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zadarmo

„Zišli sa tu „domáce’’ tváre, na ktorých bolo vidieť, že sa tešia nielen
na hudobný zážitok, ale aj obyčajné stretnutie a štebotanie so susedmi,
priateľmi, známymi. Zúčastnili sa však aj tí zo širšieho okolia
či z Nemecka, Holandska alebo Rakúska.“

ZOMREL DUŠAN MITANA
Vo veku 72 rokov nás
opustil náš rodák a známy spisovateľ
„Zvolil si ťažšiu cestu slobodného umelca, neraz
naplnenú
osamelosťou,
existenčnými
problémami, nepokojom pri hľadaní
zmyslu písania a poslania
autora. Jeho tvorba nebola
hra so slovami či s fantáziou, vychádzal zo svojho
najhlbšieho vnútra. Dnes
sa dielo tohto mága slova
uzavrelo..“
Takto zareagovalo na jeho nečakané úmrtie Literárne informačné centrum. Rovnako aj prezident Andrej Kiska sa
na jeho adresu vyjadril nasledovne: „Odišla legenda. Bude
nám veľmi chýbať.“
pokračovanie na str.10

PRÍBEH AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
Moravské Lieskové u Paulínov
K napísaniu tohto príbehu ma inšpirovala fotograﬁa na
Facebooku, kde bola zobrazená pomaľovaná čakáreň na
autobusovej zastávke u Paulínov.
Ako sme dochádzali do školy
V čase, keď sme chodili do školy na Plevovec a Bučkovec
(v r. 1955 – 1960), autobusová zastávka u Paulínov zriadená
nebola. Chodili sme na zastávku na Plevovec, čo bolo pre
nás ďaleko. Pretože nás v tom čase bolo veľa školopovinných detí v tejto lokalite a naši rodičia tiež denne cestovali
do práce i na nákupy, podali na ČSAD žiadosť o zriadenie
autobusovej zastávky u Paulínov.
Zriadenie zastávky, ktorá cestovala
Po určitej dobe ČSAD ich žiadosti vyhovela a zastávka bola
zriadená. To sa však nepáčilo tým obyvateľom, ktorí bývali
kúsok poniže a žiadali zastávku na „Mičéch moste“. A tak
sa začalo presúvanie zastávky – večer bola u Paulínov, ráno
na „Mičéch moste“. Tak to trvalo niekoľko dní. Ráno sme
nevedeli, kde nás bude zastávka čakať, kam pôjdeme na
autobus. Po čase sa situácia vyriešila a zastávka mala svoje
pevné miesto.
pokračovanie na str. 16
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„Každý deň prežívajte tak akoby bol tým posledným vo vašom živote.“
(Giovanni Bosco)
Leto je obdobím, na ktoré sa azda všetci tešíme! Obdobím oddychu, dovoleniek a pre mládež aj dlho očakávaných prázdnin. Obdobím, kedy majú všetky stretnutia, podujatia, akcie svoje neopakovateľné čaro. Obdobím, keď každý jeden deň
má šancu, aby sme ho prežili naplno!
Aj u nás v obci sme už stihli „odpáliť“ leto hneď dvomi skvelými podujatiami – festivalom Na plný dych, ktorý nám môže
závidieť aj širšie okolie a tradičnou obľúbenou zábavou na kolkárni Jánske ohne. Aj o nich sa dočítate na nasledujúcich
stránkach Moravskolieskovského hlásnika. No leto sa nám ešte len začalo a verte, že pre vás v obci toho pripravujeme viac.
Na spríjemnenie teplých večerov, víkendov, ale aj bežného života...
Príjemné čítanie a krásne leto, milí čitatelia!
Mgr. Monika Kusendová

POSLEDNÝ DAR PRÍRODY
Ruža šípová

I keď práve vládne horúce leto, ani sa nenazdáme a september nám zaklope na dvere. Pri prechádzke jesennou
prírodou Bielych Karpát nás upútajú kríky ovenčené plodmi ruže šípovej (lat. Rosa canina), ľudovo šípka. Rástla vraj
už v treťohorách, o čom svedčia jej skamenené pozostatky
objavené pri archeologických vykopávkach. Rastlina sa
tešila obľube už v starovekom Grécku a Ríme. Jej kvety boli
vždy symbolom lásky, túžby a nežnosti, ale tiež mlčanlivosti a mladosti.
Opis
Rastie na slnečných svahoch a pri cestách. Je to ker s previsnutými konármi a hustými zahnutými tŕňmi. Dorastá až
do vyše dvojmetrovej výšky. V júni rozkvitajú biele až bledoružové kvety s vysokým obsahom peľu, preto ich hojne
navštevuje hmyz. Po odkvitnutí sa vytvárajú šípky oranžovočervenej farby.
Zber a príprava plodov
Šípky zbierame za suchého a slnečného počasia v septembri a v októbri, keď sú tvrdé a sfarbené do karmínovočervena. Odstránime stopky a kalich. Plody sušíme v jednej
vrstve celé alebo rozrezané na polovičky, na plechu. Dosušíme v rúre pri teplote 35 - 40 C, nesmú zhnednúť a spáliť
sa. Uskladňujeme ich v dobre uzatvorených sklených nádobách, nie dlhšie ako rok.

Použitie
Šípky obsahujú nielen vitamín C, ale aj vitamíny A, B1, B2,
E, K, P. Sú bohaté na pektíny, triesloviny, organické kyseliny,
silice, železo, vápnik.
Z usušených plodov sa varí čaj na posilnenie organizmu.
Pôsobí preventívne proti nachladnutiu a infekciám, spevňuje cievne steny a priaznivo pôsobí pri kŕčových žilách.
Upokojuje a zlepšuje schopnosť sústredenia a pomáha proti jarnej únave. Vzhľadom na to, že šípky pôsobia aj mierne močopudne, dá sa použiť aj pri ochoreniach močového
ústrojenstva alebo obličiek. Zo šípok je možné vyrábať tiež
sirupy, zaváraniny, kompóty, domáce víno alebo šípkový
likér.

PREHĽAD KULTÚRNYCH AKCIÍ

Pozývame vás
na spomienkové stretnutie
pri príležitosti

Šípkový čaj patrí medzi obľúbené nápoje. Poznáme veľa spôsobov prípravy. Uvádzame jeden z nich:
1 lyžicu rozdrvených alebo celých šípok v pol litri studenej
vody 1 hodinu macerovať v sklenej nádobe, potom priviesť
do varu a nechať približne 15 minút lúhovať. Čaj sa opätovne neprihrieva.
Ker ruže šípkovej krášli nejednu cestu, chodník, pole či
okraj lesa, stačí len natiahnuť ruku a odtrhnúť si posledný
dar prírody do košíka.
ZDZ, Zdroj: inter., J.Kresánek

Moravské Lieskové:
• Letná kvapka krvi – 22.7.2019, obecný úrad

75. výročia SNP
24.8.2019 o 14.00 hodine

• Hračky nášho detstva – 28.7, 25.8. a 29.9.2019, výstava,
múzeum

pri pamätnej tabuli kpt. Juraja Adamoviča
pred obecným úradom.

