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MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR
MLÁDEŽE V MOTOKROSE
V nedeľu 19. augusta 2018 usporiadal Obecný športový klub – Automotoklub

Veľký Klíž, na domácej trati v Ješkovej Vsi na Brodoch s podporou OÚ Veľký Klíž,
OÚ Ješkova Ves, mesta Partizánske, Slovenskej motocyklovej federácie a ostatných
sponzorov v poradí piaty závod päťdielneho seriálu Medzinárodných majstrovstiev
SR mládeže v motokrose. V uvedenom závode za pekného slnečného, no veľmi
horúceho počasia, organizátor spravil všetko aby bolo podujatie na čo najlepšej
úrovni a z toho dôvodu musela byť trať riadne pripravená a neustále kropená
z dôvodu prašnosti. O posledné body bojovalo 90 najmladších motokrosárov
a rozhodovalo sa i o medzinárodných majstroch SR mládeže v motokrose. Najviac
nás potešili naši domáci kluboví jazdci a to Marek Najman ml. so štartovým číslom
14, ktorý v nedeľnom závode suverénne vyhral oba rozjazdy a celkovo skončil na
prvom mieste. Druhé miesto obsadil Valentyn Kudriacev z Ukrajiny a tretí skončil
Denis Tekel zo Slovenska. Druhý náš jazdec, Matúš Deviatka so štartovým číslom
9, skončil v prvej rozjazde na peknom 3. mieste a v druhom rozjazde skončil na
štvrtom mieste, čiže celkovo skončil na štvrtom mieste v kategórii detí od 5 do
9 rokov v kubatúre do 50ccm, kde bojovali o posledné body v medzinárodných

■ Matúš Deviatka, jedna z nádejí klížskeho motokrosu na
domácej trati.
Foto – Veronika Halmová
majstrovstvách SR. V kubatúre do 65ccm
skončil na prvom mieste Tomáš Kytka SR,
druhý bol Maksymilian Matyasik z Poľska
a tretí skončil Přemysl Zimek z Českej re
publiky. Kubatúru do 85ccm vyhral Liszka
(Pokračovanie na str. č. 5)
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STRETNUTIE
PRIAZNIVCOV TRAKTOROV
■ Ôsmy mesiac tohto roku sa u nás niesol v znamení vôní motorov a benzínu. Veď najvýznamnejšími podujatiami boli Traktoriáda a Motokrosové majstrovstvá. Obe nám približujú aj snímky
na titulke. 
Foto – Mgr. Marcela Švirlochová
Podujatie nielen pre miestnych majiteľov železných poľných tátošov bolo očakávanou uda
losťou tohtoročného horúceho augusta. Veď príprava prebiehala od zimy – prvé stretnutie
usporiadateľov na urbárskej chate prinieslo nápady a vízie, ako akciu uskutočniť, ešte vylepšiť
po vlaňajšom úspešnom podujatí. V predvečer traktoriády bolo naplánované pracovno –
spoločenské stretnutie na farme v Klíži. Organizátorom do smiechu nebolo. Silný dážď, vietor,
hrmavica. A besnenie neustávalo. Zlomilo jeden stan. Prešla hodina, dve. Zatiahnuté, mraky.
Proviant nakúpený, suroviny na guláš nachystané... ako bude zajtra? S touto otázkou sme sa
rozchádzali z nášho spoločného stretnutia. Personál kuchyne mal zraz skoro ráno. Dilema
– koľko kotlov gulášu uvaríme – koľko ľudí príde v nestálom počasí? Prezencia účastníkov
na začiatku areálu sľubovala okolo päťdesiatky traktorov. Nakoniec sa číslo zaevidovaných
vyšplhalo na 55. Areál farmy sa zapĺňal prvými návštevníkmi. Zamračená obloha sa postupne
vyjasňovala. O pol jednej kolóna traktorov zamierila na okružnú jazdu obcami. Najskôr do
Ješkovej Vsi a potom cez Klíž do Klížskeho Hradišťa a späť na farmu. Na letisku nad obcou
pristál čmeliak – poľnohospodárske lietadlo na poprašovanie polí. Pripravená mláťačka
a sečkovica čakali na svoju ukážku žatevných prác. Po oficiálnom zahájení prišli na rad tieto
historické stroje. Najskôr gazdiné privítali žencov a po privezení obilia sa začalo mlátiť. Veru,
mali sa chlapi čo obracať, aby tú veľkú kopu spracovali. Obdiv si nepochybne zaslúžil kmeť,
Ján Maťašeje z Ješkovej Vsi, ktorý si to aj s Pavlom Tomom všetko pri mašinách odkrútili
a nám divákom sprostredkovali tento dobový zážitok. Žatevný veniec zhotovený šikovnými
rukami Emílie Hudokovej odovzdali ženci a žnice gazdovi a gazdinej – manželom Valným.
Nasledovala tombola zo zlosovateľných vstupeniek – tiež rýdzo poľnohospodárska, veď na tom
(Pokračovanie na str. č. 3)

