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Futbalový turnaj mužov O pohár starostky obce

V nedeľu 22. júla sa popoludní zišli na Hôrke futbaloví priaznivci už na 26. ročníku
turnaja dospelých. Hralo sa podľa vylosovania na dva polčasy po 30 minút. V
prvom zápase sa stretli hráči domáceho OŠK a Nemčíc. O finalistovi rozhodol 5
minút pred koncom zápasu Juraj Chrenko. V druhom zápase proti sebe nastúpili
Skýcov a Sľažany. Sľažany sa do svojho súpera zahryzli už od začiatku a po jasnom výsledku 5:0 postúpili do finále. Po tomto zápase otvorili turnaj starostka
obce Ing. Tatiana Sasková a predseda OŠK FO Juraj Martiška. V krátkej prestávke
si prítomní mohli vychutnať výborne pripravenú kapustnicu, držkovú alebo
chutné osúchy. V súboji o 3. miesto zvíťazili Nemčice nad Skýcovom 2:1 až po
rozstrele zo značky pokutového kopu. Vo finále sa zrodil rovnaký výsledok. Na
gól Sľažian odpovedal gólom ešte v prvom polčase Jakub Bielich. Po remíze 1:1
kopali obe mužstvá po tri pokutové kopy. Za domácich boli úspešní Jakub Bielich
a Róbert Chrenko a keďže za hostí premenil svoj pokus len jediný z troch exekútorov, víťazom turnaja sa stali hráči domáceho futbalového oddielu. Po turnaji
■ Pohár za 1.miesto odovzdala starostka obce Ing. Tatiana
odovzdali mužstvám poháre starostovia obcí Ješkova Ves Pavel Greguš a domáca Sasková zástupcovi domáceho mužstva Františkovi Melušovi.
Foto -Ing. Marek Stanko
starostka. Boli vyhodnotené aj 4 kategórie: Najlepším brankárom sa stal brankár 
Skýcova, najlepším strelcom hráč Sľažian, najstarší hráč nastúpil v drese Nemčíc
a najtechnickejším hráčom bol domáci Patrik Bielich. Jednotlivci si prebrali z rúk predsedu
FO ocenenia. Po losovaní bohatej tomboly hrala do tanca aj na počúvanie skupina Mistral.
Aj napriek tomu, že nám počasie neprialo ako po iné roky, účasť fanúšikov bola slušná a
mnohí zostali v družnej debate v príjemnom prostredí až do neskorých nočných hodín. Na
Každý rok oslavujeme udalosti dejín spázáver chcem vyjadriť úprimné poďakovanie sponzorom a všetkým aktívnym ľuďom, ktorí
sy. Predovšetkým udalosti a tajomstvá
pomohli pri príprave a zdarnom priebehu turnaja. 
MiS
života nášho Pána Ježiša Krista, najmä
Už XIII. ročník Športovej olympiády dôchodcov sa konal v Partizánskom 30.júna. Organizovali
tajomstvo jeho smrti a zmŕtvychvstania. Je
ju Mestská a Regionálna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska z nášho okresného mesta.
to ústredné tajomstvo kresťanskej viery.
Medzi viac ako 260 účastníkmi bola aj skupina desiatich olympionikov z našej seniorskej
Preto Veľká noc je stredobodom a jadrom
organizácie pod vedením jej predsedníčky Ireny Bujnovej a starostky obce Ing. Tatiany Sasliturgického roku. Od nej sa odvodzujú aj
kovej. Okrem zástupcov jednotlivých obcí okresu a mesta Partizánske sa podujatia zúčastostatné slávnosti a sviatky. Postupne sa
nili aj členovia JDS
z Dolných Vesteníc
vytvoril súbor sviatkov bohoslužobného
a mesta Nováky.
K súťažiacim sa
roku Cirkvi.
pripojili tiež seniori z partnerských
Začína sa Prvou adventnou nedeľou.
miest nášho okresného mesta Svit a Valašské Meziříčí.
Adventné obdobie je časom radostného
V športovom areáli ZŠ a MŠ na Veľkej Okružnej sa súťažilo v desiatich disciplínach. Tentoočakávania a má dvojaký význam. Prvý
raz sa naše olympioničky a olympionici vrátili s dvomi medailami. V disciplíne hod plnou
spočíva v príprave na slávnosť Narodenia
loptou – medicimbalom - získala bronzovú medailu Elena Janáková. Jolana Babkovičová
Ježiša Krista, kedy si pripomíname jeho
získala vynikajúce druhé miesto a striebornú medailu v disciplíne hod na basketbalový kôš.
prvý príchod medzi ľudí. Druhý význam je
Peter Maťašeje
pripomienkou druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Máme štyri adventné
nedele. Celé toto obdobie môže trvať 22
až 27 dní. To závisí od počtu dní medzi
Štvrtou adventnou nedeľou a Vianocami.
Na Vianoce oslavujeme pamiatku narodenia nášho Pána Ježiša Krista. V ďalších
dňoch si pripomíname udalosti, ktoré sa
odohrali krátko po jeho narodení. Vianočné obdobie sa končí sviatkom Krstu
Krista Pána.
Pôstne obdobie sa začína Popolcovou
stredou. V ňom si pripomíname utrpenie
a smrť Pána Ježiša Krista za naše hriechy. Preto nás Cirkev častejšie pozýva
k pokániu a k zmene života k lepšiemu.
Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie
veľkonočného tajomstva. Na záver Pôstneho obdobia je Veľkonočné trojdnie.
Začína sa večernou svätou omšou na Ze■ Naši olympionici v Partizánskom. Horný rad zľava: Jolana Babkovičová, Anna Kaplánová, Mária
lený štvrtok a končí sa na Veľkonočnú
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Dolná, Jozefína Bujnová, starostka obce Ing. Tatiana Sasková, Irena Bujnová, Ing. Anton Goga,
Ján Dolný a Jozef Mokrý. Dole zľava: Elena Janáková a Eva Pauerová.
Foto - Mária Gogová

