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Noviny občanov Veľkého Klíža

číslo 7. rok 2011

ročník XVI.

▲ Vytúžená chvíľa klížskych futbalových hráčov a fanúšikov. Starosta obce
Jozef Bielich odovzdáva putovný pohár kapitánovi Ľubošovi Kňaze.

Futbalový turnaj o Pohár starostu obce s puncom najvyššej kvality

Perla je zvláštny guľovitý útvar, obalený
perleťou. Vzniká okolo cudzieho telieska
medzi lastúrami a plášťom perlorodiek. Je
taká cenná, že v prenesenom význame slovom
perla označujeme aj iné vzácne a nádherné
hodnoty: napríklad perla hudby, perla
literatúry, perla prírody. Podobne môžeme
hovoriť aj o perle úsmevu. Je krásnou
ozdobou ľudskej tváre.
Na tvárach niektorých ľudí prevláda smútok
a zamračenie. Vyhovárajú sa, že majú svoje
starosti a trápenia. A tie im nedovolia
usmievať sa. Avšak sú aj takí ľudia, ktorí sa
na nás pri stretnutí usmejú, povedia dobré
slovo, hoci tiež majú podobné starosti a
trápenia. U usmiatych ľudí je to ako na
mimoúrovňovej križovatke: radosť je hlbšie a
trápenia ju nemôžu dosiahnuť ani zničiť. To
mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal
apoštolom v rozlúčkovej reči: ,,Teraz cítite
zármutok; ale srdce sa vám zaraduje. Tú
radosť vám nikto nevezme" (por.Jn 16,22).
Životy svätých dokazujú pravdivosť týchto
slov. Ich očarujúci úsmev bol vizitkou ich
nábožnosti, odbleskom Božej lásky a odrážal
sa na tvárach ľudí v ich okolí. Podľa nich
usmievať sa na blížnych znamená pozerať sa
na nich očami Pána Ježiša. Úsmevom
povieme našim blížnym, že sme v nich
objavili brata či sestru. Úsmev je most od
človeka k človekovi, je predzvesťou raja.
Svätá Terezka mala o raji zvláštnu
predstavu: ,,Nebo je miesto, kde sa
nebudeme
stretávať
s
ľahostajnými
pohľadmi".
Azda každý človek sa usmeje, keď sa skloní
nad kočíkom s dieťaťom. Úsmevom aj u
dospelého prebudíme dieťa, úsmevom
prekvitáme do ľudskosti. Úsmev je najkrajšia
ozdoba
ľudskej
tváre,
najúčinnejší
prostriedok krásy. Zamračená tvár je
nepekná a nepríjemná. K tomu, aby človek
zanechal zachmúrenie a aby svojím úsmevom
(Pokračovanie na str. č.3.)

Kultúrno – spoločenskou a predovšetkým športovou udalosťou číslo jedna v mesiaci júl bol
pre celú klížsku dolinu jubilejný XX.ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Veľký
Klíž. V nedeľu 17.júla sa do športového areálu na Hôrke už krátko popoludní začali
schádzať futbalový priaznivci, ich rodinní príbuzní, ale aj sviatoční návštevníci, ktorí počas
roka toto miesto navštevovať nezvyknú. Ale pekná slnečná letná nedeľa to bol predsa len
sviatok. Deň, ktorému predchádzalo veľa príprav, veľa úsilia funkcionárov miestneho TJ
Tatran a verných fanúšikov ochotných pomôcť. Deň na ktorý sa tešia nielen ľudia
z prostredia futbalového diania bol tu. Dejstvo toľko očakávaného podujatia sa mohlo
začať...
Vzácni hostia
Veľké množstvo domácich fanúšikov a ostaných prítomných z Veľkého Klíža a Ješkovej
Vsi, návštevníci a hostia z blízkeho
i vzdialenejšieho
okolia,
ľudia
z realizačných mužstiev zúčastnených
Súčasná generácia poľovníkov chcela , aby po nich niečo zostalo tak ,ako po ich otcoch
v turnaji a ich početné fanúšikovské
zázemie, viacero rodákov z Klíža, poľovníkoch zostala poľovnícka chata na Krniciach.
Klížskeho Hradišťa či Ješkovej Vsi, ktorí Niektorí navrhovali súčasnú chatu zrekonštruovať, prípadne ,,nadstaviť´´ jedno poschodie.
prišli
na
Hôrku
aby
zažili Iní navrhovali postaviť úplne novú chatu. Nakoniec sa rozhodli pre druhú alternatívu, teda
neopakovateľnú
atmosféru výstavbu novej chaty. Zavážili aj také dôvody, ako napríklad, že v lokalite Krnice by bol
z naozajstného sviatku futbalu. Ale problematický prívod elektrickej energie a tiež pitnej vody. Ani základy tejto chaty nie sú
nielen to. Využili, tak ako nejeden krát také pevné, aby uniesli ešte jedno poschodie. Pre stavbu novej chaty vybrali lokalitu
predtým, výnimočnú príležitosť stretnúť Berecká pri lesovni , neďaleko urbárskej chaty. Plán na výstavbu navrhol Ing. Arch. Peter
sa na jednom mieste a v jednom čase Hlavina z Topoľčian. Spodná časť chaty by mala slúžiť na spracovanie a uskladnenie
ulovenej zveri.
Na prízemí
s ľuďmi, ktorí sú im blízki, vzácni,
bude
vybudovaná
terasa, vo
s ľuďmi s ktorými ich spájajú roky
vnútri spoločenská miestnosť
mladosti, pracovné či športové aktivity.
s kuchyňou a sociálnym
Svojou osobnou prítomnosťou podujatie
zariadením. V podkroví sa
podporil aj podpredseda Trenčianskeho
bude nachádzať ubytovacia
samosprávneho kraja a primátor mesta
časť chaty. Výstavba chaty je
Partizánske Jozef Božik. Nechýbali
už v plnom prúde, o čom
starostovia z obcí ktorých mužstvá
svedčí aj fotografia z brigády.
bojovali v turnaji. Osobitnú pozornosť si
Poľovníci dúfajú,
že sa
zaslúžila prítomnosť známeho trénera
nepriaznivé počasie umúdri
Oldřicha Břízu.
( (už dva týždne každý deň
Fanúšikovia klížskeho futbalu spozorneli
prší) a budú tak môcť naďalej
aj pri privítaní naozajstnej legendy
pokračovať vo výstavbe.
miestneho futbalu. Po neuveriteľných 35
Členovia PZ Vrch Hora chcú
rokoch sa na Hôrku vrátil Milan Čavoj. aj touto cestou poďakovať urbárskej spoločnosti vo Veľkom Klíži za prenájom pozemku na
Futbalovú kariéru obohatil o účinkovanie výstavbu chaty.
(Pokračovanie na str. č. 6.)
Text - Anna Húdoková, Foto - Peter Kňaze

