STAVANIE
MÁJA

skupiny Klížania,
ktorá v rámci osláv
nadchádzajúceho
najkrajšieho mesiaca v roku účinkovala. Pridali sa aj deti
z miestnej základnej
školy. Účastníkov
slávnosti vo svojom
príhovore pozdravil starosta obce
Ing. Anton Stanko.
Na záver podujatia
ich pozval na malé
pohostenie do kultúrneho domu.
Text a foto
Peter Maťašeje

Bez tradičných podujatí, ktoré sú súčasťou kultúrno-spoločenského života obce by sme sa asi ťažko mohli
zaobísť. Platí to v prvom rade o Stavaní Mája. Podujatie
síce skoro vždy v rovnakej réžii, no vždy spojené so
záujmom verejnosti. Občania sa radi stretajú pri tejto
forme zachovávania dávnych tradícií. Nie inak tomu
bolo v utorok 30.apríla. Najskôr pri Obecnom úrade Mesačník občanov Veľkého Klíža
v časti obce Klíž a potom v Klížskom Hradišti
postavili Máj členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Klížskeho Hradišťa. Ale mali Väčšina sa nepochybne teší z dňa voľna.
čo robiť. V tomto roku dostali od urbárskej Štátny sviatok ho zaručuje. Alebo by aspoň
spoločnosti vskutku mohutné a ťažké boro- mal (aj keď vieme, že nie všade, v každej firme
vice. No zvládli to na jednotku. Možno im to platí). No to, prečo takýto sviatok máme
pomohli aj rezké piesne mužskej speváckej už asi veľa ľudí nerieši, nekladie si otázku,

V predvečer štátneho sviatku

■ Nielen naši občania, ale aj návštevníci obce sú alebo môžu byť svedkami pozoruhodnej
udalosti. Udalosti z kategórie tých, ktoré
môžeme sledovať len raz za mnoho rokov.
Vežu a priečelie nášho farského kostola od
konca apríla obkolesuje lešenie a všetci sa
môžeme tešiť z toho, že dostanú nový šat
(viac k tejto téme vo vnútri čísla).

Foto – Peter Maťašeje

SVOJ POKOJ VÁM DÁVAM

Na Šiestu veľkonočnú nedeľu (bola to
posledná májová nedeľa) sme v evanjeliu
počúvali úryvok z rozlúčkovej reči, ktorú
Ježiš Kristus predniesol apoštolom pri
Poslednej večeri. Okrem iného povedal
aj tieto pozoruhodné slová: „Pokoj vám
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja
vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14,27).
Ľudia dobrej vôle vždy túžili – a aj my dnes
túžime – po veľkom dare pokoja. Vyjadrujeme ho v rôznych jazykoch, napríklad:
Peace, Friede, Paix, Mír, Pax. Toto slovo je
vo všetkých jazykoch drahé a zrozumiteľné podobne ako otec a matka. Pokoj, ktorý
ponúka svet, je mier, život bez vojny, bez
rinčania zbraní.
Avšak pokoj, ktorý ponúka Ježiš Kristus,
spočíva vo vnútornej rovnováhe. Jej

číslo 5.

rok 2019

ročník XXIV.

predpokladom je víťazstvo nad sebou.
Človek, ktorý žije vo viere a je preniknutý obetavou láskou v duchu Kristovho
evanjelia vyžaruje aj navonok svoj vnútorný pokoj. Ten sa premieňa na dobro
a spravodlivosť vo všetkých oblastiach
ľudského života. Výsledkom je víťazstvo
slabého nad silným.
Znie to paradoxne. My len ťažko chápeme
Kristov projekt pokoja, pretože v ňom
nenachádzame logickú súvislosť. Potrebujeme sa hlbšie zamyslieť nad spomínanou rozlúčkovou rečou pri Poslednej
večeri. Všimnime si, že v jej závere Pán
Ježiš vyslovuje dramatickú prosbu o lásku,
jednotu a pokoj. Tak spoznáme, že Kristov
program obsahuje logiku srdca.
Pokoj sa začína v srdci. Milujúce srdce odpúšťa krivdu, na násilie nereaguje násilím,

či si ho naozaj nejako pripomenie. Tu, u nás
sme príležitosť mali a mohli ju využiť.
Pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny zorganizoval obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva v predvečer
štátneho sviatku, 7.mája, malú slávnosť. Bolo
ňou kladenie venca k pamätníku padlých.
Pred obecným úradom sa zišla tridsiatka ľudí.
Slávnosť začala piesňou speváckeho zboru
Chor de Clus. Nasledovalo vystúpenie trojice
žiakov našej základnej školy. Slávnostný
príhovor predniesol starosta obce Ing. Anton
Stanko. Zdôraznil v ňom nedobré trendy
v našej spoločnosti, ktorá zabúda, že sloboda
sa nerodila ľahko a dáva priestor nedemokra(Pokračovanie na str. č. 3)
tickým silám. Spolu so svojim zástupcom Bc.
Rudolfom Mihaleje
následne položili
veniec k pomníku
padlým. Slávnostné
stretnutie občanov,
všetkých poslancov
a starostu obce obohatilo vystúpenie
speváčok zo súboru Chor de Clus. Pod
vedením Mgr. Márie Zajacovej zneli
piesne tematicky
priliehavo zvolené
k takejto slávnosti,
ktorá nepochybne
obohatila spoločenský život našej obce.
Text a foto
Peter Maťašeje
■ Bc. Rudolf Mihaleje (vľavo) a Ing. Anton Stanko pri kladení venca.
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V mesiaci máj 2019 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Ing. Jana Maťašeje
50 rokov
Marta Kňazeová
60 rokov
Pavol Bujna
60 rokov
Ing. Rudolf Strmeň
70 rokov
Anna Blahová
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Adolf Medo
84 rokov
Pavel Neštepný
84 rokov
Margita Sasková
87 rokov
Irena Dzianová
88 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

