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Práce pokračujú
Vždy, keď dáme niečo do opravy, netrpezlivo čakáme, kedy sa nám to vráti. Myslím si,
že viacero z nás je zvedavých na stav rekonštruovanej sochy sv. Margitky. Žiaľ, v tomto
roku sa ešte na svoje miesto nevráti. Nakoľko stav jej poškodenia bol výrazný, ani jej
reštaurovanie nie je jednodňovou či jednomesačnou záležitosťou. Takisto je potrebné
dať do poriadku aj podstavec, na ktorom stála a veríme, že ešte nejaké to storočie bude
stáť. Všetko to si vyžaduje určitý čas. Časť
prác na podstavci sa už vykonala v druhej
polovici augusta. Zvyšok sa uvidí po konzultácii s reštaurátorom. Budeme radi, ak,
spolu s nami, budete ešte nejaký ten mesiac
trpezliví.
OZ TU ŽIJEME

■ V krátkej dobe už druhýkrát po sebe sme zažili a mohli vidieť návštevu
automobilových veteránov. Tentoraz ku nám zavítali zo svojho zrazu
na Duchonke (viac o podujatí na str.č.6).
Foto – Lucia Kovárová
■ Pri renovácii podstavca
sochy dvaja z viacerých
brigádnikov, ktorí sa zapojili k výzve občianskeho
združenia. Na snímke Jozef Bielich (vľavo) a Benjamín Korec odstraňujú
pôvodnú omietku.
Foto – Dana Smatanová

POZVÁNKY

KST OSTRÁ Veľká Klíž Vás srdečne
pozýva na detskú jesennú turistku,
ktorá sa uskutoční 7.9.2013, t.j. v sobotu.
Cieľ: Dražovce – Zobor. Cena na osobu
4€. V prípade nepriaznivého počasia
je pripravený náhradný program.
Nahlásiť sa môžete u Dany Smatanovej
a Mgr. Zuzany Dolnej.
•••
KST Ostrá Veľký Klíž organizuje
autobusový zájazd, ktorého cieľom je
výstup na Kráľovu Hoľu.
Trasa: Šumiac- Kráľova Hoľa-Telgárt
Termín: sobota 21. september
s odchodom o 5:00 hod.
Prihlásiť sa môžete u Danky Smatanovej
alebo u Vladimíra Sasku.
Cena: členovia 7,- € nečlenovia 9,- €.
•••
Kultúrna komisia pri OcÚ V. Klíž
poriada
v nedeľu 6. októbra 2013
Jesennú výstavu
v areáli miestnej materskej škôlky.
V prípade nepriaznivého počasia sa
výstava bude konať v KD.
Exponáty prineste a príďte vytvoriť
v sobotu 5. októbra.
Tešíme sa na vaše nápady a bohatú účasť.

■ Vyhlasovanie výsledkov prinieslo radosť
domácicm fanúšikom. Na najvyššom stupni
víťaz kategórie MX2 hoby Andrej Stanko (viac
o motokrosových pretekoch na str.č.5.).

Foto – Ing.František Macúch

VYTRVALÁ VIERA
K základným vlastnostiam viery patrí vytrvalosť. V Liste Hebrejom čítame: ,,Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred
sebou, s očami upretými na Ježiša.
Od neho naša viera pochádza a on ju privedie k dokonalosti“(Por. Hebr. 12,1 -2).
Cieľom viery je život s Ježišom Kristom,
snaha čo najviac sa mu pripodobniť a napokon dosiahnuť večnú spásu. Pre naplnenie tohto cieľa sa viera nevyhnutne spája s čnosťou vytrvalosti.
Viera je vytrvalá vtedy, keď neprestane,
keď sa nestratí pod žiadnym vnútorným
ani vonkajším tlakom. Vnútorný tlak, ktorý vieru ohrozuje a negatívne na ňu pôsobí, je v samom človekovi. Sú to napríklad
jeho zlé sklony, ktoré neovláda, hriechy,
ktorých sa predtým chránil a teraz sa im
nevyhýba, pochybnosti vo viere, ktoré sa
nesnaží vyriešiť. Skrátka je to život, ktorý
nezodpovedá zásadám viery. Pod týmto
tlakom sa viera oslabuje a pozvoľne sa
stráca.
Ak si chceme uchovať vzácny dar viery,
potrebujeme mať ,,oči upreté na Ježiša,
od ktorého naša viera pochádza“ - ako
píše autor Listu Hebrejom. Oči upreté
na Pána Ježiša má ten, kto žije stále v spojení s ním modlitbou, pravidelným očisťovaním svojej duše a prijímaním Božej
posily prostredníctvom sviatostí. Takto
odoláme i všetkým vonkajším tlakom
proti viere. Pomôže nám Pán Ježiš, ktorý
(Pokračovanie na str. č. 3)
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Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke
 Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň
i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej
tradičnej kultúry Hontu. Dáva návštevníkom
do povedomia bohaté kultúrne tradície nášho
ľudu a to nielen tým, že predstavuje ľudovú
kultúru javiskovou formou, ale predovšetkým tým, že návštevníkom priblíži, z čoho
kultúrne dedičstvo pramení. Už 18.ročník
tohto čoraz vyhľadávanejšieho podujatia sa
konal v dňoch 16. – 17.augusta. Je známe, že
už niekoľko rokov navštevujú obec Hrušov
v čase slávností aj naši občania. Nikdy síce nie
v nejakom väčšom počte, ale predsa. Tentoraz
podujatie videlo šesť veľkoklížancov ktorí
tu, navyše, okrem iného, stretli manželskú
dvojicu – rodákov z klížskej doliny.
 Pri príležitosti topoľčianskych hodov, ktoré sa konali 18. augusta 2013,
vystúpila v Topoľčanoch na námestí
hudobná skupina z Francúzska pod
vedením Christine Leguy, dlhoročnej priateľky členov SSPF Topoľčany.
Záverečné, francúzsko-slovenské soirée prebiehalo v nedeľu večer u nás,
vo Veľkom Klíži. Francúzske piesne
a tance sa miešali spolu so slovenskými a pre zúčastnených znamenali jeden nezabudnuteľný večer.
 Na urbárskej chate sa v pondelok
19. augusta stretlo dvadsaťštyri členov
MO Jednoty dôchodcov Slovenska.
V príjemnom prostredí a v dobrej nálade oslávili významné životné jubileá.
Mária Dobiašová a tiež Vendel Varga sa
dožili 80-tich rokov, k čomu im všetci
úprimne zablahoželali. K dobrej nálade prispel aj Juraj Kňaze, ktorý im hral
na harmonike.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Našej Katke a Jurajovi
Dňa 19. augusta nám bolo príjemné
posedieť a zaspievať si v Miloslavovej
zemi u Miloša Sasku. Pozvala nás naša
bývalá dirigentka Katka Sasková, dnes
mladá pani Ofúkaná, spolu s manželom
Jurajom, tiež hudobníkom.
Naša každopondelková skúška bola
o to príjemnejšia, že bola spojená s chutným pohostením a spomienkami na minulotýždňovú svadbu mladomanželov
a na účinkovanie nášho spevokolu pri
polnočnom odčepčení nevesty.
Aj touto cestou mladomanželom ďakujeme a prajeme im krásny život v dobrom zdraví, nech sa im všade darí, v súkromí, v práci, i na verejnosti nech prežívajú len samé radosti.
Nech dueto ich sŕdc navždy vyhráva
pieseň nehynúcej lásky.
Spevokol Chor de Clus – Anna Dobiášová
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Len ťažko je odhadnúť koľko ľudí u nás si to uvedomuje a ešte ťažšie je nájsť nejakú paralelu
možno aj v rámci celého Slovenska. Veľký Klíž hostil krátko po sebe ľudí z celej našej krajiny
a tiež zo zahraničia na dvoch podujatiach. Možno ste tam boli, zažili ste ich, alebo možno ste
len počuli. Tisícka ľudí na 50. jubilejnom stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska v poslednú májovú sobotu a už o dva týždne Medzinárodné motokrosové preteky na trati Brody
v Ješkovej Vsi. Zažil som oboje, navyše jedno ako aktívny spoluorganizátor. Teraz v auguste
to boli opäť motokrosári z AMK, ktorí usporiadali už druhé celoslovenské podujatie v tomto
roku. A veľmi aktuálnou správou do sveta je aj dvojnásobné usporiadanie príchodu automobilových veteránov s možnosťou ich prehliadky na námestí obce.

