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ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA
SKÝCOVSKÝCH DIVADELNÍKOV
alebo správa o tom
AKO SME SA NASMIALI

Toto je kňaz, ktorý nás má rád...touto piesňou v podaní
malých detí sa končila večerná svätá omša vo štvrtok
6.apríla. Keď doznela, pristúpila k správcovi našej
farnosti vdp. dekanovi Antonovi Kováčikovi pani
učiteľka Mgr. Zuzana Dolná a zablahoželala mu k jeho
významnému životnému jubileu 65 rokom života.
Po nej k pánovi dekanovi s ružou v ruke pristúpilo

Sú u nás už dobre známi a obľúbení. Ich predstavenia vždy vzbudzujú záujem a očakávania pekného
kultúrneho zážitku. Inak tomu nebolo ani v nedeľu
23. apríla. Ochotnícky divadelný súbor Hrušov zo
Skýcova, ktorý pracuje pri MO Matice Slovenskej,
uviedol komédiu v dvoch dejstvách pod názvom „Kto
navarí v Ovsenom...?!“ na motívy hry Jána Kedera –
Kuchárky z Ovseného.

každé z detí. Oslávenec neskrýval radosť z takýchto malých vinšovníkov
a úprimne sa im poďakoval.
Za všetkých farníkov obce Ješkova Ves pánovi dekanovi zablahoželala na konci
nedeľnej svätej omše 9.apríla Mgr. Mária Valná. Krásne, dojímavé slová, ktorými
sa mu prihovorila, ďakovala a priala k životnému jubileu, boli veľmi pôsobivé. Potešený jubilant, ako i všetci prítomní z miestneho kostola odchádzali
s radostnými pocitmi. Možno, či skôr určite si hovorili: Máme dobrého kňaza,
a máme medzi sebou niekoho, kto mu za nás všetkých dokáže tak krásne
povedať všetko, čo by sme chceli viacerí, čo si myslíme, no vyjadriť slovami
to nedokážeme.

Už od samého začiatku výkony skýcovských ochotníkov, ktorí túto hru prišli ku nám uviesť premiérovo,
vyvolávali smiech a boli často odmeňované potleskom. Akoby aj nie. Veď Leopold nechcel zahrať
na obecnej oslave, ak tam jeho žena nebude hlavnou
kuchárkou. Ani starostova žena sa tohto postu nechcela za žiadnu cenu vzdať. A bola tu ešte krčmárka,
tajná láska pána starostu, ktorá si opätovanie jeho
(Pokračovanie na str. č. 2)

FATIMSKÉ Z JAVENIA (4.časť )

V ten deň – 13.októbra 1917 – sa Panna Mária naposledy zjavila deťom vo Fatime. Vystrela ruky
smerom k slnku. Lucia zvolala: „Pozrite sa na slnko!“ V tej chvíli nastalo niečo podivné, neslýchané,
jedinečné: Zrazu prestalo pršať, oblaky sa vzdialili, slnko sa zjavilo v podobe strieborného kruhu
a začalo sa rýchlo točiť ako ohnivé teleso. Na všetky strany vyžarovalo lúče žltého, zeleného,
červeného, modrého a fialového svetla, ktoré sfarbilo stromy, skaly, zem i ľudí. Na chvíľu sa
zastavilo a potom znovu začalo vyžarovať svetlá ako krútiaci sa ohňostroj. Ešte raz sa zastavilo,
aby do tretice vyžarovalo svoju hru svetelného krúženia. Celý tento nádherný úkaz sledovali
prítomní so zatajeným dychom.
Táto podivná hra slnka, akoby dráma v troch dejstvách, trvala asi desať minút. Videli ju všetci,
ktorí tam boli prítomní. Veriaci i neveriaci, jednoduchí i vzdelaní, liberáli i novinári. Všetci videli tie isté javy, s tými istými premenami, na tom istom mieste, v tom istom čase, ako to bolo
predpovedané už niekoľko mesiacov.
Jeden z účastníkov, Dr. Almeida Gareta, profesor na univerzite v Coimbre, podáva takéto osobné
svedectvo: „Prišiel som asi na poludnie. Od rána popŕchal drobný, ale hustý dážď. Odrazu zadul
silný vietor, ktorý tak zhustil dážď, že sa zdalo, ako keby prichádzala potopa. Zastavil som sa asi
sto metrov od miesta, kde údajne bývali zjavenia.
(Pokračovanie na str. č. 4)

Nevieme, kto iný
ešte prišiel s blahoželaním, jednako
sa aj my v redakcii
pripájame ku blahoželaniam. Vdp.
dekanovi prajeme
veľa zdravia, Božích
milostí a veľa sily
pri vykonávaní jeho
kňazskej služby. Je
to tiež príležitosť
poďakovať sa mu
za dlhoročnú vzornú spoluprácu s redakciou Nového Clusu a za všetkých jeho
221 vzácnych príspevkov, ktorými od augusta roku 1998 obohacoval a obohacuje
stránky našich novín. Veríme, že tak bude
ešte veľmi dlho, veď z ohlasov čitateľov
už roky vieme, že jeho príhovory prostredníctvom novín (podobne ako kázne počas
svätých omší) boli a sú hodnotené vždy
veľmi priaznivo. Pán dekan, preto aj touto
cestou ÚPRIMNE ĎAKUJEME a k životnému
jubileu BLAHOŽELÁME!
Za redakciu Nového
Clusu Peter Maťašeje,
šéfredaktor
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V mesiaci apríl 2017 oslávil svoje jubileum náš
spoluobčan:
František Lackovič Klíž 4
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje jubileum títo
naši spoluobčania:
Jozefína Sasková
Kl. Hradište 121 81 rokov
Mária Benešová
Klíž 42
82 rokov
Helena Holáková
Kl. Hradište 171 87 rokov
Irena Švecová
Kl. Hradište 69 87 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

