PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 9.

rok 2018

ročník XXIII.

V našej obci vítame do života nových „občiankov“
raz za dva roky.
Táto milá slávnosť sa konala v piatok 21. septembra
2018 o 15.00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Starostka obce Ing. Tatiana Sasková privítala prítomných
občanov dojímavým príhovorom a 18 - ti najmenší
obyvatelia boli obdarovaní okrem pamätného listu
aj vecným darčekom - uteráčikom, na ktorom bolo
vyšité ich meno. Mamičky boli obdarované
kvetom a dostali aj obálku, v ktorej bol
finančný príspevok. Na pamiatku sa rodičia
zapísali do pamätnej knihy.
Pekným a milým osviežením slávnosti bolo
aj vystúpenie deti z materskej školy. Malé
mamičky s bábikami v náruči spievali, tancovali a recitovali básničky. Na záver bolo
pripravené pohostenie nielen pre rodičov
ale aj pre zúčastnených príbuzných.
Anna Húdoková

HODNOTA STAROBY

Po čase
zasa aj
u nás
■ Jan Bárta (vpredu č.121) a Patrik Tybor v dvojminútovom úniku v stúpaní na Skýcovskú
horskú prémiu.
Foto - Peter Maťašeje
Cyklistika, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, akosi vždy patrí do zorného uhla priaznivcov
športu u nás. Preteky o Pohár Hlasu ľudu, či Okolo Slovenska viackrát a opakovane prechádzali
cez Ješkovu Ves. Aby sme však boli konkrétni. Pamätnou sa stala napríklad Tribečsko-Inovecká 4. etapa 29. ročníka 11. augusta 1985, kedy sme v početnom pelotóne mohli vidieť
také osobnosti vtedajšej cyklistiky akými boli Jurčo a Glajza. Súčasný prezident Slovenského
cyklistického zväzu Peter Prívara, dubnické cyklistické osobnosti Jaroslav Čaprnka a Anton
Novosad, no a predovšetkým Uwe Raab z vtedajšej NDR boli hviezdami pelotónu počas
32.ročníka v roku 1988. V spomínanom roku sme ich 12. augusta sledovali počas stúpania
na vrchársku prémiu Skýcov. Už o rok, presnejšie 8. augusta 1989, počas 33.ročníka, sme
boli na Rázdieli (Klížske lúčky) pri páske vrchárskej prémie I. kategórie. V pelotóne v onom
ročníku boli hviezdami Milan Dvorščík a Roman Kreuziger.
Zistenie, že 3.etapa 62. ročníka Okolo Slovenska povedie opäť cez Ješkovu Ves potešila
priaznivcov cyklistického športu.
(Pokračovanie na str. č. 5)

POZVÁNKY

Kultúrna komisia OZ Veľký Klíž srdečne
pozýva občanov na

Jesennú výstavu

ktorá sa bude konať v nedeľu 7.októbra
v čase od 14,oo hod. – 18,oo hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Klížskom Hradišti.
Exponáty na výstavu sa budú prijímať v sobotu 6. októbra od 15,oo hod.
•••••••••
Obec Veľký Klíž pozýva občanov na podujatie

Október – mesiac úcty k starším

ktoré sa bude konať v nedeľu 21.októbra
2018 o 15,oo hod. v priestoroch kultúrneho
domu v Klížskom Hradišti. Vystúpia Klížania
a ich hostia.
•••••••••
KST Ostrá Veľký Klíž pozýva všetkých priaznivcov turistiky na túru na vrch Rázdiel,
ktorá sa uskutoční v zmenenom termíne
21. októbra 2018 (pôvodný termín 14. október). Začiatok tradične o 10:00 hod. pri
KD v Klížskom Hradišti.

NA HODOCH U SUSEDOV

Spisovateľ Sándor Márai vo svojich Denníkoch napísal, že sa vo svojom živote stretol
s tromi mocnosťami, ktoré nás presahujú:
„Sú to Rusi, Američania a staroba.“ S nádychom humoru vystihol veľkosť a záhadu
staroby. Staroba totiž nie je len dlhý vek.
Staroba je hodnota, ktorú nedokážeme
celkom pochopiť, dar, ktorý nedokážeme
oceniť.
Človek je stvorený na obraz Boží (Gn 1,26).
Každý vek má svoju vlastnú krásu a svoje
vlastné úlohy. Sväté písmo venuje zvláštnu
pozornosť pokročilému veku. Dlhý vek sa
považuje za zvláštny znak Božej priazne
(Por. Gn 11,10-32). Vo Svätom písme sa
staroba predstavuje ako priaznivý čas
na zakončenie dobrodružstva človeka.
Staroba patrí do plánu, ktorý má Pán Boh
s každým človekom. Je to časový úsek, ku
ktorému všetko smeruje, aby sme lepšie
mohli pochopiť zmysel života. Staroba
predstavuje rozhodujúcu etapu ľudského dozrievania a je výrazom Božieho
požehnania.
V minulosti sa starým ľuďom vzdávala
veľká úcta. Jeden z najväčších antických

