Kresba Mária Orthová - Maťašeje

S reprodukciou originálneho pozdravu sa chceme veľmi
radi podeliť aj s vami, milí čitatelia. Dostali sme ho
od nepochybne najstaršieho čitateľa Nového Clusu
Jozefa Geršiho. Nášho rodáka žijúceho v Spišskej Novej Vsi vám azda nemusíme
predstavovať. Tento pozdrav je pre nás mimoriadne vzácny a cenný a odosielateľovi
touto cestou zaň ďakujeme.
Redakcia

Obecný úrad oznamuje občanom a daňovníkom, že obnovuje výber daní a poplatkov – za
komunálny odpad, daň z nehnuteľností a daň
za psa.
Výber sa bude uskutočňovať za rešpektovania
prijatých hygienických opatrení: vstup po jednom a s rúškom na tvári.
OcÚ

Aj naše deti si užívajú MŠ na diaľku...

Vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá sa okolo pandémie rozvírila aj u nás na Slovensku, sme
zo dňa na deň zostali doma a začali sme sa prispôsobovať tejto novej situácii.
Je nám samozrejme ľúto, že naša, aj vaša materská škola je zatvorená, ale nie sme v tom
sami. Zatvorené sú všetky školské zariadenia, škôlky a školy nevynímajúc, a tak sme aj my
doma a snažíme sa „učiť na diaľku“.
Sme doma a vyzerá to tak, že ešte to nejaký čas a j v tomto domácom režime potrvá, tak na
naše plánované aktivity, ktorými žije naša škôlka každú jar, môžeme zabudnúť. Nezabúdame
však na naše deti, pre ktoré v tomto čase chystáme a ponúkame aktivity online, prostredníctvom stránky na FB- MŠ Veľký Klíž, ktorú sme v tomto čase založili s úmyslom byť s vami.
Stránka je nová, ale teší nás, že ste ju už objavili a mnohí z vás nám už aj poslali príspevky na
jej oživenie. A tak sa tešíme nielen z pozdravov od detí a ich rodičov, ale i celej kopy fotiek
z činnosti, ktoré teraz naše deti robia pod dohľadom rodiny doma. Teší nás aj každý „like“
pod príspevkom, ktorý sme pripravili pre vás ako návod na činnosť, či námet na trávenie
času v domácom prostredí, čo je niekedy naozaj náročné.
My sme však tu, a v prípade potreby vám radi poradíme, ako niektoré náročné situácie doma
s deťmi zvládnuť a vyriešiť. Hlavne nezabudnite, že napriek ťaživej situácii okolo nás, náš
svet musí byť nedotknutý, aby deti cítili, že to máme pod kontrolou. Nezabudnite, že svet
dospelých je veľký, ale svet detí sa schová do jednej detskej dlane, ktorú my dospelí s istotou
vedieme životom. Teraz je to len vo vašich rukách a my vám za to ďakujeme.
Ďakujeme za to, že ste vaše deti naučili aspoň jeden veľkonočný vinš, ktorý sme Vám ponúkli,
zároveň patrí naša vďaka za krásne vinše a pozdravy od detí a od vás.
Ďakujeme za to, že nás informujete ako zvládate s predškolákmi vypĺňať pracovné zošity.
Ďakujeme za to, že využívate linky na aktivity, ktoré sme vám na našej FB stránke odporučili.

Mesačník občanov Veľkého Klíža
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Ďakujeme za všetky výtvarné práce, ktoré sme od vás dostali.
Ďakujeme, za zapojenie sa do aktivít realizovaných v rámci
mesiaca lesov a ku Dňu Zeme.
Ďakujeme za všetky formy spolupráce aj na diaľku, ktoré nám
aspoň trochu približujú čas, ktorý by sme s vami a vašimi
deťmi trávili v našej milovanej škôlke.
Na záver aspoň malé prianie. Nech toto všetko rýchlo
pominie, nech to prekonáme všetci v zdraví a v pohode
a nech sa skoro spolu stretneme a budeme pokračovať
tam, kde sme skončili. Veríme, že raz sa táto nečakaná
búrka skončí a nad našimi hlavami vyjde krásna dúha, tak
ako to býva vždy... v prírode i v našich životoch. Chýbate
nám „škôlkari“!
D. Halmová, Riaditeľka MŠ Veľký Klíž

rok 2020

ročník XXV.

ZA ZATVORENÝMI DVERAMI

Azda najčastejšie slovné spojenie, ktoré počúvame už niekoľko týždňov, znie:
„Zostaňte doma“. Je to najspoľahlivejšia
ochrana pred novým koronavírusom. Preto
väčšinu času zostávame doma za zatvorenými dverami. Von z domu vychádzame
len vtedy, keď to potrebujeme. Zatvorené
dvere sú symbolom bezpečia. Chránia nás
pred nepriazňou počasia, pred divou zverou, pred zlými ľuďmi aj pred obávanými
vírusmi. Strach, opatrnosť a rozvaha nám
kážu zatvárať dvere.
Aj apoštoli poznali strach. Na Veľký piatok
sa báli, že si pre nich prídu nepriatelia a
skončia na kríži rovnako ako ich milovaný
Majster. Preto zostali vo Večeradle. Za zatvorenými dverami spomínali na uplynulé
roky. Cítili bezhraničné rozčarovanie a
sklamanie, pripadali si ako stroskotanci.
Celé hodiny diskutovali o svojej situácii.
Akokoľvek zvažovali všetko, čo prežili, stále im vychádzal rovnaký záver: Tri stratené
roky. Ich krásne sny sa zrazu rozplynuli.
Živo si predstavovali, ako sa už čoskoro
vrátia domov, ku svojim rybárskym člnom.
Stanú sa terčom posmeškov a ponižovania. V tejto chvíli vyzerali ako bezútešný
debatný klub.
Stane sa však čosi nečakané. Ten, ktorý
bol popravený na kríži a pochovaný, teraz
stojí medzi nimi živý. Jeho príchod opisuje apoštol Ján: „Večer, v ten istý prvý
deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu
pred Židmi zhromaždení za zatvorenými
dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a
povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal,
ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali,
keď uvideli Pána“ (Jn 20,19-20).
(Pokračovanie na str. č. 5)