• Muzikanti, kde ste? – 3.8.2019, kolkáreň Moravské Lieskové
• Dožinky - 10.8.2019, amﬁteáter Bučkovec
• Moravskolieskovský kotlík - 31.8.2019, kolkáreň
Okolie:
• Leto s hudbou – 30.6. – 25.8.2019, amﬁteáter v parku
J.M.Hurbana, Nové mesto nad Váhom
• Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov – 28.7.2019, Veľká
Javorina
• Čachtický polmaratón – 24.8.2019, námestie Čachtice
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Sedem otázok žiakov mediálneho krúžku Moravské Lieskové
na starostu obce Róberta Palka
1. Prečo ste sa chceli stať starostom? (Jonatán Š.)
Je to už nejaký čas od začiatku môjho úradovania, no skúsim si spomenúť. Prvým a myslím aj najvážnejším dôvodom
bol fakt, že som ako člen komisie obecného zastupiteľstva, odhodlaný pracovať pre prospech obce, videl určité rezervy
v riadení. Človek by nemal v ústraní a v pouličných šumoch kritizovať niekoho a niečiu prácu, pokiaľ nie je presvedčený, že
by ju dokázal vykonávať aspoň na rovnakej úrovni. Nie je to teda, ako zvyknem rozprávať, že na dovolenke, vo chvíľkovej
žalúdočnej viróze, som vyriekol zámer v nasledujúcich voľbách kandidovať na starostu.
2. Baví vás vaša práca? (Andrea Z.)
Robiť starostu v malej či veľkej dedine nie je až tak o chuti do práce, ale o obetovaní veľkého množstva času, energie i súkromia. Pokiaľ sa pozerám na výkon funkcie ako zamestnanie, činnosti spojené s jeho výkonom ma bavia. Som aktívny
človek, mám rád spoločnosť, ľudí, nové výzvy, riešenie problémov a to všetko so sebou ,,starostovanie“ prináša.
3. Plánujete vybudovať v našej obci niečo pre deti a mládež? (Andrea Z.)
Posledné dva roky sa realizoval náročný projekt výstavby kanalizácie, preto nebol priestor na uskutočnenie tých obľúbenejších rozvojových aktivít. Máme v pláne vybudovanie niekoľkých detských ihrísk, riešime vytvorenie priestoru na spustenie prevádzky malej cukrárne s predajom zmrzliny. Pre naše najmenšie deti modernizujeme materskú školu a projektujeme revitalizáciu verejných priestranstiev na modernejšie zóny.
4. Má obec v pláne vybudovať chodníky? (Samuel Š.)
Od roku 2017 máme spracovaný projekt pre územné konanie, ktorý rieši vybudovanie chodníka od ZUŠ po ZŠ s výnimkou
krátkeho úseku za zrkadlom pri evanjelickom kostole. Projekt zahŕňa aj výstavbu dvoch autobusových zastávok s nástupným ostrovčekom. Dobrou správou je, že obec má vydané právoplatné územné rozhodnutie a pokračujeme v stavebnom
konaní.
5. Čakajú obec ešte nejaké väčšie projekty? (Marek Z.)
Po tom, čo sa v Lieskovom strhlo za posledné štyri roky – dom smútku, verejné osvetlenie, rekonštrukcia obecného úradu,
materskej školy, vybudovanie kanalizácie s čističkou, už budeme veľmi ťažko hľadať prívlastok veľký projekt. Stále je u nás
na čom pracovať, čakáme na ukončenie výberového konania pre rekonštrukciu kultúrneho domu a po jeho kontrole na
ministerstve začneme s realizáciou. Podali sme žiadosť o dotáciu na výstavbu zberného dvora a aktuálne pripravujeme
podklady pre vydanie územného rozhodnutia na cyklochodník smerom na Moravu.
6. Mali ste niekedy obdobie, kedy ste uvažovali nad skončením funkcie? (Martina M.)
Klamal by som, ak by som povedal, že mi táto myšlienka
nikdy nezišla na um. Dôležitou známkou ľudskej osobnosti
je jeho vnútorný dialóg. Vo svojom vnútri si môžeme klásť
akékoľvek otázky a sami si ich aj zodpovieme. Zatiaľ mám
v tejto otázke jasno a budem sa ňou zaoberať až pred nasledujúcimi komunálnymi voľbami, ak sa však raz rozhodnem s funkciou starostu skončiť, bude to bezodkladne.

Hračky nášho detstva
Múzeum Moravské Lieskové
posledná nedeľa v mesiacoch

júl, august, september
14.00 – 17.00

7. Aký je váš najväčší sen? (Viktória R.)
Mojím najväčším snom je mať pevné zdravie, vždy potrebný kus šťastia pre seba a celú moju rodinu, žiť v mieri v našom krásnom moravskolieskovskom kraji, všetko ostatné sa
dá nadobudnúť. Krátkodobých snov mám niekoľko, sú však
také obyčajné, že do tohto článku by sa snáď ani nehodili.

V prípade záujmu v inom termíne
je návštevu treba vopred dohodnúť
na tel. čísle 0908 121 577.
Máte aj vy nejaké zaujímavé staré hračky?
Budeme radi, ak nám
ich zapožičiate na výstavu.

Upozornenie!
Technické služby Stará Turá
Do plastov nevhadzujte penový
polystyrén skladajúci sa z množstva drobných guličiek, nakoľko
sa v zbernom vozidle rozdrobí
a ťažko sa z takejto zmesi vytrieďujú plasty použiteľné na recykláciu, keďže sa drobné polystyrénové guličky nalepia všade. Kto
má väčšie množstvo polystyrénu,
môže ho doviezť na Starú Turú
na zberný dvor, prípadne sústrediť na obcou určené miesto, odkiaľ to zamestnanci technických
služieb jednorazovo vyvezú.
3

moravskolieskovský hlásnik - júl 2019
Z DIANIA V OBCI

SPUSTENIE KANALIZÁCIE A ČOV

Dôležité informácie, ktoré by si mal prečítať každý občan Moravského Lieskového
Na prelome mesiacov júl/august chystáme spustenie prevádzky kanalizácie a ČOV. V prvej fáze je potrebné spustenie
a nábeh čistiarne – ČOV a pripojenie určených lokalít pre jej rozbeh. O možnosti napojenia domácností bude každý
v predstihu informovaný. Do tohto termínu nebude možné napájanie domácností a každé takéto počínanie bude považované za priestupok. Po sprístupnení informácie obcou o možnosti pripojenia budú nasledovať tieto kroky:
Postup pripájania kanalizačnej prípojky
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, bude povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu
a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie obcou Moravské Lieskové.
Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej
prípojky:
1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná
osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si
vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej
stavby – kanalizačná prípojka“.
2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti.
3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť
vykonané až po súhlasnom stanovisku obce
a taktiež po uvedení verejnej kanalizácie do
prevádzky.
Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/ obcou Moravské Lieskové.
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú
sieť.
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia, charakteristické pre
mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch
v prílohe č.1 k Zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.
8. Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:
Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie
(splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.
Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého proﬁlu
(svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade
s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta
a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu)
odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca jednodňová spotreba
vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní
v nádrži, zahnívala a zapáchala.
Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy
a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
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9. Kanalizačná prípojka nesmie 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.
10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej
opravy a údržbu.
Obec bude občanov všetkými dostupnými prostriedkami informovať, keď sa bude možné začať pripájať na kanalizáciu.
Rovnako bude na obecnom úrade k dispozícii manuál a potrebné tlačivá, zverejnené aj na stránke obce.
starosta obce Róbert Palko

JARNÉ UPRATOVANIE

V sobotu 13. apríla 2019 sa v našej obci uskutočnilo jarné upratovanie pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme.
Zraz bol o 9.00 na dvoch stanoviskách – pred obecným úradom a na Bučkovci pri požiarnej zbrojnici.
V dedine sa akcie zúčastnili len štyria dobrovoľníci. Upratali okolie kontajnerov na triedený odpad, kde to často vyzerá
ako na smetisku.
Na kopaniciach sa do upratovania zapojilo deväť členov DHZ Bučkovec. Vyčistili časť od Bučkovca po Malú Stranu,
kde nakoniec spravili poriadok i v okolí kontajnera.
Ďakujeme všetkým účastníkom brigády, ktorým záleží na čistote obce a odviedli kus práce. Veríme, že budú vzorom
pre ostatných obyvateľov.
Ľubica Kusendová, Hanka Herinkova

Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne
AKO PRODUKOVAŤ MENEJ ODPADU
Ľudia by mali prijať plnú zodpovednosť za to, čo nakupujú a koľko odpadu vyprodukujú. Keď sa pozriete do svojho smetného koša, zistíte, že vyhadzujete najmä plastové obaly, do ktorých sa balí väčšina potravín a kozmetiky. Snažíme sa
v posledných rokoch separovať odpad, no ak by sme prestali používať plasty úplne a nahradili ich sklom alebo textilnými
obalmi, určite by to bolo pre našu planétu prospešnejšie.
Vedeli ste, že plastová fľaša sa dá recyklovať len raz a mikroténové vrecká končia v spaľovni?
Tipy na menej odpadu:
• Snažme sa mať doma len veci, ktoré naozaj potrebujeme.
• Nepoužívajme igelitové tašky, mikroténové vrecká (napríklad na nákup si nosme vlastné textilné tašky a vrecká).
• Skoncujme s plastovými fľašami (napríklad môžeme nosiť so sebou opakovane použiteľnú fľašu s vodou).
• Kupujme potraviny bez obalov (napríklad si dajme nakrájať salámu, syr pri pulte a nekupujme salámu v plastovom
obale).
• Vzdajme sa fastfoodov (varme doma a nosme
si jedlo v obedároch, vieme čo jeme a neplníme smetné koše obalmi, ktoré pre mastnotu
nie je možné recyklovať).
• Obmedzme nákup oblečenia (každý z nás má
hromadu oblečenia, ktoré vôbec nenosí a zaberá nám miesto v skrini, riešenie je nákup
kvalitných, nadčasových a dobre kombinovateľných kúskov).
• Naučme sa vyprázdniť chladničku (v domácnostiach sa neskutočne mrhá potravinami).
Plánujme si nákupy a varenie tak, aby sme
všetko spotrebovali. Zredukujeme množstvo
odpadu a ušetríme si peniaze.
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Veľké kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov danej
lokality na komunálny odpad. Veľ koobjemový odpad
tam v žiadnom prípade nepatrí.