V sobotu 8. septembra sa pri príležitosti
(Pokračovanie na str. č. 2)
hodových slávností konali rôzne podujatia.
Priamo na námestí
bol remeselnícky
jarmok, na ktorom
svoje výrobky ponúkali aj Emília Húdoková a Ing. Zuzana Holáková. Na pódiu po príhovore
starostky vystúpili
aj deti miestnej ZŠ
s pásmom Drotárik, ktorý pripravila Mgr. Zuzana
Dolná. Nechýbali
rôzne atrakcie a,
jarmočné dobroty
a zábava pri dobrej
muzike.
Ing. Zuzana
Holáková ■ Detské folkloristky zaujali svojím prejavom. Foto – Ing. Pavol Kišac
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HODNOTA STAROBY
V mesiaci september 2018 oslávil svoje jubileum:
Dušan Kňaze
Kl. Hradište
50 rokov
Vladimír Šiška
Klíž
50 rokov
Terézia Dobiašová Klíž
60 rokov
Jozef Húdok
Kl. Hradište
60 rokov
Václav Kvarda
Klíž
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny títo
naši spoluobčania:
Anton Valúch
Kl. Hradište 
82 rokov
Anna Valúchová
Kl. Hradište
82 rokov
Františka Švecová Kl. Hradište
82 rokov
Emília Kňazeová
Kl. Hradište
83 rokov
Helena Paliatková Klíž
83 rokov
Pavel Švec
Kl. Hradište
84 rokov
Katarína Kňazeová Kl. Hradište
85 rokov
Karol Smatana
Klíž
85 rokov
Mária Belicová
Kl. Hradište
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

12.9.2018 Oliver Burianek, rodičia Petra a Viliam
OZ TU ŽIJEME – hic vivo
organizuje pre deti a dospelých

ŠARKANIÁDU

7.10.2018

t.j. v nedeľu, od 14.30 hod.
na letisku vo Veľkom Klíži.
V prípade nepriaznivého počasia
sa uskutoční v malej zasadačke
kultúrneho domu vo Veľkom Klíži.
Príďte si zasúťažiť
o hodnotné ceny
v súťaži o NAJZAUJÍMAVEJŠIEHO
doma vyrobeného šarkana.
TEŠÍME SA NA VÁS!
Na podujatí Vás už tradične
budú čakať aj AUTOVETERÁNY.

Nadišiel septembrový čas kedy bránou materskej školy prešlo 30 detí, ktoré tu našli
svoj druhý domov. Niektoré prešli bránou
prvýkrát s obavami čo ich čaká, no mnohé
z nich prostredie dobre poznajú. Poslaním našej MŠ je dopĺňať rodinnú výchovu
a všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa
výchovno- vzdelávacou činnosťou. Deti
čaká množstvo aktivít, kde očakávame
vzájomnú spoluprácu a záujem rodičov
o dianie materskej školy, pretože čím viac

MATERSKÁ ŠKOLA
DRUHÝ DOMOV DETÍ

■ Z brigády DHZ v Jalšove (viac. na str. č. 3)

Foto Mgr. Pavol Stanko

(Dokončenie zo str. č. 1)

básnikov Ovídius pred dvoma tisícročiami napísal: „Veľká bola kedysi úcta k bielovlasej
hlave.“ V dnešnej dobe si v niektorých národoch ešte vysoko vážia a ctia starobu. No v iných
kladú na prvé miesto bezprostredný úžitok a produktivitu človeka. Starých ľudí považujú
za menejcenných a odsúvajú ich do úzadia, ba neraz až na perifériu života.
Časopis Duchovný pastier priniesol túto správu: V talianskej televízii v roku 2009 odvysielali rozhovor s 84-ročným inžinierom, ktorý sa vo svojej starobe podujal na nezvyčajné
dobrodružstvo. Po odchode na dôchodok (vtedy mal 79 rokov) sa rozhodol spolu so svojou
manželkou ísť na misie do Rwandy, kam ho pozvala jedna rehoľná sestra. Jeho deti boli
z toho prekvapené a mali pochopiteľné obavy. On im jednoducho povedal, že ich už zaopatril a teraz môže spokojne odísť na misie. Chcel v starobe slúžiť Cirkvi týmto spôsobom.
Jeho misia mala medzi domorodcami silný ohlas. V Afrike majú veľkú úctu k starým ľuďom.
Ako 80-ročný prišiel s manželkou medzi ľudí, ktorí sa dožívajú najviac okolo 50 rokov.
Prišiel do prostredia, kde muž má hlavné slovo a žena je považovaná za menejcennú. Deti
nemajú žiadne slovo. Keď ide rodina po ulici, muž je vpredu, niekoľko krokov za ním ide
žena a potom kráčajú deti.
Často sa tam vyskytuje manželská nevera. Predstava, že je možné mať celý život lásku
k jednej žene, je u mnohých nereálna. On tam prišiel so svojou ženou, s ktorou všade chodili
spolu, často sa držali za ruky a bolo vidieť, že sa majú radi, akoby sa do seba zaľúbili len
nedávno. Pre tamojších ľudí to bolo silné svedectvo o manželskej vernosti a láske. Spoločne s manželkou organizovali kurzy pre snúbencov a manželov. Robili aj mnoho iných
aktivít, ktoré sa stretli s veľkou odozvou. Tento inžinier s manželkou boli obrazom múdrych
starcov, ktorí svedčili o pravých hodnotách a slúžili iným s láskou. (DP LXXXXIX,str. 52)
Svätý Ján Pavol II. píše: „Medzi kladné stránky staroby patrí hlbšie chápanie manželskej
lásky, ktorú čoraz viac očisťuje a zošľachťuje dlhá a nepretržitá vernosť; ochota slúžiť iným,
aj keď novým spôsobom, rokmi získanou dobrotou a múdrosťou i silami, čo ešte zostávajú“.
V našej spoločnosti sa starí ľudia už netešia takej úcte ako v minulosti. Pre mnohých sú
dobrí, pokým sú užitoční. Napríklad starí rodičia zadarmo postrážia vnúčatá, dodávajú
domáce potraviny, prinášajú dary k narodeninám, k meninám, k Vianociam, k promócii
či k svadbe. Potomkovia si tiež vedia oceniť, ak im starnúci rodičia či starí rodičia už
za života prepíšu nehnuteľnosť. S pribúdajúcimi rokmi a oslabeným zdravím sa všetky
tieto výhody strácajú.
Aj preto sme v našej spoločnosti nazvali október Mesiac úcty k starým ľuďom. Nech je pre
nás pripomienkou, že starým ľuďom máme prejavovať lásku, úctu, pozornosť a vďačnosť.
Nielen vtedy, keď máme z nich úžitok, ale aj vtedy, keď už nevládzu. Nielen v októbri, ale
stále. Pretože je to správne a si to zaslúžia.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

