Kresba Mária Orthová - Maťašeje

Významným dňom pre priaznivcov motokrosového športu
bola štvrtá augustová nedeľa. Na domácej trati, v Ješkovej
Vsi na Brodoch, sa konalo medzinárodné podujatie s veľkou
účasťou pretekárov, ale i divákov. Jazdci nášho OŠK AMK
dosiahli pekné výsledky. Jedným z nich bol Andrej Stanko,
ktorý vo svojej kategórii dosiahol 4. miesto.
(Viac o podujatí na str. č.6.)
Foto -Veronika Halmová

ROK BOŽIEHO SLOVA
(2. časť)

Svätý Otec František vo svojom apoštolskom liste, ktorý venoval Božiemu slovu,
používa tri obrazy zo Svätého písma.
Hneď v úvode je to príbeh emauzských
učeníkov, ako ho zaznamenal svätý Lukáš
vo svojom evanjeliu. Dvaja učeníci odchádzajú z Jeruzalema do Emauz. Sú sklamaní
a smutní z toho, čo sa stalo ich milovanému
Učiteľovi a Majstrovi, Ježišovi Kristovi, na
Veľký piatok.
Nespoznajú ho, keď sa k nim na ceste
pripojí. Na otázku, prečo sú takí smutní,
mu porozprávajú o svojej bolesti. On ich
vypočuje a začne hovoriť. Cítia, že z toho neznámeho hovorí srdce. Počas dlhej
spoločnej cesty sa v nich začína zmena.
Sklesnuté hlavy sa dvíhajú, ochabnuté
nohy kráčajú pružnejšie, do očí sa vracia
iskra života. A najmä – rozhoria sa im srdcia.
Rozhoria sa natoľko, že na rázcestí

Mesačník občanov Veľkého Klíža

k Emauzom pozvú neznámeho: „Pane,
zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa
už schýlil“ (LK 24,29). On prijme pozvanie.
Vojde dnu a sadne si k stolu. Vtedy sa im
dá poznať. Po jeho odchode si hovoria: „Či
nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou
rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk
24,32). Tá premena! Ľudia, ktorí boli na
dne, smutní, sklamaní, zatrpknutí, zrazu
horia nadšením. Takúto radikálnu zmenu
v nich vyvolalo počúvanie Božieho slova.
Druhá udalosť je z Knihy Nehemiášovej. Izraeliti po návrate z babylonského
zajatia našli spustošenú vlasť. Miestodržiteľ Nehemiáš a kňaz Ezdráš viedli národ
k obnove svojej krajiny. Podarilo sa im
(Pokračovanie na str. č. 3)

s rokom si cez prázdniny ruky podali a zistili, že
Rletnýokby denný
si radi zatancovali. Ten mladší navrhol: „Začína sa
tábor vo Veľkom Klíži pre priaznivcov tanca.
Som plný nedočkavosti a očakávania, rád by som tam
šiel.“ A ten starší s rovnakou intenzitou hlasu nadšene
vykríkol: „Hurááá. Ja som už na takom bol vlani a bol to
nádherný zážitok plný tónov hudby, slniečka, prírody,
pohybu a radosti.“
Tak poďte teda spolu so mnou, milí čitatelia Nového Clusu,
do letného tábora a pozrieme sa, čo sa to tam dialo. Tak

TANCUJÚCE LETO

Záver úspešného letného tábora.
Foto – Ing. Anton Stanko

číslo 8.

rok 2020

ročník XXV.

ako aj minulý rok, poriadala ho Katarína Konušíková, Dis. art pod záštitou miestneho
obecného úradu od 20.07. do 24.07.2020
v kultúrnom dome. Túto možnosť využilo
14 detí. Medzi 13 dievčatami bol aj jeden
džentlmen. Najmladšia tanečníčka mala 4
roky a najstaršia jedenásť.
Básnik Milan Rúfus v jednej básni píše:
„Deti strážiť, to je drina
Božie klbká nepokoja,
neposedia, nepostoja,
robia ako radosť káže,
premôžu ňou všetky stráže.“
(Pokračovanie na str. č. 3)

Letné kino MAS 2020

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie, združenie verejno-súkromného partnerstva,
pripravila v roku 2020 pre členské obce už tretí ročník podujatia „Letné kino“. Každý prázdninový piatok sa premieta v niektorej z obcí okresu Partizánske – územia MAS
Stredné Ponitrie. Spolupráca obcí a združenia spočíva pri realizácii bezplatnej projekcie
v tom, že obce si vyberajú film, ktorý sa bude u nich premietať, zabezpečia prevoz,
stavbu konštrukcie a inštaláciu plátna, MAS-ka objednáva od distribučnej spoločnosti
film, zoženie zvukára a techniku, hradí náklady vzniknuté obstarávaním filmu a ozvučenia. Vo výbere filmov dávame prednosť českej a slovenskej kinematografii. U nás vo
Veľkom Klíži sa premietala česká komédia Sezn@mka.
Ihrisko na Hôrke pod urastenými borovicami uvítalo v piatok 14. augusta o 20,30 hod.
okolo päťdesiatky divákov. Avizované prehánky sa našťastie nekonali a premietanie sa
uskutočnilo bez dažďových kvapiek. Smädní a hladní návštevníci letného kina sa mohli
občerstviť v bufete. V ponuke boli dokonca aj neodmysliteľné pukance!
Ing. Tatiana Sasková
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V mesiaci august 2020 oslávili svoje jubileum títo naši spoluobčania
Ing. Anton Stanko
– 60 rokov
Pavel Španko
– 60 rokov
Ing. Štefan Poliačik
– 60 rokov
Rudolf Bielich 
– 70 rokov
Božena Chvojková 
– 70 rokov
Mgr. Margita Dzianová 
– 80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Emil Kňazeje 
– 81 rokov
Alžbeta Luciaková 
– 81 rokov
Mária Kostolná
– 85 rokov
Katarína Kňazeová 
– 87 rokov
Mária Dobiašová 
– 87 rokov
Karol Smatana 
– 87 rokov
Imrich Varga 
– 87 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu

