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zadarmo

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč každému praje.
Želáme vám krásne sviatky veľkonočné, najmä šťastné a slnečné!

VYZNAMENANIE OD PREZIDENTA

TVORIVÁ SÚŤAŽ

O tom, že i v našej obci nájdeme ľudí, na ktorých právom
môžeme byť hrdí, sa presviedčame neustále. Či už ide o jej
rodákov, alebo tých, čo tu majú svoje korene, sú ukážkou
toho, že počiatky veľkých talentov niekedy treba hľadať
na skromnejších miestach, v skromnejších podmienkach.
Také sú aj príbehy Dušana Mitanu a Josefa Abrháma.

Do súťaže „Náš lieskovský kroj“ sa zapojilo päť detí. Rebeka
Nešťáková, Hanka Nešťáková a Soﬁa Černá zhotovili kresby.
Víťazstvo právom prináležalo Simone Hargašovej a Petrovi
Hargašovi za bábiky oblečené vo vlastnoručne vyrobenom
ženskom a mužskom kroji.
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„Na dne srdca každej zimy leží tušenie jari a za
závojom noci sa skrýva úsmev ranných zôr.“

ZBER NEBEZPEČNÉHO

(Chalíl Džibrán - libanonský básnik, prozaik a výtvarník)

a

Všetko sa raz skončí. Alebo optimistickejšie, každý koniec
je nový začiatok. Ktoré sa vám páči viac? Dúfame, že ste za
druhú možnosť. Pretože, hoci sa zima a všetky jej sviatky,
veselia, jedinečné chvíle stratili spolu so snehovou perinou
a mrazivými ránami, na okná nám klope pre mnohých najkrajšie ročné obdobie – jar.
Pozývame vás si s nami príjemne zaspomínať pri lúčoch
teplého jarného slnka na to, čo všetko sme zažili v našej
obci počas uplynulej zimy. Vianoce, fašiangy, ale aj športový turnaj, výlet do Tatier či príjemné nedeľné popoludnia
v múzeu.
Zároveň sa však budeme snažiť byť aj aktuálni a priniesť
vám informácie o veciach a podujatiach, na ktoré sa môžete v blízkej budúcnosti tešiť. Spomenieme napríklad regionálnu turistiku Nepoznané Lieskové, jarné upratovanie pri
príležitosti Dňa Zeme, obľúbenú hasičskú súťaž, spomienkové oslavy ako pripomienka oslobodenia obce, ale aj dni
venované všetkým mamám či deťom.

VEĽKOOBJEMOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU
sa uskutoční
23. 4.–27. 4. 2019
v priestoroch bývalej píly.

Viac už vám prezrádzať nebudeme, nechajte sa sami prekvapiť na nasledujúcich stranách. V mene celej redakcie
vám želám príjemné čítanie!
Mgr. Monika Kusendová

PREHĽAD KULTÚRNYCH AKCIÍ
Moravské Lieskové:
• Spomienkové oslavy pri príležitosti oslobodenia obce 14.4.2019, pred obecným úradom
• Ako sme cestovali – výstava pokračuje 28.4.2019,
múzeum
• Stavanie májov – 30.4.2019, pred obecným úradom,
pri múzeu, na Bučkovci
• Nepoznané Lieskové - 8.5.2019, turistika z vrchu Roh
• Deň matiek – 13.5.2019, spojená škola
• Hasičská súťaž – 11.5.2019, Bučkovec
• Hasičská súťaž - 25.5.2019, ihrisko TJ Iskra
• Deň detí – 1.6.2019, spojená škola
• Festival Na plný dych - 21. – 22.6.2019, ihrisko Šance
• Jánske ohne - 29.6.2019, kolkáreň

Okolie:
• Veľká noc na Čachtickom hrade - 19.4.2019,
Čachtický hrad
• Cyklovýlet Hore Váhom Dolu Váhom - 1.5.2019, Piešťany
• Birell BikeFest - 24.5.2019, Kellys Bikepark, Kálnica
• Night run Trenčín - 25.5.2019, Dom armády, Trenčín
• Staroturiansky jarmok - 14.6. – 15.6., tržnica Stará Turá
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Rozhovor so starostom obce Róbertom Palkom

V našej dedine zaostávame najmä v oblasti občianskej vybavenosti
Ani nevieme ako a máme tu ďalší rok, prišla jar a s ňou aj teplejšie dni. Čo prinášajú vám?
Myslím, že som jedným z väčšiny ľudí, s radosťou očakávajúcich príchod jari. Práve ona je synonymom začiatku nových
impulzov, prebúdzania sa vegetácie a vdýchnutia života prírode. Zima stratila svoju silu, mrazivé dni a noci vystriedali
slnečné dni a ručička teplomeru pomaly vystupuje smerom nahor. V pracovnom živote mi toto ročné obdobie prináša
viacej práce, keďže nie sme obmedzovaní počasím a môžeme pracovať vonku. Začne sa pravidelný kolobeh, odhŕňanie
snehu vymeníme za kosenie trávy a údržbu verejnej zelene.
Máte naplánované v najbližšom období nejaké aktivity, na ktoré sa môžu tešiť aj občania?
Prvé štyri roky, ktoré má obec Moravské Lieskové za sebou pod mojím vedením – verím, že pozitívne - priniesli veľa
zmien. Začalo sa, aj dokončilo viacero aktivít v oblasti rozvoja obce a tomu nebude inak ani v nasledujúcom roku. Jeden
z nosných projektov, budovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd, sa dostáva do svojho ﬁnále a počas tohto roka
i v nasledujúcom období si ešte vyžiada veľa práce. Realizujeme stavbu rekonštrukcie materskej školy a tento rok je naplánovaná tiež prestavba kultúrneho domu. Stále sa intenzívne venujeme plánovanej výstavbe chodníka, od umeleckej
školy po základnú školu, autobusových zastávok a parkoviska pred školou.
Na aké novinky v rámci obce i okolia by ste radi upozornili?
Pri takom veľkom pohybe aktivít, rozbehnutých činností a spôsobe informovanosti, sa z môjho pohľadu ťažko hodnotí,
čo sa dá považovať za novinku. Napríklad aj tento rok sme mali u nás tradičné „pochovávanie basy“, spojené s „koštovkou“ domácej pálenky a ponukou domácej zabíjačky. Akcia dopadla veľmi dobre, zábava na konci fašiangu do skorého
rána sa všetkým prítomným veľmi páčila. Možno v oblasti kultúry nás čakajú nové impulzy a som presvedčený, že súčasná kultúrna komisia, pod vedením Moniky Škundovej, bude pripravovať rovnako dobrý program ako tá predchádzajúca.
Čo vás v poslednom období upútalo na iných obciach v okolí, ich aktivitách, projektoch a chceli by ste sa od nich
inšpirovať?
Žijeme v okrese, ktorý spravuje tridsaťdva obcí a dve mestá, a všetci sa boríme s podobnými problémami. Konkrétne sú
to odvetvia životného prostredia, sociálnej sféry a občianskej vybavenosti. Mám dobré vzťahy so starostami susedných
obcí a snažíme sa navzájom inšpirovať a pomáhať si. Netajím sa skutočnosťou, že v našej dedine zaostávame najmä
v oblasti občianskej vybavenosti. Toto je odvetvie, v ktorom mi veľa napovie, ak sa aspoň jedným okom pozriem na moravskú stranu. Za tou veľmi zaostávame.
A na záver, mnohí sa určite pýtajú, kedy sa dajú do poriadku cesty po prácach na kanalizačnom systéme? Bude to
ešte tento rok?
Dokončenie stavby kanalizácie a s ňou spojené prebratie
celého diela musí prebehnúť do vydania kolaudačného
VYPAĽOVANIE TRÁVNATÝCH
rozhodnutia. Na procese kolaudácie sme už začali, čo znamená, že musí byť dokončená celá stoková sieť, čistička
PORASTOV JE ZAKÁZANÉ
ZA PORUŠENIE HROZÍ VYSOKÁ POKUTA a spätné úpravy ciest. Moja odpoveď je – áno, tento rok.
Rozhovor pripravila:
Mgr. Monika Kusendová

S príchodom jari a slnečného počasia sa často stretávame s vypaľovaním trávnatých porastov. V mnohých prípadoch to končí zásahom hasičov.

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH ZASADNUTÍ

Oheň ničí prírodu
Vypaľovanie ničí životné prostredie, ničí faunu a ﬂóru
a spôsobuje nenahraditeľné škody. Musíme si uvedomiť, že pri horení starej trávy, porastov a kríkov (zotrvaní požiaru na mieste) vzniká teplota okolo 600 – 800 ºC.
Pôsobením priameho ohňa je zničených 100% všetkých
vývojových štádií hmyzu. Poškodzuje povrchovú vrstvu
pôdy, dôsledkom čoho zem rýchlejší vysychá, napomáha
rozširovaniu agresívnych druhov rastlín.

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA ROK 2019
16. máj 2019
20. jún 2019
5. september 2019

Sankcie za nedodržiavanie zákona
Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky
16 596 eur. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí
občanom aj trestné stíhanie.
ZDZ
3

7. november 2019
12. december 2019

moravskolieskovský hlásnik - apríl 2019
Z DIANIA V OBCI

NOVÉ POPLATKY ZA ODPAD
ČÍM VIAC BUDEME TRIEDIŤ, TÝM MENEJ BUDEME PLATIŤ

Priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne 154 kilogramov odpadu. Väčšina tohto objemu končí na skládkach, recykláciou prechádza len asi 23% všetkého odpadu. Zmeniť by to mali vyššie poplatky za skládkovanie.
Od 1. januára 2019 je poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu. Čím je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku. Počas najbližších
troch rokov sa bude postupne zvyšovať.
V Moravskom Lieskovom dosiahla úroveň vytriedenia odpadu za rok 2018 len 13,08%. Ak bude aj v roku 2019 naďalej taká
nízka, obec bude nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.
Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v €/t
2019

2020

2021

<10%

17

26

33

10-20%

12

24

30

20-30%

10

22

27

30-40%

8

13

22

40-50%

7

12

18

50-60%

7

11

15

>60%

7

8

11

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA
KOMUNÁLNYCH ODPADOV PODĽA
ZÁKONA Č. 329/2018 Z. Z. § 4

Obec Moravské Lieskové
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 zverejnený
podľa §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní

20 01 39 plasty

13 740 kg 20 01 21 ortuť.žiarivky

30 kg

Osoba

Adresa

Nedoplatok
v EUR

20 01 01 papier

22 972 kg 20 01 26 oleje

110 kg

Duga Vladimír

N.Teslu 3, Piešťany

210,84

20 01 02 sklo

18 970 kg 20 01 27 farby

2 230 kg

Ižáková Danka

Moravské Lieskové

382,84

Jamborová Božena

Moravské Lieskové 180

162,05

Královič Pavol

Moravské Lieskové 104

376,02

20 01 40 kovy

3 740 kg 20 01 36 vyr.zariad.iné

2 652 kg

20 01 03 VKM

1 660 kg 20 01 10 textil

2 189 kg

Mašková Helena

Moravské Lieskové 594

239,94

20 01 35 vyr.zar.