Práce v areáli futbalového ihriska

Ako si už niektorí pri prechádzke Hôrkou všimli, boli v okolí kabín odstránené
stromy. Asi pri každej aktivite sa nájdu ľudia, ktorí to budú kritizovať, ale aj
ľudia, ktorí to pochopia. Rovnako to bude aj tu, ale berme to ako fakt. Strecha kabín je už viac rokov v havarijnom stave. Rôzne miesta boli posledné
roky prelepované lepenkou (ipou) a bolo tak zabránené zatekaniu do kabín.
Prišiel čas, kedy po každom daždi zatekalo na chodbe a opadávala omietka.
Odstránenie stromov napomohlo k oprave strechy. Vypílené stromy budú
časom nahradené výsadbou mladých stromčekov. Padajúce suché konáre
a agresívne ihličie tak už nebudú poškodzovať novú strechu. Oprava strechy je
už ukončená. Bola prekrytá novou asfaltovou vrstvou, bolo tiež vykonané nové
oplechovanie komínov, ošetrené
(Pokračovanie na str. č. 8)
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V mesiaci apríl 2020 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Milan Hudok 
- 60 rokov
Milan Mokran 
- 60 rokov
Stanislav Holák 
- 60 rokov
Štefánia Vargová 
- 80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Jozefína Sasková 
- 84 rokov
Mária Benešová 
- 85 rokov
Irena Švecová 
- 90 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

Blahoželanie pánu dekanovi
Skončil sa pôst, prešli veľkonočné sviatky.
V pôste sme sa pripravovali a tešili na naše
najväčšie kresťanské sviatky – zmŕtvychvstalého Ježiša, odopierali sme si viac vecí, nielen
mäso na Veľký piatok. Pôst prešiel a aj naďalej
si musíme mnohé veci odopierať a cítime akúsi
duchovnú chudobu. Chýba nám slávnostne
prežitá nedeľa, stretnutie s blízkymi aj s Ježišom a našim duchovným otcom, pánom
dekanom. Aj keď nemôžeme prežívať svoje
dni tak, ako sme boli zvyknutí, nezabudli
sme na Vás, pán dekan, a touto formou si
chceme pripomenúť vaše narodeniny, ktoré
ste oslávili 7. apríla. Dovoľte mi zablahoželať
vám v mene všetkých vašich farníkov z oboch
obcí, ktorí sa tešia na spoločné stretnutia
v našich kostoloch.
Milý pán dekan,
Pán Boh nám dáva veľa príležitostí, kde môžeme vidieť jeho skutky a jeho lásku k nám.
Aj vaše povolanie a cesta, ktorá Vás priviedla
k nám, sem do tejto doliny, je riadenie jeho
lásky k nám.
On nás tak miloval, že poslal svojho kňaza
k nám, aby sme uverili v jeho Syna Ježiša
a milovali ho tak, ako ho miluje jeho kňaz,
ktorý nás učí tejto láske.
Sme tu jedna kresťanská rodina a Vy ste
náš duchovný otec, ktorého si vážime aj keď
má už čosi rôčkov za sebou a aj keď zdravie
občas menej slúži. Veď žiaden otec nebude
večne mladý, tak sa tým netrápte ani Vy.
O to viac vám chceme vyprosovať silu a zdravie pri Vašej službe, aby ste sa necítili slabý
a opustený ako Ježiš v Getsemanskej záhrade.
Želáme Vám, aby ste cítili, že pri Vás stále
stojí nebeská Matka, ktorá nikoho neopúšťa.
Ďakujeme Vám za modlitby za nás, za to,
že na nás myslíte aj teraz. A my sa budeme
snažiť byť lepší ako učeníci v záhrade – modliť
sa s Vami a keď sa stretneme, aby ste vedeli,
že sme boli duchovne s Vami.
V mene farníkov Mgr. Mária Valná
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Dvadsiaty druhý apríl každoročne patrí našej planéte. Je to Deň Zeme. Každoročne si tento
deň, alebo v blízke dni k tomuto dátumu radi vyjdeme do prírody, ktorou je naša dedinka
obklopená a trochu tam „poupratujeme“. Pravidelne to robili škôlkari, školáci aj turisti KST
Veľký Klíž. Tento rok je ale iný, celkom iný a momentálna situácia hromadné čistenie nedovoľuje. Ale napriek tomu si viacerí z nás určite našli spôsob, ako takúto aktivitu nevynechať.
Ja som si povedala, že pôjdem a to po trase, ktorá počas víkendov dostáva zabrať, lebo
pobyt v prírode
podporuje odolnosť organizmu
voči vírusu, ktorý
teraz šarapatí.
Aké bolo moje
prekvapenie, keď som na úseku od našej záhrady po ihrisko našla a do vreca hodila len
zopár odpadkov. „Dúfala“ som, že cestou k Ovsenišťu nazbieram viac, keďže na jej konci
je ohnisko a tam sa vždy nahromadilo odpadu až - až. Moje predstavy sa ale nenaplnili.
Zozbierala som iba dve plechovky a zopár obalov z cukríkov a nejaké jednorazové utierky.
No povedzte, koho by takýto výsledok nepotešil? Tak som premýšľala, ako je to možné.
Sú dve možnosti: buď to niekto vyzbieral predo mnou alebo už konečne návštevníci lesa
vedia, ako sa správať a každý si svoj odpad zoberie domov. To by bola paráda! Spojila som
teda príjemné s užitočným. Pobudla som v lese, zmena prostredia prospela a podarilo sa
mi nazbierať aj nejaké bylinky. Dúfam, že čistý les si zachováme nielen na Deň Zeme, ale
po celý čas. Veď si to zaslúži.
Ing. Zuzana Holáková

PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM

Ďakujem Hermíne Korcovej a Jozefíne
Mališkovej, ktoré si prečítali môj príspevok o rúškach, kde som spomenula,
že už nemám gumičky. Obe tieto dámy
promtne zareagovali a s gumičkami sa
so mnou podelili. Ešte raz srdečná vďaka vám. Je to dôkaz, že nie sme k sebe
ľahostajní.

ZAREGISTROVALI SME

• zrekonštruovanú vodovodnú sieť na cintorínoch – výmena už netesniacich vodovodných častí
• chemickú ochranu krušpánov v obci proti
škodcom
• nové klampiarske prvky za deravé na cintoríne v Klíži
• nový piesok v pieskovisku v MŠ
red.

ODPADOVÁ BIOPLYNOVÁ STANICA BOŠANY (BPS)