MÁRNOTRATNÝ SYN A ZAVRHNUTÝ OTEC
Vážení čitatelia,
koľkokrát ste počuli podobenstvo o márnotratnom synovi? Taký jednoduchý príbeh o otcovi a dvoch bratoch a taká
ohromná hĺbka sa skrýva v niekoľkých vetách, ako to zapísal evanjelista Lukáš v 15. kapitole.
Ale predsa sa dnes znova pozrime na toto podobenstvo z pohľadu rodiča. Sami to vidíte na svojich deťoch. Snažíte sa vo
výchove pristupovať k svojim deťom rovnako, aby to bolo fér. Nenadŕžate jednému ani druhému, aby sa necítili ukrivdení, a predsa efekt nikdy nie je taký istý. Ako rodičia dnes hovoríme o vydarených a nevydarených deťoch, ale všetky sú
naše. Pri jednom sa možno napracujete viac, pri druhom menej. Jeden možno potrebuje viac opatery, viac starostlivosti, viac lásky, ale napriek tomu, vo výslednom efekte to nikdy nebude také isté. Prečo? Asi preto, že sme všetci rozdielni
a rozdielny bude aj náš vzťah k tým, ktorí nás vychovali a starali sa o nás. Niektoré deti cítia viac lásky voči svojim rodičom, niektoré menej. Ale nie je to preto, že tej lásky ozaj dostali menej. Tak sa to vyvinulo osobnostne v každom z nás.
Muselo to byť ťažké pre otca, ktorý dúfa v dobrý vzťah so svojimi synmi, že mu jeden z nich povie, že chce svoje dedičstvo, pretože odchádza. Nepáčilo sa mu byť s otcom, robiť niečo pre otca a pre spoločný majetok? Bol trochu lenivejší
ako ten starší, alebo viac samostatný a sebavedomejší? Bolo za tým aj čosi viac. Ten syn sa neženil a neodchádzal
z domu preto. A neodchádzal ani s tým, že si bude žiť svoj vlastný život. On chcel dedičstvo. Ale k dedičstvu sa dostávate vtedy, ak jeho vlastník zomrie. Až potom sa pristupuje k dedičskému konaniu a dedeniu majetku. Ale otec
predsa žil, tak o aké dedičstvo tu išlo? O aký majetok? Je to nárokovateľné? Môže sa dieťa domáhať, keď dospeje, aby
mu rodičia dali nejaký majetok, lebo je jeho?
Skúste si tento obraz otca a synov, bratia a sestry, preniesť do celkového pohľadu na svet, v ktorom žijeme. My deti hovoríme svojmu Otcovi, teda Bohu: „Bože, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Doteraz si sa o mňa staral a ja som
vyrastal v tvojej láske a opatere, ale ja chcem svoje dedičstvo! Chcem svoje dedičstvo, akoby si bol mŕtvy. Ja si vlastne
prajem, aby si zomrel a ja si už budem všetko vo svojom živote dirigovať sám.“
Ako sa musel ten otec cítiť, keď počul tú vetu o podiele majetku? Ako sa cíti Boh, keď dnes prichádzajúce generácie
ľudí hovoria: „Bože, daj všetko sem do mojich rúk, ja si budem riadiť svoj život a tento svet, ja budem o všetkom rozhodovať a bolo by najlepšie, aby si zomrel, lebo sa potrebujem dostať k dedičstvu. Nepotrebujem ťa už živého. Viac by
mi do mojich plánov ’seklo’, aby si bol mŕtvy.“
Pozrite sa všade okolo seba. Naša vyspelá Európa, kresťanská Európa svojím životom a správaním toto oznamuje Bohu:
„Chceme, Bože, po tebe dediť, už ťa nepotrebujeme a ani nebudeme potrebovať, chceme len to čo nám patrí! A vybrali sme si svoj smer, svoj život a ideme hlava-nehlava za svojím. Potrebujeme len to dedičstvo. Zem, ktorú Boh stvoril,
život, ktorý vytvoril, všetko to bohatstvo zeme, všetky tie nerastné suroviny a ešte ten celý fungujúci systém obnovovania, ktorý Boh stvoril.“
A nech je otec akokoľvek sklamaný z rozhodnutia svojho syna, napriek všetkému mu vyjde v ústrety. Prenesie sa ponad
túžbu vlastného dieťaťa po Otcovej smrti a vyhovie mu. Tu máš, skús si to, dám ti to do tvojich rúk a predveď, ako to
dokážeš bez otca. Z tohto pohľadu v podobenstve najhoršie skončil otec. Najprv ním pohrdol mladší syn a potom otca
ignoroval ešte aj ten starší. Je to údel rodičov? Pri všetkej snahe, pri všetkej opatere a výchove si nakoniec otec musí
vypiť pohár horkosti až do dna?
Ale keďže je to otec a stále to bude otec, vždy je tam otvorená náruč a ponuka na objatie, nech už sú obidvaja synovia
takí bezcharakterní. Treba mnoho lásky na objatie vracajúceho sa syna, ktorý smrdí a je špinavý, ale treba aj mnoho
lásky rozprávať sa vonku s tým druhým zahundraným a neprajným, aby vošiel dnu a podal bratovi ruku. Ale Otec to
predsa len pre svoje deti urobí.
ThDr. Peter Maca, ev. a. v. zb. farár
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ČLOVEK MÔŽE VIDIEŤ BOŽIU TVÁR
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o Božom Zjavení hovorí, že najhlbšia pravda o celom Zjavení Boha sa odráža
„v Kristovi, ktorý je prostredníkom a zároveň plnosťou celého Zjavenia“ (č. 2). Starý Zákon nám rozpráva, ako Boh po
stvorení - napriek hriechu, arogancii človeka, ktorý sa chcel postaviť na miesto Stvoriteľa - ponúka novú šancu priateľstva.
Predovšetkým prostredníctvom zmluvy s Abrahámom a putovania malého národa, Izraela, ktorý si Boh vyvolil nie podľa
pozemských kritérií sily, ale jednoducho z lásky. Je to voľba, opradená tajomstvom a ukazuje nám „štýl“ Boha: on povoláva
niektorých nie preto, aby iných vylúčil, ale preto, aby vytvorili most, vedúci k nemu. Vyberá si, no vždy pre dobro druhých.
V dejinách izraelského národa môžeme vidieť etapy dlhého putovania, počas ktorého sa Boh dáva spoznať, ukazuje sa,
vstupuje do histórie svojimi slovami a činmi. Pre túto svoju činnosť používa prostredníkov – Mojžiša, prorokov, sudcov – tí
ľudu oznamujú jeho vôľu, pripomínajú nevyhnutnosť vernosti zmluve a udržiavajú živé očakávanie úplného a konečného
naplnenia Božích prisľúbení.
Božie Zjavenie prichádza k svojmu zavŕšeniu, k svojej plnosti. V Ježišovi z Nazareta Boh skutočne navštevuje svoj ľud
a navštevuje ľudstvo spôsobom, ktorým prekračuje každé očakávanie: posiela svojho jednorodeného Syna – Boh sám sa
stáva človekom. Ježiš nám len tak nehovorí niečo o Bohu, len nerozpráva o Otcovi, ale je Zjavením Boha, pretože on sám je
Boh – a tak nám ukazuje Božiu tvár. Vo svojom Prológu k evanjeliu svätý Ján píše: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený
Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18).
Svätý Ján nám vo svojom evanjeliu hovorí o jednej dôležitej veci. Keď sa blížia dni utrpenia, Ježiš uisťuje svojich učeníkov
a pozýva ich, aby sa nebáli, ale mali vieru; hovorí s nimi o Bohu Otcovi (por. Jn 14, 2-9). V jednom okamihu apoštol Filip
žiada Ježiša: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí“ (Jn 14, 8). Filip je veľmi praktický a konkrétny, hovorí to, čo by sme
aj my radi povedali - chceme vidieť Otca: žiada si „vidieť Otca“, vidieť jeho tvár. Ježišova odpoveď - a je to odpoveď nielen
Filipovi ale aj všetkým nám - táto odpoveď vovádza priamo do srdca kristologickej viery. Pán hovorí: „Kto vidí mňa, vidí
