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Slnko, sucho, dožinky
a bude aj Moravskolieskovský kotlík,
žiaľ ešte rozkopané ulice...

...jednoducho
v Moravskom Lieskovom
to žije

Nepoznané Lieskové

Značka: „Na plný dych“

V nedeľu 6.5.2018 sme sa prebudili do krásneho bezoblačného
rána, ktoré bolo znamením,
že štvrtý ročník Nepoznaného
Lieskového bude mať hojnú
účasť. Jeden autobus odchádzal
od hranice...
Strana 10

Po veľmi úspešnom absolvovaní piateho jubilejného
ročníka si môžeme s kľudným
svedomím povedať, že členovia
občianskeho združenia „Na
plný dych“ na čele s Jánom
Múdrym....
Strana 12-13
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„Myslím, že mať krajinu a nezničiť ju je to najkrajšie umenie, aké môže ktokoľvek chcieť.”
Vážení čitatelia a čitateľky!

- Andy Warhol

V našej obci sa stále niečo deje. Každé číslo Moravskolieskovského Hlásnika je dôkazom, že dedina žije - v dobrom či horšom,
niekoľko krokov vpred a občas nejaký vzad, lebo ľudia tu žijeme rôzni. Aj letné vydanie bude reflektovať naše silnejšie i slabšie
stránky.
Dobre sa bude čítať o postupe v budovaní kanalizácie, o množstve kultúrnych podujatí, ktoré nám priniesla jar a začiatok leta, alebo
o športových úspechoch našich spoluobčanov. Sledovať pozitívne výtvory a výkony osôb, ktoré poznáme a sú nám blízke, prináša
radosť a nám v Hlásniku sa o podobných mimoriadne dobre píše. O čosi nepríjemnejšie sa spracúva a isto sa bude aj horšie tráviť
reportáž z blatom zaplaveného Brestového, či správa o činnosti hasičského zboru, ktorý má aj vďaka našej nedbanlivosti často plné
ruky práce.
Život je však aj taký - nevyspytateľný, plný zmien a prekvapení. Naučme sa v nich hľadať inšpiráciu! Vývoj nezastavíme v žiadnej
oblasti nášho života, môžeme sa však naučiť jazdiť na jeho vlne. Taká schopnosť ešte nikdy nikomu nebola na škodu.

Kultúrne podujatia v okolí

Darovanie krvi v Moravskom Lieskovom

23.8. 2018 o 20:00 hod.
Cigánski diabli na hrade Beckov

V stredu 4. apríla 2018 opäť navštívila našu
obec mobilná jednotka Národnej transfúznej
služby z Trenčína. Odberu sa zúčastnilo 29
darcov, krv mohlo darovať 26 z nich.
V pondelok 16. júla 2018 svoju krv prišlo
darovať 26 dobrovoľných darcov, krv bolo
možné odobrať 23 darcom.
Ďakujeme všetkým za túto vzácnu tekutinu potrebnú pre
mnohých ľudí často vo vážnom ohrození zdravia. Darovali
to najcennejšie – krv, ktorá dokáže zachraňovať životy.

Vstupné: 20 eur, predpredaj lístkov v KIC Trenčín

24. – 26.8. 2018, Čachtice
Hody Čachtice

Čachtický polmaratón, Bábkové divadlo či vystúpenie Roba Opatovského a
Simy Martausovej a iné

30.8. – 1.9. 2018 Autocamping Lodenica, Piešťany
LODENICA 2018

Jaromír Nohavica, Sweet, Slniečko, Jelen, IMT Smile, František Nedvěd, hex,
Čechomor, Lenka Filipová...

8. 9. 2018, Gazdovský dvor, Turá Lúka
Dni Sliviek
Tradičné podujatie venované obľúbenému ovociu vás aj tentoraz pozýva
ochutnať pevné i tekuté podoby plodov našich záhrad a výsledkov usilovnej práce.

11. - 16. 9. 2018, Piešťany
Medzinárodný filmový festival Cinematik

Veľkonočná aj prázdninová kvapka krvi

Príďte pomôcť i v zime!
Ďalší odber krvi sa uskutoční v pondelok 19. novembra 2018
od 8.00 do 10.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Nahlásiť
sa môžete na OcÚ osobne alebo telefonicky na čísle 032 285
67 15. Tešíme sa na všetkých nádejných darcov a dúfame, že
tentokrát sa nazbiera ešte viac záujemcov.

Kúpeľné mesto ožije filmom na jednom z najväčších slovenských filmových
podujatí. Čakajú vás množstvá filmov, koncerty, výstavy a ďalšie sprievodné
podujatia.

14. - 16. 9. 2018, Nové Mesto nad Váhom
Novomestský jarmok 2018

39. ročník trojdňového podujatia plného stánkov s rôznorodým tovarom,
jarmočných atrakcií a rôznorodých hudobných vystúpení.

22. 9. 2018 – Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Večer Rómskej kultúry

Príďte objaviť nespútané čaro rómskej hudby a života do hlavnej sály myjavského kultúrneho domu, spoznať nespoznané a nechať sa očariť!

25. 9. 2018, Športová hala, Trenčín
Kubo

Nové muzikálové spracovanie divadelnej hry J. Hollého je oslavou slovenského
folklóru a vzdáva tiež hold filmovému velikánovi Jozefovi Krónerovi.

29. 9. 2018, trasa Veľká nad Veličkou – Nové Mesto n/V
Jazda parného vlaku po kopaniciach

Vydajte sa na čarovnú jazdu jesennou prírodou po kopaniciach železničnou
traťou zo stanice vo Veľkej nad Veličkou do Nového Mesta nad Váhom!

12.10.2018, BLUE NOTE Nové Mesto nad Váhom
Peter Cmorík & band
21.10. 2018, Posádkový klub, Trenčín
Okolo Trenčína – festival dychových hudieb

DH Textilanka z Trenčína, Drietomanka, Mistříňanka a Lidečanka. Vst:10eur

vľavo Dušan Zelko - 150-násobný darca krvi

Zaujímavosť o Svätojánskej noci
Svätojánska noc sa spája s letným slnovratom. Ten je plný
rituálov, zvykov, povier, magického tajomna, ale takisto
zábavy. Zaužívanou tradíciou aj pre našu obec je pálenie Jánskych ohňov/vatry, spevy a tance okolo nej. K tým
menej známym však patria napríklad hľadanie povestného
kvetu papradia s magickou mocou, ktorý vraj kvitne iba v
túto noc, vyhadzovanie fakieľ a zapaľovanie kolies na vysokých stĺpoch alebo naberanie vody v horských prameňoch
na zmierňovanie všemožných ochorení.
- Monika Kusendová
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KANALIZÁCIA
Stav rozostavanosti kanalizácie prestavané k 31.7.2018
rozpočet

prestavané k 31.7.2018

zostáva

12 468 905 €

7 387 343 €

5 081 562 € = 59,25%

DN 100

1 822 m

598 m

1 224 m

DN 300

18 475 m

15 642 m

2 832 m

Šachty

609 ks

515 ks

94 ks

DN250

912 m

528 m

384 m

DN160(odbočky) 4165m

3413 m

752 m

940

618

rozpočtové náklady s DPH

ks odbočiek

325

V týchto dňoch sme spustili do prevádzky VN trafostanicu a
stavba ČOV je už zásobovaná z nového NN napätia. Prebiehajú
spätné úpravy na štátnej ceste a aj na miestnych komunikáciách.
Situácia s cestnou infraštruktúrou je teraz asi najhoršia počas celej
výstavby.
Úprava ciest na finalizovaných miestach ju však opäť vráti do
štandardu. Obec vyčlenila prostriedky zo svojho rozpočtu a opravujú sa úseky, výtlky a nespevnené miesta (po plyne a vodovode),
ktoré nás znepokojovali niekoľko rokov. Verím, že po sprístupnení
ciest bude ešte značná časť prác na projekte kanalizácie pre nás
bez obmedzení.
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Nakladanie s odpadmi
Nevhadzujte biologický odpad do nádob určených na komunálny odpad. Zvyšuje sa tým
hmotnosť obsahu kontajnerov.
Veľkoobjemové kontajnery (5000 l) umiestnené na vyznačených stojiskách sú určené na
ukladanie komunálneho odpadu VÝLUČNE pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností
v danej lokalite. Nevhadzujte do nich starý nábytok, stavebný odpad, biologický odpad
a neprepĺňajte kontajnery odpadom, ktorý tam nepatrí. Veľkoobjemový odpad sa zberá
dvakrát ročne (apríl, október) na obcou určenom mieste.
TRIEDENÝ ODPAD

Plasty a tetrapaky (obaly z mlieka a džúsov) sa vhadzujú do žltých kontajnerov na plasty alebo do vriec na plasty, ktoré sa
zberajú spred vašich domácností.