Názov a sídlo stanice Alternative Energy s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Prevádzka
BPS, ul. Továrenská 1297/26,956 18 Bošany.
Obec Veľký Klíž sa obrátila písomne na Agro-coop Klátova Nová Ves, a. s., tiež majiteľa
bioplynovej stanice a prevádzku v Bošanoch so žiadosťou o predloženie harmonogramu
vývozu tekutého hnojiva z BPS Bošany. Zároveň sme požiadali, aby vývoz tekutého hnojiva,
ale aj preprava iného materiálu aj strojmi Agro-coopu realizovali po účelovej komunikácii
– cez polia od Klátovej Novej Vsi smerom na Klížske Hradište. Rovnako sme upozornili na
rušenie nočného kľudu počas vývozu v nočných hodinách.
Do procesu činnosti BPS vstupuje aj ďalší subjekt, a tým je prepravná spoločnosť, respektíve viac týchto prepravcov, u ktorých si majiteľ BPS vývoz a likvidáciu hnojív objednáva.
A tu sú odpovede jednotlivých subjektov:
Konateľ BPS: „Posielam Vám link na našu internetovú stránku, kde si nájdete všetky aktuálne
povolenia od ŽP, ŠVPS SR a UKSUPu.“https://www.alternativeenergy.sk/index.html
-K
 onateľ sa rozhodol zastaviť vývoz v nočných hodinách od 22.00 do 6:00 na parcely, ktoré
si vyžadujú prejazd cez obce – Bošany, Klátova Nová Ves až do Veľkého Klíža.
- Podľa nariadení z UKSUPu by Vám a aj ostatným obciam, do katastra ktorých spadajú jednotlivé parcely, mal oznámiť ich majiteľ ( družstvo ), alebo prepravca, že sa bude vyvážať.
Aspoň dva dni dopredu. Z nariadení to vyplýva, ale je to problematické vopred určiť, na aké
parcely sa bude vyvážať a často sa stáva, že sa rozhoduje o umiestnení hnojiva počas dňa.
Podľa potreby a uvoľnenia parcely najmä počas žatvy. Je to len kvôli tomu, aby občania
neboli zaskočení zápachom. Od tohto roka sme urobili opatrenia na elimináciu zápachu a
aj to, že jednotliví prepravcovia si zakúpili aplikátory na zapracovanie hnojiva do pôdy. Tým
by mal byť zápach eliminovaný.
Agro-coop Klátova Nová Ves, a. s.: „Na úvod sa Vám chcem ospravedlniť za nepríjemnosti spôsobené aplikáciou hnojiva. Nie je v našom záujme komplikovať občanom život. Z tohto dôvodu,
aj keď hnojenie bolo v súlade so zákonom o hnojivách, sme nateraz zastavili vývoz digestátu
z BPS Bošany. Aplikovať budeme až po žatve a tiež len v súlade s platnou legislatívou. Navyše
pri prípadnej aplikácii na parcelách v okolí obcí budeme aplikovať digestát podpovrchovo.
Aj keď aplikáciu hnojiva robíme dodávateľsky, vydáme zákaz používať miestne komunikácie
a komunikácie, ktoré nie sú nevyhnutné na vývoz digestátu. V prípade, že budeme aplikovať
v kat. území Klíž a Klížske Hradište, budeme Vás dva dni pred aplikáciou informovať o parcele
a množstve aplikovaného digestátu.
Prepravca (iba telefonicky): „Sme ľudia a našou snahou bude, aby sme sa vedeli vždy dohodnúť.“
Z uvedených reakcií je jasné, že každá spoločnosť sa snaží zosúladiť a zjemniť dopady
na obyvateľov a tiež na komunikácie (aj v komunikácii ale myslené aj na cesty). Nie je tu
priestor vysvetľovať celý proces a výstup BPS
v Bošanoch. Ale kto má prístup na internet,
odporúčam prečítať si celý proces na uvedenom linku - spôsob, produkty hnojiva a aj
všetky nariadenia, v ktorých súlade sa táto
•••••
činnosť vykonáva. Najlepšie neprodukovať
žiadny odpad, ani tuhý – komunálny, biologický, tovary po záruke a podobne, potom sa
žiadny odpad nemusí likvidovať.
Ing. Anton Stanko, starosta obce
Milan Šupa * 1958 † 2020
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Don Quijote de la Mancha

Momentka z brigády. Vpravo iniciátorka, organizátorka a koordinátorka celého projektu. Od myšlienky až po samotnú realizáciu,
Ing. Alena Rušová.

PONUKA
Obecný úrad má k dispozícii ochranné rúška,
ktoré nám vyrobila ochotná občianka. Jednorazové po 3 a po 5 kusov. Záujemcovia, ktorí
rúška nemajú a využijú ich, sa môžu nahlásiť
na obecnom úrade alebo si ich môžu priamo
vyzdvihnúť.
Ocú

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ VEĽKÝ KLÍŽ

Zápis predškolákov do 1.ročníka sa konal
v stredu 15. apríla 2020 v budove školy. Tak
ako je všetko ovplyvnené prijatými opatreniami aj zápis bol iný, ako po minulé roky.
Bez prítomnosti práve predškolákov. Iba
rodičia boli zapísať svoje dieťa a miesto neho
priniesli rodný list. Päť rodín sa rozhodlo
zapísať deti do našej školy. Je to týchto šesť
detí: Laura Dobiašová, Lukas Chrenko, súrodenci Dávid a Peter Kňaze – z Veľkého Klíža
a Marián Kollár, Matej Valný – z Ješkovej Vsi.
Prajeme čakajúcim prváčikom dobrý kolektív,
príjemné prostredie a len výborné výsledky.
OcÚ

Áno, ako stredoveký rytier bojoval proti veterným mlynom, aj
my sme bojovali so svojimi pochybnosťami. Nájdeme miesto na
sadenie stromov? Bude za čo nakúpiť stromčeky? Príde niekto
pomôcť so sadením, napriek korone? Nebude to zbytočné sadiť
do takej nehostinnej zeme? A stále pochybujeme. Nespapajú
nám ich hladné srnky? Nevyschnú?
Prvá časť pochybností vyriešená. Vďaka zbierke na plese traktoristov máme prvé peniažky a kupujem lipy, duby a javory, spolu
10 stromčekov. Vďaka Ondro Strmeň a Pavol Toma za podpery
a časť oplotenia. Vďaka Imino Bujna, za vybagrované jamy. Vďaka
za pomoc pri sadení: Jožko Bielich (z Kračín), Peter Kňaze, Milan
Ruš, Miro Bielich a Miro Boldiš. Prázdna plocha vedľa starého
cintorína v Kližskom Hradišti už nie je prázdna.
Priatelia, držme si palce a verme, že o pár rokov si sadneme do
trávy a nad hlavami nám budú šantiť vtáčiky v korunách tých
stromov. A ak nám príroda ukáže svoju silu a toto nám nedopraje,
vždy zostáva dobrý pocit, že nie sme ľahostajni.
AR

Ako aj v zlých časoch vidieť dobro
Dnes si viac ako inokedy vzdychneme a pomyslíme, že žijeme ťažkú dobu a prišli na nás zlé
časy. Všade okolo počuť len zlé správy - počet nakazených na Covid 19 stúpa, objavujú sa prvé
úmrtia spôsobené týmto vírusom. Človek sa uzatvára do vlastných domov a často aj do seba.
No v Ješkovej Vsi sa mladé ženy neuzavreli do seba, ale rozhodli sa pomôcť a dať najavo
starším ľuďom, že im na nich záleží a nie sú im ľahostajní. Vzniká tu Občianske združenie
Ježko Ochranárik, ktoré má v cieľoch venovať sa v prvom rade deťom a spolupracovať s
materskou školou. No keďže spoločenské
Milá babka, milý dedko,
akcie sú v tejto dobe zakázané, rozhodli sa
pre inú akciu – Rúško pre seniorov v Ješkovej
zdravie je naše všetko.
Vsi. Po dohode s obecným úradom, ktorý sa
Rúško sme ti ušili,
zapojil a poskytol zoznam seniorov nad 60
aby sme ťa chránili.
rokov a prispel aj časťou rúšok sa spojilo
deväť žien, ktoré dokopy ušili cez 200 rúšok.
Nos ho vždy a všade,
Aj týmto sa chceme poďakovať týmto ženám.
pomôže ti pri ochrane.
Ďakujeme Andrea Čičmancová, Anna Dziano-

Keď sa domov zvonku vrátiš,
praním a žehlením rúška si deň krátiš.
Rúško nie je hanba. Chráňme sa.
Spolu to zvládneme.
Vaše občianske združenie
Ježko Ochranárik.

