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Najlepšie a najkrajšie veci na svete nemožno vidieť
a nemožno sa ich dokonca ani dotknúť musia sa cítiť srdcom.

Prajeme vám krásne a požehnané
vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších!
Múzeum v Moravskom
Lieskovom
Múzeum v Moravskom Lieskovom vzniklo pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti
600. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Nachádza sa v priestoroch..
Strana 17-18

VIANOČNÝ KONCERT
spojený s
VIANOČNÝMI TRHMI

15.12.2018

VIANOČNÉ TRHY V
MORAVSKOM LIESKOVOM
Vianočná atmosféra, bohatý
kultúrny program, výborný punč,
chutná cigánska, stánky plné zaujímavých výrobkov a v neposlednom rade príjemné stretnutia so
svojimi známymi...
Strana 20
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Vážení čitatelia a čitateľky!
Život väčšiny miest a obcí Slovenska sa meria v štvorročných cykloch. Medzníkom bývajú komunálne voľby, ktoré sa
uskutočnili aj tento rok – v novembri. V Moravskom Lieskovom nepriniesli radikálnu zmenu, ani výrazné prekvapenia. Štvorročnú
prácu starostu a obecného zastupiteľstva odmenili občania dôverou odovzdanou na nasledujúce obdobie. Aj o vízii a záväzkoch z
toho vyplývajúcich sa dočítate v aktuálnom čísle Hlásnika, spoločne so zhrnutím udalostí posledného štvrť roka v oblasti obecného
života, kultúry, športu, cirkvi, či s niekoľkými náhľadmi do histórie.
Hoci vo vedení obce nastali zmeny len v menšej miere, podstatná zmena nastáva v redakcii obecného periodika. Narastajúce
povinnosti v pracovnom i rodinnom živote neumožňujú väčšine redakcie, vrátane šéfredaktorky, naďalej zodpovedne pokračovať v
tvorbe Hlásnika, redakčná rada sa preto rozhodla odovzdať štafetu ďalším záujemcom či záujemkyniam.
Ďakujeme za to, že ste počas ostatných štyroch rokov venovali našim textom pozornosť, že sa ich obsah neraz stal témou
rezonujúcou v obecnej komunite a že je Hlásnik médiom, ktoré má zmysel pripravovať. Inak to nebude ani v nasledujúcom období. Snažili sme sa nastaviť úroveň, za ktorú sa Lieskovania a Lieskovanky nemusia hanbiť, a v tomto trende, ako veríme, bude
pokračovať aj nová redakcia. Radi jej budeme nápomocní a poskytneme podporu, ak to bude v našich možnostiach.
V prípade, že by ste mali záujem byť súčasťou tvorivého tímu a prispievať Hlásniku svojou tvorbou, prosíme, hláste sa na
e-mailovej adrese, ktorú nájdete v tiráži naspodu poslednej strany.
-

Ďakujeme za obohacujúce roky a želáme hrejivé zimné čítanie!

Kultúrne podujatia v okolí
16. 12. 2018, 15.00, Dolné Srnie (Evanjelický kostol)
Adventné stíšenie Juraja Chorváta

23.1.2019, 20.00, Nové Mesto nad Váhom (Blue note)
Temné kecy

22. 12. 2018, Strání (nádvorie Zámečku)
Vánoční kyselica

8. 2. 2019, 19.00, Kursalón Trenčianske Teplice
VII. Swing ples

Vianočný koncert v susednom Dolnom Srní, na ktorom okrem vystúpenia Straňaky odznejú aj vianočné vinše a koledy.

Predvianočná súťaž vo varení kapustnice, hlásiť sa môžete na
číslach 00420 603 843 099 a 00420 603 888 961. .

26. 12. 2018, 16:30 hod.,VELEHRAD (Bazilika)
Svatoštěpánský koncert - Hradišťan
29. 12. 2018, 19.00, Považany (Kultúrny dom)
2. Farský vianočný koncert

Pookrejte medzi sviatkami pri koncerte vianočných melódií v
neďalekých Považanoch! Vstupenky k dispozícii po sv. omšiach
alebo na fare.

29. 12. 2018, 8.00, Vrbové (kúria M. Beňovského)
Vianočný turnaj Karola Slováka 2018

Populárna „stand-up“ komediálna show, plná čierneho a ešte
temnejšieho humoru.

Noc plná atmosféry z nezabudnuteľnej éry 20. - 30.rokov. Kapela
ako zo starých filmov, tanečné vystúpenia a noc plná lesku.

9. 2. 2019, Strání (škola)
Krojový ples

Podujatie zasvätené tradíciám, ktoré v priestoroch školy organizuje
straňanský folklórny súbor Javorina.

10. 2. 2019, 19.00, Trenčín (Kino Hviezda)
Lord Norton a sluha James (po dvadsiatich rokoch)

Nové predstavenie, v ktorom legendárne postavy stvárňujú Ľuboš
Kostelný a Jozef Vajda, pod režisérskou taktovkou Michala
Vajdičku.

13. ročník šachového turnaja o zaujímavé vecné ceny prihlášky
posielajte na mailovú adresu michalpodjavorinsky@gmail.com.

14.2.2019, 20.00, Nové Mesto nad Váhom (Blue note)
Zuzana Smatanová & band

31. 12. 2018, 22.30 – 02.30, Nové Mesto nad Váhom
(Námestie slobody), SILVESTER 2018

3. 3. 2019, Uherský brod (Dom kultúry)
Fašanková obchůzka městem s pochováváním basy

Silvestrovský program na námestí, ktorý spojí diskotéku Igora
Fábika s vystúpením HS YPS a novoročnými príhovormi

Vydajte sa moravským mestečkom po stopách tradícií a dobrej
zábavy pred obdobím pôstu!

12. 1. 2019, Trenčín (Posádkový klub), Retro ples

9. 3. 2019, 19.00, Hluk (Športová hala)
XI. Vinařský ples

Ples pre všetky generácie obľubujúce retro hudbu, tanec a dobré
vínko. Hudobným hosťom bude Josef Laufer a hrať bude kapela
Melody Gentleman.

Podujatie, na ktorom do tanca zahrá Mistříňaka, Kumpanovi muzikanti, CM Vinár, CM Linda či Žízeň a hlad.

ZAUJÍMAVOSŤ O VIANOCIACH...

Kde sa vzala tradícia vianočných darčekov a čo dostávali pod stromček naši predkovia?
Tradícia vianočného obdarovávania sa na Slovensku objavila až s prvými vianočnými stromčekmi, ako ich poznáme dnes.
Teda, na dedinách koncom 19. storočia. Vianočné darčeky spočiatku dostávali len deti, až neskôr sa tento zvyk rozšíril i na
dospelých.
A čo konkrétne ste kedysi mohli nájsť pod stromčekom? Napríklad cukrovinky, ovocie, hračky z dreva, stužky do vlasov alebo
vlastnoručne ušité časti odevu. Naproti tomu darčeky v mestách boli o dosť nákladnejšie a drahšie. Svedčí o tom existencia
obchodných domov vo Viedni, ktoré už v 2. polovici 19. storočia ponúkali vianočné katalógy a zľavy. Medzi cenné darčeky sa
kedysi rátali napríklad knihy, exotické ovocie, pančuchy, šatky či topánky. Veľmi skromné v porovnaní s dnešnými časmi, čo
poviete?
				

- Mgr. Monika Kusendová
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Vážení spoluobčania,
December nám dáva najavo, že pestrofarebnú jeseň nekompromisne strieda
zima, ktorá prináša so sebou chladné počasie. Zimné počasie ponorilo prírodu do
zaslúženého spánku. My všetci s radosťou očakávame Vianoce a po nich príchod
nového roku, kedy si budeme opätovne dávať ciele a želania. Život človeka je
neustále sprevádzaný očakávaniami, ktoré prichádzajú vtedy, keď sme ochotní
pre ich dosiahnutie niečo obetovať.
Jeseň roku, s ktorým sa o pár dní rozlúčime, bol pre Slovensko rokom, kedy sme si
po štvorročnom funkčnom období opätovne vyberali zástupcov do radov vedenia
obcí. Dovolím si, so zreteľom ukončenia aj môjho prvého mandátu, zhrnúť svoje
pocity a postoje za toto obdobie. Ak by som sa mal vyjadriť k celému funkčnému
obdobiu a zhodnotiť ho jedným slovom, hodnotil by som ho pozitívne. Na samom
začiatku nám ľudia dali s prejavenou dôverou aj záväzok zodpovednosti. Bolo
potrebné, s dávkou opatrnosti, odbornosti a odvahy, začať reálne pristupovať ku
konkrétnym krokom. Niekoľko rozrobených projektov čakalo na dôslednú analýzu realizovateľnosti, z ktorých najťažší oriešok bola kanalizácia. V prvom čísle Hlásnika pri nástupe do funkcie starostu
som okrem iných otázok dostal aj otázku: ,,Skúsme občanom predložiť vízie, reálne ciele, ktoré ste si s poslancami na
najbližšie obdobie stanovili. Aby sme ich mohli spoločne, v závere roka 2015, na tomto mieste zhodnotiť.“ Veľmi dobre sa mi teraz pozerá na moju poskytnutú odpoveď: Realizujeme prípravu na projekte domu smútku, usporiadali sme
vlastnícke vzťahy na pozemkoch v objekte materskej školy, analyzujeme rekonštrukciu verejného osvetlenia, revidujeme
efektívnosť využívania všetkých obecných budov a v neposlednom rade realizácia projektu odkanalizovania obce. K tým
obecným budovám stojí za zmienku rekonštrukcia obecného úradu a prebiehajúca komplexná rekonštrukcia objektu
materskej školy. Výstavba kanalizácie je pre Lieskové prelomová vo všetkých fázach ďalšieho rozvoja. Oceňujem, že sa
nám popri projektom hradených spätných úpravách ciest výkopov kanalizácie, podarilo v značnej miere zrekonštruovať
miestne komunikácie, ktoré boli poškodené ešte po plynofikácii a vodovode. Verím, že máme za sebou obdobie, keď
sme sa mali na pozore pred výtlkmi, sprevádzaný tmou z dôvodu nefunkčného verejného osvetlenia. Podarilo sa nám
vybudovať kamerový systém ako projekt pre zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality. V zrekonštruovanom dome
smútku sa dôstojne lúčime so spoluobčanmi, ktorých vyprevádzame na ich poslednej ceste. Spoločne sme žili kvalitnou dávkou kultúry, bezkonkurenčné vianočné trhy, Medzinárodný deň detí, tradičné dožinky a ostatný pestrý kultúrny
program. Veľa ďalších menších či väčších projektov by ešte stálo za zmienku, ale podstatné je, že sme dokázali zúročiť
dôveru ľudí a to ,,Naše Lieskové“ sa pomaly pretvára na obec akou si zaslúži byť.
Keď sme prebrali vedenie samosprávy, so všetkými povinnosťami, mal som niekedy pocit, že jedným zložením sľubu
sme niesli na sebe zodpovednosť, aj za problémy z obdobia, kedy veľa z nás nových predstaviteľov ešte nebola ani na
svete. Na druhej strane som sa stretával s obrovskou podporou, úprimným prianím a pomocou. Jedno pravidlo sa ale
potvrdilo, že najviac kritiky sa dostaví práve od ľudí, ktorí ničím nepriložili ruku k dielu a namiesto toho, aby si poupratovali pred vlastným prahom, snažia sa poukazovať na nedostatky iných! Tak to už medzi ľuďmi chodí.
Za celým týmto obdobím sa skrýva veľa práce a obetavosti, preto sa chcem poďakovať za prínos pre Moravské Lieskové poslancom, ktorí sa rozhodli už nepokračovať, Mariánovi Zelkovi, Márii Bačovej, Lenke Nešťákovej a Milošovi
Geržovi. Rovnako ďakujem aj poslancom, čo zotrvali vo funkcii. Moje poďakovanie patrí tiež zamestnancom Obecného
úradu Moravské Lieskové, členom komisií, redakčnej rade Hlásnika i ostatným obetavým ľuďom zapájajúcim sa do
verejného, kultúrneho i spoločenského diania. Verím, že opätovnú dôveru pretavíme v prospech našej obce a spolu s
obnovenou zostavou sa nám bude dariť minimálne ako v uplynulom období.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých
zamestnancov obce, nech sú pre vás dni Vianoc šťastnými, počas ktorých zažijete príjemné chvíle plné šťastia a radosti.
Do nadchádzajúceho roku 2019 vám želám pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a nech sa vám splnia
všetky sny a ciele, ktoré ste si predsavzali.
S úctou starosta obce Róbert Palko