1 160 kg 20 01 23 vyr.zar.obsah

1 290 kg

Mazurová Blažena

Hurbanova 136/10,
Stará Turá

242,22

Mizeráková Elena

Moravské Lieskové 631

179,07

Popelka Róbert

Moravské Lieskové 1151

324,10

SHR Ing. Vincent
Holubec

Gaštanova 2, Bytča

1 302,08

Ščípová Alena

Moravské Lieskové 148

200,00

Taraba Štefan

Dlhá 85/4, Sokolovce

575,33

Valachová Mária

Moravské Lieskové

231,25

Veselá Ružena

Moravské Lieskové 677

398,88

Zemanová Eliška

Nové Mesto nad Váhom

210,83

Zigo Vladimír

Moravské Lieskové 536

454,12

obsah.
nebezpeč.časti

chlórﬂuór. uhľovod.

SPOLU vytriedené zložky: 70 743 kg

20 03 01 zmesový KO

20 03 07 objem.odpad

344 230 kg

125 680 kg

SPOLU komunálny odpad:
469 910 kg + 70 743 kg = 540 653 kg
Výpočet: 70 743 : 540 653 = 0,1308 x 100 = 13,08 %
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
v obci Moravské Lieskové za rok 2018 je 13,08 %
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MATRIKA

ŠTATISTIKA POHYBU OBYVATEĽOV
V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ
ROK 2018

za obdobie 1 - 3/2019
Noví občiankovia
Dominik Paulina
Viliam Gašparík
Jakub Valach
Filip Horňák
Matej Paľo

Matej Tomek
Aneta Miková
Adrián Podolan
Soﬁa Jošticová

Počet obyvateľov k 31.12.2018 – 2527
Z toho: 1285 – mužov
1242 – žien
Priemerný vek obyvateľa – 43,15 rokov

Životné jubileá
70 rokov
Ján Ochodnický
Ľudovít Dedík
Jaroslav Štefánik
Mirko Zelko
Božena Zemková
Mária Holáňová
Mariana Janegová
Jarmila Kukučová

Mária Pastorková
Anna Chovancová
Oľga Pašková
Antónia Pavolková

75 rokov
Jaroslav Hargaš
Vlasta Malíčková

91 rokov
Mária Podhradská

80 rokov
Ing. Ján Straka
Ján Jurák

Počas roka 2018 sa v našej obci
narodilo 14 detí
zomrelo 25 obyvateľov
k trvalému pobytu sa prihlásilo 51 obyvateľov
z trvalého pobytu sa odhlásilo 43 obyvateľov

90 rokov
Jozef Slovák
Ján Švehla
Jaroslav Švacho

92 rokov
Jozef Jakubík
94 rokov
Jozef Sahaj

85 rokov
Augustín Podolan
Odišli spomedzi nás ...
Rudolf Švikruha - 68
Oľga Sahajová - 85
Štefan Breznický – 75
Elena Bušová – 82
Anna Malíčková - 84

Ján Podolan – 58
Richard Tangelmayer – 78
Jaroslav Štefánik – 45
Božena Heliová - 73

INFORMÁCIE PRE OBČANOV MORAVSKÉHO LIESKOVÉHO
OHĽADOM KANALIZÁCIE A ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD
Keďže sa blížime k termínu spustenia prevádzky kanalizácie a čističky odpadových vôd, pripravili sme pre vás predbežné informácie. Samotný ,,kolaudačný proces“ a následné spustenie prevádzky je náročné, a nevieme ešte zverejniť detailnejší termín možnosti napájania domácností. Preto prikladáme zoznam krokov,
ktoré mu budú predchádzať.
Postup od odovzdania diela až po pripájanie občanov na jednotnú kanalizačnú sieť
1. Po dokončení stavby a vykonaní komplexných skúšok stokovej siete, prečerpávacích staníc a čistiarne odpadových vôd zhotovitelia odovzdajú a obec preberie stavbu.
2. Obec požiadala okresný úrad - štátnu vodnú správu o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu. Po kladných vyjadreniach dotknutých orgánov, účastníkov konania
a správcov inžinierskych sietí vydá kolaudátor kolaudačné rozhodnutie s určením skúšobnej prevádzky zvyčajne na 12 mesiacov.
3. Po začatí skúšobnej prevádzky majitelia nehnuteľností požiadajú stavebný úrad (obec)
o povolenie na drobnú stavbu - kanalizačnú prípojku. Po kladnom rozhodnutí sa môžu pripojiť na už vopred zrealizované odbočky verejnej kanalizácie. Odbočky boli zrealizované pre nehnuteľnosti, ktoré v čase poskytnutia nenávratného
ﬁnančného príspevku mali pridelené súpisné číslo, kolaudačné rozhodnutie alebo právoplatné stavebné povolenie.
4. Informácie k budúcej realizácii prípojok
■ Súčasťou každej prípojky bude kanalizačná revízna šachta, ktorá sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie
5
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CIRKEV

bude priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť na trase prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do
kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
■ Kanalizačná prípojka nebude môcť byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do
žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do
kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je
potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
■ Do kanalizačnej prípojky sa nebude môcť prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových
čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie, došlo
by k upchatiu stôk, znefunkčneniu prečerpávacích staníc a havarijnému stavu na čistiarni
odpadových vôd.
Zákaz bude platiť aj pre jednorazové vypúšťanie septikov do kanalizačnej siete
a prečerpávacích staníc!
5. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určí výšku ceny stočného, v prepočte za 1 m³ vyčistenej odpadovej vody. Po odsúhlasení ceny na základe schváleného „Všeobecného záväzného
nariadenia“ majitelia nehnuteľností začnú uhrádzať stočné.
Obec bude občanov všetkými dostupnými prostriedkami informovať, keď sa bude možné začať pripájať na kanalizáciu. Rovnako bude na obecnom úrade v tom období pripravený presný manuál všetkých potrebných krokov.
Róbert Palko, starosta obce

ĎALŠIE DAROVANIE KRVI V NAŠEJ OBCI

25. marca 2019 sme mali v Moravskom Lieskovom pomerne veľkú účasť na jednom
z najušľachtilejších podujatí. Darovania krvi
na obecnom úrade sa zúčastnilo celkovo
až 35 občanov a ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Z nich na základe dotazníka
a kontrolných vyšetrení odborníci z Národnej transfúznej služby v Trenčíne odporučili
24 vhodných darcov. Aj tentokrát sme mali
takých, ktorí sa rozhodli darovať životodarnú tekutinu po prvýkrát. Bolo ich až 5.
Ďakujeme všetkým za ochotu poskytnúť
svoju krv pre zdravotné účely a záujem
pomôcť pri záchrane života mnohých ľudí.
Pretože nikto z nás nevie, kedy sa ocitne na
druhej strane, a aj on bude urgentne potrebovať krv od darcu. Možno sa vám to raz
vráti…
Mgr. Monika Kusendová

„VSTAL PÁN, KRISTUS, NÁDEJ MOJA“
Nech vám všetkým zaznieva plesajúci hlas cirkvi slovami, ktoré tento starodávny hymnus vkladá na pery Márie Magdalény, prvej, čo vo Veľkonočné ráno stretla vzkrieseného Krista. Bežala za ostatnými učeníkmi a s radostným srdcom im
oznámila: „Videla som Pána“ (Jn 20,18). Aj my, potom, čo sme prešli púšťou pôstu a dní utrpenia, dnes víťazne voláme.
„Vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!“.
Každý kresťan znovu prežíva skúsenosť Márie Magdalény. Je to stretnutie, čo mení život: stretnutie s jedinečným mužom,
ktorý nám dáva zakúsiť plnosť Božej dobroty a pravdy. Vyslobodzuje nás zo zlého, nie nejakým povrchným, chvíľkovým
spôsobom, ale radikálne, uzdravuje nás v plnosti a navracia nám našu dôstojnosť. Preto Mária Magdaléna nazýva Ježiša
„moja nádej“, pretože on bol ten, kto jej umožnil znovu sa narodiť a daroval jej novú budúcnosť, život dobrý a slobodný od
hriechu. „Kristus moja nádej“ znamená, že každá moja túžba po dobre v ňom nachádza skutočnú možnosť: s ním môžem
dúfať, že sa môj život stane dobrým a plným, večným, pretože sám Boh sa priblížil natoľko, že vstúpil do našej ľudskej
prirodzenosti.
Avšak i Mária Magdaléna, tak ako ostatní apoštoli, musela vidieť Ježiša, odmietnutého predstaviteľmi národa, zatknutého,
bičovaného, odsúdeného na smrť a ukrižovaného. Muselo byť neznesiteľným vidieť stelesnené Dobro podriadené ľudskej
zlomyseľnosti, Pravdu vysmievanú klamstvom, Milosrdenstvo zranené pomstou. Zdalo sa, že Ježišovou smrťou zlyhala nádej tých, čo mu dôverovali. Avšak táto nádej sa nikdy úplne nestratila: predovšetkým v srdci Panny Márie, Ježišovej matky,
ostal horieť plamienok i v temnotách noci. Nádej v tomto svete je nezlučiteľná s tvrdosťou zla. Nie je to len múr smrti, ktorý
jej kladie prekážky, ale ešte oveľa viac skutočností, vyhrotených nenávisťou, pýchou, klamstvom a násilnosťou. Ježiš prešiel
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týmto smrteľným sprisahaním, aby nám otvoril cestu vedúcu do Kráľovstva života. V jednej chvíli sa zdalo, akoby bol Ježiš
premožený: tma zahalila svet, Božie ticho bolo totálne, a zdalo sa, že slovo nádej je úplne zbytočné.
A zrazu, ráno prvého dňa po sobote, je hrob prázdny. Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne, iným ženám a učeníkom. Viera sa
rodí ešte viac živá a silnejšia ako kedykoľvek predtým. Už nepremožiteľná, pretože je postavená na rozhodujúcej skúsenosti: „Smrť a život sa stretli v obdivuhodnom zápase. Pán života bol mŕtvy, ale teraz, živý, triumfuje“. Znaky zmŕtvychvstania dosvedčujú víťazstvo života nad smrťou, lásky nad nenávisťou, milosrdenstva nad pomstou: „Hrob živého Krista;
sláva vzkrieseného Krista; a anjeli, ktorí sú jeho svedkami; šatka a jeho plachty“.
Ak Ježiš vstal z mŕtvych, preto – ale iba preto – sa udialo niečo skutočne nové, čo mení stav človeka a sveta. Preto je Ježiš
ten, komu môžeme úplne dôverovať. Nielen jeho posolstvu, ale práve Jemu, pretože ako vzkriesený už nepatrí do minulosti, ale je prítomný dnes, živý. Kristus je osobitným spôsobom nádejou a útechou pre každého človeka, kedykoľvek
a kdekoľvek.
Požehnanú Veľkú noc!
Eduard Lazo, katolícky farár

