Ž IJ EME TA K É Č A S Y...
Koľko krát sa to už spomenulo, povedalo,
a v bežnom živote potvrdilo. Naše noviny
sú aj kronikou obce. Už dvadsiatypiaty rok!
Snažíme sa zaznamenávať všetko dôležité,
zaujímavé, pozoruhodné, všetko, čím žije
Veľký Klíž a aj celá klížska dolina. Áno, nájdu
sa aj takí, ktorí sa vyjadrili, že však „v Cluse nič
nie je“. Nikdy sme sa nedozvedeli, čo by tam
chceli mať. Naopak, my sme nikdy nevydali
šesť, osem, či vo vianočnom období desať

ktosi objaví zažltnuté vydania našich novín a so záujmom sa pustí
do čítania.

Rok 2020
Začal ako každý iný. No nie tak
celkom. Nezvyčajná bola zima.
Koniec roka predchádzajúceho, ani v prvých mesiacoch
roka nového sme v našej
obci po
prvýkrát
nevideli

Koronavírus obmedzil a sťažil životy všetkých nás. Najviac
však tých, ktorí najviac prichádzajú do styku s mnohými
ľuďmi. Lekári, zdravotníci, ošetrovatelia, ale aj pracovníci v obchode. A okrem iných tiež šoféri hromadnej
autobusovej dopravy. Jedným z nich je aj Pavol Bujna
z Klížskeho Hradišťa. 
Text a foto – Peter Maťašeje

Mesačník občanov Veľkého Klíža

číslo 3.

sneh .
Vôbec.
Celá zima
bez snehu. Ani mráz nás veľmi
nepotrápil. Možno sme ušetrili na kúrení, no bolo to celé
zvláštne. To sa už ale z oznamovacích prostriedkov začali
šíriť správy o nebezpečnom
víruse, ktorý sa rozšíril v Číne.
To sa nás predsa netýka, vraveli si možno viacerí. No vírus sa
objavil aj v Európe. Taliansko,
okolité krajiny, Slovensko však
ešte chvíľu obchádzal. Aj naši turisti ešte v pohode stihli
– ako posledná spoločenská
organizácia – uskutočniť svoje
plánované podujatie. Prichádzal 11.týždeň tohto kalendárneho roka. A situácia sa z hodiny na hodinu začala rapídne
zhoršovať. V utorok 10. marca
boli oznámené opatrenia, ktorým sa malo zamedziť, alebo
znížiť riziko nákazy. Bytostne
sa nás dotýkali a dotýkajú - tak

rok 2020

ročník XXV.
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(Pokračovanie na str. č. 2)

POMAZANIE V BETÁNII

Prežívame posledný týždeň pred veľkonočnými sviatkami. Je teda vhodné, aby
sme si pripomenuli udalosť, ktorá sa odohrala šesť dní pred prvou Veľkou nocou.
Pán Ježiš prichádzal na sviatky do Jeruzalema. Cestou znovu predpovedal svoje
utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie ako
niečo celkom blízke. Apoštoli však stále
nechápali jeho slová. Verili, že Pán Ježiš
je prisľúbený Mesiáš. Ale ich predstavy
sa uberali v duchu vtedajšej mentality:
Bude to panovník, ktorý povedie svoj
národ k vláde nad celým svetom.
Zastavili sa v Betánii. Tentoraz nie v Lazarovom dome, ale u istého Šimona, ktorý
mal prezývku Malomocný. Zrejme to bol
zámožný človek, keď mohol tak narýchlo
pripraviť pohostenie pre neohlásených
hostí. Asi patril medzi priateľov Pána
Ježiša. Preto sa naňho s dôverou obrátili
Lazarove sestry Marta a Mária.
Šimon vytvoril vo svojom dome úprimné
a srdečné prostredie, vládlo tam príjemné
pokojné ovzdušie. Marta pomáhala pri
príprave jedla a pri obsluhovaní. Patrilo
to k jej povahe a zvykom. Lazar sedel
medzi hosťami.
Počas hostiny vstúpila do jedálne Mária.
Zaujala všetkých stolujúcich. Priniesla si
so sebou nádobu pravej vzácnej nardovej masti. „Pomazala ňou Ježišovi nohy
a poutierala mu ich vlastnými vlasmi, až
sa dom naplnil vôňou masti“ (Jn 12,3).
Svätý Ján nezaznamenal pohnútky jej
konania. Možno chcela Pánu Ježišovi prejaviť vďačnosť za vzkriesenie brata Lazara.
(Pokračovanie na str. č. 2)

a viac bielych, ničím nepopísaných strán.
Nikdy. Kde inde, ako v zviazaných ročníkoch
našich novín si môžete prečítať, ako sa tu žilo
pred piatimi, dvadsiatimi, či viac rokmi ? A aj
v oveľa, oveľa staršom období.
Keď tu už raz dávno nebudeme a tí, čo prídu
po nás, zatúžia poznať, ako sme tu žili, možno

OZNAMY

Obec Veľký Klíž z dôvodu
mimoriadnej situácie prerušila výber
daní a poplatkov do odvolania.
Zahájenie výberu bude oznámené.
Na základe nariadenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky ruší všetky plánované
kultúrne akcie do odvolania.