Sklo – zberá sa vo vreciach spred vašich domácností alebo zo zelených kontajnerov.
Papier – zberá sa iba zo zberných hniezd a ukladá sa do modrých kontajnerov.
.

Kov – zberá sa iba zo zberných hniezd a ukladá sa do červených kontajnerov.
Šatstvo – zberá sa iba zo zberných hniezd.

Udržujte poriadok v okolí zberných hniezd. Ak sú kontajnery plné, neukladajte odpad vedľa
nich. Nevytvárajte smetiská v okolí zberných hniezd!
Žijeme v krásnej lokalite Bielych Karpát, tak si tú krásu všetci uchovávajme a neničme ju!
Poplatok za komunálny odpad platíme všetci, chráňme si svoje peniaze a životné prostredie.

-

73. výročie oslobodenia

V nedeľu 8.4.2018 sa konalo spomienkové stretnutie na počesť 73. výročia oslobodenia našej obce. Slávnosť začala za účasti členov
OV SZPB Jána Hulínka, plk. v. v. Ing. Jozefa Dvorštiaka, plk. v. v. Dr. Kamila Krištofíka, predsedníčky MO SZPB Márie Holáňovej
a zástupcov obce pietnym aktom kladenia vencov k pamätným tabuliam pred obecným úradom. Slávnostnú atmosféru navodili verše
básne v podaní Ľubice Kusendovej. Vojnové udalosti a ich význam pre súčasnosť vo svojom príhovore pripomenuli starosta obce
Róbert Palko a Ing. Ján Hargaš, PhD.
Z prejavu Jána Hargaša vyberáme:
„ Nikdy nezabudneme a vždy si budeme pripomínať jednotlivcov i celé rodiny, ktoré pomáhali partizánom, prenasledovaným či
hľadaným nacistami. Cítim to ako povinnosť aj dnes spomenúť rodinu Sobotkových, Švehlových, Medňanských, partizánskeho kapitána Juraja Adamoviča, Adama Pastorka – predsedu miestneho revolučného národného výboru, MUDr. Krištofíka či Štefana
Lišku. Z kolektívnej pamäti našej obce nikdy nevymiznú mená ako Martin Tomeš, Ján Gajdoštin, Ján Malíček, Ján Dedík, Ján
Poláček, Ján Podhradský, Ján Zelko, Milan Adamovič, Juraj Bušo, Adam Trúsik, Martin Hargaš, Ján Fraňo, Martin Mikulec, Štefan
Gašparík, Ján Rýdzi, Jaroslav Pastorek, Ján Révay, Ján Kravarčík, Štefan Zelko, Štefan Búlik, Ján Štefánik, Štefan Sarkóci, Jozef
Luža, Ján Bača, Martin Hrevúš, Adam Miklánek, Juraj Pastorek, Rudolf Mičo, Emil Bača, Ján Janiga, ale ani mená nevinných
obetí, ktorých smrť sa aj po toľkých desaťročiach javí ako absurdná a zbytočná.
O život v posledných týždňoch vojny prišla len 38-ročná Anna Turanová, ktorú zastrelila nemecká hliadka 9. apríla 1945.
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Tridsaťročného robotníka Juraja Pastorka zastrelil nemecký vojak 12. apríla a 42-ročného Martina Paulínu 15. apríla zabila
črepina z granátu. Pri ústupe Nemci prikázali našim spoluobčanom Jánovi Dedíkovi so synom Štefanom a ďalším Lieskovanom –
Štefanovi Mitanovi a Martinovi Čičkovi, aby hnali zhabaný dobytok na Moravu. Tu ich 13. apríla 1945 zastrelili v bani Barborka pri
obce Žeravice. Aj v tomto prípade sa potvrdzuje stará pravda, že v zlomových časoch, akými bezpochybne vojna je, sa osudy a činy
veľkých a rozhodujúcich hráčov preplietajú so skrytými udalosťami a osudmi tých drobnejších ľudí. Všetci si však rovnako zaslúžia
našu pozornosť, spomienku a nehynúcu úctu!“
V pondelok 16.4.2018 sa uskutočnila pietna spomienka pred budovou školy pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce. Počas
ťažkých bojov s Nemcami v osade u Zemanov prišiel o život i ruský učiteľ poručík N. N. Smirnov. Na jeho počesť naša škola niesla
v minulosti jeho meno.
K pamätnej tabuli por. N.N. Smirnova na budove školy položili vence zástupcovia obce a vedenie školy. Žiaci sa z príhovorov
riaditeľky spojenej školy Mgr. Jany Lackovej, starostu obce Róberta Palka, Ing. Jána Hargaša, PhD. a pplk. Kamila Krištofíka
dozvedeli o priebehu oslobodzovania obce.
Na záver sa starosta obce a prizvaní hostia presunuli k pomníku N. N. Smirnova v osade u Zemanov a uctili si jeho pamiatku
položením vencov.

MATRIKA za obdobie 04/2018 - 07/2018
Noví občiankovia
Diana Blanárová
Natália Muraňská

Životné JUBILEÁ

Martin Turovský
Nina Potfajová

Spoločné „ÁNO“ si vyslovili
Ivan Hargaš – Miroslava Dedíková
Peter Straka – Ivana Gábová
Michal Bača – Mgr. Andrea Sýkorová
Ing. Jakub Malíček – Ing. Alžbeta Lišková
Jozef Sokolík – Martina Ježowska
Mgr. Martin Lazarčík – Gabriela Lacková
Juraj Gašparík – Lucia Dzúriková
Juraj Kúkol – Mgr. Miriam Gregorovičová
Juraj Mičo – Danka Husárová

70 rokov
Milan Sadloň
Vladimír Mikulec
Igor Popelka
Eva Stančeková
Oľga Podracká
Margita Gulánová
Božena Uhríková
Marta Kubicová
Elena Mizeráková
Mária Dedíková
90 rokov
Jozef Kaššovic

75 rokov
Ladislav Drobný
Emília Gašparíková
Eva Štefániková
Anna Pastorková
Anna Sýkorová
80 rokov
Vít Popelka
Jarmila Kucková
Zdena Vlasáková
Alžbeta Lieskovská
Emília Škriečková

Odišli spomedzi nás...

85 rokov
Vladimír Zámečník
Paulina Revayová
Oľga Sahajová
92 rokov
Emil Nešťák
94 rokov
Emília Kovačovicová
Emília Pastorková
Emília Revayová

Štefan Miklánek - 75
Anna Švehlová - 87
Božena Miklánková – 85
Vladimír Chmulík – 76
Oľga Demková – 87
Július Truszka – 74
Bohumil Blanár – 68
Emília Gašparíková – 75
Jozef Dedík – 72
Ján Paška - 86

Svadby a privítania mových občiankov na OcÚ Moravské Lieskové

Ernest Deardo Mitana, Natália Zelenayová, Natália Muraňská, Diana Blanárová

Laura Bačová, Richard Žáčik
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Danka Husárová - Juraj Mičo

