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Katarína Melušová, DiS. art – učiteľka
súkromnej základnej umeleckej školy – eSkola
v Prievidzi, zorganizovala už 3.krát týždenný
detský letný denný tábor, zameraný na tanec.
Na túto akciu sa prihlásilo 22 detí vo veku
od 4 až do 13 rokov. Medzi nimi boli aj deti,
ktoré prišli na prázdniny ku starým či krstným
rodičom z iných miest. Tento rok si Katka opäť
precízne pripravila pre deti program pod
názvom Z rozprávky do rozprávky. Pondelok
patril rozprávke Aladin a modernému tancu.
V utorok si rozprávali o Frozen II. a vyskúšali
si základy baletu. V stredu čakala na deti
rozprávka Perinbaba a tancovali ľudovky.
(Pokračovanie na str. č. 5)

E m m a H a l m ov á ,
Kristína Novotná,
Nina Mencelová,
Emma Hrdá, Ester
Zembová, Milan Kopál, Stela Belicová
a Mathias Mokran.
To sú naši milí spoluobčiankovia, ktorých
uvítanie do života sa
konalo v zasadačke
obecného úradu
v nedeľu 18.júla. Za
prítomnosti rodičov,
niekoľkých starých
rodičov a príbuzných
sa táto milá slávnosť
začala príhovorom
matrikárky obce Ľubice Dolníkovej. Po nej sa ujal slova starosta
obce Ing. Anton Stanko.
Po zápise do pamätnej knihy obce
nasledoval najviac očakávaný okamih.
Starosta privítal každé z piatich prítomných
(tri rodiny sa ospravedlnili, akt uvítania

Foto - Dana Smatanová

Je dvanásty deň prázdnin a do kultúrneho domu v našej obci prichádzajú
ráno pred ôsmou hodinou deťúrence. Niektoré samé a tie menšie
v sprievode niekoho blízkeho.
Niektoré cestou vyskakujú
plné energie a nevedia sa
dočkať, no všetkých spája
láska k tancu.

Stalo sa dlhoročnou tradíciou, že každý
pápež sa v nedeľu o 12. hodine modlieva
Anjel Pána s pútnikmi, ktorí sa v tom čase
zhromaždia na Námestí sv.Petra v Ríme.
Pri tejto príležitosti spravidla prednesie
aj krátky príhovor.
Tento príhovor v nedeľu 4. júla t.r. bol
zvlášť významný pre Slovensko. Svätý Otec
František po požehnaní povedal: ,,Mám
radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem na
Slovensko na pastoračnú návštevu.“ Televízne zábery priniesli
radostnú reakciu slovenských
pútnikov. Bolo ich poznať podľa
slovenskej vlajky. Svätý Otec zareagoval spontánnymi slovami:
,,Tamtí Slováci sú spokojní!“
Ďalej pokračoval: „Ďakujem
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu, a modlím sa za
nich. Modlime sa všetci za túto
cestu a za ľudí, ktorí pracujú na
jej organizovaní.“
Riaditeľ Tlačového strediska
Svätej stolice Mateo Bruni informoval, že Svätý Otec navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský,
zareagoval týmito slovami: ,,Je
to mimoriadne radostná správa,
veľmi sa teším. Myslím, že mnohí
z nás sa v tejto chvíli s veľkou
radosťou vracajú k spomienke na
Pápeža, Jána Pavla II. A znova môžeme povedať, že nástupca apoštolov, teraz
pápež František prichádza na Slovensko.“
Stanislav Zvolenský ďalej prosí všetkých, aby sa začali na návštevu vnútorne
pripravovať: ,,Aby sme naozaj vedeli vypočuť posolstvo pápeža Františka. Je to
posolstvo vnímavosti k tým, ktorí trpia,
ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú nejakým spôsobom núdzni či v oblasti materiálnej alebo duchovnej. Potom je tu jeho
veľká starostlivosť o dobro rodiny, veľká
vnímavosť na potreby mládeže. Tieto témy

Ako z rozprávky

Mnohí ste po dedine videli pohybovať sa
známych aj neznámych ľudí v kostýmoch aj v krojoch. Čo sa deje? - pýtali ste sa. Tu je odpoveď.
Pre TV Lux sa totiž nakrúca filmová rozprávka.
Vo štvrtok 22.júla sa pri kostole a v Starom Klíži
nakrútila scéna svadby a scéna popravy v piatok.
Herci sú amatéri a v komparze účinkujúcich boli
aj naši občania, medzi nimi aj členky Chor de
Clus. Názov zatiaľ nebudem prezrádzať. Vieme
toľko, že v našej obci a v jej okolí sa ešte niekoľko scén nakrúcať bude. Budeme vás o tom
informovať. Už teraz však viem, že sa môžeme
tešiť. 
Ing. Zuzana Holáková

(Pokračovanie na str. č. 2)

