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J E S E Ň DA RY R OZ DÁVA

Jeseň je obdobím zberu úrody, hodov, ale i jarmokov. Tohtoročné – výnimočne suché leto a jarné mrazy neveštili pre „pilného domajšieho a poľného
hospodára“ ktovieakú úrodu. Na miestnej jesennej výstave dňa 8. októbra
2017 vo veľkej sále KD bolo všetko inak. Pán nám požehnal nielen chlieb
každodenný, ale aj iné bohatstvo plodov najrozmanitejších názvov. Lebo
stoly sa prehýbali od výpestkov a aranžmánov našich obyvateľov. Vystavovalo 29 vystavovateľov. Každý z nich priniesol zo svojej záhrady, fóliovníka,
skleníka, z role či zo záhumienku to, na čo bol hrdý. Čomu sa sám tešil, čo sa

■ Výstavu si so záujmom pozreli všetky vekové kategórie...
Foto – Peter Maťašeje

■ Pestrosť vystavovaných exponátov si prišlo pozrieť aj viacero návštevníkov zo susednej
Ješkovej Vsi. 	
Foto – Peter Maťašeje

mu podarilo vypestovať. Na výstave sme
síce híkali nad plodmi granátových jabĺk,
ktoré dozreli v skleníku rodiny Poliačikovej,
ale tešili sme sa aj z každej mrkvičky či
zemiaku, ktorú na výstavu niekto priniesol. Najväčšími vystavovateľmi boli ako
po iné roky školy, ZŠ a MŠ. Šikovné detské
ručičky v ZŠ vyhotovili spolu so svojimi
vyučujúcimi a vychovávateľmi množstvo
tematických a s jeseňou spojených dielok.
Podstatnú časť ich výrobkov tvorili prírodné materiály. Pozornosť pútal vláčik,
ktorý mal farebné vozne z makovičiek, ale
aj zvieratká z gaštanov, šišiek, mrož zo zemiaku alebo lienka z kamienka. Papierové
košíčky naplnené orechmi, lieskovcami
či ovocím. Ďalšie stoly zaplnili škôlkari.
Každé dieťatko doma so svojimi rodičmi
zhotovilo nejakú kreáciu na tému: V ríši
rozprávok. Tri prasiatka zhotovil Lukáško
Kňaze, s kým zhotovovala ježka zo šišiek
(Pokračovanie na str. č. 5)

DVE V JEDNOM

V októbri je už jeseň v plnom rozkvete a hýri všetkými farbami. Tento mesiac
je priam symbolický – patrí našim starším spoluobčanom. Každoročne pre
nich obec pripravuje slávnosť ako poďakovanie za ich prínos pre spoločnosť.
Aj tento rok v nedeľu 22.októbra sa stretli v slávnostne vyzdobenej sále KD.
Na 15-tu hodinu bol pripravený program ŽSZ Chor de Clus „Spievame pre
radosť“, ktorý pripravili z príležitosti 10.výročia vzniku. V úvode ospievali
rodnú dedinku a po slávnostnom príhovore starostky Ing. T. Saskovej venovali
všetkým mamám pieseň Vyznanie mame.
Program naberal na obrátkach, prítomní si vypočuli valčíky a polky z Klíža,
ktoré od našich vtedy žijúcich spoluobčanov v r. 1976 zozbierala a potom
znotovala vedúca zboru Mgr, Mária Zajacová. Ale zazneli aj piesne rezké
v bloku Zahrajže mi, zahraj a premiéru mali roztopašné, tzv. pijanské. V programe vystúpili aj KLÍŽANIA, ktorí svojim kolegyniam venovali nielen kyticu
kvetov, ale aj piesní a popriali im veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov.
Klížania zaspievali našim starším spoluobčanom niekoľko piesní a na záver
ako prekvapenie, sa k nim pridali aj ženy z Chor de Clus, aby zaspievali tzv.
dialógové pesničky. Potlesk bol zaslúžený. Nechýbala ani ďakovná reč všetkým
darcom za pomoc a podporu pre Chor de Clus. Ing. Zuzana Holáková poďakovala za všetky členky vedúcej zboru Mgr. Márii Zajacovej za jej zanietenie
pre túto prácu. Za bohatú činnosť zboru poďakovala aj starostka obce. Pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie, takže záver programu nebol koncom
nedeľného popoludnia. Tieto dve udalosti neušli pozornosti ani kandidátom
(Pokračovanie na str. č. 2)

■ Jedna z najvzácnejších fotografií, akú kedy uverejnil
Nový Clus má svoj príbeh. O tom, kto a kedy ju urobil
sa dočítate vo vnútri čísla.
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V mesiaci október 2017 oslávil svoje jubileum
náš spoluobčan:
Anton Neštepný
Kl. Hradište 196 70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Karol Bielich
Kl. Hradište 139 81 rokov
Imrich Bujna
Kl. Hradište 135 82 rokov
Štefan Gašparových Klíž 24
83 rokov
Helena Deviatková Kl. Hradište 98 89 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

DVE V JEDNOM
14.10.2017 Timea Bielichová, rodičia Darina a Tomáš

Mária Vargová, rod. Hrdá * 21.10.1946† 28.9.2017
Ján Hajšo
* 9.11.1942 † 22.10.2017

SPOMIENKA

Dňa 18. októbra uplynul rok čo nás
navždy opustila milovaná manželka, matka
a babka

Hedviga Dostálová

S láskou a úctou na ňu
spomína celá rodina.