25.5.2019 Mgr. Iveta Bujnová a Juraj Sirko

Štefánia Lauková, rod. Mokrá† 5.5.2019
Jozef Húdok 
† 19.5.2019

SPOMIENKA
V našich srdciach si s nami stále...
Dňa 4. mája uplynulo 20 rokov, čo nás
opustila naša mamička,
starká a prastarká
Štefánia Šmýkalová
S láskou a úctou venujú tichú spomienku
syn Igor a dcéra Ľudmila
s rodinami.

SPOMIENKA
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 18.5.2019 sme si
pripomenuli 20.výročie,
čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec, starý otec a dedko

Jozef Valúch

z Ješkovej Vsi
S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26.júna 2019 sme si pripomenieme
30. výročie, čo nás navždy opustil a odišiel
na cestu, z ktorej niet
návratu, drahý manžel,
otec a starký

Jozef Marko

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéra s rodinami

číslo 5/2019

Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali v pondelok 27.5.2019 pod vedením starostu
obce na svojom 3. riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Po schválení programu
a zriadení povinných zákonných funkcií či komisií, schválili plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2019, vzali na vedomie správu nezávislého audítora.
K prerokovanému Záverečnému účtu (ZÚ) za rok 2018, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený, neboli pripomienky.
K tomuto dokumentu predniesol stanovisko hlavný
kontrolór. Poslanci návrh ZÚ schválili bez výhrad. Použitie prebytku hospodárenia za
rok 2018, vo výške 68 638,42 € schválili na tvorbu rezervného fondu obce. V ďalšom
prerokovali rozpočtové opatrenia, schválili poverenie externej ekonomickej pracovníčky
pre výkon finančnej kontroly, zmluvu o poskytovaní právnych služieb pre doriešenie
odpredaja bytov žiadateľom, mandátnu zmluvu o zabezpečení verejného obstarávania
pre dodávku energií (elektrika, plyn) a zakúpenie prídavného zariadenia pre sfunkčnenie
obecného rozhlasu. V rôznom starosta informoval prítomných o nepodporení dvoch
projektov. Projektu o vybudovanie multifunkčného ihriska z úradu vlády a projektu
„Svadobné zvyky z Veľkého Klíža“ z fondu pre podporu umenia. Tiež o vyhlásení výberového konania na riaditeľa MŠ a o niektorých činnostiach obecného úradu. V diskusii
odzneli od poslancov návrhy na riešenia vo viacerých oblastiach. Ako oprava a prípadné
prekrytie schodov MŠ, sfunkčnenie kultúrneho domu dobudovaním, či premiestnením
kuchyne. Tiež odznel návrh, či otázka, podporiť finančne práce na oprave veže farského
kostola. Poslanci po vysvetlení administratívnych postupov kontrolórom obce, schválili čiastku tisíc euro. V diskusii prítomný
Ing. Goga objasnil poslancom predstavu,
aká by práca poslanca mala byť, aby ľudia
Obec Veľký Klíž pozýva všetky deti
vedeli, čo poslanci robia. Treba ľudí do
na Cestu rozprávkovým lesom v nediania v obci vtiahnuť. Zdôraznil, že nie ten
deľu 2.6.2019. Začiatok o 13,oo hod.
je nepriateľ obce, kto poukazuje na veci
pri Lázni. Čakajú vás rozprávkové
kriticky, ale práve ten chce pomôcť, lebo
postavičky, súťaže a sladká odmena.
sleduje dianie v obci. Aj miestne noviny by
•••••••••
mali obsahovať aj vyjadrenie kritiky, nielen
OZ TU ŽIJEME – hic vivo Vás srdečne
chválenie, či štatistiku. V ďalšom prítomná
pozýva na 2.ročník
Ing. Poliačiková vyzvala poslancov, aby
Pálenia jánskeho ohňa,
dávali na verejnosť pravdivé, nie zavádzaktoré sa uskutoční 22.6.2019 t.j.
júce informácie. Vo všetkých oblastiach,
v sobotu na „letisku“ v Klížskom
Hradišti. Začiatok podujatia je
aj v otázke spolufinancovania základnej
o 18.00 hod.
školy. 
OcÚ

