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Druhým košickým mučeníkom je Melichar
Grodecký. Narodil sa v roku 1584 v sliezskom Tešíne. Z otcovej strany mal strýka
Jána, ktorý bol od roku 1582 olomouckým
biskupom. Z matkinej strany pochádzal
kňaz Ján Sarkander, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v Olomouci v roku 1620.
Detstvo prežil v dobrej katolíckej rodine.
Gymnázium navštevoval vo Viedni u jezu
itov. Tam dozrievalo jeho rehoľné povolanie. Do rehole jezuitov vstúpil 23.mája
1603. Najprv študoval rétoriku v Neuhausene. Od roku 1608 študoval v Prahe filozofiu, neskôr aj teológiu. V roku 1614 bol
vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke
sa stal kaplánom vo farnosti Kopaniny a
riaditeľom Výchovného ústavu sv. Václava.
Ešte v roku 1618 pôsobil v Prahe. V nasledujúcom roku prišiel na východné

OBNOVA NÁMESTIA

Domáci ako i návštevníci obce už druhý mesiac sledujú pomerne rozsiahlu obnovu námestia v časti
obce Klížske Hradište. Pracovníci firmy Rehák Paving
realizujú práce v mieste otočne autobusov až smerom
k hlavnej ceste. Súčasťou rekonštrukcie je aj ulička
k cintorínu vedľa čerpačky a vstup do farského areálu.
Po stranách sú vybudované odstavné
plochy. Ako vidno
z fotografií, novinkou budú, resp.
sú, tri ostrovčeky.
Široká verejnosť
určite netrpezlivo
očakáva konečnú
podobu námestia.
Text a foto
– Peter Maťašeje

Mesačník občanov Veľkého Klíža
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Slovensko. Slávnostné rehoľné sľuby zložil 16.júna 1619 v Humennom. Po nich
odišiel do Košíc, kde sa pripojil k Markovi
a Štefanovi.
Najstarší z trojice košických mučeníkov bol
Štefan Pongrác. Pochádzal zo šľachtickej
rodiny v Sedmohradsku. Narodil sa v roku
1583. Gymnázium vyštudoval u jezuitov
v Kluži. Rodičia nesúhlasili s jeho rozhodnutím vstúpiť do rehole jezuitov. V liste im
však vysvetlil, že napriek ich odhováraniu
a bráneniu v rehoľnom živote jezuitská
rehoľa zostane jeho jediným cieľom. Tiež
doplnil, že nebude šťastný ten, kto netrpel.
Rodičia napokon ustúpili a devätnásťročný Štefan 8.júla 1602 vstúpil do rehole
jezuitov v Brne. Potom študoval v Prahe,
v Ľubľane a v Štajerskom Hradci. Kňazskú
vysviacku prijal v roku 1615. Po vysviacke
pôsobil v Humennom ako riaditeľ školy
a maďarský kazateľ. Neskôr na žiadosť

Farský úrad Veľký Klíž a OZ Tu žijeme – Hic vivo zorganizovali na piatok 20. septembra
slávnostnú svätú omšu pri príležitosti Poďakovania za úrodu. Všetci zainteresovaní ako
i široká verejnosť sa začali schádzať podvečer, krátko pred pol šiestou. Sprievod, na čele
ktorého boli naši hasiči, sa pohol smerom ku kostolu. V ňom dietky, speváčky z Chor de
Clus, mužská spevácka skupina Kližania ako i ďalší, ktorí sa chceli pridať. Vo vyzdobenom kostole, kde na viacerých miestach boli naaranžované plody jesene a už tradične
(Pokračovanie na str. č. 2)
nechýbali originálne obrazy vytvorené technikou nalepovania drobných plodín, sa ešte
pred začatím bohoslužby predstavili skupinovým vystúpením
naši najmenší. Počas omše manželia Stankoví, ako už tradične,
začali s prinášaním darov - plodov zeme. Odovzdali hrozno a víno.
Následne prichádzali deti.
Posledným z tých, ktorí pristúpili ku oltáru, boli manželia Dolní a odovzdali vdp. dekanovi sviece a veniec. Jednotlivé
dary boli sprevádzané hovoreným slovom. Počas omše spievali
Kližania, aj speváčky z Chor de Clus. Starosloviensky Otčenáš v ich
podaní určite zaujal a mnohých potešil a dojal. Na záver vdp. dekan
poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o túto milú slávnosť. Pred
kostolom boli pre všetkých pripravené chutné koláčiky. Kližania
spievali, pokračovali neformálne debaty. Tieto neobyčajné chvíle
si užívali nielen domáci, ale aj početné zastúpenie veriacich
z Ješkovej Vsi, návštevníci zo Šurianok a niekoľko jednotlivcov
z Bošian, Topoľčian a Partizánskeho.
■ Skupinové vystúpenie detí pred začiatkom bohoslužby navodilo
Text a foto Peter Maťašeje atmosféru ďakovnej slávnostnej svätej omše.