Máte nejaké otázky, ktoré by ste radi smerovali na starostu alebo staro - nových poslancov našej obce?
Všetko, čo vás zaujíma, čo chcete vedieť, píšte na mail: hlasnikml@gmail.com
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Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce
Do obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom boli zvolení:
Meno a priezvisko

Politická strana

Počet platných hlasov

Marián Janiga

nezávislý kandidát

738

Ján Adamovič

nezávislý kandidát

706

Monika Škundová, Mgr. nezávislý kandidát

633

Rastislav Bača, Bc.

nezávislý kandidát

611

Tomáš Rojko, Mgr.

nezávislý kandidát

585

Milan Zámečník, Ing.

nezávislý kandidát

540

Rastislav Mikláš

nezávislý kandidát

506

Ján Hargaš, Ing., PhD.

Smer - sociálna demokracia

483

Elena Popelková

nezávislý kandidát

456

Za starostu obce Moravské Lieskové bol zvolený:
Meno a priezvisko

Politická strana

Róbert Palko

nezávislý kandidát

Počet platných hlasov
861

Voľby 10.11.2018:
Účasť na voľbách 43,34 %
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
2127
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 922
Počet odovzdaných obálok 921
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva 884
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce 861

Pripomenuli sme si 74. výročie SNP
V tú jeseň rušnú krvavú
hrnul sa národ pod svoju zástavu.
Volali rodné hory po nociach
signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzývala vlasť.

V sobotu 25. augusta 2018 sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia
SNP. Po úvodnom kladení vencov za účasti členov OV SZPB, MO SZPB a zástupcov
obce zazneli verše básne Partizánska jeseň v podaní Ľubice Kusendovej. Nasledovali
príhovory starostu obce Róberta Palka a Ing. Jána Hargaša, PhD. o priebehu a význame SNP.
Z prejavu Jána Hargaša vyberáme:
„Nikdy nesmieme zabudnúť a vždy si pripomínajme jednotlivcov i celé rodiny, ktoré pomáhali partizánom a prenasledovaným nacistami. Cítim to ako povinnosť aj dnes spomenúť rodinu Sobotkových, Švehlových, Medňanských, Adama Pastorka, Dr. Krištofíka,
Štefana Lišku, či lodného kapitána Juraja Adamoviča, veliteľa partizánskeho oddielu Rázus, ktorému ako bojovníkovi proti fašizmu
venoval z lásky a úcty vďačný podjavorinský ľud v roku 1969 pamätnú tabuľu s dôvetkom – verní zostaneme. Z kolektívnej pamäti nech nevymiznú mená ako Adamovič Milan, Bača Emil, Búlik Štefan, Bušo Juraj, Dedík Ján, Fraňo Ján, Gajdoštin Štefan,
Hargaš Martin, Hrevúš Martin, Janiga Ján, Kravarčík Ján, Luža Jozef, Malíček Ján, Mičo Rudolf, Miklánek Adam, Mikulec Martin,
Pastorek Jaroslav, Pastorek Juraj, Podhradský Ján, Poláček Ján, Revay Ján, Rýdzi Ján, Sarkóci Štefan, Štefánik Ján, Tomeš Martin,
Trúsik Adam, Zelko Ján, Zelko Štefan.
Nech naše spomienky patria všetkým tým, ktorí v strastiplných bojoch v rokoch 1944 – 1945 v karpatských i javorinských lesoch od
Bratislavy až po Žilinu svojím zdravím i mladými životmi splácali krvavú daň našej slobody. Mnohí už zabúdame na tých, ktorí sa z
bojov domov nevrátili, hoci ich túžobne čakali matky, manželky, deti a priatelia.“
Krajské oslavy
Po ukončení pietnej spomienky sa členovia MO SZPB, OV SZPB, zástupcovia obce presunuli do obce Lubina k domu kpt. Miloša
Uhra a na vrch Roh, kde sa konali krajské oslavy 74. výročia SNP.
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Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc. oslávil životné jubileum 90. rokov
Pri tejto príležitosti sa v stredu 21. novembra 2018 konala
slávnostná vedecká schôdza vo Veľkej posluchárni LF UK.
Vystúpili na nej dekan Lekárskej fakulty UK - prof. MUDr. J.
Šteňa, DrSc. či prezident Slovenskej lekárskej komory - MUDr.
Marián Kollár. Ďalší významní hostia sa venovali napríklad i
problematike antibiotík a fagocytov. Za našu obec sa slávnosti
zúčastnil pán starosta Róbert Palko. Prítomných bolo asi 230
ľudí a zablahoželať prišli mnohí činitelia z lekárskeho prostredia.
Veľa zdravia a elánu želáme aj my za našu redakciu!
MATRIKA
za obdobie 08/2018 - 12/2018

Svadby a privítania nových občiankov na OcÚ Moravské Lieskové

Noví občiankovia
Bianka Toráčová
Adriana Kačányová
Lilien Porubän
Klára Brenk
David Pastorek
Theo Kúkol
Michaela Chovanová

Spoločné „ÁNO“ si vyslovili
Jaroslav Kačány – Klaudia Šaraiová
Tomáš Muraňský – Kristína Ondrejičková
Ján Herák – Mgr. Zuzana Makarová
Ing. Lukáš Čížik – Kristína Horňáková
Denis Kovačovic – Natália Bulejková
Marek Tomek – Mgr. Natália Malíčková
Ing. Dušan Teska – Bc. Gabriela Jamrichová
Ľuboš Bobčík – JUDr. Zuzana Hargašová
Dominik Hrošovský – Lenka Lukačovicová
Michal Paulina – Barbora Černá
Ing. Juraj Mitošinka – Ing. Dana Zelková
Ing. Peter Korbel – Martina Haruštiaková
Radoslav Kučera – Zuzana Moravanská
Miroslav Krasický – Marcela Biharyová

zľava: Adriana Kačányová, Michaela Chovanová, Theo Kúkol, Klára Brenk

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Ján Malíček
Jozef Podhradský
Stanislav Holáň
Jozef Uhrík
Ján Kucek
Stanislav Gába
Ľudmila Štefanovičová
Viera Gajdoštinová
Božena Uhríková
Emília Dedíková
Zdenka Hluchá
75 rokov
Štefan Breznický
Ing. Anton Zámečník
Vladimír Černý
Stanislav Búlik
Mgr. Miroslav Žákovic
Emil Janiga
Vladimír Bukovčík
Viera Malíčková
Anna Sýkorová
Anna Miková
Irena Bačová

80 rokov
Vladimír Dedík
Milan Miko
Martin Leško
Milada Rubaninská
Vlasta Pastorková
Anna Ikášová
Emília Skovajsová
Anna Čongrádyová
Mária Benešíková

zľava: David Pastorek, Martin Turovský, Lilien Porubän, Nina Potfajová

85 rokov
Ján Pastorek
Anna Ižáková
Irena Kukučková
95 rokov
Mária Malíčková
96 rokov
Emília Brimusová

Odišli spomedzi nás...
Emília Štefková - 84 Denis Černý – 45
Jozef Švikruha - 65
Ján Pastorek – 52
Milan Podolan - 89
Miloslav Malíček - 76
Anna Mikulcová - 85

Jaroslav Kačány - Klaudia Šaraiová

Marcela Biharyová - Miroslav Krasický
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Lukáš Čížik - Kristína Horňáková
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Ján Herák - Zuzana Makarová
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Marek Tomek - Natália Malíčková

