








Dnes v Novom Cluse

Noviny obĀanov VeĖkého Klíža Āíslo 3. rok 2013 roĀník XVIII.

x Dve pútniþky z klížskej doliny na poslednej
audiencii pápeža Benedikta XVI. (str.þ.2)
x Kultúrna komisia bilancuje (str.þ.3)
x AMK do sezóny 2013 s deviatimi jazdcami
(str.þ.5)

Tak ako sú spievané pašie každoroþne súþasĢou kvetnej nedele
v našom kostole, tak je aj veĐkonoþná výstava roky neodmysliteĐnou
súþasĢou kvetnej nedele v našej obci.
OpäĢ sme sa tešili na ako sa necháme inšpirovaĢ vystavenými
exponátmi. Hneć pri vchode nás privítal kovový stojan s nápisom
VITAJTE. Jarné kvety a vajíþka doĖ aranžovala Helenka
Spišiaková.

Prvý stôl už roky zdobia milé výtvory detí z miestnej materskej
a základnej školy. Škôlkari s uþiteĐkami vyrobili zajaþikov
z plastových pohárikov, šašov z PET fliaš, košíþky s vajíþkami,
vlnené kuriatka, kuriatka z papierových obalov na vajíþka þi
nádherný košiar s oveþkami... Školáci vystavovali veĐkonoþné
pozdravy, oveþky z vyfúknutých vajíþok, papierové košíþky plné
pestrých kraslíc... Hociktorý výrobok z detských rúk by som chcela
maĢ doma, pretože všetky boli originálne, zaujímavé, kreatívne... Na
Ÿ Príjemnú atmosféru, na výstave cítiĢ aj z tejto fotografie. Foto - Anna Húdoková
paneli viselo množstvo venþekov, ktoré by mohli visieĢ na dverách...
svoje dielka tam mali umiestnené: Zuzana a Mária Šiškové, Jozefína
Mališková, Emília Hudoková a Ing. Zuzana Holáková.
Snáć najviac exponátov mala pani Emília Hudoková, ktorá tvorí najmä zo sušených
kvetov. Na výstave mala aj veĐkonoþný stromþek vyzdobený slamennými ozdobami. MĖa
zaujala netradiþná kytica zo slimaþích ulít. Taktiež veĐa exponátov mali aj sestry Bielichové
Pozoruhodné správy o vzkriesení Ježiša
Annamária a Margaréta. Servítkovou technikou vyzdobili vajíþka, vedierko, rámiky na
Krista nám poskytuje svätý Ján vo svojom
fotky, kvetináþe, svieþky, venþeky, vázu, dózu na kávu a iné krabiþky... Ing. Lýdia
evanjeliu. ZvlášĢ si všíma, ako Kristovo
Poliaþiková s dcérou Mariankou vystavovali kraslice v košíþku i vo váze zavesená na
zmĚtvychvstanie ovplyvnilo Đudí, ktorí mu
bahniatkach technikou nešitý patchwork. Výrobky JúlieTomanovej nesmú chýbaĢ na
boli
najbližšie.
V tomto
príbehu
žiadnej výstave a tak priniesla päĢ zaujímavých aranžmánov. PozornosĢ na výstave pútal
nachádzame hodnoverné príklady viery
i vozík so zajaþikom, ktorý viezol maĐovanú kraslicu z pštrosieho vajíþka, Ģahanú párom
a jej krásnu mozaiku.
textilných koní od Jozefíny Mališkovej. Niektoré kraslice ďubomíry Eliašovej zdobené
Na VeĐkonoþnú nedeĐu išla Mária
dierkovou výšivkou mali zaujímavý metalízový outfit. Mgr. Margita Dzianová mala
Magdaléna k hrobu pomazaĢ mĚtve telo
naaranžovanú živú záhradku vo vajeþných škrupinkách. Bohumila KĖazeová oblepila
Pána Ježiša voĖavými masĢami. Nevieme,
kvetináþe s jarnými kvetmi servítkovou technikou a ušila patchworkový obrus. Martina
ako chcela odvaliĢ kameĖ. Na jej
BeĖová rod. Gútová tiež potešila oþi svojimi výtvormi, Anna Húdoková obdrôtikovala flašky
prekvapenie hrob už bol otvorený, no
a uplietla tri košíþky z pedigu. Bc. Katarína Sasková vystavovala vlastnoruþne zhotovenú
mĚtve telo v Ėom nebolo. Myslela si, že ho
bižutériu. Každý kúsok bol nielen originál, ale skvost. Tyrkysovo-fialové náušnice spievali...
niekto odniesol. Preto sa ponáhĐala
Na výstave si mohli návštevníci aj kúpiĢ na pamiatku nejakú drobnosĢ. Anna
oznámiĢ
túto
poplašnú
správu
(Pokraÿovanie na str. ÿ. 4.)
apoštolom.Dvaja z nich – Peter a Ján –


PRVÍHLÁSATELIA
VZKRIESENIA

Pomoc pre Margitku

To, že socha sv. Margity Uhorskej je znaþne poškodená a aj jej
podstavec, myslím, netreba nikomu hovoriĢ. Všetci o tomto stave
vieme. Po niektorých potrebných úkonoch a schváleniach oznamuje
OZ TU ŽIJEME obþanom obce VeĐký Klíž, ako aj ostatným
þitateĐom Nového Clusu, že v najbližších dĖoch bude socha sv.
Margitky demontovaná a odvezená do reštaurátorského ateliéru,
kde prebehne jej oprava. Taktiež bude opravený aj podstavec.
NakoĐko všetky tieto úkony potrebujú urþitý þas, nevieme presne
povedaĢ, kedy bude socha osadená späĢ. Dá sa však predpokladaĢ,
že to bude ešte v tomto kalendárnom roku. Ćakujeme za vaše
pochopenie.
Mgr. Zuzana Dolná
Predsedníþka OZ TU ŽIJEME

bežali zistiĢ, þo sa stalo. V hrobe uvideli
pohrebné plachty a šatku, ktorú mal Pán
Ježiš na hlave. Tá bola osobitne zvinutá na
inom mieste. Ján vtedy ešte nevidel
vzkrieseného Pána Ježiša, ale uveril, že
prisĐúbenia sa
(Dokonþenie na str. þ.3)

Príjemné prežitie
VeĕkonoĀných sviatkov
všetkým spolupracovníkom,
dopisovateĕom a Āitateĕom
Nového Clusu,
želá redakcia.