MILÁ SLÁVNOSŤ NA OBECNOM ÚRADE

prebehol u nich skôr) detí, poblahoželal
rodičom. Mamičky dostali kvety, deťom
k finančnému príspevku obec pripravila
jedinečný vankúšik. Macko, erb obce, meno
a dátum narodenia. Veľmi milé a naozaj
originálne. Po skončení oficiálnej časti

rodičia s deťmi zotrvali v zasadačke Obecného úradu v neformálnych rozhovoroch
či už navzájom, alebo so starostom obce,
matrikárkou a prítomnou pracovníčkou
Obecného úradu Martinou Vaňovou.
Text a foto - Peter Maťašeje
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Milujme svojich rodičov, lebo ich hodnotu pochopíme len vtedy,
keď ich stolička zostane prázdna...
V mesiaci júl 2021 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Stanislav Adamus 
50 rokov
Ing. Mariana Strmeňová 
60 rokov
Jolana Babkovičová 
70 rokov
Magdaléna Boldišová
80 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších.
Na tomto mieste a približne v tomto čase
pravidelne prinášame oznámenia o významnej životnej udalosti, akou určite je
ukončenie vysokoškolského štúdia.
S radosťou vám, milí čitatelia, oznamujeme,
že Simona Matejová úspešne absolvovala
štúdium na Vysokej škole zdravotníctva
v Piešťanoch, odbor fyzioterapia a získala
titul Bc. Srdečne blahoželáme a prajeme
úspešné vykročenie do pracovného života.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

BOL TO DOBRÝ SUSE D

To boli slová Mons. Petra Paliatku, ktorými sa nám prihovoril po pohrebe Vincenta
Boldiša. Určite bolo manželke Lenke a deťom posilnením, povzbudením jeho odprevadenie z tohto sveta a odovzdanie do rúk nebeského Otca ich srdcu blízkym kňazom. Takto
Monsignor prejavil poslednú úctu, vďaku dobrému susedovi, jeho rodine. Nášmu rodákovi
Mons. bolo ľúto, že nie je mu
možné osobne odprevadiť do
večnosti viacej tunajších ľudí.
Vincent Boldiš bol obľúbený
nielen medzi susedmi, ale
bol i spoľahlivým, pravým
priateľom. Spolu s Jozefom
Markom boli títo dvaja muži
najlepší kamaráti nášho otca.
Po nečakanej smrti otca našej
mame, ktorá tu žila bez nás
detí sama, bol Vincent Boldiš
dlhé roky jej i nám nápomocný a dôležité je, že vždy
s pokojným úsmevom. Žiaľ,
Jozef Marko pomerne mladý
zomrel, v priateľstve s nami pokračuje jeho syn Miloš
a i Štefan, manžel Jožkovej
dcéry Gabiky. Vincko ochotne
pomáhal nielen našej mame,
ale i susedám vdovám – mame Monsignora pani Helenke,
o dom vyššie vdove po jeho
kamarátovi Štefanovi Bielichovi, naproti z rodiny pani
Mariške Bielichovej... Počas
starostovania môjho brata
bol veľmi aktívny čo sa týka
najmä budovania kabín na
futbalovom ihrisku... To nie preto, že boli kamaráti a spolu hrávali futbal, ale predovšetkým preto, že chcel pomôcť obci, nášmu dedinskému futbalu, v mladosti náš klub
ako futbalista roky reprezentoval. Ako viem, športu, najmä bicyklu je oddaný jeho syn
Miroslav. Mons. Peter Paliatka pri krátkom rozhovore s nami povedal slovenské príslovie:
„Dobrý sused lepší ako rodina.“ Pripomenulo mi to technicky zbehlého suseda Pavla
Tomu, ktorý bol otcovi nápomocný doslova do konca života a následne mame – vdove,
25.6.2021 Helena Galková, rodičia Slávka
ktorá ho mala poruke, čo bolo treba opravil a aj v starobe na ňu v záhrade dohliadol.
a Martin Galkoví
Vždy ochotný podať našej mame, rodine pomocnú ruku bol i blízky sused pri našom
rodnom dome – pokorný, pracovitý Pavol Hlaváček, ktorý žiaľ, skoro opustil rodinu, tento
svet. Vincent Boldiš kedysi tvoril s nedávno zomrelým Antonom Hrdým dvojicu, ktorá
nezištne pomohla, keď to niekto potreboval, o pomoc požiadal. Bol veľmi obetavým,
milujúcim otcom, starým otcom. Na pohrebe odznela slovami, melódiou v podaní našich
•••••••
spevákov, nádherná pieseň, smutná, zároveň aj povzbudivá
Zhasla už svieca môjho života. Tak, ako je napísané na našej
smútočnej kytici, lúčime sa i teraz slovom – Ďakujeme. Úcta
od poslednej
Dňa 16. mája
s poklonou a Pán Boh zaplať patrí všetkým správnym chlapom,
rozlúčky
2021 uplynuli
ktorí nikdy svoje svedomie nesklamali a príležitostne pomohli
s naším otcom
tri roky, čo
tam, kde nejednej osamelej, každý peniažtek šetriacej vdove
S láskou
nás navždy
v dome, v záhrade chýbala silná chlapská ruka, remeselnícka
spomína
opustila naša
šikovnosť, odborná rada. Pre tých statočných mužov, ktorých
dcéra Jana,
mama a 20.
si už povolal Pán vyprosujeme - Odpočívajte v pokoji, priasynovia Igor,
júla 2021 sme
telia. Oni, ale vďaka Bohu aj ešte žijúci kamaráti, kamarátky,
Ján a Peter
si pripomenuli
prvé výročie
susedia, susedky neraz svojimi činmi, slovami dokázali, že
Eva Hudoková,
Ján Hudok s rodinami.
„V núdzi poznáš priateľa“. Naša vďačnosť za vašu ústretovosť
rod. Paliatková
a pomoc, za láskavosť a príjemné chvíle
s vami vždy v našom srdci bola, je a bude.
„...PRÍDEM NA SLOVENSKO“
(Dokončenie zo str. č. 1)
Tatiana Macúchová