Počas liturgického roku nám Cirkev sprí
tomňuje celé Kristovo tajomstvo. Kladie
ho do súčasnej doby, prežívame si ho
aktuálne, doslova dnes. Na Vianoce nám
Cirkev hovorí: „Dnes sa nám narodil Spa
siteľ.“ Na Veľkú noc spievame: Dnes vstal
z mŕtvych Pán Ježiš Kristus.“ To nie je len
spôsob vyjadrenia, je to hlboká pravda.
Tajomstvá viery sú stále prítomné. Zja
venie je ustavičný Boží dar.
Bohoslužba Cirkvi nie je slávnosť na spô
sob našich rodinných slávností, keď si pri
pomíname narodenie našich blízkych pred
rokmi či desaťročiami. Taktiež bohoslužba
Cirkvi sa nekoná v duchu kultúrnych po
dujatí na oslavu udalostí z minulosti štátu
alebo národa. To všetko sú len spomienky.
Liturgická bohoslužobná slávnosť je viac.
Je to aktuálne sprítomňovanie Božieho
tajomstva tu a teraz.
Bohoslužobná slávnosť prehlbuje našu
vieru, ponúka nám nové zážitky pre naše
duše. Ďalej nás povznáša nad spoločenské
skutočnosti a kultúrne či iné rozdiely a nás
zjednocuje. Pri svätej omši nás nespája po
krvné príbuzenstvo, ale nás spájajú zväzky
duchovné, ktoré majú základ v jednej viere
a v prítomnosti Kristovho tajomstva, do
ktorého sa všetci zapájame.
Z toho vyplýva, že na vytvorenie kres
ťanského spoločenstva nestačí hocijaký
vonkajší podnet, nestačia len spoločenské
alebo kultúrne záujmy. Pri bohoslužbe
nás zjednocuje viera a láska, zjednocuje
(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci august 2018 oslávil svoje jubileum:
Ján Mihaleje
Klíž
50 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Mária Kostolná
Klíž
83 rokov
Mária Dobiašová
Klíž
85 rokov
Imrich Varga
Klíž
85 rokov
Antónia Hudoková Kl. Hradište
85 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

•••••

•••••

•••••

SPOMIENKA

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám
a len otvorená kniha spomienok zostáva nám.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.

Dňa 22.augusta 2018 sme si
pripomenuli 2.výročie, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, brat

Pozoruhodná návšteva
Autobusový zájazd z Bratislavy priviezol
ku nám v piatok 24.augusta pozoruhodnú
návštevu. Do našej obce prišli súčasní i bý
valí zamestnanci Ministerstva životného
prostredia. Väčšina z nich boli profesijným
zameraním geológovia. Hlavným cieľom
ich návštevy bola prehliadka románskeho
kostolíka. Výklad o histórií a najrôznejších
súvislostiach, ktoré sa ho dotýkajú, som im
urobil na požiadanie starostky obce. So zá
ujmom si prezreli nielen spomínaný kostolík.
Poprechádzali sa aj po obci a zavítali tiež do
Miloslavovej zeme. 
Peter Maťašeje

Výlet do Komárna
Skupina členov klubu dôchodcov sa v stre
du 8. augusta vybrala na výlet do Komárna.
Prezreli sme si pravoslávny chrám, ktorý bol
postavený v rokoch 1753 – 1790 pravosláv
nymi veriacimi, ktorí na naše územie utiekli
pred Turkami z oblasti Srbska. V chráme sme
obdivovali nádherný ikonostas z r. 1775 (na
snímke). Potom sme si prezreli Námestie
Európy a nakukli sme do Kostola sv. Ondreja
a odviezli sme sa vláčikom na prehliadku
mesta, opevnenia, bášt a ďalej sme si išli
oddýchnuť do termálnych kúpeľov. Vykú
paní a plní zážitkov sme sa spokojní večer
vrátili domov.
Irena Bujnová

Sila modlitby

Či veríte v silu modlitby alebo nie, musím sa s vami podeliť o jeden zážitok. Vodiči to veľmi
dobre poznajú. Sedíte si za volantom a všímate si okolie. V Bánovciach nad Bebravou je
jeden bazár a vždy keď som okolo neho prechádzala ma upútal kríž nad dverami. Na kríži
by nebolo nič neobvyklé, ale neobvyklé boli veci, ktoré ho obklopovali. Nad ním staré ly
že, vedľa - trofej z jeleňa. Miesto neúctivé a nevhodné pre kríž. Raz som sa viezla na očnú
pohotovosť do Trenčína. Bazár otvorený – jedinečná príležitosť zastaviť sa a urobiť niečo
s tým, čo sa mi nepáčilo. Myslela som si, že krížik kúpim, aby som ho zbavila ponižujúceho
miesta. S okom napuchnutým a červeným, zvláštne žmurkajúca som vstúpila do obchodu
Vendelín Bielich
a spýtala sa na cenu kríža. Červené oko som vytreštila ešte viac, pretože šesťdesiat eur sa
S láskou spomína celá smútiaca rodina.
mi zdalo na záchrannú akciu dosť. Snažila som sa predávajúcej dohovoriť, že miesto, na ktoré
umiestnili kríž je neúctivé a veľa ľuďom sa
to nepáči. Odbila ma s tým, že ona na také

