami výzva
dňa – Malá Suchá. Všetci sme ju zvládli a na vrchole sme si
vychutnali krásne výhľady. Jozef Bielich vysvetlil, aké kopce
naokolo vidíme. Zaslúžene sme si doplnili kalórie a pojedli
všetky prinesené slané i sladké dobroty. Pred sebou sme mali
už iba zostup na lesnú cestu a pochod k urbárskej chate Prameň.
Na svoje si opäť prišli naše chuťové poháriky – pripravené boli
tradičné zámelky s májovkami a klobásou, ktoré navarila Marta
Dobiašová s pomocníčkami. S chuťou sme sa do nich pustili,
veď už bolo dávno po obede. Posedenie padlo vhod a k tomu

■ Pred domácimi priaznivcami motokrosu sa blysol Dávid Hudok, ktorý získal 3.
miesto. 	
Foto – Veronika Halmová

srdečné rozhovory s priateľmi turistami. Nechýbali ani gratulácie
k jubileám – Julius Beliansky oslávil 60-ku a najstarší člen KST
Ostrá Pavel Neštepný mal práve v tento deň 82 rokov! Pekné
počasie nás priam zdržiavalo na tomto príjemnom mieste v lone
prírody. Len neradi sme sa lúčili a poberali domov. Prežili sme
krásny deň. Potvrdili to aj turisti zo 4 miest (Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Piešťany) a 8 obcí (Bojná, Bošany, Jacovce, Dolné
Vestenice, Nedanovce, Práznovce, Veľké Kršteňany, Špačince okr. Trnava) a jeden účastník bol zo zahraničia - Rakúsko. Všetci
ďakovali za to, že mohli spoznať zaujímavé miesta i ľudí. Treba
dúfať, že sa stretneme aj na ďalších podujatiach nášho klubu.
Ing. Zuzana Holáková

REPREZENTOVALI VO SVIDNÍKU

KST Ostrá a zároveň aj obec Veľký Klíž reprezentovalo na
54.stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska deväť ľudí. Tí
sa už v piatok 26. mája vybrali na ďaleký východ, do Svidníka,
kde sa podujatie konalo. Hlavným cieľom bol výstup na Čiernu
Horu (667 m.). Nezabudnuteľné zážitky z podujatia znásobovala
skutočnosť, že zároveň s týmto podujatím sa vo Svidníku konal
Rusínsky festival. Mal nečakaný rozmer a obrovské množstvo
návštevníkov. Vystúpenia folklórnych skupín obohatila, okrem
iného, aj voľba Miss – najkrajšej rusínky sveta (!). Ako hostia
vystúpili Marian Čekovský a IMT Smile. Nezabudnuteľné tri dni
prežité na východe našej krajiny už teraz patria k TOP zážitkom
roka 2017 !
- pm

■ So zástupcami nášho klubu a obce sa na Čiernej hore fotila aj
turistická trojica z Bánoviec n/Bebravou. Primátor mesta Marián
Chovanec v hornom rade druhý sprava.
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Veľký Klíž väčšinou ešte spal, keď sme v sobotu 6.
mája ráno o 5.30 nastupovali do autobusu, smer
južná Morava. Najkratšou cestou cez Hodonín sme
už o 9.00 otvárali spolu s pokladníčkou bránu Archeoparku v dedinke
Pavlov. Veru, pekná dedinka, ako z pohľadnice, úhľadné vynovené
domčeky, časté vínne pivničky so širokým sortimentom domácich
produktov, pekné námestie s kostolíkom a informačnou turistickou
kanceláriou a navyše more na dohľad – vodná nádrž Nové Mlýny
s jachtovým klubom v prístave.
Archeopark vyrážal dych svojou odvážnou architektúrou i vekom
vykopávok. Kópie Věstonickej Venuše, pravekí lovci mamutov, kostry
ľudí, ktorí tu žili pred dobou ľadovou pred 30 000 rokmi!
Oveľa prozaickejšie pôsobila dedinka Klentnica, kde sme začali
turistické putovanie juhomoravskou Pálavou. V obci sa práve konal
gulášfest, čo naše nosíky aj rozpoznali. Náš cieľ bol však vyšší a to
nenáročná trasa okolo mladých viníc na panoramatický vŕšok, na
ktorom sú ruiny hradu Sirotčí Hrádek.
Jedna túra za deň nám však bola málo. Posilnili sme sa v pôvodne
zatvorenej, no zrazu zázračne otvorenej hospode, a presunom autobusu sa ocitli pri päte vrchu Devín. Zhruba 3-hodinová túra viedla
najskôr, samozrejme, cez vinice, neskôr lesíkom, ešte neskôr hrebeňom
Pálavských vrchov, na 554 m vysoký vrch Devín. Ocenili sme odvahu
paraglajdistov, ktorí sa spúšťali s vetríkom nad malebnú krajinu
a spolu s nimi sme obdivovali krásne výhľady na vŕšky v chránenej
prírodnej oblasti, dedinky, všade šíky viníc, vrcholky kostolov, kde
sme tušili Rakúsko, Mikulov, Lednice. Na konci hrebeňovky nás čakali ďalšie zrúcaniny, tentokrát pôvodne gotického hradu Devičky,
alebo Dívčí hrady.