„Narodil sa nám Spasiteľ sveta“
„Narodil sa nám Spasiteľ sveta!“ Opäť počúvame v našich chrámoch túto radostnú zvesť, ktorá i keď prechádza stáročiami, uchováva si svoju nedotknutú sviežosť. Je to nebeské posolstvo, ktoré nás vyzýva, aby sme sa nebáli, lebo prepukla „radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2, 10). Je to zvesť nádeje, oznamujúca, že tej noci pred viac než dvetisíc rokmi sa „v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11). Vtedy znela pastierom na betlehemských vŕškoch, dnes nám, všetkým obyvateľom tohto
nášho sveta, anjel Vianoc opakuje: „Narodil sa Spasiteľ! Narodil sa vám! Poďte, poďte sa mu pokloniť!“
Má však ešte význam nejaký „Spasiteľ“ pre človeka tretieho tisícročia? Je ešte potrebný Spasiteľ pre človeka, ktorý dosiahol Mesiac
a Mars a chystá sa dobyť vesmír; pre človeka, ktorý bez obmedzení skúma tajomstvá prírody a dokonca dokáže dešifrovať úžasné
kódy ľudského genómu? Potrebuje Spasiteľa človek, ktorý vymyslel interaktívnu komunikáciu, naviguje vo virtuálnom oceáne
internetu a vďaka najnovším a najrozvinutejším masmediálnym technológiám urobil zo Zeme, z veľkého spoločného domu, malú
globálnu dedinu? Človek dvadsiateho prvého storočia sa dnes predstavuje ako sebaistý tvorca svojho osudu, nadšený výrobca nepochybných úspechov.
Zdá sa, ale nie je tomu tak. Ešte stále sa aj v tomto svete hojnosti a bezbrehého konzumu zomiera od hladu a smädu, na choroby a
biedu. Ešte sú tu ľudia, ktorí sú otrokmi, vykorisťovaní a urážaní vo svojej dôstojnosti; sú tu obete rasovej a náboženskej nenávisti,
obmedzovaní netoleranciou, diskrimináciou, politickými zásahmi a fyzickým alebo morálnym obmedzovaním slobodného vyznávania vlastnej viery. Sú tu ľudia, ktorí musia pozerať na svoje telo a telá svojich blízkych, zohavené používaním zbraní, terorizmom a
každým druhom násilia, a to v dobe, keď sa všetci odvolávajú a hlásajú pokrok, solidaritu a mier pre všetkých. A čo povedať o tých,
čo sú zbavení nádeje a nútení zanechať vlastný dom a svoju vlasť, aby inde hľadali životné podmienky, hodné človeka? Čo robiť,
aby sme pomohli tým, ktorí sú klamaní lacnými prorokmi šťastia, sú krehkí vo vzťahoch a neschopní prijať stálu zodpovednosť za
svoju prítomnosť a za svoju budúcnosť, nachádzajú sa v tuneli samoty a často končia ako otroci alkoholu alebo drogy? Čo si myslieť
o tom, kto si vyberie smrť a myslí si pritom, že ospevuje život?
Ako tu nepočuť, že z hlbín tohto plesajúceho i zúfalého ľudstva stúpa naliehavé volanie o pomoc? Sú Vianoce: dnes vstupuje do
sveta „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9). „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (tamže 1, 14), ako
hlása evanjelista Ján. Dnes, práve dnes Kristus znova prichádza „medzi svojich“ a tomu, kto ho prijme, dáva moc „stať sa Božími
deťmi“; ponúka teda príležitosť vidieť Božiu slávu a mať účasť na Láske, ktorá sa v Betleheme stala pre nás telom. Dnes, aj dnes
„sa nám narodil Spasiteľ sveta“, lebo vie, ako ho potrebujeme. Napriek všetkému pokroku človek zostal taký istý aký bol vždy: v
napätej slobode medzi dobrom a zlom, medzi životom a smrťou. Je to práve tam, v jeho najhlbšom vnútri, ktoré Biblia nazýva „srdcom“, kde má človek neustálu potrebu aby bol „spasený“. A v súčasnej postmodernej epoche potrebuje Spasiteľa azda ešte viac, lebo
spoločnosť, v ktorej žije, sa stala ešte zložitejšou a ešte úkladnejšími sú hrozby pre jeho osobnú a morálnu integritu. Kto ho môže
ochrániť ak nie ten, kto ho miluje až do tej miery, že na kríži obetoval svojho jednorodeného Syna ako Spasiteľa sveta?
„Salvator noster – náš Spasiteľ“: toto je naša nádej, toto je zvesť, ktorej Cirkev dáva zaznievať aj v dnešné Vianoce. Vtelením – ako
pripomína Druhý vatikánsky koncil – sa Boží Syn istým spôsobom spojil s každým človekom (porov. Gaudium et spes, 22). Preto
Vianoce – narodenie Hlavy je aj narodením tela, ako pripomína pápež svätý Lev Veľký. V Betleheme sa narodil kresťanský ľud, Kristovo mystické telo, v ktorom je každý jeho člen intímne spojený s druhým v úplnej solidarite. Náš Spasiteľ sa narodil pre všetkých.
Musíme ho hlásať nielen slovami, ale celým naším životom, dávajúc svetu svedectvo jednotných a otvorených spoločenstiev, v
ktorých vládne bratstvo a odpustenie, prijatie a vzájomná služba, pravda, spravodlivosť a láska.
Spoločenstvo, spasené Kristom. Toto je pravá povaha Cirkvi, ktorá sa živí jeho slovom a jeho eucharistickým telom. Len ak znovu objaví prijatý dar, môže Cirkev svedčiť všetkým o Kristovi Spasiteľovi; činí tak s nadšením a zanietením, plne rešpektujúc
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každú kultúrnu a náboženskú tradíciu; činí tak s radosťou, vediac že ten, ktorého hlása, nám neberie nič, čo je autenticky ľudské,
ale privádza to k svojmu naplneniu. V skutku Kristus prichádza zničiť iba zlo, iba hriech. Ostatné, všetko ostatné povznáša a
zdokonaľuje. Kristus nás nezbavuje toho ľudského, ale prostredníctvom neho; nespasil nás od sveta, ale prišiel na svet, aby sa svet
spasil jeho prostredníctvom (porov. Jn 3, 17).
Drahí, kdekoľvek sa nachádzate. Nech ku vám dôjde toto posolstvo radosti a nádeje: Boh sa v Ježišovi Kristovi stal človekom,
narodil sa z Panny Márie a dnes sa znova rodí v Cirkvi. On prináša všetkým lásku Nebeského Otca. On je Spasiteľ sveta! Nebojte
sa, otvorte mu srdcia, prijmite ho, aby sa jeho kráľovstvo lásky a pokoja stalo spoločným dedičstvom všetkých.
- Eduard Lazo, katolícky farár

Požehnané Vianoce!

100. výročie vzniku ČSR v Moravskom Lieskovom
Ekumenické oslavy histórie a viery, na ktoré hodno pamätať
Poslednú októbrovú nedeľu tohto roka, 28. októbra, sa zišli v moravskolieskovskom
evanjelickom chráme Božom početní návštevníci ekumenických bohoslužieb pri
príležitosti centenárnych osláv vzniku ČSR a ECAV. Pred začiatkom bohoslužieb naplnili priestor slávnostne vyzdobeného kostola tóny rakúsko – uhorskej hymny „Zachovej
nám Hospodine...“, pričom domáci duchovný ozrejmil, že práve táto hymna bola ešte
pred storočím aktuálna, spievaná v maďarčine. Ňou si prítomné zhromaždenie zároveň
uctilo obete 1. svetovej vojny, ktoré zomierali na frontoch i v zázemí. Interiér kostola
zdobilo taktiež miestne logo storočnice ČSR a ECAV, autorom ktorého je Mgr. art. Ján
Maca. Zborová poddozorkyňa Anna Štefániková následne privítala viacerých hostí zo
samosprávy, regionálnej politiky, školstva, cirkví a kultúrnych organizácií.
V rámci bohoslužobného poriadku zazneli spoločné modlitby reprezentantov obce, evanjelickej, rímskokatolíckej cirkvi i miestnej školy. Slávnostným kazateľom bol domáci
farár Peter Maca, ktorý na základe textu Jer 22, 29: „Krajina, Krajina, Krajina, počuj
slovo Hospodinovo!“, vydal svedectvo o dôležitosti vernosti Božiemu slovo. Priblížil
okolnosti vzniku Československej republiky i Evanjelickej cirkvi a. v. na území novej
republiky. Poukázal na fakt, že cirkev stála neochvejne pri kreovaní nového, spoločného
štátu Čechov, Moravanov, Slovákov, Rusínov i ďalších menšín a niesla dlhé desaťročia
následky maďarizačnej zlovôle. Štátne orgány zasa podporili uzákonenie odpútania sa od cirkevných väzieb v novovzniknutom
Maďarsku. Farár Peter Maca zdôraznil, že cirkev ako nositeľka Božieho slova, ako ustanovizeň nepodliehajúca svetským systémom
bola a je stále oporou v ľudskej nestálosti. „Príkladom je práve vznik ČSR, keď dovtedajšia štátna moc bola v rozvrate, kolabovala aj
samospráva, bol to práve evanjelický farár Ján Zeman, kto v Moravskom Lieskovom stál spolu so svojím katolíckym kolegom na čele
Revolučného národného výboru a niesol zodpovednosť za celú obec. Bol to práve ten istý evanjelický farár, ktorý za pomoci evanjelického národovca Štefana Svetského zorganizoval ozbrojený oddiel. Úlohou tohto oddielu bolo chrániť občanov pred prejavmi
anarchie aj útokmi honvédov. Vďaka Pánu Bohu, Moravské Lieskové bolo uchránené od dramatických momentov, ktoré sa udiali
v susednom Dolnom Srní, kde skupina vojakov za pomoci obrneného auta ohrozovala celú obec. Neskoršie aj sami ľudia prepadli
ošiaľu a začali drancovať. Ešte desivejšie udalosti sa odohrali v Novom Meste nad Váhom, kde došlo ku streľbe do jarmočníkov.
Cirkev však rázne povedala svoje NIE násilenstvám a nehumánnym politickým systémom prostredníctvom výrazných osobností nielen v roku 1918, ale aj v pri rozorvaní štátu v 1938 a vzniku fašistického štátu v roku 1939, ako aj počas komunistického vládnutia
po februári 1948.
Situácia dnes, po sto rokoch, vyzerá inak, nik zatiaľ neohrozuje našu štátnosť, ale bez nepriateľov nie sme. Ak bol nepriateľ doposiaľ
zjavný, teraz je oveľa nebezpečnejší – skrýva sa v nás samých. Nepriateľom ohrozujúcim našu samostatnosť a slobodu je naša
neochota počúvať slovo Hospodinovo, slovo Božie, naša ľahostajnosť, nezáujem o všetko okrem materiálnej základne - plnej misy,
pohára a tlstého účtu. V rozklade sú naše rodiny, veď moderné je žiť nadivoko, rozvádzať sa, nemať deti, nestarať sa o ne, sústrediť
sa len na uspokojovanie svojich chúťok. Všetko toto je oveľa nebezpečnejšie ako všetky protivenstvá, ktoré prežili naši predkovia za
ostatných sto rokov. A náprava? Je možná, len ak budeme my všetci - celá krajina - opäť ochotne počúvať slovo Božie...“
Po zvesti Božieho slova domáci farár odovzdal najvyššie cirkevno-zborové ocenenie, Cenu Jozefa Hollého, symbolicky do rúk
starostu obce Moravské Lieskové, Róberta Palka, nakoľko ju odovzdal všetkým obyvateľom obce za jedno storočie spoločnej existencie bez rozdielu vierovyznania, dĺžky pobytu či svetonázoru.
Po udelení ocenenia a precítenej recitácii úvodnej state diela Jána Kollára Slávy dcera v podaní Janky Zlatej, predstavil farár Maca,
modlitbou uviedol taktiež druhé rozšírené a doplnené vydanie zborovej publikácie Púť, hľa, dlhá... Zhromaždeniu priblížil proces
tvorby knihy, tím ľudí, ktorí sa spolupodieľali na vydaní, ako aj sponzorov, ktorí finančne napomohli realizovať celý projekt. Medziiným ide o Trenčiansky samosprávny kraj, mestá Liptovský Mikuláš a Stará Turá, obce Moravské Lieskové a Pribylina. Pôvodný
rozsah publikácie bol rozšírený o 77 strán formátu A4, čitatelia sa tak môžu zoznámiť s 5 novými kapitolami, zachytávajúcimi
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najmladšiu históriu cirkvi. Použité boli ďalšie desiatky doposiaľ nepublikovaných dobových fotografií a archívnych materiálov,
takisto aj najnovšia počítačová technológia, s ktorou boli kolorované historické fotografie. Jedna z nových častí publikácie sa venuje
aj snahe rekonštruovať pôvodný vzhľad interiéru kostola práve za pomoci kolorovaných dobových snímok.
Priebeh ekumenických bohoslužieb dotvoril unicítne svojím vystúpením
taktiež Chrámový zbor sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom pod vedením
Mgr. Františky Chalániovej. Po ukončení liturgickej časti osláv spevom hymny „Hrad prepevný“ prešlo zhromaždenie v zástupe k pamätníku oslobodenia, kde nasledovalo slávnostné kladenie vencov – za obec a za miestne cirkvi
aj školu. Po zaznení československej hymny a recitácie veršov Martina Rázusa v podaní Ľubice Kusendovej sa prítomným prihovorili obecný poslanec
Ing. Ján Hargaš, PhD. a starosta obce Róbert Palko. Pamätné chvíle zavŕšilo
vystúpenie FS Kasanka a opätovne aj spevokolu sv. Cecílie. Zreteľa hodným
momentom celého podujatia je skutočnosť, že so zámerom miestnej evanjelickej cirkvi a. v. zorganizovať tieto centenárne oslavy v Moravskom Lieskovom sa obetavo stotožnili ako štatutári riaditeľka Spojenej školy Moravské
Lieskové - Mgr. Jana Lacková, starosta obce Róbert Palko i správca farnosti sv. Martina - Mgr. Eduard Lazo.