všetko riadne zauzlilo a prinášalo vtipné situačné výstupy a repliky, ktoré
rozosmievali prítomných asi 110 návštevníkov predstavenia.
Vynikajúce výkony divadelných ochotníkov na záver odmenil ich srdečný
potlesk a kvety od starostky obce Ing.
Tatiany Saskovej.
Text a foto Peter Maťašeje

• • • • •

• • • • •

• • • • •

PO ĎAKOVAN I E

Dobrý a láskavý človek
nikdy neumiera.
Zostáva žiť v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí vyprevadili na poslednej ceste nášho
otca a deda

Jozefa Maťašeje

z Ješkovej Vsi,
ktorý nás navždy
opustil 7. apríla 2017
vo veku 87 rokov.
Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Dcéra Marika a syn Peter s rodinami.

SPOMIENKA

Osud je neraz veľmi krutý,
Nevráti, čo si raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 24.5.2017 uplynie rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec
a starký

Štefan Varga

Prosíme o modlitbu
a tichú spomienku.

ZABUDLI – SPOMEŇME SI!

Hovorí sa, že ten rok ubehol ako voda. O dva
roky, čo už ani nie je tak ďaleko, bude sa na celom svete pripomínať už 100 rokov od skončenia I. svetovej vojny, ktorá bola v rokoch 1914
– 1918. Podstata spomienok bude zameraná
na skončenie utrpenia ľudí či už doma ale
i na bojiskách v tejto strašnej vojne.
Z našej obce i z Ješkovej Vsi bolo povolaných,
podľa doteraz zistených údajov 85 mladých
mužov, slobodných i ženatých, dokonca

(Dokončenie zo str. č. 1)

náklonnosti podmieňovala tým,
aby práve ju postavil do úlohy,
o ktoré sa usilovali už spomínané
ženičky z Ovseného. Do toho
svokre spadol plot a nemal ho
kto opraviť. Zamotaný starosta, ktorému všetko prerastalo
cez hlavu, lebo obecný pracovník, ktorý mu mal pomáhať, nie
celkom dôsledne počúval jeho
pokyny. Slečna pani riaditeľka
zo škôlky a stolársky majster,
ktorý tribúnu zadarmo nechcel
postaviť. Dosť na to, aby sa to

i 18-ročných chlapcov bez vojenského
výcviku. Smutnejšie však je to, že až
24 vojakov sa domov nevrátilo. Niektorí zahynuli hneď v prvých mesiacoch a nevie sa ani, kde sú ich hroby.
Spomienky na túto vojnu však zostali
v ústnom podaní príbuzných, pretože
priami účastníci a ich potomkovia
už dávno od nás odišli. Zostala nám,
našťastie, obrazová pamiatka v podobe fotografií vojakov (čo asi bolo
povinné). Fotografie boli robené kvalitne v ateliéri a príbuzní, ktorí si ich
uchovali, poskytli nám možnosť vidieť
vojakov ako živých. Viackrát na nich
boli i s manželkami a malými deťmi.
Tu treba oceniť veľkú snahu zhromaždiť fotografie, mená vojakov,
miesta bojov a spomienky príbuzných z rozprávania vrátených vojakov.
Za túto záslužnú prácu patrí vďaka
šéfredaktorovi Nového Clusu Petrovi Maťašeje, ktorý chodil od domu
k domu, aby získal túto cennú zbierku
podkladov. Nebyť tejto jeho snahy
poskladať z kamienkov obraz, dnes by
sme už o osude týchto našich občanov
nevedeli vôbec nič.
Prvý článok „Zabudli – spomeňme si!“
sa objavil v Novom Cluse č.10/2007
z príležitosti nadchádzajúceho 90.
výročia skončenia I. svetovej vojny.
Na to v roku 2008 bol v každom čísle
mesačníka zverejnený jeden prípad
za druhým, až z toho vznikol veľmi
zaujímavý, i keď smutný, seriál o živote a ďalšom osude už nám známych
ľuďoch po mene a pozerajúcim sa
na nás z fotografií. Ťažko sa to čítalo,
vypadli i slzy.
Konečne, po sto rokoch, máme písomný podklad na zverejnenie tejto
histórie občanov našej obce. Je to
smutné, že za tých dlhých sto rokov,
kedy bolo vymenených niekoľko režimov a samospráv obcí, sa doteraz
týmto naším bojovníkom oficiálne
neprejavila patričná úcta a vďaka.
Mária Kňazejová

