PATRÓN ROBOTNÍKOV

Mesačník občanov Veľkého Klíža
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MERITÓRNY POHĽAD NA VÁŽNU ZDRAVOTNÍCKU TÉMU
v rozhovore s doktorom, ktorý nás testuje

Evanjelium nám len málo hovorí o svätom
Jozefovi. Nachádzame tam len niekoľko
stručných údajov. Tieto ani zďaleka nestačia
na životopis. No sú to slová Božie. Preto sú
hlboké a niekedy aj málom povedia mnoho.
Svätý Matúš a svätý Marek píšu, že bol tesár
(Mt 13,55 a Mk 6,3). Pôvodný význam tohto
slova je široký. Znamená nielen robotníka
s drevom, ale aj kamenára, murára alebo remeselníka, ktorý pracuje s tvrdými materiálmi.
Maliari a sochári zvyčajne zobrazujú svätého Jozefa s rozkvitnutým kvetom, zvlášť
s ľaliou. Môže to byť pekný symbol, symbol
čistoty. No držanie a nosenie kvetov nemusí
vždy vyjadrovať muža. Môže sa to stať čímsi
sladkým. Môže to zastierať skutočnú silu
osobnosti svätého Jozefa. Svojimi tvrdými
rukami robotníka bol svätý Jozef naučený
robiť mnohé iné veci, nielen držať kvety.
Skôr držal v rukách kladivo, dláto, sekeru.
Božím riadením sa stal spoločníkom Panny
Márie a otcom Svätej rodiny. Preto musel byť
mužom pozorným a mať vnímavé srdce. Ale

Kto by to bol povedal? Kto by bol také niečo predvídal? A predsa. Prišlo to, a my s tým
musíme žiť. Možno sme si mysleli, že to pominie ešte na konci minulého leta. Nepominulo. Pandémia koronavírusu nás tvrdo zasiahla na konci minulého roka a od začiatku
tohto sa to všetko ešte zhoršilo. Každú nedeľu prichádzame do priestorov kultúrneho
domu. Nie za zábavou, umením, oddychom. Chodíme sa testovať. Žijeme obdobie pandémie a testovanie je s tým spojené. O všetkom sa veľa napočúvame z médií, čítame
v tlači, sledujeme na sociálnych sieťach. Nám v redakcii prišlo ale akosi prirodzené,
(Pokračovanie na str. č. 3)
spýtať sa na otázky týkajúce sa pandémie, očkovania a všetkého čo je s tým spojené,
toho najpovolanejšieho. Človeka, ktorý nás týždeň, čo týždeň testuje. Je ním
MUDr. Jozef Matejička.
Môžem sa Vás spýtať, pán doktor, odkiaľ pochádzate, koľko máte rokov a kde
ako lekár pracujete, prípadne ste pracovali?
Pochádzam zo Žiliny, mám 62 rokov. Som absolventom Lekárskej fakulty hygienickej Karlovej univerzity v Prahe, (dnes 3. Lekárska fakulta UK Praha), atestoval som
z epidemiológie v Bratislave. V rokoch 1984-1989 som pracoval na OHS (Okresná
hygienická stanica) v Žiline, v rokoch 1989-1992 na OHS v Nitre (teraz RVÚZ-Regio
nálne úrady verejného zdravotníctva). Z ekonomických dôvodov pracujem od roku
1993 v súkromnom sektore.
Čitateľov akiste zaujíma Vaša špecializácia. Môžete im ju aspoň v stručnosti
priblížiť?
Som epidemiológ. V čom spočíva práca epidemiológa?
- je infektológ, ktorý bojuje s infekčnými chorobami pred bránami nemocníc. Pomáha
si matematikou, ktorá mu umožňuje vidieť niekoľko týždňov dopredu. Epidemiológ v ohnisku nákazy stanovuje, o aké infekčné ochorenie sa jedná, určuje zdroj
nákazy, cesty prenosu infekcie, vyhľadáva chorých a šíriteľov infekcie a nakoniec
stanovuje opatrenia na zamedzenie šírenia infekcie.
- zohráva kľúčovú úlohu pri epidémiách a pandémiách (epidémia na viacerých
kontinentoch), pretože žiadna epidémia sa nedá vyhrať v nemocniciach
-vykonáva dohľad nad infekčnými chorobami, sleduje a usmerňuje očkovanie
v populácii na infekčné ochorenia
Rozhľadňa na Chotenovci je v centre záujmu.
-v nemocniciach rieši tzv. nozokomiálne nákazy
- sleduje výskyt infekčných ochorení v populácii, aké vírusy a baktérie cirkulujú V pondelok 26. apríla tam natáčala RTVS. Na
snímke predsedníčka OZ Tu žijeme Mgr. Zuzana
v populácii a vydáva usmernenia pre obvodných lekárov
Dolná (na snímke vpravo) odpovedá na otázky
- jestvuje aj epidemiológia neinfekčných ochoredaktorky. 
Foto – Dana Smatanová
(Pokračovanie
na
str.
č.
4)
rení, ale to je trošku zložitejšie.