ROKOVALO ZASTUPITEĽSTVO

POZVÁNKY

NEPREHLIADNUTEĽNÉ
Nedá sa nevšimnúť si, že vežu nášho farského kostola, kostola Všetkých svätých,
obopína lešenie. Lešenie až po jej najvyšší
bod. Dôvod jasný a jednoduchý. Zub času si vyžiadal generálnu opravu veže, jej
prekrytia a následne aj jej fasády. Kopula
veže si vyžiadala výmenu časti jej drevenej konštrukcie a aj výmenu vrchného
oplechovania z pozinkovaného plechu.
Pôvodný plech nahradí medený plech,
ktorý je životnosťou podstatne trvácnejší.
Celú opravu organizuje farský úrad ako
technicky, tak aj finančne. Práve finančné
vykrytie si vyžaduje podporu ochotných
ľudí, či už farníkov, rodákov alebo tých,
ktorí majú k takýmto trvalým pamiatkam
a stavbám, akým aj náš farský kostol je,
kladný vzťah. Preto aj na tomto mieste, so
súhlasom správcu farnosti, uverejňujeme
číslo účtu farského úradu Veľký Klíž. Ak sa
dobrovoľne rozhodnete prispieť, môžete
tak urobiť na číslo: SK31 0900 0000 0000
3851 8630. 
OcÚ/redakcia

VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU V NAŠEJ OBCI
Okrsok
Okrsok
Klíž Kl. Hradište
Počet voličov zapísaných v zo411
350
zname voličov
82
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
74
(18%)
(23,4%)
na hlasovaní
Počet odovzdaných hlasov
jednotlivým stranám:
SMER – sociálna demokracia
22
28
Kotleba –ĽSNS
6
6
Slovenská národná strana
3
3
SME RODINA – Boris Kollár
4
2
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
6
2
osobnosti
Kresťanskodemokratické hnutie
9
18
Sloboda a Solidarita
4
6
Koalícia Progresívne Slovensko
13
5
a SPOLU
Okrem uvedených odovzdaných hlasov
získalo osem strán spolu v oboch okrskoch
po 1 hlase, ktoré z priestorových dôvodov
neuvádzame.
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Každoročne jednou z najkrajších
náboženských udalostí je Prvé
sväté prijímanie detí. To tohtoročné sa uskutočnilo v nedeľu
5.mája. Prvoprímajúcich detí bolo
celkom desať. Päť dievčat a päť
chlapcov. Tri deti boli z Ješkovej Vsi, štyri z Klíža a tri z Klížskeho
Hradišťa. Veriaci v našom farskom kostole boli svedkami peknej

29.júna v Partizánskom. Budúce
stretnutie si naplánovali na pondelok 10.júna.
❖ ❖ ❖
Za posun vo vnímaní náboženských aktivít možno považovať
veľmi peknú účasť detí v našom farskom kostole. Zišli sa v piatok
10. mája na Detskej svätej omši. Najmenší, prvopríjimajúci aj väčší, celkom ich bolo dvadsaťpäť. Pod vedenim Mgr. Zuzany Dolnej
zaspievali šesť piesní, čím zaiste obohatili slávenie bohoslužby.

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

■ Prvoprijímajúce deti spolu so správcom farnosti vdp. dekanom
Antonom Kováčikom. 
Foto - Veronika Halmová
slávnosti. Zvýrazňovala ju pripravenosť detí po všetkých stránkach.
Duchovnej, vizuálnej, ako aj bezchybného zvládnutia všetkého, čo
prvopríjímajúci počas slúženia bohoslužby predviedli.
❖ ❖ ❖
Naša najvýznamnejšia historická pamiatka sa dostala do pozornosti autorky portálu, na ktorom predstavuje zaujímavé objekty
Slovenska. Ak si kliknete na www.lexikon.sk a (alebo) link https://
www.lexikon.sk/romansky-kostolik-svateho-michala-v-klizskom-hradisti/ môžete sa o tom presvedčiť, preštudovať si to a zdieľať.
❖ ❖ ❖
Dvadsaťtri členiek a členov MO Jednoty dôchodcov Slovenska sa
stretlo v pondelok 6.mája na urbárskej chate. Zavítal medzi nich
aj starosta obce Ing. Anton Stanko aby im poďakoval za práce na
skrášlení verejných priestranstiev v obci. Jedným z bodov programu
bola aj prihláška na Okresnú seniorskú olympiádu. Uskutoční sa

■ Verejné priestranstvá našej obce niekedy možno považovať aj za
výzvu. Výzvu na ich skrášlenie a ozvláštnenie. Možno takto nejako
rozmýšľali v Obchodnej ulici v Klížskom Hradišti Hermína Korcová
spoločne s manželmi Krajcovými keď naaranžovali takýto pekný
májový voz. 
Foto – Peter Maťašeje
Návštevnosť obce, najmä jej centra na námestí pod farským kostolom,
sa s pribúdajúcimi slnečnými dňami evidentne zvyšuje. Návštevníci
zblízka i zo vzdialenejších obcí a miest navštevujú naše okolité hory
a pamiatky v obci a jej okolí. V sobotu 11. mája bol u nás autobusový zájazd KST Horná Nitra z Prievidze. Navyše prišlo aj niekoľko
cykloturistov, takže sme mohli konštatovať, že sezóna víkendových
a dovolenkových návštev u nás už začala!
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