Pozvánky

Obec Veľký Klíž a KK pri OcÚ pozývajú všetkých
občanov na Stavanie májov dňa 30.apríla 2017
o 17.oo hod pred Obecným úradom v Klíži a o 18.
oo hod. pred Kultúrnym domom v Klížskom Hradišti. V programe vystúpia deti MŠ, ZŠ a Klížania.
• • • • • • • •
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva vás srdečne pozývajú na Slávnosť
pri príležitosti 72.výročia oslobodenia obce
a skončenia II. svetovej vojny. Kladenie vencov
sa uskutoční 5. mája 2017 o 17.oo hod. pred
Obecným úradom vo Veľkom Klíži.
• • • • • • • •
Obecný športový klub – Automotoklub Veľký Klíž srdečne pozýva všetkých priaznivcov
motocrossu na Medzinárodné majstrovstvá
Slovenskej republiky v MOTOCROSSE spojené
s Regionálnym pohárom západ - SCRUB cup
2017, ktorý sa uskutoční dňa 14.05.2017 na
motocrossovej trati Ješková Ves Brody, okres
Partizánske. Závodu sa zúčastnia kategorie
MX-65, MX-85, MX2, MX open, MX junior, MX
2 hobby, MX 1 hobby, MX 4, MX 4+, Twinshock,
MX Ladies. Prvé tréningy začínajú o 08.15 hod.
a hlavný závod začína o 12.30 hod. O občerstvenie je postarané. Všetkým priaznivcom praje
OŠK – AMK Veľký Klíž príjemný športový zážitok.
• • • • • • • •
Obec Veľký Klíž a KK pri OcÚ pripravuje slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek
dňa 14.mája 2017. Podujatie sa bude konať
v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti o 15.
oo hod.
• • • • • • • •
KST Ostrá Veľký Klíž pozýva na svoje najvýznamnejšie domáce turisticko-spoločenské podujatie
Po stopách klížskeho opátstva. Jeho 21.ročník
sa uskutoční v nedeľu 21. mája. Zraz účastníkov
o 10,oo hod. na námestí obce v Kl. Hradišti.
• • • • • • • •
Obec Veľký Klíž a Chor de Clus Vás pozývajú na
KONCERT pri príležitosti 10.výročia založenia
spevokolu. Bude sa konať v nedeľu 28.mája
2017 v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Klížskom Hradišti o 15,oo hod. V programe vystúpia súbory Chor de Clus a BENETKY
z Chynorian.
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 V pôstnom období v piatok 31.marca sa v našom farskom
kostole konala detská krížová cesta. Pod vedením učiteľky
Mgr. Zuzany Dolnej, sa deti v pôste zamýšľali nad jednotlivými
zastaveniami. V našom kostole zaznela detská krížová cesta
po dlhšej dobe a bola obohatením pre veriacich, ktorí sa jej
v ten deň zúčastnili.

■ Aj tí najmenší prejavili záujem o písané slovo.

Foto – Ing. Tatiana Sasková

■ Ing. Iveta Šiková (vľavo) a Anna Stanková, ktoré robili zbierku
na Deň narcisov.
Foto – Ing. Tatiana Sasková
 Sedemnásť ľudí z MO Jednoty dôchodcov Slovenska sa stretlo
na svojom pravidelnom mesačnom stretnutí v zasadačke OcÚ
v pondelok 3.apríla. Zablahoželali meninovým oslávencom,
predsedníčka Irena Bujnová zhodnotila zdravotnú prednášku
z minulého mesiaca a zároveň oznámila termín a miesto budúceho stretnutia. Uskutoční sa v pondelok 1. mája na urbárskej
chate. Stretnutie sa nieslo v tradične dobrej nálade a pokračovalo
neformálnymi debatami, ale aj rozprávaním vtipov a spevom.
 V mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy, navštívili miestnu
knižnicu deti z materskej školy,
ktoré sa tu dozvedeli, na čo knižnica slúži, aké má pravidlá a či
môžu byť aj ony jej členmi. S pani
učiteľkami sa zahrali a predniesli básničky, pozreli si nové knižky
zakúpené z prostriedkov Fondu na podporu umenia.

 „Na krídlach fantázie“ sa nieslo stretnutie detí materských škôl
klížsko – klátovskej doliny, ktoré sa konalo v utorok 11.apríla
v Kultúrnom dome v Ješkovej Vsi. Predškoláci súťažili v prednese
poézie a prózy pre deti. Vystúpenie bolo obohatené aj hereckými
výkonmi malých protagonistov. Záverom podujatia boli všetci
účinkujúci odmenení vecnými cenami a diplomom.
 Každú nedeľu máme nádherne vyzdobený oltár a aj celý
kostol. Cez sviatky však priam hýri záplavou živých kvetov.
Nebolo tomu inak ani počas veľkonočných sviatkov. Každý, kto
sa bol pokloniť pri Božom hrobe, chválil výzdobu. No najviac ju
oceňovali a pochvalne sa o nej vyjadrovali hostia. Vďaka za to
patrí nášmu rodákovi Jozefovi Deviatkovi, šikovnému floristovi,
ktorý vždy očarí niečím novým.
 V časti Klíž, pred domom spoluobčana Jozefa Paučeka počas
veľkonočných sviatkov pútali pozornosť – symboly jari – dve
nadrozmerné kraslice. Šikovný
Jozef si ich vyrobil sám. Do betónu vkladal kamene, muroval,
zalieval...Hoci to bolo časovo
náročné a pracné, efekt je oku
lahodiaci.
 V utorok 18.apríla sa v našom slávnostne vyzdobenom kostole
rozliehali detské hlásky. Sv. omša bola venovaná deťom. Okrem
žiakov sa na nej zúčastnili aj deti v škôlkarskom a mladšom veku,
spolu so svojimi rodičmi a týmto vzdali vďaku zmŕtvychvstalému
Spasiteľovi.