POJAZDNÁ MINIFARMIČKA
Vo štvrtok 22.apríla deti našej základnej
školy navštívili MŠ v Ješkovej Vsi. Na nádvorí nás čakala zvieracia minifarma SANTANA
z Trenčianskych Mitíc. Deti mali možnosť
na vlastné oči uvidieť a pohladkať rôzne
zvieratá: sliepku, kačicu, zajaca, morča,
ovcu, kozu, koňa a somárika. Taktiež mali
možnosť načerpať veľa nových informácií.
Ako sa o uvedené zvieratá staráme a čím
ich kŕmime. Ďalej mali názornú ukážku ako
sa češe a sedlá kôň. Dozvedeli sa aj ako sa
dojí koza a aké zdravé je kozie mlieko. Deti
odchádzali plné zážitkov a my s nádejou,
že sme ich posunuli k budovaniu si vzťahu
k zvieratám a prírode. Iveta Deviatková
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V mesiaci apríl 2021 oslávili svoje jubileum
títo naši spoluobčania:
Eva Gálová 
50 rokov
Anna Valenteje 
60 rokov
Mária Šiková 
60 rokov
Mária Masaryková
70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny naše spoluobčianky:
Štefánia Vargová
81 rokov
Jozefína Sasková
85 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

26.4.2021 Michal Stanko, rodičia
Ing. Katarína a Ing, Michal Stanko

Marta Vargová, rod. Kubáňová

* 6.8.1949 † 7.4.2021
Vladimír Ďurica * 22.7.1961 † 10.4.2021
Tak rýchlo si odišiel, na
rozlúčku nebol čas.
Len spomienky na Teba
zostanú v nás.

Poslanci obecného zastupiteľstva našej obce sa zišli dňa 19. apríla na svojom 17.
riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Boli prítomní všetci poslanci, ktorí si na
úvod schválili svoj
program, overovateľov a zapisovateľku. V ďalšom
prerokovali rozpočtové opatrenia,
ktoré predložila a odôvodnila
ekonómka obce.
Pred schválením
záverečného účtu
obce za rok 2020 si
prítomní vypočuli správu hlavného kontrolóra s odporučením pred schválením a starosta obce predniesol správu nezávislého audítora. Následne poslanci záverečný účet
obce za rok 2020 schválili.
Nakoľko končí funkčné obdobie kontrolóra obce, ako sme už informovali, poslanci
18.2.2021 schválili podmienky voľby hlavného kontrolóra. Do voľby sa prihlásil jeden
kandidát, súčasný kontrolór Mgr. Ivan Antal.
Vo vymedzenom priestore prezentoval
svoju predstavu a odpovedal na položené
otázky. Poslanci ho verejnou voľbou zvolili
na nové funkčné obdobie. Schválili predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov na Možno sa niekomu môže zdať, že sa dosť
bytovke o jeden rok, prípadne do odpre často píše o odpadoch. A je to aj pravda. Vydaja bytov, pokiaľ termín odpredaja bude zývame na triedenie. Triedime sklo, plasty,
kratší ako jeden rok. V bode rôzne starosta kovové obaly, papier, zbiera sa železo. No
informoval o činnosti obecného úradu niektorí občania s tým majú stále problém.
od posledného obecného zastupiteľstva.
Nevedia dať plast do žltého igelitového
V diskusii sa pozornosť venovala príprave
vreca, sklo do zeleného, či kovový obal
zberu veľkoobjemovému komunálnemu
odpadu, akciám ku Dňu zeme, stavaniu do červeného vreca. Zabezpečujeme zber
mája. V závere starosta poďakoval prí- elektro odpadu. V máji pripravujeme zber
tomným a požiadal poslancov o účasť na veľkoobjemového komunálneho odpadu.
pracovnom stretnutí spojeným s obhliad- O tom, kedy to bude a na akom mieste budú
kou rozpracovaných akcií.
OcÚ veľké kontajnery pripravené, vás budeme
včas informovať. Preto vás vyzývame, priKlesli ruky, čo pilne pracovali,
pravte si takýto odpad na privezenie do
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
kontajnera – nábytok, sedačky, koberce,
Zhasli oči, stíchol hlas,
vlastne to, čo sa do malej smetnej nádomala rada život a všetkých nás.
by nezmestí. Len prosíme, aby to nebol
Dňa 27.4.2021 sme si
pripomenuli 11. výročie
škodlivý či chemický odpad (farby, laky,
úmrtia našej mamičky
riedidlá...).

ROKOVALO
ZASTUPITEĽSTVO

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU

SPOMIENKA

Dňa 27.4.2021 sme si
pripomenuli prvé výročie
úmrtia nášho drahého

a babičky

Milana Šupu

So smútkom v srdci spomínajú sestra Mária
s manželom a krstné deti Mária, Peter,
Zuzana s rodinami.
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Dňa 25.apríla uplynulo 30
rokov od chvíle, čo nás navždy
opustila naša drahá teta

Antónie Šupovej

Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami
venujú tichú spomienku. Dcéra Mária
s manželom a vnúčatá s rodinami.

a 8.júna uplynie 30 rokov
od úmrtia sváka

Aj na tomto mieste ďakujem organizáciám
či jednotlivcom za aktivity pri čistení prírody od odpadov ku Dňu zeme.
Ing. Anton Stanko