2

nový clus

Āíslo 3/2013

Emília BielichovávobÍúbenom
programe
Slovenskejtelevízie

UDALOSTI,POSTREHY
ANOVINKYVSKRATKE
„ýítajte, objavujte, poznávajte a spolu sa
tešte so svojimi deĢmi“, píše v úvodníku
druhého þísla þasopisu VEVERIþKA
riaditeĐka Materskej školy Darina Halmová.
Školský þasopis vyšiel na zaþiatku roku 2013.
Obsahovo je naozaj pestrý a nápaditý.
Nepochybne je výrazným obohatením života
našej MŠ, detí, ktoré ju navštevujú a taktiež
ich rodiþov. A nielen ich.

Ɣ

Na poslednej audiencii pápeža Benedikta
XVI. mala zastúpenie aj klížska dolina! Anna
Bielichová z þasti obce Klíž a Elena Dobiašová
z Ješkovej Vsi sa zaradili medzi slovenských
pútnikov vo štvrtok 27.februára. Ich osobná
prítomnosĢ vo Vatikáne v naozaj historickej
chvíli urþite stojí za pozornosĢ. Ak by sme sa o
ich návšteve a dojmoch z audiencie dozvedeli
nieþo viac, boli by sme len radi.

Ɣ

Priaznivci šachu zostali urþite riadne
sklamaní, pretože zlým rozhodnutím prišli o
možnosĢ zasúĢažiĢ si v tejto, ako sa hovorí,
kráĐovskej hre. Pôvodný nedeĐný termín 10.
marca bol preložený na sobotu. Týmto, aj keć
zainteresovaní chceli vyhovieĢ futbalistom
(hrali domáci zápas), sa všetko otoþilo
v neprospech šachistov. Sobotné popoludnia
na dedine sú Ģažko realizovateĐným termínom
pre usporadúvanie podujatí podobného typu.
Plne to potvrdila prítomnosĢ len troch
záujemcov… A tak priaznivcom šachu zostáva
jediné. DúfaĢ, že plánovaný turnaj bude
zorganizovaný v blízkej budúcnosti.

Ɣ

Tretie podujatie roka a tretia pozvánka na
vlnách Slovenského rozhlasu! V relácií
Rádiovíkend v sobotu 16.marca v živom
vstupe pozývala redaktorka Nového Clusu
Anna Húdoková do VeĐkého Klíža v mene KST
Ostrá na pripravovanú túru. Dobre nastavená
spolupráca tak prináša opakovane pozitívnu
reklamu a robí dobré meno. Našim Đućom,
turistom a predovšetkým
VeĐkému Klížu.

Ɣ

Populárny þeský mesaþník „SvČt ženy“ má
viacero pravidelných
rubrík (podobne ako
napríklad
naša
„Slovenka“).
V januárovom vydaní
nás zaujala rubrika
„Zdraví nade vše“. Na
otázky
z oblasti
medicíny, konkrétne
zo
stomatológie,
odpovedá þitateĐkám
naša rodáþka MUDr.
Mária
Holáková
v súþasnosti
pôsobiaca na klinike
Asklepion v Prahe.
Informácie
zozbieral,
napísal
a zostavil
Peter Maģašeje

ZASADALO
ZASTUPITEMSTVO

Dlhodobo úspešný projekt Slovenskej
televízie s názvom „Pošta pre Teba“ poznáme
snáć všetci. Jeho sledovanosĢ je zrejmá aj
v klížskej doline. O to viac sme oþakávali
sobotné vydanie 2.marca, kedy sme v druhom
príbehu sledovali obþianku z našej obce.
Prostredníctvom jej spomienok sme sa
spoloþne vrátili o 58 rokov späĢ. V tých þasoch
sa pre Ėu skonþili stredoškolské roky na
uþĖovskej škole v Partizánskom. Vtedajší
absolventi sa rozišli do sveta. NiekoĐkokrát sa
stretli na stretávkach. Nie však všetci. Po
neúspešných snahách vyhĐadaĢ tri rovesníþky
sa Emília Bielichová rozhodla skúsiĢ to cez
televíznu obrazovku. My, þo sme to videli, to
vieme už dlhšie. Tým, ktorí to nesledovali
môžeme tlmoþiĢ, že snaha bola úspešná a
všetko dopadlo asi tak, ako si Emília
Bielichová želala.
Text a foto Peter Maģašeje