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke

■ Sme jednou z mála farností, kde stráž pri Božom hrobe tradične
vykonávajú hasiči. 
Foto – Paulína Maťašeje
 V marci sme stihli otvoriť knižnicu – dávame do pozornosti, že
knižnica bude otvorená každý piatok v čase od 17,15 hod do 18,30
hod. Tešíme sa na vašu návštevu.
 LPR SR prostredníctvom dobrovoľníkov rozžiarila aj tento rok
našu obec žltými kvietkami narcisov. Anna Stanková a Ing. Iveta Šiková v piatok 7.apríla pomáhali získavať prostriedky pre
verejnú zbierku Dňa narcisov.

■ Kontinuálne pokračovanie mediálnych výstupov z našej obce,
alebo našich občanov, pokračovalo aj v apríli! Michal Neštepný
(na snímke celkom vľavo) sa v piatok 21. apríla objavil v zábavno – súťažnej relácii 5 proti 5 a potom ešte spolu s kolegami
po ďalšie tri súťažné večery.
Text a foto Peter Maťašeje
 Našu redakciu potešila prvá lastovička. Dostali sme pozdrav
z jarnej dovolenky. Ostrov, ktorý je malý rozlohou, ale bohatý
pestrosťou flóry a prírodných krás – MADEIRU – navštívili Gabi
a Ivan Beňoví. Za pozdrav ďakujeme a očakávame, že ich tento
rok zavíta do našej redakcie aj od vás ostatných ešte veľa, veľa...
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje
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Mnohí z nás sa tešia
aby im to dážď veľkého
na veľkonočné sviatky. Že
týždňa popolieval, aby
už klopú na dvere, vieme
mali skorú úrodu. Lebo
podľa toho, že slávime potýždeň od kvetnej nedeslednú pôstnu nedeľu – nazývanú kvetnou. si vybrať. Nedokážete si zapamätať toľko le po prvú veľkonočnú sa nazýva veľkým.
Je nádhernou tradíciou, že počas „veľkej“ nových nápadov a inšpirácií. Inak tomu Tento týždeň prší skoro každý rok. Starí ľusv. omše spievajú v kostole miestni speváci nebolo ani tento rok. Vystavovateľov bolo dia vravia, že keď ľudia neplačú nad mukami
pašiové hry. Aj veľkonočná výstava, ktorá o niečo menej ako po iné roky – sedem- ukrižovaného Ježiša, tak aspoň počasie
sa každý rok koná na kvetnú nedeľu, sa násť. No tak to už býva, že raz ich je menej, musí plakať. Kto si teda našiel čas a priniestala tradíciou.
inokedy viacej. Tento rok počet vystavova- sol na výstavu svoje exponáty? Materská
Po dlhej zime sa konečne zazelená trávička, teľov zrejme ovplyvnilo aj pekné počasie. škola vyrobila najviac exponátov. Niektoré
Gazdinky chceli iste čo najviac posadiť
rozkvitnú v nej prvé kvietboli také profesionálne, že
ky a my si nimi vyzdobíme
by ich mohli aj v kvetinársvoje príbytky. K tomu ešte
stve predávať. Hlavne tie,
niekoľko maľovaných vaktoré svojim deťom pomájíčok a sviatky Veľkej noci
hali zhotoviť rodičia. Aj ZŠ
môžu prísť, byt je uprataný
mala na výstave nádherné
a už aj vyzdobený. Kto ešte
exponáty. Ďalej vystavovali
nestihol urobiť veľkonočné
Hermína Korcová, Mgr. Mararanžmány alebo sa chce
gita Dzianová, Bc. Marta
inšpirovať novými námetNajmanová, Ing. Zuzana
mi – hor sa na výstavu! Tu
Holáková, Ľubka Eliašová,
vám veru srdiečko poskoJozefína Malíšková, Jolana
čí. Oči sa popasú na toľkej
Babkovičová, Zuzana Gucnádhere. Cifrované vajíčka
ká, Emília Hudoková, Alena
– tu nájdete zdobené techAdamusová, Marian Dobiaš,
nikami od výmyslu sveta.
Irena Bujnová, Anna Stanková
Kompozície jednoduché,
(právnikova), Mária Štibraná
ktoré zvládne aj dieťa
z materskej školy alebo ■ Irenka Bujnová sa prezentovala na výstave týmito kraslicami.	 (Dobiašová) a Ľudmila KatoFoto – Ing. Tatiana Sasková nová z Trenčína.
náročné aranžmány – stačí 
Každý vystavovateľ obohatil
výstavu o niečo nové, jedinečné a jemu
vlastné. Niektoré exponáty boli aj na predaj. Návštevníci výstavy si tak mohli zakúMôj dom, môj hrad – hovorievalo sa kedysi. Domov bol, je a bude stále pre ľudí útopiť kraslice, chutnú huspeninku od Márie
čiskom. Takmer každá rodina zažila tú túžobne očakávanú chvíľu, keď v dlani zvierala
Šusterovej a aj pierka na mastenie pekákľúč od nového bytu.
čikov od Jozefa Haneka, ktorý prišiel až
Keď otvárame dvere nevieme, kam sa rozbehnúť skôr, čo prv obdivovať a skúšať. z Prievidze.