V júnovom čísle nášho mesačníka sme si
všimli iniciatívu šikovných žien v časti obce
Klížske Hradište, ktoré vyplnili prázdne
miesta vedľa chodníka po krušpánoch.
Na podnet jednej z nich dala obec zrekonštruovať pákovú
dedinskú studňu, ktorá bola
vždy dobrým zdrojom pitnej vody a pre
gazdov aj na napájanie domáceho dobytka.

Mechanizmy, klapky doslúžili, bola nutná
výmena častí za nové. A tu chcem upriamiť pozornosť na ochotných ľudí, ktorých
som pri rekonštrukcii oslovil. Bolo treba
„pumpu“ rozobrať a podľa už opotrebovaných súčastí
zakúpiť nové.
Pri demontáži
ochotne pomohol Ľuboš Spišiak, ktorý sa
dakedy vodárenským údržbárskym prácam
aj so svojím otcom venoval. Následne sa
uvažovalo s výmenou pozinkovaného sacieho 6/4 potrubia, na ktoré by bolo potrebné narezať závit. To prisľúbil ochotne Jozef
Blaho, že má závitnicu a závity nareže. Pri
náhodnom stretnutí s Ferdinandom Tresterom padla reč na rekonštrukciu studne.
A z jeho profesijnej skúsenosti odporučil
nie pozinkovanú oceľovú rúru ale plastovú.
No na ňu bolo potrebné privariť plastové
tvarovky s potrebným závitom. Rozhodli
sme sa pre trvácnejšie potrubie a keďže má
špeciálnu zváračku, tieto práce aj vykonal.
Zostávalo už len samotné zmontovanie
jednotlivých častí a pumpu spustiť a upevniť na veko studne. A tu sa znovu prejavila
ochota oslovených – Stanislava Adamusa
a Vladimíra Ondřiška (na snímke starostu
obce). Prvý menovaný sa týmto prácam
v minulosti odborne venoval.
Takže funkčná pumpa na studni, vďaka
ochote spomínaných spoluobčanov, môže slúžiť všetkým pre úžitkové účely, na
polievanie výsadby a zelene na obecných
i súkromných priestranstvách.
Ing. Anton Stanko, starosta obce

SPOMIENKA

PEDIKÚRA ZANA

TAKÁ OBYČAJNÁ STUDŇA

8.6.2020 Kristína Novotná, rodičia Sandra
Poliaková a Martin Novotný

8.8.2020 Katarína Konušíková, Dis. art.
a Ing. František Meluš

Gabriela Kleštincová, rod. Kňazeová

* 28.10.1954 † 26.7.2020

SPOMIENKA

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
V našich srdciach zostaneš stále s nami.
So zármutkom v srdci sme si 22.augusta 2020 pripomenuli
smutné štvrté výročie,
čo nás vo veku 77 rokov
navždy opustil milovaný manžel, otec starý
a prastarý otec

Vendelín Bielich

S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 21.augusta sme si
pripomenuli 5.výročie od
chvíle , kedy nás opustila
naša milovaná mamina
a drahá starenka

Mária Mlynaříková
Svetlo večné
nech ti svieti.

číslo 8/2020

Neplačte nado mnou,
len tichý sen mi prajte,
a spomienku na mňa
si v srdci uchovajte.
Dňa 5. septembra 2020 si pripomíname
10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca

Štefana Bielicha

z Ješkovej Vsi
S láskou spomína celá
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 7.7.2020 uplynulo 30 rokov, čo nás
navždy opustila naša
matka a starká

Františka Dobiašová
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
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Už nepočuť po dome otcov,
dedkov a pradedkov hlas,
nepríde medzi nás, deti, vnúčatá
a pravnúčatá si nepohladí
a nepovie: drahí moji,
mal som vás rád.
S kytičkou kvetov budeme
nad tvojím hrobom stáť,
modliť sa, ticho spomínať.

Mobilná pedikúra
v pohodlí Vášho domova.
Objednávky:
0918 689 469, Veľký Klíž 85
Doprajte si ošetrenie chodidiel
mokrou pedikúrou!

