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TRADIČNÁ SVADBA

Splnené očakávania, neskutočný zážitok, emócie presiaknuté do hĺbky duše, oživené tradície, spontánnosť a udivujúce výkony účinkujúcich. Že kde sme to zažili ?
V našom kultúrnom dome! Tak. Nedeľu 24.júna si budeme pamätať. Všetci tí, ktorí
tam boli. Domáci, hostia, rodáci, deti, mladí, starí, návštevníci z blízka i ďaleka.
Preplnené hľadisko spozornelo krátko po pätnástej hodine. Hovorené slovo, scénické
obrazy, spev, tance, melódie, nápaditosť, originalita,.. všetko to dobre zapadajúce
do seba vyvolávalo miestami až elektrizujúcu atmosféru. Ba podchvíľou sa zdalo,
že vidíme oživené obrázky Karola Plicku. Veď okrem všetkého to bola aj prehliadka
krásy nášho kroja. Veď sme sa naozaj presunuli v čase. Boli sme svedkami tradičnej
svadby. Takej, aká bývala, ako ju zažili naši rodičia, starí rodičia, naši predkovia.
Zvyky a obyčaje boli zobrazené v dejovej línií od dohovárania gazdiniek a kutia
plánov, ako by dobré bolo mladých dohromady dať. Potom návštevy, pytačky,
cesta do kostola, návrat veselých svadobčanov, veselie, snímanie party, začepčenie. Videli sme akoby oživený neobyčajný svet ktorý v jedinečnom prevedení
tridsiatich piatich dospelých účinkujúcich a ôsmych detí vyvolával radosť, pocit
hrdosti a možno aj pokory. Videli sme dávno zaniknutú archaickú krásu ktorú
sme so všetkými účinkujúcimi naplno nasávali aj my v hľadisku. Tu nás ponúkli

■ Nevesta so ženíchom na tradičnej svadbe.
	
Foto - Ing. Peter Holák
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■ Nevesta (Katarína Konušíková) ponúka deti koláčikmi. Nepripomína vám to obrázky Karola
Plicku? 
Foto – Ing. Peter Holák

UŽ DVADSAŤ ROKOV ...

....pôsobí u nás ako správca farnosti a náš
duchovný otec vdp. dekan Anton Kováčik.
Topoľčiansky rodák, ktorý roky detstva
a mladosti prežil v Nitre. Po vysviacke
za kňaza (8.6.1975) bola jeho prvým pôsobiskom Bytča, kde bol kaplánom. Ako
kaplán postupne pôsobil v Košeci, Dubnici
n/Váhom a na farskom úrade Žilina mesto.
Administrátorom bol v Bošanoch, v obci
Jarok, v Lednici, Horných Lefantovciach
a Motešiciach.
Na začiatku júla 1998 prišiel (v tom čase
46-ročný) do našej farnosti. Od vtedy uplynulo už dlhých dvadsať rokov. V historickom
ponímaní sa tak radí ku kňazom, ktorí u nás
pôsobili najdlhšie.
Nášmu duchovnému otcovi za jeho účinkovanie patrí veľké poďakovanie. Zároveň tiež
želanie, aby pri dobrom zdraví, s pomocou
Božou viedol našu farnosť ešte dlhé roky.
K spokojnosti svojej, jemu zverených farníkov a na slávu Božiu. 
Peter Maťašeje

pálenkou, tam ženy dobrými domácimi
koláčikmi. Do deja nenápadne vstupovalo
aj hľadisko. Tak prirodzene a nenútene.
Vedeli sme koľko úsilia, námahy, hodín
strávených na skúškach, hľadania rekvizít, kulís, prípravy krojov, technického zabezpečenia a všetkého iného bolo treba
zabezpečiť a vynaložiť. Neúnavná hlavná
iniciátorka projektu Mgr. Mária Zajacová
išla za svojim cieľom. Jej túžba sa naplnila. Tradičná svadba vo Veľkom Klíži zobrazená v scénickom spracovaní sa stala
nezabudnuteľnou. Výraznou mierou tomu
napomohli spevácke súbory Chor de Clus
a Klížania, choreografka programu Katarína
Konúšíková, predstaviteľka hlavnej úlohy
– nevesty, ako i všetci účinkujúci. Pamätáte
si, že by v našom kultúrnom dome diváci
v stoji potleskom ďakovali účinkujúcim? Ja
veru nie. A vy asi tiež. No tentoraz sa v stoji
tlieskalo, a s dojatím ďakovalo. Nechýbali
slzy spontánnej radosti. Nechýbala ľudskosť, srdečnosť. Aký to bol nezabudnuteľný zážitok. Chce sa mi veriť, že u nás
sa takých ešte dočkáme aj v budúcnosti.
Peter Maťašeje