Foto: Nikola Černá

- ThDr. Peter Maca, ev. a. v. farár v Moravskom Lieskovom

Zo života našich školákov...
Výchovný koncert
19. apríla do školy zavítali manželia Hlbockí so svojím ôsmym dieťaťom, malým Jakubkom, aby v naplnenej telocvični predstavili žiakom a žiačkam tradičné slovenské hudobné nástroje a ľudové piesne. Výchovné koncerty v podaní rodiny Hlbockých sú
vždy obohatením nielen hudobným, ale dokážu vytvoriť príjemnú atmosféru v duchu skutočných ľudských hodnôt. Vďaka nim
priniesol tento deň do sŕdc poslucháčov všetkých generácií krásny
kultúrny zážitok.

Úspechy na olympiádach
Posledná tretina uplynulého školského roka bola v našej základnej škole plná aktivít i úspechov. 67. ročník matematickej olympiády pripísal v okresnom kole na konto školy dve nádherné umiestnenia. Martin Miko obsadil vo svojej kategórii tretie miesto a
získal titul úspešného riešiteľa. Sebastian Jakub Machel získal vo svojej kategórii prvenstvo s plným počtom bodov. Hrdosť na
oboch pociťujú nielen rodičia, ale aj vyučujúci.
Radosť škole urobili aj účastníci a účastníčky biblickej olympiády. 20. apríla ju na seniorátnom kole v Nitrianskej Strede reprezentovali 4 súťažiaci v III. vekovej kategórii - Juliana a Alžbeta Pankuchové, Timotej Cigna a Martin Miko. Družstvo neodradila ani
zdĺhavejšia cesta, ani náročnosť súťažných tém a osadenstvo si odnieslo cennú skúsenosť aj viacero nových vedomostí.
Ďalšou olympiádou, na ktorej mala škola zastúpenie, bola olympiáda biologická. V kategórii D súťažili Juliana Pankuchová, ktorá
obsadila 3. miesto, a Alžbeta Pankuchová, ktorá sa umiestnila na 6. mieste. Ku krásnemu „premiérovému“ výsledku im patrí veľká
gratulácia!
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Škola hrou
Vzdelávanie na základnej škole, to nie je len sedenie v laviciach a nasávanie vedomostí. Pre svojich žiakov a žiačky pripravuje
lieskovská škola viacero doplňujúcich atraktívnych foriem vzdelávania. Napríklad plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. ročníka bol aj
tento rok úžasnou skúsenosťou, pomohol objaviť nové športové talenty a jeho účastníci a účastníčky sa cítili doslova a do písmena
ako ryby vo vode.
K vode sa viaže aj ďalšia z neformálne edukačných aktivít - 22. mája pripravila škola pre žiakov 7. ročníka exkurziu, ktorej obsahová náplň korešponduje s
učivom chémie – siedmaci mohli na nej sledovať cestu odpadovej vody z novomestských domácností až po Váh (cez čistiareň odpadových vôd) a navštíviť tiež
Podjavorinské múzeum v okresnom meste.
Zvyšovanie finančnej gramotnosti je trvalou súčasťou vzdelávania žiakov, preto sa
v škole 7. a 8. júna uskutočnili semináre občianskeho združenia Zlatá tehlička,
ktorých cieľom bolo priblížiť deviatakom oblasti bankovníctva a poisťovníctva,
rodinných financií či spotrebiteľských práv. Na základe vyhodnotenia testov na
konci seminárov plných cvičení a hier získali žiaci osvedčenie o ich absolvovaní.
Žiaci a žiačky našej školy si aj v ostatnom školskom roku vyskúšali, či zvládnu týždeň bez rodičov a na konci mája sa viacerí
zúčastnili pobytu v škole v prírode v Bojniciach. Počasie prialo, vedomosti pribúdali a úmerne k nim aj zážitky, ktoré pretrvajú.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa je tradične sviatkom všetkých matiek. Nepriaznivé počasie tento rok zabránilo, aby mohli prítomní vidieť pripravené vystúpenie v pôvodnom termíne, pozrieť si ho však mohli
v náhradnom – 14. mája. Žiaci prvého stupňa pri tejto príležitosti
poďakovali vo svojich básňach, piesňach, scénkach a tancoch
mamičkám za ich lásku i obetavosť, popriali im, aby boli naplnené
dobrom, radosťou a trpezlivosťou, a obdarovali ich vlastnoručne
vyrobeným darčekom. V refréne piesne Najlepšia mama potom
nezakryli viaceré mamičky slzy dojatia a šťastia, nasledované
zaslúženým potleskom pre účinkujúce potomstvo.

Nový školský rok

Nový školský rok do moravskolieskovskej školy priniesol opäť množstvo výziev, žiacky aj pedagogický zbor sa s vervou pustil
do ich zdolávania. O tom, ako sa všetkým darilo vo vzdelávacom procese, v navštevovaní množstva krúžkov i súťaží, sa dočítate
v zhrnutí prvého polroka v nasledujúcom čísle Moravskolieskovského Hlásnika, alebo priebežne na webstránke školy.

Zo života našich malých škôlkárov...
Prelom jari a leta bol v materskej škole plný aktivít. Deti si užili napríklad DEŇ ZDRAVIA, v rámci ktorého si mohli pochutnať na
výbornom ovocí a zeleninke.
V júni ich potom navštívili požiarnici so svojim hasičským autom, ktoré deti mimoriadne zaujalo, podobne ako rozprávanie o
dobrodružnej práci príslušníkov hasičského zboru, s ktorými strávili krásne a poučné popoludnie.
Na konci minulého školského roka opustilo brány materskej školy 21 predškolákov, aby po prázdninách začali novú púť na základných školách. Nemohla chýbať tradičná ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ, na ktorej sa odchádzajúci žiačikovia básničkami a
pesničkami rozlúčili so svojimi kamarátmi, ale aj so zamestnancami škôlky. Po programe nasledovala nemenej tradičná a nemenej
obľúbená opekačka na školskom dvore.
Po prázdninách sa pani učiteľky s ostatnými, ale aj s novými deťmi stretli v priestoroch základnej školy, nakoľko v budove materskej školy prebieha rozsiahla rekonštrukcia. Deti i zamestnanecký zbor sa tešia na zmeny, ktoré do škôlkarskeho života prinesie.
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Úspešná jeseň našich najmladších futbalistov
Posledný súťažný turnaj – kategória prípravka U11 OBFZ Trenčín JUH II.
14. októbra 2018 sme absolvovali posledný súťažný turnaj v Zemianskom Podhradí. Jesennú časť sme vyhrali a obsadili 1. miesto v kategórii prípravky U11 JUH II.

Výberový turnaj prípraviek U11 v Trenčíne

3. novembra 2018 sme sa zúčastnili kvalifikačného turnaja prípraviek U11 oblastí západoslovenského zväzu v športovej hale
v Trenčíne.
Zúčastnené výbery prípravkárov futbalových zväzov Trenčín,
Považská Bystrica, Prievidza, Topoľčany, Senica a Trnava bojovali o postup na finálový turnaj, kde sa zúčastnia víťazné
tímy z južnej oblasti západoslovenského futbalového zväzu
(Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra).
Naši traja najstarší prípravkári (ročník 2008) - brankár
Dominik Vrzala a útočníci Marko Nešťák a Erik Zámečník
boli nominovaní do výberu pripraviek OBFZ Trenčín. Tam
spolu s ostatnými chlapcami vyhrali všetky zápasy a postúpili
na finálový turnaj prípraviek, ktorý sa bude konať v Trenčíne
15. decembra 2018. Držíme palce!

Turnaj prípraviek
v Novom Meste nad Váhom
11. novembra 2018 sme sa zúčastnili turnaja
prípraviek U11 v Novom Meste nad Váhom,
ktorý sa skončil 3. miestom pre naše družstvo.
Lepší boli len futbalisti z Opatovej a Nového
Mesta nad Váhom. Za nami sa umiestnili
družstvá z Piešťan a Trnavy. Gratulujeme ku
peknému výsledku! Najmä druhú polovicu turnaja bolo vidieť, že chalani „zabrali“ a dvoma
víťazstvami si vybojovali konečné umiestnenie. Ďakujeme usporiadateľovi Liborovi
Barboríkovi z AFC Nové Mesto nad Váhom za
pekne pripravenú akciu! Za najlepšieho hráča v
našom mužstve bol vyhlásený obranca Roman
Šimovec.

Turnaj prípraviek v NMnV - všetky mužstvá

Ocenenie Najlepší hráč turnaja Moravské Lieskové

Roman Šimovec
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Turnaj Podjavorinská halová liga prípraviek
18. novembra 2018 sa konal turnaj prípraviek v Bošáci a
priniesol pre našu TJ ISKRA najlepšie 1. miesto Ďakujeme
usporiadateľovi Michalovi Vallašovi z AFC NMnV za pekne
pripravenú akciu. Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Nového Mesta nad Váhom, FK Krajné, ŠKF Sereď, SK Vacenovice, MFK
Topoľčany, FK Strání.
Najmladší futbalisti pod vedením trenérov Jozefa Uhríka,
Milana Zámečníka a v zimnej časti i Víta Ondřiška pokračujú v
tréningových procesoch pravidelne v telocvični ZŠ a zúčastňujú
sa rôznych halových turnajov i v zimnom období. Starší žiaci
začnú prípravu február/marec 2018.