Zápis detí do MŠ Veľký Klíž na školský rok 2020/2021
Vzhľadom k aktuálnej situácii výskytu koronavírusu riaditeľka MŠ vo Veľkom Klíži
oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o zapísanie svojho dieťaťa
do MŠ k 1.9.2020, že tak môžu urobiť v priebehu mesiaca máj. Zápis sa uskutoční
5.5.2020 v MŠ v čase od 8,30 hod. - 11,30 hod. V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č. 0908 744 851.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR musia byť
dodržané prísne hygienicko-epidemiologické opatrenie (rúško, rukavice). Prebiehať
bude nasledovne:
Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí
a nebude sa vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (je možné ho doložiť
dodatočne), dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt. Prineste si rodný list k nahliadnutiu. Slúži pre kontrolu údajov.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, zákonní zástupcovia takéhoto dieťaťa dodatočne priložia
potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v takom prípade bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.
Riad. MŠ V. Klíž D. Halmová

vá, Katarína Beláková, Martina Kondvárová,
Janka Hrmová (na snímke), Aneta Michalová, Silvia Remeňová, Mária Valná a Mirka
Janáková. Seniori boli najprv prekvapení,
nevedeli, kto im zvoní pri dverách, keďže v
dnešnej dobe ťažko odhadnúť človeka pod
rúškom. Nakoniec boli však milo prekvapení
a potešení aj básničkou, ktorá bola súčasťou
ochrannej pomôcky. Ženy, ktoré obetovali
svoj voľný čas a materiál na rúška, potešili
nie len úsmevy obdarovaných ľudí, ale aj
poďakovanie v miestom rozhlase, kde pán
starosta Greguš ocenil spolupatričnosť a
ochotu pomáhať si vo svojej obci navzájom.
Aj v zlých časoch môžeme konať dobro a
pomáhať si navzájom, veď naše obce nie sú
také veľké a ani život taký dlhý, aby sme sa
hnevali alebo obchádzali bez toho, aby sme
si jeden druhého všímali. Mgr. Mária Valná
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Na návšteve v archívoch

časť 1.

Žijeme vo zvláštnych časoch. Dnes je svet plný techniky, počítačov, internetu... Ale
nebolo to tak vždy, dokonca nie tak dávno to bolo úplne inak. Keď sme boli deti my,
tak sme mali knihy a v televízii skoro nič nešlo, prístup k informáciám bol náročný, a ak
sme chceli niečo zistiť, bolo potrebné sedieť v knižnici. Ale ani knižnica pre bežného
človeka nie je to pravé orechové, ak chce ísť čitateľ v niektorej téme do hĺbky. Bežná
knižnica ponúkala náučnú literatúru, knihy pre detského čitateľa alebo beletriu. Nikdy
neposkytovala voľný prístup k historickým dokumentom - a nerobí to ani dnes, veď ako
by to bolo, ak by sme všetci chceli listovať v rôznych kronikách a historických listinách
a tlačovinách. Vždy to bolo tak. Bolo to možné len pre študentov a pracovníkov rôznych
historických odborov avšak, úplne logicky, nikdy nie pre laickú verejnosť. Nie všetci
máme dostatočné skúsenosti na to, aby sme mohli v bielych rukavičkách listovať poklady
uchovávané v archívoch. Listovanie množstvom čitateľov by takmer naisto vďaka veku
a pominuteľnosti jemného papiera, spôsobili poškodenia a nenávratné straty. Inými
slovami – mohla by som byť najväčší fanúšik histórie, určite by som sa nedostala ďalej
ako po vstupnú bránu budovy archívu, pokiaľ by som nebola Pavel Dvořák (čitateľom
Nového Clusu to bol dobre známy historik, spisovateľ a publicista, ktorý sa populárnym
štýlom venoval hlavne slovenskej histórii a v jednej časti svojho seriálu Stopy dávnej
minulosti sa dotkol aj našich dejín).
Prečo taký dlhý úvod? Lebo v súčasnosti
je možné stať sa historikom aj bez bielych rukavičiek a špeciálnych povolení na
vstup do archívov roztrúsených na rôznych
miestach Slovenska ba i sveta. Dnes sa to
dá! A dá sa to i v čase domácej karantény
alebo zákazu vychádzania. Ako? Stačí sa
zahĺbiť do tajov internetu. Internet je tu
s nami už dávno. Oveľa dávnejšie ako by
sme si viacerí mysleli. O termíne počiatku
jeho používania sa síce vedú rôzne polemiky, lebo môže brať do úvahy rôznorodé hľadiská, ale keď budeme vychádzať
z dostupných informácií (kde inde ako na
internete) tak internet začal svoju existenciu približne pred 40timi rokmi (toto sa
zdá až neuveriteľne, ale vážne je to pravda
J ). Internet je známy hlavne ako priestor
na komunikáciu. Zároveň je to nekonečná
knižnica s obrovským archívom. Dejepis vo
všeobecnosti nebol mojou silnou stránkou.
Ale história mojej rodnej obce – to ma vždy
bavilo, toto ma vždy zaujímalo, to bola
moja srdcovka J. V tomto zvláštnom
období máme viac času na mnohé veci.
Už sa nám viac ráz podarilo na internete
objaviť rôzne informačné zdroje, ale nikdy
nebolo dosť času na to, aby sme sa do nich
mohli zahĺbiť nižšie. Až teraz... Tak sadnite
ku mne, ukážem Vám, čo sme našli.