HROMNICE – MILOSŤ BOŽIA JE NA DOSAH PRE KAŽDÉHO

Vážení čitatelia!
Nie tak dávno celý kresťanský svet slávil sviatok, ktorý sa ľudovo nazýva „Hromnice“. V ľudovej tradícii sa používa porekadlo, naznačujúce, že dni sú opäť o niečo dlhšie: „Na Hromnice – o hodinu více.“ Samotný ľudový názov tohto sviatku má
však pohanský podtext. V rímskokatolíckej cirkvi sa v chrámoch posväcujú sviečky, tzv. „hromničky“, ktoré majú domácnosť celý rok chrániť počas búrok a hromobitia.
Kresťanský názov tohto sviatku oﬁciálne znie: „Predstavenie Pána“. Alebo tiež „Očisťovanie Panny Márie“. Resp. tiež „Zasvätenie Pánovi“. Je to v podstate názov odvodený od udalosti, o ktorej pojednáva samotný evanjelista Lukáš v 2. kapitole,
historicky nadväzujúcej na starozmluvný príkaz, zapísaný v Leviticu 12, 1 – 8:
1 - Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 - Hovor s Izraelcami: Ak žena počne a porodí chlapca, sedem dní bude nečistá; tak dlho
bude nečistá ako pri mesačnej nečistote. 3 - Na ôsmy deň má byť obrezaná predkožka chlapca. 4 - Tridsaťtri dní ostane
žena doma kvôli svojmu očisteniu od krvi, nedotkne sa ničoho posvätného a do svätyne nevstúpi, kým neuplynú dni jej
očisťovania. 5 - Ak porodí dievča, dva týždne bude nečistá ako pri mesačnej chorobe a šesťdesiatšesť dní zostane doma
kvôli svojmu očisteniu od krvi. 6 - Keď uplynú dni jej očisťovania, či už pre syna alebo dcéru, prinesie kňazovi do vchodu
svätostánku jednoročné jahňa na spaľovanú obeť a holúbä alebo hrdličku na obeť za hriech. 7- Ten nech ho obetuje
pred Hospodinom a vykoná za ňu obrad zmierenia; potom bude čistá od svojho krvotoku. To je zákon o rodičke, či ide
o chlapca alebo dievča. 8 - Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, jedno na spaľovanú
obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vykoná za ňu obrad zmierenia, bude čistá.
Viera Izraela spočívala v presvedčení, že pôrodom sa žena stáva kulticky (nábožensky) nečistou. Pre nás to nie je príliš
logické, ale pre starovekého človeka pôrod patril do sféry nečistého. Práve krvácanie a ďalšie sprievodné znaky staroveký človek vnímal ako dočasné fenomény smrti. Všetko, čo dočasne alebo aj trvalo súviselo so smrťou, nemohlo prísť do
kontaktu so svätými vecami. Chránila sa takto Božia posvätnosť – nič nečisté nesmelo vstúpiť pred Božiu tvár. A zároveň
sa takto chránil aj život rodičky – nič nečisté pred Bohom nemohlo obstáť a ostať nažive.
Opätovné rituálne prijatie rodičky do bohoslužobného spoločenstva bolo možné až po uplynutí zákonom určenej lehoty.
Zápalná obeť predstavovala obeť vďačnosti Bohu za narodenie dieťaťa. Položme si otázku, aké obete vďačnosti voči Bohu
za svoje deti, resp. vnúčatá prinášame dnes my? Je našou
obeťou to, že si ich necháme pokrstiť? Je našou obeťou ich
prihlásenie na náboženstvo a konﬁrmáciu? Je našou obeťou
čas strávený s nimi a čítanie biblických príbehov? Že sa s nimi
modlíme? Že s nimi hovoríme o Bohu? Že v nedeľu ráno vstaneme a ideme s nimi do chrámu? Druhá obeť – obeť za hriechy bola zase potrebná k znovunastoleniu kultickej čistoty.
Čomu nás teda táto, snáď aj málo známa stať Písma Svätého
dnes chce naučiť, bratia a sestry? Sú to dve veci: skazenosť
človeka a Božie opatrenie proti tomu.
Skazenosť človeka. Keď sa dívame na našu padlú prirodzenosť – pri počatí, narodení, od materského lona až po rakvu,
všade nesie dvojakú známku: bezmocnosť a poškvrnu. Na to
sa niekedy aj zabúda uprostred lesku, okázalosti, elegancie,
bohatstva a nádhery ľudského života. Nuž a ľudská myseľ je
dosť chytrá na to, aby vymýšľala rôzne spôsoby, ako prikryť
túto svoju nahotu a pokoru. Preto sa snaží ozdobovať, pozlacovať a vzbudzovať dojem sily a slávy, ale všetko nadarmo.
V Žalme 51, 7 čítame: „Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka.“ Človek, ak chce byť čistý, musí
byť očistený zmierujúcou krvou nášho Pána.
Tento Boží zákon myslí aj na chudobných, ktorí si nemohli
dovoliť priniesť ako obeť jahňa. Vtedy stačili aj dva holúbky
7
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a hrdličky. Tým akoby sa chcelo povedať jedno: „Milosť Božia je na dosah pre každého.“ Nielen pre vyvolených, či pre bohatých. Očisťujúca a zmierujúca krv je na dosah aj tomu najnižšiemu, najchudobnejšiemu a najslabšiemu. Ak je to takto,
potom nikto nemôže mať výhovorku: „Ježišova zmierujúca krv bola mimo môjho dosahu.“ Každého takého sa potom
môžeme spýtať: „Ako bližšie by ti ešte Kristova krv mala byť?“
„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (R 10, 9). Bratia a sestry,
spasenie je tu pre každého. Môžeme ho dosiahnuť úplne, bez akéhokoľvek vlastného úsilia alebo našej zásluhy. Sviatok „Predstavenia a zasvätenia Pána“ ako aj „Očisťovania Panny Márie“ je pre nás trvalým pozvaním, aby sme sa sýtili
vzácnou milosťou nášho Pána Ježiša Krista. On nás učinil bohatými pre časnosť i pre večnosť. On dal zo seba všetko, čo
láska môže dať, aby sme my mali všetko. Vzdal sa svojho svätého šatu, aby tak zahalil našu hriešnu, zahanbujúcu nahotu.
Zomrel, aby sme my smeli mať život. Z výšin neba zostúpil k nám dolu na zem, do ľudskej chudoby a biedy, aby nás vytrhol
z padlej ľudskej prirodzenosti a dal nám slávu u Otca, akú má aj On. Kiežby nás táto veľká Kristova milosť viedla k tomu,
aby sme sa Mu stále viac a bez výhrad oddávali a Jemu boli vďační za život i za večnosť!
ThDr. Peter Maca, ev. a. v. farár

KARNEVAL

Tak ako každý rok, aj tento sme mali v škole karneval. Uskutočnil sa posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami,
1. marca 2019. Žiaci si doma zhotovili alebo kúpili masky, ktoré neskôr predviedli v telocvični. Deťom sa rozdali čísla a išli
v kruhu prezentovať svoje masky. Porota bola zložená z učiteľov. Tento rok bol veľký počet hromadných masiek (najmä
na druhom stupni) a niektorí mali naozaj veľmi kreatívne nápady. Nezvyčajné bolo, že sme mali na karnevale aj našich
najmenších kamarátov z materskej školy. Po prezentovaní masiek sme sa išli všetci zabávať (tancovať).
Po zábave prišlo vyhodnotenie. Všetci v napätí čakali na to, kto vyhrá. Vyhodnocovanie bolo veľmi ťažké, lebo všetci žiaci
mali veľmi pekné a kreatívne masky. Nakoniec sa až štyri masky umiestnili na 1. mieste.

FAREBNÝ TÝŽDEŇ
Táto zábavná súťaž sa uskutočnila v našej škole od 11. 2. do
15. 2. 2019. Bol to týždeň, kedy sa deti tešili do školy, preto
by sme boli radi, keby takýchto aktivít bolo viac. Deti mali
za úlohu obliecť si danú farbu vo forme oblečenia. To znamená, že ak chceli, mohli si obliecť farebné tričká, nohavice a iné. Ale pozor! Oblečenie muselo mať farbu, ktorá bola
určená na daný deň. V pondelok modrá, v utorok zelená,
v stredu ružová, vo štvrtok červená a v piatok oranžová.
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MAREC S KNIHOU

Pri príležitosti Mesiaca knihy sme vo vestibule školy nainštalovali výstavu kníh. Z nich si mohli naši žiaci vybrať a zakúpiť tú, ktorá ich oslovila. Táto výstavka sa tešila záujmu
žiakov od najnižších ročníkov až po tie najvyššie. Sme radi,
že aj v dnešnej modernej dobe sa deti spolu so svojimi rodičmi pri knihách zastavujú, listujú a objednávajú ich.

Zápis do materskej školy

Zápis sa uskutoční v budove ZŠ v Moravskom Lieskovom
v dňoch 06.05.2019-10.05.2019 od 9.00 do 16.00 hodiny.
K zápisu si treba priniesť rodný list dieťaťa

Noc s Andersenom

29. marca si deti prvého stupňa užili populárno-náučnú Noc s Andersenom. Je to medzinárodný projekt zameraný na
rozvoj čitateľskej gramotnosti. Do našej školy zavítal aj spisovateľ Peter Gärtner, ktorý deti oboznámil so svojou knihou
O čertovi Kolofónovi. Večer s posunutou večierkou deťom spestrilo tiež bábkové divadielko a pátranie po tajuplných indíciách v priestoroch pozhasínanej školy pred rozprávkou na dobrú noc.