(Pokračovanie na str. č. 2)
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V mesiaci júl 2018 oslávili svoje jubileum tieto
naše spoluobčianky:
Anna Gubovová
Klíž
70 rokov
Oľga Bujnová
Kl. Hradište
86 rokov
Oslávenkyniam 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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21. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v stredu 11.júla. Poslanci rokovali už
v zrenovovanej zasadačke obecného úradu. Rokovanie viedla starostka obce. Po úvodnom
schválení programu sa poslanci venovali jednotlivým bodom. Vypočuli si správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti, zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia, schválili
plán práce hlavnému kontrolórovi obce na druhý polrok
2018. Predsedom NRSR bol vyhlásený termín konania
komunálnych volieb na 10.novembra 2018. Obecné
zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení
určilo rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie a počet poslancov
v jednom volebnom obvode. Poslanci po diskusii schválili rozdelenie rezervného fondu na
opravu miestnych komunikácií, opravu strechy na budove kotolne základnej školy, rekonštrukciu kúrenia na obecnom úrade a rekonštrukciu domu smútku v Klížskom Hradišti. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe
za rok 2017. Poslanci si vypočuli informácie o prebiehajúcich a ukončených prácach v obci,
o vyhodnotení výziev a pripravovaných kultúrnych akciách v obci. Po ukončení oficiálnej
časti rokovania poslanci obecného zastupiteľstva spoločne zablahoželali M. Deviatkovi
k uzavretiu manželstva.
Ing. Tatiana Sasková

Rokovalo
zastupiteľstvo

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 V ZŠ VEĽKÝ KLÍŽ Nová futbalová sezóna s novým predsedom

Ďalší krásny školský rok je za nami. Aj tento bol plný nadobúdania veV nezvyčajnom čase (6.júl 2018) výbor OŠK FO zvolal svojich
domostí, zaujímavých krúžkov, aktivít a vystúpení. Našou tradíciou je už
členov na výročnú schôdzu klubu. V úvode bol schválený
organizovanie Tvorivých dielní pre deti a rodičov. Na začiatku školského
program schôdze. Ing. Holáková predniesla správu o hosporoka sme zorganizovali Tvorivé dielne I. Nádherné jesenné ikebany
dárení. Revízna komisia potvrdila, že hospodárenie klubu je
a výtvory rodičov a detí ste mohli, spolu so školskými prácami, vidieť na
v súlade s prednesenou správou. Predseda klubu R. Beliansky
Jesennej výstave. Deti minulý rok vyzbierali viac ako 3 tony papiera, za
predniesol správu o činnosti klubu, o vykonaných prácach na
ich snahu sme ich odmenili predstavením v kine v Partizánskom. Chutná
ihrisku na Hôrke, poďakoval výboru a všetkým aktívnym členom
a vyvážená strava je základom nášho zdravia. Preto sme si aj tento rok
za ich prácu v prospech organizácie v minulom roku a v sezóne.
V ďalšom bode sa volil nový predseda OŠK FO. Rastislav Bepri príležitosti Dňa jablka vysvetlili jeho význam pre naše zdravie a deti
liansky ukončil sezónu a svoje, viac ako dvojročné pôsobenie
si pochutili na chrumkavých jabĺčkach. Samozrejme sme nezabudli ani
na čele klubu. Post predsedu je náročná funkcia vyžadujúca si
na Deň mlieka. Povedali sme si odkiaľ sa berie mliečko, prečo ho musíme
podporu zo strany rodiny, priateľov, znamená víkendy a voľný
piť, a to všetko pri varení a jedení deťmi obľúbeného pudingu.
čas venovať záujmom klubu. Mgr. Juraj Martiška prijal výzvu na
V prvom polroku sme navštívili aj Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
funkciu predsedu klubu. Nový výbor OŠK FO zvolili jeho členoa pozreli sme si predstavenie Vianočný zázrak. Navodilo v nás príjemnú
via jednohlasne. Stali sa nimi: Mgr. Juraj Martiška – predseda,
atmosféru očakávaných Vianoc. V predvianočnom období sme zorganiIng. Michal Stanko, Ján Urban, Anton Siegert, Roman Korec,
zovali Tvorivé dielne II. Vyrábali sme vo výbornej atmosfére pri koledách,
Martin Bielich, Milan Bielich, Milan Vaňo, Rastislav Beliansky
chutných koláčikoch a dobrotách. Aj tento školský rok deti poslúchali
a Peter Pavlíček. V diskusii sa preberali problémy na ihrisku,
a Mikuláš im v škole nechal sladkosti a aj medovníčky, ktoré sme v škole
výzva na obsadenie hospodára klubu, termín letného turnaja,
spoločne zdobili. Spolu s deťmi sme na záver roku 2017 pripravili Vianočnú
hráčov a trénera mužstva do novej sezóny. Ing. Michal Stanko
besiedku. Deti nacvičili milé divadielka, básne a piesne.
podal informácie z aktívu v Prievidzi. Po diskusii predniesol
Nový rok priniesol veľkú zimu, a to nám pripomenulo myslieť aj na lesné
Mgr. Martiška návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovať.
zvieratká. Spolu s MŠ Veľký Klíž sme si pri Urbárskej chate vypočuli