Ďakovali za úrodu
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V mesiaci september 2019 oslávili svoje
jubileum títo naši spoluobčania:
Roman Korec 
- 50 rokov
Mária Bujnová 
- 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje narodeniny:
Anton Valúch 
- 83 rokov
Anna Valúchová 
- 83 rokov
Františka Švecová 
- 83 rokov
Emília Kňazeová 
- 84 rokov
Helena Paliatková 
- 84 rokov
Pavel Švec 
- 85 rokov
Katarína Kňazeová 
- 86 rokov
Karol Smatana 
- 86 rokov
Mária Belicová 
- 89 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

číslo 9/2019

Dňa 2.9.2019 sa v ZŠ Veľký Klíž uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka
2019/2020. Na úvod všetkých srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Andrea Barošová.
Jej povzbudivé slová patrili hlavne novým piatim prvákom. Ubezpečila ich, že na konci
školského roka budú vedieť aj oni čítať, písať a počítať. Ďalej nasledoval príhovor starostu
Veľkého Klíža Ing. Antona Stanku a starostu ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
Ješkovej Vsi Pavla Greguša. Potom sa deti so svojimi triednymi učiteľkami odobrali do svojich tried. Milí žiaci,
prajeme Vám úspešný školský rok a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté
vedomosti.
Iveta Deviatková

•••••

14.9.2019 Ľudmila Dobiašová a Dušan Macho
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(Dokončenie zo str. č. 1)

■ Pre nepriaznivé počasie sa otvorenie školského
roka konalo v telocvični základnej školy. Vpredu
Iveta Deviatková, vpravo od nej pani učiteľka
Gregoríková.
Foto – Ing. Anton Stanko

miestodržiteľa Andreja Dóczyho účinkoval
v Košiciach a na okolí.
V tom čase sa odohrávali rozsiahle politické, vojenské a náboženské nepokoje. Vojaci Gabriela Bethlena pod vedením Juraja
Rákocziho obsadili Košice. Kňazov Marka,
Melichara i Štefana zajali 3.septembra 1619.
Nútili ich, aby sa zriekli katolíckej viery. Kruto
s nimi zaobchádzali. Všetci traja však zostali
verní Kristovi a jeho Cirkvi. Keď videli, čo im
hrozí, modlili sa a odovzdali sa do vôle Božej.
Tak sa pripravili na posledné chvíle života.
Tie nadišli po polnoci zo 6. na 7.septembra
1619. Zomreli po dlhom a ťažkom mučení.
Správa o ich smrti sa rýchlo rozšírila. Aj mnohí
protestanti sa nad ňou zhrozili. Katolíci sa
dožadovali vydania mŕtvych tiel, aby ich
mohli dôstojne pochovať. Košický senát
nevyhovel ich žiadosti a pochovali mŕtvych
tajne, na neznámom mieste.
Asi o polroka sa predsa podarilo získať katolíkom ich telesné pozostatky. Toto povolenie dosiahla zbožná palatínova manželka
Katarína Forgachová. Gabriel Bethlen ju
počas hostiny požiadal o tanec. Ona súhlasila s podmienkou, že bude môcť dôstojne
pochovať telá umučených kňazov. Bethlen

prijal túto podmienku a vyzval mestského
kata, aby prezradil, kde je tajný hrob. A tak
katolíci mohli prevziať vzácne relikvie. Najprv
ich previezli do Nižnej Šebastovej a neskôr
do Hertníka pri Bardejove. Napokon sa v roku
1635 dostali do Trnavy. Z príležitosti trojstého výročia ich smrti 7.septembra 1919 boli
telesné pozostatky slávnostne prenesené
do Dómu sv. Alžbety v Košiciach.
Proces blahorečenia košických mučeníkov
začal už arcibiskup a kardinál Peter Pázmany. Tento proces však pokračoval pomaly.
Až pápež Pius X. v Ríme 15.januára 1905
ich vyhlásil za blahoslavených. Za svätých
ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. 2.júla 1995
v Košiciach. Ich sviatok slávime každoročne
vo výročitý deň ich smrti – 7.septembra.
Hoci zomreli už pred štyrmi storočiami,
posolstvo ich života a svedectvo ich viery
a lásky sú aktuálne aj dnes. Z ich oddanosti
Kristovi a jeho Cirkvi sa aj my môžeme povzbudiť vo viere, v nádeji i v láske. Na život
svätých Košických mučeníkov sa vzťahujú
slová Pána Ježiša: „Radujte sa a veseľte sa,
lebo vaša odmena je hojná v nebi“ (Mt 5,12).
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Kultúrna komisia pri OcÚ Veľký Klíž

OZ TU ŽIJEME – HIC VIVO pozýva malých
i veľkých na tradičnú jesennú akciu.