Otca“ (Jn 14, 9). V tejto vete je systematicky zhrnutá celá zvesť Nového Zákona, tá zvesť, ktorá sa zjavila v Betlehemskej
jaskyni: Boha možno vidieť, Boh ukázal svoju tvár, stal sa viditeľným v Ježišovi Kristovi.
V celom Starom zákone je prítomná téma „hľadania Božej tváre“, túžba spoznať túto tvár, vidieť Boha takého, aký je. Hebrejský termín „pānîm“, ktorý znamená „tvár“, sa v Starom zákone nachádza viac než 400× a z toho 100× sa vzťahuje na
Boha - stokrát vyjadruje túžbu vidieť Božiu tvár. Avšak hebrejská viera zakazovala všetky zobrazovania Boha, pretože ho
nemožno stvárniť - ako sa o to pokúšali ostatné národy, keď si vyrábali a uctievali idoly. Preto je tento zákaz zobrazovania
v celom Starom zákone - teda táto viera celkom vylučovala možnosť „videnia“ Boha - tak v kulte ako aj v zbožnosti. Čo teda
pre veriaceho Izraelitu znamená hľadať Božiu tvár, vo vedomí, že neexistuje nijaký obraz, ktorý by ju mohol ukázať? Táto
otázka je dôležitá: na jednej strane sa chce povedať, že Boha nemožno zredukovať na nejaký objekt - na vec, ktorá sa dá
vziať do ruky, a takisto nie je možné postaviť na jeho miesto nejakú vec; na druhej strane sa tým však hovorí, že Boh má
tvár, teda Boh je „TY“, ktoré dokáže vstúpiť do vzťahu, nie je zavretý kdesi vo svojom nebi, aby len z výšky pozeral na ľudí.
Boh je určite nad všetkými vecami, ale obracia sa na nás, počúva nás, vidí nás, hovorí, uzatvára zmluvu, je schopný
milovať. Dejiny spásy sú dejinami Boha s ľudstvom, dejinami tohto vzťahu Boha, ktorý sa postupne ukazuje človeku, necháva sa spoznať, odhaľuje svoju tvár.
V liturgii počúvame nádhernú modlitbu požehnania ľudu: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú
tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24-26). Jas Božej tváre je prameňom
života, a to, čo jeho prostredníctvom vidíme, je pravá skutočnosť; svetlo jeho tváre je sprievodcom života. V Starom zákone
je jedna postava, na ktorú sa zvláštnym spôsobom viaže téma „Božej tváre“; je to Mojžiš - ten, ktorého si Boh vyvolil, aby
oslobodil jeho ľud z egyptského otroctva, aby mu odovzdal Zákon zmluvy a zaviedol ho do zasľúbenej zeme. V 33. kapitole
knihy Exodus sa píše, že Mojžiš mal blízky a dôverný vzťah s Bohom. „Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre,
ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom“ (v. 11). V duchu tejto blízkosti Mojžiš žiada Boha: „Daj mi vidieť svoju slávu!“, a Božia odpoveď je jasná: „Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj Pánovo meno…
ale moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive… Hľa, neďaleko mňa je miesto…
uvidíš ma odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť!“ (v. 18-23). Na jednej strane je tu teda dialóg tvárou v tvár, ako medzi
priateľmi, ale na strane druhej je ukázaná nemožnosť - počas tohto života - vidieť tvár Boha, ktorý ostáva skrytý; teda
videnie je obmedzené. Otcovia hovoria takto: „Uvidíš ma odzadu znamená, že môžeš nasledovať Krista a nasledujúc ho,
vidíš odzadu Božie tajomstvo. Boha možno nasledovať - pozerajúc naňho odzadu.“
Čosi celkom nové sa však potom deje vo Vtelení. Hľadanie Božej tváre tu vstupuje do celkom novej etapy, pretože sa zrazu stáva viditeľnou: je to tvár Ježiša, Syna Božieho, ktorý sa stal človekom. V ňom sa napĺňa putovanie za poznaním Boha,
začaté povolaním Abraháma; On je plnosť tohto poznania a Zjavenia, pretože on je Božím Synom, je „prostredníkom
a zároveň plnosťou celého Zjavenia“ (Dogm. konštitúcia Dei Verbum, 2); v ňom sa stretávajú obsah Zjavenia a ten, ktorý
sa zjavuje. Ježiš nám ukazuje Božiu tvár a dáva nám spoznať Božie meno. Výraz „Božie meno“ vyjadruje Boha ako Toho
prítomného medzi ľuďmi. Mojžišovi Boh odhalil svoje meno pri horiacom kríku - dovolil mu, aby ho mohol volať po mene,
teda dal mu konkrétny znak svojho „bytia“ medzi ľuďmi. Kresťanstvo, hovorí svätý Bernard, je „náboženstvo Božieho Slova“; nie však „slova písaného a nemého, ale Slova vteleného a živého“.
Celá naša existencia musí byť orientovaná na stretnutie s Ježišom Kristom, na lásku k nemu; a v tejto láske, musí mať centrálne miesto aj láska k blížnemu. Tá láska, ktorá nám vo svetle Ukrižovaného, dáva spoznať Ježišovu tvár v chudobnom,
slabom, trpiacom. To je možné len vtedy, ak sa nám Ježišova tvár stala známou - v počúvaní jeho Slova, v duchovnom
rozhovore, vo vstupovaní do tohto slova tak, aby sme ho skutočne stretli v tajomstve Eucharistie. Učí nás dvíhať zrak k poslednému okamihu dejín, keď nás Boh sám prežiari svetlom svojej tváre. „Tu na zemi kráčame k tejto plnosti, v radostnom
očakávaní uskutočnenia Božieho Kráľovstva.“
Eduard Lazo, farár
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ČAS SIAŤ I ŽAŤ...
Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu (Kaz 3,1).
Tak, ako čas pokročil v prírode a my vidíme rozžiarené úsmevy detí pochutnávajúcich si na šťavnatých jahodách a čerešniach, tak nadišiel čas, keď vidno aj ovocie príprav a učenia našich školákov.
Každoročným próbnym kameňom sú popri riadnej klasiﬁkácii žiakov aj rôzne súťaže a predmetové olympiády.
Už niekoľko desaťročí zastrešuje Ministerstvo školstva SR aj konanie Biblickej olympiády – predmetovej olympiády
z Evanjelického a. v. náboženstva. Deje sa tak na triednej, školskej, seniorátnej a celoslovenskej úrovni. Od roku 2008
sa aktívne zapájajú do tejto olympiády aj žiaci zo Spojenej školy v Moravskom Lieskovom.
Doposiaľ sa naši žiaci dokázali umiestniť v rôznych vekových kategóriách na diplomových druhých a tretích miestach
seniorátnych kôl. Tento rok však máme mimoriadny dôvod na vďačnosť voči Pánu Bohu a aj radosť v srdciach. Prečo?
Žiačka Juliana Pankuchová suverénne zvíťazila vo svojej vekovej kategórii v seniorátnom kole a na celoslovenskom
kole, ktoré sa konalo 4. júna v Košiciach, sa umiestnila v III. vekovej kategórii štátnych škôl ako 4. najlepšia na
Slovensku. Jej zásluhou tak historicky po prvý raz žiak zo ZŠ Moravské Lieskové prezentoval svoje vedomosti o Biblii
a zápolil o umiestnenie s ostatnými špičkami z celej republiky.
Gratulácia a poďakovanie patrí na tomto mieste Julke Pankuchovej za vzorovú niekoľkomesačnú prípravu na olympiádu, pani Pankuchovej za vytvorenie láskavého domáceho zázemia i ochotu sprevádzať dcéru do Košíc a pani riaditeľke Spojenej školy Moravské Lieskové - Mgr. Jane Lackovej za ústretovosť vyslať víťazku seniorátneho kola na
celoslovenské ﬁnále i ﬁnančnú podporu cestovných nákladov.
ThDr. Peter Maca, vyučujúci Ev. a. v. náboženstvo

