400 ROKOV

■ Nevšedný zážitok v tríbečských horách priniesla turistom z klížskej doliny účasť na pochode
Skýcov - Zlatno. Okrem iných sa ho zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini. Na skupinovej foto
spolu s ostatnými je aj rodák z Ješkovej Vsi Peter Hlavačka (vľavo). Viac o podujatí vo vnútri čísla.

Pri menách niektorých svätých cirkevný
kalendár uvádza miesto ich pôvodu. Napríklad sv. Ignác z Loyoly, sv. Ignác Antio
chijský, sv. Ján Nepomucký, sv. Agnesa
Rímska, sv. Terézia Avilská, sv. Ružena
Limská. Je zvláštne a pozoruhodné, že na
Slovensku si uctievame svätých košických
mučeníkov, Marka, Melichara a Štefana,
hoci ani jeden sa nenarodil na Slovensku,
ani rodom neboli Slováci. Na Slovensku
však žili, pôsobili a svojou mučeníckou
smrťou vydali najkrajšie svedectvo lásky
k Ježišovi Kristovi.
Svätí košickí mučeníci na Slovensku
zomreli mučeníckou smrťou, teda narodili sa pre večný život. Na Slovensku sú
uložené ich telesné pozostatky. Spolu
s nimi tu zostáva ich silné vyznanie viery

Traktoriáda u nás už patrí
k tradíciám života na dedine

Žatva je veľká, robotníkov málo! Pod týmto mottom
sa uskutočnil už III. ročník Traktoriády. Podujatia,
ktoré prináša do kultúrno-spoločenského života nový
a zaiste obohacujúci rozmer. Navyše, ak si uvedomíme, že je to v našom okrese a v širokom okolí jediné
Mesačník občanov Veľkého Klíža
podujatie svojho druhu je to dôvod nezostať doma. Ísť
sa pozrieť, zažiť to na vlastnej koži, precítiť
aspoň na nejakých pár hodín prinavrátenie
tradícií. Veď Traktoriáda spája niekoľko
atribútov. Techniku, poľnohospodárstvo,
už spomínané tradície, ale i spolupatričnosť
a možno aj pocit hrdosti.
V druhú augustovú sobotu sa nečakalo na
nič iné. Konečne, hoci i s meškaním oproti
plánovaným časom, sa pohla kolóna traktorov a ostatných mechanizmov. Celkom
62 zúčastnených strojov (o desať viac ako
v minulom roku)! Okrem domácich mali tentoraz zastúpenie účastníci z blízkeho okolia
– z Bošian, Chynorian, Krásna, Nedanoviec,
ale i zo vzdialenejších obcí a miest. Prišli
traktoroví nadšenci zo Žarnovice, Malej
Lehoty, Slovenského Grobu, od Nitry aj
Banskej Bystrice. Nemôžeme nespomenúť
účasť troch zástupkýň nežnejšieho pohla- ■ Dožinkový veniec si z rúk Pavla Tomu
via. Veď za volantmi traktorov sme videli prebrala gazdiná Henrieta Válna.
Foto – Peter Maťašeje
domáce, Danku Markovú, Joju Bujnovú 
a tiež jednu dámu z Bánoviec n/Bebravou.
Ješkovou Vsou, Klížom a Klížskym Hradišťom prechádzali podomácky vyrobené
traktory, traktory továrenské, malé záhradné tzv. “roháče“. Vidieť však bolo aj
mechanizmy s ktorými sa pracuje v lese,
vozidlá niekdajšej VB, no a Pavol Toma
vo vojenskej helme na hlave sa predstavil
na bicykli s motorovým pohonom(!). Bolo
na čo pozerať. Keď sa kolóna ťahala, ako dlhočizný motorový had obcou, hučali sirény,
klaksóny. Ale znel i spev, hudba, mávalo sa
na pozdrav. Veď takmer všetci, alebo väčšina šoférov traktorov mala spolujazdcov,
viaceré traktory ťahali za sebou vlečky, kde
sa tiesnili aktívni účastníci tejto motorovej
parády. Po nej sa dej preniesol do Farmy
(Pokračovanie na str. č. 4)
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a lásky. Sú pre nás Božím darom a preto
ich môžeme považovať za našich svätcov.
V tomto roku uplynie 400 rokov od ich
hrdinskej mučeníckej smrti. V krátkosti
si pripomenieme ich životnú púť, pretože
posolstvo ich života je aktuálne aj pre našu
dobu. Najmladší z nich bol Marek Križin.
Mal však najvyššiu cirkevnú hodnosť - kanonik. Narodil sa v Križevci v Chorvátsku
v roku 1588 v dobrej katolíckej rodine.
(Pokračovanie na str. č. 3)

■ Návštevníci Vrch hory určite zostanú milo
prekvapení novinkou, ktorú tam realizovali Lesy SR. Nové posedenie s prístreškom
doplnené ohniskom so šiestimi lavicami
môžu poskytnúť určité pohodlie niekoľkým
desiatkam návštevníkov tohto miesta.

