VERNÝ A MÚDRY SLUHA
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Najskôr postavili máj pri kultúrnom dome a následne sa
všetci členovia a jedna členka Dobrovoľného hasičského
zboru spolu aj so starostom obce sústredili na spoločné foto.

Foto-Peter Maťašeje

Mesačník občanov Veľkého Klíža

Vo všetkých betlehemoch, ktoré počas
Vianoc zdobia naše kostoly a príbytky,
vidíme postavu svätého Jozefa. V ruke
drží palicu alebo lampáš. V tvári vnímame
pokoj. Pôsobí ako „verný a múdry sluha“
v podobenstve, ktoré neskôr vyrozpráva
Pán Ježiš. V tomto podobenstve pochválil
sluhu, lebo sa veľmi dobre staral o dom
svojho pána (Porov.Mt 24,45-47).
Takto sa svätý Jozef opisuje v prvých
kapitolách Matúšovho a Lukášovho evanjelia. Je verný, spravodlivý, poslušný sluha
Božieho Syna a jeho matky Márie.
Dnešný svet nám predstavuje mnohé
popredné a populárne osobnosti, ktoré
sú všade známe. Na rozdiel od nich nám
Cirkev ponúka ideál, ktorý by sme márne
hľadali na televíznych obrazovkách, na
titulných stránkach obrázkových časopisov, vo výkladoch či na billboardoch.
Svätý Jozef nebol svetoznámy športovec,
spisovateľ, spevák ani herec. Bol to chudobný robotník, ktorý si prácou zarábal na
živobytie pre svoju rodinu. Práve preto,
ako vernému a múdremu sluhovi, zveril
Pán Boh do opatery svojho Syna.
Pri pozornom čítaní Svätého písma
môžeme vnímať svätého Jozefa nie ako
hotového svätca so všetkými čnosťami,
ale ako dobrého človeka, ktorý rastie vo
svätosti v životných skúškach. Jeho život
nebol ľahký. Hoci bol vo svojom povolaní jedinečne požehnaný, dostal sa aj na
zákruty a križovatky, ktorým nerozumel.

(Pokračovanie na str. č. 4)

Z ÁPL AV Y
v našich obciach

Tohtoročný máj je studený a veľmi daždivý. Všetko to vyvrcholilo v pondelok 17.
mája popoludní. Už pred pätnástou hodinou
bola zaplavená cesta povyše Obecného
úradu v Ješkovej Vsi. Od kaplnky sa už
smerom k nám dalo ísť autom len veľmi
pomaly. Cesta bola súvisle zaplavená. Najhoršie to bolo pri dome Igora Bielicha. Pri
moste bola odvalená časť cestnej komunikácie. Situáciu museli riešiť povolaním
Imina Bujnu s bagrom. V obci zasahovali
aj hasiči z Partizánskeho. Bolo zaplavené
viacero záhrad a dvorov, pivnice a voda sa

Situačná foto z povodní na Kračinách.

Foto – Elena Heribanová

dostala do dvoch domov.
Vo Veľkom Klíži bola situácia relatívne pokojná. Až na dve miesta, kde voda
narobila riadne problémy.
Následkom dlhotrvajúcich dažďov
sa vylial potok v Doline. Odstraňovanie
naplavenín z kanála pomocou techniky
Imra Bujnu prebehlo o dva dni, 19. mája.
Občania pomáhali pri čistení naplavenín
- nakladaní štrku, strhnutých dlažobných
kociek, ktoré silný prúd vody preniesol z
hornej časti Doliny až po ústie odtokovej
rúry v dolnej časti ulice.
Naplaveniny sa odstraňovali aj v ulici
od Zbudova a Jalšova. Následne sa urobil
plynulý nábeh pre ďalšiu prípadnú vodu
z uvedených dolín.
(Pokračovanie na str. č. 6)