(Dokončenie zo str. č. 1)
veci neverí a ona nerozhoduje o tom, čo kde
nás Kristovo tajomstvo. Napriek rozličným rozdielom sme si pri bohoslužobnom zhro
majiteľ zavesí. S prižmúreným a žmurkajúcim
maždení všetci rovní.
okom som sa spýtala, či by sa jej páčilo, keby
Na druhej strane by sme nemohli vytvoriť pravé liturgické spoločenstvo, ak by sme sa
mal jej brat zavesenú fotku pod lyžami a pri
odtrhovali od života. Bohoslužba je pre život. Pán Ježiš prišiel preto, aby sme mali život
jeleňom paroží. Pohotovo odpovedala, že by
a aby sme ho mali v hojnosti (Por. Jn 10,10). Bohoslužba Cirkvi nám pomáha vytvárať
sa jej to nepáčilo. Nato som jej ticho odpo
jednotu v Bohu pre lepší a plnší život, jednotu prirodzeného a nadprirodzeného, jednotu
vedala, ani mne sa nepáči, že tam visí môj
času a večnosti, jednotu nášho konkrétneho života a Božieho života.
Brat. Poprosila som, aby môj odkaz a prosbu
Takto cez bohoslužbu Cirkvi máme spájať svoj každodenný život s prácou, so štúdiom,
odkázala majiteľovi. A ja som si povedala, keď
s rodinným životom a s ostatnými povinnosťami, úlohami a záujmami. Všetko máme za
som nedokázala tento „problém“ vyriešiť,
pájať do Božieho života. Z našej účasti na bohoslužbe má vyrastať náš záujem o všetko,
vždy keď pôjdem okolo, aspoň sa pomodlím
čo súvisí s týmto naším pozemským životom. To, čo prežívame pri bohoslužbe, máme
za majiteľa, nech svoje rozhodnutie zváži.
potom vynášať z nášho liturgického zhromaždenia von z chrámu a prenášať do konkrét
Netrvalo ani dva týždne a keď som išla znova
neho života k ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme alebo sa s nimi stretáme. Spolu s nimi
okolo, musela som pribrzdiť, neverila som
sa takto zapájame do budovania nášho sveta.
vlastným očiam. Namiesto kríža nad dve
V tomto posväcovaní seba, života i sveta nám pomáhajú osobitné dary, ktoré nám Pán Boh
rami vysel konský postroj. Sila modlitby na
ponúka cez Cirkev. Sú to najmä sviatosti. Sviatosti sú akoby srdcom bohoslužby Cirkvi. Náš
kresťanský život sa tak účasťou na bohoslužbách prehlbuje a rozširuje. Oslobodzujeme
seba nenechala dlho čakať, Pánu Bohu stačil
sa od egoizmu, očisťujeme sa z hriechov, otvárame sa voči Bohu i voči našim blížnym
záujem a snaha a doriešil si svoje veci po
a stále viac sa zapájame do Kristovho kráľovstva, v ktorom panuje láska.
svojom. Alebo som s tým červeným a zvlášt
Okrem udeľovania sviatostí Cirkev pri bohoslužbách ohlasuje aj Božie slovo. V ňom nám
ne žmurkajúcim okom naľakala predavačku
predkladá pravdu o Kristovi, jeho náuku. My ho máme pozorne počúvať, aby sme sa mohli
a myslela si, že som bosorka a urieknem ju?
podľa neho riadiť v našom každodennom živote.
Mgr. Mária Valná
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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Vynovená zasadačka

Stretnutie priaznivcov
traktorov

Ak ste dávnejšie neboli na obecnom úrade
a zavítali by ste do zasadačky, ani by ste ju ne
spoznali. Darmo, je to síce dáma v rokoch, no
veľmi elegantná. Dostala nové šaty. Najskôr
to boli stierky. Čelná strana je šedá, kde visí
štátny znak a erb obce v drevenom prevede
ní. Ostatné steny sú smotanové. Na zemi je
položená drevená plávajúca podlaha – du
bový masív. Kazetový strop so zabudovaným
osvetlením, nové dvere a radiátory celkom
zmenili vzhľad tejto miestnosti. Čerešničkou
na torte sú zväčšeniny dobových fotografií
zo života našej obce – žatevné práce, dy
chovka, motokrosová trať na Tehelni, tiež
foto pôvodnej a zrekonštruovanej budovy
obecného úradu. Nechýba ani Preambula
Ústavy SR. Skrátka, zasadačka dýcha novotou
a čistotou. 
red.

(Dokončenie zo str. č. 1)

je celé podujatie založené – vrece hrachu,
vrece jačmeňa, drevený rebrík, pivo s logom
traktorov... Kultúrny program gitaristu Ľuboša
Basaraba z Michaloviec nemal chybu. Známe
piesne si návštevníci pospevovali priamo
s protagonistom. V priebehu podujatia sme
mali možnosť vidieť prácu kováča v priamom
prenose prostredníctvom študenta Seba
stiána Bielicha. Kultúrny program ľudovej
hudby z Nitry prispel k dobrej pohode pri
chutnom občerstvení, umocnenej už aj vy
jasnenou oblohou. Mraky z predošlého dňa
boli preč! Popoludní ešte majitelia traktorov
prevetrali stroje pri ťahaní dreva a orbe.
Malolehoťania oplatili našu júlovú návštevu
a prešli rovnakou trasou do Veľkého Klí
ža na dvoch strojoch. Návštevníci z obce
Nové Sady pozývali účastníkov podujatia
na ich podobnú akciu, ktorá sa bude konať

Úspechy na pokračovanie

■ Sebastián Bielich, nadaný umelecký
kováč z Ješkovej Vsi.

Foto – Dana Smatanová

V Dvoranoch nad Nitrou sa členky Chor de
Clus, Klížania a folkloristi v prvú augustovú
sobotu predstavili s kompletným folklórnym
pásmom Tradičná svadba. Na tamojšom ihris
ku, kde sa konala súťaž vo varení gulášu a za
prítomnosti početného publika, previedli sme
svoje vystúpenie. A páčilo sa. Bolo príjem
ným zavŕšením tohto horúceho letného dňa.