Ing. Tatiana Sasková
peknú prednášku o lesných zvieratkách. Potom deti nechali dobroty ako
mrkvu, chleba, seno či dokonca žito v lese
pod stromami, aby zvieratká ľahšie prečkali
toto ťažké obdobie.
V piatok 20.07.2018 som sa zúčastnila workshopu zameraného na sakrálne stavby a posvätné
Mgr. M.Antal-Poliačiková
miesta na Slovensku, kde bezpochyby patrí aj kostolík sv. Michala pochádzajúci z druhej
Dokončenie v budúcom čísle
tretiny 12. storočia. Ako sme prichádzali
ku kostolíku, zúčastneným som oznámila,
že je zatvorený a bude treba vypýtať kľúč.

(Dokončenie zo str. č. 1)
Na moje počudovanie kostolík bol otvorenedeľu. Veľkonočná nedeľa je žiarivým vrcholom celého liturgického roku. Oslavujeme
ný a obletovaný malými vtáčikmi. Na tom
vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Veľkonočné obdobie slávime v radosti a plesaní
by nič zvláštne nebolo, ale keď sme prešli
ako jeden sviatočný deň. Na štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša slávime
do vnútra na priečelí nad oltárom už mali
jeho vystúpenie do neba. Na päťdesiaty deň je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Touto
vtáčatká vystavané hniezdo. Potom sme
nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.
prešli okolo kostolíka zo zadnej strany a na
Všetky tieto obdobia sú piliermi liturgického roku. Zvyšná časť roku sa nazýva Obdobie
streche apsidy rastie veľa buriny, ktorá rozcez rok. Je rozdelené do dvoch častí. Prvá časť sa začína v pondelok po sviatku Krstu
rušuje strechu a na okrajoch sa už rozpadáva.
Krista Pána a končí sa v utorok pred Popolcovou stredou. Druhá časť trvá od pondelka
Tri tehličky sú položené na tráve pri múre
po slávnosti Zoslania Ducha Svätého do soboty pred Prvou adventnou nedeľou. Celé
kostolíka. Stopy po vode presakujúcej cez
murivo vidieť na murive nad oltárom. Až
toto obdobie má spolu 33 alebo 34 týždňov. V tých rokoch, keď Prvá adventná nedeľa
vtedy som si uvedomila, keď nás niekto iný
padne na 2. alebo 3. decembra a v priestupnom roku na 1. decembra, trvá 34 týždňov.
svojím veľkým záujmom o stavbu kostolíka
V ostatných rokoch 33 týždňov. Obdobie cez rok nám pripomína Kristovo tajomstvo
upozorní, že sa o ňu nikto nestará. Bolo by
v celej jeho plnosti.
to veľmi nezodpovedné, ak by sa ďalšou
Ježiš Kristus je Pánom všetkého, je Pánom času a dejín. Celý liturgický rok je oslavou
nečinnosťou stali veľké škody na tomto pojeho smrti a zmŕtvychvstania. Kristovo tajomstvo je spásna udalosť, ktorá sa sprítomňuje
svätnom mieste, ktoré vypovedá o našej
pre nás v súčasnosti, keď počúvame Božie slová a prijímame sviatosti. Liturgický rok
histórii. V prípade zbierky na opravu tohto
nás však pozýva nielen k oslave Ježiša Krista a jeho spásonosných skutkov, ale aj k jeho
románskeho skvostu kostolíka sv. Michala
nasledovaniu. Pozýva nás znovu objaviť a prežívať dar spásy.
veľmi rada prispejem aj ja.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
Alena Reháková