Slovo šéfredaktora
CELOSLOVENSKÉ PODUJATIA V KLÍŽSKEJ DOLINE
Čo myslíte, koľko obcí na Slovensku s počtom obyvateľov zrovnateľným s Veľkým Klížom
sa môže pochváliť takouto aktivitou? No a v tejto súvislosti nezabúdajme na našich futbalových funkcionárov a nadšencov. Zatiaľ čo inde, ale nie všade (!), zorganizujú počas letného
obdobia jeden turnaj, u nás na Hôrke usporadúvajú turnaje dva (len v tomto roku bola výnimka kvôli dohrávkam súťažných zápasov, takže žiacky turnaj sa neuskutočnil).
Je to obdivuhodné. Či chcete, alebo nie. Jedna mladá budúca etnografka položila otázku.
Ako je možné, že toľko podujatí (mala na mysli aj ostatné podujatia, ako sú Cesta rozprávkovým lesom, Snehuliakiáda, Fašiangové sprievody s následným pochovávaním basy, veľkonočné, jesenné a vianočné výstavy,...) organizujú a zapájajú sa do prípravných prác zväčša tí istí
ľudia? Je to naozaj dobrý postreh. Viacero ľudí sa angažuje všestranne a pomáha tam, kde je
to treba. Sú však ľudia, ktorí nielen že sa nezapájajú, ale ani len osobnou účasťou nepodporia
snahy iných, snahy svojich spoluobčanov o krajší a pestrejší život u nás. Tí však zrejme nebudú čítať ani tieto riadky a preto si asi väčší priestor ani nezaslúžia.
Pochvalu, a našu úctu si určite zaslúžia tí, ktorí prispievajú do pestrej mozaiky kultúrno –
spoločenského života klížskej doliny. Ich snahu domáci nikdy nedocenia. Mali ste však počuť
ľudí, s ktorými sme sa lúčili po Zraze Krásitov. Samé pozitívne hodnotenia. Na organizáciu
podujatia, na prístup ľudí, na upravenú obec... V júnovom čísle sme uverejnili ohlas účastníčky motokrosového podujatia, ktorá ku nám prišla z Veľkého Bielu. Čítali ste ho?
Nuž tak. A prečo vlastne vznikli tieto riadky? Lebo sa mi chcelo. Vyjadriť
svoje postrehy, názory na aktuálne dianie, na osobitosť, schopnosť a obetavosť
tunajších ľudí. Máme sa určite čím pochváliť. Uvedomme si to!

