K RES ŤANSK É CHR Á M Y

Naše kostoly zvyčajne označujeme
prívlastkom Boží dom. No nie sú to len
Božie domy. Sú aj domami ľudí. Veď Boh
je náš Otec a my sme jeho synmi a dcérami. Prichádzame do kostola, aby sme
si uctili Pána Boha a prinášali mu obety.
A odnášame si bohatstvo duchovných
darov Božej milosti a lásky.
Kresťanský chrám má poslanie funkčné
a symbolické. Neraz sa v našich kostoloch
stretáme s jednotlivcami či skupinami
turistov, ktorí tam prichádzajú len pre
umenie. Správajú sa ako v múzeu alebo
na výstave. Prechádzajú sa, debatujú,
vymieňajú si postrehy a názory. Obdivujú
sochy, obrazy, nástenné maľby a iné zaujímavé predmety.
Kostol však nie je budova ako ostatné
stavby. Predovšetkým je to bohoslužobné

■ Tak, ako kedysi bývalo zvykom, že na sviatok Božieho tela boli po Klížskom Hradišti postavené oltáriky – zastavenia pobožnosti uctenia Božieho tela
a krvi. V predposlednú júnovú nedeľu naša obec zažila
opäť tú neopakovateľnú chvíľu, keď naše malé deti
lupienkami kvetov vystlali cestu pred trónom Matky
Božej, ktorý niesli mladé ženy a za nimi kráčal kňaz
pod baldachýnom so Sviatosťou Oltárnou. Obcou
zneli nábožné piesne na oslavu tohto sviatku.

Foto – Peter Maťašeje

Rozprávkový les opäť ožil

Možno sa už ani nikto nezamýšľa, kedy sa
u nás začalo s tradíciou oslavovať Deň detí
v rozprávkovom lese. A možno to ani nie
je dôležité. Podstatnejšia je skutočnosť, že
toto naozaj milé a pekné podujatie patrí

■ Najkrajšia postavička tohtoročnej cesty
rozprávkovým lesom privítala deti v areáli MŠ.

Foto – Peter Maťašeje
do kalendára kultúrno-spoločenských akcií každého kalendárneho roka. Tentoraz
pripadlo na nedeľu 2.júna.
Obecný úrad na čele so starostom obce organizačne aj materiálovo všetko

Mesačník občanov Veľkého Klíža

zastrešoval. Tradične sa pridali snáď všetky
organizácie a spoločenské združenia obce,
aby tak sviatok detí bol čo najvydarenejší.
Občianske združenie Tu žijeme, Jednota dôchodcov, Materská škola, ZŠ, hasiči, turisti,
motokrosári, poľovníci, urbárska spoločnosť aj futbalisti - títo všetci, každý svojím
dielom prispel k tomu, že cesta svetom
rozprávok bola pre deti nezabudnuteľná
a očarujúca. Navyše, keď v športovom areáli
na Hôrke mohli pobudnúť v hasičskom aute
Dobrovoľného hasičského zboru z Kuzmíc
a vyblázniť sa v pene, to už boli atrakcie,
s ktorými asi nerátali. Kto chcel, mohol si
dať pomaľovať tvár, či naučiť sa novým
tanečným prvkom. Pre všetkých bolo nachystané bohaté občerstvenie. Škoda, že
nikto z návštevníkov nikdy na priebeh podujatia nereaguje vo forme odozvy trebárs
v našich novinách. Zainteresovaní by možno radi poznali, či prečítali si, ako ich
snahu a zanietenie hodnotia
návštevníci. Ktovie, možno
o rok. Každopádne, na Ceste rozprávkovým lesom sa
stretneme zasa v roku 2020!
Peter Maťašeje
■ Veža a priečelie farského
kostola sú hotové. Prispeli
k tomu aj muži z Klíža, ktorí natreli okenné výplne
(viac v budúcom čísle).
 Foto – Dana Smatanová
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miesto, ktoré má svoju symboliku. Symbolika nevznikla sama od seba a pre seba.
Vznikla z toho, čomu mala slúžiť. Mnohé
kostoly boli postavené ako symbol Kristovho kríža. Niektoré baziliky mali tvar
kríža. V gotických kostoloch bývala svätyňa odklonená od pozdĺžnej osi chrámu.
Malo by to symbolizovať Pána Ježiša na
kríži s naklonenou hlavou. Svätyňa tak
mala naznačovať hlavu, kým chrámová
loď naznačovala ostatné Kristovo telo.
Všetky kostoly majú zvyčajne aj vežu,
niektoré významnejšie majú dve veže.
Každá veža je ako prst, ktorý ukazuje smerom hore, teda k nebu. Pripomína nám,
že cieľ nášho života je v Bohu. Gotické
oblúky pripomínajú ruky nábožne zložené
k modlitbe.
V každom katolíckom kostole je bohostánok. Zvlášť naň upozorňuje večné svetlo.
(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci jún 2019 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Gregor Dobiaš
60 rokov
Anna Marková
60 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
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SPOMIENKA
Dňa 18.júna sme si pripomenuli 6. výročie, čo nás navždy opustil a odišiel
na cestu, z ktorej niet
návratu, drahý manžel, otec a starý otec