Náš krásny románsky kostolík sv. Michala chátra - postreh
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 Guláš párty na Skýcove, tak
nazvali už 7. ročník súťaže vo
varení gulášu, ktorý sa konal
v sobotu 30.júna v areáli Breziny v Skýcove.
Súťažilo celkom 15
družstiev. Tri boli
z klížskej doliny.
Súťažilo mužstvo
futbalistov a dve
súťažné mužstvá
z Ješkovej Vsi.
Rodinná dvojica
Jozef a Peter Bielichoví ako mužstvo
Fatrapol a Miesiči
v zložení Andrej
Beliansky a Kristián Káčer. A práve
táto dvojica dosiahla najlepšie
umiestnenie, keď
získala celkové II.
miesto.
 Júlové číslo časo- ■ Kuchárska rodinná dvojica Jozef (vľavo)
pisu Zdravie uverej- a Peter Bielichoví na súťaži v Skýcove.
Foto – Danka Bielichová
nilo, okrem iného, 
dvojstranu nazvanú
So Zdravím na výlet. Textovo aj obrazovo sa na nej nachádza
niekoľko tipov na výlety po Slovensku. Zaujalo nás, že k nim
patrí aj naša obec a jej najvýznamnejšia pamiatka, historický
románsky kostolík.
 V Miloslavovej
zemi sa 2.júla stretli členovia JDS na
svojej pravidelnej
mesačnej schôdzi.
Okrem iného hodnotili ich účinkovanie na Olympiáde
v Partizánskom.
Posedenie sa nieslo
v znamení pohody
a dobrej nálady.
 Asi dve desiatky
veriacich z Ješkovej
Vsi a Veľkého Klíža
sa v stredu 4.júla
■ Elena Janáková(vľavo) a Jolana Bab- večer vybralo na
kovíčová so zaslúženými medailami.
Sádok. V tamoj
Foto – Mária Gogová šom kostole sa pri
príležitosti sviatku
svätých Cyrila a Metoda slávila svätá omša. Občianske združenie Slovacia Incognita už tradične pripravilo pekný nábožensko
–duchovný program, ktorý obohatilo aj vystúpenie mužského
spevokolu z Viedne.
 Pri príležitosti sviatku spolupatrónov Európy - svätých Cyrila
a Metoda sa vo štvrtok 5. júla 2018 uskutočnila Národná cyrilometodská púť na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostnú
svätú omšu celebroval Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Od nás sa jej zúčastnilo (určite) päť a možno
aj viacej veriacich.
 Vo štvrtok 12.júla zorganizoval klub dôchodcov zájazd do
Podhájskej. Zúčastnilo sa ho 41 účastníkov, vrátane detí. Tento
teplý letný deň bol ako stvorený na kúpanie vo vode a slnečný
kúpeľ, ktorý isto prospel každému z nich.
 TRAKTOR KLUB z našej obce sa dňa 14. júla 2018 zúčastnil
štvrtého ročníka podujatia ZETOR 25 CUP v Malej Lehote. Svojou účasťou tak podporil usporiadateľov a zároveň aj kolegov,
ktorým učarovali väčšie či menšie traktory.

 14.júl – Deň dobytia Bastily
je jedným z najväčších sviatkov Francúzska. A práve v tento
deň navštívilo 19 francúzskych
občanov spolu so zástupcami
nemeckých a slovenských samospráv (družobné obce Klátovej
Novej Vsi) Veľký Klíž, aby sa zoznámili s jeho históriou, pamiatkami. Hostia obdivovali románsky kostolík, navštívili skanzen
Starý Klíž, prezreli si repliku rodného domu Ladislava Ťažkého.
 Školenie členov Dobrovoľného hasičského zboru Klížske Hradište, ktorého sa zúčastnili takmer všetci aktívni členovia DHZ
sa konalo v sobotu 14. júla 2018. Dvaja školitelia z radov hasičov
profesionálov z Prievidze s nimi podrobne prebrali základnú
aj odbornú prípravu dobrovoľných hasičov, aj základy prvej
pomoci. Súčasťou školenia bolo aj záverečné preskúšanie, ktoré
úspešne absolvovali všetci prítomní. Na základe toho získajú
preukazy odbornej spôsobilosti na vykonávanie dobrovoľnej
hasičskej činnosti.
 Splývavé čítanie inak zvané Sfumato je metóda vyučovania,
ktorá má cca 40 rokov. K tejto metóde sa dostala náhodou Mgr.
Zuzana Dolná, keď si hľadala informácie k čítaniu na internete.
Zistila si, kde a kedy budú školenia, oboznámila s touto metódou
vedenie ZŠ v Klátovej Novej Vsi, ktoré ju v jej ďalšom vzdelávaní

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

Foto – Peter Maťašeje
podporilo. Absolvovala vzdelávanie k tejto metóde, ktoré bolo
dvojfázové. Najprv bolo dvojdňové a následne o nejaký čas letná
škola. Práve z nej odvysielala reportáž TV Markíza. V Televíznych
novinách v nedeľu 15.júla sme tak mohli vidieť a počuť aj spomínanú pani učiteľku, ktorá o hravom a efektívnom čítaní malých
prváčikov porozprávala redaktorke Andrei Šprochovej.
 Stavebné úpravy na základnej škole prebiehajú v týchto
dňoch. V piatok 27.júla majstri omietli stenu, kde bol opretý