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 9. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo 68. ročníka matematickej olympiády. Z našej školy sa do OK MO zapojili dvaja žiaci v kategórii Z6 a Z7. Boli to Lucia Škriečková a Sebastián Jakub Machel. Lucia získala cennú skúsenosť
a Sebastiánovi sa darilo skvele, na plný počet bodov, a tak obhájil prvenstvo z minulého roka, kedy dosiahol svojím
perfektným matematickým myslením a precíznosťou v práci tiež prvé miesto s plným počtom bodov v tejto náročnej
súťaži.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zo stredy, 10.4. 2019, sa stal výnimočný deň pre 27 budúcich prvákov. V tento deň absolvovali zápis do 1. ročníka, ktorý
sa niesol v duchu pirátov a námorníkov. Hoci sa v niektorých očkách objavili aj slzičky, nakoniec ochotne a bez strachu
komunikovali, odpovedali na otázky a zvládli všetky pripravené úlohy. O príjemnú atmosféru sa okrem pani učiteliek 1.
stupňa zaslúžili aj žiačky 9. ročníka oblečené do kostýmov pirátov a námorníkov. Deti odchádzali zo zápisu s úsmevom
a už sa tešia do našej školy.

EXKURZIA

Po predchádzajúcich osvedčených skúsenostiach sme sa rozhodli už štvrtý rok znovu zorganizovať pre žiakov 7. ročníka exkurziu, ktorá obsahovala náplň korešpondujúcu s učivom chémie a s regionálnou výchovou. Vybrali sa sledovať
cestu odpadovej vody z novomestských domácností až po Váh a navštíviť Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad
Váhom. Zamestnanec čistiarne odpadových vôd ochotne a trpezlivo vysvetľoval princíp automatizovanej, novovybudovanej čistiarne, do ktorej prúdi odpadová voda z domácností. Ukázal, čo všetko sa s odpadovou vodou musí stať, aby po
zbavení sa rôznych nečistôt a škodlivín mohla byť opäť použiteľná a vyčistená odtekať do rieky Váh. Žiaci mali možnosť
prezrieť si dôkladne takmer všetky priestory ČOV.
V Podjavorinskom múzeu si pozreli prezentácie o lovcoch mamutov, o hradiskách a hradoch v okolí Nového Mesta
nad Váhom. Vypočuli si odborný výklad k vystaveným exponátom a dozvedeli sa o histórii osídľovania Nového Mesta nad
Váhom, o živote ľudí v tomto meste v minulosti, o ich zvykoch, práci, zručnostiach pri výrobe rôznych k životu potrebných
vecí, krojov...
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Pripomenuli sme si udalosti z konca vojny

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce i smrti poručíka N. N. Smirnova sme si uctili pamiatku obetí vojnovej mašinérie pietnym aktom a položením vencov k pamätnej tabuli poručíka Smirnova na budove ZŠ. Po úvodných štátnych
hymnách (SR a Ruska) boli v príhovoroch spomenuté zlomové udalosti spojené s oslobodzovaním obce či okresu. Pripomenuli sme si závratné čísla súvisiace s položenými ľudskými životmi, tonami zhodených bômb, počtom dní vojnových
bojov a mnohé iné. Zdôraznili sme potrebu si tieto udalosti pripomínať, aby sa už nikdy nezopakovali a potrebu žiť tak,
aby sme mali mier.

DEŇ MATIEK

Dňa 13. mája si žiaci prvého stupňa našej školy pripravili pre svoje mamičky milé predstavenie. Žiaci jednotlivých ročníkov spolu so svojimi pani učiteľkami usilovne nacvičovali program, ktorým potešili svoje mamičky i babičky. Pre každú
mamu si pripravili i malý darček, ktorý vyrobili na hodine výtvarnej výchovy.

ČAKANKA 2019

16. apríla 2019 sme privítali v našej škole detský folklórny súbor Čakanka z Nového Mesta nad Váhom. Vystúpenie 40
detí rôzneho veku plné tanca, spevu, národných tradícií a zvyklostí prinieslo našim žiakom silný citový zážitok, pohladenie
na duši, radosť, úsmev, obdiv k účinkujúcim. Vystúpenie bolo sprevádzané obrazovým materiálom pamiatok UNESCO
na Slovensku, teda malo okrem výchovného pôsobenia na žiakov aj vzdelávací význam. Veľkí aj malí – boli sme nadšení
a niektorí aj dojatí.
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HISTÓRIA

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Úspechy v celoslovenskej tanečnej súťaži

Žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Moravskom Lieskovom sa zúčastnili celoslovenskej súťaže H&T
CUP 2019 noc pod hviezdami. Získali štyrikrát 3. miesto: v kategórii dospelí za tanec hip-hop, v kategórii deti za scénický
tanec, v open choreograﬁi v kategóriách juniori a dospelí. V minulom ročníku súťaže sa tešili i z prvého a druhého miesta.
Žiaci sú vďační za tretie miesta, pretože každá súťaž je iná, sú tu iní súperi, a preto je to vždy výnimočné zoskupenie ľudí,
ktorí sa v ten deň stretnú. Snažia sa každým rokom zlepšovať a dúfajú, že to aj tak zostane.
Monika Gáborová

ZOMREL DUŠAN MITANA

Vo veku 72 rokov nás opustil náš rodák a známy spisovateľ
„Zvolil si ťažšiu cestu slobodného umelca, neraz naplnenú osamelosťou, existenčnými
problémami, nepokojom pri hľadaní zmyslu písania a poslania autora. Jeho tvorba nebola hra so slovami či s fantáziou, vychádzal zo svojho najhlbšieho vnútra. Dnes sa dielo
tohto mága slova uzavrelo..“
Takto zareagovalo na jeho nečakané úmrtie Literárne informačné centrum. Rovnako aj
prezident Andrej Kiska sa na jeho adresu vyjadril nasledovne: „Odišla legenda. Bude nám
veľmi chýbať.“
Písanie bolo jeho rozhodnutím i osudom
Hoci Dušan Mitana patril do robotníckej rodiny, jeho to vždy ťahalo k písaniu. Najprv sa
rozhodol študovať novinárčinu na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského, po roku štúdium ukončil a zamestnal sa v redakcii časopisu Mladá tvorba. Neskôr sa do školských
lavíc opäť vrátil. Zameral sa však na ﬁlmovú a televíznu dramaturgiu na VŠMU v Bratislave.
Začiatkom sedemdesiatych rokov sa stal redaktorom časopisu Romboid. Patril medzi prvých autorov experimentátorskej a postmodernistickej prózy v slovenskej literatúre. Z jeho
tvorby sú najznámejšie knihy Psie dni (1970), Patagónia (1972), Koniec hry (1984), Hľadanie strateného autora (1991), Návrat Krista (1999), Môj rodný cintorín (2000), Zjavenie (2005). Okrem toho sa venoval i poézii - Krutohry (1991), Maranatha
(1996) a scenáristike - Plukovník Chabert, A pobežím až na kraj sveta.
Od roku 1975 žil ako profesionálny spisovateľ. „Pre mňa ako umelca nie je nič tabu, ak to má účel a umelecky to spracujem,“ vyjadril sa.
Sloboda, tajomno a zahrávanie sa s pravdou
Jeho debutové dielo Psie dni (1970) je dodnes považované za jednu z najlepších zbierok poviedok v slovenskej literatúre.
Pre mladú generáciu kedysi predstavovala nádych slobody a našla si cestu aj ku tým dnešným. Román alebo inak ﬁktívne
pamäti Môj rodný cintorín z prostredia našej obce - autorovho rodiska - je zase povestný svojím groteskným vykreslením
situácií, čiernym humorom, tajomnom a iracionálnom – v zmysle autorovho: „Pravda je len tá, ktorú si vymyslíš.“
„Na svoju adresu som počul a čítal viacero hodnotení a prívlastkov. No najradšej by som počul: Mitana bol veľký hriešnik,
ale aj slušný, čestný aj dobrý človek, kamarát, manžel, otec a priateľ všetkých ľudí na okraji spoločností, všetkých urazených a ponížených. Ale toho sa už asi nedožijem,“ vyjadril sa v roku 2016 pre Denník N.
Dožil sa štátneho vyznamenania
V predchádzajúcom čísle Moravskolieskovského hlásnika sme písali o tom, ako prezident SR udelil v januári 2019 Dušanovi Mitanovi štátne vyznamenanie. Išlo o Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, prozaickej tvorby a literárnej činnosti. Pri tejto príležitosti sme kontaktovali aj Pána spisovateľa osobne. To sme ešte netušili,
že s ním budeme v kontakte naposledy...
Týmto nekrológom vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym, známym, priateľom Dušana Mitanu.
Mgr. Monika Kusendová
10

moravskolieskovský hlásnik - júl 2019
KULTÚRA

74. výročie oslobodenia našej obce
NECH NIKTO Z NÁS NEZAŽIJE HRÔZY VOJNY

Pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce sa uskutočnila v sobotu 13. apríla 2019 pred obecným
úradom za účasti členov OV SZPB Jána Hulínka, plk. v. v. Ing. Jozefa Dvorštiaka, pplk. v. v. Dr. Kamila Krištofíka, predsedníčky MO SZPB Márie Holáňovej a zástupcov obce. Po položení vencov zazneli hymny a báseň od Márie Rázusovej-Martákovej Všetkým, čo vojnu chcú. Vojnové udalosti všetkým zúčastneným pripomenuli starosta obce Róbert Palko, Ing.
Ján Hargaš, PhD. a Ján Hulínek. Prítomní svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu tým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky
bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami. Dnešná generácia už hrôzy vojny nezažila a veríme, že ani nikdy
nezažije.
Z prejavu Jána Hargaša vyberáme:
Občanom našej rodnej obce II. svetová vojna ukázala svoju odvrátenú tvár najmä na jej samom konci. V dňoch od
25. marca do 8. apríla 1945 prechádzali, zväčša v noci, lieskovskou dolinou tisíce zdecimovaných nemeckých vojakov.
Smerovali na Moravu, aby sa na hraničných prechodoch pod Javorinou opevňovali. V ich plánoch zohrávalo svoju úlohu aj domáce obyvateľstvo, ktoré Nemci nútili už niekoľko týždňov predtým kopať protitankové zátarasy. Pozostatky
betónových pätiek môžeme dodnes vidieť za našou obcou pri hlavnej ceste v Nových mlynoch. Už 9. a 10. apríla domáci
spozorovali pri Dolnom Srní blížiacu sa 40. sovietsku armádu pod velením generálplukovníka Žmačenka a 4. rumunskú armádu, ktorej velil generál Nicolas Dascalescu. Rumunské vojská obsadzovali pozície na strane od Bošáce a pod
Javorinou. V tom čase už viala na kostole biela zástava a bubeník Ján Miko vyzýval občanov, aby popoludní šli vítať
osloboditeľské armády smerom na Bzince. S nadšením sa tam s vlajkou v sprievode miestnej dychovky vybrali. Zrazu sa
dozvedeli, že nemecké tanky smerujú opäť do dediny. Zástavy „slobody“, ktoré boli vyvesené v dedine, obyvatelia rýchlo
schovali a s obavami čakali, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch. Na druhý deň, 11. apríla, sa začali intenzívne presúvať
oddiely Červenej armády. Front opäť prešiel našou dedinou. Sovietske vojská spolu s rumunskou armádou bojovali proti
hitlerovcom až na moravských hraniciach, kde sa rozpútali dvojtýždňové urputné boje. Boli také silné a neľútostné, že
lesy vyzerali ako zle pokosená tráva. Denne bolo niekoľko desiatok zranených a mŕtvych. To vieme už len zo spomienok
pamätníkov. Nakoniec sa v noci z 28. apríla na 29. apríla spojencom podarilo prelomiť obrannú líniu Nemcov a zdolať
ich odpor.
Ľubica Kusendová