Emil Chrenko
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Manželka, synovia a dcéra s rodinami.
OcÚ v spolupráci s rímskokatolíckou
farnosťou pozýva širokú verejnosť na
slávnostný koncert nevidiaceho speváka Maroša Bangu. Uskutoční sa v kostole Všetkých
svätých vo Veľkom Klíži
v predvečer sviatku svätých
Cyrila a Metoda 4.7.2019 o 18,30hod.
Vstupné dobrovoľné.
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Niektorí z Vás ma asi nebudú po prečítaní týchto riadkov chváliť. Budete očakávať pokračujúce
usmerňovanie v oblasti parkovania na verejných priestranstvách. Áno, táto téma je stále
živá, nedoriešená, niektorými stále nepochopená. No dnes si dovolím upriamiť pozornosť
na inú oblasť, nie kritizovať,
moralizovať - upozorniť.
ŽEBY SLUŠNOSŤ A MORÁLKA VYMRELI?
V sobotu 1. júna som sa zúčastnil na základe pozvania Dňa obce v Limbachu. Moju pozornosť, ihneď v úvode popoludňajšieho programu, upútalo vystúpenie detí zo škôlok (obecná, viacerých súkromných,
s jazykom španielskym), základnej školy a aj folklórneho krúžku. Vystúpenia na vysokej
úrovni, no nie to chcem hodnotiť. Prekvapilo ma správanie detí a ich rodičov, ktoré nevystupovali – alebo už mali po vystúpení alebo ich vystúpenie ešte len nasledovalo. Kľudne
a pokojne sledovali svojich rovesníkov, vystupujúcich.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí všeobecne u nás, je tomu úplne inak. Či sme mali
veľkonočnú výstavu, stavanie mája, Deň matiek, Jánske ohne, o pochovávaní basy už ani
nehovoriac.
Organizátori majú maximálny záujem o kvalitu jednotlivých vystúpení na spomenutých
kultúrnych podujatiach. No ich kvalitu znehodnocujú ich poslucháči. Pokiaľ vystupuje
moje dieťa, som sústredená(ý), dávam pozor. Pokiaľ vystupuje iná kategória, nesústredím
sa, nekontrolujem svoje deti. Deti vyrušujú a znižujú úroveň a snahu ďalších vystupujúcich
a tiež rušia iných. Bolo tomu tak na všetkých kultúrnych podujatiach, výraznejšie na oslave
Dňa matiek. Spievajú „Klížania“, deti pobehujú po sále, svojim hlučným prejavom narúšajú
nielen vystupujúcich ale aj poslucháčov. Rodičia sú absolútne kľudní, na správanie svojich
detí nereagujú. Pýtam sa, či toto je úcta a prejav úcty k starším, či matkám a hlavne k vystupujúcim? Vážení rodičia, takto si predstavujete výchovu svojich detí, prejav skutočnej
úcty k spoluobčanom, k námahe k nacvičenému, či človeka k človeku?
Na Jánskych ohňoch tomu bolo obdobne. Nevystupujúce deti pobehovali takmer pred
účinkujúcimi a keď nie, svojím hlučným prejavom znevažovali to nacvičené. A tu chcem
poukázať, že ich rodičia tomu nevenovali žiadnu pozornosť, im to nevadí. Vážení rodičia,
ste apatickí, nereagujete, dovolíte Vašim deťom všetko. Ale to je práve to, čomu dávate
zelenú: ignorancii druhých. Pokiaľ sa nevrátime k legitímnej slušnosti a morálke, slušnému
spolužitiu a k rešpektovaniu sa navzájom jeden druhého, skončíme ako slušná komunita
a keď to preženiem aj ako komunita Slovákov. Potom neviňme iných, spôsobíme si to sami!!!

Ing. Anton Stanko, starosta obce

RO KOVA LO Z A S T U PI T E Ľ S T VO

Poslanci obecného zastupiteľstva sa dňa 12.6.2019 stretli pod vedením starostu obce na
svojom 4. riadnom zasadaní. Po schválení programu, ktorý bol aj s pozvánkou riadne zverejnený, prerokovali jeho jednotlivé body.
Poslanci schválili dotáciu na stavebné úpravy kostola vo výške 2000 eur. Prerokovali
a schválili zámer odpredaja časti obecného pozemku v lokalite Slače pre žiadateľku Vieru
Saskovú s podmienkami. V rôznom starosta informoval:
-o
 Zhromaždení MAS (miestnej akčnej skupiny), o jej aktuálnych výzvach,
- o návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre
členov DHZO,
- o žiadosti Traktor klubu Veľký Klíž o mate
riálnu a technickú pomoc na akciu Trakto
Stretnutie priaznivcov traktorov
riáda, ktorá sa bude konať 10.8.2019,
a poľnohospodárstva sa bude konať
- o prípravách rekonštrukcie asfaltovej plochy
10.augusta 2019 na Farme Veľký Klíž.
od KD pred garáže SAD a k cintorínu. Je
Program
vyhotovený projekt, výkaz výmer a bude
sa začne
nasledovať výber zhotoviteľa.
a zraz
V rôznom poslanci diskutovali o viacerých
účastníkov
oblastiach – separovanom zbere, komposbude o 10,oohod. Srdečne vás pozývatéroch, odkladacích miestach na triedené
komodity. Tiež o vylepšení prevádzky kuchýň
me. Traktor klub Veľký Klíž
v MŠ a KD.
OcÚ
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Záujem o zachovanie kultúrneho
dedičstva v našom regióne vyústil
až do príprav novej publikácie. Jej
pracovný názov je Odetí do krásy
v obciach okresu Partizánske. Chcete
sa podieľať na jej tvorbe? Ak máte
fotografie z minulosti, na ktorých sú
naši občania v krojoch z Klíža, kroje
samostatne, tiež fotografie domov,
ktoré sa dajú nazvať ľudovými, kontaktujte autorov na mail galaxfestmail.com. Druhá možnosť je priniesť foto
na obecný úrad, kde sa zoskenujú
a vrátia sa vám späť. Využite túto
príležitosť vytvoriť dielo, ktoré bude
zdrojom poznania histórie pre ďalšie
generácie. 
Red.