Ivana Gábová - Peter Straka

Miriam Gregorovičová - Juraj Kúkol

Jozef Sokolík - Martina Ježowska
Zdroj: OcÚ Moravské Lieskové

Jednota s Bohom nevzďaľuje od sveta
Každodenné stretnutie s Pánom a prijímanie jeho sviatostí nám umožňujú otvoriť si myseľ i srdce pre jeho prítomnosť, pre jeho
slová, pre jeho skutky. Modlitba nie je len dychom duše, ale – obrazne povedané – aj oázou pokoja, v ktorej môžeme načerpať vodu,
čo udržiava náš duchovný život a premieňa našu existenciu. Boh nás volá k sebe, pomáha nám vystúpiť na vrch svätosti, aby sme
mu boli čoraz bližšími: na našich cestách nám ponúka svoje svetlo a svoju útechu.
Toto je osobná skúsenosť, o ktorej hovorí svätý Pavol v Druhom liste Korinťanom. Hovorí o svojom vzťahu k Pánovi, o vzťahu
takom intenzívnom, že je poznačený aj momentmi extázy a hlbokej kontemplácie. Nechváli sa tým, čo dosiahol, svojou silou, svojimi aktivitami, svojimi úspechmi, ale chváli sa vecami, ktoré Boh vykonal skrze neho. Milosť Pána je silou, ktorá svätého Pavla
sprevádzala pri všetkých ťažkostiach spojených so šírením evanjelia: jeho srdce preniklo do Srdca Kristovho a stalo sa schopným
privádzať druhých k tomu, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych.
V modlitbe potrebujeme otvoriť svoju myseľ pre Pána, aby k nám prišiel, aby prebýval v našej slabosti, a aby túto slabosť premenil
na silu pre Evanjelium. Samotný výraz, ktorým Pavol opisuje prebývanie Pána v ľudskej slabosti, je veľmi silný a signifikatívny:
používa v tejto súvislosti slovo episkenoo, čo by sme mohli preložiť ako „postaviť svoj vlastný stan“. Pán si v nás stále stavia stan,
priamo uprostred nás: je to tajomstvo Vtelenia. To isté Božie Slovo, ktoré prišlo, aby prebývalo v našej ľudskej prirodzenosti, chce
byť v nás, postaviť si v nás svoj stan, aby osvietilo a premenilo náš život a celý svet.
Intenzívna kontemplácia Boha, ktorú zažil svätý Pavol, pripomína kontempláciu učeníkov na hore Tábor, keď Peter, vidiac Ježiša,
ako sa premenil a zažiaril svetlom, povedal: „Rabbi, dobre je nám tu; urobme tri stánky – jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden
Eliášovi“. Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí – dodáva svätý Marek (Mk 9,5-6). Kontemplovať Pána je zároveň úžasné
aj hrozné: úžasné, pretože on sám nás priťahuje k sebe a unáša naše srdce do výšin – hrozné, pretože nám ukazuje biedu našej
ľudskej slabosti, našu nevhodnosť, ťažkopádnosť v boji so Zlým, ktorý číha na náš život – osteň, čo je zabodnutý do nášho tela. V
modlitbe a v každodennej kontemplácii Pána dostávame silu Božej lásky a zisťujeme, aké pravdivé sú slová svätého Pavla, ktoré
adresoval kresťanom v Ríme: „Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi“ (Rim 8, 38-39).
Vo svete, v ktorom riskujeme, že ako kritérium všetkého postavíme len efektívnosť a silu ľudských prostriedkov, sme pozvaní znovu
objaviť a vydať svedectvo o Božej sile, čo nám je sprostredkovaná, komunikovaná skrze modlitbu, v ktorej každodenne rastieme,
pripodobňujúc svoj život životu Kristovmu – veď on „aj keď bol ukrižovaný v slabosti, z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí,
ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás“ (2 Kor 13,4).
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Albert Schweitzer povedal, že „Pavol je mystik a nič iné ako mystik“ – teda človek skutočne zamilovaný do Krista, a tak s ním
spojený, že môže povedať „Kristus žije vo mne.“ Mystika svätého Pavla sa nezakladá len na výnimočných udalostiach, ktoré prežil,
ale aj na každodennom, intenzívnom vzťahu s Pánom, ktorý ho vždy podporoval svojou milosťou. Mystika ho nevzdialila od reality,
práve naopak, dala mu silu, aby každodenne žil pre Krista a rozšíril Cirkev do všetkých končín vtedajšieho sveta. Jednota s Bohom
nás teda nevzďaľuje od sveta, ale dáva nám silu, aby sme boli realisti, aby sme konali to, čo vo svete konať treba.
Aj v našom živote modlitby môžu byť okamihy neobyčajnej intenzity, v ktorých pocítime živú prítomnosť Pána, ale dôležitá je
stálosť, vernosť vzťahu s Bohom, predovšetkým v situáciách duchovného sucha, v ťažkostiach, v utrpení, počas zdanlivej neprítomnosti Boha. Iba ak nás udržiava Kristova láska, budeme schopní čeliť všetkým protivenstvám – tak ako svätý Pavol – s istotou,
že všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje (porov. Fil 4, 13). Čím viac sa budeme venovať modlitbe, tým viac uvidíme, ako sa
náš život bude premieňať, získavať novú, konkrétnu silu Božej Lásky. Tak tomu bolo, napríklad, v živote Matky Terezy z Kalkaty,
ktorá v kontemplácii Krista, najmä v okamihoch dlhej duchovnej vyprahnutosti nachádzala neuveriteľnú silu, aby ho spoznávala v
chudobných a opustených, a to aj napriek svojej krehkej telesnej schránke. Kontemplácia Krista v našom živote nás neodvádza od
reality, ale nás robí ešte viac účastnými na ľudských problémoch – veď Pán, ktorý nás k sebe priťahuje v modlitbe, nám zároveň
pomáha, aby sme dokázali byť nablízku všetkým našim bratom a sestrám skrze jeho Lásku.
- Eduard Lazo, katolícky farár