Mužstvo starších žiakov
Mužstvo starších žiakov sa pod vedením nového trénera
umiestnilo priebežne v jesennej časti na krásnom 2.
mieste. Sme radi, že sme získali do nášho TJ ISKRA tímu
skúseného futbalistu a šikovného trénera Víta Ondřišeka
- rodáka z neďalekej Moravy, ktorého vítame i s rodinkou u nás v Lieskovom. Veríme, že sa novému trénerovi
a týmto chlapcom (ročník 2004) podarí na jar zabojovať
i o 1. miesto a rozlúčia sa s touto žiackou kategóriou
najlepším možným spôsobom. V ročníku máme viacero
šikovných futbalistov, ktorí boli úspešní i v časoch hrania
za prípravku, kde v roku 2014 vyhrali kategóriu prípravka U11 OBFZ Trenčín JUH II. Aktuálne ich v zápasoch
doplňajú tiež naši šikovní prípravkári.
TJ ISKRA tím ďakuje všetkým futbalistom za reprezentáciu našej obce, trénerom a priaznivcom za spoluprácu, podporu a rozvoj
futbalu v našej obci v roku 2018. Fandíme a tešíme sa na jarnú časť! „Bavme sa spoločne futbalom.“
V novej sezóne by nás mala na našom ihrisku privítať i NOVÁ TRIBÚNA, ktorú budujeme vďaka podpore nášho obecného úradu,
pána starostu a spolufinancovaniu z fondov.
Štastné a veselé Vianoce, zdravý, úspešný a športový rok 2019 želá celý TJ ISKRA TÍM!

DHZ Bučkovec tancoval až do rána
Dňa 29. júla 2018 sa na Bučkovci konala oslava založenia DHZ Bučkovec, ktorý má
už 80 rokov. Na začiatku mal príhovor predseda DHZ Bučkovec Jozef Černý, ktorý
privítal starostu obce Róberta Palka, okresného riaditeľa DHZ pána Smolinského, ale
aj všetkých ostatných hostí. Čítala sa história zboru, z ktorej sme sa dozvedeli, aká
technika sa využívala pred rokmi a kde všade naši hasiči museli zasahovať. Taktiež
sme mohli počuť, koľko členov mal zbor kedysi a koľko má dnes. Dnes je to presne 42
členov, z toho je 6 žien.
Po príhovoroch nasledovalo oceňovanie členov DHZ Bučkovec za prácu, ktorú vykonávajú, ale aj za roky členstva. Všetkých veľmi potešila prítomnosť pána Nešťáka,
ktorý sa osobne podieľal na založení DHZ. Ako poďakovanie mu bola odovzdaná plaketa za zásluhy.
Predseda DHZ Bučkovec Jozef Černý vyjadril vďaku týmito slovami: „Ďakujem všetkým členom, minulým aj súčasným za prácu
a obetavosť, taktiež sľubujem, že odkaz našich dedov zachováme.“
Po všetkých oficiálnych príhovoroch a oceňovaniach nasledovala
tanečná zábava. Do tanca hrala DH Bučkovanka, ktorú striedal DJ
Lukáš Tomášik. Keďže bolo množstvo jedla, pitia a dobrej hudby,
tak sa ľudia zabávali až do skorých ranných hodín.
- Marta Herinková
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Kam za cvičením v Lieskovom?

Komentár z ihriska: rôznofarebná jeseň

Rozhýbte sa a zlepšite si kondíciu spolu s Group Fitness

Naše futbalové A-mužstvo skočilo po jesennej časti na
8. mieste vo svojej súťaži spomedzi 13 účastníkov. Je to výsledok, s ktorým nemôžeme byť zaručene spokojní.
Nastolený trend z jarnej časti minulej sezóny sa viac-menej
zachoval – výkony doma sú dobré, vonku prinajmenšom
rozpačité. Domáce zápasy sme až na výnimku zápasu s Brunovcami (prehra 1:2) zvládli. Z vonkajšieho prostredia však
nosíme stále nepresvedčivé výsledky: remíza v Novej Bošáci,
prehra v Starej Lehote (2:3, keď sme po polčase vyhrávali 2:0),
či debakel v Bzinciach (1:8) nám veľa radosti nespravili. Nie
všetky zápasy na ihriskách súperov však boli z našej strany zlé,
určite netreba zabúdať na presvedčivé víťazstvá v Hrašnom
(8:3) alebo Považanoch (6:1).
Dôvody zlých výsledkov sú rôzne – občas je to katastrofálne
zakončenie, občas zbytočné chyby v obrane. Nedá sa ukázať
prstom na konkrétneho vinníka.
Veríme, že počas zimnej prípravy vychytáme nedostatky, aby
sme na jar robili sebe a našim fanúšikom radosť. Čaká nás až 8
domácich stretnutí, v ktorých určite chceme zbierať body.

Už viac ako 15 rokov
cvičíme s malými
prestávkami v našej
obci rôzne skupinové
cvičenia zamerané na
kondíciu, flexibilitu,
odstránenie bolesti,
spevnenie svalstva,
tvarovanie problematických partií či správne držanie tela.
Cvičenia sú určené pre všetky dospelé osoby bez ohľadu na
pohlavie.
Každoročne realizujeme redukčné fit programy, viachodinové
workshopy či prednášky, na ktorých je vždy výborná účasť. Obvykle využívame priestory Relax Centra ML, v lete cvičíme jógu
v parku pri materskej škole a momentálne cvičíme v osvetovom
dome.
Sila skupiny vás potiahne ďalej! Navzájom sa motivujeme,
prekračujeme naše hranice a posúvame sa kúsok po kúsku tam,
kde chceme byť. Niekto si chce poriadne zacvičiť, niekto sa chce
cítiť lepšie, urobiť niečo pozitívne pre telo i myseľ, a niekto sa
chce prísť len zabaviť a odreagovať.
Vzhľadom na neustále vzdelávanie obmieňame rozmanité druhy
cvičení, aby sme nezostávali pri stereotype. Všetky naše hodiny
nájdete na stránke Facebook, pod skupinou „Group Fitness
v Relaxe“ alebo na telefónnom čísle 0902 138 937.
Tešíme sa na ďalších nadšencov, ktorí sa ku nám pridajú!
- Mgr. Silvia Malíčková

Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Moravské Lieskové spojené s dožinkami
V roku 1388 sa beckovské panstvo dostáva do vlastníctva jednému z najvernejších kráľových služobníkov Ctiborovi zo Ctiboríc.
Žigmund Luxemburský dal 16. júla 1398 vyhotoviť listinu, v ktorej nariaďuje Nitrianskej kapitule, aby prostredníctvom kráľovského
človeka uviedla Ctibora do držby beckovského panstva. Nitrianska kapitula z podnetu kráľovského nariadenia spísala dňa 31. augusta 1398 svedectvo o uvedení Ctibora do majetku vo forme podrobného hlásenia kráľovi. A práve v tomto dokumente sa po prvý
raz v histórii predstavuje celé beckovské panstvo s konkrétnymi názvami obcí, medzi ktorými nechýba ani Moravské Lieskové.

Podujatie sa začalo v sobotu 11. augusta 2018 o 10.00 hodine ekumenickými bohoslužbami vo farskom Kostole sv. Martina. Popoludní pokračoval program v amfiteátri na Bučkovci.
Verše básne Je taký kraj na úvod zarecitovala Ľubica Kusendová. Po piesňach v podaní Adely Hradilovej slávnosť otvorila a moderovala Viera Slivová. Nasledoval príhovor starostu obce Róberta Palka a odovzdanie ocenení.
Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky bola udelená cena obce Ivanovi Drobnému, Mgr. Miroslavovi Žákovicovi,
Ing. Jánovi Hargašovi, PhD., cena obce in memoriam Jaroslavovi Bradáčovi a čestné občianstvo Ing. Jánovi Magálovi, CSc.
Organizácie pôsobiace v našej obci si prevzali pamätné listy.
Slávnosť bola spojená s dožinkami, ktoré bývali kedysi oslavou ukončenia žatvy. Nechýbalo mlátenie na starej mláťačke, výstava
starej poľnohospodárskej techniky. FSk Kasanka svojím pásmom pripomenula ako dožinky v minulosti prebiehali a odovzdala
veniec z kláskov a poľných kvetov do rúk starostu obce.
Popoludnie svojím vystúpením spríjemnila heligonkárka Vlasta Mudríková, FSk Kasanka, Malá Kasanka a DH Lieskované. Pre
deti boli pripravené rôzne atrakcie – sokoliari, jazda na koni, maľovanie na tvár, trampolína, skákací hrad, kolotoč. Členovia
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Poľovníckeho a ochranárskeho spolku Háj pripravili
a zdarma podávali chutný guláš. Do tanca večer hrala
hudobná skupina Lagúna.
Výročie obce je príležitosťou uvedomiť si
spolupatričnosť k miestu, kde sme sa narodili, kde
žijeme. Miestu, ktoré zanecháme ďalším generáciám.
Nech je naša lieskovská dolina pre ne skutočným
domovom. Takým, o akom píše básnik Milan Rúfus.
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Moravskolieskovský kotlík 3.ročník
22.septembera po troch dňoch upršaného počasia organizátori dali na predpovede a 3. ročník Moravskolieskovského kotlíka sa
predsa konal. Aj keď ešte ráno mierne pršalo, na kolkáreň prišlo 13 tímov prezentovať svoje kuchárske zručnosti vo varení
gulášu. Postupne s vôňou smažiacej cibule sa pretrhávala obloha a nakoniec sme mali nádhernú sobotu, čo sa prejavilo aj v počte
návštevníkov. Celá akcia sa niesla v duchu pomoci pre nášho spoluobčana Michala Bocoru, ktorý potrebuje kúpiť zdvíhacie zariadenie a návštevníci mu prispeli peknou sumou. Ako už je zvykom, hlasovanie bolo verejné a vzorky mohli ochutnať všetci, no pridali sme aj hodnotenie odborné, každý tím mal k dispozícii dva hlasy. Súťažiaci si podelili pekné ceny, napr. kotlina s kotlíkom,
pekný záhradný gril, krbové náradie a podobne. Za peknú atmosféru ďakujeme kapele Veteráni-SK, organizátorom, Kolkárskemu
klubu a aj sponzorom, ktorými boli obec Moravské Lieskové, CTM Stará Turá, Euro.Com., AMT Plus, Balanced HR, Wood Product
Hrušové.