(Dokončenie zo str. č. 1)

na poslancov do TSK Ing. I. Randziakovej, ktorá ocenila spojenie týchto dvoch sviatkov.
Zdravie a radosť z vnúčat našim starkým a úspechy do ďalšej činnosti zboru Chor de
Clus zaželal aj PaeDr. J. Božík a k jeho želaniam s pridal aj Erich Dvonč.
Ing. Zuzana Holáková

PO ĎAKOVAN I E

Chor de Clus touto cestou vyjadruje svoje poďakovanie Benjamínovi Korcovi ml.
a Bohušovi Belicovi za kvalitné ozvučenie, Mariánovi Bagovi za hudobný doprovod
a obecnému úradu za pohostenie.

OZNAM
Koledovanie s Dobrou novinou je v našej farnosti ohrozené. Ďalší koledníci nám zasa
vyrástli a ich počet sa natoľko zmenšil, že koledovanie počas vianočných sviatkov
je v tomto roku ohrozené. Noví koledníci sa môžu prihlásiť u zodpovednej osoby
za koledovanie v našej farnosti Anny Húdokovej 0905 684 185.

POĽOVNÍCKA AKCIA

Ako už býva dobrým zvykom, akcie
realizované PZ VRCH HORA so sídlom
vo Veľkom Klíži majú už tradične vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Inak tomu nebolo ani 8.
júla 2017, kedy sa na poľovníckom dome Dolina, konalo tradičné
spoločenské posedenie poľovníkov a ich rodinných príslušníkov.
Program bol bohatý, veľmi zaujímavý a určitým spôsobom sa
zapísal aj do dejín združenia. Posedenie otvoril a prítomných
privítal predseda PZ VRCH HORA Igor Hudok. Pripomenul, že toto
posedenie poľovníkov a rodinných príslušníkov je na poľovníckom dome Dolina organizované po prvý krát, ktorý na oficiálne
otvorenie po jeho dokončení a kolaudácii ešte len čaká. Avšak
novovybudované priestory, ktoré nám poskytuje, postačujú už aj
na tento účel. Predchádzajúce posedenia boli vždy organizované
v našej poľovníckej chate na Krniciach.
V ďalšej časti oboznámil prítomných so spoločenským a športovým
programom. Prvým a najdôležitejším bodom programu bol krst
základného kameňa stavby Poľovníckeho domu DOLINA. Základný
kameň nesie pamätnú tabuľu s vytesanými 30-imi menami členov
PZ VRCH HORA, ktorí sa s odvahou, veľkým nadšením a pracovným

■ Zdenek Beliansky krstí základný kameň a pamätnú tabuľu.

nasadením pustili v roku 2011 do stavby tohto diela. Ako to už v živote chodí,
nie všetci sa dožili predmetného dňa.
S úctou si spomíname na poľovníkov Jozefa Bielicha „Cyrila“,
Emila Hlavačku „Korenáka“ a Jozefa Bujnu, ktorí opustili naše
rady. Česť ich pamiatke!
Veľké poďakovanie patrí členom PZ VRCH HORA Karolovi Bielichovi,
ktorý dodal materiál – čierny mramor na stavbu základného kameňa
a Zdenekovi Belianskemu, ktorý dodal pamätnú tabuľu. Toto dielo
bude veľkou spomienkou na obdobie budovania a pamiatkou
na poľovníkov - nadšencov, ktorí sa pustili do tak veľkého diela,
ktoré bude určite slúžiť aj nasledujúcim generáciám poľovníkov.
Pre deti poľovníkov a rodinných príslušníkov boli pripravené
rôzne herné aktivity, aby sa nenudili a prežili deň, na ktorý im
zostanú pekné spomienky. Za ich aktivitu dostali účastnícke
diplomy, sladkosti a malé odmeny.
Pekným bodom programu boli aj strelecké preteky manželiek
poľovníkov zo vzduchoviek. Najlepšie strelkyne boli odmenené
vecnými cenami. Výsledné poradie bolo nasledovné. 1. miesto
- Katarína Maťašeje, 2. miesto - Emília Belianska, 3. miesto Mgr. Jana Hudoková.
Posledným oficiálnym bodom bola gratulácia hospodárovi PZ
VRCH HORA Ing. Jozefovi Bielichovi „Cyrilovi“, ktorý v tento deň
oslávil aj svoje narodeniny. Prajeme mu pevné zdravie, rodinnú
pohodu, mnoho síl a úspechov vo funkcii poľovného hospodára,
no a samozrejme veľa krásnych poľovníckych zážitkov.
Na záver už tradične bol podávaný veľmi chutný guláš z diviny.
O jeho prípravu sa postaral náš dvorný kuchár, poľovník Marian
Hudok s rodinou. Aj im patrí veľké poďakovanie za kvalitne odvedenú prácu. No ako sa patrí, aj pálenô, aj vínko sa koštovalo.
Rozchádzali sme sa s túžbou, že aj o rok sa stretneme, veď tu
bolo tak dobre.
Ing. Rudolf Žilka – člen PZ VRCH HORA
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OKTÓBER V MŠ
- AKTIVITY