Zápas možno mohol dopadnúť celkom inak,
keby Patrik Bielich v 39.minúte a Samuel Belianský v 67.minúte premenili pokutové kopy.

sa uskutoční 6.10.2019 t.j. v nedeľu
Začiatok je o 14.30
hod. na „letisku“ na
Klížskom Hradišti
Príďte sa zabaviť a zasúťažiť si v 5 kategóriách o najzaujímavejšieho doma vyrobeného šarkana. V prípade
nepriaznivého počasia sa vyhodnotenie
súťaže uskutoční v kultúrnom dome.

8.9. 6.kolo Veľký Klíž – voľno

srdečne pozýva na

JESENNÚ VÝSTAVU
ktorá sa uskutoční
6.10.2019, t.j. v nedeľu od 13.30 hod. do
18.00 hod.

ŠARKANIÁDA

POZVÁNKY

Exponáty na výstavu je potrebné priniesť
v sobotu od 15.00 do 18.00 hod. do kultúrneho domu.

V jednotlivých triedach sú tieto počty žiakov:
Mgr. Alexandra Gregoríková – 1. a 2. ročník
1. ročník – 5 žiakov
2. ročník - 6 žiakov
Mgr. Andrea Barošová – 3. a 4. ročník
3. ročník – 7 žiakov
4. ročník – 5 žiakov

FUTBAL
A – mužstvo

Futbalová jeseň je v plnom tempe. Žiaľ, veľa
radosti našim fanúšikom zatiaľ nepriniesla.
1.9. 5.kolo Klátova Nová Ves – Veľký Klíž
3:0 (1:0).
Zostava OŠK – A. Michal – I. Chrenko, P. Gahér, V. Maťašeje, Juraj Chrenko (70. Marek
Marko), D. Šarina (85. P. Pavlíček), P. Bielich,
P. Minár (58.P.Duša), S. Belianský, J. Bielich
(77.D.Žikavský), J. Kučera.

15.9. 7.kolo Brodzany – Veľký Klíž 8:0 (3:0).
Zostava OŠK – F. Meluš – I. Chrenko, P. Gahér,
V. Maťašeje, Juraj Chrenko (21.Martin Stanko),
D. Šarina (64.P.Pavlíček), Ľ. Kopál, J. Šimon, S.
Beliansky, M. Dovalovský, M. Kučera.
21.9. 8.kolo Veľký Klíž – Pečeňany 0:0.
–pm–
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■ Na inom mieste v tomto vydaní našich novín prinášame príspevok
o priebehu osláv JDS. Snímkou z Ľubianky sa vraciame k jednej
z nedávnych aktivít. Bola to tancovačka, na ktorej bolo naozaj
početné zastúpenie.
Foto – Ing. Anton Stanko

PÝCHA PREDCHÁDZA PÁD

Jednou zo zlých vlastnosti, ktoré ťažia
srdce človeka, je pýcha. Patrí medzi hlavné hriechy a je zdrojom aj iných nerestí.
Pochádza zo samoľúbosti, ktorá spôsobuje,
že človek je zahľadený sám do seba. Rád
sa obzerá v zrkadle a obdivuje sa. Objavuje
v sebe také dary prírody, ktoré iní ľudia
nemajú. Svojím vystupovaním a slovami
upozorňuje na seba a chce byť stredobodom pozornosti. Z pýchy pramení aj panovačnosť. Pyšný človek chce rozkazovať,
ale sám sa nechce podriadiť. Nič mu nie je
dobré a na každom nachádza chyby.
Pýcha však predchádza pád – to potvrdzuje životná skúsenosť. Veľmoži, cári či
grófi kvôli svojej samoľúbosti nevedeli a
nechceli pochopiť, že vo svojej podstate
sú takí istí – smrteľní a plní nedokonalostí – ako obyčajní ľudia, ktorým kruto
vládli. Ich pýchu prekvapila revolúcia a
odchod z javiska dejín znamenal ich pád
do nenávratna.
Legenda o pýche hovorí: Vyšla si Pýcha
jedného dňa na prechádzku. Na hlave mala
korunu z mydlových bublín, ktoré v slnečnej žiare svietili pestro a nádherne. Na jej
červených šatách viseli pozlátené sklenené guličky. Tvár jej samoľúbo žiarila a na
perách mala pohŕdavý úsmev. Vtom jej do
cesty vkročila bytosť prostého výzoru. Jej
držanie tela a pohyby boli skromné. V jej
kráse sa zračila vážnosť a pokoj. Bola to
Skromnosť. „Vyhni sa mi!“ zvolala na ňu
Pýcha. „Rada,“ odpovedala s úsmevom
Skromnosť a urobila jej miesto. „Ako sa
opovažuješ v mojej prítomnosti usmievať?“
skríkla Pýcha a vrhla sa na ňu. Skromnosť sa
ani nepohla, zostala pokojne stáť. No Pýcha
sa zrútila na zem, všetky mydlové bubliny
popraskali a pozlátené ozdoby sa rozbili
na márne črepy. Poučenie pre každého
z nás je samozrejmé. Nedopustime, aby
pýcha zavládla nad našou mysľou alebo
nad naším slovom.
Anna Kňazeová