Foto – Peter Maťašeje
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V mesiaci august 2019 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Ing. Alica Vargová
– 60 rokov
Marta Vargová 
– 70 rokov
Jana Neštepná 
– 70 rokov
Alžbeta Luciaková 
– 80 rokov
Emil Kňazeje 
– 80 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobčanov
oslávili svoje narodeniny:
Mária Kostolná 
– 84 rokov
Mária Dobiašová 
– 86 rokov
Imrich Varga 
– 86 rokov
Antónia Hudoková
– 86 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

30.7.2019	
Ema Sasková, rodičia Martina
a Pavol Sasko
19.8.2019	
Stela Stanková, rodičia Katarína
a Martin Stanko
21.8.2019	
Dávid Hudok, rodičia Dajana
a Dávid Hudok

Igor Maťašeje  * 17.11.1964 † 16.8.2019

PO ĎAKOVAN I E

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a priateľom, ktorí spolu
s nami odprevadili na
ceste do večnosti nášho
manžela a otca

Igora Maťašeje

ktorý nás opustil 16.augusta 2019 vo veku 54
rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš smútok.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Smútok v srdci a na duši žiaľ,
však ľúbiť Ťa, otec, nik neprestal.
Dňa 22.augusta uplynuli
tri smutné roky, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec

Vendelín Bielich

Spomína celá smútiaca
rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 4.septembra si pripomenieme 20.výročie, keď v roku 1999 odišiel na večnosť
manžel, otec a starý otec

Pavol Paliatka
Poznali ho mnohí, ktorým
pomáhal aj o nás, deti vzorne sa postaral. Za to mu
s láskou a úctou ďakujeme.
Manželka Helena, syn kňaz
Peter a dcéry Hela a Zuzka s rodinou.

číslo 8/2019

Národné výstavisko Agrokomplex Nitra každoročne v lete usporadúva výstavu rastlín,
produktov, poľnohospodárskych strojov, gastronómie, zvierat a takmer všetkého, čo
súvisí s poľnohospodárstvom a tradíciami Slovenskej republiky. Veľtrh dokáže každoročne zaujať tisíce návštevníkov. 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstavy sa konal
v dňoch 22.-25. augusta
2019. V pavilóne „F“, ktorý
bol venovaný prezentácii programu
rozvoja vidieka, vystavovali miestne
akčné skupiny z jednotlivých oblastí Slovenska. Miestna akčná skupina
Stredné Ponitrie, ktorej členom je aj
obec Veľký Klíž, okrem propagačných
materiálov, kníh, brožúr a letákov obcí
tvoriacich región, pozvala na výstavu
remeselníkov z nášho územia. Z našej obce sa výstavy zúčastnili Emília
Hudoková a Ing. Zuzana Holáková. Región zastupoval ďalej drotár z Krásna
a medovnikárka z Brodzian. Na výstave
bolo tiež možné hlasovať za „najkrajšiu
fotografiu z územia MAS“. Do súťaže
sme prispeli fotografiami z územia.
Sú súčasťou katalógu Národnej siete
rozvoja vidieka SR, ktorý bol pri príležitosti výstavy Agrokomplex vydaný.
V nej je možné zhliadnuť snímku „Mária
■ V stánku MAS Stredné Ponitrie prezenv kroji“ od autorky Ing. Z. Holákovej.
Ing. Tatiana Sasková tovala svoju tvorbu Ing. Zuzana Holáková.
Foto – Ing. Anton Stanko
manažérka MAS Stredné Ponitrie 

REMESLÁ NA AGROKOMPLEXE

HORÚCE LETO SKONČILO – je tu september

Opäť je tu september a s ním 2. septembra prichádza začiatok nového školského roka
2019/2020. Je to čas, kedy sa do materskej školy vrátia nielen „starí škôlkari“, ale pribudnú
aj škôlkari noví, pre ktorých sa vstupom do materskej školy začne nová - prvá veľká škôlkarská etapa života.
Aj v tomto školskom roku budeme mať v materskej škole dve triedy, v ktorých sa budú
deti vzdelávať podľa školského vzdelávacieho programu Veverička. Jeho hlavným cieľom
bude starostlivosť o zdravý telesný a rozumový rozvoj, snaha rozvíjať krásnocit a túžbu
po sebauplatnení. Aj naďalej budeme pri vzdelávaní klásť dôraz na zdravý životný štýl,
environmentálnu výchovu, ľudové tradície a remeslá. Svoju pedagogickú činnosť budeme
rozvíjať a zdokonaľovať tak, aby sa deti v materskej škole cítili dobre a tešili sa na pobyt v nej.
Práca s deťmi a pre deti je predovšetkým práca na sebe samom. Len tak sa môže učiteľ naplno
odovzdávať práci a deťom, ktoré vždy vycítia, či sú v bezpečnom prostredí, s ľuďmi, ktorí
ich milujú. Našou snahou je, aby takáto bola aj naša materská škola, aby bola bezpečným
a príjemným prostredím pre všetky deti, ktoré v nej budú tráviť svoje dni v novom školskom
roku. Budeme radi, aby si aj naše deti mohli neskôr povedať slová Roberta Fulghuma, že
všetko, čo potrebujú v živote vedieť, sa naučili v materskej škole. V našej Materskej škole
vo Veľkom Klíži.
„Všetko čo potrebujem vedieť, naučil som sa v materskej škole. Niekoľko viet ktoré si denne
opakujeme: O všetko sa podeľ. Hraj fér. Nikoho nebi. Vracaj veci tam, kde si ich našiel. Upratuj
po sebe. Neber si nič čo ti nepatrí. Ak niekomu ublížiš, povedz prepáč. Pred jedlom si umy
ruky. Splachuj. Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre. Ži vyrovnane – trochu sa
uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a trochu kresli a spievaj a hraj sa a pracuj.
Každý deň si po obede zdriemni. Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť sa niekoho
za ruku a drž sa s ostatnými pohromade.“
Robert Fulghum
O úlohy, ktoré vyplynuli z potrieb školy, sa postaral zriaďovateľ materskej školy a tak slová
vďaky by som chcela adresovať starostovi obce Ing. Antonovi Stankovi, ktorý v čase letných prázdnin zakúpil pre materskú školu novú práčku a zabezpečil viaceré rekonštrukčné
a opravné práce. Vybudovalo sa nové odvetrávanie v priestoroch kuchyne MŠ, doplnili sa
okenné žalúzie v jednej z učební, vynovila sa šatňa pre prevádzkové zamestnankyne /podlaha,
osvetlenie, omietka, zníženie stropu,/ zrealizoval sa náter drevených preliezok na školskom
dvore. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že sú to len drobnosti, pre materskú školu sú to
veci veľmi potrebné a nevyhnutné. Ich realizácia si určite vyžiadala nielen financie, ale aj
nemalé úsilie zo strany zriaďovateľa, čo si vysoko ceníme a nesmierne ĎAKUJEME. Tešíme
sa, že naša materská škola je aj vďaka výnimočnej podpore zriaďovateľa zasa o čosi krajšia.
Veríme, že aj tieto zmeny prispejú k tomu, že naše deti i zamestnanci sa v nej budú cítiť
o niečo lepšie a opäť prežijú jeden nezabudnuteľný školský rok.
Horúce leto končí, školský rok klope na dvere a my sa tešíme do školy a na deti, ktoré do
nej v novom školskom roku prídu.
Darina Halmová, riad. MŠ
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TÝŽDENNÝ LETNÝ TANEČNÝ TÁBOR