Nezvyčajná účasť na Agrokomplexe

■ Obdivované boli nielen traktory, ale v nejednom prípade aj vlečky za nimi. Toto je
názorný príklad... 
Foto – Mgr. Marcela Švirlochová
v septembri. V skvelej zábave sa čas rýchlo
míňal. Okolo tisícky návštevníkov prišlo na
podujatie, ktoré získava dobré meno v okolí
a záujem občanov.
Organizátori touto cestou ďakujú všetkým,
ktorí pomohli pri príprave a organizácii

Letné kino

MAS Stredné Ponitrie prišla s nápadom re
alizácie putovného letného kina do zdru
žených obcí. Železná konštrukcia a plátno,
jeho dovoz a montáž boli v réžii obcí, výber
vhodného filmu tiež. Stačilo zabezpečiť
počasie a ostatné bude zdarma. Premietalo
sa vždy v piatok v inej obci od 21,oo hod.,
najlepšie na veľkej ploche, na futbalovom
ihrisku. U nás kino prebehlo so zaujímavým
bonusom – v ten večer, 3.augusta 2018, bolo
možné sledovať úplné zatmenie Mesiaca. Na
domáce ihrisko na Hôrke zavítala vari stovka
domácich divákov. Zloženie osadenstva bolo
od 3 rokov až do penzijného veku. Premietali
sme českú komédiu Dvojníci a po skončení
predstavenia mnohí konštatovali, že letné
kino je fajn a sledovanie filmov by počas
prázdnin uvítali aj častejšie. 	
ts

podujatia, obecným úradom vo Veľkom Klíži,
Ješkovej Vsi a Klátovej Novej Vsi za mate
riálnu pomoc, obecným športovým klubom,
dobrovoľníkom a všetkým účinkujúcim za
zdarný priebeh podujatia.
Ing. Tatiana Sasková

Veru tak, nešli sme iba pozerať, ale oživiť
výstavisko svojím programom. V piatok
17.augusta sa v pavilóne F v polhodinovom
vystúpení najskôr predstavili KLÍŽANIA so
svojimi sviežimi piesňami. Návštevníci re
agovali, zastavili sa a načúvali mužnému
prejavu a zaslúžene aj zatlieskali.
Vzápätí nasledovalo polhodinové spoločné
vystúpenie aj žien z Chor de Clus a folklo
ristov. Predviedli časť zo Svadby u Richtárov
– Snímanie vienka a čepčenie nevesty. Viacerí
mladí návštevníci si toto vystúpenie točili na
mobil. V druhej časti vystúpenia zaspievali
ženy žartovné piesne, čo vyvolalo u obe
censtva veľký záujem a úsmevy na tvárach
prezrádzali, že voľba bola správna. Tlieskali
mladí aj starší.
A do tretice – v tom istom pavilóne sa pre
zentovali aj mnohé regióny Slovenska, medzi
nimi aj Stredné Ponitrie, k propagácii ktorého
prizvali aj Ing. Zuzanu Holákovú s jej origi
nálnymi výrobkami.
Na Agrokomplexe sme sa zúčastnili vďaka
spomínanej Miestnej akčnej skupine Stredné
Ponitrie. Ďakujeme za príležitosť prezentovať
sa našimi piesňami a zvykmi.
Ing. Zuzana Holáková

Z vystúpenia na Agrokomplexe. Foto Ing. Tatiana Sasková
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ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 V ZŠ VEĽKÝ KLÍŽ
(Dokončenie z č. 7/2018)
Február je mesiacom fašiangov. Ako aj minulý rok, aj tento rok sme
zorganizovali karneval spolu s MŠ Ješkova Ves, no tento krát v KD
Ješkova Ves. Krásne masky si zatancovali a zasúťažili, potom dostali
sladké odmeny.
V roku 2018 sme si pripomínali 190. výročie narodenia nášho ná
rodného rozprávkara Pavla Dobšinského. Deti si pozreli krátku
prezentáciu a prečítali sme si rôzne rozprávky, ktoré zozbieral
tento autor. Jar už bola v plnom prúde a blížila sa Jarná výstava.
Zorganizovali sme preto Tvorivé dielne III. a deti s rodičmi vytvorili
krásne výtvory. Deň vody sme si pripomenuli aj tento rok rôznymi
projektmi. Jeden z nich, vymodelované vodné živočíchy, ste tiež
mohli vidieť na Jarnej výstave.
Tento školský rok sa deti zúčastnili rôznych súťaží. Napríklad v súťaži