Poznáme niekoľko období, ktorým dávame
prívlastok rok. Každý má svoj osobitný
začiatok i svoje zakončenie. Pre žiakov
základných a stredných škôl je zaujímavý
školský rok. Trvá desať mesiacov. O niečo
kratší je akademický rok vysokoškolákov.
Cirkev sa riadi liturgickým rokom, ktorý
trvá 364 až 370 dní. Všetci si však život
organizujeme podľa občianskeho roku.
Trvá 365 alebo 366 dní. Občiansky rok
kopíruje prírodný cyklus času. V ňom sa
striedajú ročné obdobia – jar, leto, jeseň,
zima.
Cirkev pozerá na čas trošku ináč. V priebehu roka nám v jednotlivých dňoch vysvetľuje celé Kristovo tajomstvo. Tento
rok, nazývaný v Cirkvi ako liturgický rok,
je jednou zo základných zložiek prejavov
našej úcty voči Pánu Bohu. Liturgický rok
rozhodne nemôžeme považovať za akúsi
cirkevnú alternatívu k občianskemu roku,
pretože svojím významom aj obsahom je
úplne odlišný. Jeho poslaním je v určených dňoch primeranými pobožnosťami
oslavovať spasiteľné dielo Ježiša Krista.
O liturgickom roku sa hovorí málo, hoci
ho každodenne prežívame. V cirkevnom
bohoslužobnom roku nejde o mechanizmus prírody a jej období, ale tu ide o duchovné skutočnosti. Bohoslužobný cyklus
presahuje náš čas a siaha až do večnosti.
Od adventu prežívame celú skúsenosť
nášho ľudského rodu. Od Vianoc do Veľkej
noci si sprítomňujeme pozemský život
Ježiša Krista a jeho obetu. Po Veľkej noci
si pripomíname Kristovo víťazstvo a jeho
dielo vo svete. Bohoslužobný kalendár
Cirkvi prijal takto do seba Božiu večnosť,
celé dejiny sveta a všetky Božie zásahy
do nich. Taktiež zahŕňa našu budúcnosť,
celý náš život i našu večnosť v Bohu.
(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci jún 2018 oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Benjamín Korec
Klíž 
50 rokov
Bibiana Gálová
Kl. Hradište 
50 rokov
Mária Spišiaková
Kl. Hradište  60 rokov
Antónia Čavojová
Klíž 
70 rokov
Katarína Paliatková Klíž
70 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

•••••

Achilovou pätou našej obce sú jej komunikácie. Hlavná cesta je cestou
III. triedy č. 1751
a patrí pod správu
TSK. Opravy porúch
vodovodu na nej zanechávajú nepekné
stopy. Potrebuje generálnu rekonštrukciu. Takisto miestne
komunikácie sú v žalostnom stave. V minulom roku obecné
zastupiteľst vo
rozhodlo o oprave
cesty v Doline a slepej ceste z Pláne
smerom na Lúku.
Táto rekonštrukcia
prebehla v máji t.r.

2.6.2018 Zuzana Španková a Ondrej Barborík
16.6.2018 Radka Grófová a Michal
Deviatka

Anna Kováčiková, rod. Bujnová

* 12.11.1945 † 9.6.2018

LITURGICKÝ ROK

(Dokončenie zo str. č. 1)

Z liturgického roku vysvitá predovšetkým
to, že kresťanstvo je spojené s dejinami,
je spojené so živou skutočnosťou tohto
sveta. Toto všetko sa prejavuje vo všetkých
liturgických slávnostiach. Podstata kresťanstva nespočíva v hlbokých úvahách ani
v knihách ani v zbierke zákonov. Podstatou
kresťanstva je Ježiš Kristus.
Bohoslužobné slávnosti Cirkvi teda nie
sú len rozjímaním o zjavených Božích
pravdách ani len povzbudzovaním k mravnému životu. Bohoslužobné slávnosti
Cirkvi sú posvätné úkony, ktorými si sprítomňujeme a prežívame udalosti našej
spásy. Bohoslužby od najstarších čias
neoslavovali len nejakú ideu, pravdu či
abstraktnú myšlienku. Cirkev od začiatku
oslavovala skutočné udalosti dejín spásy.
Oslavovala ich ako tajomstvá, ktorých
význam stále trvá, ktoré sú medzi nami
natrvalo prítomné.
Liturgia je cesta, ktorou sa ako kresťania
uberáme v ústrety Pánovi. V priebehu
liturgického roku slávime tajomstvá viery, tajomstvá zásahov do nášho života
i do ľudských dejín. Ďalej sledujeme dejiny
Božej lásky k ľuďom a najmä ich vyvrcholenie v Ježišovi Kristovi.
Túto cestu spásy si pripomíname aj
na sviatky svätých. Oni sú naši bratia a sestry. S úctou a obdivom hľadíme na tých,
ktorí sú nám vzorom, ako naplno svojím
životom odpovedali Pánu Bohu na jeho
lásku a na jeho očakávania. Takto chceme
konať aj my. Nechať sa prenikať Božou
prítomnosťou a svätosťou a šíriť okolo
seba Boží pokoj.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Na snímkach pohľady na vynovené komunikácie.
Text – Ing. Tatiana Sasková, Foto – Peter Maťašeje