V marci sme sa rozlúčili s našou vynikajúcou a najvernejšou dopisovateľkou Annou
Maťašeje (viac o nej na str. č.5 ). 
Foto – Peter Maťašeje
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Ž I J E M E TA K É Č A S Y. . . 
V mesiaci marec 2020 oslávili svoje jubileum títo naši spoluobčania:
Janette Gašparovychová 
- 50 rokov
Miloslav Sasko
- 60 rokov
Jozef Sasko 
- 70 rokov
Z najstaršej generácie oslávili svoje narodeniny títo naši spoluobčania:
Helena Marková
- 86 rokov
Mária Spišáková 
- 92 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

Jiřina Sedmáková * 1953 † 2020

Rozlúčka s rodákom

Dňa 24.februára 2020 sme sa rozlúčili v Novej
Dubnici s Rudolfom Poliačikom - narodeným
3.5.1927 - vo veku nedožitých 93 rokov.
Miloval svoju rodnú obec Klížske Hradište aj
občanov tejto obce, do ktorej aj v pokročilom
veku často a rád chodil. Mal tu veľa priateľov,
s ktorými telefonicky aj osobne komunikoval.
S láskou a úctou sa s ním rozlúčila celá rodina.
Posledný z jeho deviatich súrodencov, najmladší brat Štefan, jeho syn a dcéra s rodinou.

Rozlúčili sme sa

S veľkým zármutkom a žiaľom sme sa
14. marca 2020 rozlúčili s našou drahou
mamou, starkou, ako aj
prastarou mamou

Annou Maťašeje

Odišla a nám ostal
v srdci žiaľ a smútok.
Určite každý z nás má
pred očami jej láskavú tvár, úprimné
oči, jej hlas. Ťažko je uveriť, že už viac
nebude s nami, no spomienky ostávajú.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku. Mali sme ťa
radi! Budeš nám chýbať!

smútiaca rodina

POMAZANIE V BETÁNII 

Obecný úrad oznámil na základe mimoriadnej
situácie a vyhlásení Ústredného krízového
štábu Slovenskej republiky viaceré opatrenia:
Od 13. marca sa ruší prevádzka v základnej
a materskej škole na dva týždne do 22. marca,
čím sa prerušuje aj dodávka odberu obedov
pre občanov. Slovenská autobusová doprava
mení prevádzku autobusových spojov na
prázdninový režim. Autobusy premávajú ako
cez jarné, alebo veľkonočné prázdniny. O pár
dní už bolo oznámené, že autobusová doprava
je zabezpečená len ako v sobotu. Úrad práce
v Partizánskom od 16. marca vybavuje klientov v priestoroch podateľne od 8,00 do 11,00
hodiny a odporúča pre kontakt uprednostniť
telefonickú alebo emailovú komunikáciu.
Obecný úrad vo Veľkom Klíži vykonáva svoju
činnosť v obmedzenom režime! Znamená
to, že na nevyhnutný čas pozastavuje výber
daní a poplatkov. Komunikáciu odporúčal
uskutočňovať písomne, emailom, telefonicky.
Vybavenie stránok bolo len v neodkladných
záležitostiach v čase od 9,00 do 12,00 hodiny,
okrem utorka, ktorý je nestránkovým dňom.
Ďalšie nariadenia Ústredného krízového štábu
Slovenskej republiky k mimoriadnej situácií
boli ohlásené v obecnom rozhlase 16. marca.
Občania boli požiadaní, aby používali rúška
na tvár, prípadne šatky alebo inú ochranu
nosa a úst. Tieto sa majú používať vždy pri
návšteve verejných miestností a zariadení –
obchodov potravín, pošty, úradov, verejných
dopravných prostriedkov. Ďalej boli upozornení rodičia, aby obmedzili návštevu a pohyb
detí vo verejných miestnostiach – zvlášť
v obchodoch – aby ich nebrávali so sebou
na nákupy do predajní. Obecný úrad zrušil
stránkové hodiny pre verejnosť od 16. marca
2020 a oznámil, že vybavovanie stránok bude
iba v neodkladných záležitostiach. Opakovane

SPOMIENKA

Dňa 25.3.2020 sme si pripomenuli
15. výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, babka

Anna Chrenková

Dnes, naša mamička,
posielame ten najkrajší pozdrav do nebíčka....
tam, kde ste len samí anjeli....
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Synovia a dcéry s rodinami
(Dokončenie zo str. č. 1)