• dezinfekcia chodidiel, zhodnotenie
chodidiel
• kúpeľ chodidiel v morskej soli
• odstránenie hyperkeratózy – odstránenie zhrubnutej kože
• úprava nechtov a nechtových valov
a kožičky
• prípadné ošetrenie kurieho oka, mozoľov a otlakov, ošetrenie zarastajúceho
nechtu
• lakovanie nechtov zdarma nad 60 rokov,
poradenstvo
• zapracovanie výživného krému do chodidiel krátkou masážou
Dňa 14.8.2020 si pripomenieme 30.výročie
smrti nášho otca, dedka a pradedka

Ondreja Húdoka

S láskou v srdci spomína
dcéra Anna s manželom,
syn Marián, vnučka Júlia
s manželom a pravnúčatá
Filip, Ondrej a Eliška Anna,
vnučka Martina s manželom
a pravnúčatá Šimon a Oliver.

číslo 8/2020
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Udalosti, Postrehy a Novinky v skratke

 Dvadsaťšesť členov Klubu dôchodcov sa stretlo v pondelok 3.
augusta na svojom pravidelnom stretnutí. Malo slávnostný ráz.
Jedna členka z Ješkovej Vsi oslavovala 70-tku,75-ku oslavoval
rodák z tejto obce žijúci v Klížskom Hradišti.
Na schôdzi, okrem iných praktických záležitostí, sa hodnotili
pobyty členov v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach aj v Turčianskych Tepliciach.
Výbor klubu nechýbal medzi gratulantmi, ktorí blahoželali starostovi k životnému jubileu.
❖ ❖ ❖
 Magická atmosféra novorománskeho kostola Panny Márie
Kráľovny Anjelov na Sádku hostila v sobotu 22.augusta sláčikové
kvarteto Mucha Qartet z Bratislavy. Hráč na 1.husle, Juraj Tomka
z Partizánskeho, uvádzal a krátko predstavil diela Beethovena,
Schumanna a ďalších autorov dôb minulých. Je vzácne vypočuť
si vážnu hudbu v kvalitnom podaní na domácej pôde. Prekvapivé
bolo tiež zistenie, že na koncerte sa stretlo niekoľko poslucháčov
aj z našej obce.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil Peter Maťašeje

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v našej obci
Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec národnej rady SR s kolegom poslancom národnej rady SR a podpredsedom strany SMER SD
a poslancom mestského zastupiteľstva v Prievidzi Ing. Richardom Takáčom boli na
návšteve v našej obci.
V piatok na okružnej jazde po Trenčianskom kraji prešli spolu 139 km a 2000 metrov
výškových. S plánovanou návštevou aj našej obce a Michalovho vrchu na bicykloch som
sa dozvedel pri stretnutí na koncerte dychových hudieb v Nadliciach v nedeľu 9.8.2020,
kde som sa s pánom Baškom stretol. Termín 14.8.2020 - piatok - sa stal nakoniec realitou. Pán predseda udal polohu z Turčianok a následne sme sa stretli pri kultúrnom
dome. Čerstvými koláčikmi návštevníkov pohostila vedúca hostinca Mária Šusterová. V
debate so starostom obce sa obaja zaujímali o históriu obce, vybavenosť a samozrejme
nevynechalo sa ani posúdenie stavu cesty v správe TSK s návrhom postupov a riešení.
Obaja vyjadrili svoje dojmy, že je to pekná a čistá podhorská obec nášho kraja.
Po spoločnej fotografii sa cyklisti nasmerovali cca o 17,00 hodine na Michalov vrch. Po
priblížení ich ďalšej plánovanej trasy na
turistickej mape pred kultúrnym domom
pokračovali z Vrch hory na štátnu cestu
Aj v mesiaci september ešte máte možUherce - Skýcov a po nej do Topoľčianok,
nosť zapojiť sa do našej čitateľskej súťaže
kde bol cieľ ich cykloturistického dňa. Odo „naj“ pohľadnicu. Doznieva leto, viacerí
tiaľ pán predseda Baška poslal starostovi
sa dozaista ešte niekam chystáte. Naša
obce ďakovnú SMS za privítanie, pohoszbierka pohľadníc utešene rastie, ale –
tenie a ďalšiu navigáciu.
možno v nej chýba ešte tá Vaša. Red.
Ing.Anton Stanko

Skúsite ešte?

R O K B OŽ I E H O S LOVA (2. časť ) 

(Dokončenie zo str. č. 1)

zapáliť v ľuďoch plamienok nadšenia. V priebehu necelých dvoch mesiacov opravili brány
a hradby Jeruzalema. Všetci mali radosť z vonkajšej obnovy.
Ešte potrebnejšia však bola obnova vnútorná. Nehemiáš zvolal ľudí na nádvorie chrámu
a predstúpil pred nich kňaz Ezdráš. Čítal a vysvetľoval Sväté písmo od skorého rána až do
poludnia. Pozornosť všetkého ľudu bola upretá na knihu Božieho zákona Ezdráš velebil
Pána Boha, ľudia dvíhali ruky k nebu a volali: „Amen, amen.“ Padli na kolená a klaňali sa
Pánu Bohu.
Všetci prítomní plakali od dojatia, keď počúvali Božie slovo. Na to im Ezdráš a Nehemiáš
povedali: „Dnešný deň je zasvätený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte. Veď radosť
z Pána je vaša sila!“ (Porov. Neh 8,9-10).
Tretia udalosť je v knihe Zjavenie svätého Jána. Svätý Ján počul hlas z neba: „Choď,
vezmi knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.“ Šiel k anjelovi a ten mu povedal:
„Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med.“ A Ján
pokračuje: „Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká
ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou“ (Porov. Zjv 10,8-10).
Svätý Otec František vysvetľuje tieto slová takto: „Sladkosť Božieho slova nás núti, aby
sme sa oň podelili s tými, ktorých v živote stretáme, aby sme vyjadrili istotu nádeje, ktorú
obsahuje. Horkosť sa nám zasa často ponúka, keď si overíme, aké je pre nás ťažké dôsledne žiť podľa neho, alebo konkrétne zakúsime, že je odmietané, pretože sa nepovažuje za
schopné dať životu zmysel“ (Aperuitillis, bod 12).
V závere nás Svätý Otec povzbudzuje, aby nám Božie slovo nezovšednelo. Ale máme sa
Božím slovom živiť a podľa neho si vytvárať správny vzťah k Pánu Bohu i k našim blížnym.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

