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Poďakovanie
za úrodu

Básnik Milan Rúfus začína báseň
Poďakovanie za úrodu týmito
slovami:
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Tak aj my, obyvatelia našej
malebnej podhorskej obce sme
boli v piatok 17.09.2021 v kostole ďakovať Bohu za úrodu.
Poďakovanie za úrodu každoročne organizuje občianske
združenie TU ŽIJEME. Tento rok
to bolo už piatykrát, čo sa sprievod zhromaždil pred kultúrnym Foto - Peter Maťašeje
domom a za spevu kráčal do
kostola. Ako prví išli miestni
hasiči. Jeden držal zástavu obce a druhý držal zástavu, na ktorej bol namaľovaný sv.
Vendelín, patrón roľníkov. Táto zástava je umeleckým dielom členky občianskeho
združenia Mgr. Nadi Lojek – Bujnovej. Za požiarnikmi kráčali do kostola deti oblečené
v krojoch, ktoré odovzdávali obetné dary, za nimi ženská spevácka skupina CHOR DE
CLUS a mužská spevácka skupina KLÍŽANIA, ktoré svojimi piesňami prispeli k slávnostnej
atmosfére ďakovnej svätej omše.
Aj v príhovore náš duchovný otec Mons. Mgr. Anton Kováčik vyzdvihol ďakovnú
modlitbu, pretože sa nám často stáva, že to, čo máme, považujeme za samozrejmosť.
A pripomenul nám, že máme byť vnímavými na všetky dary, ktorými nás náš Boh a Pán
každodenne obdarúva.
(Pokračovanie na str. č. 4)

KÚZLO
JESENE
Pôsobivá dekorácia z farebných listov
na dverách kultúrneho domu spolu s lúčmi
ešte takmer letného
slnečného popoludnia
vítala svojimi teplými odtieňmi všetkých
návštevníkov, ktorí sa
chceli zúčastniť tradičnej výstavy. Akurát
dátum už nekorešpondoval s letom –
26.september v kalendári značil, že jeseň
je už tu! Aj vstup do
sály nás už nenechal
na pochybách. Tekvice, zemiaky, kaleráby,
(Pokračovanie na str. č. 4)

Tri dni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána Ježiša sú tzv. Prosebné dni.
Je to v čase sejby a začiatočného klíčenia
novej úrody. Pred svätými omšami sa
vtedy spoločne modlíme: „Nebeský
Otče, požehnaj naše siatiny, polia, vinice
a záhrady a v príhodnom čase uštedri nám teplé lúče slnka a zúrodňujúci
dážď, aby sme z tvojej láskavosti mohli požívať plody našej
zeme na tvoju chválu.“
V týždni po druhej septembrovej nedeli, konkrétne
v stredu, v piatok a v sobotu
sú tzv. Kántrové dni, počas
ktorých Pánu Bohu ďakujeme
za úrodu v tom roku. Všetko, čo
sa urodilo, je dar Božej dobroty voči nám, sú to plody zeme
a práce ľudských rúk.
Aj v dnešnej dobe si musíme pripomínať túto pravdu.
Mnohí ľudia už zabudli na Pána
Boha a domnievajú sa, že oni sú
vlastníkmi našej Zeme a pánmi
nad prírodou. Celé stvorenie,
príroda i sám život – to sú veľké
a vzácne Božie dary.
My sme len správcami
a hospodármi, ktorí sa majú
o všetko starať podľa Božieho poriadku. Rôzne prírodné
katastrofy, požiare, záplavy či
tornáda by nás mali privádzať
k poznaniu, že nie sme pánmi
nad prírodou. Namiesto pýchy
nám viac pristane pokora.
Na jar sadíme a sejeme v nádeji,
že na jeseň budeme zbierať úrodu.
No vopred nikdy nevieme, aká bude.
Už veľakrát sa stalo, že dlho nepršalo,
mali sme obavy o úrodu. Napokon bola
oveľa vyššia, než sme očakávali. Zasa
inokedy sa zdalo, že počasie praje úrode,

(Pokračovanie na str. č. 2)

S L ÁV N O S T N É O T VO R E N I E
ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Z prostredia výstavy.

Foto – Mgr.Z.Dolná

Vo štvrtok 2.9.2021 sme sa všetci zišli na slávnostnom
otvorení nového školského roka 2021/2022. Na školskom
dvore všetkých srdečne privítala pani riaditeľka Mgr.
Andrea Barošová. Jej slová vniesli deťom optimizmus
a prváčikov povzbudila v novej etape ich života. Po nej
veľa úspechov v škole žiakom popriali aj starostovia
Veľkého Klíža Ing. Anton Stanko a Ješkovej Vsi Pavel
Greguš. Žiaci 1. ročníka aj so svojimi rodičmi mali možnosť po prvýkrát nahliadnuť do svojej triedy. Našu školu
v tomto školskom roku bude navštevovať 20 detí, z toho
5 prvákov, 6 druhákov, 4 tretiaci a 5 štvrtákov. Spojený
1. a 2. ročník bude vyučovať pani riaditeľka Mgr. Andrea
Barošová a 3. a 4. ročník bude vyučovať Mgr. Alexandra
Gregoríková. V ŠKD budú deti tráviť čas s pani vychovávateľkou Ivetou Deviatkovou. Srdečne sme tento školský
rok privítali novú posilu v našom pedagogickom zbore. Je
to pani učiteľka, ktorá bude tento rok učiť anglický jazyk,
prvouku a výtvarnú výchovu Mgr. Anna Mihalíková. Na
záver by som chcela zaželať deťom veľa úspechov, chuti
a elánu do nových dní školského roka 2021/2022.
Iveta Deviatková
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V mesiaci september 2021 oslávili svoje
jubileum:
Miroslava Valuchová
50 rokov
Mária Smatanová
50 rokov
Emília Šmalová
60 rokov
Ľuboš Spišiak
60 rokov
Anna Bielichová
60 rokov
Tibor Sasko
70 rokov
Eva Gašparovychová
80 rokov
Valentín Hudok
80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili narodeniny
títo naši spoluobčania:
Ľudmila Hudoková
81 rokov
Mária Bujnová
82 rokov
Anton Valuch
85 rokov
Františka Švecová
85 rokov
Emília Kňazeová
86 rokov
Helena Paliatková
86 rokov
Pavel Švec
87 rokov
Katarína Kňazeová
88 rokov
Karol Smatana	
88 rokov
Mária Belicová
91 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