Webová stránka našej obce je našou vizitkou

Za posledné tri roky v našej obci sa, ľudovo povedané, veľa vody v aktivite obecného úradu nenamútilo... a mám pocit, že aj o tom, čo sa vykoná sa málokto dozvie. Pretože o tom občanom chýba viac informácií. Obecné noviny by mali byť prvé, v ktorých sa občania dočítajú
o tom, čo sa chystá obec urobiť a potom – či sa to aj urobilo. Na druhej strane sme si vedomí,
že ekonomická situácia je v štátnej správe a miestnych samosprávach čoraz zložitejšia.
A o aktivitách by pravidelne mala včas informovať naša webová stránka. Veru - nie často
sa aktualizuje. A o pozvánkach ani nepíšem. Viem, že človek zodpovedný za túto stránku
môže tak urobiť, iba keď mu to niekto prikáže. No kto by to asi mal byť? Myslím si, starosta
nemusí robiť všetko – máme poslancov, môže na niektorého tieto právomoci delegovať.
Nedočítate sa v nej o tom, že máme spevokol Chor de CLUS a ani iné spoločenské organizácie, ktoré by mali byť vymenované a pri tých, ktoré majú svoju webovú stránku, by mal
byť odkaz na ňu, ako napríklad AMK Veľký Klíž alebo PZ Vrch Hora. Turisti by mohli mať
odkaz na svoju stránku na Facebooku. O pozvánkach na turistiku nie je žiadna zmienka, a ani
o iných podujatiach poriadaných kultúrnou komisiou obce. Podľa našej web stránky nemáme
ani ZŠ a dokonca tam nie je ani zmienka o tom, že máme aj svoju farnosť a cirkevné spoločenstvo má tiež svoj život. O občianskych združeniach ani nehovorím, aspoň vymenované
by mohli byť. Snáď najdôležitejšou informáciou by mali byť pozvánky a následne referáty zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Za každú spoločenskú organizáciu by mal byť poverený občan, ktorý by mohol dávať
administrátorovi stránky informácie, ktoré treba na nej zverejniť. Uvedená stránka má aj počítadlo návštev, v deň uzávierky je stav 7 775.
Dokonca som sa na našej web – stránke dočítala, že hanlivé a urážajúce príspevky sa
nebudú uverejňovať. No napriek tomu v rubrike Články a postrehy občanov sú dva nielenže
hanlivé ale až urážajúce články, ktoré osočujú bývalého starostu a šéfredaktora našich miestnych novín. Pridané na našu stránku boli 17. augusta 2011. Za predchádzajúceho starostu
sme mali inú web stránku a za nového starostu máme novú web stránku. Takže tie články
niekto na novú webovú stránku pridal ako sa hovorí po funuse, lebo voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku alebo hovorovo komunálne voľby sa uskutočnili 27. novembra 2010.
Z toho vyplýva ... každý by si mal urobiť záver sám. No opýtam sa, kto ich tam dal a prečo sa až
po 9-tich mesiacoch dostali tieto hanlivé a neaktuálne listy na novú webovú stránku a prečo
sú tam dodnes? Nechcem porovnávať našu web stránku s inými, ale nikde som nečítala, že by
si špinavú bielizeň obec prala na verejnosti a ešte navyše keď je to neaktuálne. Veru nevrhá to
dobré svetlo na našu obec vo svete. Na otázku, kto ich tam dal je ľahká odpoveď. Lebo nie je
veľa ľudí, ktorí majú prístup na náš obecný web.
Každý, kto niečo robí, robí aj chyby. A hlavne tí, čo sú vo vedení obce, by mali občanov
„stmeľovať“ a hľadať to, čo ich spája a nie to, čo ich rozdeľuje.
Anna Húdoková
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(Dokončenie zo str. č. 1)

aj nám hovorí: ,,Vo viere máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“(Jn 16,33).
Viera by nemala byť len sviatočným prezlečením kresťana. Má byť naším stálym sprievodcom, prenikať naše myslenie a cítenie, usmerňovať každý krok nášho života. Prirodzeným
procesom dospievania a starnutia nám pribúdajú životné skúsenosti, zdokonaľuje sa náš
pohľad na život i na svet. Rovnako by však mala rásť i dozrievať aj naša viera a čoraz viac by
mala ovplyvňovať naše zmýšľanie, rozprávanie i konanie v kresťanskom duchu.
Svätý Pavol píše z väzenia svojmu spolupracovníkovi Timotejovi o strastiach, ktoré musí
prekonávať, a povzbudzuje ho: ,,Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho
väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Božou... Náš Spasiteľ Ježiš
Kristus zničil smrť a zjavil život... a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.
Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril. Som presvedčený, že
s jeho pomocou si zachovám poklad viery až do konca“(Por. 2 Tim 1,8-12).
Chceme, aby naša viera bola vytrvalá a aby prekonala všetky ťažkosti. Preto by sme mali
podľa nej žiť, nemali by sme sa za ňu hanbiť a mali by sme ju obhajovať. Vlastný dôvod
našej vytrvalosti vo viere uviedol Pán Ježiš, keď hovoril o ťažkostiach a prenasledovaní,
s ktorým musia počítať jeho nasledovníci: ,,Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale
kto vytrvá dokonca, bude spasený(Mt 10,22).
Ďalší príklad vytrvalej viery nám ponúka svätý Pavol v Liste Rimanom: ,,Kto nás odlúči
od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť, prenasledovanie?... V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje... Som si istý, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky“(Por. Rim 8, 35-39). To je kresťanská reč. Láska prekonáva strach a viera vytrvá aj
v najťažších skúškach.
V tomto Roku viery sa môžeme vo viere posilniť a povzbudiť, aby sme sa za ňu nehanbili,
aby sme ju vedeli obhájiť pred inými ľuďmi. Takáto úprimná snaha a úzke spojenie s Pánom
Ježišom je predpokladom a zárukou vytrvalej viery. Nech nás k tomu povzbudzuje prísľub
Pána Ježiša: ,,Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý
je na nebesiach“(Mt 10, 32).
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

„Skrášľovanie“ obce mladými
spoluobčanmi, kto to zastaví ?!