■ Už v minulom čísle bola spomínaná aktivita členiek a členov
Jednoty dôchodcov pri skrášľovaní obce. Robili celkom tri brigády
(8.4., 16.4.a 23.4.). Vyčistili krušpán od pošty po obchod a od
materskej školy až po Joju Bujnovu. Spoločná snímka im môže byť
istou formou uznania za ich námahu. Na snímke chýbajú Jolana
Babkovičová a Magdaléna Boldišová

S V O J P O K O J VÁ M D ÁVA M 

(Dokončenie zo str. č. 1)

na zlo odpovedá dobrom. Milujúce srdce bezhranične dôveruje Pánu Bohu. Žiadne životné
skúšky, pocity nespravodlivosti, utrpené krivdy nevedú takého človeka k tomu, aby si
cestu k pokoju dláždil násilím, pomstou či nenávisťou. Milujúce srdce dôveruje Pánu
Bohu až tak, že je viac schopné dôverovať ľuďom.
Všetci si želáme svetový mier. Mnohí sa nazdávajú, že ho zabezpečia neustálymi pretekmi
v zbrojení. Lenže práve tie ohrozujú mier vo svete.
Aj my kresťania máme tu svoje poslanie – vnášať do sveta pokoj. Pokoj srdca je ovocím
viery a poslušnosti Božej vôli. Svätý Pavol o tom píše: „Pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetko
chápanie, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (FLP 4,7).
O tento Boží dar sa treba modliť. Potrebujeme prosiť o lásku, o logiku srdca. Len tak môžeme vyjsť z bludného kruhu odvolávania sa výlučne na chladné paragrafy. A pochopíme,
že pokoj sa rodí z dôvery v Boha a z obetavej i odpúšťajúcej lásky k blížnym.
Tajomstvo pokoja je zrozumiteľné a prístupné predovšetkým tým ľuďom, ktorí sú naplnení Božou milosťou a láskou. Tí ho zo seba priam vyžarujú. A učia nás, že skutočný
pokoj, pokoj, ktorý nám ponúka Ježiš Kristus, má svoje miesto v hĺbke dobrého srdca.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Mater-

skej školy vo Veľkom Klíži
Obec Veľký Klíž je zriaďovateľ Materskej
školy vo Veľkom Klíži. Podľa platných
zákonov vypísala výberové konanie na
obsadenie funkcie jej riaditeľa. Dôvod –
ukončenie funkčného obdobia tejto funkcie
zo zákona – riaditeľ sa menuje na dobu
určitú, na 5 rokov.
Podmienky pre prihlásenia sa do výberového konania sú zverejnené na stránke
obce, na informačných tabuliach obce a boli
uverejnené v týždenníku TEMPO v číslach
20 a 21. Termín doručenia prihlášok je do
11. júna 2019.
OcÚ
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DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ KRAČINÁRSKEHO GULÁŠU