K svätojánskej noci sa viazalo v minulosti viacero zvykov a tradícií. Najrozšírenejším
z nich bolo asi pálenie vatry. Tento rok sa OZ TU ŽIJEME podujalo tento zvyk obnoviť.
Horúce dni vystriedalo výrazné ochladenie. S príchodom osemnástej hodiny začali
postupne prichádzať
návštevníci na Farmu
vo Veľkom Klíži, kde
sa celé toto podujatie konalo. Zopár
slov na úvod odznelo
z úst predsedníčky OZ TU ŽIJEME Mgr. Zuzany Dolnej a pani starostky Ing. Tatiany
Saskovej. Nasledoval krátky program v podaní žiakov ZŠ Klátova Nová Ves, v ktorom
pripomenuli zvyky a tradície svätojánskej noci. Väčšina prítomných sa po programe
presunula hore na kopček, kde sa zapálila pripravená vatra. Vo voľnom programe mali
hlavne deti možnosť využiť maľovanie na tvár či zapojiť sa do aktivít pod vedením
lesnej pedagogičky. Príjemná a pohodová atmosféra vyvrcholila do záverečného
preskakovania vatry.
Za pomoc pri príprave tohto podujatia ďakujeme manželom Valným za poskytnutie
priestorov, Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž za poskytnutie dreva na vatru, Obecnému
úradu Veľký Klíž za poskytnutie stolov a lavíc, Mgr. Nadežde Bujnovej a Ing. Marianne Čavojovej za pomoc
pri príprave programu
pre deti, dobrovoľným
hasičom z Klížskeho
Hradišťa za dozor pri
vatre a všetkým ďalším
ochotným ľuďom, ktorí
nám poskytli akúkoľvek
pomoc.
Text - Mgr. Zuzana Dolná
predseda
OZ TU ŽIJEME - Hic vivo
Foto - Dana Smatanová

Svätojánska vatra
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Na záver podujatia sa už tradične odfotili spolu so starostkou obce všetci účinkujúci. 
Nepredstaviteľné. Oslavy Dňa detí bez
cesty rozprávkovým lesom? U nás nemožné.
Veď všetci toto milé a tradičné podujatie
očakávajú a tešia sa naň. Tešia sa najmä deti. Malé, väčšie, dobré, i tie trochu
neposlušné, deti z klížskej doliny,
ale aj tie, ktoré prichádzajú z blízkeho okolia. Lebo vedia, že sa to oplatí.
Jedna z takýchto zážitkových ciest sa uskutočnila v prvú júnovú nedeľu.
Deti spolu s rodičmi, ale aj ostatní návštevníci podujatia, ktoré pripravuje Kultúrna
komisia pri Ocú, sa tešili zo stretnutia s tradičnými, ale aj úplne novými rozprávkovými
postavami. Ako vždy aj tentoraz sa v lesnej
húštine schovávala banda zbojníkov, súťaž

pre deti nachystali piráti a tiež aj kráľovská rodina. V Lázni sa spokojne, nad vodnou hladinou, predvádzal vodník. Tí, ktorí
chodia pravidelne postrehli, že na Ceste

Foto - Peter Kňaze, Kračiny
paletou zábavných príležitostí. Patrila ku
nej aj možnosť previezť sa terénnym autom
v okolí chaty. Futbalisti taktiež poskytli
svoj areál a ponúkli deťom zasúťažiť si
a dospelým osviežiť sa ponúkanými
nápojmi a inými dobrotami. Jozef
Mokrý ml. spolu s dcérou Nikol povozili deti na poníkoch a deťom tváričky
opäť pomaľovala Naďa Bujnová.
Oslava Dňa detí sa vydarila. Určite treba
oceniť snahu všetkých spoločenských organizácií a ostatných dobrovoľníkov, ktorí
sa o jej úspešný priebeh zaslúžili. Deti nám
do novín písať ešte nezačali. Tak aj za ne
všetkým patrí veľké poďakovanie.
Peter Maťašeje

V ROZPRÁVKOVOM LESE
rozprávkovým lesom sa objavili mladé
čarodejnice, boli aj postavičky z Ľadového
kráľovstva a jedna neprehliadnuteľná lienka. Školský dvor MŠ sa premenil na veľké
ihrisko s viacerými súťažami, ktoré pripravili učiteľky s pani riaditeľkou. Motokrosári
z AMK pripravili streleckú vložku, poľovníci
vyskúšali deti z ich šikovnosti, hasiči z pohotovosti a Urbárska spoločnosť ponúkla
pre deti celý areál svojej chaty s pestrou

 Náš rodák, výtvarník a akademický maliar Milan Krajčo
prezentuje svoju tvorbu v Českej
republike na výstave Zrádné Lásky.
V krásnych priestoroch Slezskoostravskej galérie v Ostrave bola vernisáž výstavy 31. mája. Výstava je spoluorganizovaná s Považskou galériou umenia v Žiline
a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, sekciou kultúry.
Kurátorom výstavy je Mgr. Milan Mazúr. Výstava potrvá do 27.
júla 2018.
 Členovia Klubu dôchodcov sa stretli na pravidelnom mesačnom
posedení, ktoré sa konalo na urbárskej chate. Plánovali výlet
do Rakúska – tento sa bude konať 12. 7. Nezabudli ani na oslávencov. Milým spestrením stretnutia bola zahraničná návšteva,
ktorú priviedla ich členka. Spolu sa stretnutia zúčastnilo 21
členov a 2 hostia.