■ Spontánnosť a radosť na konci galaprogramu... 
A zase niečo nové sa objavilo v našej obci.
Obecný úrad usporiadal po prvýkrát týždenný
letný tanečný tábor od 22.07. do 26.07.2019
pre deti školského veku. Prihlásiť sa mohli aj
budúci prváci. Prihlásilo sa 19 detí, z toho 2
chlapci. Záujem bol veľký. Priestory kultúrneho domu boli pripravené pre učiteľku tanca
Katku Koňušíkovú, Dis. Art (diplomovaný
umelec) a jej pomocníčky a zverencov. Katku – skoro takmer našu občianku, čitateľom
Nového Clusu predstavovať nemusíme. Hrala
nevestu vo folklórnom predstavení Tradičná
svadba vo Veľkom Klíži a v NC mala tento aj
minulý rok uverejnený článok o hasičskom

Foto – Ing. A. Stanko

výlete v dramatickom formáte. Deti prichádzali do KD od pondelka do piatka o 8.00
hod., kde mali program do 15.30 hod. Mali
postarané o obedy a pitný režim. Varila im
Mária Hlavačeková, ktorú mnohí poznali ako
tetu kuchárku z materskej školy. Varila im
chutne, pretože v posledný deň jej darovali nakreslené obrázky, z čoho mala pani
kuchárka veľkú radosť. Každý deň mali deti
rozcvičku, učili sa nové tance. Nezabudlo sa
ani na hry a zábavné aktivity ako napríklad
písmenková hra, ktorú, síce s pomocou, zvládli
aj škôlkari. V pondelok sa naučili krátky baletný tanček, v utorok základné cviky moderného

Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke

 Nedeľa 28.júla bol dňom autobusového zájazdu, ktorý zorganizovali naši seniori. Cieľom
bola Ľubianka. Tam, pri hudbe Kašubovcov,
bola tancovačka. Zúčastnilo sa jej 200 ľudí,
od nás sa tam zabávalo 36 ľudí (spoločnú
snímku pre nedostatok miesta uverejníme
v budúcom čísle).
 Hostinec Mária Šusterová a „Cicindár team“ pre veľký záujem občanov pripravili opätovné varenie šúľancov. V piatok 2. augusta

sa vo vonkajších priestoroch KD zišlo ešte
väčšie množstvo ľudí, ako na prvom takomto
stretnutí pri tradičnej ľudovej pochúťke.
K dobrej nálade akiste prispelo aj vystúpenie
mužskej speváckej skupiny Kližania.
 V piatok 2. augusta v našom farskom kostole počas svätej omše zneli piesne v podaní
mužskej speváckej skupiny Kližania.
 Pravidelné mesačné stretnutie členov a členiek MO Jednoty dôchodcov sa
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(Dokončenie zo str. č. 1)

Jeho otec bol vojenský dôstojník. Rodičia si všimli jeho mimoriadne nadanie a poslali
ho študovať do Viedne na jezuitské gymnázium.
Rodičia chceli, aby sa podľa príkladu svojho otca stal vojenským dôstojníkom. On sa však
rozhodol pre kňazské povolanie. V ďalšom štúdiu pokračoval na jezuitskej univerzite
v Štajerskom Hradci. Trojročné štúdium, už ako člen Mariánskej kongregácie, ukončil
v roku 1610. Teológiu vyštudoval v Ríme v Nemecko-uhorskom kolégiu, ktoré založil sv.
Ignác z Loyoly. Ten bol presvedčený, že pre obnovu života Cirkvi v Nemecku a v Uhorsku
sú potrební duchovne a teologicky pripravení kňazi, ktorí sú celkom oddaní Cirkvi.
Po štvorročnom štúdiu teológie bol v roku 1615 vysvätený za kňaza. Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmany, ktorý v tom čase sídlil v Trnave, mu zveril zodpovednú úlohu
profesora a riaditeľa kapitulnej školy. Zároveň ho menoval za ostrihomského kanonika.
O dva roky neskôr bol menovaný za komárňanského archidiakona a správcu bývalého
benediktínskeho kláštora v Krásnej nad Hornádom. Keďže sa chcel viac venovať duchovnej
službe, požiadal o uvoľnenie zo správcovstva kláštora.
V Košiciach sa stretal s jezuitským misionárom Štefanom Pongrácom. Spolu s ním v roku
1619 odišli do Humenného, kde sa zúčastnili na duchovných cvičeniach. Vtedy sotva
tušili, že sa v tých dňoch pripravujú na najťažšiu úlohu svojho života - na mučeníctvo.
Po duchovných cvičeniach obidvaja odišli do Košíc, kde sa stretli s ďalším jezuitom Melicharom Grodeckým.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

