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ROKOVANIE ČLENOV
COOP JEDNOTA

Na deň presne po roku v utorok 14.marca
sa v zasadačke budovy Obecného úradu
Veľký Klíž stretli členovia JSD Jednota
z Klíža a Ješkovej Vsi. Nakoľko minulý rok
poklesol počet členov v susednej obci
pod 22, muselo dôjsť k zlúčeniu s našou
obcou. Rokovanie viedol predseda Ján Najman, ktorý privítal všetkých prítomných,
vrátane starostov oboch obcí. Podal tiež
Správu o činnosti DV. Uviedol, že terajšiu
základňu tvorí spolu 60 členov. Poďakoval
pracovníkom predajní za ich prácu. Helena
Juríčková prečítala hodnotiaci list z COOP
Jednoty z Topoľčian, v ktorom ako priority do budúcnosti boli zvýšiť spokojnosť
zákazníkov a zmodernizovať prevádzky.
Správu o hospodárení podala pokladníčka Helena Spišiaková. Plénum schválilo
sumu 3€ na člena, z toho 2,30€ pre člena a 0,70€ do združených prostriedkov.
V rámci diskusie si prítomní minútou ticha
uctili pamiatku zosnulého bývalého predsedu Vendelína Bielicha. Helena Juríčková
vysvetlila okolnosti zlúčenia členských
základní oboch obcí. Ján Najman informoval o možnosti výberu hotovosti vo výške
50€ priamo na predajni pri nákupe nad
5€. Návrh na uznesenie predniesol Pavol
Greguš a tento bol jednohlasne schválený.
Po oficiálnom ukončení výročnej schôdze
nasledovalo malé občerstvenie a voľná
debata.
Ing. Zuzana Holáková

rok 2017

ročník XXII.

Možno viacerým našim občanom neunikla ojedinelá
situácia týkajúca sa mediálneho sveta. Nás bytostne
sa dotýkajúca! V marci sme zažili dianie, ktoré azda
(či skôr určite) u nás ešte ani nebolo. V rámci celoslovenských médií mal Veľký Klíž v priebehu jediného
mesiaca štyri mediálne výstupy! Dva rozhlasové
a dva televízne. Ako píšeme aj na inom mieste všetko začínalo na rozhlasovej stanici Devín reláciou

■ Sedíme na konári a je (bolo) nám dobre! Príprava a natáčanie televíkendovej relácie
z nášho prostredia sa nieslo v pohodovej a príjemnej atmosfére. Pamätná snímka z televíkendového stromu na Ostrej to len potvrdzuje.

venovanou tvorbe Jána Badáňa. Onedlho zaznel živý vstup, v ktorom boli poslucháči
pozývaní do Veľkého Klíža na turistické podujatie. Na televíznej obrazovke klížanci (viď
foto) súťažili 15. marca v zábavno–súťažnej relácií 5 proti 5 na STV 1. RTVS na svojom
druhom programe v piatok 24. marca a potom v reprízach v sobotu aj v nedeľu ráno,
vysielala TELEVÍKEND. Zástupcovia nášho KST Ostrá v ňom spolu s redaktorkou Martinou
Kacinovou navštívili a divákom predstavili románsky kostolík, Vrch Horu a jej historické pamiatky a Michalov vrch. Nakoniec si nechali Ostrú. Vrch, ktorý má náš turistický
klub v názve a je známy predovšetkým mohutnými dubovými stromami. Tie sa natoľko
zapáčili televíznemu štábu, že jeden z nich redaktorka „pokrstila“ a pomenovala ho
Strom Televíkendu.
Dobrá reklama ide do sveta. To platí doslova. Ohlasy, ktoré prichádzali a prichádzajú
Široká verejnosť v Portugalsku s napäto napokon len potvrdzujú. Záujmu médií sa
tím očakávala 13.október 1917. Niektorí
tešili najmä zainteresovaní. Veríme však, že
úprimne, iní škodoradostne, ďalší len tak
všetci poslucháči a diváci, ktorí spomínané
zo zvedavosti. Našli sa aj takí, ktorí sa
relácie, alebo aspoň niektoré z nich videli
deťom priamo vyhrážali: „Beda im, ak
a počuli, sa potešili spolu s nimi.
sa ten zázrak nestane. Však my sa s tými
Peter Maťašeje
klamármi porátame!“

■ V obľúbenom súťažno – zábavnom programe Hudokovci obstáli so cťou. Mgr. Jana
Hudoková to zhrnula veľmi stručne : „Super zábava, aj keď sme to neotočili viackrát, ale
nemáme sa za čo hanbiť“. 
Foto – Peter Maťašeje
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Aj samotní rodičia detí prežívali úzkosti
a obavy: Čo ak sa deti mýlia alebo či si
to predsa nevymysleli? Zvlášť Luciina
matka mala strach. Preto 12.októbra včas
ráno vstala, zobudila Luciu a povedala
jej: „Dcéra moja, najlepšie bude, keď sa
pôjdeme vyspovedať, aby sme boli pripravené na smrť. Hovorí sa, že budeme
musieť zomrieť, ak Panna Mária neurobí
sľúbený zázrak.“
Lucia celkom pokojne odpovedala: „Ak sa
vy, mamka, chcete vyspovedať, pôjdem
s vami. Ale nie pre tú príčinu, ktorú ste
spomenuli. Ja sa nebojím, že zomrieme.
Som si celkom istá, že Panna Mária splní,
čo sľúbila.“
Deti nestrácali pokoj ani dobrú náladu.
Niektorí ich strašili, že hodia na nich
bombu, keď sa nestane zázrak. Deti im
odpovedali: „To bude len šťastie, keď
sa budeme môcť s Pannou Máriou zaraz
odobrať do raja!“.
(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci marec 2017 oslávili svoje jubileum naši
spoluobčania
Ida Korcová
Kl. Hradište 67 50 rokov
Viera Matejovová
Kl. Hradište 94 50 rokov
Renáta Bielichová Kl. Hradište 217 50 rokov
Alica Bielichová
Kl. Hradište 220 50 rokov
Ján Bielich
Klíž 201
70 rokov
Katarína Tomová
Klíž 193
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Helena Marková
Klíž 31
83 rokov
Mária Spišáková
Kl. Hradište 171 89 rokov
Mária Bielichová
Klíž 92
93 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