Neľutovala vysokú cenu masti. Bola to hodnota vena jednej nevesty. Tento jej skutok
vyvolal úžas u všetkých prítomných. Protestoval len jeden – apoštol Judáš. V jeho hlave
už prúdili myšlienky na zradu.
Pán Ježiš je však so svojimi myšlienkami už o týždeň vpredu. Vie, čo ho čaká. V duchu
vidí, v akej náhlivosti prebehne jeho pohreb. Toto pomazanie je ako predzvesť, akoby
súčasť jeho pohrebu. Preto vyhlási: „Urobila to pre deň môjho pohrebu“ (Jn 12,7). Svätý
Matúš pridáva aj ďalšie slová Pána Ježiša: „Kdekoľvek sa bude hlásať evanjelium, bude
sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila“ (Mt 26,13).
Táto udalosť je v príprave Kristovho utrpenia len drobnou epizódou. Pozýva nás však
k zamysleniu: Pán Ježiš neprepadá panike z toho, čo ho čaká. Prijíma pohostenie, raduje
sa z toho, ako ho ľudia majú úprimne radi.
Proti sebe tu stoja dve postavy: Zradca Judáš a Mária ako úprimná a čistá obdivovateľka
Ježiša Krista. Jej láska pramení z úcty k nemu.
Už na budúci týždeň budeme sláviť veľkonočné sviatky. Nech sú pre nás ďalším impulzom
pre vzrast našej lásky a úcty k ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi.
Mons. Anton Kováčik, správca farnosti

(Dokončenie zo str. č. 1)

bolo zdôraznené, že komunikáciu s obecným
úradom je najlepšie uskutočňovať písomne,
emailom a telefonicky.
Potraviny Vojtech Šelmeci upravil otváracie
hodiny predajne nasledovne:
pondelok až piatok dopoludnia od 7,00 do
10,00 hodiny a odpoludnia od 15,00 do 17,00
hodiny, v sobotu od 6,00 do 10,00 hodiny.
Zároveň oznámili starým a chorým občanom,
že si môžu tovar objednať aj telefonicky na
čísle 5429 122 a tovar im bude doručený
spôsobom po vzájomnej dohode.
Potraviny COOP Jednota v Klíži upravili
otváracie hodiny nasledovne: pondelok až
piatok dopoludnia od 6,00 do 12,00 hodiny
a odpoludnia od 13,00 do 15,30 hodiny,
v sobotu od 6,00 do 12,00 hodiny. Režim
k daným podmienkam prispôsobila aj Slovenská pošta - do odvolania bude v pracovných
dňoch otvorená v čase od 8,00 do 11,00 hod.
Rozlúčky so zosnulými sú len za prítomnosti
najbližšej rodiny.
Z oznamovacích prostriedkov sme sa v piatok
20.marca dozvedeli, že Konferencia biskupov
Slovenska predlžuje termín nekonania bohoslužieb do konca mesiaca. Predpokladá sa, že
aj Veľkonočné sviatky budú bez bohoslužieb.
Obecný úrad vyzval občanov, zvlášť dôchodcov, že si môžu telefonicky objednať rúška,
ktoré im budú doručené. Túto službu mohla
obec bezplatne poskytnúť vďaka ochote
a obetavosti našich troch spoluobčianok,
ktoré sa samé ponúkli a aj ušili niekoľko
desiatok textilných rúšok. Srdečná vďaka!
Toto všetko priniesla súčasnosť. Doba, v ktorej žijeme. Do toho všetkého sme sledovali
nástup novej vlády a parlamentu. Naozaj
pohnuté časy v pohnutej dobe. Kedy bude
jej koniec? 
Peter Maťašeje

OPATRENIE NA OPATRENIE

Vážení spoluobčania, čitatelia! V článku „Žijeme také časy...“ sú rozpísané opatrenia, ktoré
nás „nejaký“ vírus donútil a núti prijímať.
Aj na tomto mieste chcem poďakovať občanom, ktorí pristúpili k tejto situácii s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou. Obmedzili
pohyb na verejnosti, vo verejných priestoroch a budovách. V nutných prípadoch ste
rešpektovali pohyb s ochranným rúškom.
Za aktivitu ďakujem aj našim občiankam (J.
Tomanová, Ing. L. Poliačiková, H. Korcová),
ktoré niekoľko desiatok textilných rúšok ušili
pre našich občanov.
Vďaka rodičom, ktorí usmernili pohyb a činnosť svojich detí. Školáci nemajú prázdniny.
Vážení rodičia, máte teraz možnosť nahradiť
učiteľa, skúste ho v určitom rozsahu zastúpiť.
Nebude jednoduché doplniť ich vedomosti
v tejto pauze. Pani riaditeľka Mgr. Barošová
od 23.3.2020 začala so svojimi žiakmi výučbu
prostredníctvom skype (video hovory). Učia
sa každý deň 2 hodiny. Táto jej aktivita si
zasluhuje uznanie. No rovnako tak pomoc
a podporu rodičov jednotlivých žiakov. Táto
mimoriadna situácia Vás nemôže nechať k Vašim deťom ľahostajnými. Držíme Vám v tom
palce.
Ing. Anton Stanko, starosta obce

Redakcia blahoželá

V tomto mesiaci oslávil 60-te narodeniny jeden zo zakladateľov Nového Clusu Miloslav
Sasko. Touto cestou mu v našom mene aj v
mene našich čitateľov blahoželáme a prajeme
pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a tiež
veľa úspechov pri ich realizácii.
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Pekný úspech
ješkovianskej výtvarníčky