NOVÝ PROJEKT ŠKOLY A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Pamätnica osobností 2019 úspešne odštartovala divadelným predstavením
Spoločný projekt Spojenej školy Moravské Lieskové, miestnej evanjelickej cirkvi a vznikajúceho občianskeho združenia
Spoločnosť Jozefa Hollého, zameraný na upevňovanie kolektívneho povedomia o významných osobnostiach regiónu
i celej vlasti pod názvom Pamätnica osobností 2019, sme začali napĺňať na pôde školy v pondelok 11. marca.
So žiakmi 6., 7. a 8. ročníka, pod patronátom triednych učiteľov, sme navštívili derniéru divadelného predstavenia Slnko
v zatmení na doskách nitrianskeho divadla Andreja Bagara. Obsahom predstavenia bol zdramatizovaný životopis veľkej
osobnosti slovenských národných dejín Milana Rastislava Štefánika. Počas viac ako trojhodinového predstavenia sme
mali možnosť dozvedieť sa mnohé zaujímavosti zo života tohto človeka v súvislosti s vtedajším spoločenským a politickým dianím. M. R. Štefánik, tak ako my všetci, bol „len“ človekom, ale veril v ideál národnej slobody Slovákov. Pre ňu obetoval prakticky všetko i seba samého. Naši žiaci so záujmom sledovali udalosti, súvisiace so životnými peripetiami človeka,
ktorý stál v čele osamostatnenia našej krajiny a formovania národnej slobody Slovákov v dejinách 20. storočia.
Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu mala naša mladá generácia možnosť pochopiť, v čom je podstata národného cítenia človeka a sila ľudských osobností v budovaní života pre budúcnosť národov! Chráňme si svoje, ale nie na úkor iných.
Mgr. Jana Lacková, riaditeľka Spojenej školy Moravské Lieskové
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o súťaž, ktorá sa opiera o všeobecné vedomosti žiakov. Do
súťaže sa zapojilo spolu 20 druhákov, tretiakov a štvrtákov.
Z nich viac ako polovica, získala titul Všetkovedko. Najlepšie
z nich, na 5. mieste v rámci Slovenska, sa umiestnili Viktória
Ema Macová z 2. A a Adrián Kusenda z 3. B. Veľmi nás teší,
že súťaž získava na popularite a úspešným žiakom srdečne
blahoželáme!
Dňa 6. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo
recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy. Do okresného kola postúpili dve žiačky, z prvého stupňa Soﬁa Černá
a z druhého stupňa Nikol Černá. Tešíme sa z ich úspechov.!
21. marca 2019 sa 54 šikovných matematikov prvého až
ôsmeho ročníka našej školy zapojilo do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže KLOKAN. Všetci zúčastnení žiaci
už tradične s chuťou riešia zaujímavé a graﬁcky príťažlivo
spracované úlohy. Tešíme sa z úspechov našich žiakov!
ZŠ s MŠ Moravské Lieskové

ÚSPECHY A OLYMPIÁDY
Dňa 30. 1. 2019 sa traja žiaci 5. ročníka našej školy po úspešnom zdolaní úloh školského kola matematickej olympiády
zúčastnili kola okresného. Žiaci riešili počas 120 minút tri
pomerne náročné matematické úlohy a snažili sa zapísať
čo najpresnejšie svoje myšlienkové pochody pri ich riešení.
Za správne zapísaný postup riešenia a výsledok mohli získať
maximálne 18 bodov. Úspešným riešiteľom súťaže sa stal
ten, kto dosiahol 9 bodov a viac. Našu školu reprezentovali
Marek Zemaník, Daniel Gašparík a Lea Horváthová. Daniel
Gašparík so ziskom 15 bodov skončil na 2. mieste a titulom
úspešná riešiteľka sa môže pochváliť aj Lea Horváthová.
Žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.
Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy zmerali sily
v celoslovenskej súťaži Všetkovedko. Ako dobre vieme, ide

AKO KAROL L. ZACHAR DOSTAL NÁŠ KROJ NA TELEVÍZNE OBRAZOVKY
Režisér a herec Karol L. Zachar
miloval slovenskú dedinu, jej
folklór, kroje, zvyky. Chcel, aby
sa zachovalo to najkrajšie, čo je
v nej ukryté. Keď bol v kúpeľoch
v Piešťanoch, chodil po okolitých
dedinách a hľadal staré veci do
svojich ﬁlmov. Neobišiel ani našu
obec, navštívil viaceré domácnosti. Československá televízia
vtedy odkúpila od našich obyvateľov kroje, tkané obrusy, podchlebáky, lavice, stoličky, opálky,
riečice, kolovraty, hrable, vidly,
rebríky, jarmá….
Zavítal i k Černým, kde veľmi obFilm Škriatok, v našom kroji Anna Lišková
Ukážkovo ustrojené, na mieste
divoval starodávnu bránu. Teta
všetky zhyby, nenájdete na nich
sa zadivila: „Čo sa vám len móže
veru žiadnej chyby.
na takej haraburde lúbit?“ Na dvore s nimi dosť dlho debatoval. Odvtedy vždy, keď videli
Mária Korytárová a Anna
ﬁlm, v ktorom hral, spomínali: „To je ten herec s nezvyčajným hlasom, čo bol u nás.“ Navštívil
Lišková cestou z kostola
aj Korytárovcov, od ktorých ČST zakúpila ženské kroje a kolovraty. Často chodieval k rodine
Jána Lišku.
Filmovanie
Annu Liškovú r. Čičkovú pozval na natáčanie ﬁlmu Škriatok (1974), kde strojila hercov do lieskovských krojov. V záverečnej
scéne ﬁlmu dokonca aj účinkovala. Len náhodne sa richtár v hre volá Lieskovan, sťa by bol z Lieskového.
Vo ﬁlme Kamenný chodníček (1985) tiež účinkujú herci v našich krojoch.
Každé Vianoce môžeme tieto hry Fera Urbánka v réžii Karola L. Zachara sledovať v televízii.
Nie každá dedina sa môže popýšiť tým, že jej kroj učaril režisérovi natoľko, aby ho použil ako kostýmy až v dvoch ﬁlmoch.
Vďaka tomu môžu všetci na televíznych obrazovkách vidieť ako náš lieskovský kroj má vyzerať.
Ľubica Kusendová
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Ako Lieskovania riskovali, aby zachránili novomestských židov
Každoročne v januári udeľuje Izrael titul Spravodlivý medzi národmi. Ide o ocenenie ľudí nežidovského pôvodu za príspevok k záchrane židov pred holokaustom. Skutočnosť, že i v našej obci boli
ľudia, ktorí by si zaslúžili takéto vyznamenanie, dokazuje aj nasledovný príbeh.
Rodina Tausovcov bývala v Novom Meste nad Váhom. V roku 1944 z obavy o svoje životy opustili
svoj domov a ukryli sa v Moravskom Lieskovom u rodiny Štefana Černého v „Popelkéch mlynoch.“
Manželia Tausovci s malou dcérkou Júliou a brat pána Tausa tu strávili asi dva mesiace v izbičke,
ktorá mala celý deň zastreté okná. Von vychádzali len večer po zotmení.
Černý Štefan
Jedného dňa brat pána Tausa ochorel. Ako s ním ísť k lekárovi, aby nik neodhalil, že ukrývajú židov?
Nuž, naložili plný voz hnoja, zapriahli kone, pán Taus si obliekol staré sedliacke šaty a stiahol širák
tak nízko, aby mu nebolo dobre vidno tvár. Takto sa s ním Štefanov syn Ján vybral k lekárovi MUDr. Jánovi Krištofíkovi,
ktorý mal ordináciu vo vilke vedľa školy (dnešnej základnej umeleckej školy). Vyložil ho u lekára, zašiel s vozom na pole za
dedinou, kde hnoj zložil. Cestou späť vzal chorého od lekára zasa k nim domov.
Quittnerovci (rodičia pani Tausovej) vlastnili liehovar a bývali v Novom Meste nad Váhom. Po Štefanovej dcére Anne, ktorá
tam chodila do meštianky, občas posielali niečo na prilepšenie.
Jedného dňa prišiel obecný bubeník „krivý Ján Miko“ Černým oznámiť, že ich niekto udal. Dozvedel sa to v obecnom
dome. Večer sa teda Tausovci bez dcérky presunuli na bošácke kopanice. Nasledujúci deň tam však vypukli veľké boje.
Odišli do Chocholnej, kde všetci traja prečkali až do konca vojny ukrytí v zemiakovej jame.
Julku hneď ráno po odchode rodičov zaviezli Černých k Ševčovičovcom do Bziniec pod Javorinou. Keď pominulo nebezpečenstvo, vzali ju opäť k sebe do Lieskového. Po oslobodení sa vrátili Tausovci po Julku. Priniesli aj vlniak, ktorý Černých
požičali pani Tausovej, aby neprechladla pri presune do Bošáce. Poďakovali im za to, že i vďaka nim prežili vojnu. Veľmi
si vážili ich pomoc. Neváhali podeliť sa s nimi o svoj príbytok, hoci tým riskovali svoje životy. Veď kto zachráni jediný život,
akoby zachránil celý svet.
Rodičia pani Tausovej také šťastie nemali. Zostali v Novom Meste nad Váhom, boli deportovaní do koncentračného tábora, kde zahynuli.
Tausovci si zmenili svoje priezvisko na Tomášek. Júlia sa neskôr vydala za Oldřicha Hofbauera zo Šancov, bývali v Novom
Meste nad Váhom.
Spomienky Anny Šimovcovej, rodenej Černej
Spracovanie: Ľubica Kusendová; Úpravy: Monika Kusendová

„Na tri krále“
KOLEDOVANIE, KOSTOLNÍK A GAZDINÁ
Sviatok Troch kráľov mi rok čo rok prináša spomienky na obdobie kolied „medzi roky“ v čase môjho detstva, ale aj mladosti. Zároveň si spomeniem na humorný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia, ktorý ostal v pamäti mnohých starších
Lieskovanov dodnes.
„Koledáši“ chodili v tejto zostave: kňaz oblečený v kňazskom rúchu, dvaja miništranti tiež oblečení v patričnom úbore,
organista, kostolník a dvaja mechári, ktorí nosili vrece na zrno, lebo súčasťou koledného okrem peňazí bolo aj zrno. Plné
vrece sa vždy nechalo v niektorom dome a potom niektorý gazda vrecia pozvážal na faru.
Samozrejme, že koledu čakali v každom dome čisto upravenom, upratanom a aj osadenstvo domu bolo odeté najlepšie
ako sa dalo.
Raz sa stalo jednej gazdinej, že seba akosi nestihla dosť zavčasu obriadiť. Treba vedieť, že vtedy takmer všetky ženy nosili
ešte kroj. Najspodnejšou odevnou súčiastkou ženského kroja bol konopný rubáč. Proces vyzliekania znečisteného a obliekania čistého rubáča podliehalo prísnej norme, že žena nemôže byť celkom nahá. Tak sa znečistený rubáč sťahoval
zhora od podpazúch cez boky dole k zemi a čistý sa súčasne naťahoval cez vztýčené ruky na telo. Bola to obdivuhodná
„mordovačka“, lebo dekoračná časť rubáča s červeným činovaťovým pásom bola tesná a tak posun po tele brzdila. Ďalším problémom tejto výmeny rubáča bol čas a miesto „úkrytu“. Najčastejšie to bývalo za pitvornými dverami, keď bola
gazdiná v dome sama.
Tak sa stalo, že žena čakajúca koledu sa za pitvornými dverami práve pasovala s rubáčmi, keď voľným vchodom už vchádzali koledníci do domu. Posledný išiel kostolník, takže zatvoril pitvorné dvere. Kto by si bol čo i len pomyslel, že nový rok
začne pre kostolníka viac ako zaujímavo! Ochotne a rád pomohol gazdinej z rubáča i do neho. A ak ho napadla nejaká
hriešna myšlienka, iste sa z nej v novom roku vyspovedal…
Božena Adamicová