Výstavba novej poľovníckej chaty
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číslo 7/2011

Ekonomická rubrika
Pojem ÚČET si vieme predstaviť v rôznych spojeniach – bankový účet, účet ako doklad, účet za
plyn, elektrinu, skladanie účtov, záverečný účet atď. Rozoberiem záverečný účet obce za rok
2010. Triviálne a úplne laicky povedané je záverečný účet obce výsledkom hospodárenia
s finančnými prostriedkami, koľko peňazí obec získala, koľko minula a koľko jej zostalo. Ako ich
získala a kde minula nebudem rozoberať, údaje sú uvedené v dokumente Návrh záverečného
účtu obce za rok 2010 schválenom na 3. riadnom zastupiteľstve obce konanom dňa 27.6.2011,
ktorý visel aj vo vývesných tabuliach obce niekoľko týždňov dozadu a je k nahliadnutiu na
obecnom úrade a v blízkej dobe bude uverejnený aj na internetovej stránke obce. Nedá sa ani na
pár riadkoch vysvetliť všetko o príjmoch a výdajoch, lebo tie sa delia na daňové, nedaňové, bežné, Účty
Dexia
kapitálové atď. A pravdu povediac bežného občana to tak veľmi nezaujíma. Chce možno vedieť
ako sa hospodárilo, či obec nie je v strate, či sa niečo ušetrilo, a čo sa bude robiť ďalej... Preto iba Zostatok k 30.6.2011 12 612,57€
stručne uvediem čísla a dáta, ktoré sú uvádzané vo výkazoch zasielaných daňovému úradu, VÚB
Zostatok k 30.6.2011 10 585,06€
úradných dokumentoch a v správach poskytnutých starostom obce.
Pokladňa
Hospodárenie obce za rok 2010 celkom - uvádzané v Záverečnom účte 447,85€
Celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie uvádzaný v súvahe k 31.12.2010 -14 884,00€ Zostatok k 30.6.2011 1 167,73€
Mzdy jún
Úhrn všetkých údajov, ktoré účtovne patria do roku 2010 a boli uhradené v roku 2011:
8 232,08+5 186,52 = 13 418,60
Rozpočet: 15 885,94€
Akruálne účtovníctvo: 441,04€
Údaje poskytla
Zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2011 27 428,39€
Ing. Lýdia Poliačiková pracovníčka obce.
V dnešnej dobe snáď zo všetkých strán počujeme ako
Športová olympiáda žiakov treba šetriť. Peňazí je málo, obec nedostáva finančné prostriedky v plnej sľúbenej výške a tieto často
pokryjú iba nevyhnutné náklady. Ceny všetkých komodít neustále rastú, občan je zo všetkých strán
menejtriednych škôl
atakovaný vyššími cenami. Tak isto aj pre obec stúpajú náklady. Spomeniem iba vývoz komunálneho
okresu Partizánske
odpadu. Nikomu sa nebude páčiť, keď bude musieť platiť za odvoz smetí viac. V nasledujúcom
období sa tomuto kroku určite nevyhneme. Tu sa črtá jedna z možností, ako prispieť „troškou do
sa na konci tohto školského roka, mlyna“. V obci prebieha separovaný zber. Každá domácnosť dostáva plastové vrecia a plán zvozu
10. júna 2011,
konala separovaného odpadu. Ruku na srdce - triedime ho všetci tak ako by sme mali? Pravdepodobne nie.
v Brodzanoch. Okrem hostiteľskej Ak by sme domový odpad triedili podľa skupín, sotva by jedna stredná domácnosť bola schopná
školy sa jej zúčastnili žiaci ZŠ vyprodukovať viac odpadu ako dva sudy mesačne. Pre ilustráciu uvediem pár príkladov. Obaly
minerálok, rastlinných olejov, igelitové vrecká,
Hradište, ZŠ Ostratice a našej ZŠ z mlieka, džúsov, umelé fľaše od
nátierkových masiel - žlté vrece PLASTY.
Veľký Klíž. Naši žiaci dosiahli tégliky od jogurtov,
Hliníkové veci, kompótové viečka, kovové
celkom
16
individuálnych
uzávery, prázdne obaly od paštét, plechovky od piva
umiestnení,
v kolektívnych
a nápojov, konzervy z polotovarov a drobný kovový odpad –
športoch sa im darilo menej, ako
červené vrece KOVY. Veľký železný odpad býva spravidla zbieraný
sme boli zvyknutí po iné roky.
každoročne buď obcou alebo pred nedávnom OŠK.
Sklené fľaše, zaváracie a kompótové poháre, sklo všetkých farieb, tabuľové sklo, sklené poháre od
Tu sú výsledky:
kávy, fľašky z kozmetiky – zelené vrece SKLO. Podotýkam, že pred obchodmi sú aj zberné kontajnery
Beh na 60 m :
na sklo. Tu môžeme kedykoľvek sklo vyniesť.
Simona Hudoková1.miesto
Papierové vrecká od múky, cukru, noviny, časopisy, letáky, krabice, krabice z pracích práškov, liekov,
Šimon Stanko
1.miesto
topánok, počítačový a obalový papier – modré vrece PAPIER. Plán zvozu separovaného odpadu na
Andreas Hodál 2.miesto
rok 2011 je uvedený aj na oficiálnej internetovej stránke obce. Na druhej strane letáku sú podrobnejšie
Adam Belianský 3.miesto
vysvetlené zberové skupiny aj to čo do nich nepatrí.
Vytrvalostný beh:
Elektrospotrebiče sú umiestňované medzi KD a predajňu p. Šelméciho. Kľúč má p. Šusterová
Šimon Stanko
1.miesto
v miestnom pohostinstve na Hradišti. Zberné miesto v Klíži je za požiarnou zbrojnicou. Odpad
Hod kriketovou loptičkou:
rastlinného pôvodu prírode neuškodí, rozloží sa v priebehu roka a dokonca aj skôr. Kto má doma
Erika Benková
1.miesto
kompostovisko získa navyše aj kvalitné prírodné hnojivo. Je iba na nás, občanoch, ako sa budeme
Henrieta Vargová 2.miesto
správať. Či pôjdeme trochu ťažšou cestou a odpad budeme triediť a šetriť nielen financie ale aj našu
Skok do diaľky:
prírodu, alebo budeme pohodlní a zaplatíme za odpady viac a v neposlednom rade aj prírodou plnou
Andreas Hodál
1.miesto
plastových fliaš, neporiadkom a smetím v krásnych zákutiach nášho okolia. Tým, ktorí triedia odpad
Simona Hudoková 1.miesto
a chránia prírodu patrí veľká vďaka a tí ostatní, nech trochu popremýšľajú.
Hod plnou loptou:
Ing. Lýdia Poliačiková
Lucia Gúcka
1.miesto
Erika Benková
1.miesto
Samuel Bielich
1.miesto
Adam Belianský
2.miesto
Simona Hudoková
2.miesto
Každoročne k záverečnému hodnotenie výchovných a vyučovacích výsledkov patrí aj vyhodnotenie
Lenka Poliačiková 2.miesto
zberu papiera. Vyzdvihujeme tým zároveň starostlivosť detí o životné prostredie v ktorom žijeme,
Henrieta Vargová
3.miesto
aspoň takouto činnosťou sa deti môžu podieľať na tvorbe a ochrane toho, vďaka čomu žijeme. Naj
Futbal chlapci:
2.miesto
ochrancovia prírody, ktorí svojim zberom zachránili možno veveričke jej príbytok, sú:
Vybíjaná dievčat: 3.miesto