TANCUJÚCE LETO
(Dokončenie zo str. č. 1)

Ale Katka deti výborne zvládla, mala aj
pomocníčky,žiačky 8.a 9.roč. Základnej
umeleckej školy v Hornej Vsi a aj svoju
sestru. Deti prichádzali do tábora denne
medzi 7.00 až 8.00 hod. O ôsmej začínali
rozcvičkou a po nej sa učili rôzne druhy
chôdze po priestore spolu so správnym
držaním tela. Prišiel čas na desiatu. Potom
si povedali čo – to o konkrétnom charaktere
tanca. O dobe v akej sa tancoval ten ktorý
tanec a ako sa postupne vyvíjal. Učili sa
kroky a prvky z konkrétneho tanečného
štýlu. Tvorili tanec a tiež sa hrali rôzne
pohybové hry. Išlo sa na obed a počas poobedňajšej pauzy využívali malé ihrisko
a vo štvrtok boli na Hôrke.
V pondelok začínali Pravekom: Kroky – skoky a ich účely. Príležitosti pre tanec a tvorba
tančeka. V utorok prišiel na rad ľudový
tanec: História a kroky. Staršie dievčatá
sa naučili dva základné motívy cifrovania.
Streda patrila baletu. Rozprávali sa o jeho
vzniku a naučili sa aj niekoľko baletných
krokov, spolu s francúzskou terminológiou.
A vo štvrtok bol na programe moderný
tanec. Okrem teórie prišla na rad aj prax
a dievčatá sa naučili dva tance, jeden pre
mladšie a druhý pre staršie dievčatá. No
a v piatok bol ten slávnostný deň, keď mali
mať verejné vystúpenie. Nielen rodičia
a súrodenci, ale aj tety, babky a ujovia boli
pozvaní. Rúčky sa potili, srdiečka rýchlejšie
bili, ale deti nemuseli mať strach. Bol to ich
deň. Všetci boli v očakávaní, či sa ich tance
budú najbližším páčiť, či ich pochvália,
pretože toto vystúpenie bolo zároveň aj
slávnostným ukončením letného tábora.
Deti si tábor užili, boli smutné, že už končí,
nakresleným obrázkom poďakovali tete kuchárke za chutné obedy a ja chcem v mene
detí tiež poďakovať Márii Hlaváčekovej za
prípravu jedla, starostovi za poskytnuté
priestory a Katke Konušíkovej, DiS. Art.
za zorganizovanie tanečného tábora, za
nekonečnú trpezlivosť s deťmi a veľké
a chápajúce srdce. Katka sa medzitým vydala a zmenila priezvisko na Melušová.
K sobášu jej srdečne blahoželáme a veríme,
že vo Veľkom Klíži sa aj budúci rok leto
opäť roztancuje.
Anna Húdoková
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Na návšteve v archívoch