V JEŠKOVEJ VSI ROZDALI 450 BALÍČKOV

Pozerám sa z okna a neviem čo sa deje. Po ulici kráča tajomný
pár a tlačí pred sebou káričku plnú pekne zabalených balíčkov.
Prvé čo ma napadlo - Mikuláš. Ale teraz v apríli, nie je to náhodou
aprílový žart? Nie, žart to rozhodne nebol. Namiesto brady na
nose nasadené rúška a namiesto sladkostí vitamíny. Obecné zastupiteľstvo Ješkova Ves sa rozhodlo, že sa nadštandardne postará
o svojich občanov. Obec zakúpila vitamíny a poslanci pomáhali
Amália Španková
Karola Španku
S láskou a vďakou spomíname a za tichú spomienku všetkým
baliť balíčky a rozdávať každému občanovi nad 15 rokov. Balíček
ďakujeme. Terka s celou rodinou.
bol v hodnote 8 eur a obsahoval vitamín C, ktorého súčasťou bol aj
vitamín D, Zinok a dva respirátory. Akcia sa
stretla s pozitívnym ohlasom a ľudia si toto
gesto veľmi cenili a boli milo prekvapení,
Po Vianočných prázdninách z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácii žiaci našej školy
že si na nich niekto spomenul a nešetril na
nemohli pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. S rodičmi žiakov 1. a 4. ročníka sme sa dohodli,
nich peniazmi. Veď ľudia tvoria obec. Aj
že budeme pokračovať vo vzdelávaní tak, ako na jar, počas prvej vlny pandémie. Dištančné
vzdelávanie prebiehalo od 11. 1. 2021 do 26.2.2021, ale aj v období, keď bola naša škola
týmto chceme vysloviť pánovi starostovi
posledné dva marcové týždne v karanténe. Štyria žiaci 1. ročníka a sedem žiakov 4. ročníka
Gregušovi a poslankyniam Mgr. J. Bensa vzdelávalo online cez SKYPE. S rodičmi troch žiakov 1. ročníka prebiehala komunikácia
celovej a A. Čičmancovej poďakovanie,
elektronicky. Každý deň som týmto trom deťom posielala úlohy a ich rodičia mi ich vypracované mali posielať na kontrolu. Online vyučovanie prebiehalo 5 dní v týždni, začínalo
že obetovali svoj čas a rozniesli po obci
ráno o 8:00. Najskôr sa učili žiaci 1. ročníka a od 10:00 sa učili žiaci 4. ročníka. Rozvrh hodín
Ješkova Ves celkovo 450 balíčkov.
bol zmenený, mali sme slovenský jazyk, matematiku, prvouku, prírodovedu, vlastivedu,

PANDÉMIA A NA Š A Z ÁK L ADNÁ ŠKO L A

anglický jazyk. Výchovné predmety sa nevyučovali. Žiaci 2. a 3. ročníka sa s pani učiteľkou
(Pokračovanie na str. č. 5)

Ďakujeme Mgr. Mária Valná

číslo 4/2021
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Veľkonočné sviatky utiekli ako voda, aj keď
boli trochu iné, ako by sme chceli. Bol to čas
plný zvykov a tradícií. No v tejto dobe ľudia
ani nemali chuť zavesiť si doma kraslice, veď
načo, aj tak nikto nepríde. Milý zvyk začalo
OZ Ježko Ochranárik, ktoré vyzdobilo park
v Ješkovej Vsi bohatou veľkonočnou výzdobou. Aj takouto formou sa rozhodli potešiť
svojich spoluobčanov. Použili pri tom viac
ako sto kraslíc, mnohé robené ručne z látky.
Okrem tradičného veľkonočného venca,
zajačikov a kraslíc, sa tu ocitol i rebrík, či
vedro, z ktorého padali vajíčka. Netradičnú
expozíciu tvorilo Hniezdočko lásky, kde
kačičky strážili svoje vajíčka. Pri hniezde
bola osadená tabuľka, ktorá upozorňovala
návštevníkov, že kto trikrát obíde okolo
hniezda, ten sa do roka potomka dočká.
Ak svietilo slnko, bude to dievčatko a ak
ste obchádzali hniezdo, keď bolo zamračené, dočkáte sa chlapca . Možno sa veštba
naplní a v Ješkovej Vsi bude viac malých
detí. Spomaľujúce autá, ktoré išli okolo
parku a mnohé sa aj pristavili, boli akousi
Deti z ješkovianskej MŠ vo vyzdobenom parku.
vizitkou, že dielo sa podarilo a ľuďom sa
výzdoba páči. Aj touto cestou ďakujeme
Mgr. Jarmile Bencelovej, Ing. Monike Bujnovej, Tatiane Húdokovej z Kráčin a Romane
Čavojskej za ich čas a chuť spríjemniť ostatným ľuďom Veľkonočné sviatky.