sa budú podieľať na spolupráci, tým viac
nápadov, tým viac sa budeme môcť približovať k ich predstavám. Spoluprácu budeme smerovať aj k niektorým inštitúciám ako
OZ TU ŽIJEME, Klub dôchodcov, spolupráca
s lesným pedagógom, spolupráca so ZŠ,
s OCÚ. Na pamäti budeme mať, že rodičia nám zverili svoje krehké poklady, aby
sme sa minútu za minútou, deň za dňom
k nim prihovárali a s láskou ich vychovávali.
Detská dušička je čistá a veľmi krehká
a preto našim želaním bude, aby tu zažili
veľa krásnych chvíľ a aby sa naučili veľa
nových vecí. Vám, milí rodičia, prajeme
veľa krásnych spoločných chvíľ, vzájomnú
úctu a porozumenie.
Darina Halmová, riad. MŠ

Božie zľuto-milovanie
Od stvorenia vekov Pane,
si základný kameň,
ktorý si ľudia tlčú do hlavy,
aby od teba niečo dostali.
Lásku, šťastie, lepší život,
Z dobrého manžela je divoch,
z tej čo ľúbila na stokrát,
ostal na šatách v skrini prach.
Stačí tak veľmi málo,
aby sa to všetko stalo,
nečakať na Božie zľutovanie,
veriť v ľudské milovanie.
Tam objaví sa i jeho svetlo,
všetko Božské ťa naraz stretlo.
Mgr. Mária Valná

číslo 9/2018
 V augustovom čísle NC sme
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podujatie spestrila asi 12 členná skupina na koňoch (po prvý
krát takáto záležitosť počas tohto sviatku). Svätú omšu slúžil
bývalý topoľčiansky dekan Marián Dragúň.
Za pozornosť stojí stretnutie našich ľudí s legendou regionálnej
turistiky. Je ním 83 –ročný Cyril Mikát. Ako prezradil, na vrchole
Tribeča stál po 163 krát(!), tradične, aj tentoraz prišiel na bicykli.
Podľa jeho slov by chcel číslo svojich výstupov na tento vrchol
dotiahnuť aspoň na číslo 165. Zaželajme
mu – aj takto na diaľku – nech sa mu to pri
dobrom zdraví podarí.
❖ ❖ ❖
 V centre Handlovej sa 15.septembra
začínal už siedmy ročník horského ultramaratónu a diaľkového pochodu Ponitrianska
stovka. Náročná trasa s dĺžkou 107 km
a celkovým stúpaním takmer 4000 metrov
viedla z Handlovej cez pohoria Vtáčnik
a Tribeč až do Nitry. Podujatie, ktoré je
súčasťou Slovenskej Ultratrailovej Ligy
absolvovalo 300 pretekárov. Medzi nimi
aj náš rodák Jozef Bielich s výsledným
časom 17 hodín a 12minút.
❖ ❖ ❖
 Členovia Traktor klubu v sobotu 15.
septembra zavítali do obce Nové Sady.
Konal sa tam II. ročník podujatia s názvom Novohradská brázda.
Je to súťaž v orbe domácich malotraktorov. Ďalším podujatím,
na ktorom sa zúčastnili naši traktoristi bol jubilejný 35. jarmok
v Bošanoch. Ich aktívna účasť spočívala v zapojení do prehliadky
poľnohospodárskych strojov.
❖ ❖ ❖
 Hodového bošianskeho jarmoku sa dotýka aj ďalšia správa.
Svojou remeselníckou zručnosťou sa opäť predstavili Emília Húdoková a Ing. Zuzana Holáková. Ich originálne výrobky dotvárali
jedinečnú jarmočnú atmosféru.
❖ ❖ ❖
 Ješkoviansky kostolík, to bola prvá pieseň v podaní mužského
speváckeho zboru Klížania, ktorou ešte pred začiatkom svätej
omše obohatili Hodovú slávnosť v Ješkovej Vsi. Počas svätej
omše odzneli v ich podaní štyri mariánske piesne. Veriaci, ktorí
nedeľnú bohoslužbu 16. septembra zažívali, dostali od spevákov aj hudobný darček. Tým bolo ich predstavenie v parčíku pri
kostolíku po skončení svätej omše. Spev Klížanov, rozliehajúci
sa po slnkom zaliatej Ješkovej Vsi, pripomínal okolitému svetu
hody v tejto malej obci našej farnosti.
❖ ❖ ❖
 Na podnet Urbárskej spoločnosti sa v dňoch 19. – 20. septembra
podujal Dobrovoľný hasičský zbor v Klížskom Hradišti postaviť
nové ohnisko v lokalite Jalšov. Celkovo osem hasičov pripravilo
materiál a pod vedením Karola Deviatku zhotovilo z kameňa,
betónu a liatinového disku miesto na opekanie, ktoré môže
slúžiť na tento účel dlhé roky. Zároveň je bezpečné a po ďalšej
úprave okolia sa môže stať opäť navštevovaným miestom, akým
bolo v minulosti.
❖ ❖ ❖
 Priateľské stretnutie spojené so spomienkou na majstra Ladislava
Ťažkého pri príležitosti jeho nedožitých 94.narodenín sa konalo
v sobotu 22. septembra. Začalo rozjímaním v kostole Všetkých
svätých pri speve mužskej speváckej skupiny Klížania, pokračovalo
položením venca a kvetov k hrobu spisovateľa. Program iniciovaný spisovateľskou obcou, rodinou a priaznivcami a priateľmi
Ladislava Ťažkého pokračoval v skanzene Starý Klíž. Stretnutia
sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Rudolf Šuster.