číslo 8/2020

Našli sme aj odvolávku na oveľa staršie
dokumenty. Vlastniť krčmu bolo veľkou
výsadou, lebo krčmár nemusel na panské
Keď sme sa minule pozreli na Tereziánsky urbár, sľúbili sme, že chodiť a ešte mu zemepán vyplácal peniaze. „Ak gruntový pán
sa k nemu vrátime a niektoré detaily si pozrieme podrobnejšie. podľa artikuly 36 z roku 1550 krčmu svoju niektorému zo svojich
Urbárska dohoda bola zložená z deviatich hláv, ktoré sa delili na poddaných zverí, taký poddaný pokiaľ čapuje, alebo krčmárom
paragrafy. V nich boli uvedené práva a povinnosti. Viaceré z nich je, od dlžnej týždennej roboty oslobodený má byť a okrem toho
určite stoja za našu pozornosť. Dnešným slovníkom by sme pove- má jemu pán od jedného každého čapovaného sudu štyri peniaze
dali, že v mnohom upravujú majetkovoprávne a pracovnoprávne vyplatiť.“
vzťahy medzi poddanými a zemepánmi.
Pozornosť zaujme aj časť O výstupkoch poddaným zakázaných
Časť O dôchodkoch a úžitkoch, ktoré poddaným prislúchajú a o ustanovenom trestaní, kde bolo zakotvené trestanie: „§14
hovorí o tom, za akých podmienok si môžu poddaní vziať niečo Ak poddanému na panskú robotu príchod sa prikáže a ten skrze
z panskej hory. Aby si poddaní mohli kúriť potrebovali dôležitú svoju nedbanlivosť ju zamešká, vtedy zvítaním dvanástimi ranami
surovinu, akou drevo bezpochyby je. Lesy patrili zemepánom, palicou nech je trestaný.“
tak Urbár dohodol, že poddaní môžu slobodne zbierať suché a na V archívnom Urbáre sme našli tabuľku (viď priložená foto) s mezemi ležiace drevo na oheň. Kde sa také suché a na zemi ležiace nami sedliakov žijúcich v Osade Koloss ako i s jednotlivými položdrevo nenachádza, tam môžu zo surových stromov drevo rúbať, kami, čo majú odvádzať a ako dlho majú na panskom pracovať. Ako
ale len pre svoju vlastnú domácu potrebu a len zo stromov, ktoré hovorí kapitola O poddanských dávkach „ §1 Každý jeden poddaný
nie sú ovocné. Pri stavbe domu Urbár hovoril, že poddaný, ktorý a želiar, ktorí osobitne svoje domy majú, povinní sú svojmu zemá grunt, si môže zadarmo rúbať, ale s tou podmienkou, že len mepánovi každoročne jeden zlatý ako nájomné platiť vo dvoch
tie stromy zotne a odvezie, ktoré mu zemepán vyznačí.
termínoch, to jest pol zlatého na svätého Juraja a pol zlatého na
Kapitola O robotách a iných službách poddanských je plná pra- svätého Michala, naproti tomu želiari, ktorí svoje domy nemajú,
covných povinností poddaných, ale aj benefitov za dodržiavanie túto činžu platiť nebudú povinní. (Koľko bola hodnota peňazí? Za
dohody. Hovorí: „§1 Každý jeden poddaný od každého jedného 1 zlatý sa dal kúpiť 1 pár čižiem alebo jeden prezimovaný včelín,
sedliackeho gruntu povinný bude svojmu gruntovému pánovi prípadne jedno mladé teľa - jednoročné už stálo 3 zlaté.) §2 Každý
v každom týždni jeden celý deň, to jest od východu až do západu poddaný, ktorý celý grunt má, je povinný svojmu zemepánovi každoročne dávať dve kuriatka, dva kopúny (kohúty), 12 vajec, jednu
slnka (niekedy z týchto čias by mohla
holbu topeného masla,
byť trávnica – Sadaj slnko sadaj), ale tak,
ktorý však polovicu,
aby sa chôdza do práce i z práce ako aj
štvrtinu alebo osminu
čas ku nakŕmeniu a napojeniu zápražgruntu drží, ten podľa
ného dobytka potrebný, do tohto času
príslušného rozdielu
počítal s dvoma dobytkami slúžiť. §2 Ak
rovným spôsobom také
by medzi zemepánom a poddaným hádvyššie menované veci
ka alebo nejaký spor povstal, ohľadom
dávať bude povinný.
toho, koľko času na chôdzu do práce
§3 Mimo vyššie mea z práce by sa jemu počítať malo, vtedy
novaných dávok budú
stoličná vrchnosť má určiť, koľko času
poddaní z tridsiatich
má sa poddanému na prejdenie danej
celých gruntov povinvzdialenosti počítať. §5 V čase kosenia
ní svojmu zemepánovi
alebo žatvy môže zemepán dvojnásobnú
každoročne jedno teľa
prácu tak so záprahom, ako aj robotu na
dávať. §7 Ten poddapešo bez dobytka rozkázať, avšak s tou
ný, ktorý veľký kotol
výnimkou, aby sa dupľovaná robota
na pálenie vlastní
potom z roboty iných týždňov odpočía taký kotol skutočne
tala. Čo sa ale takej dupľovanej roboty
užíva, je povinný zaň
týka, hospodár držiaci celú usadlosť
zemepánovi dva zlaté
smie nanajvýš jeden deň so záprahom
každoročne platiť.“
alebo dva dni na pešo navyše odpraco- Osady Koloss - urbárska tabuľa.
V ľavej časti tabuľky
vať. §7 Ak by pre veľký dážď alebo inú
vidíme menný zoznam
ťažkosť panská robota nemohla sa vykonať, vtedy tá časť dňa, sedliakov a hneď vedľa je uvedená veľkosť gruntu. Zaujímavosťou
v ktorej sa robota síce začala, ale pre vyššie menovanú prekážku je, že grunt sa nedelil na stotiny alebo podľa počtu dedičov na
zanechaná by bola, do povinnej práce má byť započítaná. Ak by rôzne ikstiny, ale vybrali si celok 32. Menšie časti gruntu boli
poddaný celý deň nič nerobil, ale na panský rozkaz by do roboty určované v 1/32, napr. pol gruntu tak môžeme nájsť napísané ako
aj tak prišiel a zase sa domov z vyššie menovaných príčin vrátil, 16/32. Ďalej uvádzame čísla, ktoré platili pre celý grunt. Ak bol
vtedy sa k robote len jedna a druhá cesta má počítať a pripísať. tento menší, pomerne menšie boli aj ostatné hodnoty. Veľkosť
§12 Mimo vyššie menovanej obyčajnej roboty povinní sú poddaní jedného gruntu zodpovedala poľu, kde sa dali vysiať 2 prešporsvojmu zemepánovi každoročne jedenkrát na jednu ďalekú cestu ské merice obilia. Rovnako koľko semenných rolí a aké veľké má
s vozom ísť, pri ktorej však robotné povinnosti zostávajú zacho- lúky – táto veľkosť sa určovala tým, koľko dokáže jeden kosec za
vané. Čokoľvek sa na mýtach, tridsiatkoch, prevozoch, mostoch deň skosiť. Ďalej sú uvedené povinnosti poddaného. Ako prvé je
a na iných podobných miestach, ako aj v hostincoch za ubytovanie zapísané, koľko dní musel odrobiť – 52 dní (čiže jeden týždenne)
poddaný utratí, to všetko povinný je sám pán gruntový zaplatiť.“ s lichvou (dobytkom) alebo namiesto toho bolo potrebné robiť
V Urbáre ďalej nachádzame aj zmienku o dedičstve. Ak zomrel pešo (ručne) 104 dní. Ďalší stĺpec je predpísaný deviatok – čiže
poddaný, ktorý zanechal siroty, majetok zdedili rovnou mierou platba za nájom, rukou je doplnené slovo „penise“ čiže deviapozostalí, grunt sa delil na drobnejšie diely. Ak by pozostalí tok odvádzaný v peniazoch nie v naturáliách. Posledná skupina
nemali potomkov, potom sa panskí úradníci obrátia na stolicu, hovorí o ročných dávkach, ktoré museli odvádzať – napríklad už
aby súd podľa stoličného práva vyniesol rozsudok. Zaujímavý spomínané vajcia, sliepky alebo maslo.
Informácie na internete vyhľadal
je §, ktorý hovoril o tom, že „poľovanie, odchyt vtákov a lov rýb
Ing. Marek Švirloch
v akýchkoľvek rybníkoch a riekach poddaným bude silno a ostro
Spracovala Mgr. Marcela Švirlochová
zakázané, pretože táto sloboda k panskému právu prináleží
a samotným pánom je zanechaná.“
Pokračovanie v budúcom čísle