Výlet do Bratislavy

zameranej na všeobecný rozhľad Všetkovedko, matematický Klokanko
či Pytagoriáda. Žiaci si precvičovali odpovedanie formou monitorov
a skúšali nové, nezvyčajné veci. Veľmi nás teší, že žiaci všetkých šty
roch ročníkov dosiahli vynikajúce výsledky. Stopercentné výsledky
dosiahli Olivka Gúcka (3. ročník, v Klokankovi) a Hanka Bielichová
(2. ročník, vo Všetkovedkovi). V matematickej súťaži Pytagoriáda,
v okresnom kole, v silnej konkurencii, sme dosiahli vynikajúce
výsledky. Žiaci tretieho ročníka, Kristiánko Kňaze obsadil 8. miesto
a Karolko Spišák obsadil 4. miesto.
Aj tento rok sme otvorili brány našej školy a usporiadali otvorenú
hodinu pre predškolákov. Predškoláci si vyučovanie neprišli len
pozrieť, ale aj vyskúšať. Prváci hravou a tvorivou formou deťom a ich
rodičom predviedli, čo všetko sa už naučili. Ukázali im ako čítajú či
počítajú a ako pracujú na interaktívnej tabuli. O pár týždňov neskôr
sa uskutočnil zápis predškolákov, na ktorých sa už veľmi tešíme.
Pri príležitosti Dňa Zeme sme i tento rok upratovali okolie našej
školy. Tiež sme spolu s turistami zbierali odpadky smerom na Hôrku
rôznymi cestami. Deti boli veľmi usilovné a opekanie pri Urbárskej
chate bolo výbornou odmenou. Apríl je tiež mesiac lesov, preto sme
pozvali do našej školy lesného pedagóga, ktorý deťom porozprával
o stromoch, lesoch a zvieratkách. Ukázal im rôzne druhy stromov,
šišiek a iných plodov. Zahrali sme si rôzne hry a nakoniec sme pri
škole zasadili 4 malé stromy – dub, javor, smrek a buk.
Ani sme sa nenazdali a už tu bol máj, mesiac našich mám. Deti si
pripravili predstavenie, ktoré predviedli v KD vo Veľkom Klíži. Naši
žiaci nesmeli chýbať ani pri stavaní mája, kde mladší žiaci recitovali
básničky venované mesiacu máj a starší žiaci nám porozprávali
o histórii a zvykoch stavania májov. Deti predniesli aj básne pri
príležitosti 8. mája - Dňa víťazstva nad fašizmom.
Vesmír fascinuje všetky deti, malé i veľké. Spolu s MŠ Veľký Klíž
sme pozvali prenosné planetárium, ktoré postavilo nafukovacie
planetárium v tvare malej kupoly v priestoroch MŠ. Deťom modernou
a nádherne graficky spracovanou formou, ukázali Mliečnu dráhu,
planéty a hviezdy.
Blížil sa koniec školského roka, nesmel chýbať ani záverečný školský
výlet. Tentokrát sme išli do Bratislavy, kde sme sa plavili loďou po
Dunaji a navštívili nádhernú výstavu lega, ktorá sa deťom nesmierne
páčila. Jún je mesiac detí. Aj tento rok sme Deň detí oslávili nielen
naším stanovišťom na Ceste rozprávkovým lesom, ktorý organizovala
naša obec, ale aj s MŠ Ješkova Ves. Tá nás opäť pozvala do svojich
priestorov, kde sa deti vozili na mini autíčkach a pani riaditeľka Valná
pripravila pre deti dopravný kvíz.
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Každý rok oslavujeme Deň matiek a na oteckov sa trošku zabúda.
Preto sme tento rok pripravili Deň otcov. Spolu s MŠ Veľký Klíž a MŠ
Ješkova Ves sme chceli tento deň osláviť na Hôrke. Počasie sa s nami
však nepekne zahralo a Deň otcov sme museli presunúť. Deň otcov
sa uskutočnil v areáli našej školy, tentokrát len v spolupráci s MŠ
Ješkova Ves. Počasie nám už prialo a pre otcov a ich deti sme si
pripravili rôzne spoločné hry a súťaže, maľovalo sa na tvár. Otcovia
a deti si zahrali spoločný futbal, pri ktorom sme sa veľa nasmiali.
Krásne podujatie sme zavŕšili spoločnou opekačkou.
Jeden neskorý piatkový večer ste v škole mohli vidieť svetlá. Nie,
nebola to porucha, ale konala sa Noc plná rozprávok. Deti si priniesli
pyžamá a spalo sa v škole. Pre deti sme pripravili rôzne rozprávkové
hry a súťaže. Nechýbali ani dobroty a pizza.
Tento rok sa tradičná Olympiáda málotriednych škôl konala v Ostra
ticiach. Koná sa každoročne medzi málotriedkami partizánskeho
okresu: Veľkým Klížom, Brodzanmi, Ostrati
cami a Hradišťom. Deti súťažili v 2 kategóri
ách. Prvá kategória boli žiaci 1. a 2. ročníka,
druhou kategóriu tvorili žiaci 3. a 4. ročníka.
Zvlášť súťažili chlapci a dievčatá. Naši žiaci aj
tento rok preukázali svoju zdatnosť v behu,
skoku do diaľky, hode plnou loptou a krike
tovou loptičkou. Tiež súťažili v minifutbale
a vybíjanej. Získali sme 2. miesto vo futbale
a tak isto 2. miesto vo vybíjanej. V prvej
kategórii dievčat sme získali tieto umiestne
nia: Michalka Chrenková – 2. miesto v hode
kriketovou loptičkou,
Hanka Bielichová – 2. miesto v skoku do diaľ
ky z miesta, Adelka Dolníková – 1. miesto
v hode plnou loptou. Z prvej kategórie chlap
cov získal dve medaile Jakubko Šimon – 3.
miesto v behu na 40 m, 2. miesto v skoku do diaľky z miesta. V druhej
kategórii dievčat získala medaily: Olivka Gúcka – 2. miesto v behu
na 40 m, 2. miesto v hode kriketovou loptičkou, 1. miesto v skoku do
diaľky z miesta. Sofinka Hlavačková – 3. miesto v hode kriketovou
loptičkou, 3. miesto v skoku do diaľky z miesta. V druhej kategórii
chlapcov získal až 3 medaily Tomáško Dobiaš – 2. miesto v behu na
40 m, 2. miesto v hode kriketovou loptičkou a za 1. miesto v skoku
do diaľky z miesta.
Po vynikajúcom úspechu na olympiáde sme sa lúčili s našimi štvrtákmi.
Spoločne sme si urobili rôzne hry, opekanie pri škole a nesmela chýbať
diskotéka, na ktorej sme si zatancovali metlový tanec a obľúbený