Vo Výstavnej sieni Domu kultúry Mestskej umeleckej agentúry (MUA) na
Námestí SNP v Partizánskom sa v dňoch
10.-21.februára uskutočnila výstava, ktorá
priniesla úspech mladej výtvarníčky z Ješkovej Vsi. Mala názov Salón neprofesionálnych výtvarníkov okresu Partizánske.
Tentoraz to bol už XXII. ročník.
Na výstave svoju tvorbu prezentovala aj
Lucia Dušová. Spýtali sme sa jej, čo zo
svojej tvorby v našom okresnom meste
vystavovala:
„Ja som tam vystavovala len jeden obraz, ale
bola možnosť 1 až 5 diel. Obraz je maľovaný
abstraktnou technikou ale zároveň s prvkami
portrétu. Sú na ňom zobrazené dve polovičky
tváre, muž a žena v dôchodkovom veku, ktoré
sú prepojené, čiže spolu tvoria jeden celok.
Názov obrazu je Moje ty a tvoje ja. Technika
je akryl na plátne 80x80.“

SPOMIENKA
V našich srdciach si stále s nami...
Dňa 29.3.2020 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil drahý otec
a starký

Valentín Dobiaš

S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra
s rodinami.

O D PADY
- Ako ľudia sme nevšímaví k neporiadku
okolo seba a pôvodcom nevšímavosťou
ešte pomáhame, takže sa nik neprihlási,
škoda čakať!
- Ak neporiadkom (nové foto) chceme pohnúť spolu s ľuďmi, pozvime ich na pomoc
pri upratovaní, možno to zapôsobí, ak pár
nadšencov začne konať v určený deň.
- Séria foto by mala pokračovať do konca roka s následným vyhodnotením
účinnosti.
- Dopoludnia 21.2.2020 odvoz jedľových
konárov na prepravníku guľatiny na
Hradište. Ak je určené miesto skládky,
nasledovania hodný príklad pre radového
občana. Určite to videli viacerí, ale ak to
je inak, potom je to tiež „príklad“!
Ocú

Udalosti, Postrehy
a Novinky v skratke

 Pravidelné mesačné stretnutie členov ZO
Jednoty dôchodcov sa uskutočnilo v pondelok 2.marca. V zasadačke obecného úradu bolo prítomných 28 členov. Klub dostal
päť poukazov na liečebno-relaxačný pobyt
v Trenčianskych Tepliciach. Riešilo sa pridelenie týchto poukazov. Blahoželalo sa jubilantom a zúčastnení tiež hovorili o aktuálnych
záležitostiach života klubu.

❖ ❖ ❖

Lucia sa stala víťazkou a získala prvú cenu. Okrem diplomu (na snímke) dostala aj
akrylové farby a plátno. K úspechu srdečne
blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivej
inšpirácie a úspechov.  Peter Maťašeje

 V Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi
sa v sobotu 7.marca konala Okresná včelárska výročná schôdza. Z našej obce sa jej
zúčastnilo päť včelárov. Tak ako na výročných
schôdzach iných záujmových organizácií aj
tu si prítomní vypočuli správu o činnosti
a správu o hospodárení. Na hodnotiacom
stretnutí sa hovorilo aj o plánoch organizácie
na rok 2020. Podujatia sa zúčastnil aj delegát
z Krajskej organizácie Slovenského zväzu
včelárov z Trenčína. Klátovskí organizátori
na záver podujatia všetkých pohostili chutným gulášom.
Informácie zozbieral, napísal a zostavil
Peter Maťašeje

Voľby do NR SR v našich obciach 29.2.2020
Strana
Dobrá voľba
SAS
Sme rodina
Slovenské hnutie obrody
Za ľudí
Máme toho dosť
SNS
DS
OĽANO
PS a Spolu
99% občiansky hlas
KDH
Vlasť
Most-HÍD
Smer – SD
Práca slov. národa
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12
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13
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7
1
20
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0
21
4

Politické strany, ktoré nezískali ani jeden hlas, vo výsledkoch neuvádzame.
Vo volebnom okrsku Klíž sa volieb zúčastnilo 289 voličov zo 409 voličov zapísaných v zozname.
Vo volebnom okrsku Klížske Hradište sa volieb zúčastnilo 240 voličov z 351 zapísaných
v zozname.
Vo volebnom okrsku Ješkova Ves sa volieb zúčastnilo 290 voličov zo 414 zapísaných v zozname.
OcÚ

ROZHĽADŇA NA
CHOTENOVCI
Vybudovanie tejto peknej rozhľadne je náš zámer ...