K R E S ŤA N S K É C H R Á M Y 

(Dokončenie zo str. č. 1)

Podľa toho poznáme, že sme v katolíckom kostole. V bohostánku uchovávame Eucharistiu
– Kristovo telo. V prvých kresťanských časoch bohostánok nebol spojený s oltárom. Eucharistiu umiestňovali vo zvláštnej miestnosti vedľa kostola – akoby v sakristii. Táto prax
sa udržala niekoľko storočí. Až v stredoveku sa vyvinul spôsob uchovávania Eucharistie
v skrinke v stene kostola. V novoveku kresťania pevne spájali bohostánok s oltárom.
V novopostavených kostoloch už nebýva hlavný oltár ako v starších kostoloch. Býva tam
oltár tvárou k ľudu, na ktorom sa slúži svätá omša. Bohostánok sa umiestňuje v dobre
viditeľnom priestore a na čestnom mieste. V niektorých kostoloch, zvlášť v takých, ktoré
hojne navštevujú turisti, sa ukladá Sviatosť Oltárna v bočnej kaplnke.
Kresťanské chrámy neboli postavené len pre obdiv ani nie pre samotnú symboliku. Boli
postavené predovšetkým pre bohoslužby. V nich sa prináša novozákonná obeta – svätá
omša. Boží ľud sa tam zhromažďuje a stretá sa s Pánom Bohom. Pre nás veriacich by
malo byť samozrejmé, že správne chápeme miesto kostola v našom živote. Každú nedeľu
a prikázaný sviatok prichádzame na svätú omšu. V kostole sa správame dôstojne a s úctou,
primerane skutočnosti, že je to Boží dom a dom Božieho ľudu.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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BEZ KOMENTÁRA
V končiacom sa školskom roku
opúšťajú materské školy nasledovní žiaci:
MŠ Veľký Klíž
1. Viktória Bujnová
2. Karin Gúcka
3. Richard Halmo
4. Liana Kňazeová
5. Lukáš Kňaze
6. Michaela Mihaleje
7. Karolína Mihaleje
8. Barbora Najmanová
9. Mia Ondříšková
10. Michal Stanko
11. Agáta Tučeková
MŠ Ješkova Ves
1. Filip Belica
2. Tomáš Kubran
3. Izabela Naidoo
4. Samuel Peciar
5. Matiáš Šťastný
Predškolskú výchovu neabsolvoval Samuel Peciar
Školopovinné deti boli zapísané
do nasledovných základných
škôl:
Do ZŠ Veľký Klíž:
1. Liana Kňazeová
2. Mia Ondříšková
3. Filip Belica
4. Samuel Peciar
5. Tomáš Kubran
Do ZŠ Klátova Nová Ves
1. Viktória Bujnová
2. Karin Gúcka
3. Richard Halmo
4. Lukáš Kňaze
5. Michaela Mihaleje
6. Karolína Mihaleje
7. Izabela Naidoo
8. Barbora Najmanová
9. Michal Stanko
10. Matiáš Šťastný
Do ZŠ Topoľčany
1. Agáta Tučeková
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MDD - „TÝŽDEŇ
DETSKEJ RADOSTI
v MŠ“
Oslava MDD v našej Materskej škole vo Veľkom Klíži trvala celý týždeň. Program zábavy
a slávenia bol pestrý, bohatý, plný zážitkov
a prekvapení. Podelíme sa s vami o zážitky
našich detí postupne, ako sme celé toto obdobie prežívali.
1. deň oslavy MDD
„Príbeh jedného rytiera“ – interaktívny výchovnovzdelávací program, kde sa naše deti
naučili niečo o živote na hrade, zatancovali
si s pani Helen, spoznali oblečenie rytierov,
vojakov, vyskúšali si rolu kuchárov, pastierov,
vojakov, hradnej dámy a mnohé iné zaujímavosti. Deťom sa program páčil a tak plný
spokojnosti a nadšenia odchádzali popoludní
domov.
2. deň oslavy MDD
Detská športová olympiáda v MŠ - boli z nás
športovci, ktorí si vychutnali detské súťaženie
v zaujímavých aktivitách preskok, lezenie
tunelom, hádzanie, hra s loptou, preťahovanie lanom a mnohé iné. Deti boli označené
športovými číslami a farebnými tričkami
a svoje pohybové schopnosti si vyskúšali
medzi kamarátmi v MŠ. Ako to u malých detí
býva, každý bol víťaz a všetci boli rovnako
odmenení balíčkom a diplomom.
3. deň oslavy MDD
AUTÍČKA – v MŠ sme mali detské autíčka,
kde sme sa oboznámili s rolou šoférovania,
porozprávali sme sa o dodržiavaní pravidiel
cestnej premávky. Rýchlo pochopili pravidlá
prispôsobili sa disciplíne všetkých kamarátov.
Vžiť sa do tejto role vodiča nebol pre ne problém. Najdôležitejšie však bolo urobiť deťom
radosť a zanechať zážitok so spomienkou na
prežitý deň, čo sa nám aj v tento deň podarilo.
4. deň oslavy MDD
SOKOLIARI – pozvaní sokoliari priniesli deťom
dravé vtáky: sovy, sokola, orla a pod. Sokoliar
deťom zábavnou formou rozprával o živote
vtákov, k aktivite pri odpovediach vyzval deti
aj pani učiteľky. Počas rozprávania a ukážky
jednotlivých druhov vtákov sa dravce letom
dostali do bezprostrednej blízkosti detí. Z rozprávania sa dozvedeli mnohé zaujímavosti
o vtákoch a dokonca niektoré druhy mohli
pohladiť a porovnať vlastnosti peria. V závere
nechýbala spoločná fotka s orlom.
5. deň oslavy MDD
OPEKAČKA - spev detí podľa vlastného
výberu, spoločný tanec formou diskotéky
a záverečná odmena v podobe opekaných
špecialít, ktoré deti milujú. Pochutili si na
špekačkách, slanine s cibuľou, horčicou a chlebom. Týždeň plný zážitkov, interaktívneho
učenia, obdarovania sme ukončili sladkou
odmenou popoludní v podobe vláčika.
Mojim želaním je: „Nech Deň detí aj v budúcnosti krásne svieti, aby bol vždy krásny a pestrý
ako veľký farebný kvet“.
Darina Halmová, riad. MŠ