Foto – Ing.Tatiana Sasková
komín a stál nástrešník. Vidno vymenené žľaby na kotolni. Pri
odstraňovaní nástrešníka bol nájdený pozoruhodný dokument.
Na papieri je dobový záznam nasledujúceho znenia: „20.III.1970
Valuch Jozef murar nar.14.III.1913 Ješková Ves. Keď toto píšem
je Veľký vetor zo sňahom tak, že sa nam ani neda robyť. Robime
poter na streche, a zima je doposial stale to už ani stáry ludia
nepamataju. Valuch“. Odstránenie havarijného stavu komína
strechy kotolne budovy ZŠ, opravu strechy na kotolni a výmenu
žľabov robí firma RUDY-BAU Rudolf Kováčik. 
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
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TRADIČNÁ SVADBA
V MINULOSTI A DNES – 5.časť
„Prialla som tri roki na rubáč širokí,
abi sa mi vrťev až po Žabokreki.
A on sa mi vrťev len po Topolčani,
povedali ľudia, že je požičaní.“
Pri vstupe do domu svokry sa tiež konali
isté zaužívané zvyky, pri bráne obsýpali
nevestu žitom, aby bola plodná, privítali
medom, aby bola dobrá, a pálenkou pre
radosť. Bolo zvykom, že nevestu vítali aj
kuchárky s tanierom, ktorý tak nešikovne
podávali neveste, že sa rozbil. Išlo o symbol, že črepy prinášajú šťastie. Nevesta so
sebou niesla aj dary pre novú rodinu, ktoré
po príchode ona nerozdávala, ale poverila
tým krstnú mamu. Najbežnejším darom
bolo plátno, napríklad svokre a švagrinám
2 -3 metre látky a po ručníku, švagrom
a svokrovi košele, peniaze uložila za hradu.
Svokra podala neveste chlieb, s ktorým
nevesta obchádzala stôl, prežehnala chlieb
a odkrajovala z neho členom novej rodiny.
Skladanie vienka sa považovalo za vrchol
svadby. Vienok a parta boli znaky nevestinho panenstva a dievčenskej slobody.
Funkciu skladania vienka mal prvý družba,
ktorý neveste rozplietol vrkoč a odvádzal
ju na lôžko, ba v minulosti mohol využiť aj
právo prvej noci.
Traduje sa, že knieža Artúr Odescalchi,
šľachtic talianskeho pôvodu, urobil Skýcov miestom extravagantných radovánok.
Bol posledným feudálom v Uhorsku, ktorý
využíval právo prvej noci v dobách, keď inde
už ani nevedeli, čo to je. Kandidátku poddaní
na poschodí vykúpali, postavili na padacie
dvere, ktoré sa prepadli a nevesta spadla
rovno do veľkej postele svojho feudála. (Z
časopisu Krásy Slovenska č.5/1992)
V minulosti, keď svadba trvala aj dva-tri dni,
nevestu čepčili až na druhý deň po prvej
svadobnej noci. Čepčenie nevesty bolo
v minulosti výlučne záležitosťou staršej
ženy, svokry. Už z rozprávania informátorov
narodených v rokoch 1922- 1930 je známe,
že snímanie vienka a čepčenie nevesty sa
konalo naraz, pretože svadby v našej obci
už trvali len jeden deň. „V kúte izby sa dve
družičky postavili na stoličky, so sviečkami
zaspievali pieseň a zložili mi závoj. Potom
mi svokra dala na hlavu čepiec.“ Bohatšie
nevesty mali veľa družičiek a snímanie
vienka bolo slávnostnejšie.
Muzikanti vyhrávali pri svadobnom stole,
každý si rozkázal nejakú pieseň, začal ju
spievať a muzikanti zahrali. Okrem tancovania, neodmysliteľného pitia sa na
svadbách hrali aj hry ako na zábavách.
Niektoré pretrvávajú doposiaľ. Mužský
širákový tanec, metlový tanec, ručníčkový,
hra Muška, obráť sa, a iné.
Mnohí z nás ani nevedia, čo je to radostník.
Iní si zas pamätajú, že s radostníkom sa

chodilo pri narodení dieťatka. Ide o veľký
slávnostný koláč z kysnutého cesta. Musel
byť obrovský, pretože ním starejší v závere
svadby obdarúval všetkých svadobných
hostí. Do radostníka zapichovali malý
stužkami ozdobený stromček. Z rukopisu
Šimona Sasku:
„Hej, vy milí vzácni svadobníci,
čo vám nesiem za krásy
v tomto zimnom počasí!
Teraz v tejto zime tuhej
semiačko je v zemi tvrdej.
Mne sa predsa podarilo
doniesť stromček zelený,
čo sa nikdy nemení.
On je v zime, tiež aj v lete
v ustavičnom plnom kvete.
Vy sa ma tiež nepýtajte,
z ktorého on prišiel hája.
Tuším z Adamovho raja.
A ja ho však dám,
milá nevestička, vám.
A hájte si ten stromeček,
ako váš zelený vienoček.
A čo pod tým stromkom jest,
má si každý domov niesť,
by domáci tiež znali,
že sme hladu nemali.“
Mgr. Mária Zajacová
Koniec

Doslov redakcie
Uplynulé týždne akoby sa niesli aj v znamení témy, ktorou je svadba. Vo všetkých
jej podobách. Mohli sme si pozrieť expozíciu neobyčajnej Výstavy svadobných
fotografií, ešte stále v nás rezonuje uvedenie scénického pásma Tradičná svadba
vo Veľkom Klíži a – v neposlednom rade
– v našich novinách sme na pokračovanie
uverejňovali seriál k tejto téme. V tejto
chvíli ste dočítali jeho posledné riadky.
Možno toto všetko bolo, alebo mohlo byť, aj
zdrojom poznania a prinavrátenia tradícií,
ktoré u nás pretrvávali. Niektoré z nich
akiste budú naďalej. Veď svadby boli, sú
a budú. Ešte vždy. Končí jedna téma v našich novinách. Ale len tu. V reálnom živote
v dňoch a týždňoch nasledujúcich možno,
alebo skôr, určite, viacerí z vás svadbu zažijú. Ako mladomanželia, rodičia, svadobní
hostia. Ak si pri tom spomenú aj na vyššie
uvedené podujatia a skutočnosti, budeme
si môcť povedať spolu so všetkými, ktorí
sa téme svadby v uplynulých týždňoch
akýmkoľvek spôsobom venovali. Nerobili
sme to zbytočne.
Peter Maťašeje