Futbalový tím na olympiáde v Ostraticiach
stoličkový tanec. Našim, teraz už bývalým štvrtákom, Tomáškovi
Dobiašovi a Vladkovi Maťašeje, prajeme v novej škole veľa krásnych
zážitkov, dobrých kamarátov a výborné výsledky. Školský rok sme
slávnostne ukončili odovzdávaním vysvedčení, vyhodnocovaním
úspechov našich žiakov a zberu papiera. Aj tento rok sme každého
žiaka odmenili krásnymi knižkami.
Chceli by sme všetkým deťom, rodičom, priaznivcom našej školy, Ocú
Veľký Klíž a Ocú Ješkova Ves poďakovať za celoročnú podporu. ZŠ
Veľký Klíž Vám želá krásne leto a tešíme sa na Vás opäť v septembri!
Mgr. M. Antal-Poliačiková
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prakticky nulová. A tak nič nebráni zostupu
do sedla Medzirozsutce. Krkolomné úžľa
biny s mokrým pieskom preverujú hlavne
kolená. Zostupujú cez Horné a Dolné Diery
až k miestu Biely Potok. Tam sa opäť stre
táva celý zájazd a už pohodlne busom sa
presúvajú k ubytovaniu v neďalekej Párnici.
Príjemný penzión aj majiteľ.

TURISTI
V MALEJ FATRE

■ Devätnásť ľudí zo zájazdu na vrchole Rozsutca je potvrdením slušnej turistickej zdatnosti.
V sobotné ráno 11. augusta vyráža z Veľké
ho Klíža autobus. Cestou berie batožinu aj
jej majiteľov. Nie je to bežná linka, to turisti
mieria do Malej Fatry. Po noci plnej dažďa
je ranná nálada rozpačitá. Cestou sledujú
vrcholky okolitých hôr zahalené mračnami.
Ako sa blížia k miestu začiatku turistického
programu – obci Štefanová, viacerí sledujú
aj aktuálnu predpoveď počasia a mrzuto
hlásia dážď. Vedúci zájazdu ale rezolút
ne vraví – „Pršať nebude!“ Veď Aladin ho
nezvykne oklamať. Tak po chvíľke upres
ňovania jednotlivých naplánovaných trás
padá rozhodnutie. Veľký Rozsutec (1609
m.n.m.) zdoláme! S týmto odhodlaním vy
ráža smerom k vrcholu 19 turistov. Zvyšok
volí jednoduchšiu trasu a idú podrobne
preskúmať Jánošíkove Diery.
Trasa na Rozsutec vedie najskôr do sedla
Medziholie. Mračná a opar sú až na zemi,
ale neprší, iba sem-tam nejaká kvapka.
Počasie fajn, lepšie ako dlhotrvajúce ho
rúčavy týchto dní. Po krátkom oddychu

strmo aj za pomoci reťazí a pevnej vôle
postupne vystúpia až na vrchol. Dali to!
Najväčší obdiv patrí Veronike Královej,
ktorá je z nich najmladšia. Vzájomné gra
tulácie, doplnenie energie, neodmysliteľná
vrcholová fotka. Jediné čo chýba k dokona
losti tohto momentu, je viditeľnosť. Malá,

V nedeľu po raňajkách viacerí využíva
jú možnosť účasti na svätej omši. Potom
už nasleduje nedeľný program, tentoraz
poznávací. Vo vedľajšej obci Istebné si
prezrú evanjelický artikulárny drevený
kostol, ktorý je zaujímavý hlavne svojou
vnútornou maľovanou výzdobou. Neskôr
spolu skúmajú zrúcaninu hradu Sklabiňa.
Ešte celkom zachovalú, ale nie príliš udr
žiavanú. Na záver ich čakajú Turčianske
Teplice. Aj keď možnosť kúpania sa ob
medzila na aquapark, každý si nájde svoj
spôsob strávenia voľného času.
Návrat prebieha v dobrej atmosfére. Vedúci
zájazdu je s priebehom spokojný. A účast
níci? Podľa usmiatych tvárí snáď tiež. Veď
uvidíme o rok, či príjmu pozvanie na ďalší
zájazd. Kam bude? Nechajte sa prekvapiť.
Vladimír Sasko

Postreh z každodenných dní letných

TO TU EŠTE NEBOLO

Horúce počasie posledných rokov je fenomén, na ktorý sme si chtiac – nechtiac už zvykli.
Zatiaľ čo pred viacerými rokmi bol deň s 30 stupňovými horúčavami raritou a ako deti sme
sa tešili, že máme „africké teplo“, dnes ja to inak. Začne to v máji a trvá a trvá.... Horúce dni
bez dažďa, alebo ak, tak len výnimočne. V tomto roku to nie je iné. Ba v týždni od 30. júla do
5. augusta každý deň vystúpila teplota na 35 stupňov Celzia (!). Takéto teploty pokračovali
aj ďalej. Ešte v dňoch od 20. do 23. augusta nás sužovalo extrémne sucho sprevádzané
horúčavami nad 30 stupňov Celzia.
Ničivé sucho sa podpísalo aj pod ďalší jav. Po dvoch rokoch, kedy u nás všetky ovocné
stromy pomrzli sa rok 2018 zapíše ako výnimočne úrodný. Slivky, jablká, hrušky,...všetkého
je neuveriteľne veľa. Preťaženosť konárov v spojitosti s veľkým suchom spôsobuje, že sa
odlamujú celé konáre. Pozorujeme to u viacerých majiteľov. Čo nám ešte zmenené klimatické
podmienky prinesú v týždňoch a rokoch nasledujúcich je ťažké predpovedať. Ostáva nám
len dúfať, že to nebude nič dramatické.
Peter Maťašeje