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

Niekedy sa až prekvapíme, kto všetko navštívi
našu obec. Často o takýchto nezvyčajných návštevách vie len úzky okruh zainteresovaných. Do
kategórie naozaj neobvyklých a pozoruhodných
návštev možno zaradiť predsedu filatelistického
klubu zo švédskeho mesta Lule? Zavítal k nám
v nedeľu 2.júna, keď navštívil expozíciu minerálov
Jozefa Paučeka.
❖ ❖ ❖
V zasadačke kultúrneho domu sa v pondelok
10.júna konalo pravidelné mesačné stretnutie
členov MO Jednoty dôchodcov Slovenska. Stretlo
sa ich tam dvadsaťtri. Najdôležitejšími bodmi
stretnutia boli prípravy na Olympiádu seniorov
v Partizánskom a blížiace sa 20. výročie založenia
klubu. Najbližšie sa naši seniori stretnú v pondelok
1.júla v Miloslavovej Zemi.
❖ ❖ ❖
Zhodou okolností obaja najvyšší predstavitelia
našej obce, resp. farnosti, majú rovnaké krstné
meno. Anton. Nevieme, kto všetko vinšoval starostovi obce. Za veriacich v našom farskom kostole vo štvrtok 13.júna vdp. dekanovi k meninám
v mene všetkých blahoželala Mgr. Zuzana Dolná.
Svätú omšu pri tejto príležitosti obohatila svojim
spevom mužská spevácka skupina Kližania.
V Ješkovej Vsi v nedeľu 16.júna síce spomínaná
spevácka skupina nevystúpila, no blahoželanie
malo tiež slávnostný rámec. Mgr. Mária Valná ho
podala v básni, ktorú zložila k tejto príležitosti
a ktorú v plnom znení uverejňujeme:
Teraz, keď sa pozrieme na vežu farského kostola, si
viac ako inokedy uvedomujeme potrebu mať dôstojné miesto, kde sa môžeme stretať s Ježišom. A sme
radi, že toto miesto má aj kňaza, ktorý dôstojne
a s láskou vykonáva túto službu - Vás.
Prajeme Vám veľa sily, aby sa Vám ďalšie kroky
podarili,
keď sa budete cítiť slabý, aby ste vedeli, že nie ste
sami.
Od našej Nebeskej Matky, prajeme Vám veľa lásky,
ktorá prúdi ako Duch Svätý, čo smutné duše teší.
Prajeme Vám vieru, ktorá rastie,
a prináša tak pokoj, šťastie,
nech je ako silná rieka,
z ktorej čerpá každé toto Božie dieťa.
❖ ❖ ❖
V piatok 14.júna bola Detská svätá omša. Okrem
veriacich sa na nej zúčastnilo 10 detí, z toho 5 malých speváčok, ktoré zvládli odspievať celú omšu.
❖ ❖ ❖
Upozorňujeme na možnosť hlasovať na fb profile Národnej siete rozvoja vidieka https://www.
facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
photos/?tab=albums: O najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Na profile sa nachádzajú fotografie
v siedmych kategóriách. Medzi nimi sú aj tie naše
– z územia MAS Stredné Ponitrie. Svojím hlasovaním ho môžete podporiť aj vy. Vyhodnotenie
prebehne na Agrokomplexe Nitra v auguste 2019.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje
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22.júna napokon v pohode užilo. Stredobodom
diania bola vatra. Zatiaľ čo krásne horela vystúpili
deti s folklórnym programom – naše z miestnej
materskej školy a dievčatá z folklórneho krúžku,
ktorý pôsobí v ZŠ Klátová Nová Ves a ktorý vedie
Mgr. Zuzana Dolná. Osobitným sólovým spevom
sa za doprovodu harmonikára Juraja Kňaze predstavila Miška Kňazeová. Počas podujatia niekoľko
krát vystúpila mužská spevácka skupina Kližania.
V závere sa pridali aj členky súboru Chor de Clus
a niekoľkými piesňami spoločne s mužmi spestrili
kultúrny program. Deti si užili aj veľmi obľúbené
a vždy s neutíchajúcim záujmom prežívané maľovanie na tvár. Súčasťou podujatia boli aj stánky
s občerstvením. Podával sa guláš, wafle a nápoje.
Vydarené podujatie zorganizovalo Občianske združenie TU žijeme. Mohli ho zorganizovať vďaka
(Pokračovanie na str. č. 5)