časť 5.
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TÁTO PL ATÍ

Je to už niekoľko rokov, čo Mgr. Mária Zajacová prišla s myšlienkou urobiť pásmo
s témou tradičnej svadby u nás (o samotnej
premiére sme priniesli príspevok). S tým
súviselo hľadanie a výber materiálu, textov,
piesní a keď už toto bolo „hotové“, bolo
treba osloviť vhodných protagonistov na
realizáciu diela. Aká by to bola svadba bez
nevesty a ženícha? Vhodnými kandidátmi
boli dvaja mladí ľudia, ktorí mali k sebe
blízko. Obaja boli tejto myšlienke naklonení
od začiatku. Poznáte ich – Katka Konušíková
a Ferko Meluš. Obaja pracovali a tak skúšky
sme prispôsobovali ich voľnému času. Svoj
voľný čas venujú aktivitám vo viacerých
oblastiach. Sú členmi KST Ostrá Veľký Klíž a
tiež DHZ Klížske Hradište. Katka číta v kostole. Svoje umelecké vlohy zúročila tak, že
nacvičila tance do programu pri pochovávaní basy. Dôchodkyne s ním vystúpili
aj v akcii Jeseň je dar. Zorganizovala už
dvakrát letný tanečný tábor pre deti. Je
teda pochopiteľné, že pod palec si vzala

K vyznamenaniu
blahoželáme!
Mimoriadne cenné a pozoruhodné
ocenenie sa dostalo nášmu spoluobčanovi z časti obce Klíž. Známy je ako
výborný záhradkár, chovateľ a tiež je
členom Klubu Slovenských turistov,
kde vždy pôsobil a pôsobí veľmi aktívne. Nie všetci ale vedia, že je aj
členom Klubu vojenských výsadkárov. Zúčastňuje sa rôznych aktivít
a podujatí, ktoré toto združenie
vojenských veteránov organizuje.
Preto nás možno ani neprekvapila
správa o vzácnom ocenení, ktorého
sa mu dostalo.

aj tanečné vystúpenia družičiek v časti
rozlúčky nevesty s družičkami. Ferko tiež
aktívne vystupuje na fašiangy a svojím
dielom prispieva k fungovaniu areálu futbalového ihriska, v čom mu Katka výdatne
pomáha.
Predstavenie „Tradičná svadba
u Richtárov“ malo úspech doma ale
aj v iných obciach, kam sme zavítali. Celkom štyrikrát si Katka a Ferko
vyskúšali, aké to je byť nevestou
a ženíchom, lúčiť sa s rodičmi a dostať od nich požehnanie. Koncom
júla, na pravidelnej skúške Chor de
Clus v kultúrnom dome, nás obaja
prišli poprosiť, aby sme im spievali
počas pešej cesty od Melušov do
kostola. Nedalo sa nesúhlasiť. Veď
je to už poriadne dávno, čo sme
svadobný sprievod po dedine naposledy videli, pravda? A nadišiel
deň D – 8.8.2020. V tento pekný
slnečný deň s magickým dátumom
sme s radosťou splnili ich želanie
a odprevadili ich do kostola spolu

s Kližanmi veselými spevmi. Tam si títo
dvaja mladí ľudia povedali skutočné ÁNO
a toto už platí. Všetci sme Katke a Ferkovi
popriali, aby v láske vydržali tak, ako si
vzájomne pred oltárom nášho Pána sľúbili.
Ing. Zuzana Holáková