Hovorí sa, že tie akcie bývajú najvydarenejšie, ktoré si občania guláše a zaplnili 20 stolov. Niektorí priniesli na ponúknutie aj
fľaštičku, aby sa pochválili vypálenou úrodou. Organizátori odzorganizujú sami a ja dodávam – SAMI PRE SEBA.
Skoro po troch týždňoch dennodenného pršania hlásili meteo- hadujú, že akcie sa zúčastnilo do 500 hostí. Bola to výborná
rológovia, že v sobotu 25. mája bude slnečno a teplo. To, že sa akcia a organizátori ďakujú obecnému úradu a starostovi Ing.
predpoveď splní sa ukazovalo už v piatok a tak v sobotu okolo Antonovi Stankovi za zapožičanie stolov a lavíc. Ďalej ďakujú
10. hodiny začalo byť na Kráčinách akosi rušno. Rozkladali sa Auto Moto Klubu za požičanie stanov a všetkým, ktorí si našli
stoly, lavice, stany. Okolo 11-tej hodiny prichádzali
vareniachtiví dobrovoľníci a začali si stavať svoje
„oázy“. Ako prvé v nich boli kotlinky a kotlíky, trojnožky, sporáky, drevo, hrnce, stôl... Niektorí si svoj
„proviant“ priviezli autom a iní vo fúriku. Deväť
súťažiacich si okrem povinnej výbavy pribalili aj
vodu na pitie a termosku s kávou. Kým sa vybaľovali, Julka Tomanová zdobila stoly. Na každom bola
v džbániku kytica pivónií, ktoré nám daroval záhradník pán Košťál z Klátovej Novej Vsi. Rôznofarebné
pivónie pútali pohľady spolu aj s oznamom, kde si
môžu korene týchto kvetov zakúpiť. Svoj stánok si
budoval aj Juraj Dobiaš z Ješkovej Vsi, známy pod
umeleckým menom ,,Kofolka“. Púšťal piesne pre
dobrú náladu. Jozef Minárik a Anton Siegert chystali
výčap, kde sa malo čapovať pivo a kofola.
Takže na Kračinách to vyzeralo ako na mravenisku.
Foto - A. Hudoková
Dvojice, niekde aj trojice začali variť guláš. Krájali ■ Ocenení súťažiaci v spoločnosti starostu obce.
a dusili slaninku, cibuľu, čistili zemiaky. Zanietení
kuchári varili a ulica sa začala zapĺňať zvedavými obyvateľmi. čas a prišli naplniť posolstvo tejto akcie – spájať ľudí. Technika
Aj vôňa pripravovaných jedál dráždila nielen nosy návštevníkov, robí dnešnú dobu rýchlou, ale my ľudia rozhodujeme o tom, či
ale aj ich predstavivosť. Naozaj sa v každom z týchto kotlíkov sa každý budeme hrabať na vlastnom piesočku alebo vyjdeme
varil guláš? Vlani Ján a Ľubica Mihaleje varili guláš z držiek. Čo na ulicu a porozprávame sa a podelíme so susedmi.
varia tento krát?
Pre NOVÝ CLUS reportérka Anna Húdoková, Kráčiny
Dušan Hudok si postavil svoj kotlík priamo pred domom. Pomáhal
svojej manželke Mirke variť sobášnicu, viac jej však pomohla dcéra
Simonka. Ešte som o takej polievke nepočula a pomyslela som si, Posledných pár rokov niekoľko našich farníčok trávi začiatok
že sa v minulosti varila na svadbách. Ale to bol omyl. Sobášnicou mája v Poľsku. Nebolo tomu inak ani tento rok. Šesť členiek
sa nazýva preto, že sa sobášia spolu dve polievky. Kyslá kapusto- Klubu dôchodcov spoznávalo 3.mája v Krakove krásny Wavel,
vá s údeným mäsom a fazuľovica s klobáskou a mäsom z diviny. najstaršie námestie
Chutná, sýta a svieža polievka bola neskôr odmenená druhým Rynek – Glówny –
miestom. Vedľa Duška Hudoka varil štvorčlenný tím z Klížskeho
Sukienica, hlavný
Hradišťa. Štvorica súťažiacich v rovnakých zelených tričkách
s menami na chrbte. Duško 1., Myška, Duško 2., Ocino. A boli to kostol Mariacky. Na veži kostola je hejkal a každú celú hodinu
Chrenkovci. V kotlíku bublala jemne pikantná fazuľovica s úde- hrá hudba. Prehliadku Krakova zakončili obhliadkou šikmej
ným mäskom. Okrem Balkánskej fazule dali do súťaže ešte jedno veže Ratúsz. V sobotu 4.mája sa zúčastnili 15. púte rádia Lumen
jedlo Tibetánske kapurkové fašírky. To boli rybie karbonátky. Nuž v Krakove –Lagiewniky. Pred svätou omšou, ktorej sa zúčastnilo
nabudúce budeme musieť rozšíriť počet cien, lebo obidve tieto cca 15 000 pútnikov zo Slovenska, sa boli pomodliť aj v Bazilike
Irena Bujnová
jedlá boli veľmi chutné a aj ony by si boli zaslúžili ocenenie. Ich Božieho milosrdenstva. 
susedom bol Ing. Vladimír Hudok junior s manželkou Tatianou.
Chutný, nepremastený guláš uvarený z diviačieho a bravčového
mäsa, ktorému na jazyku po prehltnutí doznievala jemne pikantná
chuť, bol uvarený metódou čistá línia. Desaťčlenná porota ho
odmenila 3. miestom. Aj Milošovi Kňaze stačilo na ulicu vyniesť
kotlinku a kotlík a už bol na svojom dočasnom stanovisku. Na
Kračinách sa totiž konal 2. ročník súťaže vo varení kračinárskeho
gulášu. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažných tímov. Zdenko Beliansky
s manželkou Milkou navarili pravý poľovnícky a chutný guláš.
Nuž, ceny boli len štyri, ale zaslúžili by si ich všetci. Miroslav
Detko prišiel z Topoľčian, jeho kamarát Rasťo Rešetka z Horných
Obdokoviec. A práve Rasťo odišiel domov s vavrínovým vencom
víťaza. Za prvé miesto dostal nádhernú drevorezbu asi meter
vysokú postavu Kračúňa a k tomu dvojlitrovú fľašu kračinovice.
Drevorezbu daroval do súťaže Dušan Hudok, a kračinovicu Marek
Krupica. Za druhé miesto bola odmenou literka kračinovice, čo
bola jablčkovica zvaná kalvados. Tretie miesto bolo odmenené
0,75 l, štvrté miesto fľašu s 0,5 l kračinovice vyhral tím s držkovým gulášom. Aj Marek Krupica navaril chutný guláš a Deniska Poliaková priniesla orechovú a makovú štrúdľu. Bronislava
Bencová poroznášala po stoloch vlastnoručne upečené kysnuté
koláče a Julka Tomanová oškvarkové pagáčiky. Filipko Toman
pripravoval kávu a čaj. Nálada bola výborná, ľudia ochutnávali
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Deň, na ktorý sa nezabúda
Milan Rúfus:
Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh : Pre ocka jednu, druhú mame.