Postavíme sa doprostred izby a fantázia začne pracovať. Tu bude stôl, tam pohovka, Súčasťou výstavy bol aj susedský bazár.
kreslo, sem dáme televízor a do rohu počítač. Je to príjemný pocit plný vzrušenia, hoci Občania si mohli kúpiť detské oblečenie,
vieme, že nás čaká veľa roboty. Chceme byt zariadiť čo najlepšie, aby sa v ňom každý topánky, vyšívané obrázky.
člen rodiny dobre cítil, aby sa tam vracal ako loď do tichého prístavu.
Organizátorom výstavy ďakujeme za ich čas
Domov má vyvolávať pocit istoty a bezpečia. Úprava interiéru musí rešpektovať určité a vystavovateľom za prinesené exponáty
zákonitosti, ak má spĺňať naše nároky a predstavy. My tam predsa budeme tráviť značnú a tešíme sa už na ďalšiu výstavu.
časť svojho života a chceme sa tam cítiť dobre.
Anna Húdoková
Ten, kto má strechu nad hlavou už dlhší
čas a chce doma niečo zmeniť a prerobiť,
 (Dokončenie zo str. č. 1)
tiež pri úprave uplatňuje svoje predstavy.
Slnko svojimi lúčmi prerazilo husté mračná, ktoré ho dovtedy zahaľovali. Všetci sa ako zmagnetiNerobme si však z bytu „výstavu“ pre iných.
zovaní pozerali na slnko. Aj ja som sa pokúsil zadívať sa naň a videl som ho ako kruh s výraznými
Je súčasťou nášho súkromia.
okrajmi. Skvelo sa, ale neoslepovalo. Bolo veľmi jasné, menilo farbu ako jagavá perla. Nepodobalo
Z mojich detských čias si pamätám, že
sa mesiacu za jasnej noci, lebo nemalo ani takú farbu ani také škvrny.
Toto nie je vymyslené. Takto som to videl na vlastné oči. Nebolo možné považovať tento zjav
obývačka sa používala iba v období sviatza slnko presvitajúce cez chmáry. Po chmárach už nebolo ani stopy. Okrem toho tento slnečný
kov, v nedeľu, alebo keď nás navštívil
kruh nebol hmlistý alebo akosi zahalený, ale celý sa jasne rysoval na svojom podklade.
niekto vzácny. Keď prišiel niekto v bežný
Zdalo sa, že tento pestrý, žiarivý kruh sa neobyčajne rýchlo točí. Nebolo to trblietanie svetla
deň, do tejto miestnosti sa dvere otvorili
hviezd. Krútilo sa to na mieste úžasnou rýchlosťou. Naraz zaznel výkrik celého zástupu, akoby
a vzápätí zavreli so slovami: „A tu máme
úzkostlivé volanie o pomoc. Všetci mali pocit, ako keby slnko červené ako krv, padalo na zem
obývačku.“ V súčasnosti sa táto miestnosť
a chcelo by všetkých rozmliaždiť. Nastali chvíle desivých dojmov.
využíva najviac.
Všetky tieto zjavy, ktoré som tu spomenul a opísal, som pozoroval chladnokrvne, bez akéhokoľvek
Príjemné prostredie však nezávisí len
pohnutia. Iní nech objasnia a vysvetlia tieto javy.“
od nábytku, veľmi dôležité sú aj doplnky,
Biskup z Leirie píše vo svojom pastierskom liste okrem iného aj tieto slová: „Slnečný zjav z 13.
kvety a zeleň. Spestrujú a rozveseľujú náš
októbra 1917, zanechal silné dojmy vo všetkých, ktorí tam vtedy boli prítomní. Deti vopred udali
príbytok, napĺňajú nás pocitom radosti
deň aj hodinu, kedy sa mal uskutočniť. Tento zjav nezaznamenala nijaká hvezdáreň. Nebol teda
a zlepšujú náladu. Kvety skrášľujú priestoprirodzený, bol zázračný. Pozorovali ho ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenry celého nášho okolia. Sú nenápadnými
ských postavení, veriaci i neveriaci, novinári najvýznamnejších portugalských novín. Ba videli
tvorcami príjemnej atmosféry a pohodlia.
ho aj ľudia, vzdialení niekoľko kilometrov od miesta, kde sa odohral. A to vylučuje akékoľvek
vysvetľovanie hromadným preludom, sebaklamom, kolektívnou ilúziou.“
Svojou krásou vnášajú jas a pohodu do kažPodivuhodné bolo aj to, čo po slnečnom zjave spozorovali všetci prítomní: ich oblečenie, predej miestnosti. Harmonicky zladiť všetky
moknuté od dažďa, bolo úplne suché. Všetky tieto zázraky mali jediný cieľ: potvrdiť pravdivosť
požiadavky, vytvoriť z bytu pravý domov,
toho, čo deti zvestovali ako odkaz Panny Márie.
je jednou z najdôležitejších potrieb ľudí.
(Pokračovanie v budúcom čísle.) 
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
Anna Kňazeová

BY T NÁŠ K A Ž DODE N N Ý

FATIMSKÉ ZJAVENIA (4.časť)