číslo 7/2018
Slnečné dni dovoleniek a prázdnin sú v plnom prúde a mnohí z nás sa preto vydávajú
„do sveta“. Opustia svoj domov a zájdu
k susedom bližším či vzdialenejším. Je
predsa potrebné spoznávať iné kultúry
a rozširovať svoje obzory. Cestovaním
má človek možnosť pozornejšie vnímať
rozdiely medzi životom u nás a tam ďalej
– v cudzine. Citlivejšie reaguje na názory a predstavy iných, sleduje hodnoty,
porovnáva.
Dovolenka je ideálnou príležitosťou na
realizáciu plánov a ciest, ktoré sme počas
roka pre nedostatok voľného času nemali
možnosť uskutočniť. Tešíme sa na bezstarostné chvíle strávené pri vode či v horách, chceme spoznávať krásy neznámych
kútov rôznych krajín. Ponuka zájazdov je
v dnešnej dobe prakticky neobmedzená
a každý si z nej môže vybrať podľa svojej
vôle a možností.

LETO EŠTE
NEKONČÍ
Na svete je veľa vyhľadávaných dovolenkových destinácií. Lákajú nás nádherné
pláže, horúce slnko, nekonečné more a
exotika. Naša vlasť má tiež čo ponúknuť
aj náročným dovolenkárom a turistom. Je
pravdou, že more a pláže nemáme, zato
disponujeme jedinečnými lokalitami, za
ktorými sa oplatí vycestovať a spoznať
ich. Slovensko je rozlohou malá krajina, no
oplýva pozoruhodnou klenotnicou unikátnych prírodných krás i tých, ktoré vyvreli zo
srdca nášho ľudu. Sú nimi bohatá umelecká
tvorivosť, malebné kroje, melodické spevy,
ručné práce. Našu prírodu, ktorá má osobité
čaro nielen v horských oblastiach, ale aj
v rovinatých krajoch, obohacujú historické
pamiatky, hrady, kaštiele, kostoly, kúpeľné
a rekreačné strediská. Opísať všetky tieto
krásy si vyžaduje veľa času. Tie veci treba
vidieť a spoznať.
Je zaujímavé pozorovať domácich a zahraničných turistov najmä v letnom období.
Obdivujú naše kultúrne pamiatky, ktoré
sú svedkami dávnych dôb.
Počas týchto dní viac ako inokedy môžeme
v našich kúpeľných mestách stretnúť zahraničných dovolenkárov. Veľa cudzincov si
nenechá ujsť príležitosť uvidieť aj mohutnú nádheru tatranských končiarov, v tôni
ktorých sa jagajú plesá a hučia vodopády.
Leto ešte nekončí, aj my „domáci“ máme
možnosť spoznávať pôvaby našej rodnej
zeme a popri tom si udržať telesnú a duševnú sviežosť.
Naša krajina je nádherná, pretkaná prírodnými krásami. Chráňme a zveľaďujme
tento jedinečný a bohatý kus zeme, ktorý
je našou vlasťou, našim šťastným domovom.
Anna Kňazeová

číslo 7/2018
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HASIČSKÁ OPERETA