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR
MLÁDEŽE V MOTOKROSE
(Dokončenie zo str. č. 1)

Roland z Maďarska druhý bol opäť pretekár z Maďarska Varro
Viktor a tretí skončil slovenský jazdec Stanislav Kopta. Triedu
dievčat vyhrala Lili Gál z Maďarska druhá skončila Nina Bullová
so Skýcova a tretia skončila Anna Piarová, slovenská pretekárka.
Vo voľnom závode sme videli i starších jazdcov z nášho klubu
a to Andrej Stanko so štartovým číslom 64, Dušan Hudok so
štartovým číslom 19 a Marek Ladický so štartovým číslom 47.
Po ukončení závodu a vyhlásení výsledkov bol vyhodnotený
i celý seriál MMSR mládeže za rok 2018, kde sa Marek Najman
ml. stal s počtom bodov 221 majstrom Slovenskej republiky
v kubatúre do 50ccm. Matúš Deviatka napokon skončil s počtom
bodov 140 na peknom štvrtom mieste. Majstrami SR v kubatúre
do 65ccm sa stal Přemysl Zimek CZ, v kubatúre do 85ccm sa stal
majstrom Jaroslav Katriňák ml. SR a kubatúru dievčat napokon
vyhrala Nina Bullova zo Skýcova.
Výbor OŠK – Automotoklub Veľký Klíž i touto cestou ďakuje
všetkým podporovateľom, sponzorom a priaznivcom motokrosu,
za podporu pri usporiadaní uvedeného závodu ako i podporu
našich najmladších účastníkov motokrosových závodov.
Prezident OŠK-AMK Veľký Klíž
Bc. Rudolf Mihaleje

■ Pohľad na stupne víťazov určite potešil domácich priaznivcov motokrosu.
Dve naše nádeje Marek Najman ml. a Matúš Deviatka sú prísľubom tohto
športu do budúcnosti. 
Foto – Veronika Halmová
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Generálkou na novú sezónu 2018/2019
bol prípravný zápas ktorý sme odohrali
v sobotu 28.júla. Nad súperom z Dvorian
nad Nitrou sme vyhrali divokým skóre 6 : 4.
Gólovo sa presadili Patrik Bielich, Samuel
Belianský, Michal Kučera, Juraj Chrenko,
Jakub Bielich a jeden gól si súper strelil
vlastným hráčom.
Pred nasledujúcou sezónou sa v našom
mužstve udiali zmeny :
PRÍCHODY : Šimon Juraj, Pavlíček Peter,
Stanko Martin (Nedanovce), Kalina Matúš
(prestup Bošany), Hlaváč Patrik (hosťovanie
Trnava), Bielich Matúš (hosťovanie Klátova
Nová Ves), Stanko Šimon (prestup Klátova
Nová Ves)
ODCHODY : nikto 				
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1. kolo 5. 8. 2018 OŠK Veľký Klíž – OFK
Krásno 1 : 1 ( 1 : 1 )
Gól OŠK : Kučera J. ( 11 m )
Zostava OŠK : Michal - Chrenko I., Stanko
Marek, Maťašeje V., Chrenko J., Pavlíček,
Bielich P., Šimon, Belianský S., Bielich Ja
kub, Kučera J. Striedali: Kučera M., Marko
M., Duša P.
Úvodný zápas sezóny začal z oboch strán
opatrne, s dôrazom na defenzívu. O niečo
futbalovejší boli hostia, avšak vyložené
šance sa rodili zriedka. Už v 9. minúte
sa po chaose v našom pokutovom území
presadil Struhár a bolo 0 : 1. V 25. minúte
sa do šestnástky prebojoval Belianský,
ktorého nedovolene atakoval hráč hostí
a nariadený pokutový kop premenil Ján
Kučera. Druhý polčas sme boli aktívnejší,
súper sa sústredil na protiútoky. Postupne
sme sa dostávali aj do šancí, ale žiadna z
niekoľkých príležitosti Juraja Chrenka,
Belianského ani Dušu v bráne neskončila.
2. kolo 12. 8. 2018 TJ Malá Hradná - OŠK
Veľký Klíž 5 : 1 ( 2 : 0 )
Gól OŠK: Belianský S.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko
Marek, Maťašeje V., Chrenko J., Pavlíček,
Bielich P., Šimon, Belianský S., Chrenko
R., Kalina M. Striedali : Meluš F., Marko M.,
Hlaváč P., Stanko T., Bielich M.
Zápas z našej strany nebol ideálny, od za
čiatku sme nepodržali loptu a domáci sa
postupne dostávali pred našu bránu. V 18.
minúte sa krížnou strelou presadil Dudáš.
V 30. minúte pridal druhý gól Varhaník a
domáci dostali potrebný pokoj na kopačky.
Výrazný vplyv na priebeh malo aj zranenie
dvoch našich hráčov a vylúčenie Pavlíčka v
37. minúte. V druhom polčase pridali domá
ci v rozmedzí 53. až
61. minúty tri góly
a bolo rozhodnuté.
Pozitívom bolo, že
aj napriek početné
mu oslabeniu sme v
závere boli lepším
mužstvom a nesklo
nili sme hlavy ani za
jasného stavu. Čest
ný úspech dosiahol