číslo 4/2017
Po dlhších prípravách sa zasa otvorili dvere
našej knižnice pre občanov našej obce. Dá
sa obrazne povedať, že boli iba privreté,
pretože knižnica nebola „prevádzkyschopná“. Za niekoľko predchádzajúcich rokov sa
z nej stalo doslova „skladisko a odložisko“
vecí nepotrebných a potrebných ešte aj
z budovy bývalého kina. Stala sa miestnosťou, kde mohol prísť každý a kedykoľvek
a vziať si knihu, ktorú potreboval, alebo sa
mu páčila. Knižnica v jej začiatkoch slúžila
výlučne ako knižnica. Pri príležitostnej
návšteve knižnice po odstupe rokov som
sa presvedčila, že knihy boli uložené podľa
systému, ktorý bol určený metodikou. Tie,
ktoré som mala za tie dlhé roky zafixované v pamäti, neboli na svojom mieste.
Knihy sa nepožičiavali a napriek tomu ich
veľa chýba. Už v roku 2002 bol počet titulov 5481 kníh (podľa NC č.3/2002 E.
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ZNOVU OTVORENÁ...
Mokrá). Určite aj po tomto dátume boli
knihy dokupované, ale aj darované. Tie sa
tiež zapisovali do prírastkového zoznamu
kníh, ktorý teraz chýba. Knižnica jednoducho stagnovala približne od roku 2007.
V mesiaci marec, 31.3.2017, po príprave
a práci starostky obce Ing. Tatiany Saskovej a ďalších zainteresovaných osôb, bola
knižnica slávnostne otvorená. Pripravený
bol príhovor starostky obce, čítanie úryvku
z knihy Táni Keleovej Vasilkovej „Si ako
slnko“ Ing. Zuzanou Holákovou. Pripravené
bolo občerstvenie, sladkosti pre deti, ako
aj koláčiky pre ostatných návštevníkov.
Hostí nebolo veľa, prišli však deti aj dospelí. Knižnicu si vzala na starosť verná
pomocníčka pani Mokrej – Mgr. Alexandra

DÚHA NA ZEMI

Nepoznám človeka, ktorý by nemal rád pekné veci. Nech je to hocičo a je to pekné,
každý sa rád pokochá. A túto možnosť sme mali všetci, ktorí sme prijali pozvanie na už
21.ročník výstavy GARDENIA v areáli Agrokomplexu v Nitre.
Tento nápad skrsol u Márie Šusterovej, ktorá sa po skončení fašiangových dní chcela
poďakovať fašiangovníkom, ktorých nazývajú aj „basisti“, keďže pochovávajú basu Rózu.
V bohatom kalendári najrôznejších podujatí bolo ťažko vybrať tak, aby boli spokojní
takmer všetci. Ale ako som už na začiatku spomenula, krásu má rád každý, tak prečo
nezabŕdnuť do tejto kategórie. A bolo rozhodnuté. Keď nám o tejto možnosti povedala,
súhlasili sme. Vybavil sa autobus, záujemcov bolo dosť a už sme si len priali, aby vyšlo
počasie. Lebo to sa nedá objednať.
V sobotu 22.apríla o pol ôsmej ráno nás autobus pozbieral zo zastávok a vyrazili sme.
Počasie nás držalo v napätí, lebo dažďu „nohy viseli“. Prišli sme krátko pred otvorením
výstavy, takže bol čas na zakúpenie vstupeniek a o deviatej hodine sme plní očakávania vkročili na výstavu. Väčšina z nás išla na ňu po prvý raz, nevedeli sme teda, čo
nás čaká. Ale hneď od začiatku bolo jasné – uvideli sme dúhu na zemi. Na vonkajšej
ploche jeden vedľa druhého stánky a okolo nich záplava kvetov najrôznejších farieb,
tvarov, veľkostí. Tulipány, narcisy, begónie, pivónie, fuchsie, skalničky, obľúbené muškáty všetkých farieb... Všade, kam oko dovidelo. Ako vybrať? Rozprávali sme sa, že ani
nejdeme nakupovať, ale sa iba pokochať.
Ale takémuto pokušeniu sa nedalo odolať.
V rukách pribúdali tašky s kvetmi, cibuľkami tulipánov, gladiol. Do záhrady treba V Michalovciach sa 8. apríla uskutočnila
dosadiť aj stromčeky jabloní, hrušiek, sli- úvodná súťaž aktuálnej sezóny pod názvom
vák. Nechýbali ani figovníky, rôzne bylinky EXTRIFITSLOVAKIA CUP. V priestoroch
a iné. Na svoje si prišli aj kaktusári. Ešte že Mestskej športovej haly zaplnené hľadisko
sme sa so šoférom dohodli, že v polčase videlo športové zápolenie 142 športovcov!
príde na stanovište, aby sme tie nákupy Z prostredia športových odvetví, ktorých
nemuseli vláčiť až do odchodu. Potom súčasťou je aj bodyfitnes bolo počuť, že
sme sa občerstvili, pritom porozprávali, čo lepší štart do súťažnej sezóny na jar 2017
sme ktorá kúpili a vydali sme sa ešte raz, si nemohli ani želať. Organizačne to bolo
aby každý dokúpil chýbajúci sortiment. výborne zvládnuté, pričom diváci vytvorili
Podarilo sa. Aj dážď nás nechal, aby sme správnu atmosféru. Na tomto vydarenom
si v pokoji prezreli tú nádheru ešte raz. podujatí po organizačnej, ale aj po šporNa rozlúčku. Krátko pred naším odchodom tovej stránke štartovala so štartovným
nastupovali do iného autobusu Klátovčania číslom 18 aj Zdenka Dobiašová, členka
a ani oni neodolali a odnášali si domov klubu Power Body Topoľčany. V kategórii
množstvo kvetín. Hermína Korcová pove- Bodyfitnes do 163 cm skončila na druhom
dala: „Ale budú tie naše dediny krásne:“ mieste!
Veruže budú, to je isté. A môžu banovať
V Žiari n. Hronom sa 22.apríla konali Majtí, ktorí si účasť na Gardenii na poslednú strovstvá Slovenska žien. Očakávali sme
chvíľu rozmysleli, lebo viac miest zostalo s napätím umiestnenie našej fitnesky.
neobsadených. Nám 35-im, ktorí sme tam Napokon skončila na 5.mieste. Ako sama
boli, za účasť Mária Šusterová poďakovala povedala, bola rada, že skončila tak ako
a my jej na oplátku za tento super nápad skončila. V silnej konkurencii je toto jej
a nevšedný zážitok. Domov sme sa vrátili umiestnenie veľmi dobrý výsledok. Ďalšie
spokojní. A určite sa za tou nádherou vy- súťažné podujatie už teraz nebude absolberieme aj o rok.
vovať. V pláne to má na jeseň tohto roka.
Ing. Zuzana Holáková
Peter Maťašeje