Zber

Ako vidieť z výsledkov, najviac sa
deťom darilo v silovej disciplíne.
Viac
rovnakých
umiestnení
znamená, že deti boli hodnotené
v rozdielnych kategóriách (podľa
ročníkov)
a zvlášť
chlapci
a dievčatá. Hlavné je, že sme
jeden celý deň venovali pohybu
a svoje sily sme si zmerali s deťmi
iných škôl.
Mgr. Jana Hudoková

1. Kristínka Deviatková
2. Rastislav Bielich
3. Samuel Bielich
4. Dianka Hudoková
5. Lenka Poliačiková
6. Erika Benková
7. Simonka Hudoková
8. Lukáš Bielich

papiera v našej

656 kg
400 kg
280 kg
259 kg
234 kg
181 kg
169 kg
107 kg

škole

Okrem týchto ôsmich „naj“, sú ešte ďalší. Deti,
a samozrejme aj ich rodičia, spolu nazbierali 2 766 kg
starého papiera. Najlepší zberači boli odmenení vecnými
cenami. Dôležité je, že deti vedia, prečo to robia a rodičia
ich v tom podporujú
a papier im privezú.
INZERÁT
Chcem sa všetkým
Kúpim troj – štvor árový
poďakovať za ochotu
pozemok,
a zároveň vyzvať
v časti obce Klíž, alebo
ďalšiemu zbieraniu, ktoré môžete začať hneď v septembri. Každý
Klížske Hradište.
kilogram sa počíta!!!
Telefon: 0918 389 466.
Mgr. Jana Hudoková

číslo 7/2011

Nový Clus

Perla… (Dokončenie zo str. č.1) pomáhal robiť svet krajším, hovorí aj ,,ekonomický"
argument: Usmievať sa je menej namáhavá činnosť než mračenie - úsmev zamestnáva len
pätnásť svalov, kým mračenie až tridsať svalov.
Neznámy autor píše o hodnote úsmevu: ,,Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.
Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá
chvíľku, ale spomienka naň je niekedy trvalá. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho
zaobišiel, a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.
Úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom
priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou, pre každú
bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť ani požičať ani ukradnúť, pretože
má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva. Keby si stretol niekoho, kto nemá pre teba úsmev,
buď veľkorysý a ty ho obdaruj svojím úsmevom. Pretože nikto úsmev nepotrebuje tak ako
ten, kto ho nemá pre druhých ľudí."
Ozdobujme sa perlou úsmevu každý deň hneď ráno, ako sa zobudíme. Povedzme si:
,,Bože, žijem, ďakujem ti za dar nového dňa." A začnime úsmevom na svojich domácich.
A potom počas celého dňa pokračujme v úsilí byť vľúdni a svojím úsmevom skrášľovať
život na našej zemi. Nech náš úsmev je odbleskom Božej lásky.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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B L A H O ŽE L Á M E
V mesiaci júl 2011 oslávili svoje životné
jubileum títo naši občania:
Ing. Mariana Strmeňová Klíž 192 - 50 rokov
Vladimír Ďurica –
Kl. Hradište 163 – 50 rokov
Jolana Babkovičová –
Kl. Hradište 68 - 60 rokov
Veronika Kňazeová Kl. Hradište 6 - 70 rokov
Magdaléna Boldišová Klíž 140 - 70 rokov
Kl. Hradište 159 – 80 rokov
O ľga Bujnová –