14. riadne zasadnutie obecného
zastupiteĐstva otvoril a viedol starosta
obce Jozef Bielich, ktorý privítal všetkých
prítomných
poslancov
obecného
zastupiteĐstva, hlavnú kontrolórku obce
a prítomných hostí. Starosta obce
oboznámil s programom zasadnutia.
Vyzval prítomných poslancov o doplnenie
bodov do programu zasadnutia obecného zastupiteĐstva. K navrhnutým bodom programu neboli
podané žiadne pripomienky ani pozmeĖujúce návrhy, preto dal za predložený návrh programu
hlasovaĢ. Konštatoval, že zastupiteĐstvo je uznášania schopné.
Starosta obce konštatoval, že zápisnica z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteĐstva bola
overená bez pripomienok. Z uznesenia þ.13/2012 nevyplynuli pre obecný úrad žiadne úlohy.
Obecné zastupiteđstvo:
1. zobralo na vedomie: -správu hlavného kontrolóra obce VeĐký Klíž za rok 2012, - stanovisko
hlavného kontrolóra obce VeĐký Klíž k návrhu viacroþného rozpoþtu obce na roky 2014-2015,
a stanovisko k návrhu rozpoþtu obce na rok 2013, - návrh programového rozpoþtu obce VeĐký
Klíž s výhĐadom na roky 2014 a 2015, - žiadosĢ OZ TU ŽIJEME o súhlas na vykonávanie
rekonštrukþných prác a reštaurátorských prác na soche sv. Margity nad jazierkom LázeĖ
vrátane nevyhnutných prác na podstavci sochy, - žiadosĢ Milana Bielicha, Klížske Hradište þ.
221 o starostlivosĢ o obecné jazierko LázeĖ, - návrh poslanca obecného zastupiteĐstva Ing.
Macúcha o navýšenie dotácie pre OŠK- AMK- motocros VeĐký Klíž o 100 Eur, - pripomienky
a dotazy obþanov z ulice “Vyšovec“
2. schválilo: - programový rozpoþet obce VeĐký Klíž na rok 2013, - obþianskemu združeniu
TU ŽIJEME vykonávanie rekonštrukþných prác a reštaurátorských prác na soche sv. Margity
nad jazierkom LázeĖ vrátane nevyhnutných prác na podstavci sochy, - dohodu o starostlivosĢ
o obecné jazierko LázeĖ medzi obcou VeĐký Klíž v zastúpení starostom obce Jozefom
Bielichom a žiadateĐom Milanom Bielichom, Klížské Hradište þ.221.

OcÚ

   

Už samotný názov divadelnej hry napovedá, že dej by mal byĢ krásny,
romantický, lebo sa odohráva v þase rozpuku nášho národného stromu.
Navyše, jeho kvety sú pastvou pre medonosné vþielky ale aj liekom pre
naše telo. Ale skutoþnosĢ bola celkom iná. Presvedþil nás o tom
dramatický dej predstavenia amatérskych divadelníkov zo Skýcova,
ktorí nás do deja vtiahli svojím profesionálnym výkonom. Témou bola
samozrejme láska dvoch mladých Đudí, ktorým osud nebol naklonený.
Dej gradoval a v úplnom závere vrcholil úplne netradiþne - mladá
dvojica zaĐúbencov sa stretla až na onom svete. A to všetko bolo
zvýraznené dojímavou melódiou.
Diváci zhliadli v nedeĐu 3. marca opäĢ originálne predstavenie. OpäĢ
domov odchádzali obohatení o nevšedný zážitok. A šéf divadelníkov
Ing. ďubomír HosĢovecký prisĐúbil, že to nebolo naposledy.
Text - Ing. Zuzana Holáková Foto – Anna Húdoková
Ż Lipa už kvitne a Aniþka (Mária Minárová) þaká na svojho
milého.
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Prví hlásatelia…(dokonþenie zo str.þ.1) splnili. Ján neprijal názor Márie Magdalény, že
Pána Ježiša odniesli. ale prišiel k záveru, ktorý bol založený na viere a na jeho osobnom
uvažovaní o tom, þo videl, o plachtách a o šatke. Prvý uveril, že Pán Ježiš vstal z mĚtvych.
Peter a Ján odišli od hrobu, Mária Magdaléna tam zostala a plakala. Jej milovaného
UþiteĐa a Pána umuþili a usmrtili. A ešte k tomu sa aj jeho telo stratilo. Zaþula, že niekto
prichádza. Obrátila sa a uvidela vzkrieseného Pána Ježiša, ale ho nespoznala. Ešte
neverila. Hoci aj ona videla tie isté plachty, ktoré videl Ján. Až potom, keć ju Pán Ježiš
oslovil „Mária“, ho spoznala a uverila, že je to naozaj on. Jej veĐká láska bola dôvodom,
že práve jej sa prvej zjavil vzkriesený Pán Ježiš. Stala sa prvou hlásateĐkou Kristovho
zmĚtvychvstania.
AkékoĐvek rozprávanie þi uvažovanie o tej prvej VeĐkej noci by nebolo úplné bez príbehu
apoštola Tomáša. Tomáš žiadal rukolapný dôkaz, že pán Ježiš vstal z mĚtvych. Dostal ho
od Pána Boha. Máme totiž milujúceho Boha, ktorý pozná rozdiel medzi slabou vierou
a ĐahostajnosĢou bez viery. Tomáš mal slabú vieru. Neveril ani najlepším priateĐom.
Nestaþilo mu svedectvo ostatných apoštolov. Hoci bol s nimi tak dlho, nieþo v jeho vnútri
mu bránilo dôverovaĢ im. Získal si prívlastok „neveriaci Tomáš“. No potom, ako sa mu
zjavil vzkriesený Pán Ježiš, prvý hlásal, že je jeho Boh a Pán. (Jn 20,28).
Apoštoli Ján a Tomáš a Mária Magdaléna zažili úžasné chvíle so vzkrieseným Pánom
Ježišom. Tieto skúsenosti odovzdali aj nám. Ján uvažoval a jeho viera sa tak dostala na
novú a vyššiu úroveĖ. Aj naša viera môže nadobudnúĢ nové a hlbšie rozmery, ak budeme
uvažovaĢ a meditovaĢ o Ježišovi Kristovi a o jeho prisĐúbeniach.
Mária Magdaléna sa dostala k viere prostredníctvom osobného stretnutia so
vzkrieseným Pánom Ježišom. On chce aj nám povedaĢ slová múdrosti, útechy, lásky
i milosrdenstva a ubezpeþiĢ nás, že je s mami vždy a všade.
Možno aj v našom okolí sú Đudia podobní Tomášovi, pochybujúci, maloverní. A možno
potrebujú poþuĢ a vidieĢ naše svedectvo o vzkriesenom Kristovi, aby mu naplno uverili.
Všetci traja sú pre nás príkladom, ako máme meditovaĢ o vzkriesenom Kristovi, ako ho
prosiĢ o slovo zjavenia a ako ho prijaĢ za svojho Pána. Zjednotení s týmito veĐkými
svätcami prosme vzkrieseného Pána Ježiša o dar viery, aby sme mu aj my mohli úprimne
povedaĢ: „Pán môj a Boh môj“.
Mons. Anton Kováþik, správca farnosti

Málo,dosë,ako®alej...?