Nedá mi, aby som sa po dlhšej odmlke znovu neprihovoril a nepodelil sa s vami o pár mojich postrehov.
V poslednom čase sme sa tešili, z viacerých
významných akcií v našej obci ako aj z toho, že
sme mohli návštevníkom ukázať, čo sme spoločne vybudovali, resp., ako sme skrášlili našu
obec.
Najväčším podujatím bolo nezabudnuteľné
stretnutie turistov, cca. 1 000 ľudí, ako aj veľvyslancov viacerých štátov.
No to, čo sa znovu zopakovalo v našej obci,
konkrétne v časti Klížske Hradište, hraničí
s vandalizmom najväčšieho zrna a podľa mňa
aj s výtržníctvom.
Pravdepodobne ožívajú nikým nepotrestaní „slušní“ mladí spoluobčania, ktorí sa v nedávnej minulosti realizovali poškodzovaním
zariadenia okolo KD Klížske Hradište a Lázne.
Opätovne rozbili vedro na studničke pri
jazierku – Lázňa, ďalej turistickú tabuľu smer
VRCH HORA v malej uličke.
Podľa môjho názoru najväčším problémom
je, že rodičia si nevšímajú, čo večer robia ich
deti, kde sa stretávajú a nevychovávajú ich k láske k svojej obci a úcte k hodnotám, ktoré sme
tu vybudovali.
Aj ja keď si spomeniem, na moje mladé
roky, všeličo sme povystrájali, no nikdy sme nepoškodzovali veci, ktoré vybudovali naši rodičia
alebo ich predkovia, práve naopak tieto hodnoty sme si vážili a ctili, ako písmo sväté.
Preto touto cestou apelujem jednak
na obecné zastupiteľstvo, aby tomuto problému
venovalo väčšiu pozornosť, ako aj na rodičov,
aby si pohovorili so svojimi deťmi, nakoľko je
verejným tajomstvom, o ktoré deti vlastne ide.
Verím, že môj príspevok aspoň sčasti pomôže k tomu, aby sme si všetci viac všímali, čo
sa po večeroch deje v našej obci a boli skutočnými strážcami vybudovaných hodnôt.

Július Gubov

V mesiaci august 2013 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Martin Dudrák
- Klíž 129
- 50 rokov
- Klíž 34
- 60 rokov
Jozef Kaplán
- Klíž 89
- 60 rokov
Pavel Paliatka
- 80 rokov
Mária Dobiašová - Klíž 116
- Klíž 179
- 80 rokov
Imrich Varga
- 80 rokov
Antónia Hudoková - Kl. Hradište 
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje jubileum:
Ján Dragula
- Kl. Hradište 169 - 83 rokov
- Klíž 54
- 86 rokov
Anton Dobiaš
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

11.8. 2013 Adela Machová,
rodičia Ľudmila a Dušan

10.8. 2013 Bc. Katarína Sasková
a Mgr.art. Juraj Ofúkaný

Septe m b er
Na sv. Václava býva blata záplava.
September – z poľa ber.
V septembri nezabudnite:
• Začať s výsadbou cibuľovín, ktoré v záhrade
rozkvitnú na jar. Pamätajte pritom, že efektnejšie je vytvárať malé skupinky ako vysadiť
kde-tu jednu cibuľku. Keď budete cibuľky kupovať, mali by byť suché, pevné a nepoškodené, čím väčšie, tým lepšie. Vyplatí sa vysádzať
ich do špeciálnych košíkov – spoľahlivo chránia pred hlodavcami.
• Posledný raz prihnojiť trávnik, tentoraz hnojivom s vyšším obsahom draslíka. Naďalej pokračujte v kosení, a keď začne opadávať lístie,
hneď ho z trávnika odstraňujte.
• V tomto období môžete založiť nový trávnik
či už položením hotového trávneho koberca,
alebo výsevom. Vysiatu plochu treba udržiavať stále mierne vlhkú.
• Pravidelne kontrolovať jazierko a odstraňovať
riasy, zožltnuté či hnilobou napadnuté listy aj
napadané lístie a ďalší záhradný odpad.
• Zalievať ruže – najmä pri slnečnom a suchom
počasí. Občas im tiež prekypriť pôdu a odstrániť odkvitnuté kvety.
• Práve teraz je ideálna príležitosť založiť si
vresovisko. V predajniach je široký sortiment
vresov a ďalších vhodných rastlín.
• Ukončiť letnenie izbových rastlín v záhrade
či na balkóne. Predtým, než ich prenesiete
naspäť do interiéru, skontrolujte, či nie sú napadnuté chorobami a škodcami.
•
Rozdeliť staré trsy trvaliek a vysadiť ich
na nové miesta. Keď je daždivo, môžete presádzať aj kry či menšie stromy. Po presadení
ich nezabudnite výdatne zalievať.
• Najneskôr do polovice mesiaca vyformovať
rezom ovocné stromčeky. Ohybné hlavné konáre popriväzujte ku konštrukcii.
ts

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Spoločne na spoločnom diele...
alebo dobrovoľnícke aktivity
na pomoc obci...