Úsmevný príbeh z Francie
Bolo to dávno, keď ľudia z Moravského Lieskového chodili pracovať do Francie. Tak tam aj náš občan, ktorý býval na „Treťom hornom konci“, chodil ako sezónny robotník. Raz sa vybral s partiou do reštaurácie na obed. „Ako sa dohovoríme, keď
nevieme po francúzsky?“ „Nebojte sa, ja toľko viem hovoriť.“ Keď si sadli ku stolu, prišla čašníčka a pýtala sa po francúzsky,
čo si prajú. A ten náš Lieskovan hovorí: „La polievku.“ Čašníčka o chvíľu priniesla polievku. O chvíľu sa zasa ozval: „La šniclu
a zemiaky!“ Čašníčka bola ešte pri stole, keď ten Lieskovan vravel: „No vidíte, že viem po francúzsky.“ Nuž mu odpovedala:
„Keby som ja nebola Slovenka, tak neviem, ako by ste si vypýtali obed.“
ID
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VEĽKÁ NOC KEDYSI V NAŠEJ OBCI
Takto o nej píše Martin Rázus v románe Svety
Pred veľkonočnými sviatkami roboty. Ženy orýpu odutý maz na stenách, vymažú ho hlinou a blatom. Potom nalíčia chalupy nabielo, frknúc do toho i trochu svetličky. I zem v svetlici sa vymaže a urovná ako dlaň. Anna vezme štetec a ťahá linaj
za linajou rovnučko ako lineárom. Pri zemi pod sporákom robí to červenou, modrou i zelenou farbou.
„Čo to robíš dievča?“ prekvapí ju Paľko.
„Obrovnávam.“
„Maliarka,“ všíma si mládenec čistej práce.
„A vajcia budete farbiť?“
„Ako by nie?“
„A čím? Máte farby?“
„Máme!“ červenie sa Anna pozorne maľujúc
ďalej. „Cibuľové šupy, ozimina načo sú?“
Beňo rád by vedieť, ako to hotujú a krášlia. Nevidí však mnoho. Vajcia dajú do hrnkov, a keď
z nich vyberú, sú červené, zelené, žlté i modré.
Vo Veľkonočný pondelok je hneď za rána veselo. Chlapci chodia s korbáčikmi z vŕbového
prútia po šibákoch. Aj oblievajú. To je však už
nová móda. I Paľko zájde do Holúšov pokropiť Aničku. Na stole sa smejú koláčiky, fľaška
hriatej a v košíčku vrchom krásne maľované
vajíčka.
„Aké sú pekné,“ vezme si z nich mládenec
a obracia na všetky strany. „A ako ste to len mohli tieto strapaté lístky vymyslieť?“
„Veľmi ľahko,“ vysvetľuje Anna. „To sa vajce otočí švihuľovým lístím a v tenkej handričke dá sa do farby.“
Prídu i iní chlapci pošibať dievčatá. Niektorí i oblejú.
„Kedysi bolo veselšie,“ spomína vdovica natešená, že sa jej domu dostáva toľko pocty. „Neoblievalo sa. To len teraz. Ale
si chlapci zobrali muziku. Zahrali dievčaťu, vykrútili ho a vyhodili do tla. Za to bolo niekoľko vajec alebo rezeň slaniny. Ak
ktorú obišli, bolo zle. Nebola vzácna. Všetko sa už mení…“

OCENENIE NÁŠHO OBČANA
Pocta a medaila pre Jozefa Dedíka
V rámci slávnostného programu Javorina, Javorina, 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a pravidelného stretnutia podjavorinských rodákov sa 20. januára 2019 v MsKS
v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo oceňovanie osobností z rôznych oblastí spoločenského života, ktoré svojou dlhoročnou prácou zviditeľnili región Podjavoriny. Z našej
obce už boli vyznamenaní viacerí občania. Ďakovný list za celoživotnú obetavú prácu v dychovej hudbe Bučkovanka a propagáciu ľudovej hudby podjavorinského kraja
doma i v zahraničí tento rok dostal nenápadný, tichý a skromný pán Jozef Dedík. Na
ocenenie ho navrhlo občianske združenie Javor.
Narodil sa 30. januára 1942 v Moravskom Lieskovom. Po skončení základnej školy nastúpil do učilišťa v Trenčíne, kde zároveň navštevoval hudobnú školu - hru na trúbku.
Po návrate z učilišťa začal hrávať v domácej kapele Dolinári. V roku 1974 v nej prevzal
funkciu kapelníka. Pod jeho vedením prijala hudba zakrátko dnešný názov Bučkovanka. Ako kapelník pôsobil až do roku 1998.
Od roku 1968 až dodnes sa venuje vyhľadávaniu, propagácii a úpravám ľudových
piesní z podjavorinského regiónu. Jeho „ľudovky“ obohatili nielen repertoár Bučkovanky, ale aj iných dychových hudieb. Uprednostňuje v nich menej náročnú úpravu, čím sú
jeho skladby dostupné najmä amatérskym súborom. Vďaka
tomu sa ľudová hudba z nášho kraja stala známa aj v Česku,
Rakúsku, Holandsku, Francúzsku. Desiatky ľudových piesní
v jeho úprave i jeho vlastné skladby zaznievajú aj v programoch Slovenského rozhlasu a televízie. Je členom Združenia dychových hudieb Slovenska, členom Zväzu skladateľov
dychových hudieb Slovenska. Za prínos a šírenie dobrého
mena podjavorinského regiónu a vďaka jeho kultúrnym klenotom mu bola v r. 2002 udelená pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a v r.2012 medaila
Daniela Licharda za zásluhy v oblasti kultúry.
ZDZ
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VYZNAMENANIA OD PREZIDENTA
Ocenení aj dvaja čestní občania Moravského Lieskového
O tom, že i v našej obci nájdeme ľudí, na ktorých právom môžeme byť hrdí, sa presviedčame neustále. Či už ide o jej
rodákov, alebo tých, čo tu majú svoje korene, sú ukážkou toho, že počiatky veľkých talentov niekedy treba hľadať na
skromnejších miestach, v skromnejších podmienkach. Také sú aj príbehy Dušana Mitanu a Josefa Abrháma.
8. januára 2019, pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky, prezident Andrej Kiska ocenil tridsať významných
osobností spoločenského a kultúrneho života. Na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v koncertnej sále Slovenskej
ﬁlharmónie v bratislavskej Redute, sa zúčastnili i predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda vlády Peter Pellegrini, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková a poslanci Národnej rady SR.
Prezident sa podľa vlastných slov rozhodol oceniť „skutočných lídrov, ukazujúcich, ako prekonávať prekážky a inšpirovať
ostatných. Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrániť a rozvíjať identitu Slovenskej republiky.“ A my môžeme s hrdosťou konštatovať, že medzi takých patria aj naši dvaja čestní občania.
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy pre Josefa Abrháma
Poznáme ho z ﬁlmov ako „Vrchní, prchni“ či „Marečku, podejte mi pero!“ alebo slávneho seriálu „Nemocnice na kraji města“ a niektorí z nás vedia aj to, že jeho dedkom bol moravskolieskovský evanjelický farár Jozef Hollý.
Český herec so slovenskými koreňmi, ktorého mama bola dcérou Jozefa Hollého, a držiteľ Českého leva sa k Moravskému
Lieskovému stále hlási a našu obec navštívil už viackrát.
Prezident Slovenskej republiky mu začiatkom tohto roka udelil štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, za
mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a ﬁlmového umenia a za všestranný rozvoj vzťahov medzi
Českou republikou a Slovenskou republikou. Za pána Abrháma ocenenie prevzala jeho neter Katarína Holá.
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy pre Dušana Mitanu
Väčšina z nás si ho zrejme vybaví vďaka čiastočne autobiograﬁckému dielu „Môj rodný cintorín“, spätému práve s Moravským Lieskovým. No okrem toho sa ešte pomerne nedávno, v roku 2006, dostal s románom „Zjavenie“ do ﬁnále literárnej
ceny Anasoft litera. „Dušan Mitana je kultovým spisovateľom pre viacerí generácie. Jeho poviedky, novely a romány
majú v sebe prvky napätia, hyperboly i tajomstva, nechýbajú v nich erotické motívy, ani náboženské problémy bytia,“
odznelo pri jeho tohtoročnom oceňovaní.
Prezident Slovenskej republiky mu v januári tohto roka udelil štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, prozaickej tvorby a literárnej činnosti. Za pána Mitanu ocenenie prevzala jeho
dcéra Naďa Mitanová.
Mgr. Monika Kusendová; Zdroj: teraz.sk, topky.sk, Dušan Mitana

Naďa Mitanová

TV FOLKLORIKA - kvaková polievka a beneše s makom

V uplynulom roku našu obec navštívil štáb TV Folklorika.
Natáčal do svojho programu Ľudová kuchyňa varenie tradičných jedál z Moravského Lieskového. Členky FSk Kasanka Mária Geržová, Anna Filipková, Blažena Kopúňová,
Jozefína Mičová, Dana Žákovicová a Mária Zámečníková
pripravovali kvakovú polievku a beneše s makom, ktoré
už pomaly upadajú do zabudnutia. Na dobre rozpálenom
„šporheli“ sa varilo i pieklo jedna radosť.
Pri natáčaní bolo veru veselo. Hlavne, keď začali spomínať na
dávnu históriu a úsmevné príbehy zo života. Výsledok svojej
kulinárskej práce zavŕšili zaspievaním lieskovských žartovných piesní. Polievka i beneše sa vydarili, a tak si pochutnal
celý štáb. Na koštovku zabalili i redaktorke tejto relácie.
Rodine Zámečníkovej patrí vďaka za poskytnutie priestorov
na prípravu týchto jedál našich starých materí.
FSk Kasanka
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TVORIVÁ SÚŤAŽ - „Náš lieskovský kroj“
Malá Kasanka sa nám úspešne rozrastá. Má už 22 členov – 11 dievčat a 11chlapcov.
Jeden z nácvikov bol venovaný aj nášmu kroju. Deti sa naučili pomenovať jeho jednotlivé časti. Dozvedeli sa, čo je rubáč,
ako vyzerajú rukávce, akých farieb bývajú zástery. I to, že biela nariasená nezošitá sukňa sa nazýva kasanka a naša folklórna skupina nesie jej názov. Zistili, že mužská modrá vesta oblečená na bielej košeli sa volá prucel, modrým nohaviciam sa
kedysi hovorilo gace a chlap na hlave má mať širák. A samozrejme, muži i ženy nosili obuté čižmy.
I keď vystupujú ešte všetci v detských krojoch, tí väčší sa už tešia na ten dospelácky.
Do súťaže „Náš lieskovský kroj“ sa zapojilo päť detí. Rebeka Nešťáková, Hanka Nešťáková a Soﬁa Černá zhotovili kresby.
Víťazstvo právom prináležalo Simone Hargašovej a Petrovi Hargašovi za bábiky oblečené vo vlastnoručne vyrobenom
ženskom a mužskom kroji.
Ľubica Kusendová