STAVIAME MY MÁJE...
Podvečer posledného aprílového dňa každoročne patrí tradičnému stavaniu májov. Tento zvyk našich predkov sa i v Moravskom Lieskovom udržiava dodnes. Vysoký strom (najčastejšie smrek alebo jedľa) zbavený kôry
s korunou vyzdobenou pestrofarebnými stužkami symbolizuje jar a lásku. Na vrchole nesmie chýbať fľaša s pálenkou. V minulosti máje stavali
mládenci dievkam súcim na vydaj. Dnes sa v našej obci stavajú tri máje,
venované všetkým dievčatám a ženám.
Hoci nebo od rána nevyzeralo sľubne, dážď popoludní našťastie ustal. Aj
napriek chladnému počasiu toto podujatie prilákalo mnoho divákov, ktorých okrem folklórneho programu čakalo aj drobné občerstvenie.
DHZ Moravské Lieskové
Členovia hasičského zboru o 17.00 hodine postavili máj pred obecným
úradom. Podujatie spestrila svojím vystúpením FSk Kasanka i so svojimi
najmladšími členmi.
ZO JDS Moravské Lieskové
Dôchodcovia vztýčili máj o 18.00 pri múzeu. V roku 2001 práve oni obnovili v našej obci túto tradíciu, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube. Aj tu sa
o dobrú náladu postarala svojím spevom a tancom FSk Kasanka.
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DHZ Bučkovec
Tradičné stavanie mája prebiehalo aj na Bučkovci. Stavali
ho členovia DHZ Bučkovec. „Strom bol naozaj veľký a ťažký,
muselo nás byť veľa, aby sme to zvládli,“ uviedol ich predseda Jozef Černý. Máj zdobili aj miestne dievčatá, zdvíhať
ho však museli už chlapi. Po celý čas hrala hudba. Postarali
sa o ňu Filip Gažo hrou na harmonike a Róbert Paulina ml.,
ktorý udával rytmus ozembuchom.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu tohto podujatia každoročne podieľajú.
Vďaka nim sa snáď podarí zachovať toto nádherné kultúrne
dedičstvo našich predkov i pre ďalšie generácie.
Ľubica Kusendová, Hanka Herinková

Dedina moja

Nepoznané Lieskové
OBJAVUJEME ZÁKUTIA
LIESKOVSKÉHO CHOTÁRA A OKOLIA

A už je tu chvíľa,
keď ma víta dedinka milá.
Z Ostrého vrchu zdá sa mi maličká.
Tu ma vychovali otec i mamička.

Ráno sme sa tešili z ideálneho počasia na náš turistický pochod. Dobrá a veselá nálada vládla ešte pred príchodom dvoch autobusov, ktoré sa 8. mája 2019 naplnili
do posledného miesta. Zastúpené boli všetky vekové kategórie, počnúc batoľatom v sedačke na chrbte mamy až
po dôchodcov.

Tá žltá budova, to je škola.
Koľkokrát som ja v nej bola?
Ako žiačka, ba i mama,
aj teraz do nej cesta známa.
Držím dve malé rúčky
a vodím tam svoje vnučky.

Pamätník na vrchu Roh
Po príchode autobusov do Lubine sme si urobili spoločnú
fotograﬁu pri pamätníku na vrchu Roh. Po položení kytice
nás privítal starosta obce Róbert Palko a pripomenuli sme
si aj časy tejto smutnej histórie.

Vidím aj Kubákéch jarky až tam hore,
bývala babička v tom poslednom dvore.
Vysoké stožiare? Ale kdeže!
To sa tam týčia dve kostolné veže.

Z Rohu až do Klenwoodu
Ako hosť pochodu bol doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. z neďalekej Moravy, ktorý ochotne odpovedal na otázky z geológie,
či zloženia a stavu vôd v tejto oblasti. Trať bola výborne
značená zeleno-žltými stužkami, takže zablúdenie nehrozilo. Aj keď potom stužky došli, nik sa nestratil. Ani sme sa
nenazdali a za nami bola Cetuna. V priateľských debatách
nám kilometre do cieľa ubúdali. Na lúkach sa preháňali
nádherné kone. Nedalo mi, vytiahla som fotoaparát z batoha a zvečnila ich. O chvíľu sme boli U Bojtárov a v Rybníkoch.

A oproti belie sa skala.
Tam som s otcom chodila ako malá.
Hľa, na dolnom konci vskutku,
cintoríny plné žiaľu, smútku.
Tamto zas v potoku skáče si vlnka,
naša Klanečnica veselo si žblnká.
Vidím farebnú ulicu a stovky stromov.
To je moja dedina, to je môj domov.
Blažena Kopúňová

Vtedy mi prišlo ľúto, že som sa akcie Nepoznané Lieskové zúčastnila prvýkrát. Od útleho detstva som nevidela
z Ostrého vrchu takú nádhernú panorámu. Predo mnou
moja dedina a túžba byť už v nej ma hnala po voňavej
tráve a bylinkách až po betónku. Konečne sme boli v cieli.
Postupne sme všetci prichádzali do Prieseky.
Opekačka
V Klenwoode sme z batohov vybrali špekačky, slaninku,
chlieb, niektorí aj cibuľku, kečup a horčicu. Pri ohni sme sa
v pohode vystriedali všetci. Chutilo nám. A na odľahčenie
žalúdkov sme si dali aj po poháriku dobrej lieskovskej…
Milo nás prekvapil starosta, keď každému účastníkovi 5.
ročníka Nepoznaného Lieskového odovzdal medailu
na zelenej stužke. Hrdo som ju mala zavesenú na krku až
do príchodu domov. Som nesmierne rada, že žijem práve
v tejto obci.
Blažena Kopúňová
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AKO SME CESTOVALI
Výstava kufrov a dokladov súvisiacich s cestovaním
V priestoroch nášho múzea sa uskutočnila ďalšia zaujímavá výstava pod názvom Ako sme cestovali. Návštevníci si mohli
nielen prezrieť vzácne rodinné poklady, ale aj sa niečo dozvedieť o živote ich pôvodných vlastníkov.
Batožina dvadsiateho storočia
K najstarším exponátom patrili drevené vojenské kufre z obdobia 1. svetovej vojny. Jeden z nich vlastnil legionár Martin
Malíček. Zachovala sa i jeho fotograﬁa vo vojenskej uniforme a dekrét o udelení pamätnej medaily za vernosť a brannosť
Slovenska v rokoch 1918 – 1938.
Neľahkú púť mal za sebou vojenský batoh, ktorý prežil so svojím majiteľom pochod smrti v Poľsku počas 2. svetovej vojny.
Stovky kilometrov precestoval povestný kufor kapelníka Jozefa Dedíka st., v ktorom roky nosieval noty na vystúpenia
Bučkovanky.
Návštevníci si mohli prezrieť širokú škálu kufrov z dreva, lakovanej tvrdenej papierovej hmoty, koženky či plátna z rôznych
období 20. storočia, v ktorých nechýbali dobové predmety (drevená kazeta so zrkadlom a holiacimi potrebami, ponorný
varič, cestovné šitie, budík...) či oblečenie. Pozornosť si zaslúžili aj dnes už vzácne prútené kufre, tašky a krošňa. Za povšimnutie stáli aj kabelky a detské kufríky.
Púť za veľ kú mláku
Najstaršou písomnosťou tejto výstavy bol testament Adama Podhradského zo dňa 6. marca 1907, spísaný posledný deň
pred odchodom do Ameriky pre prípad „....jak by mna lebo na ceste, lebo tam Pan Boh ku sebe povolal, abi moj majetek
na cudze ruki neprisel..“. Fotograﬁa z r. 1910 ho zachytávala pri kopaní hliny v meste Mecca v americkom štáte Indiana.
V roku 1950 písal Adamov brat Juraj, ktorý zostal v Amerike, list svojmu synovcovi na Slovensko. Opisuje v ňom spoločný
odchod šiestich obyvateľov našej obce a ich rôzne osudy. Šífkarta Jána Gulána prezradila, že v dňoch 21. – 29. februára 1912
sa plavil loďou Prinz Friedrich Wilhelm z francúzskeho prístavu Cherbourg do New Yorku. Jej predná strana zobrazovala
mapku trasy, na druhej strane sa nachádzal vlastnoručný zápis o tejto plavbe.