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

priniesli správu o letnom kine,
ktoré sa konalo na ihrisku Hôrka. Aby si diváci mohli pozrieť
film, bolo potrebné postaviť konštrukciu na plátno, pripraviť el.
vedenie na ozvučenie a aj osvetlenie. Aby bola atmosféra taká
ako v kine, v bufete sa robili pukance z mikrovlnky. Toto všetko
zabezpečili členovia výboru futbalového oddielu OŠK. Touto
formou im v mene obecného výboru ale aj v mene spokojných
divákov vyjadrujeme poďakovanie.
❖ ❖ ❖
 „Objavovanie za bránou brodzianskeho
kaštieľa“ ponúklo divákom nevšedný zážitok – možnosť nahliadnuť do súkromia
šľachtickej rodiny Friesenhofovcov, priblížiť ich každodenný život v brodzianskom kaštieli, spoznať ich služobníctvo
a zamestnancov a, na doteraz neznámych
a unikátnych fotografiách aj pôvodnú podobu kaštieľa - ich sídla, parku a starých
Brodzian. Podujatie sa týkalo obdobia
50.,60. a 70. rokov 19. storočia. Hovorené slovo vedúcej Slovanského múzea A.
S. Puškina Alexandry Lukáčovej striedala
hudba a spev. V interpretácii opernej speváčky Kataríny Saskovej - Ofúkanej odzneli
okrem iných aj skladby jedného z majiteľov
kaštieľa Elimara Oldenburga. Na klavíri ju
sprevádzala Zuzana Králiková - Pohůnková.
(Interpretky na spoločnej fotografii – zľava Z. Králiková-Pohůnková,
v strede A. Lukáčová, sprava K. Sasková – Ofúkaná)
❖ ❖ ❖
 Členovia Traktorklubu Veľký Klíž si na svojom hodnotiacom
stretnutí v sobotu 8. septembra na urbárskej chate Prameň pripomenuli vydarenú augustovú akciu – Stretnutie priaznivcov
traktorov. Premietanie záberov a videa z podujatia, chutný guláš
pripravený pre organizátorov, sponzorov a ostatných pozvaných,
spoločné rozhovory a komentovanie zážitkov umocnilo priateľskú
atmosféru stretnutia.
❖ ❖ ❖
 Tretí ročník Topoľčianskeho nočného behu sa konal v piatok
14.septembra.
Zúčastnilo sa ho 583 bežcov v kategórii dospelých. K tomu sa
pridalo 179 účastníkov v detskom behu a do súťaže tímov sa
zapojilo 24 tímov. Podujatie po prvý krát nabralo medzinárodný
rozmer. Medzi zúčastnenými boli aj bežci z Írska, Nemecka, Rakúska a tradične aj z Českej republiky. Ale vo výsledkovej listine
sme našli aj štvoricu účastníkov z klížskej doliny. Márius Bielich
dosiahol na sedem kilometrovej trati výsledný čas 30,34. Blanka
Mišejeová 35,14. Mária Mišejeová skončila s výsledným časom
38,48 a Paulína Maťašeje dosiahla čas 42,03.
Nočný beh sprevádzal veľký záujem divákov. Tí mohli na námestí
vidieť aj vystúpenie tanečníkov Freedo Fighters, topoľčianskych
bubeníkov Libertas a náladu elektrizovala aj tento rok bubnová
šou Campana Batucada.
❖ ❖ ❖
 V meste Šaštín-Stráže sa konajú oficiálne púte k Bazilike Sedembolestnej Panny Márie pravidelne od roku 1732. Vskutku
nevídaná tradícia pokračovala aj v tomto roku, kedy sa na púti
podľa odhadov organizátorov, zúčastnilo približne 30.000 pútnikov. Z našej obce sa jej zúčastnila skupinka šiestich veriacich.
Vyvrcholením národnej púte bola v sobotu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávnostná svätá omša za účasti slovenských
biskupov a biskupov zo zahraničia. Hlavným kazateľom bol eparchiálny biskup eparchie Parma z USA Milan Lach.
❖ ❖ ❖
 Peknou a dlhoročnou tradíciou je účasť našich ľudí na svätej
omši, ktorá sa vždy na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, koná
na Tribeči. V sobotu 15.septembra sa medzi asi 250 prítomnými
veriacimi objavila aj trojica z nášho KST Ostrá. Podujatie tentoraz
organizačne zabezpečovala obec Mankovce. Ľudia z tejto obce
robili ozvučenie, nachystali obetný stôl, varili guláš, ba dokonca

Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

NOVÝ CLUS 

4

STRETNUTIE SPOLUŽIAKOV - JUBILANTOV
„Stretávame sa od našej 50.-tky“ – tak sa
začal náš rozhovor s pani Emíliou Bielichovou, keď zavítala na obecný úrad so
žiadosťou o poskytnutie zasadačky. Termín
bol určený – piatok 21.septembra o 13,oo
hod.. Rodáci – 80.-tnici, spolužiaci, prišli
načas – niektorí, ako napr. pán Anton Greguš z okresu Zlaté Moravce, prišiel na stretávku dokonca po prvý krát. Oslávenci boli
presní, slávnosť začala podľa programu.
Po úvodnom slove organizátorky sa prítomní pomodlili na pamiatku zosnulých
spolužiakov. Starostka obce vo svojom
príhovore zablahoželala oslávencom, popriala im pevné zdravie a vyslovila želanie,
aby sa ešte dlho spolu stretávali. Spoločný
prípitok, pohostenie, spoločná fotografia
jubilantov pred obecným úradom, vzájomné rozhovory, zápis na pamätný list,
to všetko bolo v programe stretávky... Čas
rýchlo plynul a krátko pred 18,oo hod. sa
rodáci rozlúčili so slovami: „dobre sme sa
cítili, ďakujeme“. 
ts
Naši turisti počas jestvovania KST Ostrá
navštívili a zdolali mnoho pozoruhodných,
náročných, zaujímavých a vyhľadávaných
vrcholov. Vo väčších, či menších skupinkách, v náročnejších, či menej náročných
terénoch Slovenska a tiež vo viacerých
krajinách Európy a sveta. Ešte vždy však
nie je veľa takých, ktorí si môžu povedať,
že majú za sebou trojtisícovky. Preto spozorneli viacerí vyznavači aktívneho pohybu v horách, keď
zaregistrovali, že sa
to nedávno podarilo
dvom našim rodákom.

Miroslav Boldiš a Miroslav Bielich, spolužiaci zo základnej školy, dnes 53 roční,
aktívni, športovo založení muži, ktorí zaujali
už minulý rok v októbri. Vtedy sa z Malej
studenej doliny cez Téryho kuloár dostali
na hrebeň kde sa napojili na Jordánku a vystúpili na Lomnický štít. Nebola to horolezecká cesta, ale trasa pre VHT. Zostupovali
už – ako Miro Boldiš povedal - „normálkou“
do Lomnického sedla.

číslo 9/2018
▼ Spoločná snímka aj so starostkou obce
na pamiatku.

Tauern). Ide o najvyššie pohorie v Alpách
na východ od Brennerského priesmyku
a zároveň najvyššie pohorie v Rakúsku.
Jedenásťčlenná expedícia zdolala počas
ôsmich dní tri trojtisícovky. Hochschober
– 3240m., Keeskogel – 3291m. a Grossvenediger – 3674m. Posledne menovaný bol
najvyšším vrcholom, ktorý osem členov
expedície, vrátane našich dvoch rodákov, zvládli. Spýtal som sa Mira Boldiša
na detaily výstupu
na Grossvenediger.

ZDOLALI TRI TROJTISÍCOVKY

Keď spolu drali školské lavice, zaiste netušili, že o mnoho rokov neskôr budú spoločne
podnikať horolezecké túry v exponovaných
terénoch preto, aby zdolávali naozajstné
výzvy, ktoré ponúkajú naše a európske
veľhory.

Tento rok boli na Prostrednom hrote, z Térinky cez Dubkeho lávku, zostupovali potom
do Veľkej studenej doliny.
Keď KST Žochár Topoľčany pripravoval
expedíciu do Rakúska, rozhodli sa, že sa
jej zúčastnia. V dňoch18.-25.augusta robili
túry v pohorí Vysoké Taury (nem. Hohe

■ Miro Boldiš (vľavo) spoločne s Mirom Bielichom na vrchole Grossvenedigeru. Výstup
na tri trojtisícovky je pre oboch doterajším výškovým maximom.