HASIČI SA NENUDILI

Uplynulé štyri týždne sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru rozhodne nenudili. Ešte v predvečer prvého mája sadili
máje. Pred obecným úradom, následne aj
pri kultúrnom dome. Už druhý rok po sebe
nemohol byť kultúrny program, žiadne
príhovory, guľáš, či tanečná zábava. Ale
napriek všetkému, tradícia bola dodržaná.
V polovici mesiaca uskutočnili brigádu
(píšeme o nej na inom mieste). Ešte si ani
nestačili vydýchnuť a už sa opäť museli mobilizovať. Zasahovali pri povodni.
Nielen v našej obci. Šiesti odišli pomáhať
do Klátovej Novej Vsi. Ťahali vodu zo záhrad s požičanou technikou. Pracovali tam
takmer do polnoci. 
Peter Maťašeje
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V mesiaci máj 2021 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Ing. Eliška Stanková 
60 rokov
Anna Kučerová 
60 rokov
Margita Maťašejová 
80 rokov
Veronika Marková 
80 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Blanka Kňazeová 
81 rokov
Adolf Medo 
86 rokov
Pavel Neštepný 
86 rokov
Margita Sasková 
89 rokov
Irena Dzianová 
90 rokov
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosť v kruhu
svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu
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ko sa na inom mieste
píše, tohtoročná jar
je chladná a daždivá.
Dažde už dlhšiu dobu preverovali asfaltovú krytinu
na budove našej základnej
školy. No už neodolávala, stala sa priepustnou,
horná chodba zatekala. Aj
po viacerých žiadostiach
na ministerstvo školstva,
či krajský školský úrad
o finančné prostriedky
nám nebolo vyhovené.

PRÁCE NA ZŠ
A JEJ OKOLÍ
Nedalo sa viac čakať, preto poslanci OcZ
rozhodli o oprave strechy z 2/3 z prostriedkov rezervného fondu a 1/3 zo štátnych,
poskytnutých na prevádzku školy. Boli
vymenené aj klampiarske výrobky, zostáva
domontovať hromozvod.
V okolí školy sme vyčistili kanál pre
odvedenie dažďových vôd, ktorý bol vrchovato naplnený náplavami ornice. Včasnosťou vyčistenia sme zabránili naplaveniu
bahna určite do kotolne a pravdepodobne
aj do priestorov školy.
Text OcÚ foto Ing. A. Stanko

••••••
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PO ĎAKOVAN I E

Dňa 27.4.2021 nás vo veku 72 rokov
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Pavel Belica

z Ješkovej Vsi
Touto cestou chceme
vyjadriť vďaku všetkým, ktorí ho sprevádzali na ceste do
večnosti.
Ďakujeme za modlitby, prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

číslo 5/2021

Testovanie v klížskej doline

Konečne sme sa dočkali časov, že testovanie na koronavírus sa skončilo. Kiežby
navždy. Ale ktovie.
Zatiaľ posledné testovania prebehli vo
Veľkom Klíži nasledovne:
2. mája – testovaných 244 – pozitívnych 0
9. mája – netestovalo sa, občania boli inVídavali sme ho na ihrisku na Hôrke na každom zápase. Obyvateľ Klátovej Novej Vsi, no formovaní o možnostiach testovania 7.5.
duchom vždy Klížan, náš rodák Marian Dobiaš, neodmysliteľná súčasť „klubu“ priaznivcov v Klátovej Novej Vsi a v Bošanoch
klížskeho futbalu. Vždy ochotný pomôcť. Nikdy nechýbal na brigádach pred turnajmi. 16. mája – testovaných 131 – pozitívnych 0
Nečudo, vzorom mu bol jeho otec Alojz, ktorému nik 22. mája – testovaných na požiadanie pre
nepovedal inak ako Lojzo.
Aj on pomáhal nášmu fut- potrebu svadby 9 – pozitívnych 0
balu ako vedel, vždy, pokiaľ
mohol. Súčasná kovidová
Podľa posledného prípadu je vidieť,
doba nás odstrihla od mnohých spoločenských akcií, že starosta obce s epidemiológom MUDr.
futbalové súťaže nevynímajúc. Určite aj jeho to Matejičkom sú ochotní otestovať tých,
trápilo, chýbali mu stretnutia priateľov na ihrisku, aj ktorí o to včas požiadajú a test potrebujú.
mimo neho. Pravidelne sa
stretali v strede týždňa Naša obec testuje ako „vysunuté pracov pohostinstve v Klíži, alebo v Ješkovej Vsi. Preberali visko Veľký Klíž“ mobilného odberného
rôzne témy, ale hlavnou
bol zasa futbal a všetkých miesta Klátova Nová Ves, prostredníctvom
trápilo, že upadá. Detí je
menej, a aj tie o šport ako ktorého sa výsledky testovania aj počet
taký strácajú záujem. Čas
neúprosne pracuje a aj testovaných a tiež počet použitých tesčlenom tejto pravidelne sa
stretávajúcej zostavy rôčky tov evidujú a zasielajú na celoslovenské
centrum tejto evidencie. Tí, ktorých test
pribúdajú. Viacerí z nich už
nie sú medzi nami. Žiaľ, už
bol pozitívny, boli poučení a odkázaní na
aj Marian sa k nim pridal.
Budeš nám chýbať, Marian. svojho obvodného lekára a tiež PCR test
Budeš chýbať priateľom aj
hráčom. Budú nám chýbať tak, ako to ukladajú vyhlášky a odporúčania
tvoje trefné hodnotenia nielen futbalových zápasov, ale aj celkového stavu dedinského epidemiologickej komisie.
futbalu na Slovensku. Budú chýbať tvoje ruky, ktoré pomáhali pri organizovaní akcií
V Ješkovej Vsi sa testovalo v uplynulom
futbalového oddielu. Budeš chýbať nám všetkým, ktorí si ťa pamätáme ako verného mesiaci už len jeden krát. Bolo to 2.mája.
fanúšika futbalu vo Veľkom Klíži.
Otestovaných bolo 165 obyvateľov, nikto
Česť tvojej pamiatke!
nebol pozitívny.
Peter Maťašeje
Za výbor a fanúšikov Pavel Dobiaš, bývalý predseda OŠK FO V. Klíž