Dobrých a pekných spoločenských podujatí
ani v našej obci nikdy nie je dosť. Pálenie Jánskych ohňov postupne zapadá do
pestrej mozaiky všetkého, čím Veľký Klíž
a celá klížska dolina žije. Vlani sa začalo
s obnovením veľmi dávnej tradície, ktorou
je pálenie Jánskych ohňov. Nevieme, či si
ešte niekto pamätá, či a kedy sa takéto
zvyky u nás prechovávali. Každý si ale
pamätá na vlaňajšiu premiéru tohto podujatia. Druhý ročník sa uskutočnil (na
rozdiel od toho prvého) na letisku nad
Klížskym Hradišťom.

A veruže im chutili...

Po polroku čakania, kedy sa prihlásil náš „Cicindári tím“
do súťaže Brodziansky šúľanec 2019, nastal deň s veľkým D -22.jún.
Náš tím v zložení Mária Šusterová, Mária Hlaváčeková, Ing. Mirka Ondrušová
(rodáčka z Brodzian), Milan Matejov
a konfábel všetkého – Vlado Gašparových. Prípravy sa začali už dva dni
pred súťažou, kedy sme varili zemiaky (predpísaných 30kg), ktoré nám
pomáhali šúpať aj miestni mládenci
a dobrovoľní prísediaci. V piatok sa
zemiaky mleli, dodávkou sa viezli stoly,
kotlina a potrebné veci do Brodzian.
V sobotu pokračovalo zvlákanie ostatných potrieb – potravín. Samozrejme
sa to neobišlo bez humoru, nálada bola
Mračná sa len tak prevaľovali nad dedinou,
dobrá od samého rána (...vyzeráme
turisti „ušli“ pred dažďom z Regionálneho
ako cigáni,...bude pršať, ... zemiakmi
zrazu v susednej Klátovej Novej Vsi a okolo ■ Naši úspešní súťažiaci.
budeme kŕmiť sliepky po Klíži). Ihneď
pol šiestej navečer dážď ako z krhle. Všetci
sme naň v týchto dňoch čakali a čakáme. po príchode sme sa po prípitku pustili do roboty. Po Vladovej hlasovej a ukážkovej
Ale v tú chvíľu si ho organizátori žela- propagácii našich cicindárov sa začali ľudia zastavovať pri našom stánku (nemali sme
li najmenej. Predsa však ustal. A tak sa si už kedy vypiť, nieto sa ešte najesť, chlapci ani nefajčili). Takto sme sa zvŕtali 6 hodín
napokon udialo všetko ako malo. Niečo pokiaľ sa neminulo všetko cesto. Vtedy sme si spomenuli na slová, že ani sliepky ani my
vyše stovky návštevníkov z obce a zopár sme už nemali čo zjesť. Naše kvalitné, poctivé šúľance ocenila aj porota pod vedením
návštevníkov z okolia si sobotný večer Martina Korbeliča, ktorá nám udelila 2.miesto - za tímom Brodzian. Veľký úspech zožali
aj naše - šróbovačkou poháňané mlynčeky
na mak a orechy. Zo súťaže sme odchádzali
„Malý škôlkar putuje, so škôlkou sa rozlučuje “ - časť z piesne, ktorou unavení, ale s pocitom dobre vykonanej
sa 11 detí z našej Materskej školy vo Veľkom Klíži dňa 26.6.2019 rozlúčilo so svojimi práce, za ktorú sme si odniesli zaslúženú
kamarátmi, pani učiteľkami a so všetkými prítomnými hosťami na slávnostnej rozlúčke. odmenu.
Každodenným povinnostiam sa budú od septembra prispôsobovať Karolína M., Michaela
Za tím Mária Šusterová
M., Lukáš K., Viktória B., Karinka G., Barborka N., Agátka K., Michal S., Richard H., Lianka
Foto - Vladimír Gašparových
K., Mia O.
V materskej škole sme sa snažili o to, aby
boli na školu pripravení, aby prejavovali
radosť a záujem o nové informácie. Od
septembra sa pre tieto deti začne povinná
školská dochádzka, svoje hračky zamenia za knihy a povinnosti v škole. Snáď
sa nám to podarilo a prechod z hravého
učenia k novým povinnostiam zvládnu
bez väčších problémov. Školákom, ktorí
odchádzajú z našej materskej školy želáme
len to najlepšie predovšetkým veľa úspechov, radosti, nech na ich tvárach stále žiari
úsmev, nech robia radosť svojim rodičom,
nech nezabudnú na materskú školu, do
ktorej chodili a nech im v pamäti zostanú
tie najkrajšie spomienky. Nech žiaden mrak
nezastrie ich šťastný úsmev.
Darina Halmová, riad. MŠ
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Maľoval našich ľudí?