Kde ste na túru nastupovali? Koľko hodín trvalo zdolať ho?
„ Nástup bol na Kürsinger Hütte vo výške
2558m, ráno o 5:45. hod. Vrchol sme dosiahli o 11:45 hod. Návrat na chatu bol
o 16 – tej popoludní. Celé to spolu trvalo
desať hodín.“
Prezradil tiež, že predtým ako odišli do pohoria Vysoké Taury nemali žiadnu špeciálnu
prípravu a nerobili ani kondičné výstupy.
Na otázku či to bolo fyzicky, či kondične
veľmi náročné odpovedal stručne a jasne že
nie. Aké dojmy si odniesol z tohto výstupu?
„Krásny bol už výstup šotolinovou cestou
a neskôr chodníkom na chatu Kürsinger
Hütte dolinou Obersulzbachtal. Cestou sa
nachádza viac vodopádov, salašov a vpredu
na obzore je stále vidieť „rakúsky Matterhorn“ - Grosser Geiger, na ktorý sa nám však
vyjsť nepodarilo. Ľadovce v okolí chaty sa
podľa vyjadrení miestnych priam „topia
pred očami“, ľadovec na Grossvenediger
je rozbrázdený nespočetnými trhlinami
a bez ľadovcovej výbavy by bola túra veľmi
riskantná.“
Peter Maťašeje
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Básnik Ján Badáň vydal začiatkom septembra svoju tretiu básnickú zbierku. Vyšla
v Nitrianskom vydavateľstve Naše pole pod názvom 50 rokov samoty. Knihu, ktorá si
pred samotným vytlačením vyžiadala dva roky príprav, vytlačila Martinská tlačiareň Alfaprint, s.r.o.
Autor, ktorý
debutoval
v roku 2014
prvou básnickou zbierkou
Voňavé lásky pridal druhú o dva roky neskôr (Čakanie na zázrak 2016) do svojej tretej
zbierky vybral presne sto básni.
Záujemcovia si ju môžu kúpiť vo vybraných kníhkupectvách - sietí Martinus a Panta
Rhei, tiež na internete alebo priamo u autora. Bližšie informácie o knihe prípadným
záujemcom poskytne aj redakčná rada mesačníka Nový Clus. 
Peter Maťašeje

TRETIA BÁSNICKÁ ZBIERKA

JESENNÁ SE ZÓ NA Z AHÁ JENÁ!

■ Pri kaplnke Sv. Rodiny na Cerkoch.
Celkom sedemnásť účastníkov prišlo na prvé jesenné podujatie, ktoré
bolo zároveň aj akýmsi návratom do domáceho terénu. Veď po letných
mesiacoch, kedy prevažujú zväčša individuálne (skupinové) cesty za poznaním a túry v slovenských a európskych horách už bolo aj načase.
Pravdaže, bol aj zájazd, premiérovo sme boli na trase Zlatno-Skýcov
(o všetkom sme písali), no domáca túra prišla až teraz. Po zmenách počasia a značnom
ochladení teda nie veľká účasť. Skoro všetko domáci, okrem toho bol náš člen z Partizánskeho a určite najdlhšiu cestu za prvou jesennou turistikou meral klížsky rodák
Jozef Sasko. Prišiel zo Šurianok.
Začínalo sa tradične pri Jazierku Lázeň, odkiaľ po privítaní predsedom KST Vladimírom Saskom skupina zamierila smerom
na Besiedky. Poza záhrady na kraj Zbúdova
a potom odbočka chodníkom ku kaplnke
sv. Rodiny. Tam bola prvá oddychovka,
meninové vinšovanie, prvý (a jediný) náhodne nájdený dubáčik, skupinové foto,
občerstvenie. Pokračovalo sa na romantické miesto. Dobre známe Hlboké. Oddych v tamojšej „turistickej oáze“ padol
vhod, napokon, tu sa ku nám pridal aj náš
člen z Partizánskeho. Nasledoval výstup
na 552 m. vysoký Osečný vrch. Chodíme
tam málo. To potvrdzovala aj cesta – necesta, ktorou nás viedol predseda. Všetko
však bolo v poriadku. Ani obavy z dažďa
sa nenaplnili. Zopár kvapiek predsa dobre pripraveného turistu nemôže zaskočiť. Zostup naspäť na Hlboké a návrat ku
kaplnke. Odtiaľ už len zostup tam, kde
sa to celé začínalo. Ešte krátke spoločné
posedenie a návrat domov. Bolo dobre.
Fajn a príjemne. Škoda, že ste zaváhali. Ale
máte možnosť zasa o mesiac. Stretneme ■ Juraj Sagan, jedna z osobností pelotónu,
ktorého priaznivci cyklistického športu mohli
sa na Rázdieli!
Text a foto Peter Maťašeje vidieť na našich cestách. Foto – Pavol Král