V televíznych novinách počujeme, že na zdravotníctvo nie sú peniaze. V novinách čítame,
že ani školstvo nemá peniaze. Mám pocit, že
takmer všade kde sa pohnem, počúvam o tom,
že nie sú peniaze, že nie je práca. A čakáme, že
poslanci či vláda niečo zmenia v náš prospech.
Áno, dobré zákony by pomohli, no dom sa nestavia od strechy ale od základov. A tie kamene,
z ktorých sa stavajú základy pevnej stavby to
sme my, občania každej - i našej - dediny, mestečka či veľkého mesta. A pritom všetci dobre
vieme, že peniaze nám žiaden problém nevyriešia. V zdravotníctve ak lekár alebo sestra nepovažujú svoje povolanie za poslanie, budú ho
považovať za zárobkovú činnosť a to je výrazný
rozdiel. A podobne je to na každom úseku nášho života. A keďže na každú chorobu existuje
liek ...v núdzi poznáš priateľa. Taká je stará ľudová múdrosť overená vekmi. Aj v našej obci
je veľa ľudí osamote, aj priatelia sú sami. Každý
je sám, hoci by potreboval pomoc. Nemyslím
tým len pomocné ruky. Častejšie by potreboval pomoc ľudskej priazne, ono povestné teplo
ľudských dlaní. Ľuďom chýba pocit spolupatričnosti. Chýba im spolupráca. Taká, kde sa
kujú priateľstvá. Také skutočné, bez závisti, aj
bez špekulácií, či bočných úmyslov. V našej neveľkej dedinke žije veľa šikovných a zručných
ľudí, mnoho ľudí má určite veľa dobrých nápadov, iní majú zasa svoje nezrealizované sny...
Vytvorme priestor pre realizáciu tých, ktorí
niečo vedia, dokážu, aby to naučili aj iných...
Anna Húdoková
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Nečakané stretnutie „klížancov“ na Kriváni
Je čas dovoleniek. Počasie nám vytvára priam ideálne podmienky na rôzne aktivity a plánovanie nášho voľného času stráveného v kruhu našich blízkych a priateľov. Iný nie som ani ja a tak
sme sa po zasadnutí rodinnej rady rozhodli stráviť krátky pobyt
vo Vysokých Tatrách. Nakoľko sa ženská časť nášho rodu pre pracovné povinnosti nemohla zúčastniť tohto plánu, vydali sme sa
teda na „pánsku“ jazdu.
Do týchto nádherných zákutí našich hôr som sa dostal po dlhšej dobe. O to viac som si užíval aj keď krátke, ale za to úžasné
trávenie voľných letných dní.
Na prvý deň sme si naplánovali ľahšiu túru na Skalnaté pleso.
Bola to predpríprava na hlavný cieľ - zdolať vrch Kriváň. V tréningovom tempe sme postupne zdolávali čiastkové ciele našej túry, až
sme sa postupne dostali až na Skalnaté pleso. Prekvapilo nás
chladné počasie, kde teplota bola len 10 stupňov. Túra však splnila svoj účel.
Na druhý deň nás budíček zobudil zavčas rána, vďaka čomu
sme sa mohli vydať na náročnú túru medzi prvými záujemcami.
Predpokladaný čas výstupu zo Štrbského plesa je 4 hodiny a 15
minút. Samozrejme, záleží to od tempa výstupu a potrebných fyzických a psychických síl. Nedočkavo sme kráčali po vyznačenej
trase s cieľom „dobyť“ ďalší z končiarov Vysokých Tatier. Každý
podľa svojho rytmu sme napredovali a po približne predpokladanom čase sme vystúpili s miernymi časovými odstupmi na vrchol
Kriváňa. Nasledovalo „slávnostné“ fotografovanie, občerstvenie
a načerpanie čerstvých síl na zostup dole.
Ten sa neplánovane oddialil, za čo mohlo nečakané stretnutie
„klížancov“ na tomto vrchu. O to väčšie a príjemnejšie prekvapenie nastalo, keď sa po prvom účastníkovi zjavili ešte ďalší štyria.

Dali sme sa do debaty a pátrali sme ako vôbec k tomuto náhodnému stretnutiu došlo. Rovnako ako my, aj partia ďalších ľudí, sa
rozhodli stráviť voľné chvíle v Tatrách. Dôkazom toho je aj priložená fotografia, ktorá určite zostane pamiatkou na toto stretnutie.

Po krátkom čase sme sa rozhodli pre zostup, pri ktorom sme
vďaka dobrej nálade aj zabudli na našu únavu a spoločne sme sa
tešili na jedno turistické „orosené“ v cieľovej stanici. Po oddychu
sme sa rozlúčili a vydali svojim smerom k miestam nocľahu. Ako
sa hovorí: „Svet je malý“. Preto sa opäť teším na ďalšie stretnutie
s rodákmi v iných končinách.

Bc. Marek Stanko

SPOLOČNÉ DVA DNI V SLOVENSKOM RAJI A NIELEN TAM
Slovenský raj nemôže vo svojich plánoch vyne- priamo v centre mesta, ktorý sa klížanci už dlhšie chystali navštíchať azda žiadny turistický klub. Tohtoročný let- viť. Teraz sa to stalo. Predseda klubu zaknihoval svoj 43 slovenský
ný dovolenkový termín si tam naplánovali cestu hrad, viacerí doplnili návštevu nákupom suvenírov, množstvom
aj naši turisti. Dvojdňový autobusový zájazd mal snímok vo fotoaparátoch a hradnou pečiatkou vo svojich turisticbohatý program. Určite ten podčiarkol skutoč- kých záznamníkoch. A keď už všetci stihli aj obed, či dobrú fiľanosť, že bol vypredaný dávno pred jeho termínom. V dňoch 17.- kovskú zmrzlinu opäť bolo treba nasadať. Autobus nabral smer
18. augusta sa ešte za tmy z Veľkého Klíža pohol autobus s účast- Dolná Strehová. V tamojšom termálnom komplexe si všetci výníkmi zájazdu. Boli nielen členovia a členky klubu. Ponuku prija- borne zaplávali, zrelaxovali a naplno využili vraj posledný horúci
li aj niekoľkí jednotlivci z okresného mesta Partizánske, jedna tu- víkend tohto leta. Návrat domov obsahoval nielen tradičné poďaristka z Nedanoviec, ješkovianska rodáčka, ktorá prišla z Piešťan, kovanie šoférovi autobusu a organizátorom, ale aj pozvánku. Najturistka z Veľkých Krštenian, turista z Veľkej Hradnej a zastúpe- bližšie sa turisti chystajú na jednodňový autobusový zájazd
na Kráľovu Hoľu.
nie mali aj Topoľčany. Teda naozaj nebývalo pestrá zostava.
V sobotné dopoludnie celá výprava krátko po deviatej hodine
Text a foto Peter Maťašeje
bola na mieste. Všetci svorne sa začali pripravovať v Podlesku na túru, ktorá smerovala
na Suchú Belú, Kláštorisko a Prielom Hornádu. Dobre známa trasa. A vždy lákavá, neopakovateľná, vyvolávajúca mnoho emócií. Prielom Hornádu dostatočne a už tradične aj tentoraz preveril odvahu a turistickú zdatnosť.
Výsledok ? Klížski turisti a ich hostia tentoraz
obstáli veľmi dobre. Takým bolo zaiste aj krátke posedenie po návrate do Podlesku , ktoré
vystriedal autobusový presun do Rožňavy. Tu
sa všetci ubytovali a strávili večer v uliciach
starobylého banského mesta.
Nedeľa opäť vysvietená slniečkom, ktoré vyprevádzalo účastníkov zájazdu na návštevu
Ochtinskej aragonitovej jaskyne na program
skúpa nebola. Z podzemia unikátnej jaskyne
opäť do autobusu a asi sedemdesiat kilometrová trasa. Tentoraz bolo cieľom Fiľakovo. Pre
viacerých, ak nie pre všetkých možno prvá
návšteva tohto mestečka. Prekvapilo upravenosťou a čistotou. No nadovšetko hradom ■ Účastníci zájazdu pod Fiľakovským hradom..
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KONEČNÉ TABUĽKY PO SKONČENÍ SEZÓNY 2012/2013
A –mužstvo Majstrovstvo oblasti Prievidza