 Mužská spevácka skupina
Klížania sa v sobotu 9. júna
zúčastnila prehliadky súborov pod názvom „Valčianske
melódie“ v dedinke Valča, neďaleko Martina. Naši muži si popozerali obec, ale hlavne Valčiansku dolinu a lyžiarske stredisko
Snowland. V prostredí ako je naša Hôrka, vystúpilo 7 súborov.
Náš súbor mal na tomto podujatí úspech a my sa tešíme, že súbor
Valčan zavíta nabudúce aj ku nám.
 Detské sväté omše sa stávajú (alebo už dlhšie sú) súčasťou
života našej farnosti. Jedna z nich sa uskutočnila v stredu 13.júna.
Ako vždy ju zorganizovala Mgr. Zuzana Dolná v spolupráci so
správcom farnosti. Okrem ostatných veriacich sa aktívne detskej
omše zúčastnilo 15 detí z Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi. Dvaja
malí chlapci miništrovali a boli tam ešte dve ďalšie deti. Deti
zaspievali celkom sedem piesní. Na záver bohoslužby v mene
veriacich z Veľkého Klíža vdp. Antonovi Kováčikovi zaspievali
a zablahoželali k jeho meninám.
 Základná škola Veľký Klíž zorganizovala v spolupráci s Materskou školou Ješkova Ves Deň otcov. Podujatie sa konalo vo
štvrtok 14.júna v areáli základnej školy. Oteckovia súťažili s deťmi
v rôznych disciplínach, vrátane spoločného futbalového zápasu.
Po absolvovaní súťaží nasledovala spoločná opekačka.
 Výbor OŠK FO pozval do malej zasadačky KD v sobotu 23.júna
starostku obce, hráčov, fanúšikov a všetkých, ktorým záleží
na klížskom futbale na spoločné stretnutie v súvislosti s pripravovanými zmenami vo vedení klubu a na poste hospodára.
 Štafetu Športovej olympiády neplnoorganizovaných málotriednych základných škôl okresu Partizánske získala vlani
u nás Základná škola v Ostraticiach. Naši žiaci pretekali 26.júna
v disciplínach: beh na 50m, hod kriketovou loptičkou, hod plnou
loptou, skok do diaľky z miesta, hrali minifutbal a vybíjanú.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

■ Klížania na vystúpení vo Valči.