ŠKOLA OPÄŤ ZAČALA

Skončili sa prázdniny, čas oddychu, leňošenia a hier. Hovorí sa: v septembri sa
končia hračky, začne škola, oberačky. Pri
veľkých horúčavách sme ani nepostrehli, že sa vystriedali ročné obdobia. Leto
ustúpilo jeseni.
Začiatok jesene sa spája so školskými
povinnosťami. Čas beží ako voda a naše
deti, ktoré nedávno urobili prvé krôčiky,
stoja pred prvým vážnym krokom do života. Krokom, ktorý pred nimi spravilo
tisíce iných detí. Je to obdobie jedinečné
a neopakovateľné pre nich i pre nás. Školský zvonček zazvonil a otvorili sa brány
škôl, aby uvítali nesmelých prváčikov, ale
i starších žiakov v pripravených triedach.
Počas celého školského roka im budú
učitelia odovzdávať vedomosti a cenné
rady do života. Zoznámenie sa s novým
prostredím v „novopečených“ žiačikoch
vyvoláva pocit neistoty a strachu. Sú plní
očakávania, ale i zvedavosti. Starší žiaci
majú za sebou opakovanie toho, čo sa už
v minulom roku naučili, tí najmladší sa
oboznamujú s prvými čiarkami, číslami
a prispôsobujú sa novému prostrediu. Tešia
sa, že sa naučia čítať a písať, aby písmenká
v ich rozprávkovej knižke prestali byť pre
nich tajomstvom.
Škola deťom dáva základné poznatky o svete a spoločnosti. Formuje ich, aby boli
všestranne pripravené na život a prácu.
Povinnosťou každého školáka je získavať
vedomosti, rozvíjať svoje duševné a telesné schopnosti a šikovnosť.
Vzdelanie má nesmierny význam pre každého, kto chce byť dobrým odborníkom.
Nesmie sa uspokojiť len s vedomosťami,
ktoré nadobudol v škole. Učiť sa musíme
celý život. Deti sú pokračovaním života
a naplnením jeho zmyslu, nádejou našej
staroby. Raz budú pretvárať svet. Záleží
od nás, čo im dáme do vienka pre tento
životný zápas.

Anna Kňazeová

OKOLO SLOVENSKA
(Dokončenie zo str. č. 1)

Veď teamy ako francúzsky Cofidis Solutions
Crédits, belgický Quick-Step Floors, nemecká
Bora – hansgrohe a nemenej aj český Elkov
– Author sú také značky, ktoré dobre pozná
cyklistický svet. Ešte zvučnejšie sú mená
ako Francúz Julian Alaphilippe (najlepší vrchár Tou de France), holanďan Niki Terpstra,
Luxemburčan Bob Jungels, Belgičan Yves
Lampaert, Čech Zdeněk Štybar alebo Juraj
Sagan. Týchto a mnohých ďalších sme mohli
vidieť vo sviatočnú sobotu 15.septembra.
Viacero priaznivcov cyklistického športu
sledovalo na viacerých miestach pelotón
smerujúci na Horskú prémiu na Skýcov. V úniku bola dvojica pretekárov Patrik Tybor a Jan
Bárta. V čase stúpania na Skýcov mali vyše
dvojminútový náskok. Pásku na Skýcove
prvý preťal a z výhry na prémií sa tešil Tybor. Dvojica však zo svojho náskoku rýchlo
strácala. Do cieľa etapy v Nitre prišiel už
pelotón pokope. V cieli mal napokon najviac
síl Talian Matteo Pelucchi z Bory – hansgrohe.
Peter Maťašeje
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■ A – mužstvo Veľkého Klíža v aktuálnej sezóne 2018/2019.

Návrh loga - Peter Maťašeje
Realizácia - Lucia Korytárova

Horný rad zľava: Martin Stanko (tréner), Šimon Stanko, Vladimír Maťašeje, Juraj Chrenko, Matúš Kalina, Stanislav Holák, Marek Grach,
Ján Kučera, Róbert Chrenko, Marek Marko, Marek Stanko
Dolný rad zľava: Jakub Bielich, Ivan Chrenko, Samuel Belianský, Juraj Šimon, Patrik Bielich, Matúš Bielich, Tomáš Stanko, František
Meluš, Adrián Michal
Na foto chýbajú: Peter Pavlíček, Pavol Duša, Michal Kučera, Tomáš Hlavačka, Imrich Bujna, Peter Hlaváček, Kristián Káčer.
Foto – Paulína Maťašeje

5. kolo 2. 9. 2018 TJ Partizán Brezolupy - OŠK
Veľký Klíž 2 : 0 ( 1 : 0 )
Zostava OŠK: Zostava OŠK: Meluš - Chrenko
I., Chrenko J., Kalina M., Pavliček P., Bielich
P., Šimon J., Belianský S., Kučera J., Bielich
M., Stanko Š. Striedali : Holák, Stanko Martin
V zápase sa potvrdilo pravidlo „nedáš-dostaneš“. Kombinačnou hrou sme si od začiatku
vytvorili niekoľko veľmi dobrých príležitostí,
ktoré sme však vo finálnej fáze riešili zle. Ak
by v 15. minúte bolo 2 : 0 v náš prospech,
nikto na ihrisku by sa tomu ani nečudoval.
Žiaľ, postupom času sme prestali hrať našu hru, súper začal viac hrýzť a z ojedinelej
šance po rýchlej rozohrávke v 44. minúte
aj otvoril skóre zásluhou Kajabu. Pár minút
predtým dokonca nastrelil tyč našej brány.
V nadstavenom čase prvého polčasu ešte
domáci zahodili vyloženú šancu na zvýšenie
náskoku. Druhý polčas sme súpera zatlačili
na jeho polovicu, čo zase domáci využívali
na rýchle protiútoky. Jeden z nich im vyšiel
v 64. minúte, keď sa presadil Kozinka. O našej
trpkej prehre rozhodla efektivita v zakončení
oboch mužstiev.