tanca. V stredu sa učili tancovať ľudovky, vo
štvrtok moderný tanec a v piatok dopoludnia
už trénovali na javisku KD, pretože popoludní
mali vystúpenie. Najbližším, ale aj vzdialeným
príbuzným, chceli ukázať a pochváliť sa tým,
čo sa počas uplynulého týždňa naučili. Okrem
učiteľky tanca vykonávali dozor študentky
zo základnej umeleckej školy, kde Katka učí
a tiež Mgr. Mária Valná.
Čas radosti a veselosti sa tak rýchlo míňal, že
sa deti nenazdali a bol piatok. Vzrušené od
očakávania sa nevedeli dočkať vystúpenia.
Aj sa tešili, aj sa obávali, že sa pomýlia, že
si popletú kroky, ale my, ich rodičia, či starí
rodičia, sme neočakávali perfektné tanečné
výkony. Tešili sme sa spolu s deťmi z toho, že
sa nielen naučili niečo nové, ale že si obohatili
letné dni o nové stretnutia a o nové zážitky,
pretože na piatkovom vystúpení, vystúpili aj
najmenšie deti – chlapci a tancovali palicový
tanec. Tie väčšie tancovali z ľudoviek Starobabskú z Myjavy. Potom nasledoval baletný
tanček pod názvom Bábiky. Moderný tanec
si pracovne nazvali Príšerky. Disko tanec
tancovalo 6 najstarších dievčat a posledným
číslom bol moderný tanec na známu pieseň
z rozprávky Zootropolis. Na záver deti dostali
pamätný list a sladkú odmenu.
Pani učiteľku si obľúbili a na pamiatku jej
darovali nakreslené obrázky, ktoré si odložila
a veľmi sa z nich teší. Deti počas letného tábora poslúchali v rámci možností. Je predsa
leto a prázdniny a nie je to škola. Pokiaľ sa nič
nezmení – tábor by mal byť, pre veľký úspech,
aj budúci rok a organizátori sa chcú posnažiť
o ešte lepšiu organizáciu a informovanosť.
Anna Húdoková
uskutočnilo v zasadačke kultúrneho domu
v pondelok 5.augusta. Zišlo sa tam 24 členov organizácie, ktorá plánuje veľkú oslavu
jubilea klubu. Uskutoční sa 8.septembra.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Dovolenka pod Roháčmi
Každý rok strávime časť dovolenky na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
V tomto roku to bol už 44.ročník a konal
sa v dňoch 2.8.-4.8. Aj z našej obce prišlo
13 účastníkov, ktorých zaujal veľmi bohatý
a zaujímavý program. Slávnosti otvoril starosta obce a rodáci. Hneď prvý deň sa konal
folklórny krojovaný sprievod v Oravskom
Bielom Potoku. Nádherné kroje a tance v nás
zanechali hlboký zážitok. Bola to pastva pre
oči. Na Poľane-Brestova ponúkli prehliadku
múzea, ktorého základ tvoril prezentáciu
ľudovej kultúry. Počas slávnosti sa konal aj
Ľudový jarmok oživených remesiel, kde sa
okrem našich šikovných výrobcov prezentovalo aj niekoľko zahraničných. V tomto
roku sa predstavili súbory zo Srbska, Poľska
a Čiech a Morena z Londýna. Zo Slovenska to
bola Skoruša z Lieseku. Viac ako 1000 účastníkov vytvorilo veľmi pôsobivý program.
Hoci počasie nebolo na jednotku, na zážitku
z týchto slávnosti nič neubralo. Tešíme sa, čím
nás organizátori prekvapia v ďalšom ročníku.
Peter Kňaze ml.
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TRAKTORIÁDA... (Dokončenie zo str. č. 1)
Veľký Klíž. Tam všetkých účastníkov podujatia
privítal predseda Traktor klubu Vladimír Bielich.
Krátkymi príhovormi pozdravili toto podujatie aj
starostovia Veľkého Klíža a Ješkovej Vsi – Ing. Anton
Stanko a Pavel Greguš.
Prinavrátenie podoby mlátenia a ukončenia žatvy
Stará mláťačka s príslušenstvom a skupina našich
ľudí odetí v dobovom oblečení prilákala veľkú
pozornosť. Mlátilo sa, tak, ako voľakedy, pred desiatkami rokov. Následne, ako už bývalo dobrým
zvykom, aj teraz bol gazdovi a gazdinej – manželom
Válnym, odovzdaný žatevný veniec. Na pódiu, kde
program skvele moderovala Mgr. Silvia Bielichová,
sa vystriedali viacerí hudobníci. Vynikajúci mladý
umelec Jiří Kovář s hrou na saxofóne, ľudová hudba
Furmani z Nitry, tiež aj gitarista Ľuboš Basaráb
z Michaloviec. Medzitým sa odviazal aj - ako ho
pohotovo nazvala moderátorka programu – Rudy,
gipsy Murko.
V rozľahlom areáli farmy návštevníci mohli
vidieť prácu mladého kováča Sebastiána
Bielicha, priestor tu mali aj včelári. Názorné panely, živé včielky, včelie produkty.
Navyše, Ing. Blaško zo Slovenského včelárskeho zväzu záujemcom porozprával
o dôležitosti a význame včelárstva. Jozef
Neštepný názorne predvádzal už takmer zaniknuté remeslo, akým je výroba prútených
metiel. Emília Hudoková robila výrobky
zo slamy a sušených kvetov. Už tradične
sa návštevníci podujatia mohli potešiť aj
prehliadkou jazdeckých koní. Predstavili sa