Cirkev potrebuje Petrov aj Pavlov
Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!
Na pôde kresťanskej cirkvi sme slávili nedávno sviatok apoštolov Petra a Pavla. Ide pritom o celkom rozdielnych mužov. Peter,
predtým než ho Ježiš povolal, bol jednoduchým, obyčajným človekom – rybárom. Pavol naproti tomu bol váženým farizejom. Peter
zrejme dosiahol iba nevyhnutné vzdelanie v miestnej synagóge, zatiaľ čo Pavol bol absolventom prestížnej rabínskej Gamalielovej
školy. A predsa, aj napriek týmto očividným rozdielom, je tu jedna vec, ktorá ich spojila : vyznávanie Ježiša ako toho Pomazaného
Božieho (Mesiáša, Krista) a ako Syna živého Boha.
Bol to sám Kristus, ktorý obidvoch mužov povolal a urobil si z nich svoje nástroje. Pri Petrovi sa tak stalo na vodách Genezaretského jazera, pri Pavlovi sa udalosť povolania odohrala na ceste do Damašku. Bolo to pôsobenie Svätého Ducha, ktorý ich osvietil
Božím slovom. To sa ich dotklo natoľko, že od tej chvíle v sebe mali túžbu prinášať evanjelium – tú dobrú a radostnú správu o
Božej záchrane hriešneho človeka vo viere v Krista – všetkým národom. Z dejín vieme, že obaja pri tomto úsilí zomreli martýrskou
smrťou. Stalo sa tak pravdepodobne v Ríme.
Čo nás dnes ako kresťanov spája s týmito apoštolmi spred 2000 rokov? Určite to nebude rovnaký životný príbeh ani apoštolský
úrad, do ktorého ich Ježiš povolal. To, čo nás s nimi skutočne spája, je predovšetkým naše svedectvo o Ježišovi ako Kristovi. Je to
rovnaká viera v Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa.
V prvých 15 kapitolách Matúšovho evanjelia Pán Ježiš veľa hovoril o nebeskom kráľovstve, nie však o sebe. Dá sa povedať,
že o svojej osobe nehovoril skoro vôbec. Jeho zvesť však bola taká silná, že otázka Jeho identity sa postupne stala neodbytnou.
Kráľovstvo nebeské, ktoré zvestoval, totiž postupne dostávalo Jeho tvár. Ježiš si najprv získal dôveru svojich poslucháčov. Skôr
alebo neskôr však bolo nutné sa pýtať: Kto je to, komu ja tak dôverujem? Kto je Ten, v koho verím? Učeníci, zástupy, ale aj protivníci
– všetci si začínajú klásť otázku, ako a kam si majú zaradiť Ježiša.
Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.
Omnoho dôležitejšie je, za koho Ho majú Jeho vlastní učeníci. A tak z Ježišových úst zaznieva otázka takpovediac „na telo“: A
vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn živého Boha. Peter ako prvý učeník v tej chvíli hovorí aj za
ostatných. Vyjadruje mienku celého zboru učeníkov. Petrova reakcia je v tejto chvíli takpovediac ukážková, heroická. Ako však bude
ten istý Peter reagovať, keď uvidí Ježiša chodiť po mori? Ako bude reagovať, keď Ježiša odvedú do domu veľkňaza? Zakaždým to
síce bude Peter, kto sa odváži niečo urobiť. Ani v jednom prípade to však nebude veľmi ukážkové: chodenie po mori skončí tým, že
sa začne bezmocne topiť. A pred veľkňazovým domom dokonca trikrát poprie, žeby s Ježišom mal niekedy do činenia. Nuž a teraz,
pri Cézareji Filipovej, si po tomto ukážkovom vyznaní už o malú chvíľku od Ježiša vyslúži: Choď za mňa, satan! Na pohoršenie si
mi, lebo nemyslíš na veci Božie, ale ľudské! Predsa však, aspoň to je milé, že svojim vyznaním Peter vyslovuje aj za ostatných to, čo
sa oni možno ešte neodvážili: Ty si Kristus, Syn živého Boha.
Dovolím si povedať, že o toto dnes musí ísť aj nám. O naše vyznanie Krista ako Syna živého Boha. O vyznanie, ktorého základom nie je náš intelekt, ale predovšetkým otvorenosť pre pôsobenia Božieho Ducha v nás. Otvorenosť pre počutie Božieho hlasu.
Otvorenosť a ochota nechať sa pozvať do služieb a nasledovania Syna Božieho. Ide teda o vyznanie, ktorého základom je moja
osobná skúsenosť s Ježišom, môj osobný vzťah s Ním ako Synom Božím.
Toto vyznanie je potom tým, čo i nás v cirkvi spája a robí to z nás jeden ľud. I keď jedni majú pred menom akademický titul a
druhí nie. I keď jedni sú možno solventnejší a iní menej. I keď jedni pochádzajú z takej rodiny a zázemia a iní vzišli z úplne iného
kontextu. Predsa však, nie toto je v cirkvi kresťanskej podstatné. To, čo nás skutočne, i napriek zjavným rozdielom, zjednocuje je
naše spoločné vyznanie ohľadom Ježišovej osoby: Ty si Kristus, Syn živého Boha.
Sviatok apoštolov Petra a Pavla je tak pre nás dnes akýmsi potvrdením toho, že Duch Svätý i dnes pôsobí a koná svoje dielo.
Veď keby tomu tak nebolo, potom by vyznanie:Ty si Kristus , Syn živého Boha – bolo zomrelo spolu s apoštolmi. No ono i po 2000
rokoch žije! Pevne verím, že v každom jednom z nás. Pevne verím, že i v generáciách, ktoré tu ostanú po nás.
Napokon, sviatok apoštolov Petra a Pavla, ktorý dnes v cirkvi kresťanskej slávime, je pre nás určitým testom. Je to test, ktorý
obsahuje iba jednu otázku. Tá otázka je však kardinálna, principiálna. Je to Ježišova otázka určená nám všetkým: A vy ma za koho
pokladáte? Je to otázka adresovaná dnes mne i tebe osobne: A ty ma za koho pokladáš? Kiež nám náš dobrý nebeský Otec dáva na
každý deň dostatok daru Svätého Ducha, aby sme mohli neprestajne, verne až do smrti spolu s apoštolmi vyznávať: Ty si Kristus,
Syn živého Boha.
-ThDr. Peter Maca, ev. a. v. farár
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Správa o činnosti DHZO Moravské Lieskové za rok 2017
Jednotka DHZO disponuje hasičským automobilom IVECO DAILY s prenosnou motorovou striekačkou Magirus, vozidlom Opel
Combo, požiarnou plošinou PP-20 Škoda 706 RTH, motorovou striekačkou PS-12, elektrickým kalovým čerpadlom na 380 V, elektrocentrálou Gude 6700, motorovou pílou STIHL 251 a protipovodňovým vozíkom s výbavou. Jednotka disponuje aj technickými
prostriedkami požiarnej ochrany. Sú nimi ručné hasiace prístroje práškové v počte 4 kusy, každý o váhe 6 kg. Hasiči sú vystrojení
kompletným zásahovým oblečením na ochranu tela pri zásahoch, zásahovými opaskami, prilbami, zásahovou obuvou a rukavicami.
Ďalej sú hasiči kompletne vyzbrojení technickými prostriedkami potrebnými pre zásahovú činnosť ako hadice, prúdnice a iné technické prostriedky potrebné pre zdolávanie požiarov a iných technických zásahov. Jednotka DHZO je v zložení Kucharovic V., Janiga
M., Korytár P., Kaššovic T., Černý A., Černý P., Pavlík A., Podolan M., Kulifaj M., Ševčík T.
V mesiaci jún 2017 bola uzatvorená zmluva v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Naša
jednotka bola zaradená do kategórie B. Na základe tohto zaradenia jednotka DHZO musí byť kompletne vystrojená a vyzbrojená
ochrannými a technickými prostriedkami na vykonávanie zásahovej činnosti a členovia absolvovali rôzne odborné prípravy potrebné na výkon týchto činností. Na zabezpečenie týchto prostriedkov sme dostali sumu 3000 € vo forme dotácie od DPO SR. Z tejto
dotácie bola zakúpená chrbticová doska SPENCER pre transport zranených osôb, hasičská lekárnička K1 s výbavou, nabíjačka pre
Iveco Daily, dielenské náradie, ďalej boli zakúpené technické prostriedky ako hadice B75 a C52, dopravné kužele, sekera Fiskars
a motorová píla Stihl. Z ochranných prostriedkov boli zakúpené zásahové rukavice a kukly. Počas celého roka bola vykonávaná
odborná príprava a výcvik členov jednotky DHZO.
Štatistika zásahov: V uplynulom roku naša jednotka DHZO vykonala 10 zásahov, z toho 9 zásahov v katastri obce Moravské
Lieskové a 1 zásah v Novom Meste nad Váhom. V piatich prípadoch sa jednalo o požiare a bolo vykonaných päť technických zásahov. Usmrtená bola jedna osoba, zranená nebola žiadna. Na likvidáciu požiarov bolo použitých približne 13 740 l vody. Celková
škoda dosiahla približne 16 610 €. Zachránili sa hodnoty vo výške zhruba 45 630 €.
Okrem spomínaných zásahov naša jednotka plnila aj iné úlohy:
dovoz vody do domácností v období sucha 25x,
čistenie a čerpanie studní 3x,
protipožiarna hliadka na kultúrnych podujatiach 8x, z toho 6x v Moravskom Lieskovom a 2x v Dolnom Srní.

- Marián Janiga
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Výsledky našich futbalistov za uplynulú sezónu

Mužstvá TJ ISKRA
TJ Iskra prihlásila do sezóny 2017/2018 štyri mužstvá – prípravku, starších žiakov, dorast a mužov.
Dorastencov sme však v polovici sezóny museli odhlásiť pre nedostatok hráčov vo vekovej kategórii 15-18 rokov.
Prípravka
Futbalovú prípravku navštevuje približne 20 detí vo veku 6-10 rokov. Vedie ju Jozef Uhrík a Milan Zámečník.
V sobotu 12. mája 2018 sa na ihrisku TJ Iskra Moravské Lieskové konal futbalový turnaj prípraviek. Zúčastnili sa ho družstvá z
Bošáce, Bziniec pod Javorinou, Zemianskeho Podhradia, Dolného Srnia a Moravského Lieskového.
Naši najmenší futbalisti nás vzorne reprezentovali a na domácej pôde vybojovali 2. miesto.
Celkovo sme v sezóne 2017/2018 v prípravke MIX - JUH II - ObFZ TN taktiež skončili na peknom 2. mieste.
Konečná tabuľka súťaže prípraviek ObFZ Trenčín skupina JUH ll

Tabuľka V. liga - SŽ - U15 - sk B - ObFZ TN

1.

OŠK BOŠÁCA

40

34

2

4

338:36

104 b.

1.

FK Bradlan Brezová pod Bradlom

27

20

2

5

108:17

62

10

20

0

2.

M. Lieskové

40

33

1

6

267:53

100 b.

2.

ŠK Modrová

27

20

1

6

131:34

61

9

22

0

3.

Bzince p/ Jav.

40

16

2

22

119:171

50 b.

3.

TJ Iskra Moravské Lieskové

27

19

2

6

120:26

59

8

17

0

4.

Zem.Podhradie

40

13

3

24

94:194

42 b.

4.

OŠK Slovan Beckov

26

19

1

6

127:24

58

7

16

0

5.

Dolné Srnie

40

0

0

40

19:375

0 b.

5.

FK Turani

27

18

2

7

112:48

56

6

14

0

6.

FK Askoll Potvorice

26

13

1

12

66:70

40

5

1

0

7.

OFK Trenčianske Bohuslavice

27

7

1

19

21:96

22

4

-17

0

8.

TJ Spartak Horná Streda

27

5

2

20

35:148

17

3

-22

0

Muži: tréner Peter Nešťák. Tabuľka VIII. liga - NM - ObFZ TN
1.