16.9.2021 Ján Hudok, rodičia Petra
a Lukáš Húdokoví

18.9.2021 Dominika Navrkalová
a MUDr. Imrich Bujna
•••••••

PO ĎAKOVAN I E

Dňa 7.8.2021 nás vo veku 79 rokov opustil
manžel, otec a starý otec

Jozef Kardoš

Všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí ho odprevadili na
ceste do večnosti. Za
modlitby, kvetinové
dary a prejavy sústrasti
úprimne ďakujeme.
Manželka Irena, dcéry Alica a Ľubica
s rodinami.
Odpočinutie večné daj mu, Pane.

SPOMIENKA

Dňa 7.októbra uplynie rok, čo si Pán povolal do večnosti nášho drahého otca,
starkého a prastarkého

Antona Hrdého

S láskou a úctou naňho
spomínajú manželka,
syn, nevesta, dcéra, vnúčatá a pravnučka.
Nikdy nezabudneme.

číslo 9/2021

Aj ja patrím k rodákom, ktorých vietor osudu z akýchkoľvek dôvodov odvial do sveta.
Mňa konkrétne do Bratislavy. Bývam tam už takmer 40 rokov – od roku 1982. Ale srdcom
som zostala Klížanka. Dňa 6.9.2021 mi jeden pracovník priniesol noviny MY, kde bol článok
o farnosti Veľký Klíž. Potešila som sa tomu, že si zapamätal, odkiaľ som a spomenul si. Pri
mojej augustovej ceste na Klíž som sa v Topoľčanoch na autobusovej stanici stretla s dvomi
staršími dámami, ktoré pricestovali tým istým vlakom ako ja. Poväčšine cestujem verejnou
dopravou, pretože auto sme nikdy nemali – len príležitostne požičané. Má to svoje výhody
– stretnem ľudí, ktorých by som
inak nestretla, prehodíme zopár
viet, niečo sa aj dozviem a z okna
vidím okolie, prípadne si niečo prečítam. Z reči do reči som sa dozvedela, že jedna z týchto
dám ide na návštevu do Ješkovej Vsi k pánovi Poliačikovi a druhá na Klíž k pani Eve Gašparíkovej. Takto chodia 1-krát do roka. Vlani kvôli pandémii návštevu neabsolvovali. V ten istý
deň pred večerom sme sa šli so sestrou Zuzkou prejsť po jazierko Lázeň a potom uličkou do
Doliny. Okrem peknej úpravy okolia domov som však postrehla, že je tam zaparkovaných
veľa áut. Narátali sme ich cez dvadsať. A to ešte niektoré neboli v dohľade. Ešte sme sa
museli vyhnúť asi trom autám, ktoré šli z Doliny smerom do dediny. Bývam v paneláku, kde
je v našom vchode 16 bytov a 8 áut. Nechcem sa týmto nikoho dotknúť, pretože veľmi dobre
poznám situáciu dostupnosti autobusovej dopravy do týchto končín. Veľa sa o tom popísalo
aj v Novom Cluse (predplácam si ho každý rok). Ale aj popri hlavnej ceste je s parkovaním
problém. Veľa sa dnes hovorí o uhlíkovej stope, emisiách, separovaní odpadu. Majitelia áut
– využívate ich efektívne? Ponúknete voľné miesto susedom a známym? Existuje aj zdieľaná
doprava – zvážte túto možnosť. Ako deti sme sa na ceste pred domom hrávali – v zime aj
v lete. Autobusy mali svoj grafikon, medzitým nejaký traktor, zriedkakedy iné auto. Myslime
aj na ďalšie generácie, či už domácich alebo návštevníkov, aby si aj oni mohli užívať tichú,
malebnú klížsku dolinu a jej okolie. Naučili sme sa plávať ako ryby v mori, naučili sme sa
lietať ako vtáci, už len stačí naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.
Gabriela Beňová

DVA UHLY POHĽADU
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(Dokončenie zo str. č. 1)

ale zozbierali sme menej, než sme predpokladali. Dnes máme najnovšie poznatky,
najdokonalejšie prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie úrody. No vždy platilo a aj
v budúcnosti bude platiť zásada: Človek zasieva, ale Pán Boh dáva vzrast.
Biskup Jozef Hrdlička napísal knižočku, ktorú nazval Strmou cestou. Zachytáva
v nej svoje rozjímania pri cestách prírodou. Medituje nad živlami – oheň, voda, vzduch,
zem, príroda, slnko, hory, stromy i počasie. Píše: „Ľudia často hovoria o dobrom či
zlom počasí. Sú to však pojmy len relatívne. Výdatný dážď poteší poľnohospodárov,
ale rozladí turistov na dovolenke. V každom prípade počasie je niečo, čo si nemôžeme
objednať, zaistiť alebo predplatiť.“
Zo slov Pána Ježiša, ktoré predniesol o slnku a daždi, vyplýva, že sú Božím darom
a hovoria o Božej veľkodušnosti: „Boh dáva svojmu slnku vychádzať na zlých i dobrých - a dáva pršať na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5,45).
Svätý František z Assisi v Piesni tvorstva spieva: „Buď pochválený, môj Pane,
cez brata vietor, cez vzduch a mraky, cez jasno a cez všetko počasie, ktorým dávaš
život všetkému stvoreniu.“ Podobne hovorili aj naši starí rodičia: „Božie slniečko
svieti na Božiu prírodu.“
Pri svätej omši v našom kostole – 17.septembra – sme poďakovali Pánu Bohu za
tohtoročnú úrodu. Bolo by dobré, keby to nebola len takáto jednorazová záležitosť.
Pociťujme trvalú vďačnosť pri každom pohľade na plody zeme, zakaždým, keď ich
budeme brať do rúk. Zároveň pokorne prosme o Božiu pomoc a požehnanie do
ďalších dní:
„Bože, dobrotivý Otče, vo svojej prozreteľnosti sa staráš o človeka a zveril si mu
zem s celým jej bohatstvom. Ďakujeme
ti za tohtoročnú úrodu a prosíme ťa, pomáhaj nám užívať tvoje dary na chválu
tvojho mena, na udržanie nášho života
Často prichádzame k Tvojmu hrobu,
a v prospech spoločného dobra. O to
spomíname na lásku Tvoju.
ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.“
Tak náhle odišla duša Tvoja,
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
nestihol si povedať