Jesenná výstava Mesiac október bol pre
deti našej MŠ výnimočný, zaujímavý pretože sme spoločne prežívali viacero zaujímavých aktivít a dní. Najskôr to bola
jesenná výstava ktorá si vyžiadala nemalé
úsilie našich najmenších zhotoviť jesenné
výtvory spolu s pani učiteľkami a podieľať
sa tak svojimi detskými prácami na výstave. K prezentácii materskej školy našich
detí prispeli VŠETCI RODIČIA zhotovením
ROZPRÁVKOVEJ RÍŠE začo im nesmierne
ĎAKUJEM. Nie je nad dobrú spoluprácu
a pochopenie vtedy má naše úsilie a snaha
nás všetkých úspech.
Farebný týždeň zdravia Týždeň plný farieb,
tvorenia a pohybu sme si uskutočnili v čase
od 16.10.2017 – 20.10.2017. Jednotlivé dni
v materskej škole sa niesli vo farbách žltá,
červená, biela, modrá a zelená. Deti prichádzali do MŠ oblečení v rovnako ladených
farbách , kde sme sa opäť stretli s pochopením rodičov , ktorí pre deti oblečenie
zabezpečili. Pomocnú ruku nám podalo
aj občianske združenie TU ŽIJEME , ktoré
nám na jednotlivé farebné dní v týždni vždy
zabezpečilo zdravé potraviny začo taktiež
vyslovujem VEĽKÉ ĎAKUJEM. S deťmi sme
si vychutnali dni ovocníčkové, zeleninové,
šťavičkové, zdravé maškrtenie, exotické
ovocie. Bol to pre nás všetkých zaujímavý
deň plní očakávania a radosti z prežitého
dopoludnia. Záverečný deň bol slávnostný
hodnotiaci.
Úcta k starším „Naši starí rodičia sú viac
ako dar z neba, dávajú nám viac ako treba“
a preto si zaslúžia úctu a obdiv nás všetkých. V materskej škole sme pre našich
starkých pripravili jedno pekné októbrové
popoludnie dňa 24.10.2017 s názvom: Každý vek má svoje čaro. Deň pre starkých sme
spríjemnili kultúrnym programom detí pod
vedením svojich pani učiteliek, spoločným
posedením pri šálke čaju a odovzdaním
darčeka svojim dedkom a babkám. Na záver
sa deti rozlúčili slovami: Milý dedko, milá
babka ďakujeme Vám za všetko!
Darina Halmová, riad. MŠ Veľký Klíž

JESENNÝ POBYT V PIEŠŤANOCH
Jednou z aktivít členov Klubu dôchodcov,
ktorý pôsobí v našej obci, je aj každoročná
účasť vždy iných členov na rekondično –
rehabilitačnom pobyte. Tento rok sa pobyt
konal v Harmony rezort Piešťany a užívali
si ho šiesti seniori. Pobyt zorganizovala
základná organizácia Jednoty dôchodcov
v Partizánskom pre všetky svoje miestne
kluby. A tak mali členovia počas pobytu
v Piešťanoch možnosť stráviť niekoľko
večerov v spoločnosti ostatných seniorov,
nadviazať nové priateľstvá a zažiť veselé
chvíle. K vytváraniu príjemnej atmosféry
sa pripojili aj naše členky, ktoré svojim
vystúpením – speváckym i dramatickým
– pozitívne zviditeľnili nielen náš klub,
ale aj obec.
Irena Bujnová
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Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke
 Pápež František schválil dekrét o mučeníctve slovenského saleziána kňaza Titusa
Zemana, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969, začiatkom tohto roka. Slovensko má nového blahoslaveného po 13
rokoch. Slávnostný úkon blahorečenia vykonal v sobotu 30.septembra na priestranstve
Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke legát pápeža Františka kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Medzi množstvom veriacich nechýbali
ani zástupcovia z našej farnosti. Manželská dvojica z Klíža a jedna veriaca z Klížskeho
Hradišťa spolu s jej dcérou žijúcou v Bratislave tak akoby pokračovali v už pravidelných
účastiach jednotlivých veriacich z našej farnosti na všetkých významných náboženských
udalostiach na území Západného Slovenska. Ak tam bol niekto ďalší, alebo bol účastný
iných podobných významných udalostí, radi to zaznamenáme v našich novinách.
 V sobotu 30. septembra sa v miestnom kostole o 14.00 hod. stretli rodina a priatelia
Ladislava Ťažkého pri príležitosti nedožitých 93. narodenín Maestra. Stretnutie začínalo
rozjímaním pri organovej hudbe. Následne pokračovalo pri hrobe spisovateľa položením
kytice kvetov a príhovormi spisovateľa Petra Rašlu a starostky našej obce Ing. Tatiany
Saskovej. Akcia pokračovala v osade Starý Klíž premietnutím dokumentárneho filmu
o Ladislavovi Ťažkom a vystúpením miestnej speváckej skupiny Chor de Clus.
 KST Žochár Topoľčany si za cieľ etapy, v ktorej končili tohtoročnú cyklosezónu vybral
Veľký Klíž. Po dohode s predstaviteľmi domáceho turistického klubu sa všetko udialo
v sobotu 30. septembra pri Poľovníckej chate na Krniciach. Servis a program hosťom zabezpečoval 10 -členný tým z KST Ostrá. Naše turistky a turisti pripravili pre hostí (bolo ich
celkom 26) naozaj pekné stretnutie, z ktorého si všetci odnášali len tie najlepšie dojmy.
 Osemnásť členiek a členov MO Jednoty dôchodcov Slovenska sa stretlo v zasadačke Ocú v pondelok 2.októbra. Prítomná bola aj starostka obce Ing. Tatiana Sasková.
Prekvapením pre zúčastnených bolo vystúpenie skupiny ôsmich detí, ktoré pripravila
Mgr. Zuzana Dolná. Venované bolo mesiacu úcty k starším. Predsedníčka klubu Irena
Bujnová informovala o účasti na stretnutí s predsedom JDS na Slovensku RNDr. Kamilom Vajnorským, ktorého sa zúčastnila spolu s Annou Melušovou v Partizánskom.
Odzneli tiež informácie týkajúce sa rekondičných pobytov, ktoré majú možnosť členovia
organizácie absolvovať. Budúce stretnutie si naplánovali na pondelok 6. novembra.
 Celkovo 147 bežcov-diaľkoplazov sa prihlásilo 7. októbra na Javornícku 100-ku.
Medzi pretekármi bol aj ješkoviansky rodák Marian (Majo) Hlavačka, ktorý súťaží
za Skleroklub Nitra. S výsledným časom 25:22:54 sa kvalifikoval na 125. mieste (15
pretekárov náročnú súťaž nedokončilo).
 OZ Tu žijeme pripravilo na nedeľu 8. októbra už 11. ročník Šarkaniády. Organizátorom
neprialo počasie a tak sa presunula do priestorov malej sály KD. Tu sa deti predstavili
so svojimi šarkanmi. Súťažilo sa o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana. Do piatich
kategórií sa prihlásilo celkom 36 súťažiacich, vrátane tej poslednej, kde súťažili tri
mamičky. Zastúpenie na podujatí mali Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves,
Partizánske a Bratislava.
 Päť včelárov z Klížskeho Hradišťa sa v Trenčíne, v sobotu 14. októbra zúčastnilo
Výstavy jablko roka. Účasť na podujatí zabezpečovala Okresná včelárska organizácia.
Súčasťou podujatia boli prednášky o včelách a predaj včelárskych výrobkov. Taktiež
boli v ponuke sadenice ovocných stromčekov, predaj jabĺk, jablkových štiav a iných
produktov súvisiacich s témou výstavy.
 Milión detí sa modlí ruženec bola myšlienka, ktorá našla odozvu v 70 krajinách
sveta. Vrátane Slovenska a, čo je pre nás obzvlášť pozoruhodné, aj našej farnosti.
V stredu 18. októbra 14 dievčatiek, ku ktorým sa pridalo šesť mamičiek, zažilo prekrásne požehnané chvíle v našom farskom kostole pri spoločnom modlení sa ruženca.
Mgr. Zuzana Dolná, ktorá ho zorganizovala, sa tak opäť raz zaslúžila o spestrenie
a obohatenie života našej farnosti.
 Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Klíž sa vo štvrtok 19. októbra stretli
v zasadačke obecného úradu na svojom 17.riadnom zasadnutí. Rokovanie viedla starostka obce. Po schválení programu pristúpili poslanci k prerokovávaniu jednotlivých
bodov. Schválili rozpočtové opatrenie, prijali nové nariadenia v obci. Poslanci schválili
investičnú činnosť na území obce a prenájom obecného bytu. V rôznom poslanci OZ
schválili poskytnutie sály KD občianskemu združeniu Tu žijeme, poskytovanie telocvične
základnej školy futbalovej prípravke počas zimných mesiacov, správy riaditeliek MŠ
a ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, zobrali na vedomie
informácie o prácach vykonávaných v obci.
 Fitneska Zdenka Dobiašová 22. októbra absolvovala súťaž v Prešove. Bol to Tatranský pohár. Účasť na podujatí bol pre ňu prípravou na najdôležitejšie preteky v tomto
roku. V Detve sa 19. novembra bude konať kvalifikácia na majstrovstvá sveta. Zdenke
určite budeme držať palce!
 Domáci to určite vedia, no predplatitelia našich novín v rôznych kútoch Slovenska
možno po obdržaní tohto čísla budú hľadať dôvod, prečo v ňom chýba pravidelný príspevok správcu našej farnosti vdp. Kováčika. V dňoch, kedy sa tvorí a vychádza októbrové
číslo je v nemocničnom ošetrení. Želáme mu aj touto cestou skoré uzdravenie a veríme,
že novembrové vydanie už bude obohatené o jeho duchovné slová.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
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FOTOGRAF ANTON BIELICH