OŠK Slovan Beckov

22

20

1

1

110:23

61

13

28

0

9.

FK 1925 Pobedim

27

3

2

22

17:128

11

2

-28

0

2.

PŠK Bzince pod Javorinou

22

16

1

5

101:50

49

12

16

0

10

Kočovce FC 1959

27

2

2

23

13:159

8

1

-31

0

3.

TJ Družstevník Brunovce

21

15

1

5

71:37

46

11

16

0

4.

OŠK Hôrka nad Váhom

21

14

1

6

93:38

43

10

10

0

5.

ŠK Bezovec Stará Lehota

21

10

1

10

47:50

31

9

-2

0

6.

TJ Iskra Moravské Lieskové

21

8

4

9

55:50

28

8

-2

0

7.

TJ Jednota Hrachovište

21

8

3

10

46:54

27

7

-3

0

8.

OŠK Lubina

21

8

3

10

49:78

27

6

-6

0

9.

TJ Družstevník Považany

21

5

5

11

39:58

20

5

-10

0

10.

MŠK Lúka

21

4

4

13

30:75

16

4

-17

0

11.

TJ Družstevník Lubina - kopanice

21

2

3

16

30:61

9

3

-24

0

12.

TJ Klas Nová Bošáca

21

2

3

16

19:116

9

2

-21

0

13.

ŠK Modrová(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

1

0

0

Mužstvo žiakov pod vedením trénera J. Pupáka obsadilo 3. miesto iba s
trojbodovou stratou na prvé mužstvo.

TURNAJ TRIED 28.03.2018, ktorý organizovala TJ ISKRA
v spolupráci so školou. Krásne a napínavé zápasy nám spestrili
i spolužiaci - tanečníci z tanečného krúžku Moniky Gáborovej
z našej umeleckej školy.

Vylosovanie TJ ISKRA Moravské Lieskové - Jeseň 2018
Dátum

Dospelí 8.liga NM

St.žiaci 5.liga “JUH”

19.8.2018

Lubina

V 17:30

voľno

26.8.2018

Lubina kop.

D 15:00

voľno

2.9.2018

Bzince p./Jav.

V 16:30

Turá Lúka

9.9.2018

Hôrka n/Váhom D 16:30

Modrová

D 14:00

16.9.2018

Nová Bošáca

V 16:00

Pobedim

V 10:30

23.9.2018

Hrašné

V 13:30

Potvorice

D 11:00

30.9.2018

Stará Lehota

V 16:00

Beckov

V 13:30

7.10.2018

Lúka

D 14:30

Trenč.Bohuslavice D 12:00

14.10.2018

Považany

V 14:30

Kočovce

V 10:30

21.10.2018

voľno

Nové Mesto n/V

D 14:00

28.10.2018

Dolné Srnie

V 14:00

voľno

D 14:00

- Milan Zámečník
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Aktivity a úspechy ŠK SOKOL Moravské Lieskové
Športový klub orientuje svoju činnosť na výkonnostný šport – vzpieranie, cvičenie a
posilňovanie pre zdravie. Vo výkonnostnom športe sme najmä v žiackych kategóriach získali
medaily na majstrovstvách SR. Boli to Denis Glogar, Lukáš Černý, Michal Rehák. Dobré
umiestnenia získali aj Dominik Glogar a Miro Kadlec. Žiaľ, vrcholovo sa tomu venuje len
Miško Rehák, ktorý získal striebornú medailu na majstovstvách SR dorastu a na medzinárodnom Memoriáli Ondreja Hekela zvíťazil v kategórii dorastu výkonom 239 kg v dvojboji, čím
si vydobyl nomináciu do dorasteneckej reprezentácie SR na turnaj Vyšehradskej štvorky v
maďarskom Ózde. Jeho osobné rekordy sú 109 kg v trhu a 135 kg v nadhode.
Cvičenie a posilňovanie pre zdravie spočíva vo vedení krúžku na základnej škole, kde sa
vylepšuje pohyblivosť, kĺbová ohybnosť, odstraňujú sa problémy s chrbticou a poúrazové
stavy pod vedením odborného trénera.
- Štefan Marták

Komentár z ihriska: omladená jarná Iskra
Jarná časť nezačala pre náš futbalový klub zrovna ideálne. Po prvom jarnom zápase, na ktorý sa dostavilo iba 9 hráčov, bol pre
dlhotrvajúci nezáujem zvyšných „hráčov“ zrušený tím dorastencov. Hlavný dôvod tohto rozpadu by som nazval pubertou. Veď ju
poznáte, má rôzne maniere a návyky, ktoré sa často nedajú zladiť s kolektívom, v ktorom platia určité pravidlá. Nech už však boli
dôvody slabého záujmu akékoľvek, jedno je isté – hrať v počte 9 hráčov proti 11 má význam, iba ak je vaša radosť z pohybu taká
veľká, že vám ju nepokazí ani prehra 0:15.
Väčšina z aktívnych hráčov rozpusteného dorastu využila šancu a pridala sa k mužom, kde niektorí už počas jesene nastupovali.
Vyplnili tak miesta po tých, ktorí odišli počas zimnej prestávky do iných tímov alebo jednoducho prestali futbal hrávať. Priemerný
vek základnej jedenástky bol v niektorých zápasoch zrazu pod 25 rokov. Pre niekoho možno prekvapujúce, pre mňa s odstupom času
vôbec, ale výsledky sa na jar začali zlepšovať. Na jeseň sme dokázali uhrať dve výhry, čo je z trinástich zápasov žalostný výsledok.
A jar? Vonkajšie zápasy boli mierne bezduché, dosť podobné tým jesenným, body sme nechali v Starej Lehote a prehrali sme aj s
Lubinou. Jediným svetlým momentom na ihriskách súperov bol zápas v Lúke (výhra 6:2). Ale domáca jar bola skvelá. Doma sme
vyhrali všetkých 6 zápasov so skóre 24:3. Jedinú prehru v súťaži sme pripravili Beckovu (3:1) a druhé Brunovce sme nepustili do
žiadnej šance (1:0). Nebudem klamať, nebol to asi ten najkrajší futbal, ale to, čo nám chýbalo na kráse, sme dohnali bojovnosťou.
Neviem presne identifikovať, prečo to doma ide a vonku nie. Možno duch štadióna, možno aura našich fanúšikov, možno to, že
jamy na našom ihrisku poznáme lepšie ako súper. Neviem. Každopádne sa musíme pokúsiť domácu formu udržať a tú vonkajšiu
radikálne vylepšiť.
Summa summarum: na jar sme zaznamenali 7 výhier, čo je oproti jeseni značný rozdiel. Chalani z dorastu si síce ešte stále musia
zvykať na niektoré rozdiely medzi mužským a dorasteneckým futbalom, nabrať skúsenosti, ale do kabíny priniesli kúsok z toho, čo
v nej roky chýbalo – tímového ducha. S určitou dávkou irónie možno dodať, že si v dorasteneckých zápasoch o deviatich hráčoch
zvykli bojovať jeden za druhého.
Aby som to zhodnotil, celkové 6. miesto nie je určite žiadna sláva, skôr sklamanie pre lieskovský futbal ako taký. Ale keď sa pozriem
na potenciál, ktorý tento omladený tím má, teším sa na ďalšiu sezónu.
- Juraj Gašparík

Nepoznané Lieskové

Veľká Javorina – Holubyho chata – Jelenec – Kohútová – Hrubá Strana – Moravské Lieskové
V nedeľu 6.5.2018 sme sa prebudili do krásneho bezoblačného rána, ktoré bolo znamením,
že štvrtý ročník Nepoznaného Lieskového bude mať hojnú účasť. Jeden autobus odchádzal
od hranice a zastavoval na všetkých zastávkach až po dedinu, druhý odchádzal od ZUŠ.
Podľa očakávania sa oba naplnili a na parkovisku pred Holubyho chatou vystúpilo približne
100 účastníkov turistiky všetkých vekových kategórií. Najmladší mal tri roky, nechýbali ani
dôchodcovia.
Trasa
Po príhovore starostu Róberta Palka a oboznámení sa s trasou sme sa vybrali svižným
krokom na Jelenec, kde sme si prezreli priestory bývalej vojenskej základne s pozorovacou
vežou. Po krátkom výklade sme sa už trocha roztrúsení vybrali rozvoňaným lesom na poľovnícku chatu pod Javorinou, kde sme
sa na chvíľu zastavili a dali si malé občerstvenie. Na Kohútovú, ktorá je prírodnou pamiatkou s výskytom vzácnych druhov rastlín a
článkonožcov, to bolo už len na skok po krásnej cestičke smerom na Hrubú Stranu, kde nás čakalo čapované pivko a kofola. Po doplnení tekutín nám už ostávalo len pár kilometrov po chotárnej ceste s krásnym výhľadom na
okolité obce. Za Ostrým vrchom sme odbočili vľavo a mali sme našu dedinu ako na dlani.
Opekačka
Po zostupe strmým svahom nás čakalo pripravené miesto na opekanie v jarku pod jazierkom, kde starosta každému účastníkovi odovzdal medailu za účasť. Opiekli sme si
prinesené dobroty, podebatovali. Síce trocha unavení, ale v dobrej nálade a s plánmi na
ďalší ročník sme postupne odchádzali domov.