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade pripravila na záver prázdnin LETNÉ KINO.
V piatok 30. augusta si mohli záujemcovia
pozrieť film Pat a Mat vo filme, na druhý
deň, v sobotu 31.augusta film Po čom muži
túžia. Pôvodný zámer bol premietať tieto
filmy na Hôrke. Pre zlé počasie sa všetko
presunulo do kultúrneho domu, kde si prvé
predstavenie pozrelo 80 návštevníkov a to
sobotné potom 50 ľudí.
❖ ❖ ❖
Dobrovoľný Hasičský zbor z našej obce
zorganizoval v piatok 6.septembra brigádu.
Jej cieľom bol zber železného odpadu.
Zúčastnilo sa jej osem ľudí. Boli to: Stanko

Pavol st. Stanko Pavol ml., Stanko Andrej,
Kňaze Michal, Meluš František, Oravec
Peter, Sasko Vlado a Sasko Emil. Rozdelení
boli do dvoch skupín. Jedna nakladala na
traktorovú vlečku, tá bola dva krát naplnená. Druhá skupina zbierala na mininákladné
vozidlo Pavla Stanku ml., ktorý sa otočil
trikrát. Nedá sa presne určiť koľko kilogramov železa vyzbierali. Naplnili dva menšie
kontajnery a k tomu jeden vozík. Robili do
tmy aj tak ešte niečo nezobrali, jednoducho už nebolo kde. Všetko umiestnili na
Kráčinách na konci, smerom na Tehelňu.
O niekoľko dní bolo železo odvezené.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

■ KST Žochár Topoľčany
a OZ Nádej zorganizovali
už 16.ročník slávenia svätej
omše na vrchole Tribeča pri
príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Od nás
tam síce nechodia zástupy,
ale každoročne eviduje účasť
našich ľudí v menších skupinkách. Tentoraz – 14.septembra - tam bola trojica cykloturistov (na snímke). Pridal
sa ku nim aj náš rodák žijúci
v Šuriankach Jozef Sasko.
■ Novinkou na verejných priestranstvách našej obce,
konkrétne v časti
obce Klíž sú dva nové
informačné panely.
Na tom pri zastávke SAD (na snímke)
je letecký pohľad
na obec. Panel pri
OcÚ približuje históriu obce a jej významné osobnosti.
Foto – Peter Maťašeje
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SENIORSKÁ ORGANIZÁCIA U NÁS OSLAVOVALA
20. ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