Text a foto - Mgr. Mária Valná
Vždy, keď som na Vrch Hore, nevynechám možnosť
návštevy barokovej kaplnPonúkam doučovanie ANGLICKÉHO JAky. Samozrejmosťou sú aj
ZYKA pre všetky vekové kategórie. Či už
chvíle v ruinách tamojšieide o pomoc s domácimi úlohami, konho kostola. Nie inak tomu
verzáciou alebo učením sa od úplných
bolo počas Veľkonočnej
základov. Som žiačkou bilingválneho
nedele. S priateľmi sme si
gymnázia. Ponúkam úrovne A1-B2. Ak
urobili sviatočnú turistickú
vás tento inzerát zaujal a chcete vedieť
vychádzku. Ľudí tam bolo
podrobnejšie informácie, neváhajte
veľa. Zo štyridsať. Domáci? Len my. Ostatní boli
ma kontaktovať na sociálnych sieťach
na rozhľadni. Mňa ale pre(Facebook: Paulína Maťašeje) alebo na
kvapilo čosi iné. Vošiel som
tel. čísle: 0915473620.
do ruín kostola a o chvíľu
som sa príjemne prekvapil.
PAT R Ó N R O B OT N Í KOV 
(Dokončenie zo str. č. 1)
Uvidel som Krížovú cestu v miniatúrach.
jeho osobnosť sa nedá vystihnúť ako ozdobný kvet. Nebolo v ňom nič umelé, nič vyblednuté.
Rozmiestnená bola po vnútornom obvode
Svätý Jozef si vždy zachovával svoju mužnú povahu, bol to človek mužného srdca. Potreboval
kostola. Autor neznámy. Možno z Kolačna,
túto silu, aby mohol plniť svoje poslanie byť hlavou rodiny. Aj jeho čistota bola len rozvinutím
možno od nás, alebo zo Skýcova? Ktovie.
tejto sily, skutočnej duchovnej sily, ktorá zabezpečuje vládu ducha nad telom. Tá vnútorná sila
No nech už to bol ktokoľvek návštevníkom
si vie uložiť disciplínu života pre veľký cieľ, ku ktorému kráča.
spomínaného historického miesta ozvláštSvätý Jozef mal túto silu. Bola v ňom čímsi tvorivým a vyrovnávajúcim. Evanjelium nám o ňom
nil sviatočnú veľkonočnú nedeľu milým
hovorí ako o človekovi, ktorý sa správa mimoriadne zodpovedne, múdro, s pokojnou istotou.
prekvapením. Text a foto Peter Maťašeje

Veštba
v parku

VIII. zastavenie: Pán Ježiš napomína
plačúce ženy.

Príjemné prekvapenie
na Vrch Hore

Š K D M Á TA L E N T

V ŠKD sme usporiadali súťaž ŠKD má talent.
Žiaci zo školského klubu detí predviedli
pred svojimi spolužiakmi svoje nadanie
a talent v rôznych oblastiach. Diváci si prišli
na svoje. Predstavili sa speváci, tanečníci
a mnohí ďalší. Odborná porota v zložení
pani vychovávateľky a M. Chrenkovej hľadala víťaza. Rozhodovanie nebolo ľahké,
pretože máme naozaj talentované deti.
1. miesto získal: L. Chrenko, A. Dolníková, S. Žužiová, K. Valná, Lenka a Laurika
Remeňové za tanec. 2. miesto získala L.
Dobiašová za spev. Na tretie miesto sme
zaradili zostávajúcich účastníkov.
Iveta Deviatková

Výučba angličtiny

Preto neupadol do zmätku, nepodľahol panike ani vtedy, keď od neho záviseli životy Panny
Márie a dieťaťa Ježiša. Postupoval vždy odvážne a s vytrvalou energiou. Ako pravý muž – mladý
a pevný, plný viery.
Evanjelium nám nič nehovorí o Jozefovom veku. Môžeme však predpokladať, že v tom čase, keď
sa zasnuboval s Pannou Máriou, bol vo veku, keď sa mladí ľudia bežne zasnubujú. Práve jeho
mladosť mu otvárala cestu k Panne Márii. Právom ho teda môžeme považovať za mladšieho, než
sme zvyknutí, za mladšieho, než ho zobrazujú umelci. On ani nebol nikdy starý. Zomrel skôr, než
Pán Ježiš začal verejne účinkovať.
Sväté písmo ani raz necituje svätého Jozefa. Nepoznáme nijaké jeho slovo. Preto niektorí predpokladajú, že bol mimoriadne tichý muž. Evanjelisti tak asi chceli zvýrazniť jeho bezvýhradnú
poslušnosť a oddanosť Pánu Bohu.
Ale v tom čase a na tých miestach, kde žil svätý Jozef, každá dedina mala úzke uličky a spoločné
dvory. Z toho vyplýva, že spoločenská komunikácia bola nevyhnutná a intenzívna. Zvlášť remeselníci a robotníci museli komunikovať s ľuďmi, pretože potrebovali mať dobré vzťahy so zákazníkmi
a hľadať si obchodné kontakty. Tomuto spôsobu života sa zaiste prispôsobil aj tesár, svätý Jozef.
Od roku 1955 je v cirkevnom kalendári 1.mája spomienka svätého Jozefa, robotníka. Svojou
prácou sa zapojil do Božieho stvoriteľského diela. Nech nám pripomína, že sa do tohto diela
svojou prácou zapájame aj my. A svojou láskou môžeme zvyšovať hodnotu každej našej práce.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti
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MERITÓRNY POHĽAD NA VÁŽNU ZDRAVOTNÍCKU TÉMU
v rozhovore s doktorom, ktorý nás testuje