Foto – Anna Dobiašová
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TRADIČNÁ SVADBA V MINULOSTI A DNES – 4.časť
celá dedina vyšla
na ulicu, hlavne
deti zvedavo behali a krikom „Už
idú!“ oznamovali,
že sa blíži svadobný
sprievod. Ak išli peši, na čele sprievodu išiel starý družba a ženích s prvou
družicou. Nevesta
išla s prvým družbom za popárenými
družicami. V dávnejších časoch,
hlavne keď sa viezli
na vozoch, neboli
popárení, na jed■ Skutočne pozoruhodná fotka mladomanželov zo samého nom družbovia,
začiatku 20.storočia. Písal sa rok 1904 a manželmi sa stali na ďalších družice,
Matilda Paučeková a Gregor Kristl.
svadobčania. Muzikanti zvyčajne
Pani Anna Neštepná (1937) zaspievala túto
čakali na nich pri kostole. Ak ženích popieseň:
chádzal z inej dediny, dedinskí mládenci
1. /: Muzikanťi hrajú, hosťia sa schádzajú :/
prehradili cestu svadobnému sprievodu
a moju najmilšiu do vienka chistajú.
reťazou alebo dlhou stuhou a licitovali
2. /: Páňi muzikanťi veselo mi hrajťe, :/
nevestu. Veď nedajú svoju dievku len tak
však na mojej svaďbe viac hrať ňebuďeťe.
nejakému cudziemu. A ženích musel zaPani Mária Bielichová, z Klížskeho Hra- platiť peniazmi, pálenkou, krčahom vína.
dišťa (nar.1900), mi v roku 1976 popísala Po svadobnom obrade bolo aj okolo koszvyky na svadbe. „Na svadbu sa chodilo tola veselo. Kým išli mladí na faru, muzika
do kostola na vozoch. Z nich svadobníci hrala, mládenci spievali a tancovali, krstné
rozhadzovali koláče tým, čo sa pozerali. mamy ponúkali okolo stojacich koláčmi
Keď vyšli z kostola široká – krstná mama a pálenkou.
držala v rukách vyleštené čižmy, ktoré dal šiť Nie vždy sa veselie konalo v jednom domladoženích neveste ako dar. Okrem čižiem me. Svadobné družiny sa vrátili k obedu
mala krstná mama i palicu, tzv. dadaňu, do svojich svadobných domov. Svadobná
ktorú mala vyzdobenú pestrofarebnými hostina nebola taká náročná ako dnes:
stužkami a na vrchu bolo nastoknuté veľké svine dochovali, pálené vypálili, vajíčka,
červené jabĺčko. Keď sa svadobníci zišli pri sliepku, múku, kapustu mali zo svojho.
svadobnom stole, jablko sa rozkrájalo medzi Medzi najčastejšie pokrmy patrila slepačia
najbližšiu rodinu (rodičia, krstní, súrodenci). polievka so slížami, bravčové alebo baraPotom sa tancovalo, spievalo, jedlo, pilo až nie mäso a kapusta. Typicky svadobnými
do rána. Pri tanci musel nevestu vyvrtieť koláčmi bola calta, radostník a mrváň.
každý muž, ktorý na svadbe bol.“
Pred jedlom sa všetci na výzvu starejšieho
Keďže som chcela priblížiť svadobné zvyky pomodlili.
na dedine pred 1. svetovou vojnou, musela som siahnuť po materiáloch aj z iných Zo zápiskov pána Šimona Sasku, ktorý robieval starejšieho:
prameňov, napríklad po zbierkach piesní
B. Bartóka Slovenské ľudové piesne I, II, „Vážení svadobní hostia!
III. V notovom zápise je tam zaznačených Tu nám tento náš pán hospodár predkla43 piesní z Klíža a Klátovej Novej Vsi. Päť dá tieto dary, aby sme ich v mene božom
piesní z Klíža a tri z Klátovej N.V. môžeme požívali.
zaradiť medzi svadobné. Napr. Pozri sa, ( Pomodliť sa Otče náš a Zdravas.)
Mariška, ktorú na zvukový záznam nahral
v Klátovej Novej Vsi v októbri 1908 pod Starejší zanôti: Keť ste nás sem už pozvali,
tak nás tu už máte,
p.č. 1508. Ide skôr o pokrikovanie cestou
odtialto skôr nepójdeme, ač nám dačo
na sobáš. Citujem niekoľko strôf:
dáte.
„ Pozri sa, Mariška, na zadok do humna.
(Hovoriť.)Povedali kuchárka, naša pani
Hoj!
matka,
Tam tvoji frajeri vo dva radi stoja.
že si móžme smele brať šunku i kuriatka.
Hoj!
Vypijeme vínečko, neondlieme smädom
Stoja voňi, stoja, vohladi sa stroja. Hoj!
a pojeme kuriatka, neumreme hladom.
Na hore strielajú, Marišku pítajú. Hoj!“
Cesta do kostola bola vždy hlučná a veselá. Po jelle a po pití dáme sa do tancu,
Spievalo sa, výskalo, ba aj strieľalo. Veru stará pojme Martina a starejší Francu.

Budú tancuvať trasiaka, čardáš, potom
polku.
A pri tom si vyvrtí každý svoju holku.“
Nachádzajú sa tu ďalšie vtipné verše, ktoré
starejší hovoril pri stolovaní. Napríklad
Pýtanie vody, Pri polievke, Pri podávaní
slepačieho mäsa, Súd nad kohútom, Pri
kapuste....
Ja si pamätám na kuchára pána Karolka
Lauka, ktorý tiež prispel svojimi žartovnými
kúskami k veselosti svadobčanov. Neveste
predkladal záhadnú pečienku. Pred nevestu
položil prikrytú misu a vyzval ju, aby si
z nej vzala mäso. Keď misu odkryla, bol tam
prasačí chvostík, v horšom prípade z misy
vyskočila mačka. Kde varil pán Lauko, tam
bolo veselo.
Po občerstvení tancovali v krčme pri muzike, hlavne mladí. Pred večerou sa svadobné družiny spojili a odobrali sa do domu
nevestiných rodičov, aby ju poslednýkrát
vypýtali od rodičov a odviedli ju do domu mladého zaťa. Niekedy sa v tento čas
prevážala na vozoch aj výbava nevesty.

■ Svadobné listy boli v polovici 20.storočia
súčasťou vstupu mladých do manželstva...
Na samý vrch vyložili periny, na ktoré
sa posadil mladý pár. A tak za hlučného
sprievodu nevesta odchádzala do domu
svojho muža. Odvážanie nevestinej výbavy
sa však konalo rôzne. Raz pred svadbou,
inokedy po. Veď veselie trvalo niekoľko
dní. Za nevestinu výbavu musel mladý zať
opäť zaplatiť. V Podhradí bol zaznamenaný
zvyk, že na samý vrch na periny si sadla
kuchárka s praslicou, priadla a spievala.
Od nej si museli duchny najprv kúpiť, ak
chceli odviesť výbavu.
Mgr. Mária Zajacová
Dokončenie v budúcom čísle
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SPOZNÁVALI POVAŽIE