číslo 9/2019

Keď sa 17.septembra 1999 na Obecnom úrade stretlo dvadsaťšesť zástupcov samosprávy,
dôchodcov, ktorí prijali výzvu vtedajšieho (a zároveň aj súčasného) hostí zo spriatelených
starostu obce Ing. Antona Stanku prehovoril k nim Viliam Martinek, klubov - Bošian na
vtedajší predseda Okresného výboru Jednoty dôchodcov z Partizán- čele s predsedskeho. On spoločne so starostom nabádali k založeniu Klubu dôchodcov níčkou Emíu nás. Po oboznámení s právami a povinnosťami občanov tretieho veku liou Bora zaiste i po predložení výhod, ktoré členstvo v seniorskej organizácií č in ovo u
prináša, bola ešte toho dňa založená Základná organizácia Jednoty a Kolačna
dôchodcov Slovenska vo Veľkom Klíži. Svojím spôsobom prelomová s predseda historická chvíľa pre dôchodcov u nás. Na čelo organizácie zvolili jej níčkou Máprvú predsedníčku, ktorou sa stala Emília Bielichová. Viedla päťčlenný riou Klukovou,
výbor v zložení: Oľga Bielichová, Lýdia Paučeková, Adolf Medo, Pavel ako i z okresného
Neštepný a Veronika Smatanová.
mesta Partizánske na
Už o necelý rok, k 1.1.2000, mala organizácia 56 členov(!). V roku úvod privítal Ing. Anton
2003 nastala prvá zmena vo výbore klubu. Pani Paučekovú a p. Medu Goga, ktorý podujatie moderoval.
vystriedali a novými členmi výboru sa stali Ľudmila Húdoková a Helena
Slávnostný prejav predniesla predsedníčka organizácie Irena Bujnová.
Marková. Vyznamenanie III. stupňa udelila Regionálna organizácia Jednoty Po nej zhromaždenie pozdravil predseda Regionálneho združenia JDS v
dôchodcov v Partizánskom predsedníčke organizácie Emílii Bielichovej Partizánskom Jozef Janoška. Starosta obce Veľký Klíž Ing. Anton Stanko
v apríli 2007. Bola to odmena za dobrovoľnú prácu v prospech starších vo svojom prejave zaspomínal na začiatky seniorskej organizácie v obci,
občanov. Zároveň to potvrdzovalo, a dodnes potvrdzuje, správne sme- tiež, okrem iného podčiarkol skutočnosť, že jej členky a členovia sa
rovanie činnosti klubu, ktorý každý rok obohacoval svojou činnosťou aktívne zapájajú do života obce. Na záver svojho prejavu poďakoval
ľudí v klube združených a zároveň aj kultúrno-spoločenský život obce. predsedníčke Irene Bujnovej nielen slovom, ale aj červenou ružou.
Tridsaťštyri členov mal klub v roku 2008. Nastali aj zmeny vo vedení. Takú dostala aj jedna zo zakladajúcich členiek Oľga Bielichová. K prítomným sa následne prihovorila aj Anna Martineková, predsedníčka
Po odstúpení niektorých členov
Mestskej organizácie JDS v Partisa novými členkami výboru stali
zánskom. Dôležitým momentom
v pozícii podpredsedníčky Bobolo ocenenie zaslúžilých členov.
humila Kňazeová, ďalej to boli
Ocenenie si prevzali Pavol NeŠtefánia Pauleová, Magdaléna
štepný a Magdaléna Boldišová.
Stupková a Anna Kňazeová.
Vyznamenanie III. stupňa za dobV roku 2010 poklesla členská
rovoľnú prácu v prospech starších
základňa, klub mal len 24 členov.
občanov si prevzala predsedníčka
O dva roky, v roku 2012 - ako sa
klubu Irena Bujnová.Za zmienku
dozvedáme z kroniky klubu - výurčite stojí skutočnosť, že je to už
bor pracoval v zložení Bohumila
jej druhé ocenenie z Jednoty dôKňazeová, Štefánia Pauleová,
chodcov na Slovensku. Začiatkom
Ľudmila Húdoková a Magdaléna
minulého roku obdržala Ďakovný
Stupková. Predsedníčkou naďalist od Regionálnej organizácie
lej bola Emília Bielichová. V tomv Partizánskom
to období badať nárast záujmu
Pri príležitosti 20.výročia zaloo členstvo aj v susednej Ješkovej
ženia bol udelený Základnej orVsi. V roku 2013 na Seniorskej
ganizácii JDS Veľký Klíž Ďakovný
olympiáde v Partizánskom reprelist za dlhoročnú obetavú prácu,
zentovali klub, okrem iných, až
dobrovoľnícku činnosť, podporu
štyri súťažiace z tejto obce. Boli
medzigeneračnej solidarity v proto Hedviga Gašparíková, Elena
spech rozvoja JDS.
Janáková, Anna Valúchová a Elena
Dobiašová. Na záver spomínaného
Súčasťou slávnosti našich seroku sa dostalo pekného ocenenia
niorov bol aj bohatý kultúrny
Magdaléne Stupkovej. Regionálna
program. Ako prvé sa v ňom predorganizácia Jednoty dôchodcov jej
stavili deti z folklórneho krúžku pri
udelila Vyznamenanie III. stupňa
Základnej škole v Klátovej Novej
■
Ocenení
seniori.
Zľava:
predsedníčka
Irena
Bujnová,
Pavel
Neza dlhoročnú obetavú prácu v proVsi pod vedením Zuzany Dolnej.
štepný a Magdaléna Boldišová.
spech staršej generácie a rozvoja
Obohatením osláv boli vystúpenia
organizácie JDS.
miestnych speváckych skupín. Predstavili sa Kližania aj ženský spevácky
zbor Chor de Clus. No najväčší aplauz zožali seniorky z domácej orgaNové vedenie, najnovšia história
nizácie. Pod vedením Kataríny Konušíkovej sa predstavili v scénických
V decembri roku 2015 sa Emília Bielichová vzdala funkcie predsedníčky tanečných choreografiách. Energické, nápadité a originálne vystúpenie
Klubu Jednoty dôchodcov. Viedla ho dlhých 16 rokov! Úctyhodná doba. patrilo k najkrajším a najvtipnejším momentom osláv výročia. SpesUznanie a ocenenie jej práce bolo a je určite namieste. No bolo treba trením bola aj prítomnosť harmonikára Tomáša Hodála z Bošian. Ten
hľadať náhradu, opätovne rozbehnúť činnosť Miestnej organizácie po skončení oficiálnej časti osláv dotváral dobrú a nenútenú náladu
Jednoty, ktorej jej členovia, ako i ostatná verejnosť nepovie inak ako a obohacoval neformálne rozhovory a stretnutia, ktoré tiež patrili
Klub dôchodcov.
k priebehu tohto sviatočného stretnutia seniorov, ich hostí a všetkých
Vo februári roku 2016 vtedajšia starostka obce Ing. Tatiana Sasková účinkujúcich. Slávnostná večera a bohaté občerstvenie na slávnostne
oslovila Irenu Bujnovú s ponukou pre funkciu novej predsedníčky. Tá ju prestretých stoloch ešte nebolo všetko. Milým darčekom bol bulletin
prijala. Zo starých členov zostalo v klube len deväť ľudí a šesť nových vydaný pri príležitosti osláv 20. výročia. Zostavila ho a pre toto výročie
sa prihlásilo. Do výboru klubu boli, popri predsedníčke, zvolené Anna pripravila predsedníčka Irena Bujnová. Vo chvíľach, keď čítate tieto
Melušová ako pokladníčka a Elena Janáková. K pôvodným pätnástim riadky už zaiste našiel čestné miesto v domácnostiach účastníkov
členom sa už o mesiac pridali ďalší traja a členstvo pomaly a postupne tejto milej a neobyčajnej oslavy. Kvalitná a reprezentačná publikácia
začalo narastať. Už o rok ich bolo dvadsaťštyri. O ďalší sa členská zá- (ktorú si môžeme zaradiť do knižnice pamätných a historických tlačovín
kladňa rozrástla o ďalších štyroch členov. Aktuálne má naša seniorská spojených s Veľkým Klížom) veľmi peknou formou približuje všetky
organizácia tridsaťjeden členov.
aktivity, ktorými Klub dôchodcov u nás obohacuje nielen svojich členov.
Určite patrí k výrazným organizáciám v obci, ktorý obohacuje kultúrny
Oslava 20.výročia vzniku
a spoločenský život jej občanov. Všetkým, ktorí boli a sú jeho členmi,
Pozvánka na Slávnostné zasadnutie bola dátumovaná na 8.septembra. tým ľuďom, ktorí pracovali a pracujú v jeho vedení, môžeme zaželať aj
Taká, ktorú keď dostanete, účasť neodmietate. Akoby predznamenávala touto cestou ešte veľa pekných stretnutí, úspešných podujatí a najmä
udalosť, na ktorú sa naši seniori už dlho pripravovali a tešili. Zasadnutie? veľa dobrého zdravia pri napĺňaní cieľov v práci pre obohatenie života
Možno sa pýtali viacerí, keď v spomínanú nedeľu prišli do kultúrneho tretieho veku.
domu. Skromný názov. Bol to doslova Galavečer. Všetko bolo pripravené
Text a foto Peter Maťašeje
a zabezpečené na vysokej spoločenskej úrovni. Členov organizácie,
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ŠŠ – ŠARIŠSKÁ ŠTVORDŇOVKA