Na začiatku spoločnej cesty
životom...
Foto – Ing. Anton Stanko

H A SIČSK Á SVA DOBNÁ CESTA

8.8.2020 – magický dátum, keď si svoje ÁNO povedala dvojica našich mladých hasičov,
Katka a Ferko. O týždeň nato sa konal dvojdňový hasičský zájazd, ktorý sme im venovali
ako malú svadobnú cestu.
Naša prvá zastávka bola v obci Hronsek, kde sme si so záujmom prezreli drevený artikulárny
evanjelický kostol zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Podrobný
výklad histórie nám podala samotná pani farárka. Nasledoval dlhší presun do obce Tisovec,
kde už bola pre mladomanželov a ich hasičský doprovod pripravená jazda parným
vláčikom až do sedla Zbojská. Vláčik nás
najskôr previezol dlhým tunelom v absolútnej tme, čo sa neobišlo bez smiechu
a vtipných poznámok. Vláčik celou cestou
fučal, dymil, púšťal sadze, ktoré si mnohí
brali nechtiac so sebou. Ale nakoniec to
zvládol a úspešne nás vyviezol do cieľa.
Sedlo Zbojská nás privítalo svojím salaKlub výsadkových veteránov Prosšom, kde si na svoje prišli všetci. Skvelé
tějov udelil dňa 22.júna ZLATÝ ODa výdatné porcie jedál nemali chybu. Mladí
ZNAK VÝSADKOVÉHO VETERÁNA
si ešte dali jazdu na koči, a tým vyčerpali
čat.v.v. Benjamínovi Korcovi za
všetky možnosti dopravy. Rozhľadňa Zvonička oproti salašu patrí k najkrajším na
vynikajúcu službu u výsadkových
Slovensku, okrem strmých schodov zaujala
jednotiek a aktívnu činnosť v Klube
aj informáciami z histórie a zvieratami.
Výsadkových veteránov.
Cesta do Lučenca ubiehala s občasným
dažďom, ktorý nás čakal aj pri ubytovaní
Text a foto - Peter Maťašeje
v meste. V nedeľu nás privítal zámok Halič
– klenot Novohradu. Málokto tušil, že existuje, o to väčším prekvapením pre väčšinu
K letu patria výlety, návštevy a stanovačka. Občianske združenie Ježko bol. Zámok je v súčasnosti po rozsiahlej
Ochranárik organizovalo prázdninovú stanovačku s bohatým programom, rekonštrukcii a slúži ako špičkový hotel.
na ktorú prišlo 33 detí. Nie všetky deti mali stany a odvahu, aby v areáli Zamierili sme aj do Maďarska, ale iba preto,
MŠ aj prespali. No nakoniec pod stromami vyrástlo 13 stanov, v ktorých aby sme si zľahčili výstup na hrad Šomoška,
spalo 21 detí. Všetky si užili zábavu, nočné kino, ohňostroj a aj poklad sa našiel. Kto ktorý leží na hraniciach. Kúsok od neho sa
ostal spať dostal aj malú hračku na spanie, ktorú ručne uháčkovala Nikolka Lištiaková nachádza kamenný lávový vodopád, ktorý
(Hudoková), za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Pri malom dieťati stihla uháčkovať 30 je unikátom a vznikol pomalým tuhnutím
lávy. To už bol posledný bod neoficiálnej
malých utešených ježkov a všetko iba za toto naše ďakujem. Ráno čakal deti ohník, ktorí
svadobnej cesty našich mladých. A tak,ako
strážcovia statočne udržiavali celú noc a tak sa mohli ráno pri ňom ohriať a podeliť o
sa zájazd vydaril, veríme tomu, že aj ich
zážitky a o sladkosti, ktoré im ostali na raňajky.
spoločná cesta životom sa vydarí tiež.
Mgr. Mária Valná
Vladimír Sasko

Ako sa spalo v ješkovianskej škôlke
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Sviatok motokrosu na domácej trati