■ Víťaz kategórie MX2 Tomáš Valach (vpravo)
na stupňoch víťazov.

Foto – Ing.František Macúch

DVE VÍŤAZSTVÁ
DOMÁCICH JAZDCOV
Vysoké teploty pred pretekmi spôsobili, že trať sa
musela zalievať tri dni.
Chceli sme trať pripraviť
na vysokej úrovni a podľa
slov zahraničných účastníkov medzinárodných pretekov mládeže sa nám to
podarilo. Stálo to veľa síl a mnoho brigádnických hodín ako aj finančných
prostriedkov. Mnohých ľudí odlákalo
slnečné počasie pri vodu, ale tí čo prišli
videli nádherné súboje mladých nádejných pretekárov z Čiech, Maďarska
a Slovenska. Medzi dospelými súboj
medzi V. Kasalom a účastníkom rely
Dakar Štefanom Svitkom, kde sa z víťazstva v MX3 open tešil Š. Svitko. V MX50
zvíťazil Slovák Nikolas Marek pred piatimi Maďarmi. V MX65 zvíťazil opäť
Slovenský jazdec Mark Harcza pred
dvoma Maďarmi.
Vo veteránoch zvíťazil Kvetoslav Lacko
z Tlmač, domáci jazdec Bc. Rudolf Mihaleje skončil na siedmom mieste. Z víťazstva sme sa tešili v triede MX2, kde
zvíťazil Tomáš Valach, Robo Guoth
skončil na ôsmom mieste. Druhé víťazstvo domáceho jazdca v MX2 hoby patrilo Andrejovi Stankovi. V MX3 open
skončil na siedmom mieste domáci jazdec Martin Bednár. Záverečné vyhodnotenie tých najmenších bolo na vysokej úrovni, kde boli odmenení všetci
jazdci. Prezident motocyklovej federácie pre terénne preteky Ing. Ľubomír
Lefler nám poďakoval za to, že sme
usporiadali jeden nádherný závod. Slová technického komisára Demetera potvrdili, že preteky boli pripravené
po všetkých stránkach na najvyššej
úrovni.
Ešte by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí nám pri zorganizovaní tohto tak
náročného podujatia pomáhali.
mhudok

1. Nedanovce
30
2. Lazany
30
3. Veľký Klíž
30
4. Div.N.Ves
30
5. Malinová
30
6. Uhrovec
30
7. Sebedražie
30
8. Dežerice
30
9. Skačany
30
10. Ráztočtno
30
11. Nitr.Rudno
30
12. Opatovce n/N.
30
13. Pravenec
30
14. V. Bielice
30
15. Chynorany
30
16. Bystričany
30
Tabuľka strelcov
1. ŠTEFAN KUČERA - 23 gólov
2. MILAN VAŇO - 12 gólov
3. JÁN NAJMAN - 8 gólov
4. JURAJ CHRENKO - 6 gólov
5. MICHAL KUČERA - 5 gólov
6.-7.-8. JURAJ MATKOVĆÍK,
STANISLAV HOLÁK, RÓBERT

24
17
15
15
14
14
13
13
13
11
12
10
10
11
10
2

2
6
4
4
6
5
7
5
4
7
3
8
5
1
4
1

4
7
11
11
10
11
10
12
13
12
15
12
15
18
16
27

99:27
65:43
76:49
85:52
75:62
57:53
53:38
56:48
64:58
59:62
65:62
55:75
54:67
43:68
47:67
22:144

74
57
49
49
48
47
46
44
43
40
39
38
35
34
34
7

CHRENKO – po 4 góly
9. IGOR GAJDOŠ - 3 góly
10.-11. MARTIN STANKO, PATRIK
BIELICH – po 2 góly
12.-13.-14.JOZEF BIELICH,PETER
PAVLÍČEK, MAREK STANKO – po 1
góle

DORAST

1. Šimonovany
28
21
2. Chynorany
28
21
3. Kamenec p/Vt.
28
19
4. Pravenec
28
19
5. Veľké Uherce
28
18
6. Opatovce n/N.
28
13
7. Sebedražie
28
12
8. Skačany
28
11
9. Nitr. Pravno
28
11
10. Ráztočno
28
9
11. V. Bielice
28
9
12. V. Klíž
28
7
13. Hradec
28
7
14. Bystričany
28
5
15. Lazany
28
3
Lehota p/Vt. sa odhlásila.
Tabuľka strelcov
1. PATRIK MINÁR – 20 gólov
2. SAMUEL BELIANSKY – 9 gólov
3. JAKUB BIELICH - 8 gólov
4. KEVIN GELETA - 4 góly
5. MICHAL ŽIKAVSKÝ - 3 góly

3
1
4
3
4
3
4
6
2
7
4
4
0
2
3

4
6
5
6
6
12
12
11
15
12
15
17
21
21
22

112:38
96:57
95:38
103:38
85:48
78:56
85:61
46:51
56:65
60:84
54:64
48:120
53:126
46:111
28:88