Víťazi Simona Hargašová a Peter Hargaš

Kresba Rebeky Nešťákovej

VIANOČNÉ TRHY
Predvianočná pohoda v Moravskom Lieskovom
V sobotu 15. decembra 2018 sa v kultúrnom dome konali
vianočné trhy, ktoré boli predzvesťou, že sa nezadržateľne
blížia najkrajšie sviatky roka. Vianočnú náladu vytvárala
sála voňajúca ihličím s vyzdobenými stánkami, rozsvieteným vianočným stromčekom a v neposlednom rade spev
kolied v podaní viacerých hudobníkov a súborov.
Vianočné trhy svojím umeleckým pásmom otvorili naši
škôlkari. Nasledovalo predstavenie tanečného odboru ZUŠ
z Moravského Lieskového. Po nich sa predstavil DFS Turanček zo Starej Turej. K príjemnej atmosfére prispela domáca
FSk Kasanka, ktorá vystupovala aj so svojimi šikovnými najmladšími členmi. Popoludnie spestril i heligonkár Dominik
Minárik z Melčíc. Večer vyvrcholil nádherným vianočným
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koncertom DH Drietomanka. Za zvukov dychových nástrojov a zvonivých hlasov spevákov sme sa nechali unášať v ústrety Vianociam.
Predajcovia v stánkoch ponúkali oblátky, med, medovinu, sviečky a ozdoby z včelieho vosku. Nechýbali výrobky z dreva, knihy, bižutéria, či rôzne vianočné dekoračné
predmety. A aké by to boli vianočné trhy bez chutného
občerstvenia v podobe cigánskej pečienky alebo vianočného punču?
Najkrajšia na celom podujatí bola skutočnosť, že sa nám
aspoň na chvíľu podarilo stretnúť a pozastaviť sa, aj napriek predsviatočnému zhonu, množstvu práce a povinností.
Ďakujeme všetkým organizátorom, ale aj účastníkom, že
prispeli ku krásnej predvianočnej atmosfére a pomohli
vyčarovať aspoň na chvíľu pohodu a pokoj v našich srdciach.
Ľubica Kusendová a Monika Kusendová

SVIATKY POKOJA A RADOSTI
Namiesto predvianočného stresu koledovanie
Ten pocit, ktorý sme zažívali zas a znova, keď sme videli dojaté tváre so slzami v očiach a úsmevom na perách, nenahradí nič. Prinášať radosť Vianoc do ľudských sŕdc je naším poslaním, akékoľvek odmeny sú nepodstatné.
Už si ani presne nepamätám, kedy sme s touto tradíciou začali. No na tom nezáleží. Podstatné je, že dnes si už Vianoce
bez koledovania nevieme predstaviť. Vďaka nemu sú plné jedinečných zážitkov, ktoré bežne nezakúsime. Bez neho by to
neboli tie pravé sviatky pokoja a radosti. Dúfame, že nielen pre nás, ale aj pre vás ostatných.
Každý rok si vyhradíme na tieto krásne tradície dva, prípadne tri dni pred Vianocami. Chodievame stála zostava troch
dievčat. Oblečieme sa do krojov, na ne prehodíme ešte vlniaky, aby sme nezmrzli a ide sa. Vždy predtým trocha stresujeme, pretože spravidla ostáva málo času na preskúšanie. A my zrazu zisťujeme, že rok je naozaj dlhá doba a pamäťové
šuplíky zaseknutejšie. No keď už máme za sebou niekoľko domov, získame istotu a začíname si užívať tradičnú sviatočnú
atmosféru.
Onedlho máme v nohách niekoľko kilometrov, žalúdky preplnené, hlasivky vytrasené, ale ešte stále to ide. Dva lampáše
cestou zhasli a jeden sa rozbil. Tak ideme po tme. Cestou
zažívame veci, ktoré by jeden nevymyslel. Napríklad uja,
ktorý sa vymkol a musel liezť do vlastného domu oknom.
Nejakého podivína, vyskakujúceho z kontajnera. Alebo ľudí,
ktorí nám tak veria, že už sa ani nepýtajú, prečo sme si sami
odomkli bráničku. Väčšinou sú veľmi zlatí – dojatí, usmiati,
niektorí sa ku nám pridávajú, spievajú spolu celé rodiny –
starí, mladí i deti a niekedy začne kvíliť aj pes. Zrazu vidíte,
ako málo stačí, aby boli ľudia šťastní len tak.
A pohostinní sú až-až. Prútený košík je plný všakovakých
dobrôtok – koláčiky, sladkosti, domáce klobásky, či tlačenka.
O alkohole ani nehovoriac. Ale keď toľko chodíte, smejete sa,
spievate, zvládnete všetko. Až keď máte za sebou túto nádhernú párdňovú „šichtu“, niekedy okolo jednej nadránom
pred Štedrým dňom, tak sa aj vy môžete uložiť do postele
a Vianoce začnú i pre vás doma, v kruhu rodiny.
Mgr. Monika Kusendová

OD DENÁRA PO KORUNU
Alebo čím sa platilo kedysi nielen
v Moravskom Lieskovom
Múzeum v Moravskom Lieskovom už tradične otvára svoje
brány každú poslednú nedeľu v mesiaci. Nebolo tomu inak
ani na sklonku roka, 30. decembra 2018, keď sa v ňom konala
výstava starých mincí a bankoviek.
Starodávne mince
Návštevníci mohli medzi mincami obdivovať dokonca aj
rímske denáre. Peknú expozíciu tvorili platidlá z čias Rakúsko-Uhorska, najviac ich bolo z obdobia vlády Františka
15
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Jozefa I. Nasledovali mince, ktoré boli v obehu v období 1. ČSR, Slovenského štátu, ČSSR, ČSFR a SR. Koruny a haliere z rôznych období (1893 – 2005) tvorili najväčšiu časť vystavených mincí.
Historické bankovky
Unikátnou bola tisíckoruna z roku 1902, na ktorej je uvedená jej hodnota až v deviatich jazykoch. Po rakúsko-uhorských
bankovkách nasledovala dvadsaťkoruna z 1. ČSR, päťkoruna z Protektorátu Čechy a Morava, československé koruny z rokov 1946 – 1988 (nechýbala ani bankovka s kolkom) a slovenské koruny.
Vkladné knižky v minulosti
K výstave patrili aj vkladné knižky z čias po 2. svetovej vojne a potvrdenka o uskutočnení výmeny peňazí z roku 1945, keď
sa uskutočnila menová reforma.
Bez vás by to nešlo
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám zapožičali svoje mince a bankovky. Vďaka nim sa nám podarilo pripraviť takéto zaujímavé podujatie. Plánujeme i v budúcnosti organizovať podobné výstavy a budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí
aj vďaka vám. Čiže, ak máte doma nejaké historicky cenné veci, prípadne cenné informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Ľubica Kusendová

Výlet Lieskovanov do Vysokých Tatier
Ľadový dóm na Hrebienku, turistika a krásy zimnej prírody

V jedno sobotňajšie februárové ráno, keď sa teplota v obci Moravské Lieskové pohybovala okolo bodu mrazu, sme vyrazili
na výlet do našich najvyšších hôr. Účastníci zájazdu od prvej chvíle v autobuse naordinovali príjemnú a veselú atmosféru.
Výletu sa 9. februára 2019 zúčastnilo 78 cestujúcich rôznej vekovej kategórie, pričom najstarší účastník mal 77 rokov. Profesionálny vodič plynulou a bezpečnou jazdou zvládol 254 km a doviezol nás do cieľa v Starom Smokovci (985 m. n. m.).
Niektorí nastúpili na pozemnú lanovku zo Starého Smokovca na Hrebienok. Tí zdatnejší sa vybrali po zelenej turistickej
značke na Hrebienok a zvládli 2,5 km s prevýšením 280 m. Všetkých nás privítala biela náruč tatranskej prírody v nadmorskej výške 1285 m. Pred nami sa týčili skalnaté končiare Vysokých Tatier a nekonečný výhľad na Nízke Tatry až po Kráľovu
hoľu.
Pozreli sme si dominantu, prenesenú do ľadového unikátu. Ľadový dóm na Hrebienku sa tento rok niesol v štýle Baziliky sv.
Petra v Ríme s Berniniho kolonádou. Na majstrovskom diele
sa podieľalo sedemnásť sochárov zo Slovenska, Česka, Poľska,
Walesu a USA. Na stavbu sa použilo viac ako 225 ton ľadu. Autorom sklenených vitráží je sklár a dizajnér Achilleas Sdoukos.
Zaujímavosťou je, že jeho babička pochádzala z Moravského
Lieskového.
Pomalým tempom, keďže každý krok po šmykľavom teréne si
bolo treba premyslieť, sme sa vybrali na Rainerovu chatu. Zľadovateným a zasneženým chodníkom sme prešli (niektorí si
radšej sadli a zviezli sa ako malé deti na šmykľavke) okolo vodopádov Studeného potoka až k Bilíkovej chate (1255 m. n. m.)
a potom sme sa vrátili na Hrebienok. Odtiaľ sme sa pozemnou
lanovkou dostali späť do Starého Smokovca, kde nás už čakal
autobus. Pri odchode sa nám na rozlúčku naskytol krásny pohľad na slnkom zaliate štíty Tatier.
ZDZ

Výstava výrobkov zo slamy
V nedeľu 24. februára 2019 si návštevníci nášho múzea mohli pozrieť okrem stálej expozície zo života našich predkov aj
výrobky zo slamy našej ľudovej umelkyne Anny Švehlovej. Od jej narodenia uplynulo práve začiatkom februára 110 rokov.
I keď už dávno nie je medzi nami, jej nádherné dekoratívne predmety stále zdobia naše domácnosti.
Netradičné využitie slamy
Anna Švehlová sa venovala poľnohospodárstvu i chovu dobytka a hydiny. Keďže sa nevydala, bývala spolu s bratom a jeho
rodinou. Jedného dňa doniesla jej neter, ktorá navštevovala dievčenskú školu, nedopletený výrobok zo slamy. Toľko ho
prezerala, až si povedala, že to predsa musí dokázať upliesť i ona. Nebolo to jednoduché, no techniku pletenia sa jej po16
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darilo zvládnuť. Okrem šikovných rúk a trpezlivosti bola potrebná aj veľká dávka fantázie a predstavivosti, vďaka ktorej
dokázala vyčariť zo slamy rôzne predmety.
V lete vychádzala do polí, aby sa zásobila dostatkom slamy. Najvhodnejšia bola ražná, pretože je najdlhšia a najpevnejšia.
Nachodila sa po chotári, pretože u nás sa raž málo pestovala. Zberala časť od kláska po prvé kolienko. Potom ju dobre vysušila. Pred spracovaním slamu namáčala do teplej vody, aby bola ohybná, nelámala sa a dala sa napájať. Často pracovala
dlho do noci, pretože namočená slama sa musela spracovať. Vytvárala z nej rôzne dekoratívne a zvykoslovné predmety od
výmyslu sveta. Ruky, stvrdnuté od ťažkej poľnohospodárskej práce, dokázali s citom vykúzliť také jemné výrobky.
Výstava
Návštevníci mohli obdivovať vázy, fľaše s pohárikmi, taniere, misky, košíky, vtáčiky, fajky, korbáče, klobúky, váhy, úľ, bábiku,
dožinkový kôš, množstvo vianočných ozdôb… Niektoré veci
sa však zachovali už len na fotograﬁách – kolíska, domček so
záhradkou…
Do neveľkých priestorov múzea sa zmestilo nielen množstvo prekrásnych predmetov zo slamy, ale i vysoký počet
návštevníkov. Neuveriteľnou náhodou zbierka obsahovala
práve symbolických 110 výrobkov Anny Švehlovej. Všetkým
majiteľom vystavovaných umeleckých výtvorov chceme touto cestou poďakovať za zapožičanie. Vďaka ich ochote sme
si mohli pripomenúť tvorbu tejto výnimočnej ženy, ktorá žila
v našej obci.
Ľubica Kusendová