S 19.marcom sa spájajú mnohé pranostiky. Pre OZ TU ŽIJEME – HIC
VIVO sa bude k tomuto dátumu viazať aj dlho očakávaný začiatok
výstavby rozhľadne na Chotenovci, t.j. jej základov. Po vyše 5- ročných
papierovačkách sme začali s jej budovaním. Na základe vydaného
stavebného povolenia k tejto stavbe je možné vykonávať stavebné
činnosti iba v období október – marec, nakoľko sa vrch Chotenovec
nachádza v 2. pásme ochrany CHKO Ponitrie. Ďalšie stavebné práce
budú teda pokračovať na jeseň. Ďakujeme návštevníkom tejto lokality
za pochopenie a strpenie. Veríme, že v priebehu jesene – zimy, po
skolaudovaní stavby, si nielen občania, ale i návštevníci našej obce
budú môcť vychutnávať krásne výhľady na okolie z výšky 11m. Na
výstavbu rozhľadne prispeli Obec Veľký Klíž dotáciou vo výške
2500€ (t.j. cca 5% z rozpočtu) a Obec Ješkova Ves vo výške 500€
(t.j. cca 1% z rozpočtu). Ďakujeme.
Mgr. Zuzana Dolná, predsedníčka OZ TU ŽIJEME – HIC VIVO
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Boli skoro susedia. Hradišťania. Vekový rozdiel síce hovorí o tom, že sa spolu ako deti
nehrávali, či spoločne neobjavovali svet. Napokon osud každého zavial niekam inam.
Jedno však mali spoločné a spájalo ich to. Hoci si to zaiste ani jeden neuvedomovali.
Spojili ich naše noviny. Nový Clus. Do týchto novín obaja prispievali a obohacovali
ich. Čím by naše noviny boli bez nich? Život je niekedy zaujímavý a vytvára zvláštne
náhody. Jednou z nich bola skutočnosť, že s oboma sme sa rozlúčili práve v končiacom
sa mesiaci. V marci.

Listy a príspevky z Vajnor posielal Jozef Benko
„Pri čítaní Nového Clusu sa cítim viac Hradišťan ako Vajnorák. Je to tak, človek, kde
sa narodí je jeho pravý domov a nie tam,
kde momentálne býva. Všetko je mi tam
dôverne známe, ako deti sme tam behávali
– ja do tých 14 rokov, keď sme sa potom
odsťahovali do okresu Šamorín“, napísal
v jednom zo svojich listov našej redakcii.
Tešili sme sa. Získali sme skvelého autora,
dopisovateľa. Ja, navyše, korešpondenta,
s ktorým bolo možné komunikovať o našej
obci, o spomienkach, ktoré si uchovával
a vôbec o záležitostiach, ktoré nás spájali.
Kto bol tento človek, ktorý s nadšením privítal myšlienku vydávania novín a aktívne
sa zapojil do ich života?
Florián a Irena Benkoví z Klížskeho Hradišťa
mali tri deti. Máriu, Jozefa a Helenu. Jozef
sa narodil 5.februára 1924. Už od skorej
mladosti popri navštevovaní základnej
školy pomáhal rodičom na domácom gazdovstve pri chove hospodárskych zvierat.
Po ukončení základnej školy, študoval na obchodnej škole v Pezinku.
V roku 1959 uzavrel manželstvo vo Vajnoroch s Hedvigou Múčkovou. Popri starostlivosti a výchove detí, syna Pavla a dcéry

Jany, spoločne postavili rodinný dom. Bol
starostlivým a dobrým otcom. Pracoval
ako bankový úradník, účtovník, majster,
strojník a v dôchodkovom veku ako vrátnik
až do 68.roku svojho
života. Bol veselej
a kľudnej povahy,
rád spieval, občas
si zahral na fúkacej
harmonike. Medzi
jeho záľuby patrila
práca v záhradke obzvlášť rád sa staral
o ovocné stromy aj
vinič.

číslo 3/2020
keď sa rodina musela vysťahovať z južných
oblastí Slovenska. Potom sa už odmlčal, ale
naďalej Nový Clus sledoval a čítal. Prišli
starosti. Spolu s deťmi doopatroval ťažko
chorú manželku Hedvigu, s ktorou sa naposledy rozlúčil 27. apríla 2007.
Posledné roky života zosnulého, boli poznačené chorobami. Mnoho rokov sa o neho
starali jeho deti Pavol a Janka. Zomrel 1.
marca 2020 v domácom prostredí a v ich
prítomnosti. Dožil sa úctyhodného veku
96 rokov. Posledná rozlúčka s ním bola
6.marca v bratislavskom krematóriu.

„Hviezdy nad Hradišťom jasne žiaria,
to je náš rodný kraj,
pripomínajú nám,
ktorí sme tam voľakedy žili a odišli
odtiaľ – náš domov
drahý, bol to v mladosti nášho žitia
raj“, takto končí
jeden z jeho listov
Od roku 2000 začal
uložených v archíprispievať do Novéve redakcie. Krásne
ho Clusu. Celkovo
vyjadrenie lásky
prispel 23 prácami.
k rodisku, ktorú celý
Venoval sa v nich
život prechovával.
Jozef Benko
najmä spomienkam
A takú ju vyjadroval
5.2.1924 – 1.3.2020
na mladosť prežitú
nie raz aj vo svojich
vo svojom rodisku. Opisoval vtedajší ži- prácach, vďaka ktorým zostane navždy
vot, zvyky, obyčaje a podobne. Posledný v povedomí a pamäti tých, ktorí ho síce
príspevok mal uverejnený v júli roku 2008. osobne nepoznali, no spomínané práce číMal názov Klížske Hradište – Bellova Ves. tali, možno čítajú, alebo niekedy čítať budú.
Opisuje v nich ťažké predvojnové časy,
Peter Maťašeje