Susedská burza oblečenia

Lampiónový sprievod

V sobotu 6. októbra 2018 sa v osvetovom dome uskutočnila prvá (a zrejme
na dlhú dobu i posledná) moravskolieskovská susedská burza oblečenia.
Niekoľko snáh o podobné podujatie už v obci v minulosti prebehlo, stretli sa však s podobným nízkym záujmom občanov a občianok ako tentoraz.
Ponúkaného tovaru pritom bolo množstvo a kvalita veľmi vysoká, väčšina
kusov zachovalá a určená pre všetky vekové kategórie mužov, žien i detí.
Skupine milých predajkýň, domácich i cezpoľných, nezmizol úsmev ani po
tom, čo lieskovská verejnosť uprednostnila iné trávenie času pred návštevou
burzy. Prišla tak nielen o možnosť výhodne získať nové prírastky do šatníka,
ale aj dozvedieť sa čo-to o tzv. „upcyklácii“ (nové využívanie starých vecí),
posedieť si pri čaji, káve či spoločenských hrách, alebo umožniť svojim
deťom vytvoriť maňušky z kusov látok. Kým v mestách trend podobných
bazárov naberá na popularite, v Moravskom Lieskovom prilákal len niekoľko
návštevníčok a návštevníkov – medzi nimi známe tváre, ktoré patria medzi
najaktívnejšiu časť miestneho obyvateľstva. Im patrí veľká vďaka za účasť
a ďalšie obrovské ĎAKUJEM si zaslúžia desiatky z vás, ktoré sa zapojili
do zbierky jesenného a zimného oblečenia. Vyzbieralo sa toľko oblečenia,
že museli organizátori spoločne s farskou charitou v Novom Meste nad
Váhom meniť pôvodné plány odvozu. Množstvo osôb v núdzi zahreje počas
zimy dobrosrdečnosť všetkých tých, čo sa do moravskolieskovskej zbierky
oblečenia zapojili.

Päť rokov už ubehlo odvtedy, čo sa Lieskovania
spoločne po prvýkrát prešli obcou, nesúc v rukách
svietiace lampióny. Pôvodne „škôlkarska“ akcia
odvtedy nadobudla verejný rozmer a zdá sa,
že sa teší veľkej obľube. Svedčí o tom doteraz
najvyšší počet účastníkov, ktorí prišli v stredu
31. októbra 2018, predvečer sviatku Všetkých
svätých, pred obecný úrad, aby sa do sprievodu zapojili. Tohtoročná trasa bola iná, dlhšia
aj tajuplnejšia ako po minulé roky. Záver však
vyústil na tom istom mieste, na poliach za obcou,
kde sa účastníci spoločne pokúsili do moravskolieskovského neba vypustiť približne päťdesiat
balónov šťastia. Niektorým sa to podarilo, iným
zámer zmaril pofukujúci vietor. Ostáva už len
veriť, že lampiónový sprievod, ktorého zmyslom je spomenúť si na kohokoľvek, kto už
svoju pozemskú púť ukončil, zostane súčasťou
nášho kultúrneho života aj v nasledujúcom roku.
- Kultúrna komisia
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Divadelné predstavenie Klubovňa
V nedeľu 18. novembra 2018 do našej obce opäť zavítal
činoherný divadelný súbor Lusian pri CVČ v Novom Meste
nad Váhom. V komédii pod názvom Klubovňa ochotníci
predviedli skvelé herecké výkony, publikum pobavili i
rozosmiali. Sála kultúrneho domu bola zaplnená divákmi
všetkých vekových kategórií. Pri záverečnej klaňačke
zožali účinkujúci zaslúžený dlhotrvajúci potlesk.

V pondelok 19. novembra 2018 našu obec už tretíkrát tento
rok navštívila mobilná jednotka Národnej transfúznej služby z
Trenčína. Jesennej kvapky krvi sa zúčastnilo 38 darcov, krv mohli
odobrať 35 z nich. Nechýbali ani prvodarcovia, boli traja. Ide o
najúspešnejší výjazd transfúznej stanice do našej obce, zúčastnil
sa ho rekordný počet záujemcov o darovanie najvzácnejšej tekutiny. Patrí im všetkým srdečná vďaka.
Darovať vlastnú krv na záchranu života človeka, ktorého väčšinou
nepoznáme, je vysoko humánny skutok. Nikto z nás nevie, kedy
bude sám potrebovať krv.

Stretnutie skôr narodených
Uplynul ďalší rok a my „skôr narodení “ sme sa dňa 29. novembra 2018 stretli v našom kultúrnom dome. Po úvodnej básni v podaní
Ľubice Kusendovej nás privítal a pozdravil starosta obce Róbert Palko. Kultúrny program začal vystúpením Malej Kasanky, ktorú
tento rok vedú Mgr. Monika Škundová, Ing. Marcel Nešťák a Ľubica Kusendová. Pásmo sa nám veľmi páčilo. Nasledovala kytička
piesní, ktorú nám uvili dievčence zo ZUŠ za doprovodu Mgr. Františky Chalányovej. Ďakujeme deťom aj ich vedúcim, nech aj ďalej
tancujú a spievajú s takou radosťou. Posedenie pokračovalo pohostením, rozhovormi a počúvaním piesní, ktoré nám hrala Zámecká
pětka. Niektorí sme si i zatancovali. Strávili sme príjemné popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám ho pripravili.
- Anna Podhradská
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PREČO SA NÁM V LIESKOVOM TAK VEĽMI NECHCE?
Po dlhej dobe som sa pred štyrmi rokmi vrátil k aktivite vo svojej rodnej obci, v Moravskom Lieskovom. Prizvali ma stať sa
členom Kultúrnej komisie a ja som prijal, lebo som mal pocit, že si dedina zaslúži po rokoch utlmeného kultúrneho života v tejto
oblasti nové impulzy. Podobne ju čakali nové podnety v prakticky všetkých ďalších oblastiach a mňa tešilo, že môžem byť pri tom.
(Aj preto je tento text natoľko osobný, ospravedlňujem sa, ak je to jeho slabinou.)
Činili sme sa. Zápal, ktorý sme pre veci mali, ma najskôr samého zaskočil. Členovia a členky Kultúrnej komisie sa hneď na
začiatku vzdali odmeny prináležiacej im za členstvo. Kultúrnych a s kultúrou spojených podujatí sa v obci zrazu konal každý rok viac
ako tucet. A to ani zďaleka nielen vďaka komisii! Moravskolieskovské trhy mali svoj vlastný organizačný tím, vedený občianskym
združením Lieskovce. Podobne svoj vlastný festival pripravuje každoročne občianske združenie Na plný dych. Množstvo podujatí
má na svedomí Spojená škola – jej vedenie, pedagogický a zamestnanecký zbor, ale aj nesmierne šikovní žiaci a žiačky. Častou
reprezentáciou, ale aj bohatou činnosťou na domácej pôde sa môže pochváliť folklórna skupina Kasanka. Úctyhodné aktivity vyvíja
aj na kultúrnom poli kolkársky klub. Neoceniteľnými pomocníkmi boli často členovia dobrovoľného hasičského zboru. A medzi
individuálnymi občanmi a občiankami sme našli tiež niekoľko takých, čo neváhali priložiť ruku k dielu. Bez nich by to nešlo,
boli pomocou aj podporou, keď ju bolo treba. Stovky, až tisícky hodín odpracovaných desiatkami osôb bez nároku na honorár, vo
voľnom čase, ktorý mohol byť strávený akokoľvek inak, pasívnejšie.
Úprimne, zaskočilo ma, že prácu všetkých zmienených dobrovoľníkov
dokážu neúctivými komentármi na sociálnych sieťach zhodiť osoby, ktoré
z mne neznámeho dôvodu tvrdia, že sa v Lieskovom nič nedeje. Často
pritom ide o osoby, ktoré pre rozvoj kultúrneho života v obci nespravili
prakticky nič. Nespravili, hoci mohli. Keď organizátori vianočných trhov
ohlásili, že podujatie sa tento rok neuskutoční, pretože pracovné a rodinné
povinnosti neumožňujú venovať voľný čas ich organizácii, stretli sa vo
väčšine prípadov s pochopením, v niekoľkých dokonca s ponukou pomoci. Podporné slová sa čítali dobre, predsa sa však našli aj komentáre,
ktoré rozhodnutie ostro kritizovali, tvrdiac, že starostu a poslancov volili
občania aj preto, aby im pripravovali kultúru.

Dva zo zmienených facebookových komentárov:

Omyl. Obec čelila pri zmene vedenia v roku 2014 toľkým
existenciálnejším výzvam, že rozvoj kultúrneho života bol síce lákavou
predstavou, ale ani zďaleka nestál na čele rebríčka priorít. Členov komisií,
navyše, občania vo voľbách svojimi hlasmi nevyberajú. Vyberá ich nimi
zvolený poslanec, ktorý sa na čelo tej-ktorej komisie postaví. A v neposlednom rade – komisie pri obecnom zastupiteľstve sú iba poradným orgánom. Organizácia kultúrnych podujatí a investícia množstva
času do ich prípravy nie je a nemôže byť povinnosťou ich členov. Tobôž nie povinnosťou poslancov zastupiteľstva. Je to aktivita
vyžadujúca si iniciatívu občanov, ktorým obec – podobne ako v prípade vianočných trhov a ďalších akcií – rada vyjde v ústrety a
pomôže, čo jej sily stačia.
Reakciou na negatívne komentáre na Facebooku bola, okrem iného, aj moja otázka, na ktorom z obecných podujatí sa autorky
komentárov organizačne podieľali. Vymenované nebolo žiadne a mne odvtedy neprestali v hlave vŕtať ďalšie otázky... Prečo sa nám
v Lieskovom tak veľmi nechce? Prečo je aktivita výsadou len niekoľkých občanov a občianok? Naozaj si zvyšok myslí, že tí aktívni
nemusia živiť rodiny, starať sa o domácnosť či hospodárstvo? V ostatných voľbách sa nazbieralo 10 kandidátov na poslancov. Z
2500 obyvateľov. Akoby sme stále čakali, že niekto za nás všetko spraví. A keď nespraví, namiesto toho, aby sme spravili sami,
napíšeme facebookový komentár, v ktorom zhaníme tých, čo robia aspoň niečo. Nerozumiem tomu.
Dánsky Inštitút pre výskum šťastia označuje komunitný život v susedstvách (medzi ktoré môže patriť aj dedina) za jeden z
hlavných faktorov šťastného života. Medzi ďalšie patrí napríklad aj dobrosrdečnosť - jeho prieskumy a štatistiky ukázali, že ľudia,
ktorí neváhajú pomôcť, keď môžu, žijú spokojnejšie, menej závidia a dokážu sa viac tešiť. Spýtajte sa samých seba - pomáhate radi?
Ak vám namiesto jednoduchej odpovede „áno“ behajú po mysli komplikovanejšie myšlienky, sami si krížite cestu ku šťastiu. A čo
je horšie – možno ju krížite aj druhým.
Počas pôsobenia v lieskovskej kultúre som o sebe zistil, že pomáham celkom rád. Aj preto som pomerne dlho zvažoval, či svoje
pôsobenie v lieskovskej kultúre naozaj ukončím. Nechcel som byť jedným z tých, ktorým „sa nechce“, ktorí „majú svojich starostí
dosť“ a ktorí „si na to zvolili iných“. Potom som sa však zamyslel a uvedomil si, že Moravské Lieskové svoju šancu už dostalo, drží
ju v rukách a je len na ňom, či ju nepustí. A „ním“ myslím všetkých viac ako 2500 obyvateľov a obyvateliek, ktorí ho tvoria. V iných
obciach toľko šťastia a toľko obyvateľov s potenciálom možno nemajú, na podobný impulz možno ešte čakajú. Rozhodol som sa
najbližších pár rokov smerovať svoju výpomoc tam a celkom sa na to teším. Vy zatiaľ máte jedinečnú možnosť stať sa aktívnymi
občanmi u nás doma. Nie je na tom nič náročné, chce to len vymeniť zopár večerov pri televízore za akčné stretnutia s ľubovoľným
zanieteným tímom a zopár sobôt v roku venovať pomoci pri niektorom z miestnych podujatí či aktivít. Každá ruka sa zíde, verte
mi! Nová kultúrna komisia, ale aj ďalšie šikovné zoskupenia si vašu podporu zaslúžia. Nechcete byť predsa jednými z tých, čo sa
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namiesto aktívneho zapájania ponosujú na sociálnych sieťach, alebo áno?
Aby ste si overili, nakoľko aktívnymi občanmi ste, prípadne spoznali vlastné rezervy, pripravil som pre vás test. Vyberte v prípade
každej otázky jednu odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje skutočnosť, zrátajte body priradené v zátvorke za ňou a prečítajte si, do
ktorej kategórie patríte. V práci na zvyšovaní svojho skóre vám budem silno držať palce!
- Peter Gašparík
bývalý člen kultúrnej komisie a končiaci redaktor Hlásnika