• • • • •

• • • • •

Ján Dragula 

* 16.12.1956 † 16.3.2017

SPOMIENKA
Aj keď už nie si medzi nami
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 6.marca uplynulo
20 rokov, čo odišla naša krstná mama

Štefánia Melušová
Spomínajú krstné deti
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Odišiel s i náhle,
na rozlúčku si nám nedal čas,
skončil život, no láska
a spomienky zostávajú v nás

Dňa 11.4.2017 uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustil vo veku
41 rokov náš milovaný
manžel a otecko

Pavol Spišiak
Kto ste ho poznali a mali
radi spomínajte s nami.
Manželka a dcéry Andrejka
a Katka s rodinou

SPOMIENKA
Dňa 21.3.2017 sme si pripomenuli sté
výročie narodenia nášho otca, starého otca
a dedka

Leopolda
Neštepného
S láskou spomínajú synovia
Tibor a Tonko s rodinami.
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Lesné a pasienkového spoločenstvo, pozemkového spoločenstva Ješkova Ves zvolalo
na sobotu 18. marca valné zhromaždenie. Konalo sa v miestnom, vynovenom kultúrnom
dome, za účasti vlastníkov podielov v urbáre a čestných hostí. Pozvanie prijali starosta obce
Pavol Greguš, predseda Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž Zdenko Beliansky a predseda AMK
Veľký Klíž Bc. Rudolf Mihaleje.
Po uvítaní všetkých prítomných a prednesení a následnom
schválení programu výročného rokovania urbárnikov sa
ujal slova predseda spoločenstva Karol Smatana. Na úvod
predstavil zloženie výboru. Následne vyzval na uctenie
si pamiatky minútou ticha člena výboru Viliama Belicu,
ktorý v minulom roku všetkých nečakane a navždy opustil. Po voľbe mandátovej a návrhovej komisie nasledovala správa o činnosti za rok 2016, ktorú predniesol predseda Karol
Smatana. Terézia Belicová podala správu o hospodárskom výsledku a účtovnej uzávierke
za minulý rok. Správu o plnení výrobných úloh podal člen výboru Ing. Jozef Bielich. Hovoril
tiež o pláne práce, príjmov a výdavkov na rok 2017. O rozdelení zisku informoval Karol
Smatana. Odznelo viacero dôležitých a podstatných informácií. Za uplynulý rok bolo 393
m3 dreva. Z toho 320 m3 borovice lesnej a 73 m3 listnatého dreva (dub, cer, hrab). Dôležitou
informáciou bolo oznámenie o zmene cien za palivové drevo. Palivové drevo pre podielnikov sa bude predávať za výrobné náklady 10 eur. Pozitívnou novinkou je, že všetci dostanú
vyplatenie podielu zo zisku. Zmeny, ako i doterajšie ustanovenia spoločenstva boli riadne
odhlasované a schválené. Schôdza bola uznášania schopná, keďže sa jej zúčastnilo 36 %
z celkového počtu 56,54 % známych vlastníkov.
Nasledovala diskusia, v nej však vystúpil len Ján Maťašeje, ktorý vyjadril nespokojnosť
s prácou hospodára. Ten na jeho vyjadrenia v krátkosti podal vysvetlenie. Keďže sa napriek
výzvam moderátora schôdze, nikto ďalší o slovo neprihlásil bol prečítaný návrh na uznesenie. V neformálnych debatách, pri výbornom guláši, ktorý urbárnikom navaril Pavol Duša,
účastníci výročného rokovania zotrvali takmer až do večera.
Peter Maťašeje

SCHÔDZA URBÁRU
V JEŠKOVEJ VSI

VÝROČNÁ SCHÔDZA HASIČOV Z KLÍŽSKEHO HRADIŠŤA

Dobrovoľný hasičský zbor v Klížskom Hradišti, ktorý pôsobí v obci nepretržite viac ako
90 rokov, sa v nedeľu 5. 3. 2017 stretol na Výročnom valnom zhromaždení. Náš DHZ má
skromný počet členov aj akcií, ale stále má pevné miesto v spoločenskom dianí našej obce.
V zasadačke kultúrneho domu sa zišlo 15 členov. Výročnú schôdzu viedol veliteľ nášho DHZ
Pavol Stanko ml. Po privítaní prítomných nasledoval tradičný program - správa o činnosti
a hospodárení s financiami v uplynulom roku. Po skontrolovaní všetkých dokumentov revíznou komisiou bol prezentovaný plán činnosti na tento rok. Zo strany vedenia obce boli
najpozitívnejšie hodnotené uskutočnené preventívne prehliadky v celej obci. Následne
boli rozdelené úlohy pre najbližšie obdobie. V pláne sú tradičné akcie, ktoré zabezpečujú
hasiči. Pomoc pri akcii „Pochovávanie basy“, stráženie Božieho hrobu počas Veľkonočných
sviatkov, stavanie mája v obci, pomoc na Dni detí, zorganizovanie zájazdu. A celoročne je to
samozrejme hlavne údržba a oprava techniky, ktorá aj keď je už historická, stále je funkčná.
Po malom občerstvení sme si popriali pevné zdravie v novom roku a chuť a energiu naďalej
pracovať v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Klížskom Hradišti.