SPOMIENKA

zbohom, rodina moja.
Hoci si odišiel
a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.
Dňa 14.8.2021 uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
svokor a dedko

JOZEF BUJNA

S láskou a úctou v srdci
sp o mín a m a n že l ka
a dcéry s rodinami.

NAŠA OBEC ZNOVA
V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ
Kto si v sobotu 18.septembra privstal
a pustil si vysielanie STV1 o 8,15 hod., zhliadol reláciu Encyklopédia slovenských obcí.
Tentoraz bola o našej obci Veľký Klíž. A
určite ju spolu s nami videlo niekoľko desiatok tisíc občanov Slovenska. Výsledok
nenechal na seba dlho čakať. Už v nedeľu
si prišiel pozrieť jesennú výstavu manželský pár z Dubnice nad Váhom. A prisľúbili,
že sa sem ešte vrátia, aby zažili aj pekný
(Pokračovanie na str. č. 3)

číslo 9/2021
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JESENNÉ ČISTENIE LESA

Občianske združenie Kračiny pozvalo všetkých milovníkov
prírody na akciu Jesenné čistenie lesa, ktoré sa uskutočnilo v sobotu
25. septembra 2021. Svedčí to o tom, že ľudia nie sú ľahostajní
voči prostrediu, v ktorom žijeme. Zbierať voľne pohodené odpadky
v Adamovom jarku a v lese za domami prišli všetci členovia OZ
a ďalších 6 dobrovoľníkov. Milo prekvapila aj účasť detí - prišlo
ich 12.
Keby OZ oceňovalo cenou medovníkové srdce tých, ktorí urobia pre nich mimoriadny skutok, tak by ho určite dostala Lianka

Je dobré, že prítomné boli aj deti a zažili názornú ukážku vzťahu
k prírode.
Foto – Martina Sasková
Výsledok snaženia
brigádnikov.
Foto – Martina
Sasková
Mihoková z Topoľčian. V Klížskom Hradišti
bývajú jej starí rodičia. Keď sa o brigáde
dozvedela, zavolala aj svoje dve kamarátky
a spolu prišli čistiť les. Všetci brigádnici
nazbierali široký sortiment odpadkov - od
sklenených fliaš, železa aj televízor. Plasty,
samozrejme nechýbali a medzi nimi prekvapili takmer 30 rokov zachované bielomodré
vrecúška od mlieka. Výsledkom bolo 50
vriec odpadu a železo odviezli na šiestich
fúrikoch. Po tejto makačke nasledovalo
občerstvenie. Chutný guláš, nielen ako
občerstvenie po dobre vykonanej práci, ale
aj ako poďakovanie pre účastníkov brigády,
navaril predseda občianskeho združenia
Marek Krupica.
Anna Húdoková

NAŠA OBEC ZNOVA
V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

(Dokončenie zo str. č. 2)

výhľad na dedinu a jej okolie z rozhľadne.
Asi v 20-minútovom zostrihu relácie boli
ukázané dôležité miesta a stavby – kultúrny
dom, kostolík Sv. Michala aj farský kostol
Všetkých svätých, altánok pri Lázni... Spomenutý bol aj Starý Klíž tiež v súvislosti
s replikou rodného domu Majstra Ťažkého,
aj to že si túto obec zamiloval a je tu pochovaný. O obci informoval aj starosta Ing.
Anton Stanko. Relácia bola potom reprízovaná v nedeľu aj v pondelok. Určite dobrá
reklama a pozvánka na výlet za poznaním.
Ing. Zuzana Holáková

Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti

Poďakovanie
adoptívnym
mamám

Občianske združenie Ježko Ochranárik sa
chce aj týmto spôsobom poďakovať štyrom
ženám z Ješkovej Vsi, ktoré si vzali pod
svoje ochranné krídla kvietky a stali sa ich
adoptívnymi mamami počas celého leta.
Starali sa, aby mali kvety umiestnené na
mostoch čo piť, aby ich netlačila burina. A
že sa im darilo výborne o tom svedčia ešte
i dnes rozkvitnuté mosty v Ješkovej Vsi.
Ďakujeme Hanke Bielichovej, Renátke Dušovej , Margitke Gregušovej a Márii Valnej
(rod. Maťašeová). OZ Ježko Ochranárik ich
úsilie ocenilo aspoň malou pozornosťou.
Zároveň dúfame, že o rok sa do tejto milej
akcie zapojí viac žien.
Mgr. Mária Valná

ŽIADOSŤ, PROSBA,
ODPORUČENIE!?