To sú otázky, na ktoré hĐadám odpoveć pri bilancovaní svojej doterajšej práce,
predsedníþky kultúrnej komisie v tomto volebnom období.
Málo, alebo dosĢ vynaloženého úsilia na zabezpeþenie kultúrneho a spoloþenského vyžitia
našich obþanov, mládeže a detí? ġažko povedaĢ, već ako sa hovorí „koĐko Đudí, toĐko
názorov“. Akcie, ktoré sa konali v rokoch 2011 – 2012 oslovovali širokú verejnosĢ. Bolo na
každom z nás, akého podujatia sa zúþastní. Pre pripomenutie vymenujem tie najmasovejšie
a najobĐúbenejšie:
- fašiangový sprievod dedinou a pochovávanie basy, - vítanie jari – vynášanie Moreny a
veĐkonoþná výstava, - divadelné predstavenia, - stavanie májov, - DeĖ Matiek, - MDD – Cesta
rozprávkovým lesom, - vítanie deti do života, - jesenná výstava ovocia a zeleniny v areáli MŠ,
- Mesiac úcty k starším, - Mikuláš, - vianoþná výstava spojená s koncertom,
- Chor de Clus a detského zboru Plamienok
Za každou z týchto akcií stáli nemenovaní neocenení dobrovoĐníci, ktorým patrí veĐké
poćakovanie. I keć naša obec nemá ani 1 000 obyvateĐov, pracujú v nej programovo
a masovo bohaté zložky – turisti, športovci, motokrosári, DHZ, Chor de Clus, Klub Jednoty
dôchodcov. PoĐovné združenie, OZ – Tu žijeme, ako i ćalšie menšie kamarátske skupiny.
V súþasnosti kultúrnu komisiu tvoria všetci poslanci OZ. Bola to však jeho ženská þasĢ, ktorá
sa v znaþnej miere podieĐala na kultúrnych aktivitách. Preto je na zváženie, aby v budúcnosti
kultúrnu komisiu tvorili dobrovoĐní zástupcovia vyššie menovaných zložiek, ktorí nás už nie raz
presvedþili o tom, že pracovaĢ vedia a hlavne chcú. Bolo by to na prospech nás všetkých.
Sklamali nás naši obþania v decembri 2012, keć naše prípravy na Silvestrovský ples
vrcholili, no naša práca bola zbytoþná, nakoĐko záujem bol, môžem povedaĢ minimálny. Zdá
sa, že tradícia zabaviĢ sa v posledný deĖ roka v kruhu svojich spoluobþanov u nás zaniká.
Za kultúrnu komisiu Mária Šusterová
Veđkonoÿná…(dokonÿenie zo str. ÿ. 1.)
Korpášová z TopoĐþian mala vyrobené ozdoby
z vianoþného cesta a veĐkonoþné medovníþky
a dierkované kraslice pochádzali z rúk
šikovnej Anny KĖazeovej... Jediný exponát na
zjedenie - huspenina, pochádzala z kuchyne
Márie Šusterovej. Na výstave vystavovalo 18
vystavovateĐov a zvláštnosĢou bola aj
návšteva výstavy Klubu slovenských turistov
Rokoš z Ješkovej Vsi – Banky, z okresu
Prievidza. Návšteva potešila oþi a pookriala
srdcia asi 200 návštevníkom. Organizátori,
ćAKUJEME
za
nádherne
strávené
popoludnie kvetnej nedele.
Anna Húdoková
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BLAHOŽ ELÁME
V mesiaci marec 2013 oslávili svoje
jubileum títo naši spoluobþania:
Marián Radošovský
- Klíž 87 - 60 rokov
ďubomíra Melušová - Klíž 162 - 60 rokov
Emil Holák
- Klíž 177 - 80 rokov
Anton Bielich
- Klíž 161 - 80 rokov
Z najstaršej generácie našich
spoluobþanov oslávili svoje jubileum:
Mária Spišáková -Kl.Hradište 171- 85 rokov
Mária Bielichová
- Klíž 92 - 89 rokov

Všetkým oslávencom srdeĀne blahoželáme
a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosĨ v kruhu
svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci
obecného úradu
*NOVORODENCI*
------------SOBÁŠE
------------† O P U S T I L I N Á S†
Anna Spišáková, rod. Ondrušová
* 18.3.1926 † 27.2.2013

VeĕkonoĀné tradície
v topoĕĀianskej galérii
Od stredy 20.3. do piatku 22.3.2013 sa
v Galérii v TopoĐþanoch konal V. roþník podujatia
VeĐká noc v Đudových tradíciách. Šikovní autori
prostredníctvom svojich ruþne vyrobených
umeleckých diel a dielok sprostredkovali
návštevníkom atmosféru veĐkonoþných sviatkov.
Bolo sa na þo dívaĢ a bolo þo ochutnávaĢ.
Utešené, rôzne zdobené kraslice, jarné
dekorácie, drevorezby s náboženskou tematikou,
medovníþky, syrové korbáþiky a rôzne praktické
i dekoratívne ruþné práce. Medzi nimi i kytiþky,
košíky a ćalšie výtvory Emílie Hudokovej
a kraslice, bábiky a iné predmety od Ing. Zuzany
Holákovej, ktoré potešia oko. Galéria situovaná
na námestí takýmto spôsobom vdýchla do
uzimeného marca vôĖu jari, prebúdzajúcej sa
prírody a blížiacich sa sviatkov.
Bc. Katarína Poništová