■ Z domácich účastníkov na podujatí nezvyknú chýbať Valúchovci z Ješkovej Vsi.

aj mladé jazdkyne a ukázali svoje umenie
v jazdeckom športe. Veľký záujem vzbudili
praktické ukážky práce traktorov s ťahaním dreva. Súčasťou podujatia, na ktorom
sa zúčastnila tisícka návštevníkov bola aj
tombola. Ceny zodpovedali celkovému
zameraniu podujatia. A tak sa všetci radi
pozreli, ako si výhercovia jednotlivých cien
poradili s vrecom obilia, hrachu, či iných
poľnohospodárskym komodít. Nemožno
nespomenúť stravovací a občerstvovací
sektor. Na miestnych špecialitách a nápojoch si pochutil určite každý.

V plynúcom volebnom období sa poslanci obecného zastupiteľstva
našej obce zišli na rokovaní 6. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo
v pondelok 19. augusta 2019. Po schválení programu, pracovných
komisií a určení zapisovateľky, poslanci v ďalšom bode prerokovali návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení
poplatkov v školských zariadeniach. Vzhľadom na skutočnosť, že
nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. v rámci
Slovenskej republiky sa určili nové finančné pásma (z doterajších piatich tri), podľa ktorých sa stanovuje výška príspevku
na stravovanie, zriaďovatelia (obce, samosprávny
kraj) všeobecne záväzným
nariadením musí stanoviť výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Starosta
predložil výklad k predloženému materiálu, odporučil pre ŠJ pri
MŠ 2. finančné pásmo. Poslanci sa zaoberali aj dotáciou štátu na
stravu predškolákom MŠ a žiakom ZŠ. Pre zjednotenie poslanci
schválili v navrhovanom VZN aj príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí. Tieto príspevky zostali v nezmenenej výške. Poslanci
VZN schválili.
V ďalšom predložil starosta obce poslancom na prerokovanie
návrh kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku. Jedná sa o parcelu
č. 1293/16, vo výmere 173 m2, v oblasti chatovej osady Slače.
Dlhoročný užívací stav sa uviedol do právneho stavu. Poslanci
zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa schválili na rokovaní dňa 7.3.2019. Poslanci kúpnu zmluvu schválili za
cenu podľa znaleckého posudku.
Pre zabránenie nebezpečnej situácie pri rýchlej jazde cyklistov
z lesa do „Malej uličky“ dal Ing. Anton Kopecký návrh na osadenie elektrickej závory v kritickom mieste. Poslanci tento návrh
neschválili a odporučili nájsť iné riešenie pre tejto vážnej situácie
a to spoločne s urbárskou spoločnosťou.

Traktor klub Veľký Klíž pod vedením jeho
predsedu Vladimíra Bielicha, členov klubu
a desiatok dobrovoľníkov (v deň konania
na podujatí aktívne pracovalo 50 ľudí) dokázali zorganizovať skvelé podujatie, ktoré
znesie tie najprísnejšie kritéria. Už v tejto
chvíli podujatie druhej augustovej soboty
môžeme považovať za jedno z najväčších
a najvydarenejších v klížskej doline v tomto
kalendárnom roku.
Text a foto Peter Maťašeje

V bode rôzne starosta informoval o odbornom statickom posudku,
ktorý dala obec vyhotoviť na strop bývalej kinosály. Odborný
posudok konštatuje, že dané podkrovie musí zostať v súčasnom
vyhotovení nevyužité, nakoľko maximálne možné zaťaženie stropu
je 220 kg/m2 a je nutné pre stabilitu krovu doplniť do strešnej
konštrukcie klieštiny tesne nad pomúrnicami. Tiež informoval
o investičnej akcii – rekonštrukcia miestnych komunikácií – terénne úpravy a rekonštrukcia povrchov od KD, otočňa autobusov,
MK k cintorínu a MK „Malá – Húdkeje“ ulička. Pre uvedenú akciu
musíme rešpektovať už uzatvorenú Zmluvu o dielo pre
vyasfaltovanie predmetnej plochy so spoločnosťou
Strabag. Nakoľko po vyfrézovaní zápichov zostala na niektorých
miestach ako podkladová vrstva pod asfalt holá zemina a keďže
za podložie dodávateľ nezodpovedá, hľadalo sa iné riešenie.
Riešenie, ktoré zabezpečí kvalitu, životnosť a trvácnosť povrchov,
skľudní dopravu, usmerní dažďové vody a zabezpečí organizované parkovanie ako osobných automobilov, tak aj autobusov.
Na nový rozsah prác bolo vyhlásené nové výberové konanie, čo
oddialilo začiatok realizácie. Výhercom je spoločnosť Strabag.
No z kapacitných a časových dôvodov táto spoločnosť posunula
realizáciu prípravných prác, výstavbu podkladových konštrukcií,
osadenie obrubníkov, uloženie zámkovej a kamennej dlažby na
spoločnosť Rehák Paving. Stavba sa realizuje na základe Ohlásenia udržiavacích prác, ku ktorému Mesto Partizánske, zastúpené
primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods.
1 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) nemá námietky.
Starosta v ďalšom informoval o vykonaných úpravách v MŠ počas prázdnin. V diskusii odzneli príspevky aj z radov prítomných
občanov či už k odpadovému hospodárstvu, k parkovaniu na
uliciach a k prebiehajúcej investičnej akcii. 
OcÚ
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Na turistike tentoraz aj s predsedom vlády!