Vážení spoluobčania, sviatky „Všetkých
svätých“ a následne deň na to „Pamiatka
zosnulých“ sú dátumovo pevné sviatky
– každoročne 1. a 2. novembra. V tieto
dni navštevujeme vo väčšom počte ako
inokedy, miesta večného odpočinku našich
najbližších – cintoríny. K týmto sviatkom
je v nás aj snaha úpravy hrobových miest,
čo je prirodzené. No už teraz vieme, že
kvetinovú výzdobu, ktorej sviežosť vzal
čas a poveternostné pôsobenie, budeme
meniť. A tu smeruje naša prosba..., aby ste
likvidáciu výzdoby nenechávali na posledné dni, hlavne keď využívate kontajnery
pre cintoríny. Ich vývoz bude podľa rozpisu
5. a 19. októbra. Využite tieto termíny, aby
priestor pri cintoríne bol aj počas sviatkov
kultúrny. OcÚ

V Kultúrnom dome v Klížskom Hradišti sa dňa 18. septembra uskutočnilo Valné zhromaždenie Ubárskej spoločnosti Veľký Klíž. Všetkých vlastníkov bola nadpolovičná väčšina
a predsedajúci Ing. Igor Belica, ktorý celú schôdzu zodpovedne viedol, konštatoval, že
Valné zhromaždenie US je uznášania schopné. Po odhlasovaní programu a volieb komisií sa
slova ujal predseda US Zdenko Belianský. Správa o činnosti US sa týkala dvoch rokov 2019
a 2020 nakoľko sa vlani kvôli pandémii urbárnici nemohli stretnúť. Správa bola prehľadná
a obsiahla. Zachytila každý úsek práce v lese po ekonomickej stránke aj hospodárskej činnosti. Oboznámil členov o výkupných cenách jednotlivých drevín, o predaji, o ťažbe i o čo
najvýhodnejšom zhodnotení dreva. Neobišiel problémy ťažby, aj pripomienky vlastníkov,
opravy ciest, zakúpenie štiepačky, či vykonané opravy na chate Prameň, o ktorú je záujem
a každým rokom počet nájomcov stúpa.
Poďakoval samovýrobcom, nakoľko samovýroba napomáha zdravotnému stavu lesa.
Tiež ženám, ktoré ošetrujú zasadené mladé stromky. Prerezávky sa uskutočnili v Peťovej,
na Hôrke, v Húšťavách. Zdôraznil, že v porastoch, kde už je pekné prirodzené zmladenie, je
potrebné vykonávať ťažobné práce šetrne, ako v Lipovine, Opálovej, Pod Plešovicou a na
Krniciach. Urbárska spoločnosť podporuje aj organizácie v obci a prispieva v primeraných
čiastkach na ich činnosť. US musí dodržiavať protipožiarne predpisy a má zriadené
protipožiarne hliadky. Zmienil sa o novej nájomnej zmluve na prenajatý pozemok v
Klietky pre chov prepelíc, pasce
bani Krnice pre firmu Karob, kde Banský úrad v Prievidzi predĺžil ťažbu o 10 rokov.
Záverom predseda US Zdenko Belianský požiadal zúčastnených o neznečisna líšky a kuny, liahne na vajíčťovanie lesa a rešpekt k lesu.
ka, odchovne pre kuriatka, krmítĎalej boli predložené správy dozornej rady. Ing. Trnovská predložila výrobné
úlohy pre budúce obdobie a Božena Škvareninová predložila správu o hospodárka a napájačky, výstavné klietky
skom výsledku, kde vlastníci schválili aj rozdelenie zisku pre vlastníkov a to 10
pre chovateľov, výbehy pre psíkov
eur za hektár. US v roku 2020 získala aj dotáciu z PPA v sume 26 472 eur, ktorú
po schválení US je možné použiť na zakúpenie motorového vozidla, na opravu
a hydinu, šklbačky, dojenie pre
ciest a výchovu lesa.
Zmluva o nájme pozemku na baňu Krnice zatiaľ nebola schválená, nakoľko firma
kravy, ovce a kozy, robíme rozKarob, zastúpená Karolom Bielichom, nesúhlasila s novými podmienkami a preto
voz po celom Slovensku, viac na
členovia US prenechali právo doriešiť túto zmluvu výboru Urbárskej spoločnosti.
Napriek situácii aká je, bolo vidieť aj na tomto zhromaždení, že ľudia sa radi
www.123nakup.eu , tel.0907181800
stretajú a že im záleží na majetku ich a urbárskej spoločnosti.  Anna Dobiašová
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Poďakovanie za úrodu

(Dokončenie zo str. č. 1)

Deti ako prvé z obetných darov, priniesli obraz, ktorý namaľovala Mgr. Naďa Lojek – Bujnová. Hrozno a víno darovala rodina
Jozefa Stanku, 3 druhy medov pochádzali od rodiny Stankovej
z Klátovej Novej Vsi, od pani katechétky Španíkovej z Bošian a od
miestneho včelára Milana Hudoka. Medzi obetné dary patrili aj
chlieb, pečivo, čaje z liečivých byliniek, zelenina či sirupy.
Neopakovateľnú atmosféru ďakovnej sv. omše dotvárala aj
tematická výzdoba. Na hlavnom oltári viseli dva obrazy. Jedným z nich bol portrét sv. otca Františka. Pod portrétom bol
jeho citát: S BOHOM SA NIČ NESTRÁCA, AVŠAK BEZ NEHO JE
VŠETKO STRATENÉ. Druhý obraz znázorňoval srdce, ktoré bolo
vytvorené z ľudových motívov. Aj pod týmto obrazom bol citát
pápeža Františka: MODLITBA JE MOCNÁ, MODLITBA PREMÁHA
ZLO, MODLITBA PRINÁŠA POKOJ. Všetky obrazy, ktorými bol
vyzdobený kostol, vyhotovila predsedníčka OZ TU ŽIJEME Mgr.
Zuzana Dolná. Zhotovila ich technikou lepeného vysypávania
a trvalo jej to viac ako 14 hodín. Pri zhotovení obrazu sv. Otca

Tak ako každý rok, tak ani
teraz nechýbali naše spevácke súbory

Foto – Peter Maťašeje

KÚZLO JESENE

repa i ostatná zelenina od miestnych pestovateľov, dozreté do úctyhodných rozmerov.
Prehliadka sa začínala pri dlhých stoloch
s aranžmánmi zhotovenými žiakmi materskej a základnej školy. O tom, že jeseň je
pani bohatá svedčilo množstvo krásnych
dekorácii – v podobe ježkov, motýľov, krajiniek zhotovených z dostupných prírodnín,
vyfarbené papierové košíčky s jabĺčkami,
nechýbali tekvičky – vyrezávané, lepené,
strašidelné i veselé. Výstavku detských
prác vhodne dopĺňali háčkované bábky.
Obyvatelia našich lesov - jeleň a laň boli vyhotovené z menších konárov stromov zo záhrady. Aj žiaci základnej školy
využívali pri tvorbe aranžmánov bežné