Fanúšik dušou aj srdcom

číslo 5/2021
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Poľovníci odbremenili okolie obce
a našu prírodu od 2,27 tony odpadu
Členovia Poľovného združenia Vrch Hora venovali svoj voľný
čas a úsilie na to, aby pomohli našej prírode, vyčistili ju a vyčistili
aj okolie našich obcí. Stalo sa tak na začiatku najkrajšieho mesiaca
roka. Ako povedal predseda združenia Igor Húdok: „Bolo to na
základe Dňa Zeme a vybraný bol dátum 1.máj, čím sme slávili
sviatok práce prácou pre krajšiu prírodu.“ Brigády sa zúčastnilo
41 ľudí - poľovníci s manželkami a deťmi. Všetci pracovali od 8.00
hod do 12.00 hodiny na viacerých miestach. Sústredili sa na revír
poľovného združenia. V Ješkovej Vsi sa zbieral odpad v lokalite
Brody. Okolie Veľkého Klíža bolo vyčistené v lokalitách Hôrka,
Besiedky, Jalšov až po kaplnku, Zbudov, Vŕšok, Krnice a Hlboká
dolina. Vyzbieralo sa celkom 2,27 tony odpadu, je to pekný výsledok, ale stále málo oproti tomu, čo ešte leží v prírode. Preto
aj do budúcna PZ Vrch Hora plánuje podobnú akciu.
V rámci Dňa Zeme sa
v našej obci konalo viacero aktivít. Poľovníkom
patrí uznanie a poďakovanie. Dokázali zmobilizovať najväčší počet brigádnikov a vďaka tomu
dosiahli úžasný výsledok.
Vyzbierať toľko odpadu
a vyčistiť všetky spomínané lokality je zaiste
záslužný počin. Nepochybne ho víta a uznáva
aj naša široká verejnosť.
Smutné je, že nemálo vynaloženej energie

Momentka z brigády poľovníkov. V popredí Pavol Kňaze.
na vyčistenie našej prírody si
niektorí spoluobčania nevážia
a po dvoch týždňoch v lokalite
Hlboká dolina boli objavené
vyhodené 4 veľké plastové
vrecia plné rôzneho odpadu,
pravdepodobne po jarnom
upratovaní domu. Žiaľ, týmto
skutkom znečistili prírodu a je
na nás zodpovedných dať to na
poriadok.
Peter Maťašeje
Takéto množstvo vyzbierali naši
poľovníci a výrazne tak pomohli
životnému prostrediu.