Do Francúzska za lepším živobytím
Najviac dokladov sa zachovalo z ciest za robotou do Francúzska. Najstarší vysťahovalecký pas z r. 1923 patril Jánovi Lužovi,
ktorý pracoval v tejto krajine aj s manželkou Annou. Jeden z vystavených prútených kufrov ich sprevádzal pri tomto putovaní za lepším životom. Mohli sme obdivovať malé čierne kožené topánočky, ktoré tam v r. 1926 nosila ich ročná dcérka
Elenka a jej porcelánovú bábiku z r. 1929. Keď vyrástla, veľmi túžila po bicykli ako odmene za dobré vysvedčenie. Rodičia
celé leto zvažovali taký veľký výdavok, až jej napokon predsa prianie splnili. Vek tohto najstaršieho vystaveného dopravného prostriedku prezradil úhľadne po francúzsky napísaný doklad o jeho zakúpení zo dňa 28. septembra 1937.
Cestovné lístky, doklady, potvrdenia, fotograﬁe...
1. svetovú vojnu pripomínala i po viac ako sto rokoch stále dobre čitateľná kartička písaná atramentovou ceruzkou z Pijavy. Jej odosielateľ sa však už domov nevrátil, padol na bojisku.
Vysvedčenie mravnej zachovalosti vystavovala obec za účelom vydania pasu. Ten dokonca existoval aj spoločný pre manželov. Nachádzali sa tu i rôzne listiny z obdobia 2. svetovej vojny - povolenia k pobytu v zahraničí, priepustka pre malý
pohraničný styk, cestovné povolenie pre študenta.
Pracovné knižky svedčili o tom, že za zamestnaním museli v minulosti ľudia z našej obce často vycestovať dosť ďaleko od
svojho bydliska.
Mnohých zaujala LEGITIMÁCIA pre majiteľov, držiteľov bicykla používaného na verejných cestách z r. 1942, v ktorej fotograﬁu nahrádzal opis osoby.
Nechýbali vodičské preukazy, lepenkové lístky na vlak, lístok na plavbu loďou, preukážky rôznych veľkostí, týždenníky, mesačníky a cestovné lístky z čias, keď ich v autobuse predával sprievodca, ktorý ich vždy klieštikmi preštikol.
Dopravné prostriedky
Na dvore sa tešili záujmu staré bicykle (aj spomínaný najstarší z r. 1937), trojkolka, 1. typ motocykla vyrábaný na Slovensku
Manet 90 z r. 1948, Jawa pionier 50/20 z r. 1969, Jawa 250 z r. 1971. Zo stálej expozície k dopravným prostriedkom nepochybne patrili sane na zvážanie dreva a vozy (rebrinák a dečšennák).
Poďakovanie
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí zapožičaním svojich exponátov prispeli k realizácii tejto zaujímavej výstavy.
Ľubica Kusendová
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NÁUČNÁ CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Tento rok sa v Moravskom Lieskovom Medzinárodný deň detí oslavoval práve aktuálneho 1. júna. Slnečná sobota prilákala
do areálu základnej školy veľa detí. Organizátori pripravili cestu náučným rozprávkovým lesom. Boli na nej rôzne stanoviská, ktorým šéfovali žiaci z vyšších ročníkov. Tu si deti overili nielen svoje vedomosti, no i zručnosť.
Trasa plná súťažných úloh
Určovali vajíčka od najväčších pštrosích až po najmenšie od liliputky. Za správnu odpoveď dostali razítko na mapku so
zaznačenými všetkými stanoviskami, na ktorej bolo napísané aj meno dieťaťa. Zručne vyrábali náramky z cestovín, ako
Popoluška triedili strukoviny zmiešané v miske, u gazdov šikovne obchádzali prekážku s fúrikom naloženým loptičkami,
Pat a Mat ich kontrolovali pri skrutkovaní do dreva, overili si i znalosti o hudobných nástrojoch, vyskúšali si mlátenie obilia
cepmi. Pri hasičoch si zatrénovali aj niektorí rodičia. Aby ich ratolesti obstáli i v tejto súťaži, pumpovali vodu do hadice
s plným nasadením. Čím bol prúd silnejší, tým ľahšie postavené plechovky spadli. Tieklo nielen z hadice, ale i z čiel rodičov.
No i streľ ba z luku mala veľa malých záujemcov. Tu preukázal nesmiernu trpezlivosť poľovník Rastislav Kusenda, ktorý sa
snažil lukostrelcom správne zoradiť prstíky, aby sa tetiva riadne napla a šíp letel na cieľ. Nechýbala ani tradičná jazda na
dvoch koníkoch po pekne vykosenej lúke.
Atmosféru dotvárali i rôzne atrakcie a občerstvenie
Deti neodradil ani dlhý rad pri maľovaní na tvár, ruky či nohy. Dychtivo si listovali v priložených vzoroch a vyberali vysnívaný obrázok. Bolo zaujímavé pozorovať tri tínedžerky, ktorým sa očividne ťahy štetcom darili a vykúzlili nielen pekné
obrázky, ale aj úsmevy spokojných detí.
Asi nikto neobišiel skákací hrad, ktorého nevšedný a lákavý tvar s prekážkami a okienkami upútal malých zvedavcov. Na
tento slávnostný deň ho priviezli až od Žiliny. Menšie deti využili trampolínu. Po celý čas účastníkov sprevádzala disko
hudba. Unavení dospeláci mali postarané o občerstvenie i zahnanie hladu. Zakúpiť sa dala cigánska, hranolky, ľadová
dreň či popcorn a čo-to na zapitie.
Väčšie dievčence roztrénovali svoje telá na detskej diskotéke. Najväčší úspech mali spreje PÁRTY nudle zakúpené v neďalekom stánku. Rozšantená mládež si nimi vzájomne zdobila vlasy, ktoré sa menili na farebné vodopády. Aj nádvorie
malo podobu pestrého koberca.
Deti iste na tento deň budú dlho spomínať.
Blažena Kopúňová