Slovenské národné noviny v čísle 23 z 8.
júna tohto roku priniesli, okrem iného,
takmer celostranový článok s titulkom
Nezbedný dodatok: Amen. Zabil babu
kamen... Autor Ján Čomaj sa v rozsiahlom
texte vracia ku knihe, ktorá nám urobila veľkú radosť znásobenú nečakanými
zisteniami ešte v čase keď vyšla. Matica
slovenská v roku 2002 vydala knihu Matúša Kučeru Kalendár Jána z Lefantoviec
(v čase vydania sme o nej v našich novinách
informovali).
Pre nás je kniha mimoriadne cenná v kontexte našej histórie. Ján z Lefantoviec
bol totiž benediktínky mních z kláštora
v Klížskom Hradišti. Ako sa ukázalo patril
k predstaviteľom slovenskej stredovekej
inteligencie. Spomínaný článok pojednáva
aj o tom, že kresby, ktorými Ján ilustroval
svoj kalendár (a ich reprodukcie sú súčasťou knihy) sú postavami slovenských ľudí.
Vedeckými bádaniami dospel k tomuto
záveru sám Matúš Kučera. Pravdepodobnosť, že Ján maľoval ľudí z okolia kláštora,
teda našich dávnych predkov, sa priam
natíska. Potvrdiť to však, z pochopiteľných
dôvodov, dnes už možné nie je. Kučeru,
ako sa uvádza v článku, najväčšmi zaujali
modlitby litániového charakteru, ktoré
neboli len v latinčine, ale autor ich zapísal

aj v rodnej slovenčine, tak ako
sa ľudia modlili v kostole.
Ak niekde objavíte článok tak
silne napojený na našu históriu naisto spozorniete a aj
po jeho preštudovaní tlač,
v ktorom sa objavil, rozhodne
nepustíte z rúk. Stalo sa tak
aj v tomto prípade a vzácne
pojednávanie Jána Čomaja sa
stalo súčasťou môjho archívu.
Peter Maťašeje

HORELA JÁNSKA VATRA (Dokončenie zo str. č. 4)
pochopeniu a pomoci viacerých organizácií a jednotlivcov. Ich vďaka teda patrí Urbárskej spoločnosti,
ktorá poskytla drevo na vatru. Obecný úrad Veľký
Klíž požičal stoly a lavice. AMK Veľký Klíž poskytol
stany. Lukáš Valúch elektromont zabezpečil osvetlenie
a elektroinštaláciu. DHZ Klížske Hradište uskutočnil
protipožiarne opatrenia. Klub dôchodcov pomohol pri
príprave občerstvenia. Agro Coop Klátova Nová Ves
súhlasila s použitím ich priestranstiev. Maľovanie na
tvár realizovala Mgr. Nadežda Lojek.
Text a foto Peter Maťašeje

■ Klížania si v závere podujatia pozvali k vystúpeniu aj prítomné členky Chor de Clus.

ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU

44. Ako v Kragujevaci. Lenže na rozdiel od tých
tragických udalostí spred mnohých desaťročí tentoraz toto číslo znamenalo celkom čosi iné. Štyridsať
štyri bolo účastníkov jednodňového autobusového
zájazdu Klubu Slovenských turistov Ostrá Veľký Klíž. V sobotu 15.júna
sa turistky a turisti v pomerne veľkej horúčave tých dní vybrali
spoznávať veľmi pekné miesta západného Slovenska. Presnejšie
Malých Karpát. Okrem domácich boli medzi účastníkmi zájazdu aj
ľudia z Ješkovej Vsi, členky klubu z Turčianok a Veľkých Krštenian,
členovia i nečlenovia klubu z Partizánskeho a tiež ješkovianska rodáčka z Trenčína a člen nášho klubu, klížsky rodák žijúci v Šuriankach.
Prvým miestom návštevy bol hrad Červený Kameň. Z interných
zistení vyplynulo, že to bola pre drvivú väčšinu prvá návšteva tohto
veľmi pekného skvostu našej histórie. Prekvapil nielen samotný hrad
s množstvom nádherných interiérových expozícií. Rovnako pekné
boli aj exteriéry. Rozľahlý park s oddychovými zónami, možnosťami
občerstvenia, či kúpy suvenírov. Spokojnosťou naplnení a občerstvení