Vladimír Sasko
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(Dokončenie zo str. č. 1)

Už 12.októbra sa počas celého dňa doslova hrnuli do Fatimy ľudia zo všetkých častí
Portugalska. Cesty boli preplnené. Mnohí prichádzali peši, v skupinách, modlili sa ruženec. Napriek tomu, že bolo mokro a sychravo, mnohí spali vonku na lúke, aby boli čo
najbližšie k miestu zjavenia.
Na druhý deň od rána pršalo. Počet pútnikov rástol. Medzi nimi boli mnohí novinári. Tí
odhadli počet prítomných na viac ako 70 000. Celý kraj sa v daždi menil na rozsiahle
more blata. Všetci však trpezlivo očakávali príchod detí. Krátko pred 12.hodinou prišli
deti vo sviatočnom oblečení. Sprevádzali ich ustarostené matky. Prešli pomedzi pútnikov
a postavili sa k dubu zjavení.
Lucia prikázala, aby si pozatvárali dáždniky. Všetci poslúchli. Začali sa modliť ruženec.
Počas modlitby Lucia náhle zvolala: „Teraz zažiarilo svetlo!“ Pozerala hore a dodala: „Hľa,
tu je!“ Matka ju napomínala, aby sa dobre pozerala, aby sa nemýlila. Bola prestrašená
obavou, čo z toho bude. Ale Lucia ju už nevnímala. Dostala sa do vytrženia. Bola veľmi
pekná, na tvári ju zalial rumenec.
Zjavenie sa odohralo na obvyklom mieste. Videli ho iba tri deti. Prítomní si však všimli,
že sa okolo detí tri razy vytvorila akási biela hmla, ktorá sa potom dvíhala do povetria
až sa pomaly rozplynula.
Lucia sa rozprávala s Pannou Máriou. Opýtala sa jej: „Kto ste a čo si prajete?“ Ona jej
odpovedala, že je Ružencová Panna Mária. A praje si, aby sa ľudia neprestávali modliť
ruženec. Niektorí pútnici prosili Luciu, aby ich prosby predniesla Panne Márii. Panna
Mária však pripomenula potrebu pokánia a polepšenia života. Napokon s hlbokým bôľom
v tvári a s prosebným hlasom dodala: „Nech neurážajú nášho Pána, ktorý je už i tak priveľa
pourážaný!“ Tak zneli jej posledné slová, ktoré boli jadrom jej fatimského posolstva.
Neskôr Lucia píše, že táto veta sa jej hlboko vryla do srdca. Nikdy na ňu nezabudne. „Koľko
lásky bolo cítiť v tých slovách! Aká nežná prosba to bola! Oj, ako by som si priala, aby
sa môj hlas ozýval celým svetom, že by všetky jej deti počúvali svoju nebeskú Matku!“
(Pokračovanie v budúcom čísle.) 
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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Viac ako rok sme v našom mesačníku sledovali život, osudy rodiny Bergerovej od konca
18. stor. až do dnešných dní. Bola to historicky veľmi hodnotná séria článkov - nielenže sme prežívali lásky mužov tejto rodiny, sledovali ich životy v rôznych krajinách
od rumunského Temešváru až po Veľký Klíž, Bratislavu, boli vykreslené rôzne politické
režimy a v nich osudy tejto rodiny, dozvedeli sme sa i to, čo sa týka nás - ako vznikol
urbár, a najmä poučili sme sa o našom lesnom hospodárstve. Vďaka seriálu sme si spravili prehľad, čo dôležité sa dialo nielen v ich rodine, ale i v Európe, na Slovensku a tiež
v tejto našej doline za posledné temer dve storočia. Je to zaujímavé čítanie. Ďakujem
pánu Ing. Pavlovi Bergerovi a šéfredaktorovi Petrovi Maťašeje, že sa s nami podelili
o vedomosti, skúsenosti z každej doby, sme múdrejší, i čo sa nášho regiónu týka. Už by
nám to zrejme nemal kto takto povedať a ani asi v písomnom podaní zanechať.
Naši občania veľmi dobre a v dobrom poznali rodičov autora tejto kroniky. Pamätám
si na pána riaditeľa školy Pavla Bergera a na pani učiteľku Máriu Bergerovú, ktorá bola
mojou prvou učiteľkou. Bola veľmi starostlivá, láskavá, neviem, či vedela zvýšiť hlas,
možno i preto väčšinou učila prváčikov. Mama učila s Bergerovými v Klížskom Hradišti,
pán Pavol Berger bol jej riaditeľ a ako na šéfa celý život spomínala len v dobrom. Mal
zdravý rozum, múdrosť života, rozhľad, skúsenosti, nevyvyšoval sa, pracovalo sa s ním
dobre. S úsmevom spomínala, aký mal rešpekt – keď tento vysoký chlapisko dôstojne
kráčal s paličkou dole dedinou, všetky deti boli v pozore, či zalezené; ďalšia jej spomienka - keď cez prestávku učitelia dávali na deti pozor, vyprávajúc sa boli opretí o plot
hore pri terajšej materskej škole, pán riaditeľ povedal – keď sa bude vo Vrbine prášiť,
to pôjde auto s inšpektormi. Že vraj tu autá v začiatku rokov 40.-tych vôbec nechodili
(dolný koniec sa volal ľudovo Vrbina kvôli tu rastúcim vŕbam, alebo oficiálne Račanské). Mamin otec bol kamarát s pánom riaditeľom a aj mama sa kamarátila s ich dcérou
Alicou. S mamou, keď som bola dieťa, sme k nim často chodievali. Ich dom bol ako
u pánov – ťažký, starožitný nábytok, tajomné miestnosti s veľkými lustrami, vzhľadom
k tomu, že pán riaditeľ aj jeho otec boli i poľovníci, na stenách bolo veľa trofejí... Živo
si predstavujem, ako sa zvonku vstúpilo do kuchyne a pani učiteľka hneď priniesla
koláče, ale najmä zákusky a už sme kráčali na besedu ďalej do izby, kde nás čakal starý
pán riaditeľ sediaci v kresle, bafkajúc fajku. Neskôr už horšie počul, ale debaty boli
zaujímavé, poučné. Jej zákusky boli veľmi chutné, pekné, vždy iné, mame napísala