číslo 4/2020
Pohľadnica. A teda ani nie tak pohľadnica,
ale „KARTA“ ako moja starká vždy pomenuje ten obrázok s textom na druhej strane,
ktorý prišiel poštou, aby urobil radosť.
Určite by potešila nejedného zberateľa.
Nemám ju fyzicky, nemôžem ju držať v ruke
a ani neviem, kto ju vlastní. Ale vidím ju
a srdce mi poskočí. Je to pohľadnica, ku
ktorej sme sa dopátrali na internete. Medzi
historickými pokladmi zverejnenými na
portále kultúrneho dedičstva Uhorska.
Pohľadnica je tvorená dvomi oddielmi,
kde sa v hornej časti nachádza budova
Konzumu a v spodnej polovici nezameniteľný pohľad na farský kostol, budovu fary
a malú kaplnku pod Hôrkou. Po vyše 100
rokoch sa na tomto pohľade na našu obecnú
dominantu nič nezmenilo... Akurát Hôrka
už nie je pastvina, ale je zalesnená. J
Poďme k tej pohľadnici. Odoslal ju Anton
Velcsey do Nitry Kolomanovi Szmidovi.
Písaná je latinsky. Na danú dobu,
myslím, netradičný počin, keďže
úradným jazykom bola maďarčina. Po maďarsky je nápis na pohľadnici vpredu, ako aj napísaná
adresa. Odoslaná bola v r. 1910.
Prvé veci, ktoré si človek dokáže
všimnúť. Ale zaujalo nás to a tak
sme začali pátrať či sa nám podarí zistiť viac. Nájdená v online
archíve tak sme využili online
priestor aj na ďalšie hľadanie.
Kto bol Anton Velcsey? Možno si
skôr narodení budú pamätať, že
niekedy dávno bol na Klíži kňaz
s týmto menom. Viete si predstaviť, aké bolo moje prekvapenie,
keď sme zistili, že tento človek
nebol len naším farárom? Anton
Velcsey (čítaj Velčej) bol našim
rodákom. Narodil sa 7.6.1861
v horárni na Kopanej, pokrstený
bol podľa vtedajších zvykov už
na druhý deň vo farskom kostole
v Klížskom Hradišti kňazom Františkom Holubom. Keď ukončil
štúdium teológie v Biskupskom
kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre, bol v roku
1884 vysvätený za kňaza. V Lysej
pod Makytou začínal svoje pastoračné pôsobenie. Následne bol
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(Dokončenie zo str. č. 4)

kaplánom v rokoch 1885-86 v Novákoch,
v r. 1887 v Turnej pri Trenčíne a v roku
1888 v Dolnej Súči. Neskôr sa stal administrátorom v Dolných Lelovciach (dnes je
to časť obce Zemianske Kostoľany). V roku
1891 zložil prosynodálne skúšky. V rokoch
1892 – 1901 bol farárom v Zubáku v púchovskom okrese, roky 1901-09 prežil na
fare v Dolných Krškanoch pri Nitre. Od
roku 1909 sa vrátil späť do rodnej obce,
kde pôsobil až do svojej smrti 28. 3. 1918.
A kto bol Koloman Szmida? V čase, keď
mu bola doručená naša pohľadnica, sa
práve stal v Nitre dištriktuálnym vicearcidiakonom. Dovtedy bol členom konzília
pre disciplinárne záležitosti. Narodil sa
25. 9. 1864 v Nitre, po štúdiách teológie
v Nitre a Ostrihome bol vysvätený za kňaza,
pôsobil vo viacerých farnostiach. Zomrel
v roku 1939 v Nitre.

O čom bola správa na pohľadnici?
Sláva Ježišu Kristovi! Ctený Veľadôstojný pán Vice-arcidiakon a farár, Pánom obdarený! Celý Boží ľud vzdáva vďaku a oslavuje, Cirkev sa teší, že si sa stal novým farárom
v Nitre- Dolnom meste a Vice-arcidiakonom.
Všemohúci Pán Boh, ktorému si vždy nehodným sluhom, obdaroval ťa, aby si v horlivosti, s radosťou a šťastím vykonával to, čo od teba žiada. Nech si nadovšetko milovaný,
dlhoveký a vo všetkých veciach nech hľadáš dobro!
Vo Veľkom Klíži (Nyitra Koloss) 9.9.1910 Antonius Velcsey
PS: Pamätáte si, že pohľadnica s rovnakým obrázkom už v Novom Cluse bola publikovaná? Úplne v prvých číslach na začiatku existencie našich novín. Tá je uložená v kronike
farského úradu, písaná po maďarsky. Cestu mala naplánovanú do Budapešti, ale napokon
sa vrátila späť na Klíž ako nedoručená.
Obrázkové prílohy: Pohľadnica rub, líc, Anton Velcsey
Informácie na internete vyhľadal Ing. Marek Švirloch
Spracovala Mgr. Marcela Švirlochová
Pokračovanie v budúcom čísle

NE...DUCHOVNÁ VEĽK Á NOC

V týždni bezprostredne po Veľkej noci
pri návšteve obecného úradu vyjadril
svoj názor na tému (stručne povedané)

- „nerešpektovania sa navzájom“. Nepraktizuje chodenie do kostola – poznámka.
Divil sa a nechápal, že cez Veľkú noc, ako
sa hovorí, cez Veľkonočné
trojdnie a následne Veľko
(Dokončenie zo str. č. 1)
nočnú nedeľu a pondelok
S jeho príchodom sa ich život znovu rozjasnil. Namiesto smútku a tragédie zavládne v ich srdciach
neopísateľná radosť. Zároveň však cítia aj výčitky svedomia. Uvedomujú si, ako zlyhali, keď ho v
si ľudia navzájom rušili ten
najťažších chvíľach opustili. Čakajú, že im to pripomenie. Namiesto karhania im želá pokoj. Sotva si
sviatočný pokoj. Bolo počuť,
vieme prestaviť radosť, ktorú cítia pri tomto pozdravení.
cirkulár, motorovú pílu, kroviNa svojom oslávenom tele si Pán Ježiš ponechal viditeľné rany na rukách, na nohách i v boku. Ukazuje
norez, kosačku... Že si niekto
ich apoštolom, aby ich presvedčil, že je to skutočne on, s ktorým prežili tri krásne roky. A oni poznávajú
vezme do ruky motyku či iné
tie ruky. Sú tie isté, ktorými požehnával deti, ktorými utíšil búrku na mori, ktoré spínal k modlitbe,
náradie, to je už jeho vec – nektorými sa dotýkal malomocných, ktoré vystieral k tým, čo to potrebovali.
ruší. A v debate sme sa zhodli,
Ukáže im aj ranu v boku. Práve tadiaľ viedol vojak svoju kopiju, aby mu na kríži prebodol srdce. To
že napríklad v krajinách, ako
srdce, ktoré horelo láskou. Srdce, ktoré spolucítilo so všetkými trpiacimi. Slepým dával zrak, hluchým
je Nemecko, Rakúsko, kde sú
sluch, chromých staval na nohy, malomocných očisťoval, hladných nasýtil. Zaplakal nad smrťou priateľa
takmer prázdne kostoly, sa
Lazara a vzkriesil ho. Podobne vzkriesil naimského mládenca i Jairovu dcéru.
ľudia v nedeľu, či v prikázaný
Rany na Kristovom vzkriesenom tele sú dôkazom jeho strašnej smrti. No zároveň sú dôkazom toho, že
ten, ktorý zomrel takou násilnou smrťou, žije. Zvíťazil nad hriechom, nad ľudskou zlobou i nad smrsviatok rešpektujú. Nerušia si
ťou. Teraz stojí pred apoštolmi a oni začínajú chápať, že to tak muselo byť. Ježiš Kristus musel trpieť,
ten zaužívaný kľud navzájom.
zomrieť a vstať z mŕtvych. Prežívajú neopísateľnú radosť, zbavujú sa strachu a nadobúdajú istotu a
Nepoužívajú miešačky, kosačpokoj. Už sa nepotrebujú skrývať za zatvorenými dverami. Čoskoro vyjdú von a budú odvážne hlásať
ky, bágre či iné stroje, ktoré
najkrajšiu a najdôležitejšiu pravdu: „Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“.
sú zdrojom hluku. Skúsme sa
Za pozornosť stojí ešte jeden detail z evanjeliovej správy, ktorá je uvedená vyššie. Veta „učeníci sa
tak trochu rešpektovať a ako
zaradovali, keď uvideli Pána“ sa nachádza v 20.verši 20.kapitoly Jánovho evanjelia. Skratkou to oznasa vraví: „Ticho lieči!“
čujeme: Jn 20,20. Prežívame rok 2020. Nech aj nám toto posolstvo prinesie radosť zo vzkriesenia
Pána Ježiša. A nech je pre nás nádejou, že ešte v tomto roku bez strachu budeme vychádzať von spoza
Ing. Anton Stanko,
zatvorených dverí.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
starosta obce