Nevedno, či to bolo na jar, alebo v horúcom lete. Teplo však bolo. Aj slnečno, vhodný čas na fotografovanie. V roku 1936 ste však človeka s fotoaparátom v dedine len tak nestretli. A predsa.
Na cintoríne v Klížskom Hradišti si v jeden takýto pekný deň v spomínanom roku rozložil svoj
statív s fotoaparátom značky Voigtländer mladý, 26 –ročný Anton Bielich aby zachytil vzácne
okamihy týkajúce sa románskeho kostolíka. Už sa asi nedozvieme, či tak urobil z vlastnej
iniciatívy, alebo možno z poverenia kompetentných. Na cintoríne sa totiž diali veľké zmeny.
Ruinu kostolíka vtedy opravovali. Menila sa jej podoba a od tých čias až doteraz je románsky
kostolík v podobe, v akej ho môžu vidieť domáci, ale aj návštevníci z blízka či ďaleka. Kto ale
vlastne bol ten šikovný fotografista, ktorý schovaný pod čiernym plátnom svojho fotoaparátu
nafotil historicky vzácne obrázky?
Posuňme sa v histórii ešte trochu hlbšie. Naše z Klíža (narodená 6. marca 1924). Spolu mali
pátranie začína pri Petrovi Bielichovi (1875 dve deti – Ivana a Mariannu.
– 1958) z Klíža. Spolu s manželkou Annou „Nankin Tonušo“ – ako ho kedysi volali – zoRepálovou, ktorá pochádzala z Nedašoviec, stal v spomienkach pamätníkov ako jeden
mali päť detí. Pomerne veľkú rodinu vedel inteligentný, vzdelaný, dobroprajný, ľudský
Peter dobre zabezpečiť aj vďaka tomu, že bol človek. Bol vážený a veľký odborník vo svojej
dvakrát v Amerike. Jedným z detí bol Anton, profesii stolára. Na tú dobu mal technicky veľmi
ktorý sa narodil 26. mája 1910. O jeho detských dobre vybavenú dielňu. Bol naozaj všestranrokoch mnoho nevieme. No už v mladosti sa ne zameraný. K jeho veľkým záľubám patrili
venoval na tú dobu zriedkavej záľube. Bol motorky. Vždy v nedeľu si vyhradil čas, aby
vášnivý fotoamatér. K foteniu sa dostal počas svoju motorku rozobral, vyčistil a opätovne
obdobia, keď sa v Topoľčanoch, pri majstrovi, zložil. Bol včelárom, sám si zhotovoval úle.
pánovi Režovi, učil za stolára. Mal šťastie, že Opravoval hodiny. So svojím bratom a Štefanom
aj počas vojenčiny vo Vajnoroch mohol fotiť, Melušom bol pri zrode futbalu na Klíži. Jeho
čo prispelo k tomu, že sa v tomto smere stále záľubou bolo aj divadlo. Pamätník Jozef Gerši
zdokonaľoval. V zime, 24. februára 1941, sa na túto jeho oblasť záujmu spomína takto:
oženil. Za manželku si zobral Máriu Kováčovú „Divadlo hrával ešte pred príchodom Jozefa