Fúkanie do detského balónika

Možno aj vám niekedy „vykĺzla“ z úst veta - mňa už nič neprekvapí.
No ale prekvapilo, ba dokonca až vydesilo. Jeden malý vírus a zrazu
je všetko inak. Život nám denne prináša veľké zmeny. Mladší z nás
zažívajú oveľa viac zmien ako naši obyvatelia v zrelom veku, lenže
tí mladší tie zmeny aj oveľa ľahšie znášajú. Vekom sme citlivejší,
oveľa viac vnímavejší na každú zmenu. Preto túto situáciu naši
starší spoluobyvatelia v dôchodcovskom veku ťažko prekonávajú.
A boja sa právom, pretože táto veková skupina je najohrozenejšia.
Ja by som dnes chcela do tejto ťažkej situácie vniesť jeden slnečný
lúčik. Potešiť a vliať nádej práve tým, ktorí majú zdravotné problémy
súvisiace s dýchaním aj tým, ktorí sú v dôchodcovskom veku.
V živote som sa ocitla v mnohých situáciách, ktoré som musela riešiť
a tak som sa ocitla aj na opatrovateľskom kurze. A práve tu sme sa učili,
aké je dôležité mať pľúca a priedušky v dobrej kondícii. V prvom rade

je dôležité prostredie, ale lepší vzduch plný borovicovej a smrekovej
vône ako u nás, verte mi, nie je ani v Tatrách. V našej podhorskej obci
máme ten najlepší vzduch. A o pohybe v súvislosti so zdravím, tiež
nikto nepochybuje. A ako mať pľúca v dobrej kondícii? Musíme si
ich denne trénovať. Ako? Pravidelným fúkaním detského balónika.
Možno vám to zo začiatku veľmi nepôjde ale pomaličky, každým dňom
o trochu viac a viac, až sa vám to podarí. Sú medzi nami i takí, ktorí
zo zdravotných dôvodov svoj organizmus nemôžu namáhať, nesmú
sa siliť alebo tlačiť. Títo by samozrejme balónik fúkať nemali. Chcem
pomôcť svojou radou, lebo v tento čas je, ako sa hovorí, každá rada
drahá. Nie som lekárka, ak sa teda rozhodnete fúkať balónik, tak len
na vlastnú zodpovednosť.
A keďže každá minca má dve strany, vždy sa dá na každom negatívnom
nájsť aj niečo pozitívne. Využime tento čas na to, aby sme, okrem
dodržiavania prísnych opatrení, urobili niekomu radosť. Prajem vám
aby ste tento požehnaný predveľkonočný čas využili čo najlepšie
a buďte zdraví. 
Anna Húdoková

Kolegyňa Hanka v závere svojho príspevku vyzvala na konanie
dobrých skutkov. Určite s tým nemá nik problém a ja vyzdvihnem
hneď dva počiny hodné uznania. Vedúci potravín Vojtech Šelmeci
myslel na našich starších spoluobčanov, ktorí sami nemôžu prísť
na nákup a poskytol telefónne číslo na
objednanie tovaru a donášku domov.
DODO už fungovalo aj v minulosti a teraz
je tento spôsob pomoci neoceniteľný.
Druhý dobrý úmysel bol zrealizovaný v časti Kračiny. Julka Tomanová, ako všetci dobre vieme, je veľmi zručná mladá žena a vie
aj šiť. Keďže o rúška je všeobecná núdza, šila pre svoju rodinu
a známych. Popritom myslela aj na svojich starších susedov, ktorým
rúška porozdávala.

Potvrdilo sa, že ťažké časy preveria ľudský charakter. Určite je
medzi nami viac takýchto príkladov vzájomnej pomoci a táto situá
cia určite ešte dlhšie potrvá. A vyžiada si od nás všetkých „bojaschopných“, aby sme priložili ruku k dielu. Ak môžeme, pomôžme
jeden druhému. Keďže sa nemáme
stretávať, postačí aj telefonát a pár
povzbudivých slov. A možno pomoc
s nákupom či úhradou šekov na pošte. Sme v tom všetci spolu.
A verím, že nakoniec to dobre dopadne.
Prosba na záver: rúška som šila aj ja, mám ešte zopár k dispozícii,
ďalšie môžem ušiť, len gumičky nie sú, galantérie sú zatvorené a cez
internet nestíhajú vybavovať. Ak máte doma, darujte na dobrú vec.
Srdečne ďakujem. 
Ing. Zuzana Holáková