Ministerstva obrany, krátkych príhovoroch a hymne Slovenskej republiky začal
Poriadne dlhú a pozoru- Pellegrini. Po slávnostnom spomienkovom dvanásť kilometrový pochod. Neobyčajné
hodnú tradíciu má turis- alte v Skýcove, ktorý sprevádzala hudba a osobité bolo byť na turistike a stretávať
významné osobnosti politický pochod
tického a kultúrneho života.
Náučným partizánskym chodPredseda vlády Peter Pellegriníkom, ktorý každoročne, vždy
ni nielen ochotne pózoval na
pri príležitosti spomienky
žiadosti účastníkov pochodu,
a uctenia si pamiatky Sloktorý si okrem pekných závenského národného povstažitkov chceli odniesť domov
nia, usporadúvajú dve obce,
na pamiatku i vzácne fotoSkýcov a Zlatno. V sobotu
grafie. Diskutoval, bol veľmi
24.augusta sa uskutočnil už
priateľský, ochotný vypočuť
31.ročník.
si množstvo ľudí a zotrvával
Ide o vskutku významné niev skupinových debatách ľudí,
len turistické, ale aj spoločenktorí ho oslovovali. Po príchoské podujatie. Veď súčasťou
de do Zlatna nasledoval ofistretnutia mnohých ľudí je
ciálny program. Pripravený
kladenie vencov k pamätníbol aj občerstvovací sektor.
kom SNP v oboch obciach
Súčasťou bohatého programu
bolo aj vystúpenie Folklórnej
s účasťou viacerých významskupiny SKALA z Hosťoviec
ných hostí. Nie inak tomu bolo
a zoskok vojenských výsadtentoraz. Tak ako vlani, mekárov Organizátori na záver,
dzi inými, nechýbal minister
obrany Peter Gajdoš. Prišiel ■ Benjamín Korec, člen Klubu vojenských výsadkárov Zlaté Moravce počas vyhodnotenia pochodu,
aj premiér, predseda vlády pri preberaní ceny ktorú dostal ako najstarší účastník pochodu. oznámili účasť vyše 450 ľudí.
Slovenskej republiky Peter Odovzdal mu ju predseda vlády Peter Pellegrini.
Text a foto Peter Maťašeje

NIE IBA ČLOVEK, ALE AJ STROJE MAJÚ SVOJICH MILOVNÍKOV – PRIATEĽOV!
Obecný úrad Ješkova Ves oznamuje, že dňa 10.8.2019 uskutoční sa už po
tretí krát (2017,18 a 2019) na farme Veľký Klíž „Traktoriáda“. V roku 2018
som si prečítal článok vtedy starostky Ing.Tatiany Saskovej uverejnený
v Novom Cluse a získal som určitú predstavu. Moja predstava bola taká,
že sú tam rozmiestnené traktory, pri ktorých stoja ich majitelia, každý
účastník môže ich pozrieť a potom predvádzajú svojich pomocníkov
– priateľov občanom troch dedín priamo v obciach Ješkova Ves, Klíž
a Klížske Hradište.
Teraz rozhodol som sa, že tohto podujatia sa, aj keď nakrátko, zúčastním.
A veru spravil som dobre. Tá moja predstava o tejto „Traktoriáde“ bola
veľmi skromná. To, čo som videl, nedá sa v tomto článku opísať. Ale,
predsa aspoň trochu sa o to pokúsim.
Po zaplatení vstupného so symbolickou cenou, len čo som prešiel po
dvore farmy asi 100 metrov, začala vychádzať kolóna traktorov, ktorú
v popredí viedlo osobné vozidlo VB (verejná bezpečnosť), také, aké
sme poznali a máme ešte v pamäti. Ostal som stáť celkom na okraji
tejto farmárskej cesty a pozeral, obdivoval, odkiaľ to vlastne takáto
dlhá kolóna vychádza. Pozeral som na stroje, na ľudí, kto tieto stroje
šoféruje. Šoféri, ľudia boli známi ale aj neznámi. Na jednom traktore
sedel a šoféroval môj rovesník Rudolf Hlavačka z Ješkovej Vsi. Hneď mi
prebehlo mysľou, ako v roku 1951 sme spolu na traktoroch a samoväzoch (ja som obsluhoval samoväz – stroj, ktorý kosil obilie, viazal ho do
snopov a vypúšťal ich na strnisko) v Dvoroch nad Žitavou (okres Nové
Zámky) pomáhali pri žatevných prácach a až potom na našich poliach.
Na tejto „Traktoriáde“ boli traktory veľké, stredné, malé, ale aj celkom
maličké. V kabínkach traktorov boli ľudia rôzne, ale pekne oblečení.
Niektoré traktory, či väčšie, alebo menšie, ťahali vlečky a nie prázdne.
Sedeli v nich dospelí, ale aj deti. Na jednej vlečke sa viezol – sedel aj
náš starosta pán Pavel Greguš. Možno v ďalšej vlečke bol aj starosta
obce Veľký Klíž pán Ing. Anton Stanko. Všetko sa nedalo postrehnúť. To
nie je podstatné kde sedeli, či vo vlečke alebo v žandárskom aute (VB).
Dôležité sú iné veci! Z poznania viem, že tieto dva obecné úrady vždy
ochotne podávali pomocnú ruku organizátorom akcií pre občanov, či už
v čele úradu boli starostovia, alebo starostky. A nie je to inak ani teraz!
Pri takejto veľkej akcii, ako je „Traktoriáda“, potrebné je tej pomoci
viac. Potrebná je finančná, ale aj organizátorská pomoc. A tá určite
z oboch strán bola.
V ďalšej traktorom ťahanej vlečke sedela a vyhrávala sláčiková hudobná skupina. Keď kolónu traktorov uzatváralo ďalšie auto s označením
VB, usporiadateľ Martin Bielich (syn nebohého Vendela z Klíža) ma
informuje, že centrum, stánky s občerstvením sú až na konci dvora