Pod týmto názvom vyšiel v 18.čísle týždenníka Slovenka (str.
36-39) rozhovor s prírodovedcom a dokumentaristom Tomášom
Hulíkom. Hoci precestoval takmer celý svet, stredobodom jeho
pozornosti a stálou inšpiráciou zostalo Slovensko. O našej krajine
natočil päť dokumentov, ďalšie dva chystá.
Venuje sa záslužnej
práci – svojou tvorbou
upozorňuje na ohrozené živočíšne druhy, ale
aj historické pamiatky, ktoré často nenávratne miznú priamo pred
našimi očami. V našej obci ho zaujal románsky kostolík sv. Michala
archanjela. Na fotografii je text: Klížske Hradište, zabudnutý kút.
Pre nás určite nie je zabudnutý a teší nás, že táto pamiatka k nám
priťahuje veľa turistov a návštevníkov. Možno aj fotka v Slovenke
niekoho zaujme, vyhľadá si, kde tento „zabudnutý kút“ je a príde
si ho pozrieť.
Ing. Zuzana Holáková

DIVOKÉ A KRÁSNE
SLOVENSKO

Dňa 19.5.2019 sme si v našej obci pripomenuli sviatok najdrahších bytostí – DEŇ MATIEK . Na tento deň by sa nemalo zabúdať.
Slovko mama je prvé, ktoré počujeme z úst malého dieťatka.
Mama je preň veľká istota, ktorú v živote má a mama je tá, ktorú
nadovšetko miluje. Jej srdce je plné lásky, dobrosrdečnosti, trpezlivosti, sily a starostlivosti.
Deti v predškolskom období
pristupujú ku všetkému pros- Jedna májová nedeľa už po dvadsiaty tretí raz patrí snáď najdôležitejšiemu turistickému podujatiu Po
tredníctvom citov a tak svoju stopách klížskeho opátstva. Keď sme sa pred desiatou hodinou postupne schádzali na tradičnom mieste
lásku a vďaku vyjadrili malým pri kultúrnom dome, svorne sme konštatovali, že máme pekné počasie. Prezenčná listina sa utešene
kultúrnym darčekom pre mamič- zapĺňala a je dôkazom, že neprišli iba domáci ale vďaka moderným technológiám – internetu – napríklad
ky a všetkých prítomných hostí. aj turistka z Diviak. Po príhovoroch organizátorov - predsedu KST Vlada Sasku, starostu Ing. Antona Stanku
Detské prežívanie je veľmi silné, a šéfredaktora Nového Clusu Petra Maťašeje – sa takmer osemdesiat turistov vydalo na túru. Cez Dolinu
po urbárskej ceste do Hlomného,
čo bola taká dobrá
je pre dieťa pôdou z ktorej rastie
prechádzka. Nasledoval menší
stupák na lesnú cestu
a stáva sa pokladom z ktorého
pod Suchou, kde nás prekvapil
dážď, ktorý prešiel do
čerpá celý život. Dôležitú úlohu búrky, na čo niekoľkí turisti reagovali návratom domov.
pre deti zohrávajú aj učitelia, Tesne pred odbočkou na Veľkú Suchú dážď pridal na intenzite a vznikli - neplánovane - dve skupiny.
pretože pre ne pripravujú pro- Prvá pokračovala vo výstupe, druhá ostala prečkať lejak pod korunami stromov. Dážď, blesky a hromy
stredie bohaté na vytváranie sa nepáčili malej Janke, ktorá svoju nespokojnosť dala najavo pomrnkávaním. Slniečko sa ukázalo,
silných sociálno-emocionálnych tak sme sa vybrali aj my zdolávať vrch Veľká Suchá. Na jej vrchole sme čakali na prvú skupinku, ktorá
zážitkov. Práve deň matiek pre prišla z inej strany. Oddychové chvíle sme využili na občerstvenie a prezlečenie do suchého v nádeji,
nás taký bol plný lásky, emócií že je po daždi. Čakala na nás ešte Vrch hora. Zišli sme na lesnú cestu k chate pri Suchom potoku. Až tu
a radosti. Spoločne sme si tieto vzniklo spoločné foto. Škoda len, že na ňom chýbalo veľa zúčastnených turistov. Nevadí, ideme ďalej.
chvíle vychutnali, mamičkám Lesná cesta nás priviedla na Vrch horu. Nemohli sme vynechať kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Malú
sme vložili do srdiečka darček zastávku sme využili na malé občerstvenie, veď pitný režim treba dodržiavať, musíme predsa prísť aj do
v podobe básničiek, pesni- cieľa. Volíme chodník k Rehákovi s odbočkou do Doliny k urbárskej chate Prameň. Tradičné miesto, kde
čiek, tancov a odovzdania spo- každý kto prišiel, obdržal z rúk predsedu účastnícky diplom a, samozrejme, vynikajúce klížske zámelky
mienkového darčeka v podobe s klobáskou a hríbmi. Kuchárky dostali od nás pochvalu. Spokojní a šťastní, že sme zdolali stanovenú
kvietkov. Spoločne strávené trasu, sme zaslúžene oddychovali pri kávičke a rôznych sladkostiach. Nechcelo sa veru odísť, ale aj to
musí byť. Keď som sa pre odchod cez Hôrku rozhodla ja, „chytil“ ma znovu krátky dážď. Nevadilo. Aj
chvíle boli pre nás potešením.
dážď bol tentoraz súčasťou vydareného turistického podujatia.
D. Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