Sasková (viď NC č.3/2002 – článok o našej
knižnici). Viem, že knižnica bude v dobrých
rukách. Saška sa o knihy starala ešte ako
žiačka ZŠ. Bavilo ju to. Dúfam, že bude
v tom pokračovať pre našu spokojnosť a získa si hlavne malých a mladých čitateľov.
Držme jej palce a svojou návštevou našej
knižnice, podľa dávneho tvrdenia i cudzích
návštevníkov – najkrajšej knižnice v okolí,
prispejme k jej dobrej činnosti.
Záverom pridávam zoznam knihovníkov
knižnice vo Veľkom Klíži podľa Nového
Clusu č.4/2002 História našej knižnice:
5.mája 1959 – Elena Macúchová,
6.augusta 1965 – Eva Dudová
– Hlavačková,
roky 1976 – 1980 – Eva Kováčová
– Sasková,
roky 1980 – 1982 Božena Marková
– Benková,
roky 1982 – 1991 – Jana Neštepná,
od 31.7.1991 – 21.8.1992 – Miroslava
Bielichová,
od 1.2.1993 – 30.6.1999 – Jana Neštepná
rok 1999 – 2007 – Elena Mokrá
J.N.
INZER ÁT

Darujem do dobrých rúk šteniatka - krížence. K odberu ihneď. Tel.: 038/5429092

Oznam

3. júna budú na Slovensku vystupovať
slávni ALEXANROVOVCI. Koncert bude
aj v Nitre. Mária Šusterová vyzýva záujemcov o ich vystúpenie, aby sa u nej
nahlásili včas – do 10. mája, aby mohla
objednať lístky aj autobus.

NAŠA FITNESKA S ÚSPEŠNÝM VSTUPOM DO SEZÓNY

■ Po úspechu na súťaži v Michalovciach.
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TURISTI NA HLBOKOM A NA SALAŠI
V PARTIZÁNSKOM

Kvetná nedeľa 9. apríla bol trochu netradičný termín na turistiku. Viacerým stabilným účastníkom
nevyhovoval z rôznych dôvodov. Preto ráno vládlo
pri jazierku Lázeň mierne napätie, či nebude účasť
na jarnej, trochu dlhšej túre príliš malá. Ale našťastie
obavy sa nepotvrdili a vyše tridsiatka turistov sa vydala spolu popri
cintoríne a neskôr vedľa Jalšova ku Kaplnke svätej rodiny na hranici
klížskeho a kolačianskeho urbáru. Okrem našich členov aj štyria
z Topoľčian a dvojica z Kolačna. Dvaja naši dokonca na bicykloch.
Pri kaplnke sme si dali krátky oddych po dlhšom stúpaní a pomaly
sme zostúpili do doliny pod osadou Hlboké. Cestu nám lemovali
rozkvitnuté prvosienky a zimozeleň. Aj okolité stromy nás pozdravili svojou typickou sviežou jarnou zelenou farbou. Prezreli sme si
domčeky na Hlbokom, z ktorých už ani jeden nie je trvale obývaný
a sú najviac využívané ako víkendové chaty. Za nimi v strede lúky nás
privítala ešte ďalšia dvojica turistov a tak sa konečný počet účastníkov

FUTBAL
A – mužstvo

15. kolo 19. 3. 2017 OŠK Veľ17.
kolo 2.4.2017 OŠK Veľký Klíž TJ AC Žabokreky n/ Nitrou 2 : 2 (2 : 0)
Góly OŠK : Belianský, Kučera J.
Zostava OŠK: Michal - Maťašeje V., Kohút,
Chrenko I., Chrenko J., Bielich Jozef, Marko,
Jurík, Kučera J., Chrenko R., Belianský. Striedal: Mihaleje
Ešte sa poriadne ani nezačalo a už sme v 4. minúte viedli 1 : 0. Loptu zo štandardnej situácie
na zadnej tyči poslal obetavo Juraj Chrenko
pred bránu a nikým nekrytý Belianský nekompromisne zavesil. Iniciatíva na ihrisku patrila
jednoznačne hosťom, do vyloženej šance sa
však nedostali. V 37. minúte strela hostí z väčšej vzdialenosti takmer prekvapila Michala,
lopta skončila na brvne brány. Do polčasovej
prestávky sa šlo za stavu 2 : 0, kedy krásne
vysunul Belianský Kučeru a ten sa zoči-voči
Hoosovi nemýlil. Druhý polčas nebol vôbec
podľa našich predstáv, čo hostia v priebehu
53. a 55. minúty využili na vyrovnanie. V 67.
minúte šiel hosťujúci Darfáš po druhej žltej
karte pod sprchy, ani to sme nedokázali využiť
na strelenie víťazného gólu. V konečnom
dôsledku a vďaka predvedenej hre oboch
mužstiev môžeme byť spokojní aj s bodom.