OVERTÚRA- 1.Scéna autobus:
Bol 30.jún, 5:30 ráno. Autobus, v ktorom doznievajú posledné tóny
spánku, sa vydáva na dvojdňový zájazd na južnú Moravu pod taktovkou Vlada Sasku. Jeho pomocným dirigentom je ako vždy veliteľ
hasičov Paľo Stanko.
Ako prvý, rozozvučal struny našich hladných žalúdkov pomocný
dirigent, vďaka podaniu tekutých, hrejivých raňajok. To nenechalo
chladnými ani pár ďalších sólistov, ktorí ho veľmi radi nasledovali.
Počas nasledujúcich pár hodín autobus ešte stíchol a kto vedel ešte
dospal skoré ranné vstávanie.
1.Dejstvo - 1.deň- 2.scéna Bítov:
Po pár zastávkach sme dorazili na 1.miesto činu. Bola pred nami
prehliadka hradu Bítov. Asi väčšine účastníkov utkvelo v pamäti,
že najvýznamnejší majiteľ hradu bol veľký milovník zvierat. Z toho
vyplýva azda najzaujímavejšia expozícia celého sídla – jedna z najväčších výstav preparovaných psov. Expozícia disponuje približne
štyridsiatimi piatimi kusmi takýchto psov. Po nich bolo možné vidieť
preparovanú Mici- jedna z obľúbených maznáčikov spomínaného
majiteľa hradu, mimochodom levica; preparované mačky a veveričky
čo tancujú a ďalší, naozaj veľký počet preparovaných a vystavených
exemplárov. Prehliadka končila v hradnej kuchyni, čo nám pripomenulo, že nám v bruchách opäť vyhrávajú muzikanti. Po utíšení tónov
hladu nás autobus previezol na miesto, odkiaľ sme sa po krátkom
čase a celkom zaujímavej prechádzke dostali na loď.
1.Dejstvo – 1.deň – 3. scéna loď:
Loď nás previezla po Vranovskej priehrade. Cesta bola dosť dlhá,
v tomto prípade to však bolo len obrovské plus. Pozorný hudobník
či skladateľ by o tejto plavbe určite zložil nejednu etudu či hudobnú
variáciu. Veď zo všadiaľ boli počuť salvy zvonivého smiechu, šum
vody narážajúcej do lode, cvengot pohárikov, hlasné trúbenie kapitána, čo sa vyrovná zvuku niekoľkých lesných rohov, kde tu bzukot
hmyzu ako z huslí... Do tejto operety tvorili choreografiu duetu vietor
a slnko. Pričom vietor roztancoval naše vlasy a všetko okolo nás,
slnko nás jemne šteklilo a ľahulinko poskakovalo po našej tvári, po
vode, v našich očiach. Po posledných tónoch plavby sme vystúpili,
ocitli sa opäť pod Bítovom, nasadli do autobusu a nechali sa uniesť
na miesto ubytovania. Ach, takmer by som neodpustiteľne zabudla
spomenúť zastávku v Bítovskom hasičskom pivovare. Myslím, že
hlavne mužská časť zájazdu považovala tento bod za jeden z najzaujímavejších, ale verte, že aj ženy vedia oceniť chuť dobrého piva.
;-) Po tomto gurmánskom zážitku sme sa už naozaj pobrali ubytovať.
1.Dejstvo – 1.deň – 4.scéna Vranov nad Dijí:
Nasledovala chutná večera. Nejaká ta prechádzka po večernom Vranove nad Dijí. Po návrate na ubytovacie zariadenie bol čas na veselé
rozhovory pod holým nebom i keď úroveň teplomeru nebola priam
30°C. Nám to nevadilo a dovolili sme aby nás zohrialo pár hrejivých
tónov štrngajúcich pohárikov, po ktorých sme si popriali dobrú noc.
2.Dejstvo – 2.deň – stále 4.scéna Vranov nad Dijí:
Po pár ťažkých krokoch za všemožných melódií spievajúceho vtáctva, po pár roztrasených slovách a cengotu pre zdravie prospešných
pohárikov, utíšili tragické melódie v našich žalúdkoch, myslím si, že
výdatné raňajky. Nasledujúci program dňa bol dobrovoľný, no viac

menej všetci brnkali na tie isté struny. Niektorí z nás sa zúčastnili
na omši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po záverečných
tónoch miestneho orgánu sme sa presunuli na zámok. Tu, pri zakúpení
vstupenky sme všetci dostali lístok na ochutnávku vína. Na výber
bola buď Pálava alebo Cabernet Savignon. Niektorí to stihli pred,
iní po prehliadke zámku. Jedno však uznajú asi všetci ochutnávajúci - po tomto víne sa naše chuťové poháriky rozozneli nevídanou
harmóniou chuti, vône i túžby odniesť si nejednu fľašu takého vína
domov. Túto túžbu však rýchlo schladili ceny za jednu fľašu, ktoré
však boli, aspoň podľa mňa, určené právom. Tento drobný deficit
rozmazala prehliadka zámku. Tu nás, azda hovorím za všetkých,
najviac zaujala naozaj veľká miestnosť. Prekrásne maľovaný strop,
bohatá história využitia od romantických plesov po vojenský sklad,
a zistenie možnosti prenájmu sály na hodinu za cca 500€ mali čo to
do seba. Po individuálnom programe, po obede a po krátkom čakaní
na pár jednotlivcov :-D sa spravila spoločná fotka so zámkom a my
sme pomaly mohli nastupovať do autobusu.
CÓDA- 5.scéna autobus:
Cesta domov je neoddeliteľnou súčasťou každého výletu či zájazdu.
Tento čas využil každý po svojom. Najzreteľnejší a neprepočuteľní
boli však nemenovaní cestujúci v zadnej časti autobusu. Nechali svoje
hlasy naladiť chutným mokom z ovocia alebo iných prísad. Stavili na
svoju vlasť a väčšinu cesty vyspevovali rôzne ľudové piesne. Zopár
sa ich síce opakovalo a počiatočné naladenie sa časom výrazne rozlaďovalo, za to sa však mohlo zvyšné osadenstvo hasičskej operety
z chuti zasmiať a kde tu aj zdriemnuť. Po pár spevom a smiechom
skrátených hodinách, sa autobus ocitol vo Veľkom Klíži. Všetci cestujúci či už pravidelní alebo aj noví, odchádzali domov s pozitívnym
zážitkom a predovšetkým s netrpezlivým očakávaním, o čom bude
ďalšia hasičská opereta?
Katarína Konušíková
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V nedeľu dňa 19. augusta 2018 usporiada Obecný športový
klub – Automotoklub Veľký Klíž, na domácej trati v Ješkovej Vsi na Brodoch s podporou OÚ Veľký Klíž, OÚ Ješkova
Ves a Slovenskej motocyklovej federácie v poradí piaty
závod päťdielneho seriálu Medzinárodných majstrovstiev
SR mládeže v motokrose. Na uvedenom závode budú jazdci
bojovať o posledné body v uvedenom seriáli a rozhodne
sa i o medzinárodných majstroch SR mládeže v motokrose.
Domáci klub budú reprezentovať naši jazdci:
Simona HUDOKOVÁ so štartovým číslom 19, v triede Ladies
a naši najmladší jazdci a to Marek NAJMAN so štartovým
číslom 14 a Matúš DEVIATKA so štartovým číslom 9, sa nám
predstavia v najslabšej kubatúre do 50 ccm, kde budú bojovať o posledné body v medzinárodných majstrovstvách SR.
Marek Najman je priebežne na celkovom peknom druhom
mieste a Matúš Deviatka na šiestom mieste.
Ostatní jazdci klubu sa môžu zúčastniť preteku len ako voľného závodu v rámci MMSR, bez nároku na body.
Výbor OŠK – Automotoklub Veľký Klíž touto cestou srdečne
pozýva všetkých priaznivcov motokrosu, aby prišli podporiť
našich domácich jazdcov. O občerstvenie je postarané.
Bc. Rudolf Mihaleje, prezident OŠK-AMK Veľký Klíž
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S PORADOVÝMI ČÍSLAMI 27 a 28