Aj háčkované bábky boli ozdobou
výstavy.
Foto – Mgr.Z.Dolná

číslo 9/2021

boli použité krúpy, kuskus, ryža a mak. Obraz srdca bol vysypaný makom. Pod hlavným oltárom bol obraz Posledná večera,
pod kazateľnicou obraz sv. Jozefa, pretože sv. Otec vyhlásil Rok
svätého Jozefa pri 150. výročí jeho titulu patróna Cirkvi a potrvá
do 8. decembra 2021.
Z príležitosti Mimoriadneho roku rodiny, ktorý sa začal 19.
marca 2021 a vyvrcholí v júni 2022, zhotovila obraz s názvom Rok
rodiny a umiestnila ho pod bočný oltár. Pod obrazom sa červeneli
4 veľké srdcia zo šípok v bielom fazuľovom pozadí. Tieto nádherné obrázky vytvárali aj šikovné pršteky troch malých sestričiek,
Katky, Mišky a Evičky Dolných. Dekorácie im tvorili tekvičky, šišky,
červené papriky, zrno z kukurice, jabĺčka, kytice z klasov a kytičky
s plodmi jedlých gaštanov. Aj v zadnej časti kostola bol obraz Sv.
Trojice a rôzne dekorácie. Vyzdobené boli dokonca aj lavice. Túto
výzdobu vytvorila Soňa Stanková. Hovorí sa, že v jednoduchosti
je krása. Cez stred kovových kruhov bol navinutý jutový povrázok
a pomedzi to boli poprevliekané stonky makovíc, klasov, halúzok
so šípkami, kvety hortenzie a iných kvetov a byliniek. O výzdobu
kostola sa postarali: Irena Bujnová, Mgr. Zuzana Dolná, Jozefína
Bujnová, Eva Pauerová, Helena
Janáková a Andrea Čičmancová.
Tekvice priniesla Jana Neštepná
a ikebanu na bočnom oltári zo
sušených kvetov vytvorila Emília
Hudoková.
Žijeme „covidové časy“ a aj
náš okres zoranžovel ako to jesenné lístie na stromoch, preto
kapacita kostola nebola naplnená občanmi ani na 50% a za
prísnych hygienických opatrení
sme ako Božie deti vo farskej
rodine spoločne prežili krásnu
ďakovnú Bohoslužbu ako výraz
poďakovania Pánu Bohu za úrodu
v tomto roku.  Anna Húdoková
(Dokončenie zo str. č. 1)

materiály – papier a prírodniny. Vytvorili
z nich muchotrávky, zvieratká, stromy obsypané jabĺčkami a iné veselé a zaujímavé

techniky decoupage (dekupáž = servítková
technika). Na ich prípravu autorka Zuzana
Benková recyklovala sklené nádoby z kávy.
Slamené aranžmány remeselníčky Emílie
Hudokovej hrali sýtymi farbami, niektoré

AJ ZŠ PRISPELA

Každoročne sa v našej obci koná Výstava plodov jesene. Jeseň je jedným z najkrajších
ročných období, plná farieb a jesenných plodov, ktoré sú dobre využiteľné pri tvorení
rôznych dekorácií. Ponúka nám možnosť prírodného materiálu - farebné listy, plody,
tekvice,... Preto sme sa rozhodli aj z týchto nazbieraných prírodnín vytvoriť dekoračné
diela. Naaranžované práce našich žiakov ste mohli vidieť 26.9.2021 v KD vo Veľkom Klíži.
Deti preukázali svoj zmysel pre originalitu, kreativitu a zručnosť. Všetkým rodičom aj
deťom patrí veľké poďakovanie za usilovnú prácu.
Iveta Deviatková

dekorácie. Jesenné venčeky z dielne Evy
Pauerovej, Jozefíny Mališkovej a Emílie
Hudokovej nájdu uplatnenie ako dekorácia
našich domov do interiéru aj exteriéru.
Na výstave nechýbali stáli vystavovatelia – mohli sme tak obdivovať výpestky
Mgr. Margity Dzianovej, Márie Dobiášovej,
Jany Neštepnej, rodiny Bujnovej a ďalších.
Jemné aranžmány Jozefíny Mališkovej sú
priam tak dokonalé ako ľudová výšivka.
Miestni pestovatelia ovocia si nenechali
ujsť príležitosť ukázať tohoročnú vydarenú úrodu jabĺk a hrušiek. Odrody ako
Rubín, Rajka, Karneval, Florina, Red Delicius, Green Delicius, Ontario, Jonathan,
Spartan, Pink Lady, Green Smith, Jonagold,
ale tiež tradičné ako Kožovka, a.i., tento
rok vystavovali Milan Hudok st. a Peter
Kňaze. Vkusné dózy na sušené huby a iné
pochutiny z kuchyne vznikli s využitím

priam pripomínali partu mladuchy. Opäť
nás prekvapila novými nápadmi. Svoje
výrobky na predaj ponúkali remeselníci –
včelár svoj med, peľ, propolisové tinktúry
a liečivé masti, remeselníčky aranžmány
zo slamy, slamienok a prírodnín, ďalej textilné výrobky a hračky, ďalšia háčkované
ruksaky, kabelky, podložky do domácností,
dvaja mladí remeselníci - svietniky a misky z dreva, manželský pár vyrobil sirupy,
sviečky, pečený čaj. Kto chcel, odchádzal
nielen s dobrým dojmom z výstavy, zo
vzájomných stretnutí, ale odnášal si nejakú maličkosť, darček, ktorý poteší svojou
originalitou. Jeho, alebo niekoho blízkeho.
Výstava trvala do 18,oo -tej hodiny a videlo
ju celkom 150 návštevníkov. Uskutočnila sa
pod záštitou kultúrnej a športovej komisie
pri Ocú.
Ing. Tatiana Sasková