Aj Suchá zmokla

REPREZENTOVALI KLUB AJ OBEC

Tlieska sa! Nie, nie, žiadne pristátie lietadla. To šofér banskobystrického autobusu práve dorazil do cieľa. Po strastiplnom 14 kilometrovom
stúpaní sme šťastne dorazili pri Horský hotel na Kráľovu studňu. Toto
naozaj veľmi pekné miesto vo Veľkej Fatre je dejiskom 56.stretnutia čitateľov časopisu
Krásy Slovenska. Zástupcovia nášho klubu, ktorý takéto podujatie organizoval v roku
2013, nemôžu chýbať. Pätnásťčlenná skupina sa po zoznámení s týmto miestom a prvými
stretnutiami so známymi pohýna. Sme vo výške 1264 metrov. Cieľ je jasný. Legendárna
Krížna. Stretáme turistky a turistov z celého Slovenska. Jednoznačne ale najväčšie
zastúpenie tu má východ. Vystúpime na
Kráľovu skalu (1349m) a postupne stúpame vyššie. Na vrchole Krížnej (1574
m) oddychujeme, robíme spoločné foto,
stretávame partiu z Uhrovca. Pri zostupe nám križujú cestu bežci Ultra preteku,
ktorý štartoval v Starých Horách. O čosi
nižšie partia z Bánoviec na čele s Mariánom
Chovancom. A zasa sme dole pri chate.
Cimbalová muzika vyhráva rezké melódie. Východniarky (ako vždy) prvé v tanci.
Ešte stretnutia s vedením vydavateľstva
Krásy Slovenska, občerstvenie, suveníry,
a vychutnávanie si jedinečnej atmosféry.
Takú chceme zažiť aj o rok. Ak sa chce niekto pridať bude vítaný. Takže v roku 2020
ideme na východ. Krásistov bude hostiť
obec Hermanovce a celé dianie bude situované do pohoria Bachureň pod Mindžovou.

Text a foto Peter Maťašeje

Štatistika nepustí a na tomto mieste konštatujem, že: na prezenčnej listine je 84 podpisov a
okrem domácich turistov prišli aj zástupcovia
Ješkovej Vsi, Bojnej, Bošian, Brodzian, D. Vesteníc, Diviak, Chynorian, Nadlíc, nemeckého
Ingolstadtu, Partizánskeho, Piešťan, Práznoviec, Topoľčian, Tesár, Turčianok a Urminiec.
A to je dôkazom, že naša turistická organizácia
a jej akcie majú cveng široko-ďaleko.

Ing. Zuzana Holáková

■ Pätnásťčlenná skupina nášho klubu
v spoločnosti Zuzany a Daniela Kollárovcov z Vydavateľstva Krásy Slovenska.
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V nedeľu dňa
12.05.2019 poriadal náš domáci
Obecný športový
klub – Automotoklub Veľký Klíž,
na trati Brody Ješkova Ves v poradí druhý závod
šesťdielneho seriálu v motokrose
region západ pod
názvom MX SPORT
CUP 2019. I napriek
nepriaznivému daždivému počasiu videli diváci a fanúšikovia motokrosu
veľké boje o každé
jedno umiestnenie

číslo 5/2019

FUTBAL
A – mužstvo

■ Andrej Stanko v plnej rýchlosti počas pretekov.

Foto – Veronika Halmová

Motokrosové podujatie MX SPORT CUP 2019
medzi jazdcami, ktorí sa na uvedenom podujatí zúčastnili a to zo Slovenska, Maďarska,
Česka a Ukrajiny. Za nepriaznivého daždivého počasia sa vydalo na rozmočenú blatistú
trať 130 pretekárov, ktorí v náročnom teréne bojovali o body do celkového hodnotenia.
Náš domáci klub reprezentovali v týchto náročných podmienkach nasledovní jazdci:
Marek NAJMAN, Simona HUDOKOVÁ, Marek LADICKÝ, Andrej STANKO a Rudolf MIHALEJE.
Simonu HUDOKOVÚ ako i Rudolfa MIHALEJE na veľmi náročnej trati sklamala technika,
ktorá nezvládla nástrahy náročného terénu
a závod nemohli dokončiť. Zvyšní traja
jazdci sa však s náročnými nástrahami Fitneska Zdenka Dobiašová
trate veľmi dobre vysporiadali a vo svojich
na Majstrovstvách Európy
kategóriách dosiahli veľmi pekné výsledky. Marek NAJMAN obsadil v najslabšej Jarné obdobie je pre fitnesku Zdenku Dokategórii do 65 ccm tretie miesto. Marek biašovú už po niekoľko sezón časom, kedy
LADICKÝ obsadil vo svojej triede junior do sa konajú najdôležitejšie a najvýznam125 ccm taktiež tretie miesto a napokon nejšie súťaže. Teraz to nebolo inak. Ešte
Andrej STANKO v triede do 250 ccm hobzačiatkom apríla (6.4.) sa konala Veľká
by obsadil tiež tretie miesto. Naši jazdci
obsadili na náročnej trati tri tretie miesta. cena Levoče. Zdenka, pre ktorú to bola
Touto cestou by sme im chceli poďakovať generálka na Majstrovstvá Slovenska,
za veľmi peknú reprezentáciu domáceho súťažila v kategórii bodyfitness do 163
cm. Tu získala veľmi pekné piate miesto.
klubu, ako i našich obcí.
Prezident OŠK-AMK Veľký Klíž Spomínané majstrovstvá sa konali v Nitre
Bc. MIHALEJE Rudolf 14.apríla. Z pretekárok, ktoré sa prebojovali do finálovej desiatky sa napokon Zdenka
dostala na stupne víťazov za celkové tretie
miesto. To ju kvalifikovalo na jej doteraz
najvýznamnejšie podujatie na akom sa
zúčastnila.
V dňoch 1.- 6.mája sa v španielskej Santa
Susanna konali Majstrovstvá Európy 2019
IFBB /EBFF v kulturistike a fitness, ktorých
sa zúčastnila aj výprava SAFKST. Už len
skutočnosť, že česť reprezentovať dostala
naša rodáčka, je historickým momentom,
ktorý vstupuje do našej histórie z hľadiska
športu. Zdenke sa síce do finálovej desiatky
postúpiť nepodarilo, no skúsenosti, ktoré
na súťaži najlepších fitnesiek Európy zís■ Jazdci AMK Veľký Klíž (zľava) Marek Lakala, jej možno, či skôr určite, napomôžu
dický, Marek Najman, Andrej Stanko. Spolu
s nimi prezident Bc. Rudolf Mihaleje. 
v napredovaní jej športovej kariéry.