PÁNI UČITELIA BERGEROVÍ
MEDZI NAMI A DEŇ UČITEĽOV

veľa receptov. Obaja boli, ako sa hovorí, zo starej školy, medzi roľníkmi vynikali noblesou (urodzenosťou). Nie však pýchou. Dedinskí ľudia mali k nim úctu, mierny odstup,
nedovoľovali si. V srdci boli pokorní, srdeční, keď vraj pani učiteľku niekto niekedy
nepozdravil, možno nemal odvahu, prihovorila sa prvá a už bolo kamarátstvo a takto
nevychovaných vychovávala. Pamätám si, že chodievala v nedeľu do kostola a sedávala
v tzv. učiteľskej panskej lavici – lavice pri oltári. Pani učiteľka mala jemné spôsoby, bola
vždy upravená - podľa slov mamy si dávala každý rok ušiť dvoje pekných šiat a mama
mi ju dávala neraz za vzor, lebo či doma, alebo medzi ľuďmi bola vždy elegantná a z jej
chovania vyžarovalo, že je to dáma.
Pripomíname si v týchto dňoch Deň učiteľov. Pani učiteľka Bergerová čítať, písať, rátať
naučila generácie prváčikov a potom záležalo len na každom z nás, ako sme sa pri ďalšom štúdiu snažili; žiadny učiteľ nám ani pri najlepšej vôli do hlavy vedomosti naliať
nemohol. Učiteľ národov Ján Amos Komenský prirovnával učiteľa k horiacej svieci, ktorá
dáva svetlo iným a seba spaľuje. Učiteľ je ako druhý rodič – odovzdáva svojim žiakom
pre ich dobro nielen svoje vedomosti, ale aj svoje srdce. Je treba, aby učiteľ vynaložil
veľa úsilia, trpezlivosti, lásky, pokiaľ sa z malého prváčika stane dobrý žiak, dobrý,
spoľahlivý odborník vo svojej profesii. Najkrajšie, čo môže učiteľ zažiť je, keď sa s ním
plánovane, či náhodne stretnú bývalí žiaci a povedia – ďakujeme vám pani učiteľka
za všetko, alebo vďačnosť prejavia skutkom. Učitelia bývajú hodnotení väčšinou len
morálne a i keď si neľahká a zodpovedná práca učiteľa spoločenské uznanie zaslúži,
či to a dokedy bude stačiť, odpovie história. Viem, že už je neskoro vyjadriť vďaku,
úctu. Ale pani učiteľke Bergerovej, mojej mame, i všetkým tým mojim pani učiteľkám,
i pánom učiteľom, ktorí už nežijú, by som chcela poslať kúsok z básne od Vojtecha
Mihálika. Patria i tým všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí už majú šedivé
vlasy, ktorým pribudli vrásky, pre ktorých nastalo obdobie zaslúženého odpočinku.
„Starenky učiteľky postávajú na priedomí.
Ich žiaci im dávno uleteli z dohľadu.
A oni stále očakávajú svojich šedivejúKultúrna komisia pri OcÚ Veľký Klíž
cich žiakov, aspoň ich pieseň, aspoň kartu
od nich.
pozýva občanov na
A veď by stačilo napísať: bába búva, mama
Veľkonočnú výstavu,
myje Miša. Spomínam na vás, žijete ešte
ktorá sa uskutoční 9.apríla 2017
pani učiteľka?“
od 13,oo – 18,oo hod. v KD.
Viem, že niektoré pani učiteľky už s nami
Dekorácie treba priniesť v sobotu
na tomto svete nežijú. Prosíme, aby žili
život večný a aby tam na nás nezabudli
8. 4. 2017 v čase od 15,oo – 18,oo hod.
a očakávali nás.
Tešíme sa na Vašu účasť !
Tatiana Macúchová