- Marián Janiga
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Stavanie májov
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
V pondelok 30. apríla 2018 sa za krásneho slnečného počasia v našej obci uskutočnilo tradičné stavanie májov. Táto obyčaj patrí k
najkrajším zvykom našich predkov. Vyzdobený máj je symbolom lásky a radosti.
Obecný úrad
Prvý máj postavili členovia DHZ Moravské Lieskové pred obecným úradom o 17.00 hodine. Prítomným podvečer spríjemnila svojím vystúpením FSk Kasanka. Nechýbali tu ani ich najmenší členovia, ktorí s chuťou predviedli, čo sa už naučili.
Múzeum
O 18.00 hodine postavili pri múzeu ďalší máj členovia ZO JDS Moravské Lieskové. Práve oni obnovili v roku 2001 v našej obci túto
tradíciu. FSk Kasanka i tu prispela k dobrej nálade svojím spevom a tancom.
Bučkovec
Tretí máj postavil DHZ Bučkovec pri Kultúrnom dome na Bučkovci.
Ďakujeme všetkým, ktorí si v hojnom počte prišli vychutnať príjemnú atmosféru podujatia.

Westernová oslava Dňa detí
Po minuloročnom úspechu aj tentoraz zavial na Deň detí do našej obce horúci prérijný vietor. Už tradične, v areáli základnej školy,
ktorý ponúka ideálny priestor na takéto podujatie, prešlo v sobotu, 2. júna 2018 westernovým lesom viac ako dvesto detí. Nielen
lieskovských, ale aj cezpoľných. Na štarte ich krásna Indiánka oslovila s prosbou pri hľadaní jej milého. Deti tak mali poriadny
dôvod prejsť všetkých 10 stanovíšť, aby strateného Indiána našli, cestou splnili všetky úlohy a v závere dostali zaslúženú odmenu –
darček, ale aj občerstvenie. Okrem toho sa mohli vyšantiť na veľkorozmernej nafukovacej šmykľavke,
trampolíne, tí menší aj na skákacom hrade, či povoziť na koníkoch, priaznivci športu si zase zastrieľať
pomyselným pukom na hokejového maskota.
Za vydarenou oslavou Dňa detí sa skrýva mnoho práce desiatok zúčastnených, ktorí musia priložiť ruku k
dielu. Organizátorov nesmierne potešilo, že tento rok pribudlo dobrovoľníkov, ktorí sa pridali ku všetkým,
čo každoročne bez nároku na honorár ukrajujú so svojho voľného času v prospech rozžiarených detských
očí. Žiaci a absolventi základnej školy v sebe objavujú nadšenie a entuziazmus, sú ochotní a zapálení pre
dobrú vec – a to nás všetkých teší. Okrem mimoriadne šikovnej skupiny aktuálnych ôsmakov a súčasných
i bývalých deviatakov patrí vďaka
aj pani učiteľkám a
vychovávateľkám,
ktoré sa intenzívne
podieľali na príprave akcie, ale sa jej aj priamo
zúčastnili. Pani riaditeľka na všetko dohliadala,
koordinovala a sledovala hladký priebeh akcie.
Janko Machovic, pre ktorého je western vášňou,
aj tento rok zabezpečil množstvo kulís a rekvizít.
Tomáš Cíferský zapožičal a postavil pre nás
típí. Bezpochyby k dotvoreniu nezabudnuteľnej
atmosféry prispel aj Milan Zámečník a jeho
tím, spoločne v roli DJ-ov roztancovali nielen najmenších. Vynikajúco fungujúcu skupinu
dopĺňali dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov
rodičov, priateľov školy či kultúry, a obecných
pracovníkov.
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Oveľa menej poteší, keď človek vidí, že snahu desiatok osôb a príjemný deň ničí ľudská
bezohľadnosť. Ako každý rok, aj tentoraz patrilo k povinnostiam organizátorov aj spratávanie
plastových fliaš, obalov od sladkostí či cigariet (!), vreckoviek a ďalšieho odpadu nielen v areáli
školy, ale aj v prírode, ktorou viedla cesta westernového lesa. „Divoký západ“ si mnohé deti a
rodičia vysvetlili po svojom a dokázali, že aj v Moravskom Lieskovom sa nájdu skutoční divosi.
Našťastie sú snáď takí v menšine.
- Kultúrna komisia

Na kolkárni to opäť žilo
Ďalší ročník Jánskych ohňov je za nami
Na sklonku júna už tradične usporiadava
kolkársky klub v našej obci zábavu Jánske
ohne. Tento rok tomu nebolo v areáli lieskovskej kolkárne inak. V sobotu 30. júna 2018 od
17. hodiny sme sa opäť zišli v hojnom počte,
ľudia snáď všetkých vekových kategórii,
aby sme sa zabavili, pochutili si na pečenej
klobáske či guláši. Stretli sa pri vínku či pive
so známymi, využili príjemné letné popoludnie, večer a niektorí potiahli i do rána. Do tanca hral dídžej Kyslík a pre deti boli pripravené
rôzne hry, pri ktorých sa iste zabavili i rodičia. Zábavychtivých neodradilo ani trochu chladnejšie a
veternejšie počasie. Veď možností na zahriatie bolo neúrekom.
Ďakujeme Kolkárskemu klubu Moravské Lieskové za organizáciu podujatia a tešíme sa na ďalšie, ktoré pripravujú na september!
- Monika Kusendová

Kto by nechcel žiť naozaj?! Značka: „Na plný dych“
Poznáte ten pocit aj vy? Žijeme v pomerne komfortnej dobe a zdalo by sa, že nám nič nechýba. Napriek tomu mám často pocit, že
kráčam krajinou nikoho. Priateľov a známych spoznávame už pomaly len podľa značky a ešpézetky auta. Ráno vyjdeme z garáže a
večer do nej vchádzame. Zatvoríme sa do štyroch múrov svojich príbytkov, upokojení pocitom, že za našim vysokým plotom máme
svoje súkromie, ktoré nikto nenaruší. Červík pochybností, že sme v tom sami, začína pracovať. Ľudský inštinkt sa derie na povrch
hľadaním priateľov na sociálnych sieťach a zdieľaním zážitkov online (och, samozrejme len tých lepšie vyzerajúcich zážitkov, veď
kto by na seba prezradil aj to menej pekné ;-) ). Komunikujeme len prostredníctvom technológií. Cestou do práce sa zvyknem dívať
okolo seba, ale čoraz častejšie nadobúdam dojem, že som tak trochu s týmto postojom staromódna. Obklopojú ma totiž ľudia, ktorí
nedokážu ani na sekundu odlepiť zrak od svojho smartfónu. Doba mobilová... A nie, tento obrázok nie je doménou len teenagerov.
Nie je to len môj pocit, že takto to nemôže fungovať donekonečna. Cnie sa mi za časmi, kedy ste vyšli na ulicu a stretali ste tam
ľudí, ktorí sa navzájom aj vnímali. Za časmi, keď napríklad sused uvidel susedu v záhrade a zakričal cez plot: „Susedáá, čo obieráte
jabúčká?“ a suseda bez príkras odpovedala: „Ale áno, aj keď neviem, čo s nimi budem robit, šak sú jakési škaredé“. Večer ste sa
stretli na zábave, porozprávali sa, zabavili a život išiel ďalej akosi ľahšie. Ak existuje niečo, čo je schopné vrátiť medzi ľudí obyčajnú
nerafinovanú radosť, komunikáciu a spolupatričnosť, sem s tým. Ja už jednu takú možnosť poznám. Festival „Na plný dych“.