Šariš. Časť Slovenska pre väčšinu z nás neznáma, vzdialená. Keď sa
tento kraj stal cieľom turistického zájazdu, zavládlo nadšenie a prvotný záujem vysoko prevyšoval kapacitu. Ale ako vždy – realita je
celkom iná... Veď sme ešte nemali zájazd na štyri dni.
Deň prvý: cesta za poznaním. Skoro ráno sa zapĺňajú miesta v autobuse, spolu 44 turistov nakoniec prijalo ponuku nášho KST. Čaká
nás dlhý presun do metropoly Šariša – Prešova, ktorý je našou prvou
zastávkou. Prezeráme si centrum mesta, kostoly, samozrejme aj hlad
a smäd treba zahnať. Putujeme ďalej do hôr, k bývalým opálovým
baniam v lokalite Dubník. Bane sú historicky významné, unikátne, ale
samotná prehliadka je asi najslabšia časť zájazdu. Presúvame sa do
Bardejova, kde sme ubytovaní v celkom slušnom penzióne. Z neho
je neďaleko do centra, ktoré si získa asi každého. Je nádherné, dýcha
históriou, má svoje osobité čaro. Je jasné, že večerné prechádzky
budú smerovať práve sem.
Deň druhý: turistika a relax. Keďže dni sú ešte teplé a plánovaná
túra strmšia, ráno s obavou čakám, či nepôjdem sám. Ale nie, presná
polovica - 22 turistov vyráža na výstup na vrch Minčol (1157m.n.m.)
najvyšší vrchol v pohorí Čergov. Stúpame z dediny Livovská Huta
prudko lesným strmým chodníkom, ten nás za odmenu poteší pohľadom na krásne dubáky hneď vedľa neho. Škoda, že ich nemôžeme
zobrať, veď čo s nimi na zájazde... Cesta hrebeňom je už veselšia,
všetci sú tak trochu modrí od čučoriedok, ktoré sú akurát zrelé a tak
nikto neodolá. Vychutnávame si výhľad na okolité pohoria. Na vrchole