ZA ZATVORENÝMI DVERAMI

Duchovné veľkonočné sviatky

Bolo to pre nás také samozrejmé, nedeľa patrila svätej omši.
A nielen nedeľa. Mnohí z nás sa zúčastňovali na sv. omši denne.
Momentálne nič nie je samozrejmé. Zrazu sme museli zmeniť
skoro všetky svoje zvyky. Tiež sme museli riešiť, ako sa zúčastniť
na slávení Eucharistie.
Tí, ktorí denne počúvajú rozhlasovú stanicu LUMEN alebo pozerajú televízny program LUX, to mali vyhraté. Na Lumene je
v nedeľu prvá svätá omša o 8.30, druhá o 10.30 a tretia o 18.00
hod. V obyčajný pracovný deň je sv. omša ráno o 8.30 a večer
o 18.00. A kto je ranostaj, vo sviatok či piatok sa môže o 4.00
hod s Lumenom modliť sv. ruženec.
Ak máte doma televízny program LUX, v nedeľu sú sväté omše
o 8.00 hod., o 10.00 hod a o 18.30 hod. V pracovný deň sú na Luxe
sv. omše o 7.00 hod, o 12.00 hod a 18.30 hod. Prvý sv. ruženec
sa spolu s televíziou môžete modliť už o 4.30 hod. Obidve tieto
médiá sú úžasné v tom, že ak ste chorí alebo od bolesti nemôžete
spať a nebudete tým nikoho rušiť, počúvať rozhlas či pozerať
televíziu na týchto dvoch staniciach môžete 24 hodín denne,
pretože stále vysielajú.
V týchto pre nás „mimoriadnych“ časoch vznikla nová stránka
www.EKOSTOL.sk, ale to už musíte mať internetové pripojenie
a počítač alebo dotykový mobil. Sú to živé prenosy zo slovenských kostolov. Momentálne sa tam môžete zúčastniť na slávení

sv. omše z kostolov v mestách Trenčín, Ružomberok, Spišský
Štvrtok, Horná Ždaňa, Partizánske, Košice - Šaca, Švošov, Ludanice
a Radošina. Zrazu si môžete vybrať, akoby mávnutím čarovného
prútika v akom kostole chcete byť prítomní na sv. omši. Moja
obľúbená veta, že každá minca má dve stránky sa potvrdzuje
aj tu. Občas zlyháva internetový signál, samozrejme závisí to,
od akého poskytovateľa máte internet. Kamera v kostole je
statická, to znamená, že je nastavená na oltár a Svätostánok.
Niektoré kostoly po prenose sv. omše kameru vypínajú a iné ju
majú zapnutú stále a tu prichádza ďalšia výhoda: v ktorúkoľvek
hodinu sa pripojíte, ste pred Svätostánkom. Môžete si sadnúť
či kľaknúť a urobíte si vlastnú adoráciu. Nuž, technika ak nie je
naším pánom, ale iba sluhom, je fantastický vynález. Za energie
v kostole, či tam sú veriaci alebo nie, treba platiť. Náš farský kostol
je otvorený každý deň. Môžeme byť reálne pred svätostánkom.
V predsieni sú stoličky, kľakátka aj najnovšie čísla Katolíckych
novín na zakúpenie.
Ak sa skončí tento čas, ktorý nazývame epidémia koronavírusu,
verím, že ho spätne budeme považovať za požehnaný čas, pretože
nás naučil vážiť si toho, čo bolo doteraz pre nás samozrejmosťou. Prajeme si, aby naše modlitby boli vyslyšané, aby sa opäť
naplnili naše chrámy. Aby sme si povedali, že sme dobre zvládli
túto skúšku a, že si oveľa viac budeme vážiť možnosť ísť na sv.
omšu a tiež si vážiť každú prijatú sviatosť.
Anna Húdoková

J A R K Y

Svoj chodník som išla odbremeniť od
odpadkov so zámerom, aby sme mohli
s mojimi vnučkami bezpečne prejsť cez
naše Jarky. Oni ku nám, ja k nim.
Jedná sa o lesný chodník z dvora víkendového domu Alana Lesyka poza záhrady
z hlavnej cesty až k lúke, kde majú stanovište včely uja včielkára pána Strmeňa.
Teraz je na to čas, lebo ešte kríky nie sú
rozkvitnuté. Vzala som si nožnice, hrable,
vrecia. Je taký korona čas, keď ľudia nevychádzajú z domov a veru nikoho som nestretla a ani mňa nikto nevidel. Myslieť si,
že ide o odpad z týchto dní, alebo rokov,
je omyl. Tento odpad, tu vyhodili ľudia,
ktorí už dávno nežijú, ktorí nemali ani
tušenia o separovaní odpadu a povedzme si pravdu - kto v minulosti tušil, že
sa bude separovať odpad. Veď smetné
sudy obec zakúpila asi pred tridsiatimi
piatimi rokmi. Pri zbieraní odpadkov som
spoznala veci, ktoré som videla, keď som
bola mladá a zdajú sa priam historické.
Za neobývanou záhradou bolo päť vriec
takéhoto historického odpadu. Povedať si,
že tento odpad som tam nedal a nebudem
to upratovať, neobstojí. Veď ten žalostný
odpad nebudú vidieť len naši vnuci, ale aj
pravnuci. Hoci som zo zbieraním odpadkov
len v tejto časti strávila tri poobedia a
celkovo som vyzbierala 9 vriec, vypratať
všetko sa mi aj tak nepodarilo.
Je smutné keď i teraz v čase ekologickej krízy ľudia robia nové skládky. Staré matrace
a stavebný odpad „hádžu“ do prírody. Myslím, že aj obec by mala zaujať stanovisko a
nešetriť na objednaní veľkoobjemového
kontajnera, aspoň dvakrát ročne, ako to
stanovuje zákon a rozmýšľať o založení
zberného dvora. Inak sa budú skládky tvoriť
aj ďalej. A to dúfam nikto z nás nechce.
Anna Dobiašová
Pozn. redakcie. Článok sme dostali niekoľko dní pred tým, ako Obecný úrad vyhlásil, že budú privezené veľkoobjemové
kontajnery na odpad.