■ Anton Bielich v čase svojej mladosti...
Mladoňa k nám. Jeho herecké umenie sa prejavilo
a rozvinulo v hrách režírovaných Jozefom Mladoňom, najmä v hre Kubo. Jeho láska k divadlu
sa neprejavila len na javisku, ale aj nezištnou
prácou pri zhotovovaní stoličiek pre divadelné
predstavenia. Nebola to len stolárska práca,
pomáhal aj materiálne, pretože všetok materiál
poskytol zo svojich zásob.“
Celé roky sa venoval svojej záľube a keď nie
všetko, tak mnohé zaznamenával na film. Flexaret, neskôr Moskva 5 a Sokol to boli fotoaparáty, s ktorými bol neodmysliteľne spojený.
Stále fotil. K záľube fotografovať priviedol aj
svoju dcéru Mariannu. Už v 60 –tych rokoch 20.
storočia sa začal venovať farebnej fotografii.
Navštevoval kurzy farebnej fotografie, ktoré
v Klátovej Novej Vsi viedol vtedajší správca
farnosti Dr. Vrablec. O jeho umeleckej zdatnosti
svedčia albumy plné kvalitných fotografií.
Všetky vyrábal sám. Aj farebné fotografie.
A hoci od tých čias prešlo už polstoročie na ich
kvalite to vôbec nepoznať!

■ Z jeho fotografickej tvorby sa zachovalo množstvo fotografií. Tak, ako pri tejto, aj pri iných
sa môžeme presunúť v čase do minulosti a vidieť, ako obec a jej jednotlivé časti vyzerali.

Jeseň – pestrá paleta farieb a životnej skúsenosti

Prudký októbrový vietor postŕhal listy zo stromov. Chodníky a záhrady, na ktorých leží červeno-zlaté lístie, vyzerajú ako postriekané farbou zapadajúceho slnka. Ohlásila sa jeseň so studenými
rannými hmlami a so svojou typickou vôňou zrelého ovocia a zoranej pôdy. S pribúdajúcimi dňami
sa stmieva čoraz rýchlejšie a večery sa predlžujú. Prvé mráziky zničili georgíny. Z večera do rána
im spálili lupienky. Iba chryzantémy, navzdory počasiu, zakvitli nádhernými kvetmi, sfarbenými
do bronzova, zlato-hneda až fialova. Na konároch stromov sa škriepia vtáky o posledné plody, ktoré
ešte neopadli. Polia a záhrady odovzdali svoju úrodu a pripravujú sa na zaslúžený oddych, aby sa
na jar predviedli svieže a v plnej kráse.
Každé ročné obdobie má svoje čaro, je niečím výnimočné. Tak je to aj s ľudským životom. V mladosti
vnímame čas úplne ináč, než v starobe. Rok v mladosti sa nám zdá veľmi dlhý, rok v starobe naproti
tomu príliš krátky. V minulosti bol päťdesiatročný človek starcom, v súčasnosti je na vrchole svojich
životných možností. Keď má človek osemnásť rokov, staroba preňho nejestvuje. To však ani elixír
mladosti. Človek sa zo dňa na deň postupne mení – dozrieva a starne. Preto by sme sa na starobu
mali pripraviť, lebo prichádza nečakane a nepozvaná. Zmení zovňajšok, ale aj vnútorný svet. Pre
mnohých ľudí je staroba významnou a tvorivou časťou života. Majú čas venovať sa svojim koníčkom
a záľubám. Veľa umelcov vytvorilo vrcholné diela práve vo vysokom veku.
Ľudský organizmus zostáva zdravý a svieži len vďaka neustálej aktívnej činnosti. Starší ľudia by sa
preto nemali vzdávať pohybu a činností, ktoré radi vykonávali aj predtým. Napríklad práce na poli,
v záhrade, prechádzky v prírode sú pre nich dynamo, ktoré ich nabíja životným elánom, energiou
a napĺňa radosťou.
Starnúci človek je osobnosť, ktorá v sebe nesie množstvo skúseností. Aj on zbiera ovocie svojho
života, aby ho mohol odovzdať novej generácii. Zaslúži si za to našu pozornosť, čas a lásku, a to nie
len v októbri, ale po celý rok. Lebo lásku možno rozdávať stále – či svieti slnko, či prší alebo sneží.
Každý z nás túži pobudnúť na tomto svete čo najdlhšie a tešiť sa z jeho krás. V našich silách je vytvoriť
na to predpoklady, že si budeme chrániť to najcennejšie – vlastné zdravie.
Anna Kňazeová