DRUŽSTEVNÍCI

HODNOTILI

Pravidelne v marci sa þlenovia COOP Jednoty vo VeĐkom Klíži schádzajú na výroþnej
þlenskej schôdzi, aby sa obzreli za uplynulým rokom. Tá tohtoroþná sa konala v zasadaþke
obecného úradu v piatok 22. marca o 19-tej hodine. Viedol ju Ján Najman, ktorý privítal
zástupcu vedenia družstva v TopoĐþanoch Antona Lauku, starostu obce a všetkých prítomných
þlenov. Správu o þinnosti DV podal predseda Vendel Bielich, ktorý konštatoval celkovú
spokojnosĢ s þinnosĢou miestnej organizácie, ktorá má 86 þlenov. Správu o hospodárení
predniesla Helena Spišiaková. Anton Lauko podal obšírne informácie o hospodárskom
výsledku COOP Jednoty v TopoĐþanoch a tiež predstavil plány na tento rok. Aj v diskusii sa
hovorilo o aktuálnych problémoch a ich riešení. Po schválení uznesenia a ukonþení oficiálneho
programu nasledovala neformálna diskusia.
Ing. Zuzana Holáková
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Ćalšou našou významnou sakrálnou pamiatkou je náš starobylý románsky kostolík sv. Michala
archanjela, ktorého pôvod možno hĐadaĢ v XII. stor. Kostolík sa nachádza na najvyššie položenom
mieste skalného návršia uprostred lesov a spolu so všetkými pamiatkami (bývalé Opátstvo P.M. so
svojim kostolom, terajší farský kostol Všetkých svätých, fara, lurdská jaskyĖa) vytvárajú jeden
celok a tak na pomerne malom
priestranstve uchovávajú našu
minulosĢ a súþasnosĢ. Kostolík
bol ešte v roku 1828 v takom
stave, že mohol slúžiĢ úžitku
a len v poslednej chvíli unikol
zániku. Je jedným z viacerých
zachovaných
románskych
kostolov
v tomto
regióne
a zároveĖ je svojim riešením
unikátny. Slohovou þistotou
predstavuje krásny príklad
románskeho štýlu vo vidieckom
prostredí. V jeho dejinách je
však
stále
viacero
nevyjasnených otázok. Záchrany
kostolíka sa ujal historik umenia
a pamiatkar
Václav
Mencl
v r.1936 spolu s Dr. Jurajom
Hodálom, kĖazom – historikom
(J. Hodál nepôsobil u nás ako
kĖaz – pozn.autorky). Vćaka
týmto nadšencom bol kostolík
komplexne obnovený, dostal
novú strechu, plochý strop
i drevenú
emporu.
PodĐa
drevenej empory bol tento
kostolík panský a nesúvisí
Ÿ Staršia, v našich novinách ešte nepublikovaná
s pôdorysom zvyšku kláštorných
fotografia románskeho kostolíka.
budov. Interiér mal podĐa
pôvodných plánov vyzdobiĢ akademický maliar ďudovít Fulla, k þomu už nedošlo kvôli udalostiam
v rokoch 1938-39. Na kostolíku sa zachovalo viacero pôvodných románskych stavebných prvkov,
ako napr.: štrbinové okná, dve na južnej strane lode, jedno v osi apsidy a jedno na veži, þi
jednoduchý románsky portál na pravej strane juhozápadného prieþelia vedĐa veže. Románska je aj
koncha apsidy so zvyškami fresiek. V dvadsiatych rokoch min. storoþia už stál bez strechy
napospas dažćom a mrazu, ktoré zniþili aj freskovú výzdobu. Zostali po nej len nezreteĐné stopy
v þiastoþne chránenej klenbe apsidy. Ako jediný spomedzi známych románskych kostolíkov na
našom území má valcovú vežu. Ostatné kostolíky buć nemali žiadnu vežu, alebo mala tvar hranola.
Treba si uvedomiĢ, že vlastníme historický, sakrálny skvost, ktorý obdivujú nielen historici umenia,
ale všetci návštevníci tohto jedineþného miesta v našej obci. Pre vysokú hodnotu tejto pamiatky bol
pred desiatimi rokmi poverenou komisiou vybraný návrh kostolíka na poštovú známku a dĖa 15.
novembra 2002 bola v našom KD uskutoþnená i slávnostná inaugurácia tejto poštovej známky. Boli
ohlasy, že sa dostala do šíreho sveta, len my sme si to akosi zvlášĢ neuvedomili a nedocenili. Je
najvyšší þas – po desiatich rokoch – potvrdiĢ túto skutoþnosĢ na pamätnej tabuli, aby aspoĖ táto
oboznamovala návštevníkov o tejto jedineþnej udalosti, týkajúcej sa našej obce.
V rámci jubilejného roka by bolo vhodné ponúknuĢ naše cenné pamiatky nitrianskej diecéze na
ich umiestnenie do priestorov chystanej výstavy diecézy. Celkovo nám chýba popularizácia našich
pamiatok a tak aj náš kostolík
zostáva
stále
len
v tieni
dražovského kostolíka.
POZVÁNKY
Moja pripomienka k zviditeĐneniu
KST Ostrá VeĐký Klíž
kostolíka:
pozýva všetkých turistov,
Treba si pozrieĢ v zime, keć sú
ako i ostatnú verejnosĢ na návštevu Veđkej Suchej.
stromy bez lístia, aký krásny,
Tento naozaj zaujímavý vrch v našom
kompletný je pohĐad z námestia na
najbližšom okolí navštívime v nedeĐu
návršie farského areálu, kde
14.apríla 2013.
navrchu tróni práve tento kostolík.
Stretnutie
úþastníkov
je pri jazierku LázeĖ
Keć sa stromy zazelenajú, celý rok
o 10,00 hod. Tešíme sa na Vašu úþasĢ!
ho schovávajú z výhĐadu. Treba
Ɣ
zistiĢ, ktoré sú to stromy a odstrániĢ
KK pri OcÚ všetkých obþanov
túto záclonu, þi oponu.
pozýva na
Već na celom návrší je najkrajší
STAVANIE MÁJA
práve tento kostolík, ktorý je ukrytý
pred svetom takmer celý rok.
30.apríla 2013
Mária Kėazejová
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Na Gregora idú Đady do mora.
Panská láska, ženská chuĢ a
marcové poþasie nie sú stále.
Kto nenasial hrachu v marci, nebude
ho variĢ v hrnci.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Marec - mesiac knihy.
Marec je podĐa gregoriánskeho
kalendára tretí mesiac v roku. Má 31
dní. V období okolo 21. marca
nastáva jarná rovnodennosĢ. Tohto
roku zaþala astronomická jar 20.
marca o 12.03 hod. Slnko pri svojom
zdanlivom roþnom pohybe pretína
svetový rovník – prechádza z južnej
pologule na severnú. V rímskom
kalendári bol marec zasvätený
bohovi Martovi, pretože v tomto
mesiaci sa obyþajne zaþínali
vojenské výpravy (po zime obschli
cesty). Bol to prvý mesiac v roku,
preto niektoré mesiace na konci roka
mali v názve þíslovku (september –
siedmy mesiac v roku), pretože sa
poþítali práve od marca. V marci
nastupovali rímski úradníci do
svojich úradov, až od polovice 2.
storoþia pred Kr. sa zaþiatok roka a
nástup úradníkov presunul na január.
Marec zaþína vždy rovnakým dĖom v
týždni ako november a v
nepriestupnom roku ako február.
V marci nezabudnime:
• ostrihaĢ tesne nad zemou suché
steblá okrasných tráv,
• zaþaĢ s presádzaním a prihnojením
izbových rastlín,
• zaþaĢ s výsadbou okrasných
drevín, ihliþnanov, tráv a trvaliek,
• vyhrabaĢ trávnik, zbaviĢ ho neþistôt
a rozhodiĢ naĖ preosiaty kompost,
• zaþaĢ s výsevom nového trávnika,
• vysádzaĢ ovocné dreviny, najmä
teplomilnejšie druhy – marhule a
broskyne,
• vybraĢ a preosiaĢ kompost,
• ak máme záhradné jazierko,
vyþistíme ho od napadaného lístia a
zvyškov vodných rastlín,
• zavesíme na stromy nové alebo
vydezinfikované staré vtáþie búdky,
pretože sa blíži doba zakladania
hniezd,
• do polovice marca zrezávame
vínnu révu a vyväzujeme ju na
oporu. Tiež ju okopeme a pohnojíme,
• kontrolujeme stav uloženého
ovocia, pokazené þi kaziace sa
odstránime,
• zaþíname predpestovávaĢ aj
ostatné sadenice. Vysejme si do
vhodných nádob skorý šalát, letný
pór, skorú hlúbovú zeleninu, rajþiny,
bazalku a majoránku,
• kontrolujeme stav uloženej
zeleniny, pokazenú a kaziacu sa
odstránime,
• opravujeme záhradné náradie, aby
sme zabezpeþili jeho plnú funkþnosĢ.
ts
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Výročná schôdza hradišských jednotárov