Foto – Peter Maťašeje

Záujmovo-spoločenské organizácie čistili obec a jej okolie
Hasiči robili tradičný zber železného odpadu

Jarná iniciatíva členov Klubu dôchodcov
Dvanásť členov Klubu dôchodcov sa 3.mája
zúčastnilo brigády v časti obce Klížske Hradište.
Zvolala ju predsedníčka organizácie Irena Bujnová,
ktorá takto zareagovala na výzvu starostu obce.
Ten ju požiadal o pomoc pri skrášlení verejných
priestranstiev. Ženy okopávali krušpány povedľa
hlavnej cesty smerom na vrch dedinu. Dvaja muži
pomáhali s čistením chodníkov a verejnej komunikácie. Členom klubu patrí verejné poďakovanie za
ich prácu na skrášlení verejných priestranstiev. Ich
snahu ocenil aj starosta obce Ing. Anton Stanko, po
skončení brigády im pripravil v kultúrnom dome
malé pohostenie.
Text – Peter Maťašeje, Foto – Dana Smatanová

Každoročne, zvyčajne v jarnom období, sa u nás koná
zber železa a kovového odpadu. Toto si opäť vzali za svoje
členovia Dobrovoľného hasičského zboru. V sobotu 15.mája
sa na brigáde zišlo dvanásť členov. Občania boli už pár dní
predtým vyzývaní miestnym rozhlasom a tiež mailovou
poštou, aby si pripravili veci, ktoré nepotrebujú, zavadzajú
im a chcú sa ich jednoducho zbaviť.
Tucet hasičov sa prerozdelilo a snažili sa vyzbierať všetko, čo občania nachystali. Päť plných traktorových vlečiek
Pavla Stanku staršieho dokazovalo, že sa im to podarilo.
Vyzbieraných bolo takmer šesť ton. Na konci brigády mohli
hasiči spokojne skonštatovať, že sa ich zámer vydaril, že
nazbierali minimálne toľko šrotu, ako vlani a prispeli tak
k skvalitneniu životného prostredia našej obce.
Text - Peter Maťašeje, Foto – Vladimír Sasko
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SPRÁVNA TÚŽBA

V čase pandemických opatrení sme si
mohli nájsť viac času, ako inokedy na internet, konkrétne aj na YouTube. A práve tu ma
okrem iných oslovili myšlienky, s ktorými
je hodné podeliť sa.
Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti, by
mali činnosť vykonávať tak, aby ich vychovávali k správnej túžbe! Lebo ak budú napĺňať
všetky túžby svojich detí, od malička to
nebude také ťažké. Deti budú chcieť bábiku
alebo autíčko, tak im ho dajú. Budú chcieť
bicykel, tak im ho dajú. Neskôr, keď deti
budú veľké, budú chcieť auto, svoje auto.
Už to bude ťažšie, ale dajú im ho. Ale zrazu
tu budú ich deti, tí mladí – budú chcieť mať
vzťah – dievča, chlapca. A to už asi rodičia
ťažko splnia! Preto je veľmi potrebné, aby
rodičia vychovávali svoje deti k správnej
túžbe. Aby nebolo len to, ja chcem, ja to
musím mať. Lebo to je nesprávne. Vidíme
to pri jedle, pri oddychu, pri televízore, pri
videách, pri počítačových hrách. Rodičia majú usmerňovať a obmedzovať deti v týchto
veciach. Ale nie preto, aby im nedali a nedopriali, ale aby ich vychovávali v túžbe, aby
správne túžili a aby dokázali dobre túžiť.
Zoberme si pre porovnanie človeka,
ktorý podľahol alkoholu, že mu už nevie
odolať. No na začiatku to bola iba túžba,
ktorá mu spôsobovala príjemnosť, ale došiel
do bodu, kedy už nerobí to, čo chce, ale robí
to, čo nechce. Už je závislý a iste by s tým
rád prestal, ale už nevládze. A tá zlá túžba
ho priviedla k tomu, že robí to, čo už ani
nechce robiť.
Preto v láske, vo vzťahu a vo výchove
musia byť hranice. Ale nie preto, aby nás
obmedzovali, ale aby nasmerovali správne
našu túžbu. Aby sa vzťah nasmeroval k plnosti. Aby sa láska, ktorú máme aj k svojim
deťom, neničila!
Máme zákony, máme normy, no nie
preto, aby nás obmedzovali! Sú preto, aby
chránili hodnoty! Aby chránili nás samých!
Keď rodičia povedia dieťaťu: „nedotýkaj sa
tej pece, lebo je horúca“, tak nechcú to dieťa
obmedziť na slobode, aby nemalo skúsenosť, ale chcú ho chrániť, aby si neublížilo.
Teda majme radi správne, nie nesprávne.
A tak skúsme pôsobiť aj na svoje deti, veď
sa vraví, že sú naša budúcnosť. A chceme,
alebo nechceme mať lepšiu budúcnosť?
My všetci sme strojcami budúcnosti
– nie spoločnosť, nie výhovorka – taká je
doba! My si tvoríme dobu. My všetci aj výchovou svojich detí, či v rodine, či v škôlke,
v škole a to k správnej túžbe.
Ing. Anton Stanko