Pozvánka

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Členovia klubu dôchodcov sa stretli
na svojom pravidelnom posedení v pondelok 6.marca v zasadačke obecného úradu. V príjemných rozhovoroch ubehlo
stretnutie rýchlo. Po niekoľkých dňoch
sa časť členov ako i pár nečlenov stretlo
na prednáške zameranej na srdcovo - cievne ochorenia a imunitný systém. Mgr. Z.
Grachová z Partizánskeho prítomným
predstavila aj prírodné doplnky výživy,
ktoré odporúčajú aj lekári pri liečbe týchto
ochorení.
 V minulom čísle sme dávali do pozornosti reláciu na rozhlasovej stanici DEVÍN. Pod
názvom „Nesmrteľné námestie“ pripravila
RTVS pásmo venované nášmu básnikovi
Jánovi Badáňovi. Herec Jakub Rybárik
v ňom recitoval šesť básní z jeho tvorby.
Deväť minút trvajúce poetické vysielanie
v utorok 7. marca podvečer umožnilo širokej poslucháčskej verejnosti zoznámiť sa
s tvorbou autora, ktorý doteraz vydal dve
básnické zbierky.
 Živý vstup redaktorky našich novín
Anny Húdokovej sme mohli počuť na rozhlasových vlnách Slovenského rozhlasu
v sobotu 11. marca. V relácií Rádiovíkend
pozývala na turistické podujatie nášho
KST. Po dosť dlhej dobe to bol možno
návrat k takouto formou podávaných
pravidelným oznamov o činnosti našich
turistov na domácich túrach.
 Speváčky súboru Chor de Clus prispeli
svojimi spevmi na večerných svätých omšiach 10. a 17. marca 2017.
 Členovia miestneho dozorného výboru
v Klížskom Hradišti sa stretli na výročnej
členskej schôdzi 14. marca, ktorú viedol Karol Deviatka. Správu o činnosti DV
za uplynulý rok a o úlohách na rok 2017
podala Irena Bujnová. Správu o hospodárení predniesla Dana Smatanová. Za vedenie
COOP Jednoty Topoľčany sa zúčastnil
Anton Lauko, ktorý prítomných informoval
o plnení úloh a výsledkoch za uplynulý rok
a tiež o úlohách na nastávajúce obdobie.
Po oficiálnej časti nasledovala voľná diskusia pri tradičnom občerstvení.
 Po roku opäť OZ TU ŽIJEME zorganizovala
pre deti z celej klížskej doliny divadelné
predstavenie. Tentoraz pozvali herečky
z Divadla zo šuplíka zo Žiliny a tie deťom
predstavili klasickú ruskú rozprávku Zlatá rybka. Divadielko bolo prispôsobené
dnešným deťom a herečky ich svojim
prejavom zaujali. Pozvanie na piatkové
divadelné predstavenie 24. marca prijali
deti z MŠ Veľký Klíž, Ješkova Ves a Klátova
Nová Ves a taktiež deti zo ZŠ Veľký Klíž
a Klátova Nová Ves. Príležitosť trošku sa
kultúrne vyžiť využilo i niekoľko mamičiek
s detičkami, ktoré ešte nenavštevujú MŠ.
 OZ Tu žijeme zorganizovalo v pondelok 27.marca v popoludňajších hodinách
na detskom ihrisku brigádu. Zúčastnili
sa jej štyria ľudia, ktorí osádzali lavičky.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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História rodiny Bergerovej
XIII. časť

■ Mladý Pavol s nežnou Judit Andráši. (Ich
mamy obidvoch celý život zasnubovali).

To všetko vďaka rodičom, vďaka
dobrým pracovným kolektívom, ich
bezproblémovej disciplíne a schopnostiam Ing. Bergera viesť kolektívy
osobným príkladom, a k úspešnej
snahe tlačiť ich k vzdelávaniu. Niekoľko desiatok jeho kolegov bez „politického rebríčka“ nadobudlo pričinením Ing.Bergera vysoké spoločenské
uplatnenie. V rokoch 1967-68 sa
do popredia dostávala otázka zúrodňovania Záhoria, otázka ovocinárstva
a vinohradníctva so zvláštnym zreteľom na Malokarpatskú vinohradnícku
oblasť. V tejto oblasti sa plánovala
celková prestavba vinohradníckych
plôch, ich ochrana pred vodnou eróziou, ich priestorová úprava tak, aby
sa umožnila maximálna mechanizácia prác a aby sa upravili sklony
vinohradníckych parciel hoci aj terasovaním. Celosvetovo sa zavádzalo
vysoké vedenie viniča na oporných
konštrukciách. Takéto revolučné
zmeny vo vinohradníctve si vyžadovali urýchlene zriaďovať špeciálne
stavebné a projektové organizácie.
Také doposiaľ nejestvovali. Poľnohospodárske orgány oslovili, neskôr
aj prehovárali Ing. Bergera, aby sa
ujal takejto novej doposiaľ nikde nefungujúcej projektovej činnosti. To
sa aj stalo. Skúsený projektant zaktivizoval svoj „štáb“ zacvičených, ale
rozlezených projektantov. Zvolal ich,
následne tiež náborom získal z vysokých škôl mladých absolventov.

ťou na Slovensku. Vznikla tu aj vlastná členská organizácia „vedeckotechnickej spoločnosti“. Tým sa otvorili
dvere pre činnosť a účasť so svojou
projektantskou prácou aj v zahraničí
(Maďarsko, Moldavsko /v tých časoch
súčasť ZSSR/, Rumunsko, Bulharsko
a Sovietsky zväz). Boli to roky, kedy
sa v kanceláriách projekcie svietilo
dlho do noci, kedy sa jej pracovníci,
často aj s rodinami, zúčastňovali odborných zájazdov k susedom (krajiny
vtedajšej RVHP). Boli to tiež spoločné
dovolenkové pobyty pri mori v Bulharsku, Rumunsku, a k sovietom na Jaltu
a Picundu k Čiernemu moru. A tiež až
za Ural k jazeru Rica.
Po rokoch prišla pre Ing. Bergera ďalšia výzva. Bola to pozvánka Ing. Bodnára, ústredného riaditeľa Štátnej
melioračnej správy, aby prevzal funkciu metodického riadenia projektantských zložiek na krajských pobočkách ŠMS. Túto funkciu Ing. Berger
prevzal. Stala sa pre neho poslednou
zastávkou v melioračných službách
v našej krásnej prírode, v ktorej sa
podpísal vodohospodárskymi dielami
všade, kde sa so svojimi kolektívmi
ukázal. Kde pracoval, riadil, riešil, odborne pomáhal, navrhoval, presadzoval odborné stanoviská. Kde skrátka prostredníctvom svojich znalostí
a skúseností pomáhal riešiť problémy
na miestach, kde sa to vyžadovalo,
kde to bolo potrebné a kde ho a jeho
odborný tím zavolali.
Za svoju odbornú prácu v oblasti
projekcie hydromeliorácií, účelových
a vinohradníckych stavieb dostal nie-