Členovia MDV Jednoty Klížske Hradište sa zišli dňa 5.3.2013 na výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili prácu výboru, plnenie maloobchodného obratu vo svojej
prevádzke a tiež nepriaznivú situáciu s uzatvorením prevádzkovej jednotky.
Informácie za dozorný výbor podali predsedníčka Irena Bujnová a pokladníčka Dana
Smatanová. Za vedenie COOP Jednotu Topoľčany sa zúčastnil podpredseda Anton
Lauko, ktorý prítomných informoval o plnení úloh za uplynulý rok a tiež o úlohách na
nastávajúce obdobie. Schôdze sa zúčastnil aj starosta obce Jozef Bielich.
Text – Irena Bujnová, Foto - Dana Smatanová

FUTBAL

Pred začiatkom jarnej časti súťažného
ročníka 2012/2013 odohrali hráči A – mužstva posledné
prípravné zápasy pred jarnou časťou :
Továrniky – V. Klíž 1:2 (1:1) góly - Kučera Š. 2x
Vion „C“ – V. Klíž 1:3 (0:1) góly - J. Najman, J. Bielich 2x
Do jarnej časti posilnil naše rady Tomáš Trgaľa, brankár
Tempa Partizánske, ktorý bude u nás na hosťovaní.

Jedna z redakčných návštev ma priviedla do domu známej výtvarníčky, ktorá už
mnohokrát dostala priestor aj v našich novinách. Jej cukrárenské, medovníkovodekoratívne výrobky sme s úžasom obdivovali na nejednej výstave v klížskej doline.
Častokrát aj prostredníctvom fotoreportáži v Novom Cluse a v iných printových
médiach. V sobotu 23. marca som ich opäť raz videl naživo. Tak ako vždy, originály,
každý iný. Medovníčky v tvare veľkonočných vajíčok ktoré Eva Húdoková z Ješkovej
Vsi pripravila pred tohtoročnými sviatkami nepochybne veľmi potešia všetkých tých,
ktorých nimi obdaruje. No azda potešia aj tých, ktorí si ich budú môcť pozrieť aspoň
prostredníctvom našich novín.
Text a foto Peter Maťašeje

DO SEZÓNY 2013 S DEVIATIMI JAZDCAMI

OŠK automotoklub Veľký Klíž vstupuje do terénnych pretekov motocyklov s väčším
počtom jazdcov. Do motokrosového tímu po štyroch rokoch opäť
prichádza Pavol Hudok z Veľkého Klíža. Jazdiť bude najvyššiu triedu
MX3 open na motocykli HONDA CR 500 af. Bude mať štartovné číslo
777. Tú istú triedu bude jazdiť aj Martin Bednár na motocykli KAWASAKI
450 so štartovným číslom 53. Je to rodák zo Smoleníc. Vo vlaňajšej sezóne skončil v
MMSR na 6. mieste a v MX tour bol na 5. mieste. Vyššiu triedu MX2 pôjde Tomáš
Valach z Nemčíc na KAWASAKI 250. Triedu MX2 pôjde aj Peter Obert z Koplotoviec
pri Hlohovci a bude mať číslo 83. V minulej sezóne skončil v MX tour na 15. mieste.
Tú istú triedu pôjde aj Peter Guoth z
Brusna pri Handlovej. Jazdiť bude na
KAWASAKI 250. Vlaňajšia sezóna sa
pre neho skončila pre zranenie už v
polovici. V MMSR skončil na 36.
mieste a v MX toure bol dvadsiaty
siedmy. Triedu MX4 veterán bude
jazdiť 48-ročný Bc.Rudolf Mihaleje z
Veľkého Klíža. Vlani sa zranil a sezónu
nedokončil. V MX tour bol 42-hý. Jazdiť bude na motocykli HONDA CR 450 so
štartovným číslom 50. Triedu MX3 open hobby bude po troch rokoch jazdiť 34-ročný
Marek Najman z Veľkého Klíža na motocykli YAMAHA so štartovným číslom 239.
Takisto po troch rokoch nastúpi aj 29-ročný Andrej Stanko z Veľkého Klíža na
motocykli KTM 150. Pôjde v MX2 hobby s číslom 64. Do tímu sa vracia Lukáš Brázdil
z Klátovej Novej Vsi, ktorý bude jazdiť v MX2 hobby na motocykli KTM 150 s číslom
116. V minulosti jazdil v ČZ.
Milan Hudok st., manažér klubu OŠK AMK
▲ Foto - trochu symboliky - štart do novej sezóny...