číslo 4/2021

odporučí odborník, epidemiológ? Máme nádej, že boj s pandémiou
sa dočká šťastného konca?
Infekčné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2
(Dokončenie zo str. č. 1)
je mnohonásobne nebezpečnejšie ochorenie ako chrípka, pretože aj
Žijete vo Veľkom Klíži. Ako sa tu, v kraji pod Hôrkou cítite? Čím je
keď väčšinou je priebeh ochorenia mierny, zomiera až do 3,5% infikopre Vás náš kraj rozdielny od toho, odkiaľ pochádzate?
vaných. Zanecháva u mnohých trvalé následky na pľúcach, obličkách,
Na Klíž som sa dostal v roku 1982, k babke Márii Paliatkovej. Kraj som
nervovej sústave.
si zamiloval a postupne vo mne dozrela myšlienka, že by som tu chcel
Všeobecne, koronavírusy vyvolávajú len slabú a krátkodobú imunitu
stráviť dôchodok, zvyšok môjho života, preto som si tu aj postavil dom.
(cca 6 mesiacov), preto nie je schodná cesta postupného premorovaStaval som ho síce 16 rokov, v rámci finančných možností a aj teraz je
nia obyvateľstva, kolektívnu imunitu musíme získať len očkovaním
čo dorábať a vylepšovať, ale podarilo sa.
a preočkovávaním.
V našej obci sa testovalo celkom šesťnásť krát. Ste do testovania
A kedy a za akých podmienok to podľa vás bude?
zapojený od samého začiatku? Alebo ste do tohto – ak to tak naStarostovi Ing. Stankovi som poslal SMS 27.12.2020, v ktorej som
vyslovil obrovskú radosť nad tým, že začíname na Slovensku očkovať,
zveme – procesu- vstúpili neskôr?
ale zároveň som vyslovil predpoveď, že nás čakajú najťažšie mesiace
V októbri 2020 som sa prihlásil slovenskej armáde v rámci Spoločná
epidémie s vyvrcholením úmrtí v marci 2021 a musíme stoj čo stoj
zodpovednosť, ako dobrovoľník pre epidémiu COVID-19. Bolo mi hneď
vydržať do Veľkej noci, potom nám príde na pomoc príroda, zvýši sa
už v januári 2020 jasné, že svet stojí pred pandémiou storočia. Naivne
UV žiarenie, teplota. Myslím si, že táto moja predpoveď sa stala podnesom si však myslel, že štát poverí bojom proti epidémii armádu tak, ako
tom pre starostu, aby organizoval testovanie
som bol drilovaný u PVOS (protivzdušná obrana
svojich občanov v obci, ako aj v spolupráci so
štátu ČSFR), počas vojenskej prezenčnej služby
starostom p. Gregušom v Ješkovej Vsi (a tým
v roku 1984-5. Časy sa však zásadne zmenili.
chránili zdravie a životy občanov).
30. októbra 2020 som bol ešte presvedčený,
Teraz očakávam od 20. mája 2021 „dobré
že armagedonu v slovenských nemocniciach
časy“ až do 15. októbra 2021.
a domovoch dôchodcov zabránime. EpidemioAk bude zaočkovaných obyvateľov len do 60%,
lógia je odborná vec, silne proekonomická,
čísla infikovaných nám budú opäť stúpať.
ale nikdy som si nemyslel, že sa dostane do
Potrebovali by sme mať zaočkovaných aspoň
područia politikov.
70-75% obyvateľov.
Zúčastňujete sa, alebo ste sa zúčastnili tesPoradíte nám aj pri v súčasnosti najviac
tovaní aj na iných miestach?
pertraktovanej téme, ktorou je očkovanie?
Ponúkol som sa Krajskému hygienikovi v Žiline,
Očkovanie je jedinou cestou ako sa vyspospolužiakovi MUDr. Martinovi Kapasnému na
riadať s ďalším koronavírusom, ktorý prešiel
testovanie cez týždeň v Žiline. Pomoc však
od zvierat na človeka. Vírus Covid-19 sa aj
potreboval hlavne pri došetrovaní kontaktov
napriek očkovaniu nepodarí eradikovať (vyinfikovaných na COVID-19 na celý úväzok.
miznúť) z ľudskej populácie, pretože sa jedná
Keďže mám 2 firmy v Žiline, mám práce dosť,
o zoonózu (ochorenie zvierat, ktoré sa môže
preto nedošlo k dohode.
preniesť na človeka). Preto, budeme sa musieť
Ako pristupovali v jednotlivých kolách občanaučiť s týmto ochorením žiť, myslieť naň pri
nia Klíža a Klížskeho Hradišťa k testovaniu?
akútnych respiračných ochoreniach.
Boli disciplinovaní? Prekvapili vás niekedy
Na záver chcem poďakovať všetkým občanom
svojimi reakciami?
MUDr. Jozef Matejička.
Veľkého Klíža, Ješkovej Vsi za účasť na testoMyslím si, že oproti iným oblastiam sa Ješko
Foto - Ing.Anton Stanko vaní, čím prispeli k potlačeniu epidémie na
vanci a Klížanci držali veľmi dobre. Aj napriek
COVID-19 na Slovensku svojím malým dielom.
tomu, že je to nepríjemné vyšetrenie, boli a sú disciplinovaní a mnohí to
Zároveň ich chcem poprosiť, aby zotrvali v pokore a disciplíne, ktorú
berú s pokorou, vzorom je pán dekan, ktorý pravidelne chodí posledný
tak veľmi potrebujeme. Boj s pandémiou vo svete je len na samom
a vždy si nechá čas na rozhovor.
začiatku! Prosím, aby trpezlivo čakali na očkovanie a hlavne mali
Zažili ste v našom kultúrnom dome pri testovaní aj nejakú skutočne
dôveru v silu očkovania pri potlačení epidémie. V roku 2022 sa budú
nečakanú situáciu?
očkovať aj deti. Ďakujem redakcii Nového Clusu, že ma oslovila a týmto
Testujem bez ochranných okuliarov, pretože sa extrémne potím a okuliare
článkom prispela k meritórnemu pohľadu na vážnu zdravotnícku tému.
sa mi rosia. Podstupujem však tým zvýšené riziko vstupu infekcie cez
Ďakujem za váš čas, za vaše odpovede a želám všetko dobré. Hlavne
spojivky. Môj prvý pozitívny pacient ma pri odbere poriadne okašlal.
veľa zdravia. 
Peter Maťašeje
Keďže svojím vekom som už rizikový, nebolo mi vtedy všetko jedno.
Aká je atmosféra v tíme ľudí, ktorý nás každú nedeľu testuje a na
TESTOVANIA , ... NE KONEČNÉ
čele ktorého ste vy osobne?
Veľkonočnú nedeľu 4.apríla, sa testovalo znovu. Na rozdiel od
Odberový tím je zložený z mladých ľudí, ktorým chcem touto cestou
predchádzajúcich testovaní však tentoraz občania prichádzali do
poďakovať za občiansku statočnosť, ktorú prejavili nielen tým, že sa
kultúrneho domu popoludní. Testovaných bolo 375 občanov. Nikto
testuje cez víkend, ale hlavne, nie sú zaočkovaní a podstupujú zvýšené
pozitívny. Už tradičné, stretnutie malo jednu osobitosť. Poslanec
riziko nákazy nielen na COVID-19, ale aj iné akútne respiračné ochorenia.
Dušan Húdok sa prišiel testovať v kroji. Mal pravdu. Bol sviatočný
Veľmi rýchlo sa vytvoril jeden úžasný tím, môžete byť na nich hrdí.
čas, tak prečo nie. No a aby sme nezabudli, po testovaní každý dostal
Nie každý a nie vždy človek išiel a ide na testovanie s radosťou.
respirátor FFP2.
Skôr to bola a je nutnosť. Všimol som si, ako počas neho viete ľudí
11.apríl, ďalšie kolo - 358 testovaných, 0 pozitívnych.
upokojiť, pár slovami posmeliť a urobiť dobrú náladu. Je to cielené,
Medzi testovanými bola tentoraz aj jedna mladá študentka z Nemecka.
alebo to vychádza z vašich povahových čŕt?
Po testovaní každý obdržal jeden respirátor FFP3.
Podľa psychotestov nie som ani introvert ale ani extrovert, niekde
18.apríl, 371 testovaných, bez pozitívnych prípadov, každý si domov
v strede. Musím ale počas nepríjemného odberu trošku odpútať poodniesol respirátor FFP2.
zornosť pacienta, či spomaliť vyšetrovanie aby dievčatá stíhali. Najmä
25.apríl, 328 testovaných, jeden pozitívny prípad.
chcem však situáciu odľahčiť, pretože obyvateľstvo je vystavované
Po testovaní každý obdržal respirátor FFP2 NR.
dlhodobému stresu (posledná pandémia - Hongkonská chrípka bola
Pozrime sa teraz na výsledky testovania v Ješkovej Vsi:
pred 52 rokmi, teda viac ako 2 generácie si nepamätajú podobnú
4.apríla 		
231 testovaných osôb
4 pozitívni
situáciu) a žiaľ médiá, internet namiesto trpezlivého vysvetľovania,
11.apríla 		
210 testovaných osôb 
0 pozitívnych
obyvateľstvo rozdeľujú.
18.apríla 		
215 testovaných osôb 
0 pozitívnych
25.apríla 		
206 testovaných osôb 
0 pozitívnych
O pandémii a koronavíruse sme zavalení všakovakými informáPeter Maťašeje
ciami. Televízia, rozhlas, sociálne siete... Ale čo našim čitateľom
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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