STE AKTÍVNYM LIESKOVANOM ČI LIESKOVANKOU?
1. Zúčastnili ste sa za ostatný rok aspoň 3 kultúrnych podujatí ako
návštevník?
- Áno, zúčastnil/a. (1)
- Nie, nezúčastnil/a. (0)
2. Zúčastnili ste sa za ostatný rok aspoň 1 kultúrneho podujatia ako
účinkujúci/organizátor/pomocník?
- Áno, zúčastnil/a. (1)
- Nie, nezúčastnil/a. (0)
3. Zúčastnili ste sa za ostatný rok niektorého športového zápasu či turnaja
(futbal, kolky, turistický pochod,...) ako divák či účastník?
- Áno, zúčastnil/a. (1)
- Nie, nezúčastnil/a. (0)
4. Zapojili ste sa za ostatný rok do niektorej z miestnych zbierok (zbierka
vrchnákov, šatstva, kníh, hračiek, Hodina deťom v obci,...)?
- Áno, zapojil/a. (1)
- Nie, nezapojil/a. (0)
5. Zapojili ste sa už niekedy do obecného upratovania pri príležitosti Dňa
Zeme, alebo do upratovania organizovaného TJ Iskra?
- Áno, zapojil/a. (1)
- Nie, nezapojil/a. (0)

0 – 3 body

Máte plné právo sa do vecí verejných a do
spoločenského života nezapájať. Pripravujete sa tým však o možnosť do nich
zasahovať. Facebookový komentár ani
nezáväzné sťažovanie sa kolegom v práci
nemajú takú silu, ako vyhrnuté rukávy a
hlavy spojené pre dobrú vec. Nechcete sa
zapojiť? Pomôcť môžete nielen sebe, ale aj
mnohým ostatným.

6. Navštívili ste už niekedy obecné múzeum?
- Áno, navštívil/a. (1)
- Nie, nenavštívil/a. (0)
7. Zúčastnili ste sa za ostatné 4 roky aspoň raz zasadnutia obecného
zastupiteľstva?
- Áno, zúčastnil/a. (1)
- Nie, nezúčastnil/a. (0)
8. Zúčastnili ste sa v novembri ako volič komunálnych volieb?
- Áno, zúčastnil/a. (1)
-Nie, nezúčastnil/a. (0)
9. Zvažovali ste už myšlienku kandidovať do obecného zastupiteľstva?
- Áno, zvažoval/a. (1)
- Nie, nezvažoval/a. (0)
10. Vyplnili ste niektorý z dotazníkov týkajúcich sa života v obci, ktorý
vyšiel za ostatné 4 roky v Hlásniku či na internete?
- Áno, vyplnil/a. (1)
- Nie, nevyplnil/a. (0)

... k správnej odpovedi vám pomôže nasledujúce hodnotenie

4 – 6 bodov

Ste na dobrej ceste stať sa aktívnym občanom či občiankou
Moravského Lieskového. Nepochybne vám nechýba prehľad
a zrejme vám len množstvo povinností nedovoľuje zapájať
sa do obecného života aktívnejšie. Vedzte, že aj poslanci
a poslankyne zastupiteľstva, rovnako ako členovia a
členky jeho komisií, sa obecným aktivitám venujú po práci
(duševnej či manuálnej), popri starostlivosti o rodinu a
domácnosť. Dobre im padne každá pomocná sila.
Nestanete sa ňou?

7 – 10 bodov

Ak by malo Moravské Lieskové viac
obyvateľov podobných vám, spoločnými
silami, podporou, ale aj konštruktívnou
kritikou by sme robili veci lepšími omnoho
efektívnejšie. Myslíte, že si nájdete čas aj
na motivovanie svojho okolia k aktivite? V
otázkach, ktoré ste pred chvíľou zodpovedali, môžete nájsť inšpiráciu.
Ďakujeme!

Odpad náš každodenný
O komunálnom a triedenom odpade z domácností sa toho popísalo už veľa. Vytlačilo sa mnoho letákov, kde je vypísané a vyfarbené,
do akých kontajnerov a vriec patria jednotlivé druhy triedeného odpadu a ako prebieha zber (zberné hniezda a najmä vrecový zber
spred vašich domácností). Myslíte si, že ľudia to dodržujú (česť výnimkám)?
Znehodnotený triedený zber
Vo farebných kontajneroch je umiestnený aj odpad, ktorý tam nepatrí. Napríklad v zelenom kontajneri na sklo sa nachádzajú
obkladačky, ktoré sú stavebným odpadom. Všetok vytriedený odpad v ňom je znehodnotený a putuje na skládku komunálneho
odpadu, za ktorý platíme všetci. Na skládku stále odovzdávame veľké množstvo nevytriedeného odpadu. Od 1. januára 2019 obec
Moravské Lieskové musí pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.
Bioodpad nepatrí do KUKA nádoby
Stáva sa často, že občania telefonujú na úrad, lebo im nevyviezli odpad
z KUKA nádob. Pracovníci technických služieb ho nevyvezú, ak je tam
uložený biologicky rozložiteľný odpad. Do KUKA nádoby patrí len komunálny odpad.
Naučme sa triediť odpad
Nie je to ľahké, odpadu pribúda a stalo sa akýmsi športom neustále
kritizovať. Skúsme sa všetci nad tým zamyslieť. Odpad je dôležité správne
triediť a dávať ho tam, kam patrí. Treba upozorňovať tých, ktorí tak nekonajú. Spoločne prispejme k tomu, aby naša dedina bola pekná a hlavne čistá!
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Doba plastová
Plasty zamorujú našu planétu a poškodzujú ľudské zdravie. Produkujeme, používame a vyhadzujeme také množstvo plastov, že
situácia ohľadom nich sa stáva neúnosná. Sú všade okolo nás, znečisťujú zeminu, vodu, vzduch, zabíjajú zvieratá. Vyhnite sa im v
maximálne možnej miere. Skúste si zaviesť domácnosť s čo najmenšou produkciou plastového odpadu. Pokúste sa naučiť separovať
odpad a žiť spôsobom, kedy ho vytvoríte čo najmenej.
Používajte látkové tašky namiesto plastových.
Mikroténové vrecúška sú novodobý mor. Koľko ich denne vyhodíte? Síce triedite, ale hlavný problém je ich existencia. Zeleninu, ovocie a pečivo v obchode si nakladajte do svojich plátenných vreciek alebo do ľubovoľných vreciek, tašiek, sieťoviek či
nádob, ktoré si donesiete z domu.
PET fľaše sú rovnakým zlom ako mikroténové vrecúška. Používajte jednu kvalitnú fľašu na vodu. Oplatí sa ju nosiť zo sebou.
Nemusíte si tak kupovať stále nové plastové fľaše, ktoré hneď po dopití nápoja poputujú do koša. Okrem toho, na Slovensku
máme zatiaľ ešte kvalitnú vodu. Vo väčšine domácností sa dá piť voda z vodovodu. Ak sa neviete vzdať sladených nápojov,
môžete si kúpiť sirupy v sklených fľašiach a miešať si ich s čistou vodou.
Uprednostňujte výrobky v sklenom obale. Niektoré jogurty, džúsy, minerálky, paštéty, sirupy, kečupy, syry či zaváraniny sa
predávajú aj v skle. Stačí si vybrať.
Snažte sa kupovať mäso, syry, údeniny, zeleninu či ovocie, ktoré nie sú balené v plaste. Kúpiť si šesť jabĺk zabalených v plaste
je predsa nezmysel.
Nepoužívajte jednorazové plastové poháre, taniere, príbory či prenosné obaly na jedlo.
Niektoré mamičky sa vracajú k praktikám z minulosti a obnovujú používanie látkových plienok. Jediný odpad, aký bábätko v
domácnosti produkuje, sú práve plienky vyrobené z plastu. Za plienkové obdobie (asi dva roky) bábätko vyprodukuje až tonu
odpadu.