10.3. Predohrávka 29.kola Veľký Klíž – Diviacka Nová
Ves 5:1 (2:0) góly -Najman J. 2x, Chrenko J., Bielich P.,
Holák
Trgaľa – Kučera J., Chrenko J., Kučera M., Hlaváček.–
Gajdoš, Najman J., Bielich J., Bielich P. – Kučera Š., Holák
Striedali: Vaňo, Pavlíček, Chrenko I., Šimun
V úvodnom zápase jarnej časti súťaže sme na domácom
ihrisku privítali kvalitného súpera a tak diváci mohli sledovať
zaujímavé stretnutie. Úvod zápasu nám vyšiel podľa
predstáv, pretože sme rýchlo išli do vedenia po gólovej
hlavičke J. Chrenka a vzápätí sa z blízka presadil P. Bielich,
ktorému loptu pekne naservíroval Gajdoš. Škoda dvoch
nepremenených samostatných nájazdov Š. Kučeru, pretože
mohlo byť o zápase rozhodnuté.
V úvode druhého polčasu snaživý súper po našom
zaváhaní v obrane a následnom priamom kope znížil
a chvíľu sme sa začali báť o výsledok, zvlášť keď rozhodca
prerušil hru v čase, keď Š. Kučera zasúval loptu po tretí raz
do súperovej brány. Pokoj do našich radov priniesla až
pekná strela Holáka, ktorá na prekvapenie mnohých
strelcových nežičlivcov skončila v ľavom hornom rohu
súperovej brány. V závere zápasu sa ešte umiestnenou
strelou zo štandardnej situácie a lobom po samostatnom
nájazde prezentoval J. Najman a uzavrel skóre na
konečných 5:1 v náš prospech.
17.3. N. Rudno – Veľký Klíž – zápas sa pre nespôsobilý
terén neuskutočnil
Odohrali sme priateľské stretnutie na ihrisku účastníka I.
triedy ObFZ Nitra.
Nevidzany – Veľký Klíž 3:4 (2:1) góly - Kučera Š.3x, Vaňo
Trgaľa – Kučera J., Chrenko J., Kučera M., Šimun– Holák,
Chrenko R., Bielich J., Bielich P. – Kučera Š., Vaňo
Striedali: Chrenko I., Matkovčík
Vj
DORAST
10.3. Predohrávka 29.kola Veľký Klíž - Hradec 1:2 (1:0)
gól - Belianský S. Prvý jarný zápas sme začali dobre. Už v
6. minúte sme sa ujali vedenia. Časom mal súper viac z hry
a vedenie sme neudržali. V záverečnej pätnásťminútovke
nám nezostali sily a súper dvoma gólmi strhol víťazstvo na
svoju stranu
16.3.Predohrávka 30.kola Chynorany - Veľký Klíž 7:3
(3:2) góly - Bielich J. - 2, Hudok L. Opäť sme sa rýchlo ujali
vedenia, no gól nás uspokojil a ešte v prvom polčase sme
po chybách inkasovali 3krát. My sme pridali len jeden z
pokutového kopu. V druhom polčase sme kondične odpadli
a nedôsledným bránením sme ponúkali domácim gólové
príležitosti. Tí ich aj využívali a počet gólov v našej sieti
rýchlo narastal. V závere na konečných 3:7 upravil svojim
druhým gólom J. Bielich.
MS
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Teplé jarné slniečko, množstvo
snežienok, radosť z príchodu jari,… To malo
byť. Keď sa robil plán činnosti vízia na
marcovú peknú túru bola jednoznačná.
Realita? Všetko naopak. Ako to teda
v nedeľu 17.marca vyzeralo, čo a kde robili
naši turisti? A robili vôbec niečo?
Ale áno. Nadšenie ešte vždy nechýba a keď
v nedeľné ráno pozeráme z okna, zdá sa, že
nás čaká pekný deň. Svieti dokonca aj
slniečko. Optimizmus sa vytráca
s prvými minútami pobytu vonku.
„Možno príde zo desať nadšencov…“,
predpokladajú viacerí. Prichádzam na
miesto stretnutia. Pri Lázni je nečakane
veľa ľudí. Prvé pozitívum dňa. Srdečné
zvítanie sa s domácimi a vítanie hostí.
Prišla dvojica z Bošian, jeden turista
z Topoľčian a je tu aj manželská dvojica
z Partizánskeho, ktorí ale, ako sa neskôr
dozvedám, sú už občanmi našej obce.
Poviem pár povzbudzujúcich slov,
pripomeniem
potrebnú
aktivizáciu
všetkých našich členov pred blížiacim sa
celoslovenským podujatím, ktoré u nás
pripravujeme a želám pekne prežitý deň.
Bude naozaj taký?
Tradičnou trasou, po modrej značke
prechádzame Besiedkami a smerujeme
k Vrch
Hore.
Prvá
prestávka.
Oddychovo – občerstvovacia. Robíme aj
spoločnú fotku. Musíme. Ak sa nás ktosi na
záver roku spýta ako, kto, kedy a kde ste
boli, my budeme pripravení. Už v tradičnej
foto-prezentácii sa ocitne presná 30–tka
účastníkov. Škoda, že na fotograﬁi chýba