všetci nastúpili do autobusu. Ten ich doviezol pri Zochovu chatu.
Tam sa začala odvíjať turistická časť programu. Na všetkých čakal
asi hodinový výstup. Nie moc náročný, no ak si znovu pripomenieme
úmorné horúčavy tých dní určitú náročnosť pripustiť môžeme. Navyše,
potrápiť ešte mohlo aj strmšie stúpanie v závere.
Povedľa Tisových skál (480 m.) sa postupovalo lokalitou nazvanou
Nad hvezdárňou (580m) nachádzajúcou sa zhruba v polovici trasy.
Na juhovýchodnom okraji pohoria Malé Karpaty sa nachádza Veľká
Homoľa (709m) – výstupový cieľ výpravy. Korunovaná je drevenou,
20,4m vysokou rozhľadňou, ktorá tvorí hlavnú turistickú atrakciu.
Postavili ju mestečká Modra a Pezinok v roku 2018, veľmi podobnú
tej predošlej. Na vrchole klížsku výpravu čakalo aj milé prekvapenie.
Prišla naša rodáčka žijúca v Bratislave, Evka Špodová. Po oddychu
a spoločnom fotografovaní nasledoval zostup do mestečka Modra. Tu bol vyhradený čas na individuálny program. Po ňom všetci
účastníci zájazdu nastúpili do autobusu a okolo trištvrte na osem
večer sa vrátili tam, odkiaľ sa ráno, v ten horúci deň, vydali na cestu
spoločného spoznávania nových lokalít.
Peter Maťašeje
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FUTBAL
A – mužstvo

26. kolo/2.6. OŠK – Biskupice 1:2 (0:0)
Gól OŠK: Bielich Patrik (11 m)
Zostava: Meluš – Chrenko I.,Grach M., Šimon J.,
Maťašeje V., - Marko M., Beliansky S., Bielich
Patrik, Bielich Jakub – Stanko M., Duša P.,
Striedali: Pavlíček P., Kučera Michal, Stanko
Šimon
Vo vyrovnanom zápase s minimom šancí na
oboch stranách sa zrodilo napokon víťazstvo
hostí. Zápasu by viac pristala remíza, ale hostia boli nakoniec šťastnejší. Po bezgólovom
1. polčase šli hostia do vedenia po strele
z asi 20 m. Za pár minút sa nám podarilo
vyrovnať z 11-ky, ale vzápätí tú istú výhodu
využili aj hostia. V závere sa nám už vyrovnať
nepodarilo…
Mgr.Ján Najman
14. kolo/9.6. Krásno - OŠK 4:2 (3:2)
Góly OŠK: Bielich Patrik (11 m), Beliansky S.,
Zostava: Michal A. – Chrenko I., Šimon J.,
Chrenko J., Maťašeje V., - Marko M., Grach
M., Bielich Patrik, Bielich Jakub – Beliansky
S., Duša P.,
Striedali: Pavlíček P., Kučera Michal, Meluš F.,
Zápas sa začal vo veľkom teple a dusne, čo sa
podpísalo na dĺžke nabehaných kilometrov.

LETNÁ SEZÓNA
Otáčame ďalší list v kalendári, v poradí

už siedmy.
V školách sa rozdávali vysvedčenia. Že
skončil ďalší školský rok nás upozornili
aj tablá, ktoré sa v týchto letných mesiacoch objavujú s úplnou pravidelnosťou vo
výkladných skriniach obchodov a my bez
rozdielu veku a bez rozdielu či tam máme
alebo nemáme známu tvár, sa pred nimi
pristavujeme, s troškou nostalgie spomíname a porovnávame. Ste iní, ako sme kedysi
boli my, lebo aj doba je celkom iná, a teda
aj vaše tablá sú iné.
Brány škôl sa zatvorili a početnejší pohyb
školopovinných detí a mládeže bolo okamžite poznať v uliciach. Našu mlaď plnú túžby
a nádeje o bezstarostný život čakajú dva
letné mesiace vytúžených prázdnin. Čas
na oddych, šport, opaľovanie, kúpaliská.
Poniektorí sa chystajú zdolať aj končiare
našich veľhôr. Letná ponuka je neobmedzená. Každý si z nej vyberá podľa svojej
vôle a možností. Mnohí mladí ľudia stoja na

Turnaj bude !
OŠK futbalový oddiel pozýva všetkých
na futbalový turnaj o Pohár starostu obce. Uskutoční sa 13.júla so začiatkom o
13- tej hodine. Okrem domácich sa ho
zúčastnia mužstvá z Klátovej Novej Vsi
a Slažian. Štvrté zúčastnené mužstvo
bude oznámené dodatočne.

číslo 6/2019

Kondične veľmi slabý zápas z oboch strán.
Do vedenia sme šli zásluhou Belianského,
ktorý otvoril skóre tvrdou strelou z vnútra
šestnástky. Domáci držali o čosi rozumnejšie
loptu, ale z rýchleho protiútoku sme vybojovali 11-ku, ktorú Patrik Bielich premenil. Do
polčasu sa domácim podarilo skóre otočiť.
Po ďalších taktických chybách a chýbajúcej
disciplíne sa domáci tešili z víťazstva.
15. kolo/15.6. OŠK – Malá Hradná 4:1 (0:1)
Góly OŠK : Beliansky S. (2x), Marko Marek,
Bielich J.,
Zostava: Michal A. – Chrenko I., Šimon J.,
Chrenko J., Maťašeje V., - Marko M., Grach
M., Kučera Ján, Bielich Jakub – Beliansky
S., Duša P.,
Striedali: Stanko Marek, Pavlíček P., Meluš F.,
Posledný zápas nám začal chutiť až v druhom
polčase. Z ojedinelej šance sme prvý polčas
prehrávali 0:1. Po polčase nám na počudovanie neustále hašteriví hostia pomohli
stupňujúcimi hádkami zápas otočiť. Druhý
polčas sme boli aktívnejší, čo sa prejavilo
v góloch Belianského z priameho kopu, Mareka Marka po peknom prieniku Maťašejeho,
Jakuba Bielicha po peknej akcii a záverečnom
góle Belianského po nájazde. K nášmu šťastiu
sme vyhrali, ale mrzí veľa nepremenených
vyložených šancí. Pochvalu si zaslúži aj výkon Paľa Dušu, ktorý odviedol pre mužstvo
veľa čiernej roboty a taktiež potešil výkon
Maťašejeho.
Ing. Stanislav Holák