Múzeum v Moravskom Lieskovom
História
Múzeum v Moravskom Lieskovom vzniklo pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci. Nachádza sa v priestoroch bývalého stoličného domu, ktorý v roku 1822 vyhorel.
V roku 1827 budovu odkúpila evanjelická cirkev a zriadila v nej faru. Po vybudovaní novej fary (1931) v týchto priestoroch sídlila
pošta s bytom pre poštmajstra. V roku 1975 vystavili v obci novú poštu a historická stavba zostala opustená. Časť priestorov bola
zrekonštruovaná na kultúrne a spoločenské účely. Zvyšok budovy, prázdny poštársky byt, však pustol a chátral.
V roku 1998, dva týždne pred oslavami 600. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, začali zanietení dôchodcovia s
rekonštrukciou budovy a zriadením múzea. Dokázali to za neuveriteľne krátky čas. Desať dôchodcov pracovalo celé dva týždne
od rána do noci – Božena Adamicová, Oľga Hlavatá, Ján Hlavatý, Štefan Hlavatý, Oľga Demková, Michal Demko, Mária Drobná,
Ivan Drobný, Elena Pagáčová, Milan Pagáč. Stará budova, ktorá bola ruinou na spadnutie, sa zmenila na nádherné múzeum. Patrí
im vďaka za zachovanie dedičstva po našich predkoch pre ďalšie generácie. Poďakovanie si zaslúžia i tí, ktorí darovali do múzea
rôzne historické predmety a starožitnosti.
Čo v našom múzeu nájdete
Vo vonkajších priestoroch sa nachádzajú vozy, mláťačka a rôzne poľnohospodárske náradie. Po
príchode do vnútornej časti expozície návštevníkov očaria predmety zo života našich predkov.
Vstupná miestnosť je venovaná výrobe, spracovaniu a úprave plátna a odevu. Nasledujúca
je zariadená ako sedliacka izba s dobovým nábytkom a vitrínou, v ktorej sú vystavené originálne
časti kroja. V ďalšej miestnosti sa nachádza kuchynský riad, drevené nádoby na spracovanie potravín,
úžitková keramika. V poslednej izbe sú umiestnené
dobové fotografie a dokumentačný materiál o významných osobnostiach pôsobiacich v
našej obci. Vzácnym exponátom je pracovný stôl ev. kňaza a dramatika Jozefa Hollého.
Môžete si vypočuť sprievodné slovo, ktoré pre našu obec nahral herec Josef Abrhám
(vnuk Jozefa Hollého).
K zaujímavostiam patrí sprístupnenie pivnice, ktorá pôvodne slúžila ako žalár ešte v
časoch, keď sa budova využívala ako stoličný dom.
Múzeum je pravidelne otvorené každú poslednú nedeľu v mesiaci od 14.00 do 17.00 hodiny. Návštevu mimo otváracích hodín
treba vopred dohodnúť na tel. čísle 032/285 67 15 alebo 0908 121 577. Múzeum bude otvorené aj 26.12.2018 od 14.00 do 17.00.
Popoludnie v múzeu
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 členovia našej ZO JDS pripravili v sobotu 8. septembra 2018 podujatie Popoludnie v múzeu. Návštevníci si mohli prezrieť interiér múzea, vonkajšie priestory i novosprístupnenú pivnicu. Podujatie prilákalo
návštevníkov nielen z našej obce, ale aj z okolia.
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Pomôžte rozšíriť zbierku múzea
Ak vlastníte historické predmety a písomnosti vhodné do múzea, môžete obohatiť zbierku exponátov dokumentujúcich dejiny našej
obce.
Výstava starých mincí a bankoviek
V poslednú decembrovú nedeľu 30. decembra 2018 sa uskutoční v múzeu výstava starých mincí a bankoviek.
Máte aj vy nejaké doma? Môžete ich zapožičať na pripravovanú výstavu. Budeme vám vďační.

Vybrali sme sa do stredu Európy
Leto sa už definitívne skončilo, no my sme si jeden krásny letný deň užili. 12.
septembra 2018 sme si naplánovali autobusový zájazd pre našich skalných
členov Jednoty dôchodcov. Skončili sa prázdniny, keď sme sa starali o
vnúčatá, práce v záhrade vrcholia, postarali sme sa o bohatú tohoročnú úrodu.
Konečne nastal čas, aby sme urobili niečo i pre seba.
Trasa
Cieľom našej cesty sa stala Kremnica. Prvou zastávkou na našom výlete boli
Brodzany, dedina neďaleko Partizánskeho. Tu sa nachádza kaštieľ s krásnym parkom. Manželka jeho majiteľa bola v blízkom príbuzenskom vzťahu
s ruským básnikom A. S. Puškinom. Jeho potomkovia a príbuzní trávili veľa
času na Slovensku. Básnik u nás nikdy nebol, no i napriek tomu v kaštieli
zriadili múzeum, ktoré nesie jeho meno. Videli sme krásnu expozíciu spojenú
so zaujímavým výkladom. Bol to naozaj zážitok.
Na popoludnie sme mali objednanú exkurziu do mincovne v Kremnici. Videli
sme celý proces výroby mincí. V ten deň razili mince pre ďalekú Srí Lanku
a Guatemalu. Guatemalské mince boli oveľa väčšie ako naše a majú zaujímavý názov – kecal. I keď máme už niečo odžité, v tento deň sme zistili, že
sa môžeme učiť a zdokonaľovať celý život. V Kremnici sme si potom prešli
krásnym námestím s morovým stĺpom.
Cestou domov sme sa zastavili na Skalke, kde je skutočný stred Európy. Aj
keď sme viac rokov jej členmi, my sa najlepšie cítime na našom krásnom
Slovensku, kde máme svoje rodiny a svoj domov.

- Eva Kucková

Folklórna skupina z Moravského Lieskového vo Východnej
Už je to šesťdesiat rokov, čo folklórna skupina z našej obce pod
vedením Štefana Malíčka vystupovala na Folklórnych slávnostiach vo Východnej. Sprevádzala ju dychová hudba pod vedením
Milana Žákovica.
Strečno
Pri hornom kostole sme nasadli do autobusu v počte vyše 50 ľudí
a vydali sme sa na cestu. V Strečne sme sa zastavili v hostinci na
pivo. Keď muzikanti pred ním zahrali, všetci vybehli z počúvať
našu dychovú hudbu.
Východná 1958
Po príchode do Východnej nás ubytovali v škole, kde namiesto
lavíc boli postele. Dvaja sme prišli neskoro spať, nuž nám naši
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spolubývajúci stihli pripraviť prekvapenie. Postele nachystali tak, že keď sme si do nich oblečení líhali, sadli sme si najprv do lavóra,
v ktorom bola nachystaná voda. Potom sa posteľ rozpadla. Ozval sa výbuch smiechu. My sme sa však už nevládali postaviť, tak sme
zaspali aj v mokrých šatách. O veselé zážitky nebola núdza.
V sobotu sme vystupovali. Po veľkom úspechu nás presviedčali, aby sme účinkovali aj v nedeľu.
Naše vedenie však rozhodlo, že ideme domov. A tak sme sklamaní odišli.
Demänovská jaskyňa
Pri návrate sme sa zastavili v Demänovskej jaskyni. Keď muzikanti pred ňou zahrali, hneď nás všetkých odfotografovali a nemuseli
sme platiť ani vstupné. Po prehliadke jaskyne sme dostali všetci zadarmo už hotové fotky.
Už nás je len sedem
Z účastníkov nás žije už len päť z folkórnej skupiny, jeden z dychovej hudby a jedna neúčinkujúca.

- Ivan Drobný

SPOMIENKY / POĎAKOVANIE
Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, zostáva v nás.

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

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 30.
novembra 2018 rozlúčiť s naším drahým
manželom, otcom a starým otcom

Pripomíname si už piate výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a
dedko

DUŠANOM TUROVSKÝM, ktorý nás
náhle opustil dňa 27. novembra 2018 vo
veku 73 rokov. Zároveň všetkým úprimne
ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavenú sústrasť a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina – manželka Mária, syn Martin s rodinou a
dcéra Veronika s rodinou.
Ten odchod nečakaný veľmi zabolel a bolí celý čas,
tá rana sa už v srdci nikdy nezahojí, aj keď prejde dlhý čas.
Odišiel si od nás v jednu novembrovú noc,
nepovedal si, zbohom, moji drahí,
ja už viac neprídem.

Dňa 28. novembra 2018 sme si s úctou
pripomenuli piate výročie, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedko a brat

ĽUBOMÍR LUŽA.

S láskou spomína manželka, synovia s rodinami, brat
a ostatná rodina.
Odišiel si tíško, bez rozlúčky,
dotĺklo srdce plné lásky.

Dňa 30. septembra 2018 uplynul rok, čo vo
veku nedožitých 76 rokov od nás nečakane
navždy odišiel milovaný manžel, otec a
deduško plk. JUDr. JÁN MIKULEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

JAROSLAV HERINEK.

S láskou spomína manželka a synovia
Jaroslav a Peter s rodinami.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo nám bolo drahé, osud vzal.

Dňa 10. novembra 2018 uplynul rok, čo
nás navždy opustila vo veku 73 rokov
naša milovaná mamička a babička ANNA

MACHOVICOVÁ.

S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami a
ostatní príbuzní.
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne...

Dňa 12. augusta 2018 uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil náš brat ALBERT

ČERMÁK.

S láskou spomínajú sestra Anka a brat Jaroslav
s rodinami.
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
neprestanú na teba spomínať.

Dňa 29. septembra 2018 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec LADISLAV REVAY.
S láskou a úctou spomína manželka a deti
s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých nás.

Dňa 22. septembra 2018 sme si pripomenuli 20.
výročie, čo nás navždy opustil môj manžel, náš
otec, starý otec a švagor MICHAL SÝKORA
z Moravského Lieskového vo veku 67 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 3. novembra 2018 uplynulo päť rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička EMÍLIA

S láskou a úctou spomína manželka, syn, dcéra
so synom i ostatná rodina.

S láskou spomína syn Miroslav s rodinou a
rodina Havalcová.

BLANÁROVÁ.
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Obecný úrad v Moravskom Lieskovom
upozorňuje občanov:
Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka
2018 nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali),
predali alebo darovali nehnuteľnosť, zmenili druh
alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, sú povinní podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.
Občania, ktorí spĺňajú podmienky úľavy na dani z
nehnuteľností, môžu predložiť žiadosť o úľavu na
dani z nehnuteľností na rok 2019 (občania nad
70 rokov, ZŤP). Viac o podmienkach úľav nájdete
vo VZN 2/2016.
Majitelia psov sú povinní nahlásiť všetky zmeny
vo vlastníctve (nový pes, utratenie).
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálny odpad na rok 2019 treba predložiť
spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na
zníženie poplatku (napr. študenti SŠ,VŠ ubytovaní
na internáte, občania s trvalým pobytom v obci
Moravské Lieskové pracujúci a žijúci v zahraničí,
vlastníci nehnuteľností v katastri obce Moravské
Lieskové s trvalým pobytom mimo obce Moravské
Lieskové).Viac o podmienkach úľav nájdete vo
VZN 5/2017 o miestnom poplatku za KO.

Všeobecne záväzné nariadenia nájdete na
www.moravskelieskove.sk

Termín podania do 31. januára 2019!
Púť, hľa dlhá... po druhýkrát
Dávame do pozornosti druhé doplnené a rozšírené vydanie publikácie Púť, hľa dlhá...
Pôvodné vydanie je doplnené
o 5 nových kapitol, 77 strán,
desiatky nepublikovaných
archívnych fotografií. Čitateľom
je medziiným prezentovaný
autentický interiér evanjelického kostola za pomoci pôvodne
čiernobielych fotografií, kolorovaných najnovšou počítačovou
technológiou.
Viac informácií na obecnom
úrade alebo Ev. a. v. farskom
úrade.
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