SPOMIENKA

iste budú aj obsahom návštevy pápeža Františka na Slovensku. Myslím, že v tejto oblasti
môžeme očakávať veľké duchovné posilnenie.“
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara píše, že svetové médiá sa
v súvislosti s jeho návštevou budú zaujímať o všetko možné. Čo bude mať kto na sebe, aké
jedlo sa bude podávať, kde bude pápež spať, na akej stoličke bude sedieť, v akom aute ho
povezú atď. Namiesto týchto ,,správ“ však máme príležitosť zamyslieť sa a urobiť kúsok dobra
v duchu toho, čo František hlása. Tak nám jeho návšteva môže priniesť opravdivú radosť.
Biskupi na Slovensku vydali pastiersky list, ktorý sa čítal vo všetkých kostoloch v nedeľu
18. júla t.r. V ňom nás povzbudzujú: ,,Prijmime Svätého Otca s radosťou. Ale aj v pozornom
očakávaní jeho slov. Nielen preto, že je to obľúbený pápež, ale najmä preto, lebo je to Peter
dnešnej doby. Skala, na ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu.
Pretože v dlhej postupnosti Petrových nástupcov je to dnes on, ktorý pokračuje v úlohe
posilňovať bratov vo viere. Toto posilnenie a prehĺbenie vo viere veľmi potrebujeme.“
Svätý Otec nám má čo povedať. Pokúsme sa pripraviť, aby sme jeho posolstvu čím
lepšie porozumeli a z jeho návštevy mohli čím viac načerpať.
Už teraz sa tešíme, že táto návšteva a povzbudenie Svätého Otca nás vytrhnú zo série
ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Nech nám Svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; nech nám dodá silu prekonať obavy; nech
nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou. Nech nás spojí medzi sebou navzájom, ale aj
v pozornosti k trojjedinému Bohu a k hodnotám evanjelia.
Toto je prianie nás biskupov všetkým vám, milí veriaci, ale i celej našej spoločnosti do
najbližších týždňov duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca.“
Mgr. Anton Kováčik, správca farnosti

POZVÁNKY

OZ TU ŽIJEME - HIC VIVO srdečne pozýva na podujatie

VRCH HORA OŽÍVA

ktoré sa uskutoční 31.7.2021 (sobota)
Program: 11.00 hod. svätá omša, po nej
kultúrny program (sokoliari, šermiari,
Chor de Clus, Kližania, deti z Folklórneho krúžku ZŠ Klátova Nová Ves)
• • • • • • •
OZ Kračiny vás srdečne pozýva v sobotu 14.8.2021 na III. ročník „Kračinárskeho kotlíka“. Prezentácia súťažiacich
o 11,oo hod. Začiatok akcie o 14,oo
hod. Registrácia súťažiacich u Dušana
Hudoka, t.č. 0908 119 738 do 9.8.2021.
Nebude chýbať tombola a živá hudba.

číslo 7/2021

Po č a s i e
u nás
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Nezvykneme sa
v Novom Cluse nejak zvlášť venovať
počasiu. Ak však
nastanú neobvyklé
časy, zaznamenať
to treba. Máj bol
chladný. Ešte 31.
mája sme v našich
domácnos t iach
museli kúriť. Potom prišla zmena.
Vrcholila totálnymi
horúčavami. Teploty dosahovali
rekordné maximá.
Trvali viac ako tri
Totálne suchá dokumentuje obrázok
týždne. Začali niez chodníka povyše Vyšovca smerujúceho
kedy v polovici júna
na Chotenovec. V nedeľu 4.júla pukliny
a trvali až do piatka
v zemi dosahovali 2 – 3 cm, miestami boli
9. júla. Ako sme si
široké 5cm!
všetci vydýchli, keď
v nedeľu 11. júla ráno, krátko pred pol ôsmou, začalo pršať. Konečne. Všetkým sa
nám uľavilo! Vďaka Bohu za 38 milimetrov zrážok, ktoré ovlažili
nielen nás, zvieratá, ale aj naše polia, záhrady, trávniky. Slovom
všetko a všetkých.
Netrvalo dlho a horúčavy sa postupne vrátili. V utorok 13.júla už teplota zasa dosahovala takmer tridsať stupňov Celzia.
V nedeľu 18.-ho sme mali dážď s krúpami. Nasledujúce dni sa
napokon počasie vrátilo do normálu. Teploty sú však stále pomerne vysoké. V sobotu 24 .júla, napríklad, teplomer ukazoval
+ 32 stupňov Celzia.
Text a foto Peter Maťašeje