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

*NOVORODENCI*
Máme za sebou školský rok 2010/2011 a chcem Vám priblížiť našu prácu a aktivity s
deťmi v predškolskom zariadení za uplynulé obdobie. Živo si pamätám 1. september, kedy
deti boli odpútané z náručia svojich rodičov do prostredia materskej školy. Pani učiteľky
nahrádzali deťom matky, ich ruky neraz prechádzali po líčkach detí, aby im utreli slzy.
S pribúdajúcimi dňami slzičky uschli, keď zistili ako je v materskej škole dobre. Zblížili sa
s prostredím, pretože toto bolo pre ne vytvárané srdcom a dušou tak, aby im čo najviac
priblížilo rodinné prostredie. Prežili sme spolu krásne obdobie plné hier, zábavy a radosti.
Po celý čas pobytu sme sa snažili deťom vštepovať lásku a úctu ku všetkému dobrému,
pestovať
ich
vôľové
a charakterové vlastnosti,
formovať ich zručnosti
a vedomosti. Pripravovali
sme pre deti rôzne aktivity
či
už
v MŠ
alebo
prezentovaním sa v obci.
Priblížime si jednotlivé
mesiace.
SEPTEMBER 2010: začali
sme
s projektom
„Popoludnie s veveričkou“,
ktorý umožnil navštevovať
popoludní MŠ rodičom s deťmi od dvoch do šesť rokov (pripravovali sme im aktivity ako
tanec, spev, cvičenia, hry). Vďaka projektu bola vybavená trieda MŠ novým zariadením.
OKTÓBER 2010: zhotovovali sme výrobky z jesenných plodov, mali sme výstavku prác v
MŠ a zapojili sa tiež do výstavy v obci. Tekvičková slávnosť spojená s návštevou
rozprávkových postáv (deduško večerníček, princezná, čert) bola spestrená vystúpením
detí o jeseni.
NOVEMBER 2010: V spolupráci s agentúrou Alea, ako aj Urbárskou spoločnosťou Veľký
Klíž, sme zorganizovali vychádzku a hry v lese, za účasti detí s MŠ Malé Uherce. Navštívili
sme bábkové divadlo v Klátovej Novej Vsi.
DECEMBER 2010: Vianočná výstava v obci a v MŠ, na ktorú sme si s deťmi zhotovovali
výrobky. Nacvičili sme kultúrny program detí pri Stretnutí s Mikulášom pre verejnosť.
Mikulášske dopoludnie v MŠ – pozvali sme deti z „Popoludnia s veveričkou“. Pripravovali
sme štedrovečerné posedenie detí. (Poďakovanie patrí Urbárskej spoločnosti Veľký Klíž za
finančný sponzorský príspevok k Vianociam).
FEBRUÁR 2011: Spoločná vychádzka do lesa spojená s kŕmením zvieratiek.
MAREC 2011: Navštívili sme divadelné predstavenie Maľovaná abeceda s aktívnou
účasťou detí. Uskutočnili sme karneval v MŠ, spojený s pochovávaním basy, využili sme
nové kroje pre všetky deti (poďakovanie za ušitie patrí pani Júlii Tomanovej a Anne
Gubovej).
Navštívili sme knižnicu v obci, zapožičali sme si rozprávkovú knihu.
APRÍL 2011: Zapojili sme sa do súťaže s Naturáčikom, nahrali sme DVD (poďakovanie
Ing.Janke Stankovej za nasnímanie a DVD), zúčastnili sme sa Veľkonočnej výstavy
exponátmi, zhotovenými deťmi.
MÁJ 2011: Stavanie mája – kultúrny program detí. Deň matiek, vystúpenie v KD,
odovzdanie dopestovaných fialiek mamičkám. Dopoludnie sme strávili hrami v lese s Ing.
Zdenkou Hudecovou.
JÚN 2011: MDD v MŠ – jún bol bohatý na program - hry, súťaže, opekačka, torta vo forme
vláčika, balíčky deťom (poďakovanie za balíček sladkostí pre každé dieťa patrí manželom
Šelméciovým). Výlet do Bojníc, návšteva ZŠ, rozlúčka s predškolákmi, (poďakovanie Márii
Šusterovej za tortu a Ing. Janke Stankovej za snímanie rozlúčky), ukončenie „Popoludnia
s veveričkou“.
Ďakujeme za dobrú spoluprácu v školskom roku 2010/2011 všetkým rodičom, Obecnému
úradu Veľký Klíž, ako aj všetkým sponzorom, ktorí našim deťom spríjemnili pobyt
v materskej škole. Po dobrých skúsenostiach spolupráce prosím, aby ste nám boli
nápomocní aj v novom školskom roku, aby úroda nášho spoločného cieľa ÚSMEV VÁŠHO
DIEŤAŤA, bola taká bohatá, ako v doterajšej našej spolupráci.
Text a foto - Darina Halmová, riaditeľka MŠ

26. 6. Miroslav Záborský,
rodičia Tatiana a Miroslav

SOBÁŠE
30. 7. Mária Šmalová
a Miroslav Pospíchal
Pospíchal

†

OPUSTILI
-------

NÁS

†

SPOMIENKA
Hoci si odišiel a na rozlúčku
nebol čas,
spomienky na Teba zostávajú
v nás.
Dňa 22 júla uplynie rok od
chvíle, čo nás vo veku 69 rokov
navždy opustil náš manžel, otec a starý otec
Badá
Ján B
adáň
S úctou a láskou si na neho spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKA
Spustla už záhrada, spustol aj dvor.
Ticho je v dome, nepočuť ich kroky v ňom.
Odišli tíško a čas ďalej letí,
ich obraz však zostáva v tvárach ich detí.
Hoci ich srdcia viac nebijú,
naši predkovia v srdciach našich stále žijú.
Dňa 14. augusta si pripomenieme jedenáste
výročie od smrti nášho drahého otca, starého
otca a prastarého otca Ondreja Hudoka a
5. septembra si pripomenieme štvrté výročie
od úmrtia našej mamy, starej mamy a prastarej
mamy Anny Hudokovej, rodenej Dvorskej.
Dcéra Anna s rodinou a syn Marián

SPOMIENKA
Odišiel, niet ho medzi nami.
Už len kytičku kvetov z lásky
mu na hrob môžeme dať,
pokojný spánok mu priať.
Dňa l9. 7. 2011 sme si pri
svätej omši pripomenuli, že je
to už 20. rokov od úmrtia