■ ...a na sklonku života.
Životná púť jedného z prvých fotografov
klížskej doliny sa uzavrela 29. augusta 1984.
S jeho prácami sa síce nestretnete vo výstavných galériách či odborných publikáciách.
No jednako, fotografie, ktoré urobil, vstúpili do histórie. Tej našej. A možno nielen
jej. Obrazová dokumentácia z opravy našej
najvýznamnejšej nábožensko – historickej
pamiatky totiž presahuje rámec nielen obce,
ale aj nášho regiónu. Dokumentuje dianie
spred osemdesiatjeden rokov, kedy sa urobili
kroky na záchranu dedičstva našich predkov.
Anton Bielich si všeobecné ocenenie a miesto
v našej histórii za všetko, čo pre obec urobil
nepochybne zaslúži. 
Peter Maťašeje
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Sandrika Dobiášová nevieme, ale ježko sa vydaril. Kocúrikov
z tekvice priniesol Riško Halmo. Snehulienku a 7 trpaslíkov tiež
zo šišiek Saška Bujnová. Videli ste už niekedy ovečky z karfiolu? No, a Sandrika Gendiarová mala také na výstave. Naishka
Eisenberg mala z tekvice a zo samorastov zhotovený hrad pre
Trollov. Scenériu Krtko a jeho priatelia vytvoril Nicolasko Jakubek. Čo dieťa, to nádherný výtvor, nedá sa všetkých spomenúť.
Ale „mimoňov“ z tekvičiek od Mišky a Karolínky Mihalejových sa
nedá nespomenúť a okrem toho ešte množstvo šarkanov a iných
ozdôbok, ktoré vytvorili šikovní škôlkari. V sále, hneď pri vstupe,
stál degustačný stôl a tešil sa veľkej obľube. Ochutnávala sa
tekvicová nátierka, zázvorový koláč a višňový lekvár, ktorý pripravila Mgr. Alexandra Sasková. Mrkvovú a paprikovú nátierku
priniesla Mária Šusterová. Bombovú bábovku s jablkami upiekla
Ing. Zuzana Holáková. Veľmi chutný lekvár z drienok navarila
Anna Števčíková, ktorá zároveň vystavovala aj drienkový likér,
žihľavovú soľ a šípkový lekvár.
Každoročne na tejto výstave púta záujem zátišie „hora“. Je to
aranžmán hríbov v machu. Svoju „dubákovú“ časť v nej mali
Dáša a Dianka Húdokové, manžel Peter pridal ešte štvorlitrový
pohár sušených dubákov. Ostatné hríby nazbieral Ľuboš Spišiak,
ktorý bol autorom aj obdivovaného kŕmidla pre vtáky. Nad týmto
aranžmánom bol nápis: AKÚ KRÁSU NÁM DÁVA HORA a obďaleč:
TOTO DÁVAME HORE MY a pod nadpisom bol odpad, ktorý bol
nazbieraný v lese. Autorkou tohto nápadu bola Mgr. Mária Valná
z Ješkovej Vsi. Nápisy zhorovila Hermína Korcová. Najväčšie
kaleráby giganty sa tento rok urodili Hane Neštepnej a rodine
Paliatkovej. Mega zemiaky vyrástli v záhrade Jozefa Neštepného.
Najväčší z nich vážil 1,075 kg. Maxi repy a maxi cvikle trónili pri
menovke Jolana a Pavol Saskoví. Gabriela Tresterová vystavovala
velikánske papriky, nádherný veľký cesnak vystavovala Irena Bujnová spolu s baklažánmi a bielou cibuľou. Úroda dlhokánskych tekvíc
potešila Evu Pauerovú, ktorej sa tiež urodili nádherné zemiaky
a kríček baraních rohov, zasadených v kvetináči, ktorý vyrastol
do výšky dobrých 120 cm. Aj starostka s dcérou Mgr. Alexandrou
Saskovou vystavovali: demižón opletený pedigom, košíček, venček z liečivých byliniek, hrozno... Rôzne druhy fazúľ a vence žltej
a červenej cibule zdobili stôl s menovkami Anton a Janka. Zvláštnu
odrodu tekvíc v tvare fľašky s vysokým hrdlom vypestoval Jozef

Obecný športový klub – FO
srdečne všetkých pozýva na

KATARÍNSKU
ZÁBAVU
v sobotu 25.novembra 2017
v sále KD v Klížskom Hradišti.
Začiatok o 20,oohod.
Hudba: The Brothers
Vstupné 10€.
Predaj vstupeniek od 15.11.2017
na obecnom úrade, v predajni COOP
Jednota, hostinec Šusterová.
Pripravená je aj bohatá tombola.

■ Adelka a Jerguško so svojou maminou výstavu takisto navštívili.

Foto – Peter Maťašeje
Siegert, ktorý vystavoval aj rôzne druhy jabĺk. Anna Dobiášová
zaujala návštevníkov sušenými jablkami. Ing. Marianna Čavojová
sa vo svojom voľnom čase venuje dekupáži – servítková technika,
ktorou mala ozdobené rôzne fľašky a poháre na sušené hríby.
Na tohtoročnej výstave dominovali kvety. Maxi asparagus bol
pekne naaranžovaný v detskom kočíku Hermínou Korcovou.
Begónie hýrili piatimi farbami a ich pestovateľkou bola Marta
Najmanová. Výstavu okrášľovali bohato ukvitnuté muškáty Evy
Pauerovej. Mária Valná vystavovala dve drevené postavičky.
Zuzana Kňazeová-Šeďova vytvorila najväčšie trávové aranžmány.
Peter Kňaze vystavoval 10 odrôd jabĺk. Nemožno nespomenúť
nádherné sušené kvety a drevené sviece Emílie Hudokovej,
vzduch prevoňali levanduľové srdiečka Ing. Zuzany Holákovej.
Svoje kvietky vystavovala aj Mgr. Marianna Antal Poliačiková, boli
však zo stužiek a ozdobené boli nimi sponky a čelenky. Pri stolíku
Milana a Heleny Hudokovej sa pristavil asi každý, pretože včelí
med, propolisovú masť, peľ či tinktúru potrebujeme všetci. Táto
výstava sa tešila veľkej účasti a organizátori ďakujú všetkým, čo
sa podieľali na jej vzniku.