Udalosti, Postrehy a Novinky
slovom a obrazom v skratke
 Policajti v akcii je formát hraných prípadov, ktoré vysiela TV
JOJ. V 25. týždni spozorneli aj tí naši občania, ktorí to sledujú,
alebo len náhodou zhliadli. Na televíznej obrazovke sa už po
niekoľký krát objavil náš rodák žijúci v Bratislave Karol Bielich.
❖ ❖ ❖
 Mgr. Silvia Bielichová sa v Rádiu Regina Západ stala už, možno
povedať, pravidelnou a známou odborníčkou, ktorá prezentuje
svoje odborné vedomosti z botaniky. V sobotu 10.júla sme ju
počuli v programe na pokračovanie nazvanom Atlas zelenej krásy.
Tentoraz nám predstavila rastlinu, o ktorej ani nevieme, že ju
poznáme. Jedná sa o Portulaku zeleninovú. Táto liečivá invázna
rastlina najnovšie čoraz viac okupuje naše záhrady. V rozhovore
s redaktorom Lukášom Števíkom sme, okrem iného, počuli, že ak
chceme túto plazivú rastlinu ekologicky zničiť, tak je potrebné ju
zo zeme vytrhnúť aj s koreňom a vyzbierať do posledného lístka.
Kompletnú reláciu si môžete nájsť v archíve SRo.
❖ ❖ ❖
 Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie v spolupráci s členskými obcami organizuje v roku 2021 už 4. ročník animačnej
aktivity Letné kino MAS. Jak se zbavit nevěsty je názov filmovej
komédie, ktorá sa premietala v piatok 16. júla na ihrisku na Hôrke.
Jedinečnú atmosféru premietania pod hviezdami si prišlo vychutnať okolo 100 divákov. Členovia kultúrnej a športovej komisie
pri OZ zabezpečili priebeh
aktivity v súlade s platnými
opatreniami.
Informácie zozbieral,
napísal a zostavil Peter
Maťašeje

PRIEPUST V DOLINE

Občania, návštevníci chát Drevitalu či Zelenej chaty, ale aj náhodní turisti si určite
všimli úpravy v časti našej obce – v Doline. Urbárska spoločnosť spoločne s obcou
Veľký Klíž za pomoci techniky Imricha Bujnu ml., obnovili koryto potoka a vykonali menšie terénne
úpravy. Nemalú fyzickú námahu museli vynaložiť mladí zanietenci Adam Bielich, Filip Toman a Boris
Bielich, ktorí doslova ako baníci vyčistili 9 metrov dlhý priepust pod cestou. Tento bol zanesený
naplavením kamenia, konárov a zeminy do viac ako 3/4 svojej priepustnej kapacity. Menovaní si
zaslúžia našu pozornosť a poďakovanie.
Zostáva veriť, že toto snaženie pomôže usmerniť prívalové vody z priľahlých kopcov a dolín, čím
zabráni následným škodám.	
Text Zdenko Beliansky, Foto Adam Bielich

Ješkoviansku varešku vyhrali klížania z Kračín
Strhujúcim a výborne
zorganizovaným bolo podujatie, ktoré v sobotu 3. júla
zorganizovalo v Ješkovej Vsi
tamojšie Občianske združenie
Ješko Ochranárik. Pripravili
pre širokú verejnosť I. ročník
Ješkovianskej varešky. Deväť
súťažných družstiev, viacero
druhov polievok, živá hudba,
bohatá tombola, po celý čas
skvelý moderátorský výkon
predsedníčky združenia Mgr.
Márie Válnej, nápadité súťaže,
veľmi príjemná atmosféra,
bezchybná organizácia. Bolo
si treba priať viac? Mladé ženy z Občianskeho združenia
(zaujímavosťou určite je, že
väčšina sa do Ješkovej Vsi
vydala) pripravili pre širokú

Trojica ocenených zľava: Michal Mihaleje, Miroslava Húdoková
a Jozef Bielich.

verejnosť podujatie, aké hádam v Ješkovej ešte ani nebolo. Veľmi, veľmi, dobré a ...
nezabudnuteľné!
S očakávaním bolo prijaté
vyhlásenie výsledkov súťaže.
Zapojili sa do nej aj štyri súťažné družstvá z Veľkého Klíža:
Jašíkovci, Mihalejovci, Húdokovci a Anna a Marián Dobiašoví.
Úspech slávila rodina Húdoková z našej obce, presnejšie
z Kračín. Druhé miesto pripadlo
rodine Mihalejovej z Ješkovej
Vsi. Tretie miesto za vynikajúcu
držkovú polievku získali Bielichovci, Jozef a jeho syn Peter.
Po všetkom, čo sme videli, zažili
a ochutnali sa už odteraz môžeme tešiť na II. ročník.
Text a foto Peter Maťašeje
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Novinky v Dobrovoľnom hasičskom zbore
Vynovený hasičský klub