Tento prvý dlhý deň sme ukončili v obci Veľké Pavlovice, kde sme
mali ubytovanie v turistickej ubytovni na futbalovom ihrisku. Čisté
jednoduché izby v zrekonštruovanej budove s kulisou práve prebiehajúceho futbalového zápasu a zároveň práve prebiehajúcou
koštovkou vín v miestnych pivničkách. Jedna pivnička nás aj lákala
otvorenými dverami priamo vo dvore nášho ubytovania. Futbalistov
sme zasa pozdravili bojovým pokrikom: „Tak oblečme si dresyyy!“
Ktovie ako skončil zápas.
Večer bol však ešte mladý, tak sme sa rôzne zabávali. Niektorí
ocenili miestnu pizzeriu, iní české pivko, nechýbala ani chodbovica.
V miestnej Sokolovni vrcholila koštovka so živou cimbalovou hudbou,
a keď chlapci zbadali horkokrvných Slovákov, ej veru, spievali po
slovensky veľmi pekne. My sme sa im odmenili tancom. Na jeden
deň veľa zážitkov.
Druhý deň nás znovu prekvapil krásnou slnečnou oblohou a mestečkom Mikulov. Nevedeli sme, či máme len sedieť na prekrásnom
námestíčku a nasávať renesančnú atmosféru, alebo sa kochať v zámockých záhradách, či sa ponoriť do ticha v Dietrichsteinskej hrobke.
Niektorí využili možnosť zažiť nedeľnú omšu, iní si pozreli zámok,
obrannú vežu Kozí hrádek a pravdepodobne všetci sme absolvovali
výstup na Svatý Kopeček a vychutnali si neobyčajnú energiu tohto
pútnickeho miesta s nádherným výhľadom na zámok, mesto a okolitú
krajinu. Všetko bolo neobyčajné, ešte aj krátka intenzívna búrka nám
hovorila – zapamätaj si tento krásny neobyčajný deň.
Tretí deň, pondelok, by normálne bol dňom všedným, ale nebol,
lebo bol sviatok a my sme chceli zažiť romantiku. Preto sme šli do
Ledníc. Krásny novogotický zámok, obklopený rozsiahlou záhradou
s palmovým skleníkom, minaret, množstvo nádherných stromov na
brehu meandrov riečky Stará Dyje, to sme si vychutnali za slnečného,
takmer letného dňa.
Potom nás čakala už iba cesta domov a náš milý Veľký Klíž.
Alena Rušová