Keď sa vlani v novembri robil plán činnosti klubu
na nasledujúci rok za cieľ jednodňového zájazdu
bol vybraný Vršatec. Toto nádherné miesto spolu
s prírodnou rezerváciou Vršatské bradlá patrí k najjagavejším
prírodným skvostom Považia i celého Slovenska. Nepochybovali sme, že o takýto program bude záujem. Nebol. Aspoň nie
dostatočný, alebo z hľadiska turisticko-poznávacieho očakávaný.
Keď sa tesne pred zájazdom odhlásili dvaja prihlásení, v sobotu
9.júna nastúpilo do autobusu len 34 účastníkov. Okrem domácich
prišli členovia klubu z Ješkovej Vsi, Turčianok, Veľkých Bielic,
Veľkých Krštenian, Partizánskeho Topoľčian a Piešťan. V zájazde
mala zastúpenie aj Klátova Nová Ves, keďže si Veronika Králová
zavolala svoju kamarátku Dianku.
Dejstvo prvej časti sa odohrávalo na Vršatci, v srdci Bielych Karpát,
ktoré tvoria hranicu s Českou republikou. V prekrásnej skalnej
krajine sa vo výške 805 metrov nachádzajú ruiny hradu Vršatec.
Niektorí vraveli, že tam už boli, pre ďalších to bol prvovýstup
na tento pamätník dávnych čias zo sústavy považských hradov.

■ Výprava zájazdu KST Ostrá Veľký Klíž na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.
Potom sa všetci vydali na náučný okruh
Vršatské bradlá. Inštalovaných je v rámci
neho desať informačných panelov s popismi tunajšej fauny, flóry i historických
súvislostí. Účastníci zájazdu vystúpili aj
na pekný 925 metrov vysoký vyhliadkový
vrch Chmeľová. Túru zakončili tam, kde ju
začali - v obci pod ruinami hradu. Odtiaľ
smerovali do obce Pruské. Tu bol čas na
individuálny program. Niektorí spoznávali
jeho históriu, dozvedeli sa o tamojšom
pôsobení spisovateľa a kňaza Hugolína
Martina Gavloviča, pozreli si renesančný
kaštieľ s priľahlým anglickým parkom či
700–ročné tisy. Iní sa pred horúcim slnkom
občerstvovali na zmrzline, dali si obed
v miestnej reštaurácii, alebo len tak kdesi
v tieni oddychovali. Tieto chvíle zmenil
čas nástupu do autobusu a cesta na známe pútnické miesto Skalka pri Trenčíne.
Fundované slovo miestnej sprievodkyne
všetkých oboznámilo s pozoruhodnou nábožensko – historickou minulosťou tohto
miesta. Obohatení o nové zážitky, poznania,
skúsenosti a vedomosti sa všetci už o pol
piatej popoludní vrátili domov.
Peter Maťašeje

STRETNUTIE
SPRIATELENÝCH
KLUBOV

Členom Klubu dôchodcov sa podarilo
zorganizovať dlho plánované stretnutie
s dôchodcami z Kolačna. Toto sa konalo
29. mája. Stretli sme sa na polceste medzi
našimi obcami pri kaplnke Svätej rodiny.
Spolu sme sa pomodlili desiatok ruženca,
zaspievali Mariánsku pieseň a potom sme
sa pustili do hodovania. Spoločne sme
sa podelili o koláče a dobroty čo sme si
priniesli, niektorí aj opekali. Bavili sme
sa dobre, lesom znel spev, vtipy a družná
debata takmer do večera. Veríme, že toto
nebolo naše posledné stretnutie a niekedy v budúcnosti ho môžeme zopakovať
- okolnosti ukážu, či na rovnakom mieste
alebo vymyslíme inú zaujímavú lokalitu.
Stretnutia sa zúčastnilo 23 členov Klubu
z Kolačna, 8 z Klíža a skupinku doplnila
moja vnučka.

S POKOROU A MODLITBOU
Skoro každý z nás pozná ten pocit, keď si
aspoň raz za život povie - to by som chcel.
Brat oslavoval okrúhle narodeniny a želal
si zaplatiť výstup na Gerlach. Vtedy som si
povedala aj ja - to by som chcela.
Vždy ma lákalo zdolať nejaký naozaj veľký
vrchol. Myslím si, že ľudia, ktorí dokážu
snívať, sa pozerajú hore. A sny ich ženú ďalej a vyššie. To bolo prvotné rozčarovanie,
no potom som si začala klásť otázku, či to
vôbec zvládnem. Jedna vec sú sny a druhá
viera vo vlastné sily. Počasie nás najprv
vystrašilo, ale náladu v partii to nepokazilo.
Dali sme to s pokorou, ktorú treba k horám mať a s ďakovnou modlitbou pri kríži
na Gerlachu, za všetku krásu, ktorú máme
okolo a nevážime si ju. Mgr. Mária Valná