hasičského zboru, ale aj pre celú obec,
ba možno povedať celú klížsku dolinu,
sa stal piatok 16.júla. V Partizánskom,
v areáli Okresného hasičského zboru bola
Poznáme tie priestory veľmi dobre. Anton Siegert a Mária Šusterová. Hasiči slávnosť, na ktorej bola odovzdaná nová
Mnohí. Veď malý klub, ktorý je súčasťou touto cestou ďakujú pracovníčke Obecného hasičská technika trinástim hasičským
budovy nášho kultúrneho domu nevy- úradu Darine Valúchovej za pomoc pri tepo- zborom z Trenčianskeho kraja. Z okresu
užívajú len členovia
Partizánske sme boli
nášho Dobrovoľného
jediná obec, ktorej bohasičského zboru.
la nová technika z tejÁno patrí im, ale vyto série pridelená. Za
užívajú ho viaceré záprítomnosti zástupcov
ujmovo-spoločenské
všetkých trinástich
organizácie na svoje
zborov, predstavistretnutia, jednania,
teľov velenia Hasičschôdze, nezriedka aj
ského a záchranného
menšie oslavy.
zboru z nášho okresu,
Potrebu obnovy
z Trenčianskeho kraja,
a zmodernizovania
svojho klubu si naši
a samozrejme tiež
hasiči uvedomovali už
z celoslovenského vedlhšie. Pomohlo vedenia, odovzdal kľúče
denie obce. Zakúpilo
od nového automobilu
a dalo namontovať
Prezident Hasičského
nové plastové dvere
a záchranného zboru
a okno. V utorok 6.júplk. Ing. Pavol Mikula sa hasiči priestory
lášek. Za našu obec
klubu rozhodli upraich prevzal starosta
Upratovanie interiéru klubu. 
Foto – Mgr, Pavol Stanko
tať. Tejto brigády sa
Ing.
Anton Stanko za
zúčastnili Pavel Stanko
- veliteľ DHZO, Milan Bielich predseda vaní stoličiek. V klube sa vymenil vypínač asistencie veliteľa DHZO Veľký Klíž Mgr.
DHZ, Katka Melušová, František Meluš, na osvetlení, elektrické zásuvky, veliteľ Pavla Stanku, Pavla Stanku st. a Jakuba

Starosta obce spolu so zástupcami hasičov čakajúci na
slávnostný okamih...
DHZO tiež natrel
vešiak, aj bočnú
lištu.
Prišlo aj
k zmodernizovaniu techniky.
Obec zakúpila
novú hasičskú
striekačku, typ
Pavliš Hartman
Alpha 2.

IVECO Daily

Nepochybne významným
dňom nielen pre
hasičov z nášho
Dobrovoľného

Stanku. Bolo to trojgeneračné zastúpenie
hasičského zboru od nás, čo zaujalo aj plk.
Mikulášeka.
Podarila sa veľká vec. Vybavenie takéhoto auta sľubovali aj predošlé vedenia
našej obce. No reálnym sa to stalo až teraz.
Osobná angažovanosť a neutíchajúca snaha
veliteľa zboru Mgr. Pavla Stanku, taktiež
výrazná pomoc starostu našej obce napomohli k tomu, že sa to podarilo. Činnosť
DHZ Veľký Klíž týmto získava iný rozmer,
vážnosť a nové miesto na mape dobrovoľného hasičstva na Slovensku. Tak nech
nová technika slúži a nech je, ako hovorí
známe krédo všetkých hasičov Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc.
Text a foto - Peter Maťašeje
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Je mi jedno, čo si o mne druhí hovoria... Je mi jedno, čo si o mne každý myslí...
Nežijem totiž pre každého. Žijem pre tých, ktorých mám rád a oni majú radi mňa.
Vodovod v obciach Veľký Klíž a Ješkova Ves bol vybudovaný v roku 1969-1970.
V roku 1974 bol predmetný vodovod prevedený do majetku Vak (Vodárne a kanalizácie). V začiatku 90.-tych rokov keď sme podpisovali na obecnom úrade zmluvy,
bol prevedený do ZsVS, a.s. (Západoslovenská vodárenská spoločnosť). Pracovisko
v Partizánskom sa v súčasnosti označuje ako „VPS Partizánske“ – Výrobno-prevádzkové stredisko Partizánske. Dĺžky potrubí verejných vodovodov sú nasledovné:
Klížske Hradište cca 4,3 km, Klíž cca 3,7 km, Ješkova Ves cca 3,5 km. Voda do týchto
obcí je dodávaná z vodného zdroja – studne HVK-1. Pramene sú v Klížskom Hradišti.
Jeden prameň je v Hudkoviarskej ulici pod Besiedkami a druhý prameň je v Zbudove.
Kvalitu vody nie je potrebné nijako upravovať. Z hygienického hľadiska sa do vody
vo vodojeme pridáva iba chlór v zmysle príslušných predpísaných noriem (t.j. tak,
aby v spotrebisku bola jeho koncentrácia v rozmedzí 0,1 - 0,3mg/l = 0,0001 - 0,0003
mg/m3). Ročná spotreba vody je v jednotlivých obciach nasledovná: Veľký Klíž – cca
28 tis.m3, Ješkova Ves – cca 14 tis.m3.
(Uvedené údaje mi poskytol brat František Macúch zo svojho súkromného archívu - pozn. autorky).