V nedeľu 23.mája sa v našej farnosti konala slávnosť prvého svätého prijímania. K sviatosti pristúpilo dvanásť detí. Z časti obce Klížske Hradište tam boli tri dievčatá a jeden
chlapec, z časti obce Klíž dvaja chlapci a jedno dievča. Z Ješkovej Vsi bolo päť detí, štyri
dievčatá a jeden chlapec.
–pm– Foto – Vojtech Ďurkovič

V E R N Ý A M Ú D RY S LU H A 

(Dokončenie zo str. č. 1)

Nie je ťažké predstaviť si ho, ako sa pýta Pána Boha podobne ako my: „Čo mám robiť, čo
to znamená?“
V Nazarete sa svätý Jozef tešil zo šťastných a pokojných rokov so svojou malou rodinou. Boh bol doslova prítomný v jeho rodine. Jozef sa naňho spoliehal a bezhranične
Pánu Bohu dôveroval. Podobne ako iní nazaretskí otcovia odovzdával mladému Ježišovi
svoje remeslo. Vo svojej dielni ho učil vytvárať a opravovať také predmety ako pluhy,
podstavce na lampy či potreby pre domácnosť. Na stavbách pracovali spolu. Namáhali
sa so základmi a robili strechy na domoch.
Obyvatelia Nazareta vnímali mladého i dospelého Ježiša ako „Tesárovho syna“. A divili
sa, keď prvý raz prišiel medzi nich už ako známy učiteľ a divotvorca. V synagóge ich začal
učiť milými slovami a zázračnými skutkami začal prejavovať svoju božskú moc (Lk 4,22;
Mt 13,54-55). Ich reakcia naznačuje, že Pán Ježiš počas približne troch desaťročí života
v Nazarete nevykonal nijaké zázraky, ktoré by mohli narušiť obraz obyčajnej rodiny.
Svätý Jozef žil v centre tohto najväčšieho tajomstva, ale nevidel veľkolepé zázraky,
ktoré neskôr robil Pán Ježiš. Zaiste nezabudol na proroctvá a zázraky pri Ježišovom
narodení. Situácia ho teda mohla privádzať do zmätku: Ako môže Mesiáš splniť svoje
poslanie, keď žije skrytým životom v malej dedine?
Na jednej strane dôverne poznal dieťa a mládenca Ježiša podobne ako my poznáme
ľudí, s ktorými žijeme v spoločnej domácnosti. Na druhej strane Ježišovo poslanie bolo
pre Jozefa zahalené hlbokým tajomstvom. Toto tajomstvo nemohol pochopiť ani on ani
matka Mária. Keď našli chlapca Ježiša v jeruzalemskom chráme, vysvetľoval im, že musí
byť v dome svojho Otca. Oni však nepochopili, čo im hovoril. A nebolo to prvý raz, čo sa
divili nad svojím synom (Porov. Lk 2,18.33.47-50).
Po rodinnej púti do Jeruzalema sa Jozef stráca z tohto príbehu. Panna Mária sa na
svadbe v Káne zúčastňuje už bez neho, predpokladá sa, že zomrel skôr, ako Pán Ježiš začal
svoje verejné účinkovanie. Je to tak trochu smutné, že sa svätý Jozef nedožil naplnenia
toho poslania, pre ktoré celým srdcom žil ako verný a múdry sluha.
Hoci žil s nevyriešenými tajomstvami, bezhranične dôveroval Pánu Bohu. S vierou
kráčal životom aj vtedy, keď musel vybočiť zo svojich zabehaných koľají a zrieknuť sa svojho
pohodlia. Niekedy sa aj my dostaneme do situácie, keď sme zmätení, zarazení a udivení.
Nech nám svätý Jozef svojím príkladom a príhovorom pomáha stále kráčať cestou viery.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