ODPADY...

NOVÝ CLUS 
Žijeme v dobe, pre ktorú nie je ničím novým znečisťovanie prírody a drancovanie
prírodných zdrojov. No našťastie existujú
organizácie a ľudia, dobrovoľníci, ktorým
táto situácia nie je ľahostajná.

BRIGÁDA

V LOKALITE ZBÚDOV

číslo 4/2020
Sebastián, Márius a Filip Bielichoví. Hlavným dôvodom tejto činnosti je zabrániť
znečisteniu záložného zdroja pitnej vody
pre Ješkovu Ves a Veľký Klíž, ktorý sa nachádza v blízkosti tejto nelegálnej skládky.
Sú to už roky čo si ľudia zvykli vyhadzovať
odpad na toto miesto. Avšak v minulosti sa
tu konali aj brigádnické práce a my v tom
chceme pokračovať. Za 9 hodín v priebehu

Už pred pár storočiami ľudia
pociťovali, že spoločnosť využíva prírodu neadekvátne
a znečisťuje ju. A tak to aj
v dnešnej dobe môžeme vidieť priamo za našimi záhradami. Či už je to oblasť Krnice,
priekopa pod cintorínom na
Hradišti alebo Zbúdov. Všetky
tieto miesta v našej dedine sú
znečistené odpadom. Väčšina
ľudí pred týmto problémom
zavrie oči, no my sme sa pustili
do neľahkej úlohy.
V poobedňajších hodinách 31.
marca sme z iniciatívy Sebastiána Bielicha začali s čistením tejto lokality. Zišlo sa nás
päť – Paulína Maťašeje, Sofia,

Nemala som fotoaparát ani mobil, ale načo „tam to nie je vidno“.
Kde? V kontajneri na cintoríne v Klíži. A čo? Je to asi zlozvyk
z doby, keď bol na cintoríne veľkoobjemový kontajner.
Určití ľudia si ešte nezvykli dávať odpad do svojho suda. (Nebolo
to len teraz, opakuje sa to.) Teraz máme na to ešte aj 4 farebné
vrecia na separovaný zber. Za to sa neplatí aj keď je toho viac.
Závesný kvetináč na muškáty (biely) umelý, plášť z kolesa detského bicykla alebo káričky, piliny. Neviem, čo ešte a koľko toho
bolo na dne. Kontajner vyvážali 24.3.2020 a v sobotu 28.3.2020
bol už do polovice plný.
Objemový kontajner, ktorého obsah ide na váhu a od toho sa
odvíja aj ďalšie platenie obce za odpad a následne aj platenie
občanov. Potom sa nečudujme, keď na budúci rok bude poplatok zvýšený.
Teraz, keď budeme upratovať cintorín, odpad sa do kontajnera
nezmestí, pôjde za plot! (Vlani vyčistené priestory sú zasa znečistené.) Odpad, čo niekto dal do kontajnera sa dal vyseparovať
do vriec a piliny sa dajú použiť na niekoľko spôsobov. No ľahšie
je to dať tak, aby to nebolo vidieť.
Nie sme obmedzení počtom žetónov. Dostávame ich v poplatku,
koľko potrebujeme zadarmo a zadarmo je aj triedenie odpadu
a jeho vývoz. Dá sa to.
Šetrime prírodu, ale aj svoje peňaženky.
JN

3 dní sme vyzbierali 60 vriec
odpadu, nemálo elektroniky
a stavebného materiálu. Naša
práca ešte nie je dokončená
ale hodláme v nej pokračovať.
Touto cestou sa chcem poďakovať za zhovievavosť a podporu týchto aktivít nášmu pánovi starostovi Ing. Antonovi
Stankovi. A nakoniec vyzývam
všetkých vás, aby ste si uvedomili hodnotu prírody a to, že
planéta je náš domov. ĎAKUJEM, ŽE NEZNEČISŤUJETE ALE
POMÁHATE!!!
Text a foto - Paulína Maťašeje
V Zbúdove možno „nájsť“ naozaj všeličo. Detailná snímka na
jeden kozmetický výrobok dokumentuje, že tu leží už roky.
No a keď tam niekto ešte zanesie televízny prijímač, to je už
naozaj cez čiaru... Veď každý už vie, že elektrospotrebiče sa
odovzdávajú do zberu dvakrát ročne!
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OBJEMNÝ
- a nielen ten - ODPAD
Vo štvrtok 23.4.2020 sa vykonal zber objemného komunálneho odpadu. Občania
zaplnili dva 30 kubíkové kontajnery patričným odpadom. Otázka odpadov aktuálna
teraz, ale ešte aj desiatky rokov bude. Aj
články v našom mesačníku o tom svedčia.
Časť z jedného kontajnera sme využili aj na
odvoz odpadu z lokality „Zbudov“, vďaka
aktivite a ochote niekoľkých spoluobčanov, ktorí pri odvoze niekoľkých desiatok
vriec a voľného odpadu zo Zbudova do
kontajnera, pomohli.
Skupina mládeže aktívne vyčistila od rôzneho odpadu tento priestor pod vodným
zdrojom. Organizátorom bol Sebastián
Bielich, vnuk Pavla Sasku (vodára), ktorý
jemu a zaiste i ostatným vnúčatám o vode,
vodnom zdroji rozprával a tiež aj o dôležitosti vody a jej ochrane. A semienko padlo
na úrodnú pôdu.
Ďalšiu lokalitu – Jarky od „obchodnej“
ulice od nežiadúceho odpadu vyzbierali a vyčistili manželia Dobiašoví (Anna
a Marián). Takéto aktivity si zasluhujú poďakovanie. Ale... A teraz znovu vytvorili
priestor pre zavezenie odpadom? Skutočne
sa nenaučíme zodpovednosti? Nebuďme
ľahostajní k okoliu, no ani k sebe. Majme
súcit s naším okolím, s našou jedinečnou
prírodou, ktorú nám každý návštevník našej
obce len závidí!!!
Ing. Anton Stanko, starosta obce

Pohľad na takéto množstvo odpadu vyzbieraného v Zbúdove je desivý!