Po veľmi úspešnom absolvovaní piateho jubilejného ročníka si môžeme s kľudným svedomím povedať, že členovia občianskeho
združenia „Na plný dych“ na čele s Jánom Múdrym zakotvili v našej obci nezameniteľnú tradíciu. Chýry o nej dávno prekročili
hranice našej obce, kraja i republiky. Rozmanitosť a početnosť festivalových návštevníkov ako aj účinkujúcich je toho dôkazom.
Súdržnosť, nadšenie a obetavosť organizátorov opäť priniesla vytúžené ovocie. Títo ľudia nikdy nezaspia na vavrínoch, ale naopak
sa každý rok snažia priniesť niečo nové. Či už sú to novinky pre základné zázemie divákov (napr. väčší a komfortnejší stan, bohaté
občerstvenie) alebo rozšírenie programu, ktorý festival ponúka. Festival sa i tento raz snažil vyjsť v ústrety všetkým hudobným
chutiam účastníkov. Okrem už klasickej ponuky širokej škály domácich ako aj moravských dychových hudieb, si na svoje prišli
aj milovníci folklóru v jeho tradičnej (napr. naša výborná Kasanka s malými nádejnými tanečníkmi) i modernejšej podobe. Kto z
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vás bol na piatkovom programe, bude určite spomínať na ošiaľ, ktorý vyvolala známa kapela Kollárovci. Chvíľami to vyzeralo ako
na rockovom koncerte. Každý účinkujúci bol nepochybne výborný a každý svojím oddaným výkonom uchvátil publikum a získal
ďalšie duše do svojej fanúšikovskej základne (koho by pri srdci nezahrial už len fakt, že švajčiarska dychovka Buuremusik Gossau tak obdivuje našu krajinu, že sa niektorí začali učiť po slovensky a v našej rodnej reči sa prihovorili aj divákom festivalu). Pre
plynulú produkciu hudby a pohodlné sledovanie divákov boli postavené dve rovnocenné pódiá, na ktorých sa účinkujúci striedali.
Všetko šlapalo ako hodinky, prosto „Na plný dych“. V stane to pulzovalo ako vo včelom úle až do neskorých večerných, resp.
skorých ranných hodín.

Novinkou tohto ročníka bol tretí festivalový deň. Nedeľa sa netradične niesla v inom hudobnom žánre, než na aký sme boli
zvyknutí. Organizátori si pre divákov prichystali chuťovku v podobe jazzu, swingu a big bandovej formácie. Svojou účasťou nás
poctili Bratislava Hot Serenaders – jazzmani, ktorí autentickú
hudbu 30.- 40. rokov minulého storočia úspešne šíria po celom
svete. Ukážka noblesy a elegancie, aká je v dnešnej, často pokleslej,
umeleckej tvorbe skutočným zázrakom. Festival a úspech jeho
základnej myšlienky: „Na plný dych“ sa stal platformou pre vznik
big bandu, ktorý nesie rovnomenný názov. Založil ho Ján Múdry,
inšpirovaný láskou k veľkým big bandovým zoskupeniam a jazzovým velikánom, ktorí nezaslúžene postupne upadajú do zabudnutia pod nánosmi času. Big band zložený z popredných muzikantov, majstrov svojho remesla, predstavil ľuďom svetové skladby
v takom vynikajúcom podaní, až to vyvolávalo zimomriavky. Za
ozdobu a podčiarknutie výnimočnosti tohto predstavenia možno
právom označiť aj vystúpenie sólistov big bandu Moniky Múdrej a
známeho slovenského speváka, herca a tanečníka Martina Madeja.
Superlatívy zhrniem do jednej vety: kto videl a počul nezabudne, kto nevidel, môže banovať.
Veľká vďaka patrí organizátorom, početným partnerom festivalu a v neposlednom rade každému, kto svojím dielom či účasťou
umožnil uskutočnenie tejto akcie. Piaty ročník je za nami. Zanechal pocit úspechu, dojemnosti, čistej radosti z krásnych hudobných zážitkov, ale aj ďalšieho hladu. Hladu po tom zažiť to znova, znova žiť „Na plný dych“.
- Mgr. Katarína Paulínová

Obnovujeme rastlinnú výrobu v Moravskom Lieskovom
Marhule, čerešne, ale i oskoruše
Naša spoločnosť hospodári na veľkej časti ornej pôdy v Moravskom Lieskovom a ovplyvňuje tým do značnej miery aj kvalitu
životného prostredia v chotári obce. Pretože ochrana a tvorba životného prostredia sa týka každého z vás, dovoľte mi, aby som vás
v krátkosti informoval o zámeroch a cieľoch spoločnosti v tejto oblasti.
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Po našom príchode v roku 2013 sme zatrávnili cca 200 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorej obrábanie bolo neefektívne
a neekologické – najmä v oblastiach Šance, Pod Novou Horou, Papradné, Za javorom a celý západný hrebeň moravskolieskovskej doliny. Zatrávnené lokality testujeme, či by boli vhodné na pestovanie niektorých druhov ovocia. Aktuálne sa zaoberáme aj
možným využitím parcely Nadjelšie, z ktorej pri nedávnej búrke natieklo blato do niekoľkých dvorov a domov. V prípade založenia
trvalej kultúry by sa riziko takýchto udalostí znížilo.
Okrem tradičnej rastlinnej výroby sa teda, aj vzhľadom na miestne podmienky, chceme špecializovať na pestovanie a spracovanie ovocia. Po dôkladnom rozbore prostredia sa snažíme vytypovať vhodné lokality, kde by sa ovociu mohlo dariť, aj keď sa tam
nedá dopestovať dobrá kukurica či pšenica. Zatiaľ sme založili plantáže malín, černíc, ríbezlí, drieňov, rakytníka, bazy a arónie v
lokalite Za javorom a sad s marhuľami, broskyňami a višňami pri areáli M.E.A. Agro. V spolupráci s ovocinármi z Bošáce sme
v minulom roku vybudovali tiež zbierkový sad ovocných drevín, v ktorom je vysadených 125 odrôd marhúľ a 26 odrôd čerešní z
celého sveta. Z ovocinárskeho hľadiska ide o jedinečnú a veľmi cennú zbierku. Z každej odrody máme vysadené len 2 stromy, takže
nás veľmi mrzelo, keď pár stromov na jeseň zmizlo. Zlodej nebude mať veľký úžitok, ale škoda na zbierke je veľká.
V tomto roku budeme pokračovať s výsadbami marhúľ, vlašských orechov a lieskových orechov, pripravujeme lokality pre
mišpule a oskoruše. Ozaj, oskoruše. Každý ich pozná, každý ich chce a skoro nikto ich nesadí. Aby ich teda mohli ochutnať aj ďalšie
generácie, chceli by sme v spolupráci s obcou Moravské Lieskové a vami vysadiť po chotári desiatky týchto stromov. A nie len
oskoruše. Starí gazdovia sadili a štepili ovocné stromy v jarkoch, pri poľných cestách, na lúkach. Nielen pre vlastný prospech, ale
preto, že chotár svedčí o ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Pričiňme sa spoločne o návrat ovocia do našej doliny v takej miere ako to bolo
kedysi. Staré suché ovocné stromy v zarastenom kroví svedčia o ovocinárskej histórii tohto kraja.
Ďalšou novou aktivitou našej spoločnosti je predaj a spracovanie ovocia. V areáli M.E.A.Agro budujeme prevádzku na výrobu
džemov, marmelád, sirupov a štiav a na sušenie ovocia, ktorá bude spracovávať ovocie z našej produkcie. Chceli by sme tiež
predávať čerstvé ovocie a to aj formou samozberu.
Dúfam , že naše nové aktivity vám prinesú radosť, dobré pracovné príležitosti a budú ďalším dôvodom, prečo byť hrdý na
svoj kraj.
- Miroslav Dobrodenka
M.E.A. AGRO s.r.o. , Moravské Lieskové

Časť Brestového zaliata blatom
Búrka sprevádzaná prívalovým dažďom
Po dlhom období sucha a
horúčav v piatok 11. mája
2018 konečne zapršalo. No
neprišiel tak dlho očakávaný
teplý májový dáždik, ale búrka s intenzívnymi zrážkami. V
priebehu popoludnia v našej
obci spadlo 27-30 mm zrážok.
Brestové
Búrka najviac postihla obyvateľov časti Brestové. Zanesený a
upchatý odvodňovací kanál spôsobil záplavy približne na dvadsiatich
pozemkoch pod ním. Výsledkom
boli zaplavené pivnice, zničená
úroda, po členky blata na dvoroch,
špinavé zvieratá, zapchaté kanály.
Dokonca zalialo aj hlavnú cestu.
Obyvatelia zaplaveného územia sa
bezmocne
pozerali na valiacu sa
kalnú vodu, ktorá priniesla so sebou novú úrodu v podobe hliny,
kameňov, slamy, dreva ...
Handrami a mechmi zapchávali okná na pivniciach, aby tam
nevnikla rútiaca sa voda. Brodili sa vo vode vyzbrojení lopatami
a metlami. Snažili sa zmierniť následky povodne a zachrániť,
čo sa dalo. Ich úsilie však bolo márne. Voda zaplavila záhrady
a dvory. Po jej opadnutí zostalo všetko pokryté nánosom bahna.
So slzami v očiach sa dívali na svoje zničené záhrady.
Odplavilo dokonca aj betónový poklop zo skruže (viď foto),
ktorá bola nelegálne umiestnená v odvodňovacom kanáli.