Deň matiek nezostal bez povšimnutia

Tento sviatok, venovaný našim mamám aj napriek kritickej situácii sme oslávili.
Vyžiadalo si to ale trochu porozmýšľať, ako to zrealizovať. Vedúca KK Mgr. Zuzana Dolná
prišla s návrhom vysielať reláciu v miestnom rozhlase. Úvod patril príhovoru starostu
obce, ktorý vyzdvihol nezameniteľnú a nezastupiteľnú úlohu každej mamy a poprial
im zdravie a energiu pri výchove svojich ratolestí.
Pásmo bolo výstižné a venované všetkým mamám, mamkám, mamičkám. Lásku
k mamičkám vyjadrili deti MŠ v básničkách a piesňach. Predškoláci začali básňou Prišli
sme pozdraviť dnes naše mamičky..., nasledovali piesne a vinšíky. V závere zazneli krásne
veršíky V srdiečku je ukrytá veľká túžba detí, aby všade na svete kvitla láska k mamám
všetkých detí a pieseň Veľmi ťa ľúbim, mama.
V programe pokračovali aj deti ZŠ, ktoré mamičkám tiež zarecitovali a zaspievali
niekoľko pekných piesní, jednu z nich aj sólistka Miška Kňazeová.
Ing. Zuzana Holáková

V našej obci sa otvára nová služba

Pedikúra ZANA
v kultúrnom dome

Táto služba bude poskytovaná pre
dámy, pánov aj deti. Zameriava sa
na estetické, zdravotné ošetrenie
chodidiel. Na pedikúru sa možno objednať vopred na tel.č. 0918 689 469
alebo osobne u Zuzany Gúckej, časť
Klíž č.d. 85. Keďže ZANA je mobilná
služba, po dohode sa pedikúra môže
vykonať aj u vás doma.
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Sú bolesti, na ktoré nie je liek... Sú rozhodnutia, ktoré už nevrátiš späť...
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeš, sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneš...“

NA ŠI VODÁRI

II.časť
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia si občania,
dediny, mestá zvyšovali svoj komfort. Dosiahol sa najväčší prírastok obyvateľov, napojených na verejný vodovod, bol prudký nárast spotreby vody,
ktorý bol spôsobený i jej vtedy veľmi nízkou cenou. V našej obci bol verejný
vodovod daný do užívania v roku 1970. V poradí druhým naším vodárom bol

ANTON NEŠTEPNÝ

nar. v r. 1947, zomrel v r.2018.
Po 25 rokoch práce v Pozemných stavbách Nitra začal v r. 1989 v deň jeho 42.
narodenín pracovať v podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie Topoľčany,
prevádzka Veľký Klíž ako prevádzkový
montér vodovodov. Zaúčal sa u Pavla Sasku,
ktorý odchádzal do dôchodku. Prikladám
odbornejšie spomienky jeho manželky,
ktoré sa dozvedela počas manželstva
a ktoré jej zostali v pamäti:

Náš vodovod je až doteraz iný ako tie
ostatné. Naša dobrá voda sa musí čerpať zo
studní - prameňov - do veľkého vodojemu,
(zásobníka), a potom ide odtiaľ do potrubia.
Je to zložitejšie a nákladnejšie ako u našich
susedov. Musí byť každodenná kontrola
čerpačky, vodojemu, kontrola tlaku, spotreby a tiež kontrola v obciach. Po povinných
montážach vodomerov v domácnostiach
a inštitúciách pribudlo aj opisovanie vodomerov a tiež inkasovanie poplatkov za
spotrebu vody. Neskôr sa platilo na základe
faktúry, aj tento spôsob platenia sa už zmenil. Neskôr boli poruchy na ponorkách, ale
aj na trase. Najviac ich bolo v zime, niekedy
aj o polnoci a stalo sa, že postupne bolo
až šesť porúch po sebe. Kopali aj stroje,
ale viac sa kopalo ručne. Asi v roku 2000
pribudol k nášmu vodovodu aj vodovod
v Turčiankach. Do pracovnej náplne patrila
tiež starostlivosť o trávnaté plochy okolo vodojemu. Počas rokov pribúda nová
technika, ale aj tak sa musí robiť i ručne.
K 31.12. 2010 odchádzal po 21 rokoch
práce v našej obci do dôchodku náš druhý
vodár. Pred dôchodkom zaúčal ešte svojho
nástupcu a pokračovateľa, nášho obyvateľa
Romana Hlavačku. S manželkou Hankou
mali tri deti. Johanka a Marianka sa v dedine vydali, syn Igor po ukončení vysokej
školy rád navštevuje svoju rodnú dedinu,