21. kolo 30. 4. 2017 OŠK Veľký Klíž – TJ Sokol Biskupice 6 : 2 ( 2 : 1 )
Góly Ošk : Mihaleje R., Kučera J., Belianský S., Chrenko J., Holák, vlastný
Zostava Ošk : Michal - Chrenko I., Stanko Marek, Maťašeje V., Chrenko J.,
Mihaleje R., Holák, Hlaváček, Kučera J., Chrenko R., Belianský S.
Prvý polčas patril hosťom z Biskupíc, ktorí nám aktívnym pohybom a
kombináciou robili problémy. Aj keď si nedokázali vytvoriť vyloženú
príležitosť, neustále sme boli pri lopte o čosi neskôr. Naopak, práve nám
sa podarilo v 31. a v 35. minúte streliť dva góly, keď pri prvom predviedol
ranu pod brvno z 22 metrov Mihaleje a druhý gól zakončil po individuálnej
akcii Ján Kučera. V 43. minúte hostia znížili Sečanským. V druhom polčase
sa obraz hry zmenil, čo viedlo ku gólostroju nášho mužstva. V 48. minúte
si Smolka strelil vlastný gól po napádaní Holáka. V 58. minúte zúžitkoval
nezištnú prihrávku pred prázdnu bránu od Kučeru Belianský, v 74. minúte
po rohovom kope hlavou nechytateľne zakončil Juraj Chrenko a konečný
účet našich gólov stanovil v 82. minúte Holák. Hostia už len skorigovali
skóre v 86. minúte Balážom.
22. kolo 7. 5. 2017 TJ Družstevník Dolné Naštice - OŠK Veľký Klíž 2 : 5 ( 0 : 1 )
Góly Ošk : Chrenko I. 2, Belianský S., vlastný,
vlastný
Zostava Ošk: Michal - Chrenko I., Stanko Marek,
Maťašeje V., Chrenko J., Mihaleje R., Bielich
Jozef, Hlaváček, Kučera J., Chrenko R., Belianský S. Striedal : Marko
Od začiatku sme mali stretnutie pod kontrolou, avšak občasnými nedorozumeniami sme dovolili domácim pohroziť pred našou bránou. V 32. minúte
predviedol Ivan Chrenko čo znamená, keď nevieš čo s loptou - vystreľ, a
tá parádne vymietla horný roh domácej brány. Druhý polčas bol v našej
réžii, čo sme potvrdili aj v 58. minúte, keď si po aktivite Belianského strelil
vlastenca Herda. V 69. minúte dopil Herda kalich horkosti do dna, keď
strelu Juraja Chrenka zrazil do vlastnej brány po druhýkrát. Isté víťazstvo
sme však v priebehu dvoch minút takmer stratili. V 71. a 73. minúte
domáci dvoma rýchlymi gólmi zápas zdramatizovali. O dve minúty sme
však viedli opäť o dva góly po akcii Belianského. Konečné skóre zápasu
upravil v 89. minúte druhým gólom sviatočný strelec Ivan Chrenko.
23. kolo 14. 5. 2017 OŠK Veľký Klíž – TJ Ostratice 5 : 0 ( 2 : 0 )
Góly Ošk : Kučera M. 2, Bielich Jozef, Bielich Jakub, Belianský S.
Zostava Ošk : Meluš – Chrenko I., Kalina L., Maťašeje V., Chrenko J.,
Matejov E., Belianský S., Bielich Jakub, Kučera J., Kalina M., Meluš M.
Striedal : Bujna I.

Od úvodných minút sa hral futbal z jednej strany na druhú s minimom
šancí na oboch stranách. My sme sa snažili kombinovať, z čoho hostia
vyrážali do rýchlych protiútokov. Ani jedna zo šancí však gólovo nehorela. Prišla až 29. minúta, keď si loptu v strede ihriska prebral Jozef
Bielich a lobom prekvapil hosťujúceho brankára takmer z 25 metrov.
Upokojujúci gól z našej strany padol v 39. minúte po rohovom kope a
dorážke Belianského na zadnej tyči. V 60. minúte nebezpečnú brejkovú
situáciu súpera výborne vyriešil Michal. V 62. minúte sme viedli rozdielom triedy, keď bol síce Belianský po individuálnom prieniku faulovaný,
jeho akciu však dokončil Jakub Bielich strelou do šibenice. O dve minúty
bolo 4 : 0 po presne umiestnenej strele Michala Kučeru. Ten istý hráč
upravil na konečných 5 : 0 v 88. minúte po krásnej „slalomovej“ jazde
pomedzi hráčov hostí.
24. kolo 20. 5. 2017 TJ Sokol Pravotice – OŠK Veľký Klíž 2 : 1 ( 1 : 1 )
Gól Ošk : Chrenko J.
Zostava Ošk : Michal - Chrenko I., Stanko Marek,
Maťašeje V., Chrenko J., Bielich Jakub, Mihaleje
R., Marko, Kučera J., Chrenko R., Belianský S.
Striedal: Kučera M.
Medzi mužstvami sa odohral vyrovnaný zápas s
pozornými obranami na oboch stranách. Hneď v
úvode pohrozili domáci z hraničnej ofsajdovej situácie, gól však nepadol.
To sa im podarilo v 3. minúte po vyrazenej strele a dorážke Šinského. Od
tej chvíle sme boli o niečo aktívnejší a súper sa snažil vyrážať do našej
otvorenej obrany. Vyplynulo z toho vyrovnanie v 25. minúte po hlavičke
Juraja Chrenka. Ten istý hráč si však v 73. minúte nešťastne zrazil centrovanú loptu do vlastnej siete a domáci viedli 2 : 1. Naša záverečná snaha
o vyrovnanie končila na obetavej a pozornej defenzíve domácich, ktorí
si víťazstvo postrážili.
25. kolo 27. 5. 2017
Naše Podhorie o.z. OŠK Veľký Klíž 3 : 0
OŠK FO pripravuje na nedeľu 18.júna
kont.
2017 turnaj prípraviek. Začiatok podu
Na zápas sme z dô
jatia je naplánovaný na 13,oo hod. Podvodu nízkeho počtu
robnosti turnaja budú zverejnené na
hráčov necestovali.
plagátoch.
MaS

FUTBAL
A – mužstvo
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