Deti netere Boženy Zelkovej poďakovali organizátorke
výstavy kyticou kvetov

UKONČENIE FAŠIANGOV

Ako sme v Moravskom Lieskovom
pochovávali basu

Popolcová streda je už tradične koncom fašiangov – obdobím veselia
a hodovania. V duchu zvykov našich predkov sa spája so symbolickým
pochovávaním basy. A my sa pomaly presúvame k náročnejšej etape –
štyridsaťdňovému pôstu, ktorý je prípravou na Veľkú noc. V Moravskom
Lieskovom sme dodržali túto tradíciu aj tento rok.
V sobotu 2. marca 2019 sa pri kultúrnom dome zišli zábavy i jedlachtiví občania, aby si viacerí užili poslednú veselicu tejto zimy. Fašiangovú zábavu
spojenú s pochovávaním basy i zabíjačkou.
Od poobedia sa mohli tešiť na množstvo zabíjačkových špecialít z neďalekej Bošáce, ako napríklad
klobásky, jaternice, huspeninu, zabíjačkovú kašu, ale i na
súťaž o najlepšiu domácu
pálenku, spojenú s degustáciou. O skutočnosti, že im to
naozaj stálo za to, svedčali
aj dlhé rady ľudí čakajúcich
vonku na rôzne fašiangové dobroty. Alebo aj napriek
chladnejšiemu počasiu sediacich na lavičkách či postávajúcich a veselo si spievajúcich pri hudbe harmoniky.
17
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Vo večerných hodinách sa niektorí presunuli do priestorov kultúrneho domu, kde im do tanca zahrala miestna kapela
Amysband. A posledná zábava týchto fašiangov sa rozbehla naplno! Trvala ešte aj dlho potom, keď o desiatej večer symbolicky pochovali basu. Zabávalo sa naplno a vo veľkom počte takmer do rána bieleho. No a takto sme dali zbohom zimnému obdobiu plnému veselia. Tešíme sa na to ďalšie o rok!
Mgr. Monika Kusendová

V PREDVEČER MDŽ SME HODNOTILI

7. marca 2019 sme si slávnostne prestreli stoly v osvetovom dome, kde sme sa stretli na výročnej členskej schôdzi Jednoty
dôchodcov v Moravskom Lieskovom.
Po úvodnej hymne nášho klubu sme prešli k oﬁciálnej časti programu. Zhodnotili sme našu činnosť za uplynulý rok
a urobili sme predbežný plán činnosti na rok nasledujúci. Ako vždy, aj teraz sme si kvetom pripomenuli okrúhle výročia
narodenín našich členov. Medzi inými aj najstarších našich členov – deväťdesiatnikov – pánov Jozefa Slováka a stále veľmi
aktívneho Jaroslava Švachu.
Na záver nášho slávnostného popoludnia sme si pozreli program poetickej scény divadielka Galéria z Nového Mesta nad
Váhom. Bolo to pásmo veselého rozprávania, pesničiek a tancov z myjavských kopaníc „Zbjérali zme slifki aj belički…“ Obsah vystúpenia nám bol veľmi blízky. S účinkujúcimi sme si aj zaspievali a s dobrým pocitom pekne prežitého dňa sme sa
vrátili do svojich domovov.
Eva Kucková

STRETNUTIE VČELÁROV
ZO SZV Bošáca združuje pod spoločným názvom včelárov z obcí Moravské Lieskové, Trenčianske Bohuslavice, Nová Bošáca, Bošáca a Zemianske Podhradie.
Organizáciu tvorí 79 členov.
Dňa 10. marca 2019 sa uskutočnila v obci Moravské Lieskové v osvetovom dome
výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 44 včelárov a 4 hostia. Pozvanie na schôdzu prijal za obec Moravské Lieskové starosta obce Róbert Palko
a funkcionári ZO SZV Trenčín Ivan Štefánek, ZO SZV Nové Mesto nad Váhom Ing.
Andrej Potfaj a Miroslav Habr, ktorý mal na výročnej členskej schôdzi prednášku
na tému všeobecné včelárstvo.
Na zasadnutí sa hodnotil rok 2018, bola predložená hodnotiaca, hospodárska
a revízna správa. Tiež prebehli voľby výboru ZO na ďalšie volebné obdobie.
Starosta obce Moravské Lieskové sa v diskusii prihovoril včelárom, poprial im
dobrú včelársku sezónu a veľa úspechov v ich záslužnej práci.
Ivan Drobný

Lieskovskí hasiči bilancujú uplynulý rok
Dobrovoľný hasičský zbor obce Moravské Lieskové
Jednotka DHZO disponuje hasičským automobilom DA IVECO DAILY, Opel Combo, motorovou striekačkou PS-12, elektrickým kalovým čerpadlom, elektrocentrálou Gude 6700,
motorovou pílou STIHL a kompletne vybaveným prívesným protipovodňovým vozíkom. Je
vyzbrojená technickými prostriedkami ako elektrocentrála, elektrické kalové čerpadlo, motorové kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, prenosné osvetlenie, protipovodňové bariéry
a set náradia.
DHZO pracuje v zložení Kucharovic Vladimír, Janiga Marián, Černý Anton, Korytár Peter, Černý Pavol, Ševčík Tomáš, Pavlík Adrián, Kaššovic Tomáš, Podolan Martin a Kička Peter. Aj v roku
2018 bola naša jednotka v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek zaradená do druhej kategórie B. Na základe tohto zaradenia jednotka DHZO musí
byť kompletne vystrojená a vyzbrojená ochrannými a technickými prostriedkami na vykonávanie tejto zásahovej činnosti. Na zabezpečenie výkonu dostala dotáciu, za ktorú boli zakúpené: ľahký zásahový odev 1
ks, tričká 15 ks, zásahová prilba 5 ks, hasiaci prístroj práškový 2
ks, zásahová prúdnica TURBO 1 ks, statické lano 30m 1ks, dopravné kužele 4 ks a záchranársky batoh 1ks.
Štatistika zásahov DHZO
Na území Moravského Lieskového v roku 2018 naša jednotka vykonala 21 zásahov, z toho 4 pri požiaroch a 17 technických zásahov (10 bolo pri rozvoze vody v čase sucha). Pri
požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby, na ich
likvidáciu bolo použitých približne 2 000 l vody.
Dobrovoľný hasičský zbor Moravské Lieskové
Dobrovoľný hasičský zbor eviduje 45 členov. V uplynulom
18
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roku pomáhal obci pri príprave a organizovaní podujatí, zúčastnil na rôznych akciách ako asistenčná hliadka: 20. 1. 2018
školský ples, 10. 2. 2018 pochovávanie basy, 30. 4. 2018 stavanie mája, 2. 6. 2018 MDD, 22. – 24. 6. 2018 hudobný festival Na
plný dych, 29. 7. 2018 Javorina, 11. 8. 2018 dožinky, 15. 12. 2018
vianočné trhy.
Posledná rozlúčka s Denisom Černým
V mesiaci október náš zbor postihla smutná udalosť, keď nás
navždy opustil dlhoročný člen Denis Černý. V DHZ pôsobil
celých 30 rokov. Členovia DHZ ho odprevadili na poslednej
ceste. Česť jeho pamiatke.
Bc. Radoslav Pavlík