I.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. Prvým miestnym vodárom bol

PAVEL SASKO

nar. 1933, zomrel v r. 2018.

Zo spomienok jeho dcéry Mgr. Silvie Bielichovej vyberám: V rokoch 1952 -1954 sa
učil v Učňovskom stredisku Západoslovenské vodárne a kanalizácie v Bratislave, od
r. 1954 -1970 pracoval v podniku Pozemné
stavby Nitra. V roku 1970 bol v našej obci
sprevádzkovaný prvý vodovod. Od tohto
roku až do r. 1992 bol prvým správcom
miestneho vodovodu (miestny vodár).
Spolu s kolegami sa zúčastňoval množstva súťaží, ktoré preverovali ich odborné
znalosti a zručnosti, v súťažiach dosahovali
vynikajúce umiestnenia. Začiatkom roka
1980 Pavel Sasko podal na riaditeľstvo
Západoslovenských vodárni a kanalizácii Bratislava zlepšovací návrh „Úspora

elektrickej energie jednostupňovým čerpaním na
vodovode Veľký Klíž“ (na
snímke), ktorý bol prijatý
na využitie. Jeho práca bola jeho koníčkom. Každý
víkend bol mimo domu,
množstvo rodinných domov v klížskej doline má
ústredné kúrenie, ktoré
on sám realizoval. V obci bol aktívny, po rokoch
mu bolo v našich novinách
ďakované za iniciatívu stavba kultúrneho domu
bola najmä jeho myšlienkou, ktorú zo všetkých síl
spolu s úradmi, občanmi
obce vedeli spoločne
i zrealizovať, podobne
bol iniciatívny pri stavbe
domu smútku. V r. 2009
mu bola udelená Cena
obce za celoživotnú prácu pre rozvoj obce. Cena
obce bola udelená aj jeho
vtedy už zomrelému bratovi, univerzitnému profesorovi MUDr. Alojzovi
Saskovi, CSc. Súrodenci
Pavel, Alojz a Ján sa narodili na vŕšku pri
kostole, fare. Naša mama hovorievala, že
ich otec Šimon bol v širokom okolí známy
ako človek veľmi zručný, čoho sa chytil, to
vedel spraviť. A takéto gény zdedili a svojou usilovnosťou rozvíjal aj jeho syn Pavel,
ktorý mal s manželkou Jolankou tri deti