66
64
61
60
58
42
40
39
35
34
31
25
21
17
12

6.-7. SAMUEL HLAVAČKA, LUKÁŠ
HUDOK – po 2 góly
8.-9. LUKÁŠ SIEGERT, ŠTEFAN
MAŤAŠEJE – po 1góle

ŽIACI

III. Trieda Majstrovstvá okresu Partizánske
1. Chynorany
22
20
2
0
160:17
62
2. Partizánske B
22
16
2
4
122:25
50
3. V. Bielice
22
16
0
6
119:52
48
4. Šimonovany
22
14
1
7
115:42
43
5. Žabokreky n/N.
22
14
1
7
103:52
43
6. Skačany
22
13
3
6
93:35
42
7. Veľký Klíž
22
9
2
11
49:53
29
8. Klátova N.Ves
22
6
5
11
45:68
23
9. Bošany
22
7
0
15
52:78
21
10. V. Uherce
22
4
2
16
18:106
14
11. Horná Ves
22
3
0
19
22:211
9
12. Nadlice
22
1
0
21
8:167
3
Tabuľka strelcov
1. ADRIAN MICHAL - 14 gólov
VALÚCHOVÁ – po 3 góly
2. ADRIAN VARGA - 10 gólov
7. TOMÁŠ STANKO - 2 góly
3. MATÚŠ BIELICH - 8 gólov
8.-9. ERIK BELICA, NIKOLA
4. TOMÁŠ URBAN - 7 gólov
STANČEKOVÁ – po 1 góle
5.-6. ŠIMON STANKO, FREDERIKA
Spracoval Peter Maťašeje
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FUTBAL
A-mužstvo

Generálkou na novú sezónu
bol prípravný zápas
Ošk Veľký Klíž - Krušovce 2 : 3 (1:2). Góly
Ošk Marek Stanko, vlastný.
Nastúpili sme v oklieštenej zostave a vďaka
objektívnym príčinám tomu nebude inak ani
počas sezóny. V prvom polčase bol náš výkon
slabý, v druhom sa to mierne zlepšilo. Stále je
však na čom pracovať...
1. kolo 4. 8. 2013. TJ Priehrada Nitrianske
Rudno – OŠK Veľký Klíž 4 : 0 ( 0 : 0 )
Zostava Ošk : Trgala – Kučera J., Hlaváček,
Chrenko J., Stanko Marek, Holák, Chrenko
R., Bielich P., Kučera Š., Pavlíček, Gajdoš.
Striedali : Chrenko I.
V prvom kole novej sezóny 2013/2014 sme
cestovali na ihrisko Nitrianskeho Rudna.
V úvodnom dejstve stretnutia sa hral futbal
medzi šestnástkami a hra bola vyrovnaná.
Mrzieť nás môžu nepremenené vyložené šance, ktoré by priniesli vedenie a pokoj na našu
stranu. Obraz zápasu sa v druhom polčase
mierne zmenil, keď súper postupne preberal iniciatívu. Zlom nastal v 61. minúte, keď
domáci využili nedorozumenie našej obrany
a otvorili skóre zápasu. Opäť tomu predchádzala naša nevyužitá vyložená šanca. Rozdiel
v kondičnej pripravenosti sa ukázal v závere
zápasu, kde sme v poslednej 10-minútovke
inkasovali 3x. Výsledok je na priebeh zápasu
krutý, ale futbal sa hrá na góly. Za zmienku stojí zmena na trénerskom poste, keď
po skončení minulej sezóny prišiel k mužstvu
Ján Stanko z Partizánskeho.
2. kolo 11. 8. 2013 OŠK Chynorany – OŠK
Veľký Klíž 3 : 5 ( 2 : 3 )
Góly Ošk : Kučera Š. 4, Chrenko R.
Zostava Ošk : Trgala – Hlaváček, Najman J.,
Chrenko J., Stanko Marek, Kučera J., Chrenko R., Bielich P., Kučera Š., Pavlíček, Gajdoš.
Striedali : Mihaleje R.
Aj nasledujúce stretnutie sme odohrali na ihrisku súpera. V derby zápase v Chynoranoch
sme po bojovnom a kolektívnom výkone
zaslúžene získali 3 body. Veľký podiel má
na tom Štefan Kučera, autor 4 gólov, keď
úvodný presný zásah zaznamenal už v prvej
minúte. Hoci bol súper futbalovejší a mal
väčší podiel držania lopty, v zápase rozhodla
vysoká efektivita premieňania našich šancí
a bojovnosť, ktorú sme ukázali aj po vylúčení
Jána Najmana v 53. minúte.
3. kolo 17. 8. 2013 OŠK Veľký Klíž – TJ Baník Sebedražie 3 : 3 ( 2 :1 )
Góly Ošk Kučera Š., Bielich P., Najman M.
Zostava Ošk : Trgala – Šimon, Kučera M.,
Stanko Marek, Spišák ml., Kučera J., Najman
M., Vaňo, Bielich P., Kučera Š., Pavlíček. Striedali: Chrenko I., Bielich R.
V stretnutí, ktoré sa hralo v sobotu (z dôvodu konania motokrosových pretekov), sme
v prvom domácom zápase sezóny privítali
mužstvo zo Sebedražia. Už prvé minúty ukázali, že postavenie súpera na chvoste tabuľky
nie je odrazom ich výkonov. Hneď po výko-