Foto – Veronika Halmová
Peter Maťašeje

21. kolo/28.4. Ostratice – OŠK V. Klíž 4:3 (3:2)
Góly OŠK: Bielich Matúš, Chrenko J., Mozola M.,
Zostava: Michal A.- Chrenko I., Chrenko J.,
Maťašeje V., Marko M., - Pavlíček P., Bielich
Patrik, Grach M., Bielich Matúš – Belianský
S., Mozola M.
Striedali: Duša P., Stanko Martin
Zápas by sa dal nazvať aj dňom otvorených
dverí v obrane u oboch mužstiev. Vedenia
sme sa ujali po krásnej strele z 20 metrov
zásluhou Matúša Bielicha. Náš slabý dôraz a
nekoncentrovanosť sa prejavil o pár minút,
kde sme 2x inkasovali. Do polčasu padol gól
ešte na oboch stranách. Zlepšená obranná
činnosť v druhom polčase nám priniesla vyrovnanie. Zápas sme mohli aj vyhrať, ale v
80 min. sme nepremenili pokutový kop a z
následného protiútoku sme inkasovali.
22. kolo/5.5. OŠK V. Klíž – Klátova Nová Ves
3:4 (1:2)
Góly OŠK: Beliansky S. 2x, Chrenko Ivan,
Zostava: Michal A.- Marko M., Šimon J., Chrenko J., Maťašeje V., - Chrenko I., Grach M., Belianský S., Bielich Jakub – Mozola M., Duša P.,
Striedali: Pavlíček P., Bielich Matúš, Zrnek M.,
Derby sa odohrávalo v nepriaznivom, chladnom a daždivom počasí. Bojovný, ale slušný
zápas s miernou hernou prevahou hostí vyústil do ich vedúceho gólu z pokutového kopu.
Vyrovnať sa nám podarilo krásnou strelou
do šibenice z kopačky Ivana Chrenka. Do
polčasu sme ale po individuálnych chybách
ešte raz inkasovali. Druhý polčas sa nám
podarilo výsledok otočiť zásluhou dvoch
krásnych gólov Belianského. Naša radosť
netrvala dlho a znovu po nepochopiteľných
individuálnych hrúbkach v obrane sme zápas
nakoniec prehrali…
23. kolo/11.5. Rybany - OŠK V. Klíž 4:1 (4:0)
Gól OŠK: Beliansky S.
Zostava: Michal A.- Chrenko I., Pavlíček P.,
Zrnek M., Maťašeje V., - Bielich Matúš, Grach
M., Belianský S., Bielich Jakub – Mozola M.,
Duša P.
Striedali: Stanko Martin, Stanko Šimon, Meluš F.
Najslabší výkon v tejto sezóne sa nemohol
skončiť inak, ako našou prehrou. Už v 15.
minúte bolo 3:0 a prakticky bolo po zápase.
24. kolo/19.5. OŠK V. Klíž - Dvorec 3:0 kontumačne (hostia nepricestovali)
25. kolo 26.5. Pečeňany - OŠK V. Klíž 4:2 (0:2)
Góly OŠK: Mozola M., Marko M.,
Zostava: Michal A.- Chrenko I., Kučera J.,
Chrenko J., Maťašeje V., - Marko M., Grach
M., Belianský S., Bielich Jakub – Mozola M.,
Stanko M.
Striedali: Duša P., Pavlíček P., Šimon J.
Podobný scenár ako v niektorých predchádzajúcich zápasoch sa odohral aj v tomto
zápase. Domáci mali v prvom polčase miernu
hernú prevahu, ale boli sme to my, kto dával
góly. Defenzívna činnosť bola z našej strany
tiež v poriadku. Druhý polčas sme začali ako
zo zlého sna. Inkasovali sme už po pár sekundách a od tej doby boli domáci lepší vo
všetkých činnostiach. Znovu sme neudržali
sľubne rozbehnutý zápas a nakoniec sme
opäť prehrali. 
Mgr. Ján Najman
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