Pôsobenie v Pezinku

Práve v tomto vinohradníckom meste
založil špecializovanú projektantskú
zložku – projektantský ateliér s najväčšou a najproduktívnejšou činnos-

■ Jedno z viacerých vyznamenaní.
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koľko uznaní
a štátnych vyznamenaní.
No dodnes si
najviac cení
priateľstvá
z pracovísk.
Aj tí kolegovia, dnes už
dôchodcovia ■ Ing. Pavol Berger
ho navštevu- v čase činorodej projú, prinášajú jektantskej práce.
mu pozdravy
a hlavne foto
dokumentácie z prekrásnych vodných diel, rybníkov a priehrad. Tie
v tisícoch navštevujú všakovakí vtáci,
aby si odpočinuli na svojich preletoch
do teplejších krajín a aby roznášali
pozdravy ľudí – tiež vodákov do celého sveta.
Zostali už len spomienky

Pavol, keďže nemá mužského potomka, je posledným Bergerovcom.
ktorého život je spojený s Klížskym
Hradišťom a vôbec s celou klížskou
dolinou. Žije so svojou manželkou
v Bratislave. Svoj život, prácu, svoj
životný príbeh veľmi podrobne spracoval do písaného diela, ktoré nám
pomohlo vrátiť sa do našej histórie
a lepšie ju spoznať. Veď v našom
seriáli sme sa nedozvedeli len o osudoch samotnej rodiny, ale získali sme
cenné vedomosti zo života tunajšej
školy. Dozvedeli sme sa o vzniku Poľovníckeho spolku. Obohatili sa naše
vedomosti o našich vojakoch z I. svetovej vojny. Pozorný čitateľ mohol
zaregistrovať aj zmienky o fungovaní
poštového úradu u nás na samom
začiatku 20. storočia. Nevypovedané
možno zostalo sklamanie Ing. Pavla
Bergera z nezáujmu úzkej skupiny
ľudí – niekdajších funkcionárov z Klíža. Jeho úsilie, prácu a bohaté osobné kontakty, ktoré venoval nášmu
kraju a našim obciam, ich nikdy nezaujímali. Ponúkané riešenia, na návrh
kanalizácie Klížskeho Hradišťa a Klíža a iné záležitosti pre malú (alebo
žiadnu) iniciatívu vtedajších funkcionárov zostali navždy len na papieri.
Osobitým a veľkým sklamaním, ktoré
ho ťaží doteraz, je zbúranie horárne
na Vrch Hore. A zanedbanie obory,
snáď jedinej v Európe v prostredí prirodzených hôr ako Vtáčnik a Tribeč.
Nuž život prináša všeličo. Aj život
Ing.Pavla Bergera bol a je bohatý
na udalosti, zážitky, vzácne stretnutia, pracovné úspechy, uznania spoločnosti, niekedy trápenia a starosti.
Ale aj radosti, pocitu z mnohých vydarených projektov, na ktorých sa
aktívne podieľal a ktoré vo svojom
obore nachádza obdivovateľov ešte
i dnes takmer na celom Slovensku.
Peter Maťašeje
— koniec —
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ZHODNOTENIE MOTOKROSOVÉHO
TEAMU V ROKU 2016
príčinou ukončenia pretekárskej kariéry. V seriáli Scrub skončil na 17.

Po predošlých úspešných rokoch to bola sezóna, akú
som ja, ako manažér aj ako bývalý prezident klubu,
nezažil. Na príčine bolo jednak viacero ťažkých úrazov, po ktorých sa sezóna musela ukončiť, ale aj rodinné problémy či
noví jazdci, ktorí prišli do klubu a s pretekaním sa iba zoznamovali.
Od nich sme lepšie výsledky ani neočakávali a boli sme radi, že sa
vyhli zraneniam. Za AMK vlani jazdilo sedem jazdcov.
Trieda MX Open – Pavol Hudok odjazdil jeden pretek v J. Vsi, kde
skončil ôsmy. Potom sa z rodinných dôvodov na ďalších pretekoch
nezúčastňoval. Jeho výkon preto nebudem hodnotiť. V seriáli Scrub
nazbieral 27 bodov a skončil na 21.mieste.
Trieda MX junior – Marek Ladický z Topoľčian sa na sezónu pripravoval
poctivo. Na prvom preteku v Gbeloch po kontakte s iným jazdcom
nasledoval pád, zranenie ruky a ramena. Vážny úraz znamenal koniec
sezóny a liečenie počas roka.