rodinu. Tonko bol v mladosti vynikajúci
futbalista, neskôr zanietený fanúšik, ktorý
povzbudzoval našich hráčov doma i vonku
a pomocník pri organizovaní turnajov. Túto
lásku k futbalu preniesol i na svojich dvoch
vnukov Matúška a Boriska. Pri príležitosti
jeho 70-tky mu 7 vnukov darovalo srdiečka. Zážitky so starkým vyjadrili na druhej
strane srdiečka i so slovom ďakujem takto:
Máriusko: Naučil si ma viazať šnúrky na
teniskách. Ď. Matúško: Ukázal si mi futbalový svet, za to ďakujem. Ď. Filipko: Kosenie
trávy s Tebou bol vždy veľký zážitok. Ď. Leo:
Dal si mi vždy odpoveď, prečo je to tak. Ď.
Lukáško: Rád som s Tebou kŕmil zajačiky.
Ď. Borisko: Hrať s Tebou futbal ma baví,
naučil si ma pätičky. Ď. Tomáško: Jazdil
som s Tebou rád na traktore. Ď. Na pohrebe
Pavla Sasku syn zomrelého Miloš povedal:
„... teta Hana, dávajte pozor na nášho vodára“. So smútkom svoje spomienky pani
Neštepná končí slovami – „Nesplnilo sa
želanie, nemala som asi dosť sily, pretože
Božia moc bola silnejšia. O dva mesiace sa
„parťáci“ zasa stretli.“ Toľko zo spomienok
jeho manželky.
Aké mám spomienky na Tonka ja? Bol spolužiakom a odkedy sme sa prisťahovali na
Račanské i dlhoročným kamarátom môjho
brata. Môj brat ako vojak prišiel svojmu
priateľovi na svadbu zo severozápadných
Čiech, aby ako prvý družba odviedol k
oltáru nevestu Hanku - dôkazom sú pekné
fotky. I naši rodičia boli s Tonkovými rodičmi Poldom a Irenkou vo veľmi kamarátskom
vzťahu - gazdovské rodiny spájala láska k
rodnej hrude, úcta k tvrdej práci roľníka.
Ako hovorievala mama, vždy sa mohli,
čo sa týka pomoci, jeden na druhého na
100 % spoľahnúť. A to mám a budem mať
vždy na pamäti.
Tatiana Macúchová
Pokračovanie v budúcom čísle

VODA NAŠA KAŽDODENNÁ

Jeden z momentov povodne v Ješkovej Vsi. Foto – Hana Bielichová

Je všade, kde sa niečo deje. Stáva sa súčasťou chodu našej obce, hoci si to mnohí ani neuvedomujeme. Nielen z postu
najmladšieho poslanca obecného zastupiteľstva, ale najmä z
nejakého vnútorného pocitu zodpovednosti a spolupatričnosti
k rodnej obci. Hasí všade. Doslova aj obrazne. Lukáš Valuch. Je
pri každej „havárii“ v obci. Tento mladý muž sa nepýta, ale koná.
Za ten krátky čas už toho stihol veľa. Málokto vie, že nedávno
pri výpadku vody v miestnom vodovode bol to práve on, ktorý
nasadil všetok svoj čas, energiu, aj vlastný materiál, aby straty
spôsobené vypadnutím systému boli čo najmenšie. „Zhorel“
kábel niekde v zemi. Pochopil, že v danej situácii, keď sme prišli
o správcu vodovodu, to bude nadlho. Po zistení problému neváhal
ani minútu. Zimprovizoval náhradný prívod elektrickej energie
k ponorke po zemi, aby voda mohla plniť prázdny vodojem a
potrubie. Hneď nato aktivizoval vybudovanie novej prípojky
elektriky k studni zemou. Niekoľko dní kopal spolu s vodármi,
v náročnom teréne plnom betónových prekážok, novú ryhu na
položenie nového kábla. Všetko sa dialo za pochodu, v havarijnom stave, ani sme o tom nevedeli. K vode som mal vždy blízko.
Luky, ďakujeme! 
Miloslav Sasko
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V mediálnom priestore