farmy, odkiaľ aj traktory vychádzali. Išiel som spolu s mojou krivičkou.
Prišiel som až k pekne zrekonštruovanej budove, ktorej vlastníkom je
Ivan Valný z Ješkovej Vsi (syn Márie a nebohého Alinka). Videl som, že
okolie tejto budovy je čisté, upravené. Koníky, ktoré sú tam ustajnené,
určite si tam žijú v komforte.
V ohraničenom priestore pred touto budovou boli vystavené staré,
voľakedy používané poľnohospodárske stroje, ako mláťačka, sečková
mašina, atď. Pri mláťačke boli pripravené snopy obilia k ukážke, aká bola
voľakedy prácna žatva. Obsluhu tejto mláťačky bol pripravený vykonať
Ján Maťašeje z Ješkovej Vsi s pomocníkmi.
V ďalšej časti týchto čistých, upravených priestoroch boli stánky s občerstvením, s rozvoniavajúcim gulášom, koláčikmi a inými pochúťkami.
Sedacie miesta, stoly pre návštevníkov boli proti silnému slnku tienené.
Po krátkej, asi 15 – 20 minútovej mojej návšteve týchto priestorov,
odišiel som k svojmu tiež dobrému priateľovi – k autu. Cestou domov,
pri kaplnke v Klíži, som čakal, až prejde posledné auto VB ukončujúce
vracajúcu sa „Traktoriádu“ z obce Ješkova Ves. Ale počkal som, až prejde
aj ďalšia kolóna osobných áut rôznych poznávacích značiek smerujúcich
pozrieť sa na „traktoriádu“ poriadanú na farme Veľký Klíž.
Rozmýšľal som potom, ako sa to dá vôbec zvládnuť, zorganizovať, všetko
pripraviť na takéto podujatie. Usúdil som, že v žiadnom prípade by to
nezvládli dvaja či piati zanietení, ako je predseda tohto klubu Vlado
Bielich (Klížske Hradište, býva v Doline, syn nebohého Emila, šoféra
z Klíža), aj keď mu pomáhajú jeho pracovití bratia s rodinou a synovec
Kristián Gál (Klížske Hradište, bývajúci vedľa Vlada). Nezvládli by to ani
s Dušanom Húdokom z Klíža (Kračiny, syn nebohého Alojza). Predpokladám, že týmto menovaným pomáhajú aj ďalší a potom samozrejme,
v neposlednom rade aj dva obecné úrady.
Vďaka patrí všetkým, ale predovšetkým majiteľom – priateľom traktorov, traktorčekov, ktorí ochotne prišli, zúčastnili sa. A nie sami! Zobrali
aj manželky, deti a príbuzných. Príchodom traktorov z obcí (ako som
sa informoval) traktoriáda nekončila. Pokračoval kultúrno-zábavný
program s ukážkami žatevných prác v doprevádzaní fundovaného
gitaristu a sláčikovej hudobnej skupiny. Program úspešne moderovala
Mgr. Silvia Bielichová rod.Sasková, švagriná predsedu klubu priateľov
traktorov Vlada Bielicha.
Tak teda aj stroje – traktory majú svojich milovníkov – priateľov, lebo
im pomáhajú. Preto asi platí to, že: „Človek bez priateľov je ako tá lúka
bez kvetov!“ 
Štefan Poliačik,84 r.

Ješkova Ves

Poznámka autora článku.
Nový Clus čítajú viac starší ľudia a tí nemôžu, alebo sa im nechce na takéto podujatie ísť, preto som sa rozhodol že im o „Traktoriáde“ čo to napíšem.
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Kriváň, Kôprovský štít, Rysy aj Predné Solisko
V strede leta sme zaznamenali niekoľko výstupov na významné vrcholy
Vysokých Tatier. Hneď ten prvý smeroval na jeden zo symbolov Slovenska.
Kriváň. Vraví sa, že každý Slovák – ak môže – by mal aspoň jeden krát
vystúpiť na tento majestátny vrchol. Možno aj preto po nevydarenom
minuloročnom pokuse o jeho zdolanie (kvôli zlému počasiu sa výstup
nemohol úspešne dokončiť) to tento rok Peter Hlaváček so svojimi
synovcami skúsili opäť. Úspešne! V krátkosti výstup opísal takto:
„V piatok 12.7.2019 sme šli na Kriváň - ja, Samuel a Tobias Bielichoví
a brat Paľo. Ten sa dostal cca po stanovište pod Kriváňom, ja, Samo
a Tobias až hore.
Začali sme ráno o 5:30 hod. z Troch Studničiek, a celá túra späť do východzieho bodu trvala 7 h 30 min. Bolo slnečné počasie s malou oblačnosťou
a na vrchole dobrá viditeľnosť, čiže sme sa mohli pokochať aj výhľadmi.“ Na druhý deň, v sobotu, si vybrali za cieľ Kôprovský štít. Začali
o 5:40 hod. zo Štrbského Plesa, celá dĺžka túry bola 7 h 40 min. Celý deň bolo dosť oblačno, čiže aj viditeľnosť hore bola väčšinou slabá.