Antona Dobiaša
Ticho trpel, zápasil s chorobou a v najťažších
chvíľach života vedel prijať svoj kríž. S veľkou
láskou a úctou na neho spomínajú manželka,
päť dcér a traja synovia.
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Otváram dvere na dome, v ktorom ma víta dobre známa tvár,
človek s prívetivým úsmevom, vždy skromný, z ktorého priam
vyžaruje neuveriteľný pokoj a dobrota. Poznáme ho všetci,
teda predovšetkým staršia a stredná generácia. Nikdy
nezastával žiadne verejné funkcie, ale práca, ochota a snaha
pomáhať robí z neho osobnosť, ktorá sa teší veľkej úcte.
Florián Bielich si ju právom zaslúži. A tak ako to už býva
zvykom, obzvlášť je táto pozornosť zrejmá pri životných
jubileách. V mesiaci jún oslavoval aj on. Pri relatívne dobrom
zdraví sa dožil krásneho životného jubilea – 85 rokov. Akiste
dostatočný dôvod na to, aby sme sa spolu s ním obzreli za
jeho doterajším životom.
Rodák z Ješkovej Vsi
Manželia Anton a Margita, rodená Žilková mali spolu päť detí.
Dve dievčatá im zomreli v detskom veku. Dospelosti sa dožili
Berta, Štefan a Florián, ktorý sa narodil sa 15. júna 1926.
Ťažké časy tridsiatich rokov 20 storočia poznačili aj neľahký
život mladého Floriána. Už od dvanástich rokov musel slúžiť
u horára na Hlbokom. Rád spomína na školské časy v bývalej
ješkovianskej škole. Keď do nej nastúpil učila ho pani učiteľka ▲ Svadobný deň Anny a Floriána Bielicha. Spolu s mladomanželmi
Dvončová. Neskôr prišiel prísny učiteľ Švidrák, v škole sa zľava rodičia Floriána - Margita a Anton, vpravo matka nevesty
stretol tiež s učiteľmi Staroňom a Štefanom Nemčekom, ktorý Júlia Mihaleje.
bol správcom školy v Ješkovej Vsi.
zájde za Rudom Bielichom,
Úsmevné príhody zo školských lavíc
že u neho
a absolvovaných osem
je
ročníkov
vystriedali
časy, v ktorých sa bolo
treba rozhodnúť čo ďalej. U murárskeho majstra Antona toho dosť. Keď sa tento skúsený murársky parťák osopil na
Gašparíka ho otec prihlásil za murárskeho učňa. Pod jeho nešťastníka, vedel koľká bije. Aj bicykel tresol o zem, a keby
vedením v rokoch 1944 – 1948 sa Florián vyučil remeslu. Keď dneska žil, možno ešte i dnes by sa červenal. Florián Bielich
prišla zima remeslo sa vykonávať nemohlo. S Rudolfom vymýšľal spolu so spomínaným parťákom, ale i Viktorom
Bielichom sa zamestnali u horára Kadiša na Kopanej a chystali Vargom všakovaké úsmevné zápletky, na ktorých sa zabávali
drevo (ciahy). Vojnové a povojnové roky znamenali časy nielen oni, ale aj široká verejnosť.
Rodina
obnovy a tak aj mladý učeň obnovoval. Najskôr domy vo
vypálenej obci Skýcov. Neskôr prišla ponuka ísť na východ V máji roku 1948 sa Florián ako 22–ročný oženil. Manželku si
republiky, volal ho tam Rudolf Bielich, s ktorým ho murárske našiel v Klíži. Bola to Anna Mihaleje. Spolu mali tri deti. Jána,
remeslo spojilo na dlhé roky. Vo Vinnom tiež opravovali domy Jozefínu a najmladšieho Karola. Ján žije mimo svojho rodiska.
vypálenej obce, a pracovali aj na iných miestach. Po troch Jozefínu verejnosť dobre pozná ako aktívnu členku Klubu
rokoch sa z východu vrátil domov. Nastúpil do Slovenských Slovenských turistov Ostrá Veľký Klíž. Karol od mladosti
stavebných závodov, štyri roky potom pracoval v Priemstave pôsobil ako diskotekár, v tejto kariére pokračuje naďalej. Žije
Prievidza. Celých 34 rokov – až do odchodu do dôchodku – v Bratislave, je známy moderátor a diskotekár. Nejeden krát
pracoval v Pozemných stavbách Nitra. So spomínaným svojou produkciou obohatil aj kultúrno – spoločenské
Rudolfom Bielichom, ktorý robil parťáka, pracovali aj na a športové akcie vo svojej rodnej obci, do ktorej sa vždy veľmi
výstavbe päťsto bytov v Českom Tešíne, pomáhali budovať rád vracia.
nemocnicu v Leviciach. Pracovali na výstavbe Základných škôl Od roku 2002 žije Florián Bielich sám, lebo vtedy mu
v Chynoranoch, Rybanoch, Urminciach a v niektorých ďalších manželka ako 73–ročná zomrela. Radosť má z ôsmich vnúčat
obciach. Pracovali na bytovej výstavbe v Partizánskom a ako a šiestich pravnúčat. Teší sa prirodzenej úcte svojich
spoluobčanov. Celý život je verný fanúšik klížskeho futbalu
sám jubilant hovorí, vybudovali celé Topoľčany.
a pozorní návštevníci tohtoročného turnaja
Legendárne príhody
na Hôrke si ho opäť mohli všimnúť na jeho
Pamätníci si určite spomenú na nejednu
obľúbenom mieste, kde rád sedáva
vtipnú situáciu, ktorú zažili v prítomnosti
a sleduje futbalové dianie.
Floriána Bielicha. Aj pri takom neľahkom
Niet vari domu...
remesle akým murárčina iste je, si vedel
Debata ešte stále prebiehala. Jubilant ma
ťažkú prácu oživiť humornými situáciami.
ponúkol vynikajúcou domácou pálenkou,
Na niektoré sa spomína dodnes. Raz tak
medzitým ho prišiel navštíviť jeden mladý
murovali spolu s Rudolfom Bielichom
muž, ktorý mu občas pomáha. Pospomínali
v Ješkovej Vsi. Objednávateľom bol
sme všeličo a ani sme nezbadali ako rýchlo
skúsený a vážený občan (meno si radšej
beží čas. Musel som sa pobrať. Lúčil som sa
ponechávame v redakcií). Bol večer,
s prívetivým
a láskavým
Floriánom
robota skončila a spomínaný muž sa
Bielichom, človekom ktorý má neskutočne
majstrov murárov spýtal, aké lešenie má
veľa pamätníkov. Tie pamätníky sú rodinné
pripraviť na nasledujúci deň, aby v práci
domy na Hradišti, v Klíži aj v Ješkovej Vsi.
majstri murári mohli pokračovať. Táto
Najskôr chcel vymenovávať, kde všade
otázka ich prekvapila, ale Florián sa
pracoval, pomáhal, na ktorých domoch radil
nezaprel...“ Nuž vieš čo, sprav tie koníky ▲ Florián Bielich dnes.
majiteľom ako postupovať pri stavbe. Prišiel
tak na 25 - 30 centimetrov....“ Keď na ďalší
deň k spomínanej stavbe prišli nestačili sa čudovať, ale som k presvedčeniu – a pamätníci mi dávajú za pravdu – že je
smiech radšej zadržali. Čakali ich – verte či neverte – koníky to ťažké. Veď niet vari domu, ktorý by vo svojej dobe v klížskej
vysoké tak, ako zo žartu Florián nakázal(!). Nezostalo nič iné, doline nebol staval on.
len to, že si napokon majstri potrebné lešenie vyrobili sami. Ešte posledné stisky rúk a už naozaj musím ísť. Ale budem rád,
U iného zákazníka zas napadlo Floriána takéto šibalstvo. ak tohto vzácneho človeka pri jeho ďalšom jubileu budem
Poslal ho po „vogris“ (murárska miera, označenie výšky), vraj môcť pozdraviť, možno navštíviť a ktovie, možno napísať čosi,
stačí tak do kýbla. Keď prišiel k istému murárovi ten zbadal čo sme teraz nestihli povedať. Úprimne mu to želám a teším
koľká bije, ale zábavu nepokazil. Odvetil, že on veru vogris sa na to.
nemá, ale nech
Text a foto Peter Maťašeje
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Zo školských lavíc, alebo ako sme ,,vyrobili“ klížsko-ješkoviansky slovník
Ešte v minulom školskom roku sme s mojimi bývalými štvrtákmi v rámci učiva o spisovných a nespisovných slovách vytvorili zaujímavý
slovník nespisovných (nárečových) slov používaných v obci Veľký Klíž a Ješkova Ves, ale nielen tu. Dala som kolovať jeden spoločný
papier, ktorý si deti brali domov a rodičia, možno aj starí rodičia, im pomohli. Pri upratovaní svojej skrine v triede som ho objavila a s týmto
krátkym Slovníkom klížsko-ješkovianskych slov vás chcem oboznámiť.
korman - riadidlá
štamprlík - malý pohárik
futrá - zárubne
čukoláda - čokoláda
kasňa - skriňa
futro - podšívka
cukrove - cukríky
sedanka - sedadlo
budilár - peňaženka
futrál - puzdro
krumple - zemiaky
kýbel - vedro
fertucha - zástera
fusakle - ponožky
šuflík -zásuvka
táčky - fúrik
frištuk - raňajky
vaček - vrecko
šecko - všetko
pirula - tabletka
uharok - uhorka
kapesník - vreckovka
čil - teraz
cirky - zápalky
hurky - jaternice
pokrovec - koberec
kapsa - taška
šnycla - rezeň
jalítko, jelítko - jaternica
šivačka - ihla
devať - deväť
rízok - rezeň
ješkovejsa - Ješkova Ves
cverna - niť
padesát - päťdesiat
betále - pedále
hintam - tamto, tam
friško - rýchlo
patnasť -pätnásť
slíž - rezance
opucuvať - očistiť
parazol - dáždnik
sňach - sneh
žufaňa - naberačka
zabola - zabudla
oringle - náušnice
krumplová baba -zemiakové placky
šporhel - sporák
merkuj - dávaj si pozor
duchna – perina
šubléra - posuvné meradlo
šnóra - povraz
hracká - hlavná cesta
varaca - varecha...
apolitánka - napolitánka, keksík
šerbel -nočník
očúvať - počúvať
kukav - pozeral
hongalka - hojdačka
Určite to nie je všetko a mnohí z vás by hneď vedeli čo-to doplniť. Možno budeme
aj my na ďalších hodinách slovenčiny pokračovať a slovník zase rozšírime.
Mgr. Jana Hudoková