Dvadsiata šiesta

Aby to bolo jasné všetkým. Mgr. Mária Valná
je dvadsiatou šiestou osobou z klížskej
doliny, ktorá zdolala najvyšší vrch našej
krajiny. Jej úspešný výstup podčiarkuje
ešte jedno pozoruhodné prvenstvo. Je
totiž prvou ženou z Ješkovej Vsi, ktorá stála
na Gerlachu. K úspechu jej, ako i ľuďom,
s ktorými výstup zrealizovala, blahoželáme.
Zároveň pripomíname našim čitateľom, že
ak niekto bol, alebo sa chystá na takýto

■ Vzácne chvíle na vrchole Gerlachu. Mgr. Mária Valná (vpravo), v popredí Marek Makyda.
V pozadí stojí Pavol Valach, Máriin brat.
výstup, aby nám to oznámil. Sme na začiatku leta, ktovie, možno sa opäť rozšíri
zoznam tých, ktorí tam už boli.
Peter Maťašeje

NOVÝ CLUS 

6
Návrh loga - Peter Maťašeje
Realizácia - Lucia Korytárova

26. kolo 3. 6.
2018 OŠK
Veľký Klíž
– ŠK Podhoran Krásna Ves 0 : 5
(0 : 2)
Zostava
OŠK: Michal
- Chrenko I.,
Bielich Jozef,
Bielich T.,
Chrenko J.,
Kalina M.,
Maťašeje V.,
Bielich P. ,
Belianský S.,
Stanko Marek,
Bielich Jakub. Striedali: Marko M., Stanko
T., Hlavačka.
Hostia boli takmer celý zápas futbalovejší
a istejší v kombinácii. Pomohlo im k tomu
aj rýchle vedenie o dva góly, keď sa po našich chybách v 12. a v 14. minúte presadil
Strakúšek resp. Kern. Hostia umne držali
loptu a vyrážali do protiútokov, z ktorých
vždy dokázali zahroziť. Vysokou efektivitou
v zakončení pridali v druhom polčase ešte
tri góly a po našom bezduchom výkone
sme zaknihovali trpkú prehru.
14. kolo 10. 6. 2018 OFK Krásno – OŠK
Veľký Klíž 1 : 0 (1 : 0)
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Bielich
Jozef, Marko, Chrenko J., Kalina M., Bielich
P., Maťašeje V., Belianský S., Stanko T., Kňaze
M. Striedal: Kalina D.
Už v 8.min sa domáci dostali do šance,
avšak k zakončeniu hlavou pri centrovanej
lopte chýbali decimetre. V 15. minúte sa
po rýchlej lopte za našu obranu na dvakrát
presadil Turček a bolo 1 : 0. Do polčasu mali
prevahu hráči OFK, my sme sa len zriedka
dostávali k bránke súpera. V druhom polčase postupne domácim dochádzali sily, čo
viedlo k našim náznakom šancí. Naopak,
hráči Krásna sa sústredili na protiútoky,
no všetky šance zostali nevyužité.
15. kolo 17. 6. 2018 OŠK Veľký Klíž – TJ
PRI ŠM Dvorec 5 : 1 (1 : 0)
Góly OŠK: Kalina D. 2, Chrenko J., Stanko
Marek, Bielich Jakub
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Bielich
Jozef, Stanko Marek, Chrenko J., Kalina M.,
Bielich P., Maťašeje V., Belianský S., Bielich
Jakub, Marko. Striedali: Chrenko R., Bielich
T., Kalina D., Hlavačka T.
V poslednom zápase sezóny sme mali nôž
na krku. Vďaka víťazstvu sme sa mohli zachrániť v súťaži, čomu sme podvolili aj taktiku a systém na troch útočníkov. Od začiatku
sme boli viac pri lopte, hostia sa snažili
hrať na protiútoky. V 15. minúte sa skóre
zápasu menilo, keď Marek Stanko našiel
centrom Juraja Chrenka, ktorý sa presadil
medzi dvoma obrancami a hlavou nás poslal do vedenia - 1 : 0. O desať minút neskôr
mu k zakončeniu po ďalšom centri chýbali

číslo 6/2018

centimetre. Hostia mali šancu na skórovanie v závere polčasu, avšak Michal dobre
zasiahol. Druhý polčas sa niesol v znamení našej efektivity. V 49. minúte krížnou
strelou zvyšoval na 2 : 0 Jakub Bielich a to
nám prinieslo potrebný pokoj na kopačky.
v 62. minúte si centrovanú loptu od Mareka
Stanka zrazil do vlastnej brány hosťujúci
hráč a viedli sme 3 : 0. Štvrtý gól pridal v 75.
minúte obstrelením brankára Dávid Kalina
a o výsledku bolo rozhodnuté. O tri minúty
sa krásnou strelou prezentoval Hanko a trafil nechytateľne k pravej žrdi - 4 : 1. Bodku
za sezónou dal svojim druhým gólom opäť
Dávid Kalina v 84. minúte a naše víťazstvo
5 : 1 znamenalo, že 7. liga sa aj naďalej bude
hrávať na „Hôrke“. 
MaS
1.
4.