NA ŠI VODÁRI

Štvrtým našim vodárom je od 1.6.2021
mladý Michal Kňaze z Klížskeho Hradišťa,
nar. rok 1991.
Ako sa on sám vyjadril, nemá o sebe,
čo sa týka tejto práce, ešte čo povedať.
Na rozdiel od svojich predchodcov jeho
zaúčanie trvalo krátko. Náš nový vodár bol
podľa známej vety „hodený do vody“ a to
doslovne; všetci však z vlastných skúseností vieme, že každý začiatok je ťažký. Držím
palce nepochybujúc, že postupne získa
prax a bude v odbore rovnako zručný ako
naši bývalí vodári. Dúfam, že pochopenie
u našich obyvateľov má, doma má podporu
na 100%. A verím, že mu pomôže aj jeho
otec, ktorý odišiel do večnosti pred 20
rokmi, zanechajúc tu manželku Evku so
starosťami o veľký dom a najmä o troch
synov, keď najmladší Michal mal 10 rokov.

IV. časť

Hovorí sa, že: „Otec, mama nezomiera. Len
premení sa na anjela bez krídel a medzi
hviezdy odletí. Ale aj odtiaľ dáva pozor na
deti“. Ochranu, pomoc rodičov cítime nielen za ich života, ale i po ich smrti. Pýtali
sa raz Matky Terezy, čo považuje za svoj
životný úspech. „Úspech?“ zadivila sa.
„O takom niečom som v evanjeliu nikdy
nečítala. Vždy sa tam píše len o obetavej
službe.“ Nášmu novému, mladému vodárovi
Michalovi prajeme, aby bol v súkromnom
živote šťastný a nech sa mu v novej službe
pre obyvateľov Veľkého Klíža, Ješkovej Vsi
a Turčianok darí, nech ho práca baví a jej
výsledok aby bol na osoh nielen jemu, ale
najmä nám tu žijúcim, ktorým naša voda
chutí a sme na ňu odkázaní.

Tatiana Macúchová

Sladké aj slané popoludnie

POZVÁNKA
Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž,
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, zvoláva
členov spoločenstva dňa 18. septembra
2021 o 15,00 hod. na valné zhromaždenie
v Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti.
Zhromaždenie sa uskutoční za podmienky,
že tomu nebudú brániť v tom čase platné
pandemické opatrenia.

A L E T O S A O PÄŤ
R O Z TA N COVA L O
(Dokončenie zo str. č. 1)

Vo štvrtok, tak ako v rozprávke Trollovia,
aj deti tancovali moderné tance. V piatok
nacvičovali na odpoludňajšie vystúpenie
a pozerali rozprávku Aladin.
Ich denný program nebol iba tanec
a obed. Skôr než sa roztancovali, absolvovali rozcvičku, rôzne technické cvičenia
a desiatu, potom až doobeda sa učili nové
tance. Keď sa naobedovali, mali rôzne tvorivé aktivity – kreslenie, maľovanie a tiež
pohybové a tanečné hry. A v piatok prišli na
koncert aj rodičia, súrodenci a starí rodičia
detí, aby im tanečníci ukázali, čo všetko sa
naučili. Po vystúpení dostali pamätný list
a chutný balíček.
V mene detí týmto organizátorka ďakuje
v prvom rade starostovi obce za poskytnutie
priestorov, energiu a za ochotu a podporu.
Ďakujem patrí aj sestre Veronike Konušíkovej
a Katkiným štyrom najstarším žiačkam z Hornej Vsi, ktoré jej s deťmi pomáhali. Obrovská
vďaka patrí aj pani kuchárke Márii Hlaváčekovej, ktorá všetkým vyvárala samé dobroty.
Rodičom detí ďakuje za prejavenú dôveru, že
jej zverili svoje ratolesti. A tiež ďakuje deťom
za ich príkladné chovanie. Veríme, že sa im
v tábore páčilo a ak sa bude dať, stretnú sa
v tábore aj o rok. A deti zasa ďakujú Katke za
to, že im obohatila prázdniny o nové tvorivé
činnosti a nezabudnuteľné zážitky.

Anna Húdoková

Maňa (Hlavačeková), kedy budete variť šúľance?
Teta (ja), kedy budú šúľance, máme zemiaky - dáme, varte!
Takéto a podobné otázky sme dostávali od našich spoluobčanov. Neostávalo nič
iné, len sa do toho pustiť.
Pre spestrenie ponuky som oslovila „Miesičov“ z Ješkovej Vsi, aby navarili guláš
v kotline. Prisľúbili, prišli a navarili ozaj
chutný guláš.
Súrodenci Bielichovi nám spoločne
darovali vrece zemiakov, zvyšok darovali
viacerí ďalší, za čo sme im veľmi vďační
a ďakujeme. V piatok sme zemiaky - 8090 kg - uvarili a našúpali, pripravili všetky
ďalšie prísady. Pri varení šúľancov pomáhali
aj Oľga Hrmová a Pavol Gút. Porcoval ich
Vlado Gašparových s kolegyňou z práce.
Je sobota 10. júl, 15,oo hod., guláš
navarený, prvé šúľance tiež. Ako prví ich
ochutnali okoloidúci cyklisti. Postupne
prichádzalo stále viac a viac fajnšmekrov.
V ponuke boli okrem tradičných makových aj
orechové, tvarohové, grankové, „priezlové“
a bryndzové šúľance. Na výber mal teda
každý. Len pre zaujímavosť: použili sme
19 kg múky, 5,5 kg krupice, 30 vajec, mak,
orechy, tvaroh, masť po 2,5 kg, brynzda
a slanina po 1,20 kg, práškový cukor 5 kg...
Kolektív ľudí, ktorí nám pripravovali chutné šúľance. 
Mária Šusterová