Rysy – Jeden z najznámejších a najnavštevovanejších tatranských končiarov. Už niekoľko dlhých rokov trvá tradícia skupinových výstu-

pov partií mladých ľudí z klížskej doliny ktoré si za cieľ vyberajú tento 2499 metrov vysoký hraničný vrchol medzi Slovenskom a Poľskom
v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Že je to naozaj tak, nám môže potvrdiť aj listovanie v už prvých, starších či novších číslach našich novín. Tentoraz, v sobotu 27. júla sa z našej obce vybrala zdolať Rysy táto zostava (na snímke): Peter Marko, Marek Marko, Vladimír Maťašeje,
Monika Bielichová a Peter Hlaváček. Trasa bola štandardná zo Štrbského Plesa,
VII.liga– I.trieda PE, BN DOUBLE STAR odkiaľ vyrážali o 5:50 hod., a celá túra trvala cca 8 hod.
Cestou hore im dva krát aj spŕchlo, ale nebolo to nič strašné. Výhľady hore neboli
BET– SEZÓNA 2019/2020- JESEŇ
oblačnosťou moc ovplyvnené, takže celkom pekne videli okolité tatranské končiare.
Cestou dole sa postupne vyjasnilo a svietilo slnko.
2.kolo
Veľký Klíž - Pravotice
11.8. 17:00 1 : 3
Na druhý deň v nedeľu 28. júla 2019 pôvodne žiadnu túru v pláne nemali, ale
3.kolo
Krásna Ves - Veľký Klíž
18.8. 17:00 4 : 1
napokon sa rozhodli ísť na Predné Solisko. Aj to úspešne zdolali a tak sa spokojní
4.kolo
Veľký Klíž - Brezolupy
25.8. 17:00 3 : 0
mohli vrátiť do svojich domovov. 
Peter Maťašeje
5.kolo Klátova Nová Ves - Veľký Klíž 1.9. 16:00
6.kolo

Veľký Klíž - voľno

8.9.

7.kolo

Brodzany - Veľký Klíž

15.9.

16:00

8.kolo

Veľký Klíž - Pečeňany

22.9.

15:30

9.kolo

Biskupice - Veľký Klíž

29.9.

11:00

10.kolo

Veľký Klíž - Rybany

6.10.

14:30

11.kolo

Dolné Naštice - Veľký Klíž

13.10.

14:30

12.kolo

Veľký Klíž - Dvorec

20.10.

14:00

13.kolo

Ostratice - Veľký Klíž

27.10.

14:00

1.kolo

Krásno - Veľký Klíž

3.11.

13:30

FUTBAL
A – mužstvo

11.8. V. Klíž - Pravotice 1:3 (0:1)
Gól: Martin Stanko
Zostava: F. Meluš, I. Chrenko, M. Stanko, P.
Gahér, J. Chrenko, P. Pavlíček, D. Šarina, M.
Marko, S. Belianský, J. Bielich, P. Duša
Striedali: Š. Stanko, M. Stanko, D. Žikavský,
P. Minár
18.8. KrásnaVes - V. Klíž 4:1 (3:1)
Gól: S. Belianský
Zostava: Adrián Michal, F. Meluš, I. Chrenko,
V. Maťašeje, P. Gahér, P. Pavlíček, D. Šarina,
P. Minár, J. Bielich, S. Belianský, P. Duša
Striedali: Martin Stanko, Imrich Bujna
25.8. V. Klíž - Brezolupy3:0 (1:0)
Góly: S. Belianský - 2, P. Duša
Zostava: A. Michal, I. Chrenko, P. Gahér, J.
Chrenko, D. Šarina, P. Pavlíček, P. Minár, J.

Šimon, S. Belianský, J. Bielich, P.
Duša
Striedali: M. Stanko, M. Marko, V. Maťašeje, D. Žikavský,
I. Bujna
Úvod zápasu sa začal zo strany hostí
opatrne, vyčkávali
na vlastnej polovi©MiS
ci. Domáci hľadali
recept na prekonanie hosťujúceho brankára.
Ten prišiel v druhej polovici prvého polčasu, keď
po nevinnej akcii, centri S.
Belianského z ťažkej pozície
zakončoval P. Duša. A bolo 1:0 ...polčas sa predĺžil
vďaka výdatnému dažďu
o 10min. Domáci hrali ako
pokropení živou vodou.
Útočník domácich Belianský
bol pri chuti, keď po pár minútach technickou parádou
z hranice 18m zaznamenal
aj druhý gól v zápase... Šance boli aj na hetrik ale, žiaľ,
nepremenili sa. So šťastím
teda súper odchádzal s prijateľnou prehrou 3:0.
Stanislav Holák ml.

M OT O C R O S S
14.09.2019

MM SR
mládeže
OŠK – automotoklub Veľký Klíž
trať
Ješková Ves Brody

Tréning:
od 08.15 hod.
Závod:
od 12.25 hod.
AMK pozýva na Medzinárodné majstrovstva SR mládeže
v motocrosse, ktorý sa uskutoční dňa 14.9.2019 na domácej trati OŠK -AMK Veľký Klíž v Ješkovej Vsi na Brodoch.
Tréning začne o 08.15 hod. a hlavný pretek začne o 12.25
hod. Na trati nás budú reprezentovať i domáci jazdci.
O občerstvenie je postarané. 
Bc. Rudolf Mihaleje
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