Už šiesty ročník športovej olympiády dôchodcov usporiadali v okresnom meste
Partizánske v sobotu 25.júna. Dobrú tradíciu účasti na týchto olympiádach
neporušili ani tentoraz zástupcovia našich seniorov. Reprezentovali tak nielen
miestnu organizáciu JDS ale aj svoju obec. Nebol to iste zanedbateľný moment, ak
si uvedomíme, že na olympiáde štartovalo vyše dvoch stoviek seniorov,
športovcov. Z klížskej doliny bola na olympiáde desať členná výprava, osem
účastníkov bolo z Veľkého Klíža, desiatku dopĺňali dve ženy z Ješkovej Vsi. Okrem
súťažiacich z okresu Partizánske sa športového zápolenia zúčastnili aj zástupcovia
z Trenčína, Myjavy, Nového Mesta nad Váhom, Púchova a Kanianky.
Potešil pohľad do výsledkových listín. Františka Čepanová získala prvé miesto
v disciplíne hod na basketbalový kôš, tretie miesto si vybojovala v streľbe zo
vzduchovky
v leže
Hedviga
Futbalové štatistiky… (Dokončenie Gašparíková. Víťazmi však vlastne boli
z predchádzajúceho čísla)
všetci, lebo aj tu platilo to známe – nie
Tabuľka strelcov
je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
1. JÁN KUČERA - 26 gólov
Peter Maťašeje
2. PATRIK BIELICH – 9 gólov
PATRIK MINÁR – po 5 gólov
JAKUB BIELICH
5. FRANTIŠEK MELUŠ - 4 góly
6.-7. LUKÁŠ SIEGERT - po 3 góly
MARTIN KŇAZE
8.-9. RÓBERT HRDÝ - po 1 góle
RICHARD MIHALEJE