Foto – Peter Maťašeje
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Výročná schôdza v netradičnom čase

Miestny dozorný výbor spotrebného družstva Jednoty Klíž a Ješkova Ves zvolal na
1.júla do zasadačky Obecného úradu Veľký Klíž svojich členov na Výročnú schôdzu. Táto
sa zvyčajne konáva v marci, ale pandemická situácia tomu zabránila. Schôdzu otvoril
a viedol jej predseda Ján Najman, ktorý privítal prítomných členov aj hostí. Predniesol
program zasadania, ktorý bol schválený. Správu o činnosti predniesol predseda, správu
o hospodárení za minulý rok Helena Spišiaková. Správu o výsledkoch hospodárenia z Predstavenstva družstva COOP Jednota SD Topoľčany prečítala Helena Juríčeková. V hodnotení
sa okrem iného uvádza, že COOP Jednota je najväčším predajcom tovaru vyrobeného na
Slovensku. Dôraz sa kladie na rekonštrukcie a modernizáciu predajní a zvýšenie kvality
služieb a ich rozšírenie. Horúcou témou je vybavenie predajní automatov na zber plastových a kovových obalov. Keďže volebné obdobie trvá päť rokov, volil sa nový výbor.
Novou predsedníčkou sa stala Ing. Zuzana
Holáková, podpredsedom Helena Juríčeková
a pokladňu bude mať aj naďalej na starosti
Helena Spišiaková. V diskusii zaznela otázka
Nedeľa 18-teho júla prilákala na cykprenosu členstva po úmrtí člena, ale aj to,
lotúru
KST len šiestich účastníkov. Spolu
že zoznam členov treba aktualizovať. Vedúci
s
Dankou
nás prišli pozdraviť súčasný aj
našej predajne Ivan Marko podotkol, že
bývalý predseda. Urobíme spoločné foto
výrobky značky COOP vychádzajú v testoch
a vyrážame. Na rozdýchanie nás čaká výšľap
najlepšie. Návrh na uznesenia podal Pavol
na Vrchhoru. Tu sa pre rodinné povinnosti
Greguš a tento bol schválený. Po oficiálnej
lúči Ondrej. Zostávame piati. Pokračujeme
časti nasledovalo krátke diskusné posedepo štátnej ceste a smerujeme do Drahonie s malým občerstvením.
žického sedla.
Touto cestou ďakujem členom MDV
Padá rozhodnutie. Kvôli časovej náročKlíž – J. Ves za prejavenú dôveru a teším
nosti,
zlej predpovedi počasia a malému
sa na spoluprácu, pokiaľ to situácia bude
počtu meníme pôvodnú trasu a schádzadovoľovať. 
Ing. Zuzana Holáková
me Drahožickou dolinou až do Veľkých
Uheriec. Tu dopĺňame stratené tekutiny
a kalórie. Mračí sa a počujeme hrmenie.
Ideme ďalej cez Kolačno a Ondrášovú.
OŠK - Automotoklub Veľký Palino dostáva defekt. Trojica Majka, Peter
Klíž pozdravuje všetkých a Stano idú ďalej cez Hlboké až na obrázok
priaznivcov motorizmu a zároveň Vás (sedlo Plešovica) a popri Krniciach domov.
pozýva na motocrossový závod na našu Palino zalepí dušu na bicykli, ale dier je
domácu trať v Ješkovej Vsi na Brodoch, viac. Kašleme na to, tlačíme. Z cyklistiky
kde by sa mal podľa kalendára Slovenskej sa stáva pešia túra.
motocyklovej federácie uskutočniť dňa
Dažďu sme sa vyhli, cesta v lese je však
22.8.2021 v poradí tretí závod Slovenského už mokrá, končíme špinaví a spotení. O 16pohára v motocrosse a zároveň Medziná- tej hodine prichádzame naspäť. Napriek
rodné majstrovstvá Slovenskej republiky problémom to bol pre všetkých príjemný
mládeže. Príďte prežiť príjemnú športovú deň v dobrej spoločnosti. Urobili sme nienedeľu a povzbudiť súťažiacich jazdcov.
čo pre zdravie a udržujeme sa v kondícii.
Prezident OŠK – Automotoklub Vidíme sa opäť niekedy na bicykloch aj
Veľký Klíž Bc. MIHALEJE Rudolf s vami? 
Emil Sasko