číslo 9/2021

NOVÝ CLUS 5

Dvojnásobná radosť z významnej návštevy Slovenska

Správe o tom, že Svätý Otec František pricestuje na návštevu Slovenska,
sa zaiste potešili aj mnohí naši veriaci. Sledovali sme tlač, rozhlas a najmä
televízne prenosy z tejto úžasnej udalosti. Udalosti, ktorá priniesla aspoň na
chvíľu pokoj, uvoľnenie, radosť, čas na zamyslenie... Každý si z toho vybral pre
seba niečo. My sme ale boli zvedaví, či sa niektorí z našich veriacich vydali
aj na osobné prežitie chvíľ, ktoré môžeme zažiť len výnimočne, možno raz
za život. A naozaj aj naša farnosť pri tejto významnej a zároveň radostnej
udalosti mala zastúpenie medzi tisíckami veriacich. Štvorica od nás bola
v Šaštíne. V Bratislave prišli Svätého Otca pozdraviť tri naše rodáčky
žijúce v našom hlavnom meste, respektíve v jeho širšom okolí. Všetci
spomenutí si odniesli zaiste nezabudnuteľné spomienky z prítomnosti
hlavy katolíckej cirkvi v našej krajine.
Ešte v nás doznievajú dojmy z prežitého, videného, z posolstiev, ktoré
Svätý Otec adresoval Slovensku. Všetko toto mne, navyše, bude pripomínať originálny pozdrav zo Šaštína s pečiatkou datovanou v deň, kedy
tam bol. Úžasný dokument, ktorý presahuje zberateľský rozmer a ktorý
je svedectvom udalosti, ktorú sme prežili v našich časoch.

Peter Maťašeje

O KOVA L O Z A S T U P I T E Ľ S T VO
DNI SA KRÁTIA RPoslanci
pod vedením starostu obce rokovali na svojom 20. riadnom obecnom

Či je babie leto alebo za oknom mrholí,
prichádzajú chvíle, kedy si naplno uvedomujeme, že koniec roka je čo nevidiac
za dverami.
Keď nastúpia chladné dni, obyčajne
pomáhame svojmu organizmu tým, že ho
v dostatočnej miere zásobujeme vitamínmi a minerálnymi látkami. Ešte šťastie,
že dary v podobe úrody, ktorú prináša
plodná jeseň, poskytujú človeku výživu
v takej miere, akú nemožno dosiahnuť ani
v jednom z ostatných období roka.
Okrem zdrojov výživy nám jeseň poskytuje aj ďalšie šance pre upevnenie
zdravia. Krásne scenérie nás lákajú do
prírody. Vzduch vonia rozoranou zemou,
ktorá už odovzdala svoju úrodu.
Vybrať sa do prírody a pozorovať tú
jesennú nádheru je niečo neodolateľné.
Stromy v neďalekom lese zhadzujú
zlatom sfarbené lístie a zostávajú na nich
iba holé konáre zahalené do čipky utkanej
z drobných vetvičiek. Lístie pod nohami
šuchorí a vytvára rôznofarebný koberec.
Stráne sú posiate kríkmi červených šípok,
ktoré sa pýšia svojou farbou a kontrastujú
s čiernymi trnkami. Túto jesennú paletu farieb obohacujú i rôzne kvety, ktorým nastal
čas, aby sa predviedli v plnej kráse. Z tejto
jesennej ponuky si môžeme priniesť niečo
aj pre seba do nášho domova. Pri troche
fantázie si určite dokážeme zo všetkého
toho jesenného bohatstva vytvoriť peknú
dekoráciu. Môžeme použiť bodliaky, rôzne
suché druhy tráv, šípky alebo pestrofarebné listy. Ten, kto má zdravé ruky, cit
a zmysel pre zušľachťovanie svojho okolia,
iste rád siahe po dobrých radách, ktoré mu
pomôžu vytvoriť okolo seba i pre radosť
druhých „malý raj“.
Iste každému z nás záleží na tom, aby to
bohatstvo krásy a zdravia skryté v prírode
neubúdalo, ale práve naopak. Život je príliš
cenná hodnota a oplatí sa objavovať krásy
okolo seba. Veď máloktorý deň uplynie bez
toho, aby nám nepriniesol čo i len malú
príjemnosť. A to tiež stojí za to.
Anna Kňazeová

zastupiteľstve. Po schválení programu a overovateľov zápisnice postupne prešli
rozpočtové opatrenia, ktoré predložila ekonómka obce. Prijali Dodatok VZN o určení
poplatkov v školských zariadeniach. Upravili sa poplatky v ŠKD, v MŠ a v ŠJ. Schválili
kúpnu zmluvu k odpredaju pozemku pre p. Mihalejovú (okolo chaty pod Slačami).
Rovnako schválili zámer odpredaja časti pozemku pre p. Belianskeho pri jazere Lázeň,
čím sa dá užívací stav do stavu právneho. Vzali na vedomie žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku pre p. Homolayovú s tým, že žiadosť prerokujú až po predložení
dokumentácie pre stavebné povolenie pre rekonštrukciu RD, aby vedeli posúdiť, či
požadovaná časť obecného pozemku bude k dispozičnému riešeniu stavebných úprav
potrebná. V rôznom poslanci schválili žiadosť obce Ješkova Ves o zriadenie vecného
bremena na obecné pozemky pri bytovke pri ZŠ, na uloženie elektrického vedenia, pre
napojenie plánovanej výstavby v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s. Bratislava.
Vzali na vedomie informácie starostu obce o stave vybavenosti hasičskou technikou
a rekonštrukčných prácach na hasičskej zbrojnici, o nelegálnej skládke v Hlbokej doline
a o krokoch riešenia voľného pohybu psa v obci.
V diskusii rozoberali témy o potrebe pasportizácie miestnych komunikácii a chodníkov
pre budúce užívanie či vysporiadanie zabratých pozemkov, zákonné riešenia voľného
pohybu zvierat a tiež vždy aktuálnu tému, ktorou je nakladanie a separovanie odpadov.
OcÚ