pe sa hostia dostali do prvej šance po nedôraze v našej obrane. To nás akoby prebudilo
a v 19. minúte sme sa po akcii Štefana Kučeru
a gólovej strele Patrika Bielicha ujali vedenia.
V ďalšom priebehu sme mali mierne navrch,
avšak súper z ojedinelej šance dokázal vyrovnať. Do kabín sme predsa len išli s jednogólovým vedením, keď sa presadil Štefan
Kučera. Po zmene strán sa hral vyrovnaný,
bojovný futbal s príležitosťami na oboch stranách. Hostia jednu zo svojich šancí dokázali
v 59. minúte zúžitkovať a bolo vyrovnané. To
nebolo z ich strany všetko, keď v 76. minúte
strhli vedenie vo svoj prospech. V závere zápasu sme súpera zatlačili, výsledkom čoho bol
vyrovnávajúci gól z kopačky Mareka Najmana. Na priebeh stretnutia je remíza zaslúžená.
4. kolo 25. 8. 2013 FK Veľké Bielice – OŠK
Veľký Klíž 1 : 1 ( 0 : 0 )
Gól Kučera Š.
Zostava OŠK: Néč – Hlaváček, Najman J.,
Kučera M., Stanko Marek, Kučera J., Vaňo,
Gajdoš, Bielich P., Najman M., Kučera Š.
Striedali: Spišák ml., Holák.
Od prvých minút sa hralo vyrovnané stretnutie prevažne medzi šestnástkami s miernou
prevahou v držaní lopty na našich kopačkách. Hostí sme umne bránili, aj keď sa dostali do príležitostí, vyslovene 100%-ná šanca z toho nebola. Naopak, my sme mohli ísť
do vedenia tesne pred polčasovou prestávkou,
keď prenikol Patrik Bielich do šestnástky
domácich, avšak namiesto strely volil prihrávku. V druhom polčase sa držanie lopty
vyrovnalo a aj domáci sa dostávali do šancí
najmä po centroch z oboch strán. Ku koncu
zápasu sa obe mužstvá snažili strhnúť vedenie
na svoju stranu, čo sa domácim aj v 70. minúte podarilo po prekvapivom centri, keď lopta
zapadla za bezmocného Néča. Naša odpoveď
netrvala dlho, keď sa po krásnom centri Jána
Kučeru presadil jeho brat Štefan. V závere
mohli ísť do vedenia opäť domáci, no naša obrana ich šance odvrátila. Tesne pred koncom
volala po góle strela Mareka Najmana, avšak
domáci gólman bol na mieste. Tri body mohol
pre naše mužstvo zabezpečiť Štefan Kučera,
brankár však bravúrne jeho šancu zlikvidoval.
MaS

DORAST

1.kolo Nitrianske Pravno- V.Klíž 3:3 (3:1)
Góly Ošk - P. Valný- 2, Klimant M.
V druhom polčase prišlo k oživeniu našej hry
a aj dvojgólovú stratu sme dokázali dotiahnuť
na konečnú remízu.
2.kolo 11.8. Čereňany- V.Klíž 6:0 (3:0)
Predviedli sme slabý výkon. Hrali sme odovzdane a bez chuti pobiť sa o body. Šancu dostali aj noví hráči, ktorí ešte len naberajú prvé
skúsenosti. Druhý zápas v rade vonku sme
vysoko prehrali.
3.kolo 17.8. V.Klíž- Sebedražie 4:4 (0:1)
Góly Ošk - Bielich J.- 2(1. s 11-m), Valný P.,
Beliansky S.
Prvý zápas na domácom ihrisku musel byť
pre divákov veľmi zaujímavý. Už v 10. minúte
sme prehrávali. Neskôr M. Klimant nepreme-

číslo 8/2013
nil pokutový kop a tak prvý polčas skončil 0:1.
V druhom padlo spolu 7 gólov. V 62.minúte sme prehrávali 0:3, ešte v 82. dokonca 1:4
a len málokto veril, že zabodujeme. No v závere, po príchode J. Bielicha na ihrisko sme
spustili uragán. Za posledných sedem minút
sme strelili 3 góly a nakoniec sme za remízu
4:4 získali bod.
4.kolo 24.8. V.Bielice- V.Klíž 6:1 (4:0) Gól
Ošk - Valný P.
Už v prvom polčase po našom slabom výkone
domáci rozhodli o svojom víťazstve. Po prestriedaní sa naša hra v druhom polčase oživila, no na celkový zvrat výsledku to bolo málo.
Už v druhom zápase sezóny sme inkasovali
šesť gólov.
MiS

ŽIACI

1.kolo Skačany – Veľký Klíž 1:3 (0:2) Góly
Ošk – M.Néč – 2, M.Bielich
V 54.minúte mohli naši žiaci zvýšiť svoje vedenie v zápase, no Frederika Valúchová nepremenila pokutový kop.
-pm-

Veteráni z Duchonky
na návšteve u nás

Obec Prašice a Duchonka Camping usporiadala v sobotu 24. augusta 2013 už piaty
ročník výstavy a spanilej jazdy historických
vozidiel na Duchonke. Medzi ôsmou a deviatou hodnou ráno sa konala prezentácia
posádok a ich registrácia na Veľkej pláži
na Duchonke. Celú akciu otvorila starostka
obce Prašice svojim príhovorom. Celkom sa
zaregistrovalo 63 vozidiel, z toho polovicu
tvorili motocykle. Štartom o 9,30 hod. sa
kolóna historických vozidiel pohla v smere
Duchonka – Topoľčany – Práznovce – Bošany – Klátova Nová Ves – Ješkova Ves – Veľký
Klíž. Tesne pred jedenástou hodinou prvé
vozidlá zaparkovali pri Lázni v Klížskom
Hradišti. Majitelia veteránov si prezreli románsky kostolík a skanzen Starý Klíž. V rovnakom čase si ich „skvosty“ mohli prezrieť
obyvatelia našej obce. Po občerstvení trasa
veteránov viedla do Bošian, kde posádky
privítal starosta obce a čakala ich prehliadka veľkého kaštieľa. Spanilá jazda sa pomaly vracala do Prašíc, kde boli v centre obce
tiež vystavené verejnosti. Po návrate na Duchonku čakala zúčastnených večera, voľný
program a vyhodnotenie akcie starostkou
obce. Vyhodnocovali sa kategórie ako najstarší a najmladší účastník stretnutia, najkrajší automobil, motocykel... a pod. Každý
účastník dostal na záver zaujímavého dňa
účastnícky list, ktorý mu bude pripomínať
jeden nevšedný, zaujímavý deň, strávený
s partiou podobne „postihnutých“ ľudí.
Ing. Tatiana Sasková
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