Zabraňovala prietoku vody
a nečistôt nielen počas piatkovej búrky s výdatným lejakom, ale aj v priebehu celého
roka.
Ďakujeme
Za
profesionálny
zásah
chceme poďakovať hasičom
z HaZZ Nové Mesto nad Váhom i členom DHZO Moravské
Lieskové, DHZO Bzince pod Javorinou a DHZO Trenčianske
Bohuslavice. Likvidácia následkov povodne i napriek tomu bude
pre vlastníkov zaplavených pozemkov dlhá a veľmi náročná fyzicky aj finančne.
Výzva
Táto situácia sa už viac nesmie zopakovať. Treba sa postarať
o to, aby kanál plnil svoju funkciu a nespôsoboval záplavy.
Dôležité je ho každoročne čistiť od nánosov a prehlbovať. V
žiadnom prípade sa do neho nesmú umiestňovať prekážky,
ktoré by zabraňovali plynulému toku vody.
Vynárajú sa rôzne otázky. Kto ho má pravidelne čistiť? Majiteľ,
nájomca či obec? Majú sa vlastníci pozemkov ležiacich pod ním
zložiť na jeho vyčistenie ? Je kanál zakreslený na mape? Ak nie,
z akého dôvodu nie je zaznačený? Kto spravil chybu? KTO JE
ZODPOVEDNÝ?
Mnohí sa boli pozrieť na záplavy. Všetci vraveli: „Hrôza, musí
sa niečo spraviť, kanál treba prehĺbiť a vyčistiť.“ Od smutnej
udalosti ubehli tri mesiace. Kanál zrejme nepatrí nikomu, stále
je neupravený.
A ľudia bývajúci pod ním pri každom zahrmení behajú po svojich pozemkoch a zachraňujú veci skôr, než bude zasa všetko
pod vodou.
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Spomienky na oslobodenie našej obce
Zástava
Na privítanie osloboditeľov Moravského Lieskového ušila pani Pastorková z 3. horného konca červenú zástavu. Niekto ju však za
to udal. Prišli k nej gardisti a prehľadali celý dom, no nič nenašli. Mala ju zloženú na stoličke a sedela na nej.
Vítanie osloboditeľov
Keď Nemci odišli z našej obce, Adam Pastorek spolu s ďalšími zorganizoval sprievod občanov na privítanie ruských vojakov. Na
čele sprievodu z dediny smerom na Bzince pod Javorinou niesli zástavu a hrala dychová hudba. Vtedy niekto na samom vrchu 1.
horného konca hodil granát. Tak sme sa zľakli, že sme skočili hneď do vykopaného zákopu.
Príchod ruských a rumunských vojakov
Do našej obce prišli prví ruskí vojaci 13.4.1945 o 10. hodine. Boli veľmi unavení a hladní. Ženy na 1. hornom konci začali hneď
variť a piecť, aby ich pohostili. Moja strynka sa zľutovala nad ruským vojakom, ktorý bol celkom vyčerpaný. Navrhla mu, nech si
u nich ľahne, aby si odpočinul. O 13. hodine ho však zobudila. Prosila ho, aby vstal z postele. Ukázala mu brucho, že bude rodiť.
Vojak chcel ísť po lekára. Nebolo treba, pretože prišla pôrodná baba. Tak sa mojej strynke v deň príchodu ruských vojakov narodila
dcéra. Povyše, pri Bučkéch dome, Rusi hrali na harmonike a tancovali. Vôbec nedbali na únavu. Objímanie bolo radostné. Na druhý
deň prišli rumunskí vojaci. Keď ruskí vojaci odchádzali, ich veliteľ prišiel za strynkou a jej narodenej dcérke dal medzi pršteky tisíc
korún. Neskôr sme sa dozvedeli, že tento veliteľ padol v boji. Bol to major Ivan Ivanovič Zajcev.
Nábojnica
Po vzdialení frontu sme sa vybrali do sklární v Květnej. Ľudia tam chodili a brali zo skladu poháre, džbány a iné výrobky zo skla.
Kamaráti si domov niesli poháre. Ja som vonku našiel prázdnu nábojnicu z kaťuše. Doniesol som ju domov. S kamarátmi sme
nábojnicu prerobili. Nasypali sme do vnútra karbid, dali trocha vody a zapchali sme drevenou zátkou. Keď to už šumelo, škrtli sme
zápalkou. Mali sme ju pripevnenú na kolieskach od pluhu a na Vianoce sme z nej strieľali.
- Ivan Drobný

SPOMIENKY
Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
Dňa 23. júla 2018 sme si
pripomenuli 10. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka a pradedka JÁNA BLANÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína syn Miroslav s rodinou.
Keď zomrie mama, aj slnko zájde,
v duši sa rozhostí zvláštny chlad.
Ťažko sa potom ešte vo svete nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.
Dňa 29. júna 2018 uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustila
naša mamička a babička ANNA
BUŠOVÁ, rodená Miklánková.
S láskou spomínajú dcéry
Boženka, Zdenka a Anička
s rodinami.
Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budete navždy žiť.

Najbližšia rodina si pripomenula
nedožité osemdesiate narodeniny
VLADIMÍRA PODHRADSKÉHO
a nedožité dvadsiate narodeniny jeho
vnučky NINY PODHRADSKEJ.

Ťažko je opísať bolesť,
srdce puká bôľom,
keď si nám dal navždy zbohom.
Spi sladko, otecko náš,
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe
každučký deň.
S bolesťou
v srdci sme si
5. júla 2018
pripomenuli
10. výročie
úmrtia nášho
drahého
manžela, otca
a starého
otca JÁNA
DEDÍKA.
To, že sa rana zahojí, je len klamné
zdanie. V srdci bolesť zostala a tiché
spomínanie.
Manželka a dcéry s rodinami.

Pozeráme hore ku hviezdam a vieme,
že naši drahí rodičia sú niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na drahých rodičov
s láskou spomíname.
Dňa 24. mája uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša sestra, mamička,
babička a prababička EMÍLIA
BARANOVIČOVÁ. Zároveň sme si 13.
augusta pripomenuli 15. výročie úmrtia
nášho brata, otca, otca, dedka a pradedka
GUSTÁVA BARANOVIČA.
S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 29. júla 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a
dedko MIROSLAV VLASÁK
S láskou spomína manželka a deti
s rodinami.
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D.I.SEVEN hľadá nových spolupracovníkov
(aj vitálnych starobných dôchodcov)

na stráženie stavby v Moravskom Lieskovom.

MZDA: 550 eur v čistom/mesiac
Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou.
V prípade záujmu nás kontaktujte výhradne na
BEZPLATNEJ LINKE 0800 177 277
v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

Pozývame vás
na spomienkové stretnutie
pri príležitosti
74. výročia SNP,
ktoré sa uskutoční
25.8.2018 o 10.30 hod.
pred obecným úradom.

Zberom PET vrchnákov pomôžte Michalovi.

Potrebuje stropný zdvihák. Je to zariadenie určené
na zdvíhanie a presun imobilných osôb z invalidného
vozíka do vane, na lôžko...
Zberné miesto je
na obecnom úrade.
Ďakujeme!

V rámci Dní kultúrneho dedičstva
2018 vás pozývame
v sobotu 8.9.2018
od 13.00 do 18.00 hod. na

„Popoludnie v múzeu
v Moravskom Lieskovom“.
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