PANDÉMIA A NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Gregoríkovou učili podobne ako prváci a štvrtáci. Dištančné vzdelávanie v 2. a 3. ročníku
prebiehalo od 18.1. do 26.2.2021 a aj počas
karantény školy od 15.3. do 26.3.2021. Online vyučovanie cez SKYPE prebiehalo 3x
týždenne: 2.ročník v čase od 8:00 do 10:00
(zúčastňovali sa všetci), 3.ročník v čase od
10:00 do 12:00. Komunikácia prebiehala
vždy elektronickou formou, v ďalšie dni boli
žiakom zadané konkrétne úlohy na vypracovanie a po vypracovaní nasledovala kontrola,
zhodnotenie a spätná väzba. Žiačky, ktoré sa
nezúčastňovali online vyučovania, dostávali
zadania elektronickou formou každý deň.
Všetci žiaci sa aktívne zapájali. Vyučovacie
predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda.
Veľká vďaka patrí všetkým rodičom našich
žiakov. Rodičom, ktorí pomáhali pri online
vzdelávaní, ale aj tým, ktorí sa s deťmi učili

(Dokončenie zo str. č. 2)

– syna Miloša a dve dcéry Ivanu a Silviu,
ktoré majú tiež celý komplex vynikajúcich
schopností. I mimo nášho regiónu sú známe
výsledky práce mužov tejto rodiny, vrátane
dvoch vnukov Sebastiána a Davida, ktorí
zdedili po svojich predkoch pracovné návyky a zručnosti i technickú vynaliezavosť.
Mama Pavla Sasku Helena, rod. Bielichová,
sa narodila v starom „Sládkeje“ dome na
mieste, kde teraz stojí dom jej netere Lenky
Stupkovej, rod. Bielichovej. V dome naproti
nim, kde bývali naši predkovia, narodili sme
sa my. Vzťahy rodín susedov Bielichových,

neskôr i rodiny Saskovej s celou maminou
rodinou, neskôr i s nami, boli desaťročia
veľmi priateľské, vždy bola po ruke vzájomná pomoc. Na staré, dobré vzťahy, na
čestných ľudí sa nezabúda.
Tatiana Macúchová
Pokračovanie v budúcom čísle
doma. Srdečne ďakujem Janke Chrenkovej,
Zuzane Kňazeovej, Dagmar Kollárovej a Petrovi Kňaze, bez ktorých by online vyučovanie
s prváčikmi nebolo možné.
Vo štvrtok, 15.4. 2021 sa v našej ZŠ konal
zápis žiakov do 1. ročníka a to bez prítomnosti
detí. Zúčastnili sa ho iba rodičia, ktorí priniesli vyplnený protokol o zápise do prvého
ročníka. Hoci v obidvoch materských školách
je spolu 16 predškolákov (jedno dieťa má
odloženú školskú dochádzku), do našej školy
sa zapísalo iba 5 z nich. Ďakujem týmto piatim
rodičom za dôveru.
Všetci zamestnanci a žiaci našej základnej
školy srdečne ďakujeme pánovi starostovi
a obecnému zastupiteľstvu za výmenu okien
na budove školy – na telocvični, dvoch kabinetoch a za vyčistenie priekopy v areáli školy
od naplavenej ornice z priľahlých polí, ktorá
zaplavovala aj našu kotolňu.
Mgr. Andrea Barošová, riaditeľka ZŠ
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KOMPOSTÉRY,
KOMPOSTOVANIE,
TRIEDENIE

V minulých dňoch boli do 82 domácností roznesené kompostéry. KOMPOSTÉRY
THERMO KOMP 1050 boli zabezpečené v rámci Výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/197 a schváleného
projektu „Obstaranie kompostérov
na predchádzanie vzniku BRKO (biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu) pre Regionálne združenie
miest a obcí, Región Stredné Ponitrie.“
K uvedeným kompostérom vám budú
ešte doručené – Preberací protokol,
Dohoda o kompostovaní a Návod na
správne kompostovanie. Pre tých, na
ktorých kompostéry nezostali máme
informáciu, že sme požiadali environmentálny fond o dotáciu na zakúpenie
ďalších kusov kompostérov. V prípade,
že našej žiadosti nebude vyhovené,
máme predstavu zakúpiť ďalšie kompostéry z rozpočtu obce.
Obec má od 1. júla 2021 zabezpečiť vykonávanie zberu komunálneho odpadu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad. Toto chceme zabezpečiť kompostovaním, nie zberom. Tým sa na
území obce zníži množstvo vývozu
komunálneho odpadu, čo môže mať
vplyv na zníženie poplatku za vývoz
a uloženie KO. Kuchynský odpad sa
na skládke rozkladá za prítomnosti
vzduchu, čím sa produkujú skleníkové plyny, ktoré zapríčiňujú globálne
otepľovanie a tým dochádza k zásadnej
zmene podnebia. 
OcÚ