Z činnosti turistického klubu

KST Ostrá mal na tento rok v pláne, okrem iného, tri autobusové
zájazdy. Všetky sa podarilo zrealizovať. Určite najočakávanejší bol ten,
ktorý smeroval do našich velhôr. Nezabudnuteľným zostáva zdolanie
najvyššieho vrch v hlavnom hrebeni Západných Tatier Baníkov (2178
m n.m.). 45 účastníkov zájazdu navštívilo Vlkolínec a Turčianske Teplice. V poradí tretí
zájazd smeroval do Ľubietovej. Zrealizoval sa výstup na Hrb (1255 mn.m.) a turisti
potom navštívili Radvanský jarmok. 
Peter Maťašeje

Na domácej akcii opäť po roku

Nedeľa 26. september bol zvláštny deň. Turisti mali v pláne túru na rozhľadňu na
Vápennom Vrchu pri Skýcove. Na tom by nebolo nič zvláštne. Ale táto akcia bola v rámci
domácich túr prvá po roku! Neuveriteľné, ale pravdivé!
Boli sme v napätí, či vôbec bude záujem o účasť na tomto podujatí. Predsa len sa
jednalo o dlhú trasu v našom okolí. Nakoniec sa ráno zišlo na zahájení 16 turistov. Pestrá
skupinka – členovia aj nečlenovia, miestni aj zďaleka, dokonca aj jedna rodinka z Kráčin
prvýkrát na spoločnej túre s nami. Vyštartovali sme po urbárskej ceste ku studienke
v Hlomnom. Nad studienkou nás čakal prechod po rebríku cez oplotenie a po krátkom
chodníku cez malinčie sme prešli na cestu, ktorá nás doviedla až do Rakova. Cesta
ubiehala s krátkymi prestávkami v príjemných rozhovoroch nielen o turistike. Z Rakova sme sa pustili do kopca smer Skýcovské Bralá. Tentoraz sme zamierili na ich druhú
časť, ktorá nie je až tak navštevovaná a kde sú aj lezecké steny. Odtiaľ už bol iba kúsok
k bývalej Vápenici pri Skýcove. Tam začína chodník ku rozhľadni na Vápennom vrchu,
ktorý je zároveň aj krížovou cestou. Samotná rozhľadňa je úzka, strmá, s výhľadom na
Pohronský Inovec, hrad Hrušov a okolie. Prišiel čas na obed, samozrejme aj na spoločnú fotku, na ktorú sa pridali aj ďalší štyria naši členovia, ktorí navštívili toto miesto.
Spiatočná cesta ubehla rýchlo, zhruba za dve hodinky sme boli naspäť v obci, spokojní
a s peknými spomienkami na skvelý deň prežitý v prírode. Ešte sme stihli navštíviť aj
jesennú výstavu. Zhruba 18 kilometrová túra preverila naše nohy, unavila naše telá,
ale v našich hlavách ostali iba príjemné zážitky. Tak nabudúce aj s vami!

Vladimír Sasko
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Otvorenie športového areálu v Ješkovej Vsi

FUTBAL

Po celý august vládol v areáli materskej školy v Ješkovej Vsi čulý ruch.
Ľudia sa pristavovali a rozmýšľali, čo sa to tam deje. Vyvrcholenie prišlo 4.
septembra, keď sa v Ješkovej Vsi konalo slávnostné otvorenie športového
areálu. Občianske združenie Ježko Ochranárik získalo z grantu SPP a programu «Športuj
aj ty!» financie vo výške 1000 eur. V dnešnej dobe, priznajme si, nič moc. Ale členovia
OZ mali jasný cieľ – rozhýbať ľudí v Ješkovej Vsi a pritiahnuť ich k športu. Netušili, že
ich zámer sa stretne s veľkou odozvou a rozhýbe aj Obec Ješkova Ves, ktorá do úpravy
a výstavby nového areálu investovala 12 500 eur z vlastných zdrojov a 14 000 eur z
grantu, z ktorého bolo zakúpené nové vybavenie ihriska. Súčasťou nového areálu je
betónový pingpongový stôl, sedenie, workoutové ihrisko, stroje na cvičenie, nové hojdačky, kolotoč a taktiež zrenovované basketbalové a futbalové ihrisko, kde pribudli nové
koše pre menších hráčov a nové sieťky na bránky. Občianske združenie zriadilo skrinku,
kde sú stále k dispozícii rakety a pingpongové loptičky pre všetkých, ktorí majú záujem
si zahrať pingpong. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie deti zo stolnotenisového
klubu z Bošian a predviedli ukážku profesionálneho pingpongu. Súčasťou programu
boli športové súťaže pre deti, exhibičné zápasy detí zo stolnotenisového klubu proti
deťom z našej obce, kde odvážlivci mali možnosť ukázať svoj talent a vyhrať pingpongové
rakety. Po celý deň sa o dobrú náladu a skvelú hudbu staral DJ Kofolka. Každý kto prišiel
si mohol zdarma pochutiť na kotlíkovom guláši, držkovej, či slovenskom hamburgeri.
Kto by nevedel čo je to slovenský hamburger - je to náš tradičný chlieb s masťou a cibuľkou. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a pomohli pri
výstavbe a rekonštrukcií areálu – rodina Bencelová, Miroslav Belica, členovia OZ Ježko
Ochranárik, zamestnanci obecného úradu. Ďakujeme aj rodine Mihaleje, ktorá navarila
a aj zasponzorovala držkovú polievku.
Veľmi nás teší, že športový areál splnil svoj účel a je naozaj každý deň plný detí
a rodičov, ktorí ho naplno využívajú. Zároveň dúfame, že sa nebude znehodnocovať
a bude nám všetkým slúžiť čo najdlhšie. Kto ste nové športovisko ešte nenavštívili
tak neváhajte a príde si ho vyskúšať, určite osloví aj vás a budete sa tam radi vracať.
Bc. Miroslava Janáková