# 50

mieste so 44 bodmi z jedného závodu. V Slovenskom pohári skončil
na 20. mieste so 44 bodmi. Ani jeho výkon preto hodnotiť nebudem.
Trieda MX4+Veteran – Bc. Rudolf Mihaleje. Je to trieda nad 50 rokov. V seriáli Scrub odjazdil 5 pretekov, získal 98 bodov, čo stačilo
na 9.miesto. V Slovenskom pohári skončil na 11.mieste s 86 bodmi.
Na svoj vek podal dobrý výkon.
Trieda MX 50 – Matúš Deviatka. Je to trieda začínajúcich chlapcov.
No SMF sa voči nim zachovala zle. Nevytvorila im ani jeden pretek
a výhovorkou bolo, že pretekárov je málo. A preto sa Matúš zúčastňoval na kempoch pre mladých adeptov motokrosu. V tejto sezóne
už preteky mať budú.
Ešte spomeniem Dávida Hudoka, ktorý v polovici sezóny jazdil jeden
pretek v seriáli Scrub, kde skončil na 24.mieste.

# 14

#9

# 19

Prezident OŠK - AMK
Bc. MIHALEJE Rudolf
MX4+ HONDA 450 CRF

# 69

HUDOK Dušan ml.
MX Jinior YAMAHA 125

# 47

LADICKÝ Marek
MXJuniorHusqvarna125

NAJMAN Marek ml.
MX 50 KTM SX 50

DEVIATKA Matúš
MX 50 KTM SX 50

# 80

MIHALEJE Richard
MX 2 Hobby TM 125

HUDOKOVÁ Simona
MX Ladies HONDA 125

# 323

HÚDOK Dávid
MX2HobbyKawasaki 250

# 141

GUOTH Róbert
MX Open HONDA 450

Trieda MX2 Hobby A- Dušan Hudok. Tu jazdia pretekári do 29 rokov.
Dušan odjazdil 5 pretekov v seriáli Scrub, nazbieral 20 bodov, čo
stačilo na 36.miesto. V Slovenskom pohári získal 11 bodov a 54
miesto. V budúcnosti musí pridať v kondičnej príprave a jazdeniu
na motocykli venovať viac hodín. Podal uspokojivý výkon.
Trieda MX Hobby A – Richard Mihaleje odjazdil tri závody, z toho
bodované dva, v jednom porucha stroja. V seriáli Scrub mal 4 body
a 58.miesto, v Slov. pohári s 3 bodmi bol na 70.mieste. Poruchy ho
trápili po celý rok a výkon sa nedá hodnotiť. Snaha jazdca bola, ale
keď nesedíte na motocykli, tak výsledky neprídu. Do novej sezóny
pridať na kondícii a viac jazdiť.
Trieda MX2 Hobby B – Andrej Stanko. Tu jazdia pretekári od 29 do 39
rokov. Andrej hneď v druhom preteku skončil na 2.mieste. V ďalšom
preteku Slovakia qad v Lovčici šiel triedu Profi a už v meranom tréningu sa zranil, čo ho vyradilo na dlhšiu dobu. Ku koncu sezóny začal
trénovať a na tréningu na Brodoch si obnovil zranenie ramena, čo bolo

# 222

DOLNÝ Dominik
MX 1 Hobby KTM 350

# 777

HUDOK Pavol
MX Open HONDA 500

HUDOK Milan
Manager

Pre niektorých jazdcov to bola ťažká sezóna. Záverom im ďakujeme
za reprezentáciu obcí Veľký Klíž, Ješkova Ves a okresu Partizánske.
Jazdcom, ktorí budú jazdiť v tomto roku, prajem hlavne veľa zdravia
a športového šťastia.
Jazdci OŠK AMK na sezónu 2017:
Trieda MX Open – Pavol Hudok, Honda cr 500cm3, štart.č. 777. Trieda
junior – Marek Ladický, Husqarna 125cm3 model 2017, štart.č. 47.
Trieda MX junior – Dušan Hudok, Yamaha 125cm3, štart.č. 69. Trieda
MX Open – Robo Guoth, Honda 450cm3, štart.č. 141. Trieda MX2
Hobby- Richard Mihaleje, KTM 125cm3, štart.č. 80. Trieda MX Open
Hobby - Dávid Hudok, Kawasaki 450cm3. Trieda MX Open – Dominik
Dolný, KTM 300cm3. Trieda MX+ - Bc. Rudolf Mihaleje, Honda 450cm3,
štart.č. 50. Trieda MX lady – Simona Hudoková, Honda 125cm3, štart.č.
19. Trieda MX 50 – Matúš Deviatka, KTM 50cm3, štart.č. 9. Trieda MX
50cm3- Marek Najman, KTM 50cm3, štart.č. 14.
Milan Hudok st.
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TU R ISTI NA VR ACOVE

V nedeľu, 12-teho marca čakala našich turistov plánovaná akcia s cieľom vystúpiť
na vrchol Veľkého Vracova. Je to kremencová
hôrka na konci kolačianskej doliny v pohorí
Vtáčnik s nadmorskou výškou 609 m. Ráno
nás víta zubaté slniečko a svieži vietor. Pri
jazierku Lázeň sa postupne schádzajú turisti,
väčšinou domáci, ku ktorým sa pripájajú naši
priatelia z Piešťan, Turčianok, Topoľčian,
Chynorian a Žabokriek.
Po príhovore predsedu štartujeme po modrej turistickej značke smerom na Vrchhoru.
Bez problémov stúpame na toto historické
miesto, kde nás čaká tradičné spoločné foto.