Chrenko J. 12 gólov
Belianský S., Bielich P. po 9 gólov
Kučera J. 7 gólov

5.-6.

Kalina D., Stanko Marek po 3 góly
Jakub, Chrenko I., Bielich Jozef po 2
7.-9. Bielich
góly
R., Holák, Hlavačka T., Kučera M.
10.-13. Chrenko
po 1 góle

Tabuľka súťažného ročníka 2017/2018
Z

V

R

P

Skóre

Body + / -

26 22 2

2

107:31

68

39

26 18 2

6

90:38

56

17

26 15 5

6

54:31

50

11

26 14 3

1 OFK Nedanovce
Podhoran
2 ŠK
Krásna Ves
3 TJ Sokol Pravotice
AC Žabokreky
4 TJ
nad Nitrou
5 OŠK Pečeňany

9

65:60

45

6

26 12 3 11

65:56

39

0

6 TJ Ostratice

26 11 5 10

55:44

38

-1

7 10

34:42

34

-5

4 13

49:59

31

-8

6 12

49:75

30

-9

10 TJ pri ŠM Dvorec 26 8

4 14

46:60

28

-11

11 OŠK Veľký Klíž

3 15

54:65

27

-12

7 OFK KRÁSNO
26 9
Naše
PODHORIE
8 o.z.
26 9
9 TJ Sokol Biskupice 26 8

26 8

klub

Z

V

R

P

skóre

body

16 16 0

0

174 : 29

48

16 9

1

6

82 : 41

28

16 8

4

4

57 : 51

28

16 8

3

5

59 : 56

27

1 OŠK Chynorany
Slovan
2 ŠK
Šimonovany - PE
Nový Život Veľké
3 TJ
Uherce
4 TJ Družstevník
Kolačno
5 OFK Bošany

16 7

2

7

69 : 42

23

6 TJ Slovan Oslany

16 7

1

8

66 : 68

22

7 FK Veľké Bielice

16 4

2 10

39 : 88

14

8 OFK Nedanovce

16 3

3 10

46 : 84

12

9 OŠK Veľký Klíž

16 1

2 13

22 : 155

5

Turnaj prípraviek MIX 16.6.2018
v Šimonovanoch
V. Klíž- Šimonovany 1:2 Gól OŠK: Červeň
V. Klíž- Tempo Partizánske 1:3 G: Kučera
Michal
V. Klíž- Kolačno 0:1
V. Klíž- V.Uherce 0:2
V. Klíž- Oslany 3:3 Góly OŠK: Macho-2,
Červeň
Naša prípravka obsadila so ziskom 1 bodu
6.miesto. 
MiS

Tabuľka strelcov sezóny 2017/2018
2.-3.

Konečná tabuľka prípravka MIX sezóna 2017/2018

12 TJ Rybany

26 8

3 15

31:50

27

-12

Družstevník
13 TJ
Dolné Naštice
Partizán
14 TJ
Miezgovce

26 7

5 14

39:75

26

-13

26 4

6 16

41:93

18

-21

PRÍPRAVKA
15.kolo 31.5. V. Klíž- V. Uherce 0:6 (0:3)
18.kolo 8.6. V. Klíž- Oslany 2:8 (1:4) Góly
OŠK: Bielich Boris- 2
Strelci OŠK:
1. Kučera Michal- 10
2. Bielich Boris- 9
3. Kňaze Patrik, Martiška Timotej, Malák
Michael- 1

INZERÁT
Predám zachovalý kočík BEXA ideal
po jednom dieťati. Tel.: 0911815104

OZNAMY

Obecný úrad oznamuje všetkým čitateľom, že obecná knižnica bude otvorená
každý štvrtok od 17,15 do 18,30 hod.
okrem sviatkov.
• • • • • • • •
OŠK Futbalový oddiel hľadá záujemcu
na uvoľnenú funkciu hospodára. Záujemcovia, prihláste sa na Ocú.

POZVÁNKY
OŠK FO pripravuje na nedeľu 22. júla
Turnaj o pohár starostky obce. Podrobnosti zverejníme spôsobom obvyklým
na plagátoch a obecným rozhlasom.
• • • • • • • •
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
pripravuje putovné letné kino s českými a slovenskými filmami. Premietať sa
bude vždy v piatok v inej obci. Do našej
obce príde letné kino 27.júla 2018.
Premietať sa bude na Hôrke. Bližšie
informácie na webovej stránke obce
a stránke MAS SP.

Súťaž o naj pohľadnicu
Máme leto a to je spojené s poznávaním krás
nášho Slovenska, ale mnohí sa vyberiete aj
za jeho hranice. Či to bude tam alebo tam,
spomeňte si na nás a napíšte zopár riadkov
o tom kúsku našej Zeme, ktorý budete spoznávať a kde určite zažijete zopár pekných
chvíľ. My sa budeme tešiť z vašej priazne.
Prajeme, aby vám chvíľky ničnerobenia boli
na osoh a aby ste sa domov vrátili oddýchnutí
a plní neopakovateľných zážitkov.  Red.
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