CYKLOTORTÚRA

POZVÁNKA

MTBIKER Hornonitrianska enduro séria 2021
Aj vlani sme vám, milí čitatelia, prinášali informácie o tradičných aj o tých menej
známych športoch, ktorým sa naši mladí venujú. Spomínate na cyklotrail? Sú to preteky v horskom teréne, kde nahor musíte urobiť výšľap a potom sa spustiť zjazdom čo
najrýchlejšie nadol. Takto niekoľko krát a meria sa celkový čas. Vlani pretekal Samuel
Bielich, ale pre nedoliečené zranenie toho roku ešte nesúťažil.
Aj tento rok beží MTBIKER Hornonitrianska enduro séria. Adam Bielich a jeho bratranec Tobias Bielich sa zúčastnili prvých dvoch kôl. Séria začala 13.júna prvým kolom
v Drozdove, ktoré je nám skôr známe ako lyžiarske stredisko. Tu sa na štart postavilo
rekordných 129 pretekárov. Na stránke tohto podujatia som zistila, že našim chlapcom
sa darilo, hoci to neboli pódiá. Tobias bol v kategórii Juniori na 7.mieste.
Druhé kolo bolo 4.júla v Partizánskom na tzv. Baťových trailoch. Tu štartovalo 140
pretekárov, deň predtým sa šli 3 skúšobné rýchlostné zjazdy. Aj tentoraz sa chalanom darilo, veď nie všetci preteky dokončili. Tu bol Tobias deviaty a Adam za ním na
12.mieste. Ozaj dobré výsledky.
Séria bude pokračovať ešte vo Veľkej Lehôtke 5.septembra a v Bojniciach 3.októbra.
Držte im palce aj vy, aby do cieľa prišli a hlavne bez zranenia.
Ing. Zuzana Holáková
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FUTBAL
A – mužstvo

Po predchádzajúcich dvoch súťažných
ročníkoch, ktoré boli anulované sa dlho čakalo, kedy sa opäť vráti život na futbalové
ihriská. Aj na našu Hôrku. Niekedy koncom
júna sa odohral prvý skúšobný (prípravný)
zápas s mužstvom Slažian (výsledok sme do
redakcie nedostali).
Pozvánku na zápas „starých pánov“ prijali
naši futbalisti zo Slažian. Tam sa v sobotu
10. júla na ihrisku tamojšieho OFK konal 10.
ročník súťaže vo varení gulášu „Slažiansky
kotlík“. Sprievodným programom podujatia bol aj zápas „starých pánov“. Domáci si
pozvali našich futbalistov. Je pravda, že od
starých pánov sú ešte trochu ďaleko, veď
viacerí, čo hrali, sú ešte aktívni futbalisti, no
v tomto prípade to vôbec nebolo dôležité.
Vyhrali domáci v pomere 5:2. Za Veľký Klíž
skórovali Marek Najman a Štefan Kučera.

– pm –
••••••••••••••••••••••••
OFK Bošany - OŠK Veľký Klíž 3 : 0 (2 : 0)
Dňa 18. júla 2021 sme odohrali zápas
na ihrisku OFK Bošany v rámci Pohára Obfz
Prievidza, hraného na jeden zápas. Po dlhej
pauze spôsobenej známymi okolnosťami,
bolo dané stretnutie vhodnou prípravou pred
novou sezónou. Domáci boli lepší v práci
s loptu a v prvom polčase nesmierne efektívny, keď z troch striel skončili dve nechytateľné v našej bráne. V druhom polčase sme
hneď v úvode mohli aj vyrovnať, obe šance
zostali nepremenené. Hráči Bošian do konca
zápasu pridali tretí gól a postúpili do 2. kola
pohára. Naša púť sa v ňom prehrou skončila.
Zostava OŠK: Meluš - Chrenko I., Stanko
Marek, Kučera J., Gahér P., Marko M., Bielich
P., Urban T., Maťašeje V., Kopál Ľ., Minár P.
Striedali: Stanko Martin, Vavák A., Kučera
Š., Žikavský D. 
MaS
••••••••••••••••••••••••
VII. futbalová liga mužov – skupina B
Jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022
13.kolo (predohrávka)
25.júla Veľký Klíž – Podlužany 2:1 (1:0)
góly OŠK – Štefan Kučera - 2
Skôr ako sa začalo hrať na Hôrke konala
sa spomienka na štyroch futbalových hráčov,
funkcionárov a fanúšikov, ktorí v poslednej
dobe odišli do večnosti. Minútou ticha si
všetci uctili Antona Hrdého, Mariána Dobiaša, Romana Hlavačku a Vincenta Boldiša.
Samotný zápas priniesol pekné futbalové
momenty. Tí, ktorí prišli, určite neľutovali.
V prvom polčase sme mali územnú prevahu
s viacerými šancami na gól. Vynikal najmä
agilný Štefan Kučera. Tomu sa napokon aj
podarilo otvoriť skóre zápasu. Nástup do
druhého polčasu bol vydarený. A bol to opäť
Štefan Kučera, ktorý druhým gólom upevnil naše vedenie. Zdalo sa, že o zápase je
rozhodnuté. Zdramatizovali ho hráči hostí.
Podarilo sa im znížiť na rozdiel jedného gólu.
Domáci znervózneli. Nasledovali šance na
oboch stranách, no domácim sa napokon
víťazstvo podarilo ubrániť a tak vstúpili do
súťažnej sezóny víťazstvom. 
–pm -
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