Anna Húdoková

SKVELÁ SPRÁVA Z VYSOKÝCH TATIER

Pre niekoho je Gerlachovský štít vrchol svojej
turistiky, a pre niekoho to je začiatok zdolávania ďalších vrcholov. Takto sa vyjadril
medzinárodný horský vodca Michal Gerčák
v stredu 18. októbra na najvyššom vrchole našej krajiny keď blahoželal k výstupu
Martinovi Smatanovi, 31-ročnému rodákovi
z Ješkovej Vsi a jeho priateľke Natálii. Táto
dvojica po absolvovaní všetkých verejne
dostupných štítov našich Vysokých Tatier sa
rozhodla zdolať najvyšší a najkrajší - Gerlachovský štít (2 655 m. n .m.).
Výstup začali na Sliezkom dome a ponad
tento hotel smerovali na Batizovské pleso.
Už v týchto pasážach výstupu dostala mladá
dvojica pochvalu od ich sprievodcu za nadpriemerné tempo v porovnaní s akým sa stretáva pri svojich výstupoch. Po 50 minútach
sa pred nimi otvoril pohlaď na Batizovské
pleso. Výstup smeroval Batizovskou próbou.
Táto trasa sa odporúča hlavne v prechodnom období leto – zima. Vtedy je obvyklá
trasa Velickou próbou technicky náročná.
V nádhernom počasí si užili šťastné chvíle
na vrchole a po asi pol hodine začali zostupovať. Taktiež Batizovskou próbou, len
inou zostupovou cestou. Po zdolaní všetkých
náročných úsekov zostúpili dolu a čakala ich
už len cesta k Sliezkemu domu.

Martin Smatana sa tak stal 25. človekom z klížskej doliny, ktorý stál na Gerlachovskom štíte!
Peter Maťašeje

■ Pozerať sa na svet z vrcholu Gerlachu
bolo aj pre Martina nezabudnuteľným
zážitkom.
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8. kolo 1. 10. 2017 TJ Ostratice - OŠK Veľký
Klíž 2 : 1 (1 : 1)
Gól OŠK: Chrenko J.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko Marek, Maťašeje V., Chrenko J., Kalina M., Bielich
P., Marko, Kučera J., Chrenko R., Belianský S.
Striedal : Minár
Domáci sa do nás od začiatku zahrýzli, my
sme hrozili len z ojedinelých protiútokov.
Niekoľko šancí lídra tabuľky zostalo nevyužitých, rozhodla prevažne nepresná koncovka.
V 11. minúte po centri z ľavej strane nikým
nekrytý Podoba nemal problém hlavičkovať
do brány - 1 : 0. Ďalšie náznaky šancí nenašli
presný cieľ. Vyrovnanie prišlo v 42. minúte
po hlavičke Juraja Chrenka - 1 : 1. V druhom
polčase rozhodol o troch bodoch pre domácich znova Podoba, ktorý sa vďaka našej zlej
pozičnej hre ocitol sám a stanovil konečné
skóre na 2 : 1.
9. kolo 7. 10. 2017 Naše Podhorie o.z. - OŠK
Veľký Klíž 0 : 4 ( 0 : 1 )
Góly OŠK: Bielich P. 2, Kučera J., Chrenko J.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko Marek, Hlaváček, Chrenko J., Kalina M., Bielich P.,
Kučera M., Kučera J., Chrenko R., Belianský S.
Striedal: Meluš
Úvodné minúty zápasu patrili domácim, my
sme zbrklo odkopávali lopty bez efektného
riešenia. Kombinácia nám viazla, čo viedlo

k náznakom šancí domácich hráčov. Postupne
sa hra vyrovnala a do šancí sme sa dostávali
aj my. Strelami to skúšali Ivan Chrenko, Bielich, Belianský i Michal Kučera, ani jedna však
nenabrala správny smer. V 30. minúte sa pred
Patrikom Bielichom otvorila „diaľnica“ a jeho
sólo sa cez polovicu ihriska skončilo až gólovou
strelou - 0:1. V druhom polčase boli šance
na oboch stranách, hra sa prelievala z jednej
strany na druhú. Rozhodnutie v zápase prišlo
v rozmedzí 72. a 77. minúty, kedy sa postupne
presadili Ján Kučera, Juraj Chrenko a druhým
gólom Bielich a odviezli sme si tri body z horúcej pôdy Slatiny nad Bebravou.
10. kolo 15. 10. 2017 OŠK Veľký Klíž – TJ
Rybany 2 : 1 (2 : 0)
Góly OŠK: Stanko Marek, Chrenko I.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko Marek, Hlaváček, Chrenko J., Kalina M., Bielich P.,
Kučera M., Kučera J., Chrenko R., Belianský S.
Striedali: Minár, Holák, Meluš.
Od prvej minúty sme kontrolovali hru a súpera
sme nepustili absolútne k ničomu. V 10. minúte
sa po odrazenej lopte prezentoval volejom
Marek Stanko a lopta skončila až za chrbtom
bezmocného brankára - 1:0. V 20. minúte
po spolupráci niekoľkých hráčov zakončoval
zoči - voči brankárovi úplne osamotený Ivan
Chrenko - 2:0. Od tej chvíle sme však postupne
prestali kombinovať a rýchlo sme sa zbavovali lôpt. Napriek tomu si hostia nedokázali
vypracovať vyloženú príležitosť. Druhý polčas
nebol oku lahodiaci, hra sa kúskovala a aj napriek niekoľkým šanciam sa skóre nemenilo.
Zdramatizovanie priniesol vlastný gól Mareka
Stanka, ktorý v 85. minúte nešťastne trafil