alebo Správa o tom, ako ďalší dvaja klížanci Gerlach zdolali

V piatok trinásteho ste si asi nič mimoriadne neplánovali. Radšej
si splniť povinnosti a v pohode sa vrátiť do svojich domovov...
Osud radšej nepokúšať. To však nebol prípad rodinnej trojice
z Klíža, ktorá si práve piatok 13. júla vybrala za deň, ktorého
hlavným cieľom bolo zdolať Gerlachovský štít.
Bol to vlastne darček dvoch strýkov svojim synovcom. Originálny a jedinečný. Zabezpečenie takéhoto výstupu po všetkých
stránkach. „Inšpiráciou tiež boli - ako nám prezradil 32 ročný
Ing. Peter Hlaváček - predchodcovia z našej obce, ktorí Gerlach
zdolali a o ktorých sa písalo práve v Novom Cluse. Chcel som sa
medzi nich zaradiť“.
Spomínaný Peter Hlaváček výstup absolvoval spolu so svojím
synovcom Samuelom Bielichom. Tobiasovi, Samovmu mladšiemu
bratovi, výstup prekazila choroba a do Tatier ani nevycestoval.
Pavol Hlaváček, ktorý už takýto výstup absolvoval v roku 2009,
napokon zostal v základnom tábore, ktorým bol Sliezky dom.
Práve odtiaľ, kam ich skoro ráno spolu s viacerými skupinami
dopravil sprievodca, začal výstup.
„Tam sme sa stretli aj so skupinkou z Klátovej Novej Vsi, zhodou
okolností v nej boli aj moji spolužiaci zo ZŠ, ktorých som nevidel
poriadne dlho“ – pokračuje Peter vo svojom rozprávaní. Výstup
pokračoval tradičnou trasou, cez Velickú próbu. Počas neho bolo ■ Samuel Bielich (vľavo) a Ing. Peter Hlaváček na streche Slovenska.
prevažne zamračené. „Miestami bol náročnejší, ale vďaka horskému vodcovi , ktorý nás istil, sme sa cítili bezpečne. Zaujímavé boli pre mňa úseky opatrené ferratami. Mali sme šťastie a zahliadli sme
aj niekoľko kamzíkov. Keďže som nevedel, čo nás presne čaká, bol som si trochu neistý našou fyzickou pripravenosťou, ale nakoniec
to bolo úplne v pohode. Horský vodca nám doprial niekoľko veľmi krátkych prestávok“.
Súťažíte?
Vrchol Gerlachovského štítu dosiahli o 8:50 hodine. Na vrchole ich, žiaľ, čakala hmla
a oblaky. Stretli tam asi 10 ľudí. „Bol som šťastný, že sme sa tam dostali bez problémov.
Tak, ako každé leto, aj tento krát preKeďže som tento výstup absolvoval aj s mojím synovcom Samom, cítil som zodpovednosť,
bieha naša veľká letná čitateľská súťaž
dôležité pre mňa preto bolo dostať sa v zdraví aj dole. Môžem si teraz odškrtnúť ďalšie
políčko v mojom zozname zážitkov, ktoré chcem absolvovať“ – opisuje svoje pocity Peter,
o „naj“ pohľadnicu. Nezáleží na tom,
ktorý spolu so Samom po urobení niekoľkých fotografií, oddychu a občerstvení zahájili
či spoznávate naše krásne Slovensko,
zostup Batizovskou próbou. Všetko prebehlo bez najmenších ťažkostí a naši dvaja noví
alebo ste si za dovolenkovú destináciu
pokoritelia najvyššieho vrchu našej krajiny sa vrátili na Sliezky dom.
zvolili blízku či vzdialenú exotiku, spoMožno, či skôr určite, ste si všimli bratskú dvojicu na športových bicykloch. Často smerujú
na horské cesty. Ten starší je Samo. Výstupom na Gerlachovský štít prepísal históriu.
meňte si aj na nás. Každý pozdrav bude
Po 32 rokoch (v roku 1986 zdolal Gerlach vtedy 23-ročný Marian Stanko) sa menia
pre nás povzbudením. Tak neváhajte
štatistiky. Vo veku 16 rokov je najmladším pokoriteľom Gerlachu z klížskej doliny(!).
a píšte, píšte, píšte!
Red.
Peter Maťašeje
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