6. kolo 9. 9. 2018 OŠK Veľký Klíž – ŠK Podhoran Krásna Ves 1 : 1 ( 0 : 1 )
Gól OŠK: Chrenko J.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Chrenko J.,
Kalina M., Holák S., Bielich P., Šimon J., Belianský S., Bielich Jakub, Maťašeje V., Kučera
J. Striedali : Grach M., Bielich M., Stanko Š.
Chrenko R., Pavlíček P.
Už v 3. minúte sa „polocenter-polostrela“ hostí
odrazila od našej tyče. O pár minút sme mali
veľkú šancu, kedy hlavičku Juraja Chrenka
bravúrne vyrazil Korček. Hostia ukazovali
kvalitu vďaka kombinačnej hre, veľakrát sme
im nechali veľa priestoru pre našu zlú organizáciu hry. V 21. minúte sa skóre zápasu menilo,
kedy strelu z väčšej vzdialenosti Michal iba
vyrazil pred seba a dobiehajúci Kern nemal
problém zakončiť - 0 : 1. V 30. minúte dostal
práve strelec gólu červenú kartu za úmyselné oplácanie. Ani to však súpera neoslabilo
a naďalej sa hral vyrovnaný futbal. V druhom
polčase sa obraz hry aj napriek vylúčeniu
príliš nezmenil. Vytúžený gól z našej strany
prišiel v 51. minúte, na veľmi dobrý center
si nabehol Juraj Chrenko a nedal brankárovi
šancu - 1 : 1. Daný výsledok sa už do konca
zápasu nezmenil, kedy pri šanciach na oboch
stranách zasiahli brankári prípadne zakončenie
nebolo riešené ideálne.
7. kolo 16. 9. 2018 TJ AC Žabokreky nad N. –
OŠK Veľký Klíž 3 : 2 (2 : 1) Góly OŠK: Bielich
P., Duša P.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Kalina M.,
Maťašeje V., Chrenko J., Marko M., Bielich P.,
Grach M., Belianský S., Bielich Jakub, Bielich M.
Striedali: Stanko Š., Káčer K., Pavlíček P., Duša P.
Naše mužstvo malo veľmi dobrý vstup do zápasu,
keď už v 4. minúte Samuel Belianský prihral
Patrikovi Bielichovi, ten si zo stopéra spravil
kužeľ a brankárovi nedal šancu – 0 : 1. Domáci
mali vyrovnanie na kopačkách v 10. minúte, ale
z úniku dvoch hráčov sa lopta odrazila od žrde
smerom von z brány. O minútu už bolo vyrovnané, keď sa center šťastne odrazil od Pukanca.
Obrat domáci dokonali o dve minúty neskôr, keď

si center do vlastnej brány hlavou vrazil Juraj
Chrenko – 2 : 1. Šance sa aj v druhom polčase
striedali na oboch stranách. Pomôcť nám k tomu
malo aj vylúčenie domáceho hráča v 62. minúte.
Nepodarilo sa nám však streliť gól, naopak,
po zlej rozohrávke strela Kučerku v 87. minúte
skončila v hornom rohu našej brány a bolo rozhodnuté – 3 : 1. Kozmetickú úpravu výsledku
stanovil v samom závere hneď po striedaní
nechytateľnou hlavičkou Pavol Duša.
8. kolo 23. 9. 2018 OŠK Veľký Klíž – TJ Ostratice 1 : 1 ( 1 : 1 )
Gól OŠK: Bielich P. (11 m)
Zostava OŠK: Meluš - Chrenko I., Kalina M.,
Maťašeje V., Chrenko J., Bielich M., Bielich P.,
Grach M., Belianský S., Bielich J., Stanko Š.
Striedali: Kučera M., Pavlíček P., Duša P.
Podľa tabuľkového postavenia mužstiev bolo
jasné, kto je v tomto zápase favoritom. Hráči
hostí to dokazovali od prvej minúty, kedy dobrým pohybom robili problémy našej obrane.
Už v 3. minúte Kalina zle rozohral a hostia
šli do prvej šance. O pár minút opäť po našej
zbytočnej strate lopty skončila snaha hostí
našim faulom. Vo vypätom zápase, kde hlavný
rozhodca udelil až 8 žltých kariet šli Ostratice do vedenia v 28. minúte, keď si na center
z pravej strany nabehol Rybár a strelou po zemi nedal Melušovi šancu - 0 : 1. V 39. minúte
po chybe obrany Ostratíc vnikol do šestnástky
Belianský, ktorý bol nedovolene atakovaný
a nariadenú penaltu premenil Patrik Bielich 1 : 1. V druhom polčase sa obraz hry zmenil,
boli sme lepším mužstvom, hostia vyrážali
do rýchlych protiútokov. Žiaľ, ani niekoľko veľmi dobrých príležitostí Juraja Chrenka, strela
Bielicha, ani Belianského neskončili za chrbtom
vynikajúco chytajúceho Marka. V 74. minúte sa
naopak dôležitým zákrokom prezentoval Meluš,
ktorý bravúrnym spôsobom zachránil strelu
po zlom odkope od našej brány. Zápas musel
byť v 86. minúte prerušený z dôvodu príchodu
záchrannej služby, pre odvoz zraneného hráča
hostí Jaroslava Crha, ktorému týmto prajeme
skoré uzdravenie.
MaS
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