Už 30.ročník
t u r i s t i c ké h o
pochodu po Ná
učnom partizán
skom chodníku
Zlatno – Skýcov
sa konal v sobo
tu 25.augusta.
Po prvý krát sa
ho zúčastnili
aj zástupcovia
z nášho turis
tického klubu.
Bolo nás päť. A
nestačili sme sa
čudovať. V tom
najlepšom slova
zmysle. Poduja
tie na ktorom sa
zúčastnilo, aj napriek daždivému počasiu, viac ako dvesto ľudí,
nás nesmierne zaujalo. Medzi účastníkmi boli všetky vekové
kategórie. Nechýbali ani vzácni hostia. Okrem iných prišiel aj
minister obrany SR Peter Gajdoš. Ten si celú trasu prešiel spolu
s turistami. Na snímke spolu s našou skupinkou ktorú doplnil
Peter Hlavačka (na snímke vľavo), rodák z Ješkovej Vsi. Spolu
s Benjamínom Korcom (vpravo) príslušníci Klubu vojenských
výsadkárov Banská Bystica.
– pm –

v 74. minúte Belianský a uzavrel na koneč
ných 5 : 1. V druhom polčase sme z dôvodu
zranenia prišli o ďalších dvoch hráčov.
3. kolo 18. 8. 2018 OŠK Veľký Klíž – TJ
Sokol Pravotice 0 : 1 ( 0 : 0 )
Zostava OŠK: Meluš - Chrenko I., Hlaváček,
Maťašeje V., Marko M., Bielich M., Bielich P.,
Šimon, Belianský S., Bielich Jakub, Káčer.
Striedali : Stanko Šimon, Hlaváč P., Stanko T.
Z dôvodu viacerých zranení v poslednom
zápase sme v zostave boli nútení urobiť
niekoľko zmien, čo sa neodzrkadlilo na
našom bojovnom výkone. Hralo sa prevažne
medzi šestnástkami s minimom šancí na
oboch stranách. Najväčšiu príležitosť prvého
polčasu mal Káčer, avšak trestuhodne vo
vyloženej šanci minul. Jediný gól stretnutia
padol v 54. minúte, krásnou „obalovačkou“
sa prezentoval Varga - 0 : 1. S postupom času
nám odchádzali sily, súper umne držal loptu
a nepustil nás do ničoho. Gól bez strely na
bránu sa dosiahnuť nedá.
4. kolo 26. 8. 2018 OŠK Veľký Klíž – Naše
Podhorie 4 : 1 ( 3 : 0 )
Góly Ošk : Bielich M., Bielich P., Bielich Ja
kub, Stanko Š.
Zostava Ošk : Meluš - Chrenko I., Chrenko
R., Maťašeje V., Pavlíček P., Bielich P., Ši
mon J., Belianský S., Bielich Jakub, Bielich
M., Marko M. Striedali : Stanko Š., Bujna I.,
Káčer K., Kalina M.
Ešte sa poriadne ani nezačalo a už v 2.
minúte Jakub Bielich krásne vysunul Ma
túša Bielicha a ten nechytateľne zavesil
pod brvno - 1 : 0. Hral sa tvrdý a bojovný
zápas, prevažne medzi šestnástkami. Boli
sme o niečo aktívnejší a náznaky šancí u
hostí sme dokázali eliminovať. V 25. minúte
dorazil strelu Róberta Chrenka Patrik Bie
lich a viedli sme o dva góly. V 31. minúte
sa preštrikoval obranou hostí Jakub Bielich
a nedal brankárovi šancu - 3 : 0. Druhý
polčas bol z našej strany slabší, hostia nás
dostávali pod tlak a viaceré šance súpera
zaváňali gólom. Znížiť sa im podarilo v 71.
minúte, keď po peknej akcii zakončil Mitič.
Skóre zápasu uzavrel o štyri minúty neskôr
Šimon Stanko, ktorý dokázal streliť gól po
piatich minútach na ihrisku. 
MaS

VII.liga – I.trieda PE, BN - M U Ž I – SEZÓNA 2018 / 2019 – JESEŇ
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

Veľký Klíž
Malá Hradná
Veľký Klíž
Veľký Klíž
Brezolupy
Veľký Klíž
Žabokreky nad Nitr.
Veľký Klíž
Klátova Nová Ves
Veľký Klíž
Dvorec
Veľký Klíž
Biskupice

-

Krásno
Veľký Klíž
Pravotice
Naše Podhorie
Veľký Klíž
Krásna Ves
Veľký Klíž
Ostratice
Veľký Klíž
Rybany
Veľký Klíž
Pečeňany
Veľký Klíž

5.8.
12.8.
18.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
11:00

1:1
5:1
0:1

©MiS

Vydáva Obecný úrad Veľký Klíž, PSČ: 958 45, okres Partizánske, č.t. 038/5429222. Šéfredaktor Peter
Maťašeje, č.t. 0908 772 326, e-mail: mataseje@bestnet.sk, redakčná rada: Ing. Zuzana Holáková,
Ing. Tatiana Sasková, Anna Húdoková, Anna Kňazeová. Príspevky do novín prijíma obecný úrad
a redakčná rada. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy článkov. Schválené obecným zastu
piteľstvom dňa 30.11.1995 pod č.9/1995 v bode 2, písm.f. Tlač Rosart. Registrované Ministerstvom
kultúry pod EV 3637/09, IČO: 00311308, ISSN 1339-2611. Dátum vydania: 31. augusta 2018.