SEPTEMBROVÁ TÚRA V OKTÓBRI
Dlhšiu jesennú turistiku mal náš KST Ostrá naplánovanú na koniec septembra. Z dôvodu nepriaznivého počasia sme ju presunuli na prvého októbra.
A vyplatilo sa. Nedeľné ráno víta slnko svojimi
hrejivými lúčmi osemnástku turistiek a turistov. Prevažne domáci,
po jednom páni z Topoľčian, Dvorian n. Nitrou a Mýtnej Novej Vsi.
Po príhovore predsedu Vlada môžeme vyraziť. Cieľom sú tentoraz dva
trochu vzdialenejšie kopce, Hrubý a Oselný vrch. Naše prvé kroky vedú
na Vrchhoru. Dávame krátku pauzu, prvé spoločné foto a pokračujeme
po asfaltke smerom na štátnu cestu. Po nej sa presúvame na odbočku
do Drahožickej doliny. Zostávame desiati, nevadí. Na horizonte už
vidíme náš dnešný cieľ. Jožko prichádza s návrhom ísť najskôr na nižšie
položený, Oselný vrch (632 m.n.m.). Múdre rozhodnutie. Schádzame
do doliny a po lesných cestách a lúkach s rozkvitnutými kvietkami
jesienok sa dostávame pod prvý dnešný vrchol. Krátky výstup a sme
tam. Nádherné výhľady! Opäť spoločná fotka a nasleduje obed. Samé
zdravé veci, veď to poznáte. Dlho sa nezdržíme, čaká nás toho ešte
dosť. Preštudujeme tabuľu náučného chodníka s faunou a flórou,
ako aj s históriou tohto miesta a pokračujeme ďalej. Po štvťhodine
prichádzame popri telekomunikačnom vysielači na Hrubý vrch
(735 m.n.m.). Ani sa nechce veriť, že sme nastúpali sto výškových
metrov. Zarastený kopec nás príliš neupútal a tak prudko klesáme
naspäť do Drahožice. Cestou dolu sa u viacerých prejavili hubárske
vlohy a úlovky postupne pribúdajú. Džentlmeni ešte nevymreli,
huby si rozdelia naše turistky Danka a Janka. V doline nás víta nová
asfaltová cesta, nová „hacienda“, jazierko so šantiacimi kačičkami
a stará horáreň a veľký jeleň. Ešte dve hodiny chôdze. Cesta ubieha
v priateľských rozhovoroch a v peknom počasí pomerne rýchlo. Už
sa pred nami vynára známa panoráma a známe budovy. Sme doma.
Čas na jedno orosené a krátke zhodnotenie dňa.
Naši hostia sa srdečne lúčia so slovami, že sa u nás a s nami cítili
veľmi dobre. A to je pre turistov to najkrajšie poďakovanie. Tak opäť
nabudúce. 
Emil Sasko
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loptu, náš brankár už nestihol reagovať - 2:1.
Aj keď sme mali v poslednej desaťminútovke
viacero sľubných šancí, s vypätím síl sme už
náskok udržali.
11. kolo 21. 10. 2017 OFK Nedanovce - OŠK
Veľký Klíž 3 : 0 (0 : 0)
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko Marek, Hlaváček, Chrenko J., Kalina M., Bielich P.,
Maťašeje V., Kučera J., Chrenko R., Belianský
S. Striedali: Marko, Minár, Meluš.
V prvom polčase sme s lídrom súťaže a jasným
favoritom držali krok, aj keď domáci mali viac
z hry. Pramenili z toho šance, ktoré buď končili
nepresnou koncovkou, v jednom prípade nás
zachránilo brvno a strelený gól domácich nebol
uznaný pre ofsajd. Našu najväčšiu príležitosť
nevyužil Ivan Chrenko, ktorý zakončoval nepresne. Prudká strela Jána Kučeru tesne minula pravú tyč brány. Druhý polčas bol jasne
v réžii hráčov Nedanoviec. Tí vďaka kondičnej
pripravenosti a výbornej kombinačnej hre
postupne našli kľúč od našej brány. V 58. minúte sa krásnou strelou predviedol Borcha,
v 66. minúte trafil z priameho kopu Masarovič
a skóre stanovil v 75. minúte zoči-voči nášmu
brankárovi Žurek. Avšak, viac ako strata bodov,
mrzí zranenie Róberta Chrenka. 
MaS
PRÍPRAVKA
4.kolo 5.10. Chynorany- V. Klíž 18:0 (7:0)
5.kolo 30.9. V. Klíž- V. Bielice 3:3 (0:1) góly
OŠK: Bielich Boris-2, Kňaze Patrik.
6.kolo 7.10. V. Uherce- V. Klíž 10:1 (4:1) gól
OŠK: Bielich Boris.
7.kolo voľno
MiS

PRI KAPLNKE

Na pomedzí chotárov Klíža a Kolačna postavili naši predkovia v roku
1936 kaplnku Svätej rodiny. Štyria páni z Kolačna si všimli, že už potrebuje nový šat a tak vzali iniciatívu do vlastných rúk a v spolupráci
OcÚ zabezpečili novú ohradu, náter a vymaľovanie. Pri obnovenej
kaplnke sa v sobotu, 14. októbra, stretli občania spomínaných obcí
aj so svojimi starostkami, Ing. Saskovou a Ing. Petríkovou, ktorá
poďakovala za prácu, ktorú vykonali chlapi, naša pani starostka sa
pripojila k ďakovnej reči a popriala príjemné chvíle pri spoločnom
stretnutí. Nasledovala krátka pobožnosť so spevom a modlitbami
za naše rodiny. Po modlitbe nastal čas na spoločnú fotku, rozhovory
a opekanie. Slnečné počasie babieho leta 30 zúčastneným (18 našich ľudí a 12 z Kolačna) spríjemňovalo posedenie pri novom stole
s lavicami. Ohník horel, ľudia spomínali kto priviezol aký materiál
na stavbu kaplnky a vyzerá to tak, že to bolo spoločné dielo našich
predkov, čo potvrdzuje, že už vtedy udržiavali priateľstvá, či rodinné
zväzky, ktoré pretrvali do dnešných dní. Nech nás tá hranica naďalej
spája a hlavne, nech sa ešte dlhé roky spolu stretávame. Dôvod sa
nájde. Dovidenia!
Text a foto Dana Smatanová
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