Tabuľka strelcov nášho mužstva po skončení súťažného ročníka 2018/2019
1.Samuel Beliansky
- 8 gólov
2. Patrik Bielich
- 5 gólov
3. Marek Mozola 
- 4 góly
4. -5. Martin Stanko
Juraj Chrenko 
- po 3 góly
6. – 8. Pavel Duša, Marek Grach,
Marek Marko 
- po 2 góly
9. – 14. Vladimír Maťašeje,
Šimon Stanko, Ján Kučera,
Ivan Chrenko, Matúš Bielich,
Jakub Bielich – po jednom góle.
Spracoval Peter Maťašeje
Tabuľka po skončení súťažného ročníka
2018/2019
I.trieda MO Bánovce n/B. a Partizánske
1. Žabokreky n/N 24 18 0 6 68:23 54
2. Pravotice
24 15 3 6 46:21 48
3. Ostratice
24 15 3 6 69:43 48
4. Krásna Ves
24 12 7 5 60:42 43
5. Klát. N.Ves
24 13 4 7 66:38 43
6. Krásno
24 11 6 7 50:43 39
7. Biskupice
24 10 6 8 45:40 36
8. Dvorec
24 9 3 12 49:52 30
9. M. Hradná
24 8 4 12 39:6 28
10. Rybany
24 7 6 11 34:50 27
11. Pečeňany
24 7 4 13 39:52 25
12. Veľký Klíž
24 5 3 16 38:57 18
13. Brezolupy
24 1 1 22 11:89 4

prahu dospelosti. Vo vzrušenom očakávaní
čo im život pripravil, či im odhalí vlastnú
budúcnosť. Niektorí prežívajú svoju a vždy
veľkolepú lásku, ktorú stretli už v školských
laviciach, na výlete alebo zábave. Skončilo sa
prvé dejstvo na javisku života mladých ľudí.
Rodičia a čo my? Končí sa nám obdobie
napätia a nervozity, ktoré sme prežívali
so svojimi veľkými deťmi. Starosti, radosti
a povinnosti o ne nás neopustia po celý
život. Aj pre nás skôr narodených je tu čas
na oddych a využitie voľného času. Správny
odpočinok je totiž predpokladom dobrého
zdravia a duševnej pohody.
Využime dovolenku, letnú hojnosť darov
slnka, vody, prírody na načerpanie nových
síl pre ďalšie všedné dní nášho života.
Anna Kňazeová

Majstrom sveta po druhý raz
Poľské mesto Toruň usporiadalo v dňoch
24.3. - 30.3.2019 - 8. Halové majstrovstvá
sveta v atletike veteránov. S oneskorením, ale
predsa by sme sa k tomuto podujatiu veľmi
radi vrátili. Zaznamenali sme, že z 10 cenných
kovov, ktoré slovenská výprava získala boli
tri zlaté medaile. A jednu z nich vybojoval
rodák z Klížskeho Hradišťa!
Milan Beliansky si titul World Champion
vybojoval v disciplíne M70, beh 60m cez
prekážky s víťazným časom 10,15 sekundy.
Tento náš rodák, žijúci v Bratislave si takto
rozšíril svoju bohatú medailovú zbierku. Už
sme o jeho úspechoch informovali aj v minulosti. Sme radi, že tak môžeme urobiť aj
tentoraz.
Peter Maťašeje

TURISTI TENTORAZ REPREZENTOVALI V KLÁTOVEJ NOVEJ VSI

Medzi 89 zaregistrovanými turistkami a turistami na Regionálnom turistickom zraze
bola aj 18-členná výprava z nášho KST Ostrá. Konal sa v dňoch 21.-23. júna v susednej
Klátovej Novej Vsi, kde ho spoločne zorganizoval tamojší KST Kostrín v spolupráci s obcou
a RR KST Topoľčany. Do areálu základnej školy, ktorý sa stal centrom podujatia, prišli
zástupcovia 11 obcí a miest nášho regiónu. Po všetkých stránkach výborne zorganizované podujatie mohlo a zaiste tešilo všetkých, ktorí sa naň vybrali. Už v sobotné ráno
sa nám pri príchode objavila pred očami v červených farbách odetá klátovská turistická
družina. Fungovala bezchybne. Pešia túra, cyklistická časť podujatia, kultúrno - športové
a vedomostné súťaže, to všetko a ešte veľa iného vyslalo dobrý signál o tom, čo sme
možno ani dosť dobre nevedeli. U susedov majú naozaj dobre fungujúci a dobre zorganizovaný klub, ktorý si pod vedením predsedu Michala Gracha s organizáciou podujatia
takýchto rozmerov dobre poradil. Uvidíme o rok. Štafetu organizovania Letných zrazov
turistov preberie KST ATK Javorina Jacovce. 
Peter Maťašeje
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