POCHVALA ZA INICIATÍVU

číslo 3/2020

NOVÝ CLUS 5

Mala rada všetko a všetkých

spolu s otcom rodiny zabezpečiť rodine
strechu nad hlavou, aj vďaka záhrade nebol
väčší problém s potravinovou bezpečnosKončí sa mesiac, o ktorom príslovie hovorí - marec, poberaj sa starec. Dňa ťou. Žili, hospodárili tak, aby bola v dome
14.3.2020 vo veku 84 rokov sa s nami, s týmto svetom, rozlúčila Anna Maťa- pohoda a aby boli peniaze. Ctili si samé
šeje rod. Stanková. Náš Pán vedel, prečo si túto roduvernú Slovenku povolal seba i iných, pretože vedeli, že keď iných
k sebe práve v deň výročia vzniku prvého Slovenského štátu. Meno rodáčky ponížia, seba nepovýšia. A najmä, čo je
dnes vzácnosť - vedeli poďakovať, prejaviť
z Klížskeho Hradišťa, ktorá žila s rodinou v Ješkovej Vsi, dobre poznajú všetci,
vďačnosť Bohu, vďačnosť živým i mŕtvym.
ktorí čítajú mesačník Nový Clus.
I ja som jej vďačná za nadšenie, ktoré dýPracovala v Jednotnom roľníckom družstve, V dnešnej dobe televízie, počítačov, mobi- chalo z jej poučných príspevkov, za veľkosť
(teraz Agrocoop) a ňou zozbierané a zapí- lov, cestovania vlastným autom i po svete... srdca, ktoré otvárala nielen svojej rodine,
sané skutočnosti od vzniku poľnohospo- sú knihy asi menej obľúbené, štopkať diery ale i všetkým okolo nej, za pracovité ruky,
dárskeho družstva boli na pokračovanie na ponožkách sa zrejme nevyplatí. Časy sa ktoré boli tam, kde bolo treba. Bola láskauverejňované v našom mesačníku. Spísala menia. Z Anny Maťašeje, z tejto pracovitej, vá, nápomocná vo všetkom. A my a nielen
zvyky našej dediny, ktoré síce neboli nikde jednoduchej, bez škôl, ale veľmi rozumnej dôchodcovia, ale i mladí, sa zvlášť v tieto
publikované, ale s radosťou ich poskytla ženy, sálala múdrosť, kovaná i životnými ťažké časy, keď sa šíri epidémia, zamyslime
k prečítaniu, k využitiu každému, kto mal skúsenosťami. Bola pokorná, ale mala aj nad životom – vážme si ho, žime v ňom kažzáujem. V roku 2017 bol uverejňovaný humor napriek nie vždy ľahkému životu. dý deň tak, akoby bol náš posledný. Buďme,
seriál o koreňoch jej rodiny Stankovej, bolo Aj keď už veľmi ťažko chodila, myseľ mala pokiaľ máme ešte čas byť dobrodincami
to ľahké a zaujímavé čítanie, ako historický sviežu, keď sme sa naposledy stretli, tak mi
pre toho, kto našu lásku, pomoc potrebuje.
román. Od r. 1996, keď sa začal vydávať hovorila, že má pripravenú tému do Clusu.
Vkladajme, pokiaľ ešte môžeme, takéto
Nový Clus, bolo v ňom publikovaných viac Nepoddajná, rokom i chorobe vzdorujúca,
poklady aj do
ňou napísaných príspevkov. Anna Maťašeje taká bola a ta„nebeskej bandostala do vienka okrem iných darov najmä kéto pevné ako
ky“. Lebo ani
talent písať. Tento talent svojou usilov- stĺp, o ktorý
peniaze, ani
nosťou zúročila a s výsledkami sa rada so sme sa vždy
poisťovňa, ani
všetkými podelila. Vedela však aj recitovať. mohli oprieť,
žiadny lekár
Pred desiatkami rokov, keď ležala moja boli a sú naše
nám nezaručí,
mama v nemocnici a ona ju prišla navštíviť mamy. Hoci
či tu o pár dní
a tam s úspechom pacientom zarecitovala väčšina z nich
ešte budeme.
Sládkovičovu Marínu. Posielam do nebies nebola za hraA nami uložemodlitbu Ruženca za dušičky, ktorú sa, ako nicami Slovenné poklady si
napísala do Clusu, po smrti mojej mamy za ska a nemohli
ňu pomodlila s pátričkami, ktoré jej mama sa pochváliť
u Najvyššieho
darovala. Teraz sa zas za jej dušu pomodlím pred vnúčasudcu určite
tento ruženec ja. Nezabudnem na veľkú úc- tami fotograi s úrokmi nájtu, vďačnosť, ktorú prejavovala mojej mame fiami z do deme. Možno
ako svojej bývalej učiteľke. Spomínala, voleniek, ani
vzhľadom
keď v škole tichučko žiačikovia ako mušky novým počík tomu, čo sa
neraz počúvali rozprávky, ktoré im ich pani tačom, možno
teraz deje, nás
učiteľka, ako mamu vždy volala, čítala. robili veci pre
Anna Maťašeje rod. Stanková
ľudí zmení a že
4.11.1935 - 14.3.2020
V čase vojny čítanie, počúvanie rozprávok mladých nepoprehodnotíme
bol pre deti zážitok, pretože knižky, okrem chopiteľné, ale
priority a celkovo prístup k životu. Že bumodliacej a Svätovojtešského kalendára, tieto zásadové ženy okolo nás šírili pokoj,
deme mať vo väčšej úcte svoj život, život
možno i bankovej knižky, boli v máloktorej rozvahu a boli pre nás v radosti i v žiali
v rodine i v rodnej vlasti, do ktorej sa v podomácnosti. Spolu s úsmevom spomína- vždy 100%-nou istotou. Neboli v napätí,
sledných týždňoch naši mladí zo sveta
li, ako ich na hodine ručných prác mama vystresované, vážili si robotu v zamestnaní,
vracajú s povzdychom - konečne doma.
učila štopkať (zašívať dierky na oblečení). za cenu potu, mozoľov a odriekaní dokázali
Milá pani Maťašeje, ďakujeme za všetko,
Opustila nás naša najvernejšia dopisovateľka čím ste nás obohatili. Nech zvonenie kostolných zvonov spolu s tichým šumom z BeNašu redakciu zastihol veľký žiaľ. Prežívame smútok a možno aj uvedomenie si,
siedok je odkazom rodnej zeme, ktorá vás
koho Nový Clus a jeho čitatelia stratili. Jej tvorbu sme spoznali netradične. Prvé
prijala v svoju náruč. Buď Bože milostivý
príspevky sa na stránkach našich novín objavili už v prvom roku ich jestvovania.
našej rodáčke. S pokorou prosíme, pomôž
Podpísané autorskou skratkou AM. Odvtedy ich napísala celkom 51! Naposledy sme
i nám tu na zemi a ochráň ľudstvo v tejto
mohli jej príspevok čítať v marcovom vydaní minulého roku. Hradišská rodáčka Anna
veľmi ťažkej dobe. Osvieť naše rozumy,
Maťašeje. To, že bola najvernejšou spolupracovníčkou a čitateľkou Nového Clusu, je
aby sme nehazardovali so životom a ľahkonespochybniteľné. Koľko krát som to zažil a cítil. Ba až s dojatím zisťoval, že to tak
stále bolo. Skromná žena, ale dobrá autorka, aj tak si ju budeme pamätať. Nestačili
myseľne, zbytočne seba a následne iných
sme sa jej za to všetko ani poďakovať. A že bolo za čo. Obohacovala a spestrovala
nevystavovali nákaze. Aby sme zomierali
skladbu našich novín. Jej štvordielny seriál Boli dvaja a prišli z Balkánu mi v jedno
na starobu, nie na epidémiu. Nech nám
sobotné popoludnie priniesla v rukopise. Keď som to prepisoval, ani som nedýchal.
Pán Boh v tento pôstny čas s príchodom
To už nebol príspevok, ale literárne dielo. Ono sa spolu so všetkým ostatným, čo
veľkonočných sviatkov pomáha a nech so
napísala, stalo trvalou hodnotou stránok našich novín. Novín, ktoré mala tak rada.
znovuzrodením života, jari, príde i nádej.
Česť jej pamiatke!
Za redakciu šéfredaktor Peter Maťašeje
Tatiana Macúchová
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... na ďalšom
vrchu tak urobili
nové členky turistického klubu
z Ješkovej Vsi.