VII.futbalová liga mužov – skupina B
Jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022
4.kolo 29.augusta Veľký Klíž – Brezolupy 3:0
(1:0) góly OŠK – J. Kučera -2, obidva z 11m.,
Š.Stanko
Zaujímavosťou zápasu boli ďalšie dva pokutové kopy, ktoré ale zostali nepremenené. V
43.minúte penaltu nepremenil hosťujúci hráč,
v 56.minúte domáci Tomáš Urban.
Predohrávka 12.kola 1.septembra Šimonovany - Veľký Klíž 2:1 (2:1) gól OŠK – P.
Gahér. Zápas sa mal hrať ešte 1.augusta.
Pre nespôsobilý terén bol vtedy odložený.
5.kolo 5.septembra Dolné Naštice - Veľký
Klíž 3:1 (1:1) gól OŠK M.Kučera
6.kolo 12. septembra Pravotice - Veľký Klíž
3 : 2 (1:1) góly OŠK – T.Urban,P.Duša
7.kolo 18.septembra Veľký Klíž – Klátova
Nová Ves 4 : 2 (3:1)
góly OŠK – J. Chrenko, Š. Kučera - 3. 250
divákov
8. kolo 26.septembra Krásno – Veľký Klíž
zápas sa neodohral, Krásno odstúpilo zo
súťaže.
9. kolo 3.októbra Veľký Klíž – Krásna Ves 6:1
(2:1) góly OŠK – Š.Kučera, P.Bielich – 2, P.Duša,
S.Beliansky, M.Dovalovský.
– pm –

Derniéra Ponitrianskej stovky
Na štart 11.ročníka Ponitrianskej stovky, horského ultramaratónu pre jednotlivcov, ktorého trasa (106 km / +3900 m) viedla z Handlovej do Nitry cez dve pohoria - Vtáčnik a Tribeč sa 10.septembra postavilo celkovo 237 účastníkov. Medzi
nimi nechýbal ani klížsky rodák Jozef Bielich. Bol to v poradí ôsmy ročník v rade,
ktorého sa aktívne zúčastnil ako pretekár. Mal a má teda dostatok skúseností a pri
tejto príležitosti si v našom rozhovore trochu zaspomínal...
„Ja som prvý ročník absolvoval v r.2014
kedy som s takýmto pretekom nemal vôbec
žiadne skúsenosti. Samozrejme odbehnuté
kratšie trasy do 50km po ceste aj v teréne som
už mal za sebou. Bežalo sa v smere z Nitry do
Handlovej, pamätám si že teplota cez deň vtedy
bola okolo 20°C a do cieľa som dobehol v čase
okolo 18 hodín. Bol to pre mňa neskutočný
zážitok...“
A čo Tvoje spomienky na nasledujúce
ročníky?
„Od r.2015 sme už bežali iba v smere z
Handlovej do Nitry pre lepšie logistické zabezpečenie v cieli a takisto jednoduchšiu možnosť
cestovania domov po pretekoch. Každý ročník
niečím prekvapil, prvé ročníky boli skôr blatisté, pamätám si na ročník, kedy od Sedla
Rakyta intenzívne pršalo a na Veľkom Tríbči
bola taká silná búrka a časté blesky, že som
takmer nepotreboval čelovku, blýskavica bola
až po Zobor... Ale všetko sa dobre skončilo a
eufória v cieli bola o to intenzívnejšia“.
Môžeš nám priblížiť priebeh tohtoročných pretekov z Tvojho osobného pohľadu?
„Dôsledky globálneho otepľovania sme v
posledných rokoch mohli pocítiť aj na P100
kedy to boli skôr teplé a suché preteky čo mne
osobne veľmi nevyhovuje. Teploty 25°C a tento

rok dokonca až 28°C dajú riadne zabrať.
Tento rok som vedel, že bude dôležité hydratovať a jesť moje obľúbené ovocie, na lúkach
okolo Veľkého Pola a po asfalte do Jedľových
Kostolian, kedy bude najväčšie teplo. Pri zbehu
z Vtáčnika sa mi podaril kotrmelec našťastie
iba s odreninami takže som pokračoval bez
problémov ďalej. Na občerstvovačke vo Veľkom Poli som sa posilnil obľúbených vývarom
a ovocím, doplnil som zásoby a pokračoval
som ďalej“.
Ale tento pretek nedopadol pre Teba
šťastne...
„Po lúkach pri zbehu na Penhýbel som
sa na kamennej ceste potkol a dopad som
veľmi nestihol stlmiť, padol som na pravý
bok a narazil som si rebrá. Ďalšie kilometre
hlavne po asfalte na Brezov štál a ďalej do
Jedľových Kostolian boli utrpením, narazený bok ma veľmi obmedzoval. Záchranári
mi narazené miesto schladili ale pomohlo
to iba na pár minút. Rozhodol som sa, že to
ešte skúsim rozbehať a na 63km na Skýcove
sa rozhodnem, či budem pokračovať ďalej.
Nakoľko zo Skýcova je do cieľa ešte 44km a
ja som bol na tom dosť zle, rozhodol som sa
pretek predčasne ukončiť, aj keď to bolo veľmi
ťažké rozhodnutie s ktorým som sa celkom

Na vrchole Vtáčnika.
nevyrovnal doteraz J. Ale zdravie a rodina sú
prvoradé, o tom niet pochýb.
Ako sa cítiš teraz. Plánuješ v tomto roku
účasť ešte na nejakých pretekoch?
„Nakoniec zranenia neboli vážne iba bolestivé, takže teraz už znova trénujem na 100%.
Najbližšie by som sa chcel zúčastniť výzvy
Everesting v októbri kedy by sme podľa chuti
a síl chceli točiť výbehy na Vtáčnik, uvidíme....“
Ponitrianska 100 prežila svoju derniéru. Po rozhodnutí OZ Slovak Ultra Trial bol
v r.2021 jej posledný ročník. Ten dokončilo
179 pretekárov, 58 pretek nedokončilo.
Ďakujem za rozhovor  Peter Maťašeje
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