Prístup občanov ku svojmu okoliu je všakovaký. Tých nevšímavých sme uviedli viacero.
Teraz sa dívate na
chvályhodný počin
dvoch rodín – Magdalény a Vincenta
Boldišových a Pavla Gúta. Vyčistený
priestor za ich pozemkami v lokalite
Lúka. Ďakujeme!
Foto Peter Maťašeje

Milé a prekvapivé!
Kútik v časti Kračiny pre deti. Zub času
vykonal svoje. Nenápadná aktivita našich
občanov urobila nielen ich deťom ale aj deťom z okolia určite radosť. Obnova náterov
v pestrých farbách, ale aj výmena sedadiel
na hojdačkách a lavičkách na kolotoči, dala
tomuto priestoru nový šat. Soňa Radošovská
a Dávid Syseľ to urobili aj na podnet svojich
detí, ktoré sa cestou k starým rodičom alebo
späť radi v tomto priestore zdržujú a zabavia.
Za všetky deti, ale aj ich rodičov im patrí
srdečné poďakovanie.	
OcÚ

NOVINOVÁ SPRÁVA V TEMPE

Týždenník Tempo v čísle 15 z 20.4.202
uverejnil správu s nadpisom „Vo Veľkom
Klíži horel dom“. Áno, v stredu 8. apríla
pravdepodobne skratom elektriky vznikol
požiar v prístavbe RD spojenej s RD. Hoci
som bol mimo obce, po prijatí tejto správy
som telefonicky požiadal občanov, o ktorých som vedel, že sú doma, aby šli hasiť.
Vedel som, že prebiehajú práce na ihrisku
na Hôrke. To bola prvá skupina, ktorá pomohla tým, ktorí tam boli prví. Miroslav
Hazda, Lukáš Valúch (zabezpečil rýchlo
niekoľko hasiacich prístrojov), Pavol Stanko
starší a ďalší... samozrejme domáci. Do
príchodu hasičov robili všetko preto, aby sa
požiar nerozšíril na rodinný dom. V článku
sú uvedení ako prítomní aj Dobrovoľné hasičské zbory z Klátovej Novej Vsi a zo Skačian. O našich ani
zmienka. Asi preto,
že neboli ustrojení
v hasičských rovnošatách? Ja všetkým
aktívnym, ktorí sa
hasenia zúčastnili,
úprimne ďakujem.
Predišlo sa ich zásluhou oveľa väčším škodám.
Ing. A. Stanko,
starosta obce
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zvaná Lúka - zapríčinený vypaľovaním
trávy. Počas utorka
7. apríla bol hlásený požiar drevenej
hospodárskej budovy (šopy) v Ješkovej Vsi.
Príčina neznáma (aj keď podľa zistení požiar
vznikol vo vnútri šopy). Hneď na druhý deň,
v stredu 8. apríla bol hlásený ďalší požiar. Išlo
o prístavbu v časti obce Klíž. Požiar vznikol
od elektrického rozvodu, od starej chladničky
(pravdepodobne nevyhovujúce alebo staré
elektrické vedenie). Pri všetkých požiaroch
zasahovali členovia z DHZ Klátova Nová Ves.
Prítomní boli aj naši hasiči (členovia DHZ
Klížske Hradište), ale
s minimálnou pomocou z ich strany, iba
ako viacmenej štatisti, nakoľko nemajú
potrebné vybavenie.

číslo 4/2020

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke
 Desať žien z MO Jednoty dôchodcov v čase
pred Veľkonočnými sviatkami v priestoroch,
ktoré poskytla Jozefína Bujnová maľovalo
veľkonočné kraslice. Celkom ich vyrobili 240
kusov. Zámerom bolo vyzdobiť nimi rozzelenané brezové vetvičky. No zelené do sviatkov
neboli, ani výstava sa konať nemohla. Kraslice
teda zostávajú v depozite do budúceho roku.

❖ ❖ ❖
 Začiatkom apríla sme v našich obciach

❖ ❖ ❖

Počas požiaru bolo na Klíži naozaj rušno....

Foto – Miloslav Sasko

zaznamenali až tri požiare v priebehu šiestich dní (!).
V piatok 3. apríla vznikol požiar suchého
porastu (tráva a tŕstie) vo Veľkom Klíži, časť

 O tom, že tohtoročné Veľkonočné sviatky
boli iné, aké ktorékoľvek predtým už ani nemusíme písať. Ale boli! Štýlové veľkonočné
vajíčko pred Obecným úradom aspoň trošku
dotváralo sviatočnú atmosféru. Pre potešenie verejnosti a skrášlenie obce ho vyrobili
a aranžérsky vyzdobili manželské dvojice
Pavol a Katarína Paliatkoví a Ján a Ľudmila
Gutoví.
Foto – Paulína Maťašeje

 V piatok 24.apríla Správ y RT VS
priniesli reportáž,
v ktorej náš občan
Peter Dobiaš hovoril o dezinfekčnom
tuneli, ktorý zhotovila firma Bequem.
Pre súčasnú situáciu
zmenila zameranie

Záujem médií bol veľký. Nielen Slovenská
televízia, ale aj komerčné televízie prišli do
Partizánskeho, aby tak mohli informovať
verejnosť o pozoruhodnej novinke, ktorá
bola vyrobená v našom okresnom meste.
Že sa o ňu pričinili a zaslúžili naši občania je zaiste dobrou správou, ktorú aj
prostredníctvom našich novín posielame
ďalej do sveta.
výroby. Je umiestnený pri Domove pre seniorov. Dezinfekčná látka sa vyrába v Partizánskom, v tuneli prúdi vo forme hmly a je schopná zničiť takmer 100% baktérií a vírusov.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Práce v areáli futbalového ihriska
(Dokončenie zo str. č. 1)

oplechovanie obvodových múrov a vymenené odkvapové
žľaby a zvody dažďovej vody. V sobotu 18.apríla bola brigáda v areáli
ihriska. Pri dodržaní
všetkých hygienických predpisov za
hojnej účasti hráčov boli odpratané
konáre, pripravené

drevo na vykurovanie kabín a demontovaný starý poškodený plot. Ten bude v blízkom čase
nahradený novým
pletivom. V tomto
roku prebehne ešte
plánovaná výmena
zábran (lapačov) za
oboma futbalovými
bránami. Na starých
sa už koróziou a deformáciou podpísal
zub času a poškodzovali sa lopty. Tieto budú nahradené novými kovovými stĺpikmi,
medzi ktorými bude natiahnutá sieť.
Text – MiS Foto Ing. Anton Stanko
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