Pozdravujem všetkých priaznivcov motorizmu.
V peknú slnečnú nedeľu 23.08.2020 usporiadal
náš automotoklub na domácej trati v Ješkovej Vsi
v poradí už 4. podujatie 7- dielneho seriálu Slovenského pohára
v motokrose. Pretekov sa zúčastnilo 199 jazdcov zo Slovenska, Česka,
Poľska i Maďarska, čím sa prezentujú naše obce a dostávajú sa do
povedomia nielen na Slovensku, ale i v okolitých krajinách a myslím
si že náš domáci automotoklub robí dobré meno a reklamu nielen
našim obciam ale i celému regiónu.
Na veľmi dobre pripravenej trati bojovali jazdci o ďalšie
body do Slovenského pohára. Náš klub
A – mužstvo
reprezentovali z
našich títo pretekáNa domácom ihrisku na Hôrke boli odohraté
ri: najmladší Marek
Nádej klížskeho motokrosu Marek Najman ml.
dva prípravné a jeden exibičný zápas.
NAJMAN so štar
Foto – Veronika Halmová
26. júla OŠKVeľký Klíž - Malé Bielice5 : 2 (0:2)
tovým číslom 414,
Góly Ošk: J.Chrenko , J. Kučera (11m), P. Duša
ktorý vo svojej triede MX 65 obsadil štvrtú
ako i pri upratovaní celého areálu po ukončení
priečku, Marek LADICKÝ so štartovým číslom
,J.Dovalovský , Marek Stanko
podujatia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu
47 v triede MX2 junior obsadil 3. miesto, Ana pekné športové zážitky.
1.augusta Veľký Klíž - Závada 1:4 Gól
drej STANKO so štartovým číslom 64 v triede
Prezident klubu - Bc. Rudolf Mihaleje
OŠK- MichalDovalovský
MX2 hobby obsadil 4. miesto a náš najstarší
Po prípravnom zápase nasledoval zápas
jazdec Rudolf MIHALEJE so štartovým číslom
starých pánov.
50 v najpočetnejšej triede veterán obsadil vo
Veľký Klíž - Sľažany 2:1 góly za domácich svojej kategórii super veterán MX4+ celkoRóbert Chrenko, Stanislav Holák.
vo 6. miesto. Na podujatie sa prišlo pozrieť
Občianske združenie Ježko Ochranárik
i veľa priaznivcov motorizmu ako i občanov
Začala súťažná sezóna
pozýva všetky deti aj rodičov na Detskú
z našich obcí Veľký Klíž a Ješkova Ves, ktorí
V sobotu 8.augusta vstúpili naši hráči pod
turistiku, ktorá sa uskutoční 5. 9. 2020.
povzbudzovali hlavne domácich jazdcov,
vedením trénera Martina Stanku do súťažOdchod je o 14:00 hod. od poľovníckej
za čo im ďakujem a dúfam že prežili peknú
ného ročníka 2020/2021.
športovú nedeľu.
chaty smer Holienová (Plešovica).
VII. liga - I. trieda okresov Partizánske a BáNa záver by som sa chcel veľmi pekne poPo turistike sa bude pri chate opekať
novce nB.
ďakovať našim členom ako i priaznivcom
(kto si čo prinesie) a je pripravená aj
1.kolo OŠK Veľký Klíž – Klátova Nová Ves
motorizmu, ktorí sa zúčastnili na brigádach pri
sladká odmena.Tešíme sa na vás.
0:2 (0:1)
príprave motokrosovej trate pred podujatím
Na zápase bolo prítomných 300 divákov.
2.kolo 16.8.2020 TJ Slovan Brodzany – OŠK
Veľký Klíž 6:0 (3:0)
Napriek širokej ponuke akcií pre priaznivcov cyklistiky v celom regióne si v
Zápas, do ktorého nastúpilo naše mužstvo
prvý augustový víkend našlo ku nám cestu historicky najviac ľudí. V nedeľu
len s desiatimi hráčmi, sledovalo 80 divákov.
ráno predseda privítal 26 účastníkov, od detí až po dôchodcov. Najväčšie
3.kolo 23.8.2020 OŠK V. Klíž – Družstevník
zastúpenie mali Žochári, potom domáci, ďalej Ješkova Ves, Bošany, Solčany,
D. Naštice 1:4 (1:1) Gól OŠK T. Stanko. Na
Partizánske, Veľké Kršteňany aj Bratislava.
zápas sa prišlo pozrieť 100 divákov
Začíname cez Dolinu miernym stúpaním na našu historickú Vrchhoru. Po krátkej pauze
- pmsa presunieme po asfaltke do Drahožickej doliny a odtiaľ lesnou cestou pod Veľkú Ostrú.
Pokračujeme okolo Hrubého vrchu cez horu až na brezovské lúky s rovnomennou chatou.
Peter Kňaze vybral trasu v krásnom prostredí s nádhernými výhľadmi. Spoločnú cestu
zakončuje trochu krkolomný zjazd do Veľkých Uheriec. Pochvalu si zaslúži najmladšia
účastníčka, Veronika Králová, za to, že stačila celý deň držať tempo zároveň s dospelými.
Vo Veľkých Uherciach sa rozchádzame, každý na tú svoju svetovú stranu. Prežili sme
príjemný deň v spoločnosti príjemných ľudí, čo viac si želať? Tak opäť niekedy na
bicykloch dovidenia. 
Emil Sasko

FUTBAL

POZVÁNKA

REKORDNÁ CYKLONEDEĽA

Foto – Peter Maťašeje
Vydáva Obecný úrad Veľký Klíž, PSČ: 958 45, okres Partizánske, č.t. 038/5429222. Šéfredaktor Peter
Maťašeje, č.t. 0908 772 326, e-mail: mataseje@bestnet.sk, redakčná rada: Ing. Zuzana Holáková, Anna
Húdoková, Ing. Tatiana Sasková, Anna Kňazeová. Príspevky do novín prijíma obecný úrad a redakčná
rada. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy článkov. Schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 30.11.1995 pod č.9/1995 v bode 2, písm.f. Tlač Rosart. Registrované Ministerstvom kultúry pod
EV 3637/09, IČO: 00311308, ISSN 1339-2611. Dátum vydania: 31. augusta 2020.