Foto - Dana
Smatanová

Na Kozlici urobil zápis do vrcholovej knihy
predseda klubu... Foto – Ľubomíra Eliášová

chlapi robia náhradný most aj so zábradlím a je veselo. Ďalšie turistky sa k nám
pridávajú na Cibajkách. Ideme vedľa
vápenky a cestou pomedzi bodkované
stromy a trochu hore brehom. Kamenistý
terén pokrytý sviežo zeleným mäkkým
kobercom machu, hrejivé slnečné lúče

Snežienková turistika

V pláne činnosti KST
Ostrá je
občas turistika do klátovských hôr a jedno také občas
nastalo 8. marca. Už pred
10. hodinou prichádzajú
prví účastníci pred Jednotu v Ješkovej Vsi, odkiaľ je
odchod o 10,15. Priestor sa
postupne zapĺňa autami aj
turistami. Víta nás predseda klubu a naše putovanie
začíname cestou vedľa Babkovičovho mlyna, cez premočenú lúku, les a stojíme
pred rozbúreným potokom.
Počas dažďov jeho vody nánosom prikryli lavičku, tak

Začiatok futbalových
súťaží bol stanovený
na 22.marca. Lenže,
tak ako všetko, aj
futbalové súťaže boli
pozastavené. Futbalový areál na Hôrke
osirel....
Foto - Peter Maťašeje

Vrcholová fotka na Kozlici. 

a v diaľke zasnežený Vtáčnik. Na 498 m
vysokej Kozlici rastie niekoľko starých
stromov a skaly vyčnievajú v rôznorodých útvaroch. Kocháme sa tou nádherou a oslavujeme MDŽ. Od cezpoľných
vyzvedáme, že sú z Tesár, Topoľčian,
Chynorian, Partizánskeho, Veľkých Krštenian, Súloviec a Šurianok. Ešte spoločná

Foto – Peter Maťašeje
fotka. Ďalší kopec vidíme pomedzi
stromy. Vres má nadmorskú výšku
485 m a stúpanie je kratšie. Chvíľu
sa vyhrievame. Nežné biele kvietky
medzi lístím a trávou. Dve, tri a veľa.
Kvitnúce snežienky lemujú chodník,
ktorým opúšťame les. A sme pri Salaši
Kostrín, kde nejdeme na kávu, majú
plno. Kráčame okolo rybníkov, chodníkom vedľa Vyčomy a sme znovu na rozmočenej lúke v Ješkovej Vsi. Spolu 42
turistiek a turistov. Celú trasu zvládla
aj najmladšia 11 ročná Natálka Válna.
A ako bolo? Veselí chlapci povedali:
„Bolo dobré žiarenie.“
Dana Smatanová
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