číslo 4/2021

Opäť v rádiu Regina

Pri počúvaní Rádia Regina Západ v sobotu dopoludnia,17.apríla určite spozorneli viacerí od nás.
Známy hlas a dá sa povedať aj téma. V relácii Atlas zelenej krásy sa už po štvrtý krát so svojimi
odbornými znalosťami prezentovala Mgr. Silvia Bielichová. Učiteľka biológie a botanička sa
s redaktorom Lukášom Števíkom rozprávala o rastline označovanej ako purpur, ale i burina.
Jednej z rastlín, ktoré často rastú v našom okolí a sú akoby nepovšimnuté. Takou je aj Hluchavka
purpurová. O tom, že v tomto období výrazne zasahuje do jarnej výzdoby našej prírody, že môže
mať pre nás veľké benefity a o ďalších záležitostiach, sa môžete dozvedieť aj vy, ktorí ste síce
spomínanú reláciu nepočuli, ale vyhľadáte si ju poľahky v rozhlasovom archíve.  Peter Maťašeje
Možno sa to stalo aj vám, že keď ste boli na turistike alebo iba tak na prechádzke v lese, že ste
tam našli namaľovaný kamienok. Tento víkend ich niekoľko našli turisti cestou na Michalov Vrch,
dokonca jeden bol položený aj na strome, na ktorom je namontovaná kovová schránka na knihu
návštev. Našli sa na Vrch hore a tiež na Chotenovci, na mieste kde stojí rozhľadňa.
Je taká doba, mamičky pre deti, ktoré nemohli chodiť do materskej školy, museli pripraviť zaujímavý program. O deťoch je známe, že sa nedokážu dlho sústrediť na jednu činnosť. Kreslené
rozprávky na mobiloch sú veľkým lákadlom, ale nie sú východiskom. Aj televízor im pomáhal,
ale rozumní rodičia aj televízor aj tablet dávkujú deťom, čo je správne.
Detičky spolu s rodičmi aj teraz maľujú
kamienky a keď idú na
prechádzku, tieto
kamienky kladú na viditeľné miesta. Iné
deti ich nájdu a tešia sa z farebných kamienkov. Nielen maľovanie, ale aj hľadanie kamienkov
sa stalo hitom tejto doby. Na Slovensku je už šesťdesiat tisíc osôb, ktoré sa venujú tejto milej
činnosti. Na druhú stranu kamienka píšu centrofixkou FB: Veselé kamene. Znamená to, že ak
nájdu kamienok odfotia ho, zverejnia ho na facebooku v skupine Veselé kamene. Ľudia, ktorí
ten kamienok namaľovali, potešia sa, že ho znovu uvidia. Kamienok potom premiestnia na
iné miesto. A tak sa stáva, že kamienky putujú z mesta do mesta, do iného okresu. Niekedy sa
dostanú až do zahraničia. Na druhú stranu kamienka sa zvyčajne píše aj PSČ, tak nálezca vie,
odkiaľ aký kamienok doputoval. Samozrejme, podľa veľkosti kamienka, niekto si tam píše aj
dátum, alebo aj číslo kamienka, koľký v poradí ho namaľovali. Kto chce, aby jeho výtvor dlhšie
vydržal, kamienok zalakuje. Tejto záľube „prepadli“ aj muži, starší občania, jednoducho dospelé
osoby, ktoré malé deti ani nemajú. Je také „chytľavé“ robiť ľuďom radosť. Medzi nepísané pravidlá patrí, že ak sa niekomu kamienok páči, môže si ho ponechať a namiesto neho namaľuje
tri kamienky. Niekto na ne píše odkazy, napr. Chráň prírodu, Separuj odpad, Dobrá vôľa všetko
zdolá alebo Ži a nechaj žiť!
Niektoré mestá majú na facebooku aj menšie tzv. lokálne skupiny. Napr. Veselé kamene v Baťovke a v okolí. Tu sme sa dozvedeli, že aj v Janovej Vsi sa kamienkuje, aj v Nedanovciach. Deti
rady chodia denne na prechádzky, volajú svojich rodičov aj dvakrát denne, lebo ich baví hľadať
kamienky, alebo zasa svoje nakreslené schovávať.
Pridá sa niekto k nám - kamienkárom? To, že nemáte počítač, to vás nemusí odradiť, alebo ak nie
ste na sociálnej sieti facebook. Kresliť kamienky sa dá aj bez toho, len nebudete môcť sledovať
svoj kamienok. A takisto ich môžete hľadať a nanovo ich premiestňovať, robiť radosť sebe aj
iným takými maličkosťami. 
Anna Húdoková

Veselé kamene

Deň Zeme s turistami
KST Ostrá
Po dlhých týždňoch, či mesiacoch
mohli turisti zorganizovať svoje plánované podujatie. Nešlo o spoločnú túru, to by - zatiaľ – asi
ešte možné nebolo. Dala sa však zorganizovať brigáda
ku Dňu zeme. V sobotu 24.apríla sa jej zúčastnilo desať
ľudí (na snímke). Rozdelení do viacero skupiniek rozbehli
sme sa po lesných cestách a chodníčkoch. Vyzbierali
sme nájdené odpadky. Na počudovanie ich bolo naozaj
málo. Príjemné zistenie. Najmä ak si uvedomíme, aké
množstvá ľudí v čase pandémie do našich lesov chodia.
Akiste môžeme konštatovať zvýšenie kultúry a vyspelosti ľudí venujúcich sa aktivitám v prírode a turistike.
Okrem spomínaného zbierania boli vyčistené ohniská
na Michalovom vrchu a Vrch Hore. Tiež sa - podľa potreby – prestrihávali chodníky. Brigáda určite splnila svoj
účel. Verme, že bola aj dobrým signálom na opätovný,
plný rozbeh organizovaného turistického života u nás.
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