URBARIÁT HODNOTIL
V sobotu 4.marca popoludní sa v zasadačke KD zišli členovia US Veľký Klíž
na hodnotiacom rokovaní. Minútou ticha
si uctili zosnulú dlhoročnú predsedníčku
Štefániu Pavlejovú. Rokovanie otvoril
a prítomných privítal a s programom
oboznámil Peter Kňaze. Správu o činnosti podal Zdenko Beliansky. Správu
o hospodárení podala Božena Škvareninová. Ing. Vladimír Hudok prečítal správu
o plnení hosp. úloh za vlaňajší rok a plán
práce na tento rok. Správu dozornej rady
US podal František Dobiaš. V diskusii starostka obce ocenila prácu US pri likvidácii
čiernych skládok odpadu, prácu s deťmi
a spoluprácu s obcou. Ďalšie diskusné
príspevky sa týkali narušenia prístupovej
cesty k lomu autami, kopenia odpadkov
vodičmi týchto áut a dovozu palivového
dreva. Ing. Zuzana Holáková predložila
návrh na uznesenie, ktorý bol prijatý bez
pripomienok. Záver patril občerstveniu
a neformálnym rozhovorom.
Ing. Zuzana Holáková

Obrovský rešpekt si zaslúži Jurko Boldiš, ktorý
sem napriek svojmu hendikepu statočne
a s chuťou vyšiel zároveň s ostatnými. Takmer
štyridsiatka účastníkov po krátkej pauze pokračuje ďalej. Prechádzame lesnou cestou
pomedzi smreky a gaštany a dostávame sa
až pod samotný vrchol. Nasleduje krátke
stúpanie a už sme na Vracove. Tu stretávame
Braňa, ďalšieho nášho turistu, ktorý sa ku nám
pridáva. Slnko zašlo za mraky, krásne výhľady
sa dnes nekonajú, vidíme iba najbližšie kopce a dedinky. Zostúpime pod vrchol, kde sa
nachádza pomník neznámeho rumunského
vojaka, ktorý tu v druhej svetovej vojne prišiel
o život. Krátke zastavenie, zápis do knihy aj

FUTBAL
A – mužstvo

15. kolo 19. 3. 2017 OŠK Veľký
Klíž – TJ PRI ŠM Dvorec 2 : 1 (
0:0)
Góly Ošk : Chrenko J., Marko
Zostava OŠK: Michal - Maťašeje V., Stanko Marek, Chrenko I., Chrenko J., Kohút, Marko, Vaňo,
Kučera J., Jurík, Belianský. Striedal: Bujna
Po dlhej zimnej prestávke sa opäť rozbehol kolotoč zápasov jarnej časti sezóny
2016/2017. Úvodný zápas sme kvôli trestu
uzavretého ihriska odohrali v „prechodnom“
domove v Nedanovciach s mužstvom Dvorca. Od úvodu sme boli aktívnejší na lopte,
avšak sme si nedokázali vypracovať žiadnu
vyloženú príležitosť. Hostia hrozili len sporadicky a v druhom polčase sa hralo prevažne na jednu bránu. V 68. minúte sme
mali výhodu pokutového kopu, Jána Kučeru
však bravúrne vychytal Španko. Kučera svoje
zaváhanie nahradil v 73. minúte, kedy poslal
nadýchaný center na hlavu Juraja Chrenka
o bolo 1:0. O sedem minút však bolo vyrovnané po premenenej penalte Škorca - 1 : 1.
Tri body sme nakoniec získali gólom v 89.
minúte, keď sa v trme aj so šťastím presadil
navrátilec Marko - 2 : 1.

číslo 3/2017

s pečiatkou a už odchádzame. Hustým brezovým hájom prejdeme na spevnenú cestu,
z ktorej neskôr odbočíme a dostávame sa až
pod Michalov vrch. Tu sa už viacerí rozlúčia
a na záverečnú opekačku zostáva zhruba polovica dnešnej zostavy. Nevadí. Veď napriek
nevľúdnemu počasiu vládla dnes vľúdna,
priateľská atmosféra a to je podstatné.
Stoly pri ohnisku na Michalovom sa zapĺňajú
ako vždy nezdravými potravinami plnými cholesterolu, cukru atď. Po tomto neskorom, ale
o to výdatnejšom obede nám už zostáva iba
cesta domov. Zastavíme sa tradične na jedno
orosené, prípadne kávu, čaj, či kofolu a už sa
tešíme o mesiac na ďalšiu túru. Nepridáte sa?
Emil Sasko
16. kolo 26.3.2017 OŠK Pečeňany – OŠK
Veľký Klíž 2 : 1 ( 2 : 1 )
Gól Ošk : Kučera J. (11m)
Zostava Ošk : Michal - Maťašeje V., Stanko
Marek, Chrenko I., Chrenko J., Kohút, Marko,
Vaňo, Kučera J., Chrenko R., Belianský. Striedali : Bielich Jozef, Mihaleje R., Jurík, Bujna.
Úvodnú štvrťhodinku sme boli o niečo aktívnejším mužstvom, z čoho pramenil aj náš
pokutový kop v 14. minúte, ktorý rutinérsky
premenil Ján Kučera. O dve minúty bolo vyrovnané po strele Dúbravku. Obrat domáci
zavŕšili v 27. minúte po nečakanej, o to presnejšej strele Havalu. Najväčším momentom
prvého polčasu bola však 32. minúta, kedy
utrpel vážne zranenie Vaňo. V druhom polčase
sme aj s viacerými striedaniami vrhli všetky
sily do útoku, vytúžený gól však neprišiel.
MaS

I N Z E R C I A

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily,
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky.
Robíme rozvoz po celom Slovensku, viac
na www.123nakup.eu, tel 0907181800
Predám 2 spálňové biele skrine s hnedým
lemovaním a strieborným kovaním, cena
dohodou. Kontakt 0902453257.
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