LETNÁ IDYLKA

Po mesiaci nastal opäť
čas na spoločnú turistickú akciu. Nedeľa 22. septembra nás víta krásnym,
slnečným počasím. Pri jazierku Lázeň sa
postupne stretáva 30 účastníkov, prevažne
domáci, pár z Topoľčian, pani z Piešťan a
náš rodák zo Šurianok.
Po príhovore predsedu vyrážame po modrej turistickej značke smer sedlo Plešovica.
Odtiaľ po hrebeni pokračujeme na vrchol
Holienovej (414 m.n.m.). Dáme krátku pauzu, občerstvíme sa a vychutnáme si pekné
výhľady. Presúvame sa neznačenými lesnými cestami až nad obec Krásno. Tu sa na
nevysokom vŕšku Chríb nachádzajú odkryté
základy predrománskeho kostolíka z 11.
storočia. So záujmom si ich prezrieme.
V bezprostrednej blízkosti sa nachádza
kovový dvojkríž a nový stojan s ďalekohľadom. Všetci sa kochajú pohľadom na blízke

Minčol dáme pauzu na obed, neodmysliteľné spoločné foto aj zápis
do vrcholovej knihy. Zostup už je príjemnejší, menej príjemné je
zistenie, že v obci Kyjov je okrem malých potravín všetko zatvorené.
A tak sa rýchlo vraciame do Bardejova, kde sa pripájame k ostatným
a užívame si zaslúžený relax v miestnych kúpeľoch.
Deň tretí: história a pamiatky. Začíname návštevou dreveného grékokatolíckeho kostola v Ladomírovej, zapísaného do svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Potom sa presunieme na miesto nazvané Údolie
smrti, kde cez 2. svetovú vojnu prebiehali najťažšie boje v rámci
Karpatsko – Duklianskej operácie. Symbolizuje ich niekoľko tankov.
Čaká nás Dukla so svojim známym pamätníkom, kde si po spoločnej
fotke všetkých účastníkov zájazdu vystúpame až k vyhliadkovej veži.
Z jej výšky si prezeráme široké okolie známe smutnou minulosťou.
Deň zakončíme prehliadkou dreveného kostola v obci Bodružal.
Deň štvrtý: hrad a návrat. V neďalekej dedine Zborov skoro ráno prudko
stúpame na rovnomenný hrad. Ten už dávno nie je zrúcaninou, už desať
rokov pracujú na jeho obnove. Je rozsiahly, fotogenický, s peknými
výhľadmi. Návrat nám spestruje zastávka v Poprade. A dlhá cesta
domov dáva okrem podriemkávania aj čas na spracovanie zážitkov
spoločne prežitých dní. Aké boli tieto štyri dni, aký bol tento zájazd?
Záverečný potlesk a usmiate tváre snáď svedčia o tom, že sa vydaril.
Tak zase o rok, priatelia turisti.
Vladimír Sasko

dedinky a panorámu Považského Inovca.
Čaká nás posledná zastávka dnešného dňa,
obec Brodzany. Manželia Agi a Braňo Belianskí nám pripravili „malé pohostenie“,
guláš, fazuľovicu aj grilované dobroty. Po
príjemnom posedení dáme spoločné foto,

poďakujeme za skvelé jedlo a vraciame sa
opäť po modrej značke domov.
Nenáročná 21 kilometrová túra dala krásnu bodku za letnou turistickou sezónou.
Prichádza jeseň. Ak budete mať chuť, tak
o mesiac dovidenia, priatelia.
Emil Sasko
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Vydarené podujatie na Brodoch

V sobotu dňa 14.09.2019 poriadal tunajší Obecný
športový klub – automotoklub Veľký Klíž na domácej trati v Ješkovej Vsi na Brodoch záverečný závod
5-dielneho seriálu Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže a žien
v motocrosse. Nakoľko až do posledného závodu nebolo definitívne
rozhodnuté o medzinárodných majstroch SR v motocrosse v triedach
MX 50, MX 65, MX 85 a MX Ladies, zúčastnili sa uvedeného podujatia
jazdci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny,
aby bojovali o posledné body. K uvedenému podujatiu bol vložený
i voľný závod veteránov a hobby jazdcov.

■ Marek Najman (vľavo) na štarte preteku.