vyšplhal na 33. A privítala nás aj nová malá kaplnka, ktorú vlani postavili Kolačanci. Aj s lavičkami. Keďže slnko dávalo najavo, že je čas
obeda, nikto neprotestoval a prinesené jedlo rýchlo zmizlo. Na okraji
lúky pribudlo ešte jedno posedenie, ďalšie plus pre návštevu tohto
miesta. Žltá značka nás neomylne previedla okolo lúky, kde stála
kedysi známa chata Ondrej popod vysoké napätie a popri záhradkách
až na salaš Partizánske. Čas na oddych. Na stoloch sa objavila káva,
kofola, pivo, aj polievka či halušky. Dobre sa sedelo, ale treba sa
vrátiť. Väčšina využila možnosť pohodlnejšieho návratu dopravnými
prostriedkami. Zvyšok sme vyrazili naspäť po žltej ku Ondrej chate,
zišli sme ku chatám na Štepoch. Čakal nás strmší výstup do sedla
Dieťa (Obrázok). Potom nás už modrá značka spoľahlivo doviedla
späť do dediny. So želaním pekných veľkonočných sviatkov sme sa
rozlúčili s našimi turistickými hosťami. Zostal nám príjemný pocit
z pekne stráveného dňa na miestach, na ktoré sa isto radi vrátime.
Text - Vladimír Sasko, foto - Dana Smatanová

18. kolo 8.4.2017 OFK Nedanovce – OŠK
Veľký Klíž 5 : 0 ( 3 : 0 )
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko
Marek, Maťašeje V., Chrenko J., Hlaváček,
Marko, Jurík, Kučera J., Mihaleje R., Belianský.
Striedali: Kohút, Meluš
Domáci boli lepším mužstvom takmer v celom
zápase s výnimkou úvodných 15-tich minút
druhého polčasu. Neuškodila im ani červená
karta Peciara v 41. minúte. Svoju dominanciu
potvrdili troma gólmi už v prvom polčase
po našich chybách a nedôslednom bránení.
V stretnutí nám chýbal pohyb, kreativita
a lepšie riešenie herných situácii. Našou snahou bolo streliť aspoň čestný gól, naopak,
súper do našej otvorenej obrany skóroval ešte
dvakrát a odniesli sme si zaslúžený debakel.
19. kolo 16.4.2017 OŠK Veľký Klíž – TJ Partizán Miezgovce 0 : 0
Zostava OŠK: Michal - Hlaváček, Stanko Marek,
Maťašeje V., Chrenko J., Mihaleje R., Marko,
Holák, Kučera J., Chrenko R., Belianský. Striedali : Kohút, Jurík, Kučera M., Bielich Jakub
V zápase sme si dokázali vypracovať 2 - 3
šance na strelenie gólu, najväčšiu v 90. minúte, kedy ani na niekoľko pokusov lopta
neskončila v bráne. Naopak v 82. minúte
mohli hostia rozhodnúť o víťazstve, avšak
vyloženú šancu trestuhodne zahodili. Boli
sme o niečo aktívnejším mužstvom, súper
vyrážal do protiútokov a snažil sa využiť našu

otvorenú obranu. Výsledok je však na priebeh
stretnutia spravodlivý.
20. kolo 23.4.2017 FK 956 52 Podlužany –
OŠK Veľký Klíž 1 : 1 (1 : 0)gól OŠK: Chrenko R.
Zostava OŠK: Michal - Chrenko I., Stanko
Marek, Maťašeje V., Chrenko J., Mihaleje R.,
Marko, Bielich Jakub, Kučera J., Chrenko R.,
Belianský. Striedal : Kučera M.
Prvý polčas z našej strany vôbec nebol dobrý,
naša hra bola rozháraná, väčšinu herných činností sme riešili nezodpovedne a nepresne.
Hral sa bojovný futbal s minimom šancí. V 29.
minúte hostia rýchlo rozohrali štandardku,
následnú strelu Michal vytlačil na brvno a dobiehajúci Horvát nemal problém zasunúť
do odkrytej brány - 1 : 0. V druhom polčase
sme predviedli úplne odlišný výkon a boli
sme lepším mužstvom. Niekoľko centrov
a štandardných situácii zostalo nevyužitých,
avšak prišla 69. minúta, kedy po krásnom sóle
takmer cez polovicu ihriska a ešte krajšej
strele nedal šancu domácemu Obstovi Róbert
Chrenko - 1 : 1. Snažili sme sa výsledok otočiť
v náš prospech, všetky naše, ale i domáce
snahy zostali bez úspechu.	
MaS

PRÍPRAVKA

Prípravka odohrala zatiaľ dva zápasy:
16.4.2017 V. Klíž – V. Uherce 2:8 (0:4) góly
OŠK: Malák Andreas, Bielich Boris.
22.4.2017 Nedanovce- V. Klíž 1:0 (1:0).
MiS
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