druhá dvojica z Partizánskeho, ktorá nás dobieha
pri začiatku stúpania na Veľký Vracov. To už
dlhšie kráčame po súvislej snehovej prikrývke a
už dávno nehovoríme o tom, aká mala byť táto
turistika. Hovoríme o tom aká je. Chladivý vietor a
tak trochu mrazivé počasie zapríčiňuje, že
vynechávame
návštevu
Fatineje
štálov.
Rozhodujeme sa pre čo najkratší zostup do obce
Kolačno. Takmer hodinovú prestávku, ktorú sme

si dohodli, využívajú účastníci rôzne. Tešia sa jej
najmä tí, ktorí navštevujú svojich príbuzných, či
známych. Niektorí sa rozhodli opustiť lokalitu skôr,
ďalší čakajú v miestnom reštauračnom zariadení
krčmového typu. Krátko pred pätnástou hodinou
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už smerujeme na Ondrášovú. Rodinu
predsedu vyprevádza Ľuboš Bielich, ktorý sa
so všetkými napokon lúči v sedle pri
prícestnej kaplnke na hranici kolačianskeho a
hradišského chotára. Zostup do Klížskeho
Hradišťa je rýchly, doznievajú posledné
debaty, rozhovory, dohody, kedy sa najbližšie
stretneme, čo urobíme,... Všetko to napokon
striedajú lúčenia v obchodnej ulici v Klížskom
Hradišti, ktoré dávajú záverečnú bodku.
Bodku za podujatím, na ktoré ísť sa bolo

treba rozhodnúť. Lebo neísť preto, že sa nám
možno nechcelo, je určite oveľa horšie, ako
keď niekto naozaj nemohol.

Text a foto Peter Maťašeje

Tak ako ostatné spoločenské organizácie pôsobiace v obci aj OŠK FO mal svoju výročnú schôdzu. Všetkých členov, fanúšikov ako aj hostí
pozval výbor klubu do malej zasadačky kultúrneho domu v sobotu 23.marca. Výročného rokovania futbalistov sa zúčastnilo 38 ľudí. Zahájil ho
podpredseda klubu Ing.František Bokor, ktorý na úvod všetkých privítal. Z pozvaných hostí sa rokovanie zúčastnili zástupca starostu obce
Tomáš Beliansky, predsedkyňa Urbárskej spoločnosti Štefánia Pauleová, za Poľovné združenie bol prítomný Karol Bielich, predseda KST Ostrá
Peter Maťašeje a predseda Lesného a pasienkového spoločenstva Ješkova Ves Pavol Valúch. Výročnú správu predniesol predseda klubu
Rastislav Beliansky. Zdôraznil v nej hlavné ciele klubu. Je to výchova hráčov a účasť v jednotlivých súťažiach a starostlivosť a údržba
futbalového areálu. Vyzdvihol pomoc Obecných úradov Veľký Klíž a Ješkova Ves, zdôraznil veľmi dobrú spoluprácu s AMK Veľký Klíž. Klub
v roku 2012, okrem iného, zorganizoval dva futbalové turnaje, zúčastnil sa turnaja na Skýcove, bola zhotovená nová informačná tabuľa pri vstupe
do športového areálu, aktívne sa spolupodieľal na Ceste rozprávkovým lesom, uskutočnil viacero brigád, bola zakúpená svetelná tabuľa, doplnilo
sa materiálno – technické zabezpečenie, futbalisti zorganizovali Katarínsku zábavu a tiež Štefanskú diskotéku.

FUTBALISTI HODNOTILI

Nepodarilo sa obsadiť post trénera dorastu a tento stav naďalej pretrváva. V pláne je pokračovanie v rekonštrukcií kabín, ktorá v roku 2012
nepokračovala z dôvodu nedostatku ﬁnancií ale i času. Účastníci výročného rokovania si vypočuli aj kompletný zoznam mien, ﬁriem
a organizácií, ktoré v minulom roku pomohli a pomáhali s ﬁnančným a iným zabezpečením. Predseda klubu osobitne poďakoval Ing. Michalovi
Stankovi, tajomníkovi klubu za zodpovednú prácu a za vedenie mužstva dorastu, Petrovi Húdokovi a jeho manželke za vynikajúcu prácu na
poste hospodára klubu. In memoriam Jozefovi Bielichovi za všetku prácu a čas ktorý venoval futbalovému klubu. Ekonómka klubu Ing. Zuzana
Holáková podala správu o hospodárení. Správu taktiež podala aj predsedníčka revíznej a kontrolnej komisie Ing. Tatiana Sasková. Dôležitou
časťou rokovania bolo zhodnotenie jednotlivých mužstiev a ich pôsobenie vo svojich súťažiach. Tréner Ing. Ján Valúch zhodnotil A –mužstvo.
Okrem iného zdôraznil jedno pozitívum. Spočíva v orientácií na vlastných hráčov (odchovancov) a vo vekovom priemere. Ing. Michal Stanko
hodnotil pôsobenie dorastu a krátko o pôsobení žiakov povedal ich tréner Pavol Michal. V mužstve pôsobia v súčasnosti aj štyri dievčatá, čo je
zaiste pozoruhodný fakt. Po hodnotení nasledovala voľba predsedu klubu. Znovuzvolený bol doterajší predseda Rastislav Beliansky. Dostal 100
– percentnú podporu všetkých prítomných. Do výboru klubu boli zvolení noví členovia. Spolu s tými doterajšími je ich až 18. Možno takýto
neobvykle veľký počet ľudí vo výbore napomôže k lepšiemu a efektívnejšiemu plneniu úloh, ktoré našich futbalistov čakajú v tomto roku. Výročné
rokovanie napokon pokračovalo diskusiou, malým pohostením a spoločne prežitým podvečerom, ktorý spojil ľudí združených okolo klížskeho
futbalu.
Peter Maťašeje