Polovica prázdnin je už za nami, počasie aktivitám
vonku príliš neprialo a mnohí veru mali hlavu
v smútku, čo robiť. Prinášame vám zopár tipov na
mesiac august. Ak máte čo len štipku fantázie, k tomu
pár chvíľ času, čo teraz cez prázdniny nie je problém
a chceli by ste niečo pekné vytvoriť, pozývame vás do
kultúrneho domu. Tvorivé popoludnie bude v stredu
3.augusta o 16,00 hod v zasadačke KD. Prineste si
so sebou temperové farby a štetec, ktoré vám určite
zostali zo školy a kamienky – ploskáče, na ktoré si
budete maľovať rôzne motívy. Kamene vám poslúžia
ako ťažítko, ozdoba stola alebo darček pre niekoho
blízkeho, ktorý vás za vašu šikovnosť určite pochváli.
Takéto kamene sa dajú ozdobiť aj servítkovou
metódou, na ktorú používame servítku s pekným
malým motívom kvietkov, zvierat, lepidlo a štetec.
A možno niekedy nabudúce skúsime aj drôtikovanie.
Menšie deti môžu prísť s maminami. Tešíme sa na
vás.
Ing. Zuzana Holáková

3-4.

ŽIACI
Konečná tabuľka III. triedy Majstrovstiev
okresu Partizánske
1. Bošany
22 21 1 0 170: 8 64
2. V. Uherce 22 16 4 2 81: 16 52
3. Šimonovany 22 15 1 6 67: 34 46
4. Nedanovce 22 11 2 9 69: 53 36
5. Kl. N. Ves 22 11 2 9 80: 53 35
6. Skačany
22 10 4 8 61: 44 34
7. V. Bielice 22 9 4 9 47: 36 31
8. Chynorany 22 8 6 8 58: 48 30
9. Brodzany 22 8 3 11 75: 72 27
10. V. Klíž
22 5 0 17 49:101 15
11. V. Kršteňany 22 4 1 17 41:105 13
12.Ostratice 22 0 0 22 5:233 0
Tabuľka strelcov
1. JAKUB BIELICH – 24 gólov
2. SAMUEL BELIANSKY - 8 gólov
3. RICHARD HUDOK - 4 góly
4. LUKÁŠ PIATRIK
- 3 góly
5.-6. ERIK BELICA, JURAJ TRNÍK - po 2 góly
7.-8.-9. MATÚŠ PAUKOV, TOMÁŠ STANKO,
MARTIN NÉČ - po 1 góle

Spracoval Peter Maťašeje

V Šenkviciach sa počas 25. a 26. júna konali MS v MX3, čo sú motocykle nad 500
cm3, ale jazdiť môžu aj tie so slabšou kubatúrou. Tak to bolo aj v prípade Tomáša
Valacha, ktorý sedlal motocykel 250 cm3. V tom istom termíne sa šiel aj pretek ME žien.
Tomáš jazdil len jednu jazdu, pretože sa nekvalifikoval a bol ako prvý náhradník. Do druhej jazdy
nastúpil po vypadnutí francúzskeho jazdca a skončil na 35. mieste. Mechanika klubovému
jazdcovi robil Miloš Marko a na preteky ho prišlo povzbudiť aj mnoho fanúšikov z Veľkého Klíža.
Pre klub je veľkou poctou, že jazdec tímu jazdil pretek majstrovstiev sveta.
Ešte pred týmto sa konali vo Veľkých Uherciach Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej
republiky. V MX2 v prvej jazde pekne zajazdil T. Valach, keď skončil na 5. mieste. V druhej jazde
mal pád a skončil až na 21. mieste. V tej istej kubatúre jazdil aj P. Obert, ktorý prvú jazdu
nedokončil a v druhej prišiel do cieľa na 8. mieste. V MX2 - junior sme mali tiež zastúpenie. Matúš
Lavo v dvojtaktných motocykloch obsadil deviate miesto. Matúš sa zúčastnil aj na MM SR
mládeže v Tlmačoch, kde skončil desiaty.
V Lískovej pri Ružomberku sa konali druhé preteky Stredoslovenského pohára. Na ťažkej trati
sa z našich umiestnil len Tomáš Valach, ktorý nakoniec obsadil štvrtú priečku. V MX2 P. Obert, R.
Mihaleje a M. Lavo pretek nedokončili. Išla sa len jedna jazda, pretože terén bol nespôsobilý.
Tretie preteky boli v Mníšku pod Hnilcom pri Spišskej Novej Vsi. V MX2 bol Tomáš Valach
siedmy v oboch jazdách. Peter Obert bol v prvej jazde šestnásty a druhú jazdu nedokončil.
Deň pred týmto pretekom sa v Beckove pri Trenčíne konal motokrosový pretek o pohár starostu
obce za účasti 108 jazdcov. Tu sa zúčastnil Matúš Lavo, ktorý išiel v MX2 - junior a spomedzi 33
jazdcov zvíťazil v oboch jazdách.
Ďalšie preteky MM SR mládeže sa konali 24. júla vo Vištuku. Náš tím reprezentoval Matúš Lavo
a vo svojej kategórii dvojtaktných motocyklov skončil na 5. mieste.
V nedeľu 31.7. bol na programe štvrtý pretek MM SR vo Vislanke na Východnom Slovensku a
14. augusta sa bude tretí pretek Stredoslovenského pohára konať vo Veľkých Uherciach.
M. Hudok st., manažér tímu OŠK- AMK
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Na Hôrke radosť...(Dokončenie zo str. č.1.)