Nikoho, a čitateľov Nového Clusu obzvlášť, nemôže prekvapiť
tvrdenie, že naša obec a jej bezprostredné okolie sú relatívne
častým objektom záujmu printových a internetových médií,
rozhlasových a už možno povedať aj televíznych štábov. Veď
všetko sa vždy zaznamenáva, o všetkom informujeme. V tomto
súčasnom období sa všetko ešte znásobuje. Objekt záujmu? Áno,
jednoznačne. Rozhľadňa na Chotenovci.

V Rádiu Regina Západ
Cestu predsedníčky Občianskeho Združenia Tu žijeme Mgr.
Zuzany Dolnej s redaktorom Lukášom Števíkom na Chotenovec
a ich rozprávanie o rozhľadni
odvysielalo Rádio Regina Západ
2.mája. Rozhlasoví poslucháči
sa dozvedeli všetko podstatné
o vzniku a výstavbe tohto objektu. O výhľadoch porozprával
Marek Bujna.

V reportáži odvysielanej v televíznom spravodajstve hovoril aj
starosta našej obce.

V spravodajstve RTVS
Predsedníčku OZ Tu žijeme,
starostu obce Ing. Antona Stanku, a okrem iných, aj dievčatká
Katku Dolnú a Sandru Gendiarovú sme mohli vidieť a počuť
v reportáži spravodajstva RTVS.

Príjemným osviežením reportáže z rozhľadne bola aj výpoveď
dvoch školáčok. Jednou z nich bola Katka Dolná.

V piatok 14.mája bola odvysielaná v ranných a popoludňajších správach a čo je najdôležitejšie aj v Televíznych novinách večer. Reportáž pripravila
redaktorka Miriam Dobrotová,
kamera Vanda Pittnerová. Chotenovec s novou rozhľadňou,
reklama pre Veľký Klíž, naši
ľudia v hlavnom vysielacom
čase v spravodajstve s najväčšou sledovanosťou. Treba viac
slov...?

Televíkend
Už po druhý krát (!!) v relatívne krátkom čase navštívil našu
obec štáb Televíkendu. Záujmom redaktorky Martiny Kacinovej
bola tentoraz predovšetkým nová rozhľadňa. Okrem Chotenovca
bola v rámci túry 6.mája navštívená aj Kamenná brána a Holienová. Premiéra bola v piatok 14. mája podvečer na STV2. Reprízy
potom tri nasledujúce dni po sebe.
Piatok 14. mája si teda budeme pamätať. Dvojnásobná prezentácia obce, jej okolia a lesov, ktoré ju obklopujú. Veríme, že
spomínané mediálne výstupy sa stretli s priaznivými odozvami
a že naše presvedčenie o úžasnej propagácii obce zdieľa aj naša
široká verejnosť. 
Peter Maťašeje

Marek Bujna počas natáčania na Chotenovci.

ZÁPLAVY V NAŠICH OBCIACH

(Dokončenie zo str. č. 1)

Na Kračinách, v časti obce Klíž vyplavilo miestny potok, ktorý
sa následne musel prečisťovať. Voda sa valila ponad upchaté
mosty. Opäť tu pomohol Imino Bujna s bagrom. Zasahovali naši
hasiči, ale aj veľa pomocníkov z radov občanov. Plnili sa vrecia
s pieskom. Kopaný piesok operatívne priviezla firma Rehák.
Navečer našťastie voda rýchlo upadala a nebezpečenstvo bolo
zažehnané. 
Peter Maťašeje

Mgr. Silvia Bielichová má už viacnásobnú skúsenosť s rozhlasovým
nahrávaním. Pred televíznou kamerou mala v relácii Televíkend
premiéru.
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