Foto – V.Halmová

V peknú slnečnú sobotu sa na dobre pripravenú motocrossovú trať
postavili naši najmladší nadšenci motocrossového športu. V triede
MX 50 zvíťazil Maximilian Zimmerman so Slovenska, ktorý si upevnil
svoje prvenstvo a stal sa víťazom v uvedenej triede pre rok 2019.
V triede MX 65 to bol Jakub Zahradník z ČR. V triede MX 85 zvíťazil
Ľubomír Galandák zo Slovenska a v triede MX Ladies vyhrala Lili
Gál z Maďarska.
V kubatúre MX 65 jazdil a bojoval o posledné body i náš najmladší
domáci jazdec Marek NAJMAN so štartovným číslom 14, ktorý obsadil v silnej konkurencii pekné 5. miesto, čo mu celkovo vynieslo
■ Úspešní jazdci AMK: zľava: Pavol Hudok, Marek Najman, Bc. Rudolf konečné pekné 7. miesto v ročníku 2019. Vo vloženom závode nás
Mihaleje a Andrej Stanko.
Foto – Veronika Halmová reprezentovali ďalší naši domáci jazdci Andrej STANKO so štartovým
číslom 64 v triede MX 2 hobby, kde obsadil 3. miesto, Pavol HUDOK so
štartovým číslom 777 v triede MX4 obsadil 2.
miesto a napokon prezident klubu Bc. Rudolf
MIHALEJE so štartovým číslom 50 v triede
MX 4+ obsadil taktiež pekné 3. miesto. Týmto
Ponitrianska stovka, horský ultramaratón a diaľkový pochod pre jednotlivcov, ktorého trasa
výbor OŠK – automotoklub Veľký Klíž ďakuje
s dĺžkou 107 km vedie z Handlovej do Nitry cez pohoria Vtáčnik a Tribeč, sa v tomto roku
konala v čase od 14. 9. 2019 7:00 do 15. 9. 2019 11:00. Organizátorom Ponitrianskej stovky
svojim jazdcom za vzornú reprezentáciu
je o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL. Medzi pretekármi sme mali zastúpenie v osobe nášho rodáka
klubu ako i obcí Veľký Klíž a Ješkova Ves a to
žijúceho v Topoľčanoch. Bol ním Jozef Bielich.
ako pri závodoch na domácej trati, tak i počas
motocrossových závodov po celom Slovensku
Tento rok sa na 107 km trati s prevýšením takmer +/- 4000m postavilo 261 pretekárov.
ako i v Českej republike a Maďarsku. TakDo cieľa dobehlo 218 bežcov, Jozef Bielich (na snímke) s časom 16h 58min skončil na 103.
tiež by sme chceli poďakovať za pomoc pri
mieste. Ako nám povedal: „Počasie bolo až gýčové, žiadna búrka ako bolo zvykom v minulých
príprave motocrossového podujatia svojim
rokoch. Už sa teším na ďalšie výzvy, užil som si to“. Záverom treba zdôrazniť, že v týchto prečlenom ako i priaznivcom motocrossu za
tekoch možno nie je umiestnenie až také dôležité. Už fakt, že ultra bežci dokážu absolvovať
podporu jazdcov počas podujatia.
celú dĺžku týchto extrémne náročných pretekov je úspechom. Preto radi zaznamenávame
aj počin nášho rodáka. Uznanie a obdiv je tiež zaiste namieste.
Prezident OŠK – AMK Veľký Klíž.
Peter Maťašeje
Bc. MIHALEJE Rudolf

Klížsky rodák na ultramaratónskej súťaži

Hornonitrianska ENDURO séria

Mesačník Nový Clus svojich čitateľov informuje o všetkých udalostiach, ktoré sa v danom
mesiaci alebo v aktuálnom období udiali. V zornom poli nechýba ani šport. Prím má futbal,
turistika a motokros. Ale priniesli sme reportáže aj o iných, menej častých a menej známych
športoch – hokej, kulturistika, beh, voltýž, cyklistika. A pri nej sa zastavím. Kto chodí do
našich hôr, určite si všimol, že vznikajú akési zvláštne cestičky a je ich stále viac. A práve
tieto cestičky slúžia chlapcom na bicykloch. Na nich trénujú. Pred rokmi som chalanov
videla „iba“ za záhradami, ale teraz už aj oveľa ďalej. Samuel Bielich bicykluje od detstva,
na horskom bicykli asi päť rokov. Na otázku prečo mu učaroval tento druh športu, odpovedal, že má rád bicykel, prírodu, rýchlosť a s tým spojený adrenalín. Neodradili ho ani úrazy.
Nedávno ma potešila správa, že Samo si natrénované hodiny overuje už aj súťažne v súťaži
Hornonitrianska ENDURO séria v kategórii Junior. To je pretek na horských bicykloch, ktoré
sú určené na výšľap a zjazd. Pri zjazde sa meria čas. Prvý raz bol Samo na pretekoch vo
Veľkej Lehôtke (PD) už pred rokom, ale bicykel zlyhal a pretek nedokončil. Tento rok mu
ale vychádza. V Partizánskom bol na trati tretí. Koncom augusta pretekal znovu vo Veľkej
Lehôtke a svojím výkonom si vybojoval 2.miesto. Fandili mu brat, mama, ktorá ho na preteky vozí a babka. Súťaž je bodovaná. Aktuálne je Samo celkovo druhý s 35 bodmi na konte.
Blahoželáme. Ešte má pred sebou pretek v Bojniciach. Držíme palce.
Ing. Zuzana Holáková
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