Zo života kolkárskeho klubu Moravské Lieskové
Žijeme športom i kultúrou - naše aktivity za posledné mesiace
Celoročná aktivita členov Kolkárskeho klubu Moravské Lieskové je známa nielen členom nášho občianskeho združenia,
ale aj občanom, ktorí sa radi prídu zabaviť na rôzne spoločenské akcie poriadané v areáli Kolkárne v Moravskom Lieskovom.
Pravidlom je, že v septembri začínajú súťaže kolkárskych líg.
Dedinská kolkárska liga prebieha od 13. 10. 2018 do 11. 5. 2019.
Táto súťaž je pre hráčov, ktorí s kolkárskym športom začínajú, ale aj hráčov pokročilých, ktorí hrajú vo vyšších súťažiach v rôznych slovenských kluboch. V súčasnosti máme 50
hráčov v ôsmich družstvách. Dedinská liga je tiež odrazovým
mostíkom pre hráčov do vyšších súťaží.
Od 19. 9. 2018 do 3. 4. 2019 sme hrali súťaž 3.ligy Trenčianskeho krajského kolkárskeho zväzu.
V tejto súťaži sme sa dlhodobo udržiavali na peknom 2. mieste, no posledné nevydarené zápasy nás posunuli na konečné 4. miesto. Víťazom 3. ligy je družstvo TKK EX-TRÉM-ISTI
Trenčín, o druhú priečku nás pripravilo svojimi vynikajúcimi
výkonmi družstvo KK Hustra Uhrovec „B“ a tretí v celkovom
hodnotení skončili hráči z BKK Bánovce nad Bebravou „B“.
V mestskej kolkárskej lige v Novom Meste nad Váhom, ktorá
prebiehala od 20. 10. 2018 do 6. 4. 2019 sme si pekné 2. miesto
v silnej konkurencii udržali, čo je najlepší náš výsledok v tejto
súťaži. Prvú priečku si dlhodobo udržiavalo a aj skončilo víťazne družstvo TORPÉDO a tretie miesto patrí hráčom tímu
DUFFNERS.
Na majstrovstvách kraja v roku 2018 nás reprezentovali hráči
vo svojich kategóriách:
Dorastenci: Černý Michal (3.miesto), Radoš Branislav (5.
miesto)
Juniori: Ševčík Tomáš (2. miesto), Paulina Michal (5. miesto),
Paška Tomáš (7. miesto)
Seniori: Malíček Dušan (11. miesto), Bača Ján (25. miesto)
Muži: Radoš Peter (32. miesto)
Ženy: Radošová Eva (4. miesto), Korytárová Andrea (5. miesto)
Na majstrovstvá Slovenska postúpili:
Dorastenci: Černý Michal (18. miesto)
Juniori: Ševčík Tomáš (14. miesto), Paulina Michal (26. miesto),
Paška Tomáš (31. miesto).
Poriadame rôzne kultúrne a športové akcie. V roku 2018 sme
zorganizovali turnaj „Memoriál Jána Machovica“, na ktorom sa zúčastnili hráči z rôznych tímov Slovenska, ale aj hráči spoza hraníc. Pre verejnosť sme pripravili zábavu „Jánske
ohne“, poskytli sme priestory a pomohli s priebehom súťaže
„Moravskolieskovský kotlík“.
Koncom roka sa uskutočnil „Vianočný turnaj dvojíc“. V kategórii zmiešané dvojice vyhrali Hubčíková Gabriela a Paška
Tomáš (obaja za TKK Trenčín), v kategórii voľné dvojice Bango Jaroslav a Vajer Michal (hráči KK Pobedím) a v žiackej kategórii Kratochvíl Adam a Kratochvíl Jozef (Nové Mesto nad
Váhom).
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Aj v roku 2019 pokračujeme v aktívnej činnosti. Po skončení súťažného ročníka 2018 – 2019 pre členov nášho klubu
pripravujeme ukončenie sezóny s oﬁciálnym vyhlásením
výsledkov jednotlivých súťaží a odmenenie úspešných hráčov, ktorí reprezentovali náš klub a obec Moravské Lieskové.
Na majstrovstvách kraja 2019 nás reprezentovali:
Muži: Bača Miroslav (26. miesto)
Ženy: Radošová Eva (3. miesto)
Seniori: Malíček Dušan (14. miesto), Bača Ján (15. miesto)
Juniori: Černý Michal (8. miesto)
Každoročná zábava organizovaná naším klubom „Jánske
ohne“ sa bude konať v priestoroch kolkárne 29. júna. Aj
tento rok je pre vás pripravená skvelá hudba na počúvanie
aj do tanca, chutný guláš a iné maškrty, pre smädných pivo,
ale aj alko a nealko. Pripravujeme rôzne súťaže pre deti
a nebude chýbať vatra s Janom.
„Memoriál Jána Machovica“, turnaj určený tak pre proﬁ
hráčov ako aj amatérov, sa bude konať od 2. do 6. júla
na kolkárskych dráhach nášho klubu. Prihlásiť do súťaže
sa môžete po spustení prihlasovacieho formuláru na našej
stránke www.kkml.sk.
Po dohode z organizátormi súťaže vo varení gulášu „Moravskolieskovský kotlík“ aj tento rok pomôžeme s priebehom
tejto populárnej súťaže.
Okrem uvedených súťaží, turnajov a spoločenských akcií
poriadaných v priestoroch našej kolkárne, sa zúčastňujeme
na turnajoch poriadaných kolkárskymi klubmi na Slovensku a v Čechách.
Žiadna z uvedených akcií by sa nedala uskutočniť, ak by náš klub nemal toľko skvelých členov, ktorí sú ochotní pomôcť
pri organizovaní jednotlivých súťaží a spoločenských akcií, pomôcť pri úpravách a údržbe celého areálu kolkárne. Treba
vyzdvihnúť aj úspešnú reprezentáciu v klubových súťažiach a turnajoch.
DM

DOBRÁ SPRÁVA PRE FUTBALOVÝCH PRIAZNIVCOV
Vďaka pridelenej dotácii vo výške 10 000 eur v projekte
SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ a spolupráci kompetentných má Moravské Lieskové lepšie vybavené futbalové ihrisko.
Jeho areál sa môže pochváliť novou tribúnou s kapacitou
83 miest na sedenie.

Pre porovnanie môžete vidieť na fotograﬁách, ako vyzerala „tribúna“ kedysi, a na akú sa môžeme tešiť dnes. Dúfame, že prispeje k zlepšeniu futbalovej atmosféry i výkonov
hráčov.
Redakcia

„Tribúna“ v minulosti, zápas TJ Družstevník Moravské Lieskové TJ Sokol Potvorice
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FUTBALOVÁ SEZÓNA
SA ZAČALA
Prvý zápas
na domácej pôde
Naše futbalové A-mužstvo odohralo prvý zápas jarnej časti
sezóny na domácom ihrisku 24. marca 2019 proti mužstvu TJ
Hrachovište.
Zápas skončil remízou
1:1. Oba góly padli z jedenástok v druhom polčase. O jediný gól nášho
mužstva sa postaral Pavol Zámečník. Domácich
prišli povzbudiť fanúšikovia všetkých vekových
kategórií. Držíme palce,
aby ďalšie zápasy skončili naším víťazstvom.
Ľubica Kusendová

Vylosovanie TJ ISKRA Moravské Lieskové
Jar 2019
Dospelí
8.liga NM

Dátum

St. žiaci
5.liga „JUH“

24.3.

Hrachovište

D

15,00

Voľno

31.3.

Brunovce

V

15,00

Voľno

7.4.

Lubina

D

16,00

Voľno

14.4.

Lubina kop.

V

16,00

Voľno

21.4.

Bzince p. /Jav.

D

14,30

Turá Lúka

V

10,30

28.4.

Hôrka n. /Váhom

V

17,00

Modrová

V

14,00

5.5.

Nová Bošáca

D

17,30

Pobedim

D

15,00

12.5.

Hrašné

D

17,30

Potvorice

V

10,30

19.5.

Stará Lehota

D

15,00

Beckov

D

12,30

26.5.

Lúka

V

17,30

Tr. Bohuslavice

V

15,00

2.6.

Považany

D

17,30

Kočovce

D

15,00

9.6.

Voľno

Nové Mesto n. /Váhom

V

10,30

15.6.
Sobota

Dolné Srnie

D

17,30

Voľno

DOMA: Príchod hráčov hodinu pred zápasom!!!
VONKU: Odchod vždy určí vedúci mužstva. Odchádza sa od Reštaurácie IKÁŠ.
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ŠPORT

TJ Iskra Moravské Lieskové vás pozýva na jarnú časť futbalovej sezóny 2018/2019
Pokračujeme v súťaži s tromi mužstvami - prípravka, žiaci
a muži. Futbalisti prípraviek sa budú snažiť udržať a bojovať
ďalej v rámci našej skupiny OBFZ Trenčín JUH na 1. mieste.
Žiaci pokračujú po zimnej prestávke na 2. mieste a muži na
8. mieste. Veríme, že nám i nová tribúna prinesie víťazné zápasy a spokojných fanúšikov.
V rámci jarného náboru detí na futbalový krúžok a našu
futbalovú prípravku sme v spolupráci so základnou školou
usporiadali v stredu 20. marca 2019 šiesty ročník futbalového turnaja tried. Turnaj je rozdelený pre mladších žiakov 1.
stupňa a starších žiakov 2. stupňa. So žiakmi 1. ročníka si prišli zahrať futbalový zápas i deti z materskej školy. Triedy medzi sebou súperili o putovný pohár, medaily a diplomy. Tento rok získali putovný pohár na prvom stupni žiaci 4. triedy
1. stupeň víťaz 4. trieda
a na 2. stupni žiaci 5.A. Dievčatá sa zapojili súťažou MISS PENALTA (streľba cez celé ihrisko do prázdnej brány), ktorú v rámci 1. stupňa vyhrala žiačka 3.B triedy Klárka Pankuchová. Na
druhom stupni bola najpresnejšia žiačka 7. triedy Vaneska Petláková. Žiaci jednotlivých tried spoločne s učiteľmi vytvorili
vynikajúcu atmosféru. Prestávky medzi zápasmi spestrili krásnymi vystúpeniami žiaci umeleckej z tanečného odboru ZUŠ
pod vedením pani učiteľky
Moniky Gáborovej.
Tešíme sa na jarnú sezónu
a srdečne pozývame fanúšikov nielen na domáce futbalové zápasy.
TJ Iskra

2. stupeň - víťaz 5. B
1. stupeň víťaz 4. trieda

miss penalta 1. stupeň

odovzdanie putovného pohára 2. stupeň - 5.B

3.B
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKY
Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.

Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce tvoje dobré večný pokoj našlo
a viac ťa už nič nebolí.
Už niet návratu ani nádeje,
len cestička k tvojmu hrobu
nás k tebe zavedie.

Dňa 25. februára 2019 sme si pripomenuli
štvrté výročie úmrtia nášho manžela, otca
a dedka Jána Boora.
S láskou spomína manželka Viera,
dcéra Dana a syn Jaroslav s rodinami.

Dňa 8. februára 2019 uplynulo päť rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Elena Oprchalová.
S láskou spomína dcéra Blažena s rodinou.

Slza v oku a v srdci zostal len žiaľ…
Dňa 13. marca 2019 uplynuli tri roky, čo nás
navždy opustil manžel, brat a ujo
Milan Gerža.
S láskou spomína manželka,
sestra s rodinou a synovci.

Odišli ste, už vás niet medzi nami,
v našich srdciach stále žijete spomienkami.
V marci uplynul rok, čo nás
opustila pani
Felka Štefániková
a v auguste to bude desať
rokov od večného odchodu
pána Martina Štefánika.
Ďakujem za spomienku tým,
kto ste ich poznali.
Syn Ján s priateľkou Anežkou.

Odišiel si v jeden krásny deň,
nepovedal si ani zbohom, už viac neprídem.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 11. februára 2019 uplynulo päť rokov
od úmrtia
Rudolfa Kopúna z Hôrky nad Váhom.
S láskou spomínajú dcéra Marta,
dcéra Evka s celou rodinou
a syn Rudko s rodinou.

Človek odchádza,
ale všetko krásne po ňom zostáva…
Dňa 5. februára 2019 sme si pripomenuli
nedožité
110. narodeniny našej ľudovej umelkyne
Anny Švehlovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú príbuzní a známi.

S tichou spomienkou ku hrobom chodíme,
pri plameni sviečok na vás myslíme.
Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budete navždy žiť.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 19. februára 2019
uplynulo trinásť rokov, čo nás
navždy opustila naša mama
Viera Miklánková
a dňa 21. mája 2019 uplynie
rok, čo nás opustil náš otec
Štefan Miklánek.
S úctou a láskou spomína dcéra Viera s rodinou
a synovia Vlastimil, Štefan a Ľuboš s rodinami.

Dňa 28. mája si pripomenieme 30. výročie
úmrtia nášho drahého zosnulého
Jozefa Zámečníka.
S úctou spomína manželka Mária,
dcéra Mária a synovia Peter a Jozef
s rodinami.

ÚSMEV NESTOJÍ NIČ
v znechutení a smútku je potechou
a pre každú bolesť je prirodzeným liekom.
Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť,
pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.
Obohacuje toho, kto ho prijíma,
bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva.
Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná.
Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel
a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.

Keby si stretol niekoho,
kto nemá pre teba úsmev, aj keď naň čakáš,
buď veľkorysý a obdaruj ho svojím úsmevom ty.
Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje, ako ten,
kto ho nemá pre iných.
Jan Werich

Úsmev prináša šťastie do domu,
v starostiach je oporou,
je citlivým prejavom priateľstva.
V únave prináša odpočinok,
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