v Bošanoch, Partizánskom a zakončil ju
ako 36 –ročný v Šimonovanoch. Pre
miestnych pamätníkov, a predovšetkým
jeho niekdajších spoluhráčov zostal
v pamäti ako vynikajúci strelec ktorí vo
svojej dobe vraj dával polovicu všetkých gólov klížskeho
mužstva v sezónach, keď hrával za svoju rodnú obec.
Zahájenie
Tajomník futbalového klubu Ján Najman sprievodným
slovom konferoval začiatok podujatia. V rámci neho vystúpil
Jozef Božik, starosta našej obce Jozef Bielich a tiež
predseda TJ Tatran Rastislav Beliansky. Podpredseda
klubu Ing.František Bokor osobitne privítal Oldřicha Břízu,
ktorý následne krátkym príhovorom pozdravil všetkých
prítomných. JUDr. Jozef Stanko – ako zástupca domácich
fanúšikov – odovzdal pohár Ľubošovi Kňaze, ktorého
fanúšikovia vyhodnotili ako najlepšieho hráča TJ Tatran
v uplynulej sezóne.
Povinné víťazstvo a ďalšie zápasy
V prvom zápase turnaja nastúpil Veľký Klíž proti
tradičnému turnajovému súperovi zo Skýcova. Domáci
dosiahli povinné víťazstvo v pomere 3:1, keď góly vsietili
Štefan Kučera, Ján Kučera a Tomáš Bielich. V druhom
zápase nastúpili proti sebe Brodzany a Nemčice. Po
dobrom výkone sa z víťazstva tešili zaslúžene Nemčice,
keď vyhrali 0:2. Zápas o tretie miesto bol bohatý na góly.
Súboj Skýcova s Brodzanmi sa skončil výsledkom 6:2 (2:0).
Hráči zo Skýcova predviedli výborný výkon, ktorý okorenili
nádhernými gólmi. Z úst brodianskych fanúšikov bolo počuť
rozhorčenie, lebo vraj predvedený výkon ich mužstva len
potvrdzuje momentálnu, zlú situáciu v brodzianskom
futbale.
O 18 –tej hodine sa začal finálový zápas turnaja v ktorom
domáci Veľký Klíž nastúpil proti Nemčiciam. Tie dva

▲ Víťazné domáce mužstvo krátko po dekorovaní.
predošlé ročníky na Hôrke vyhrali a svoje úspešné ťaženie
na klížskej pôde chceli potvrdiť do tretice. Už v 4 –tej
minúte ich ambície mohol schladiť Milan Vaňo, ktorý po
rohovom kope krásne nasmeroval loptu do pokutového
územia, no hlavička domáceho hráča bránku minula.
Vzápätí mali Nemčice opäť šťastie, keď lopta po
hlavičkovom súboji letela tesne nad. Úsilie domácich
futbalistov napokon korunoval Milan Vaňo, ktorý v 20 –tej
minúte zápasu otvoril skóre. Nemčice však boli veľmi
vyrovnaným súperom a finálový zápas mohol početné
publikum naozaj potešiť. Ešte dve dobré šance mali
v prvom polčase domáci, no stav sa už do prestávky

▲ Stretnutie legiend klížskeho futbalu. Zľava: František Bokor, Jozef Bielich, Emil
Marko, Milan Čavoj, Pavol Stanček, Anton Neštepný, Ján Bielich a Ján Najman.
nezmenil. Vstup do druhého polčasu vyšiel opäť lepšie
domácim. Už po šiestich minútach po hvizde rozhodcu využil svoju šancu
Štefan Kučera a zvýšil na 2:0. A bol to opäť najlepší klížsky strelec
súčasnosti, ktorý v 57. minúte zápasu mohol po svojom úniku z pravej strany
skórovať. Iskrilo sa však aj na opačnej strane a nemčickí futbalisti v týchto
fázach zápasu tri krát nebezpečne ohrozovali bránku Ľuboša Kňaze. Vzápätí
sa ocitol sám pred brankárom Štefan Kučera, no svoju šancu nevyužil. Do
konca zápasu klížski futbalisti kontrolovali stav zápasu, ba mohli prikrášliť
skóre. Dobré pozície ktoré si domáci vytvorili v 82. minúte a následne
v skrumáži pred bránou hostí 4 minúty pred koncom však zostali nevyužité.
Po výsledku 2:0 (1:0) sa klížski
futbalisti mohli radovať z celkového
prvenstva v turnaji.
Ocenenie najlepších
Najlepších jednotlivcov vyhlásili
organizátori na úvod slávnostného
ceremoniálu. Ceny im odovzdávali
predseda Urbárskej spoločnosti
z Ješkovej Vsi Pavel Valúch,starosta
obce Ješkova Ves Pavel Greguš,
starosta obce Veľký Klíž Jozef Bielich
a predsedníčka Urbáru Veľkého Klíža
Štefánia Pauleová. Následne si
kapitáni
prevzali
poháre
za
umiestnenie svojich mužstiev. Gejzír
radosti vypukol v momente, keď
putovný pohár starostu obce od
Jozefa Bielicha prevzal kapitán
domácich Ľuboš Kňaze.
Všetko na jednotku !
Losovanie bohatej tomboly prebehlo
krátko po vyhlasovaní výsledkov. Všetci na tento moment čakali
s netrpezlivosťou. A viacerým sa čakanie premenilo na radostné chvíle po
obdržaní výhry, veď ceny boli vskutku zaujímavé a hodnotné. Ale hodnotný
a veľmi dobre zorganizovaný bol celý turnaj. Funkcionári TJ Tatran spolu
s futbalovými fanúšikmi a dobrovoľníkmi, ktorí sa podieľali na jeho úspešnom
priebehu znovu dokázali a potvrdili, že turnaje na Hôrke majú vysokú úroveň
a ich zabezpečenie je bezchybné. Ak sme na začiatku tejto reportáže tvrdili,
že podujatie takéhoto rozsahu na Hôrke je skutočne sviatkom určite sme sa
nemýlili. Turnaj o Pohár starostu obce sa nepochybne zaradil nielen medzi
najvýznamnejšie podujatia uplynulého mesiaca, ale vôbec celého roka.
Text a foto - Peter Maťašeje