JEDNODUCHO NA PLNÝ DYCH!
Šiesty ročník obľúbeného festivalu je za nami

Opätovne mi pripadla milá povinnosť zhrnutia postrehov zo šiesteho ročníka festivalu Na
plný dych. Možno sa mnohým teraz v duchu vynárajú otázniky typu: „Už zase? Dá sa ešte
vôbec o dychovkovom festivale napísať niečo nové alebo iné?“ Úprimne priznám, že i ja
som si na úplnom začiatku položila podobnú otázku. Úloha neľahká, ale zaujímavá. Zanietení milovníci dychovej či ľudovej hudby dokážu hovoriť o podobných srdcových záležitostiach a udalostiach hodiny. Avšak čo s ostatnými?
Hoci nepíšem článok určený do celoštátneho printového média, uvedomujem si, že náš
Hlásnik je určený všetkým obyvateľom obce – síce počtom neveľkej vzorke obyvateľstva,
ale nemenej rôznorodej. Každý z nás niečo preferuje, obdivuje, uznáva a naopak. Prirodzene sa rozdeľujeme a prirodzene aj spájame. Je odpradávna jasné, že človek vytvára a začleňuje sa do rôznych druhov spoločenstiev. Niektoré vytvára na základe záujmov (napríklad
milovníci dychovky), iné sa zase vytvárajú geograﬁcky a administratívne (napríklad obec).
Tak by sme mohli pokračovať ďalej.
Toto však nie je prednáška, len postreh, že človek vždy do nejakej spoločnosti patrí. Tak ako strom nemôže rásť bez svojich
koreňov, tak ani zdravá a živá spoločnosť nebude fungovať bez spoločných základov, ktoré tvoria úcta k tradíciám, viera
v dobré medziľudské vzťahy a spolupatričnosť. V minuloročnom článku som tak trochu naťukla novodobú krízu medzi14
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ľudského odcudzenia a izolovaného spôsobu života. Festival Na plný dych ako jednu z dôležitých kultúrnych akcií v obci
som vnímala a stále vnímam ako jeden z možných prostriedkov zvrátenia tohto javu. Dnes však chcem písať o tom, že
tento prostriedok naozaj funguje. Organizátori festivalu (t.j. občianskej združenie Na plný dych na čele s Jánom Múdrym)
dávno nie sú žiadni nováčikovia a ich skúsenosti, tvrdá práca a zápal viedli k realizácii už šiesteho ročníka tohto veľ kolepého podujatia, ktoré možno smelo označiť za riadne etablované.
Je to pre nich však aj veľká výzva a zodpovednosť. Nervozita v zákulisí sa dá vždy tesne pred otvorením brán festivalu
krájať. I tento rok bol jej tichým odrazom vietor, pohrávajúci sa so stenami plachiet krytých stanov pre publikum ako aj
dvoch veľkých pódíí. V stánkoch s občerstvením vládol čulý ruch príprav vynikajúceho jedla a nápojov. V inom kúte prebiehala príprava atrakcií pre deti či výstavy hudobných nástrojov. Každý z množstva obetavých a šikovných pomocníkov si
plnil svoje povinnosti. Účinkujúci si obliekali svoje kroje a s napätím kontrolovali svoj koncertný program. Ako vo včelom
úle. Nič z toho by ale nedosiahlo svojho naplnenia bez ľudí – publika. To ani tento rok nesklamalo. Tiché napätie prerušili
odhodlané hlasy prvých návštevníkov. Nervozita deﬁnitívne opadla s prvými tónmi úvodnej fanfáry. V piatok i v sobotu
bránami areálu prešlo množstvo veselých a po zážitku hladných poslucháčov a tanečníkov.
Zišli sa tu známe „domáce“ tváre, na ktorých bolo vidieť, že sa tešia nielen na hudobný zážitok, ale aj obyčajné stretnutie
a štebotanie so susedmi, priateľmi, známymi. Zúčastnili sa však aj tí zo širšieho okolia či z Nemecka, Holandska alebo
Rakúska (niektorí sú pravidelnými účastníkmi, majú tu pevné priateľstvá, iní sa tešili na zoznámenie). Skladba účastníkov
festivalu bola rôznorodá a zo všetkých vekových kategórií, čo je len dobre. Pripravení boli aj organizátori, ktorí ponúkli
naozaj pestrý program.
O zábavu sa postarali známe a tradičné slovenské a moravské dychovky (Lieskované, Drietomanka, Bučkovanka, Túfaranka, Stříbrňanka, Kolárovičanka, Žadovjáci, Krásinka). Dávku milovaného slovenského folklóru ponúkla domáca Kasanka spolu s detskou Kasankou ako aj hviezda slovenského folklórneho neba Vlasta Múdriková. Mladého ducha a inovátorské podanie do tradičnej hudby priniesli čoraz obľúbenejší Huncúti či skupina Hrdza. Dychové nástroje v pre nás
netradičnej, ale zaujímavej podobe, predstavili orchestre FOR Bratislava a Taste of Brass. Do sveta veľkolepého a emóciami nabitého jazzu nás uviedol big band Na plný dych s vynikajúcimi sólistami Monikou Múdrou a Martinom Madejom. Všetci účinkujúci boli vynikajúci a každý interpret oslovil niečím pre neho najviac charakteristickým (či už je to vysoko
odborné muzikálne prevedenie alebo obyčajná srdečnosť a láska k hudbe a tradíciám).
Aj pri interpretoch sa ukázalo, že hudba nepozná vekovú hranicu. Videli sme šikovných malých tanečníkov z Kasanky
i sľubnú spevácku posilu Drietomanky - štvorročného Janka Múdreho juniora. Na pódiu sa objavila s krásnymi príbehmi, básňami či ručne vyšívanými bábikami aj pani Mária Zamečníková – naša 90- ročná spoluobčianka. V jej vystúpení
sa premietol kus životných skúseností a múdrostí, ale predovšetkým nezlomný elán, ktorý nám môže byť všetkým vzorom.
Som presvedčená, že ľudia odchádzali spokojní po všetkých stránkach. Zase raz bolo na ihrisku na Šancoch cítiť vo vzduchu obyčajnú ľudskú radosť, smiech a nádej. Nádej, že na ľudské emócie ešte nepotrebujeme aplikáciu v mobile. Výsledok: misia splnená! Hurá na siedmy ročník festivalu Na plný dych.
Mgr. Katarína Paulínová

Darujte 2 percentá z dane
Páčil sa vám tohtoročný festival Na plný dych? Radi by ste sa takto dobre zabavili aj o rok? Potom neváhajte a pri najbližšom daňovom priznaní poukážte svoje 2 percentá občianskemu združeniu Na plný dych. Pre vás to neznamená žiadnu
stratu, pretože ide o daň, ktorú už za vás odviedol zamestnávateľ alebo ju odvádzate ako fyzická či právnická osoba daňovému úradu, no pre našu kultúru to môže znamenať veľa. Možno aj vďaka vám bude nasledujúci ročník festivalu ešte
o niečo lepší! Ďakujeme!
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JÁNSKE OHNE

Jedna z najdlhších letných nocí v Lieskovom
Kultúrna akcia, s ktorou sa nám už tradične spája začiatok leta, nesie názov Jánske ohne. Na kolkárni v Moravskom Lieskovom to aj tento rok v sobotu 29. júna žilo, a keďže nám mimoriadne prialo počasie, zábava bola o to väčšia. Príjemný
večer, strávený v sprievode hudby, tancovaním, posedením s rodinou, známymi či priateľmi pri pivku a chutnom guláši
ocenili desiatky našich občanov.
Poobedie a podvečer bol venovaný deťom, pre ktoré organizátori nachystali detský kútik s rôznymi hrami, súťažami a dokonca i detskú diskotéku. O hudbu pre deti i dospelých sa postaral DJ Chaos a pripravená bola aj malá tombola.
Pri západe slnka sme sa rozlúčili s hlavnou postavou akcie - Janom, posadeným na kope dreva. Zapálila sa vatra a za zvukov príjemnej hudby sme si predstavovali všetku tú mágiu, ktorá vládne najdlhším letným nociam. Pretože už stáročia sa
traduje, že práve na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda, oheň. Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali...
Ohňu sa kedysi pripisovala magicko-očistná funkcia. A dnes? Možno v nás evokuje pocit pohodlia a zábavy. Svedčili o tom
aj zábavychtiví ľudia všetkých vekových kategórií na kolkárni, ktorí vydržali jesť, piť a tancovať až do skorých ranných hodín. Aj vtedy, keď už oheň dávno nehorel.
Vďaka za zorganizovanie príjemnej akcie patrí Kolkárskemu klubu Moravské Lieskové!
Mgr. Monika Kusendová

PRÍBEH AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
Moravské Lieskové u Paulínov
K napísaniu tohto príbehu ma inšpirovala fotograﬁa na Facebooku, kde bola zobrazená pomaľovaná čakáreň na autobusovej zastávke u Paulínov.
Ako sme dochádzali do školy
V čase, keď sme chodili do školy na Plevovec a Bučkovec (v r. 1955 – 1960), autobusová zastávka u Paulínov zriadená nebola. Chodili sme na zastávku na Plevovec, čo
bolo pre nás ďaleko. Pretože nás v tom čase bolo veľa školopovinných detí v tejto
lokalite a naši rodičia tiež denne cestovali do práce i na nákupy, podali na ČSAD
žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky u Paulínov.
Zriadenie zastávky, ktorá cestovala
Po určitej dobe ČSAD ich žiadosti vyhovela a zastávka bola zriadená. To sa však nepáčilo tým obyvateľom, ktorí bývali
kúsok poniže a žiadali zastávku na „Mičéch moste“. A tak sa začalo presúvanie zastávky – večer bola u Paulínov, ráno na
„Mičéch moste“. Tak to trvalo niekoľko dní. Ráno sme nevedeli, kde nás bude zastávka čakať, kam pôjdeme na autobus.
Po čase sa situácia vyriešila a zastávka mala svoje pevné miesto.
Na výstavbe čakárne sa podieľali aj deti
Obyvatelia, ktorým zastávka slúžila, sa dohodli, že si postavia svojpomocne čakáreň. Všetci, vrátane nás, detí, sme sa pustili
do práce. Cez prázdniny sme z hliny urobili tehly, šikovní chlapi z nich postavili čakáreň, zohnali drevo na strechu, malé
okienka. A tak sme už v jeseni a v zime v roku 1957 nemuseli moknúť na daždi a trpieť zimou pri čakaní na autobus. Táto
čakáreň doteraz stojí. Možno sa na nej muselo niečo opraviť. My sme však hrdí, že sme sa vtedy všetci podieľali na jej vybudovaní. Hoci naši rodičia už nežijú, sme im vďační, že sa zaslúžili o zriadenie zastávky, vybudovanie čakárne a tým nám
uľahčili život na kopaniciach.
Neničte to, čo iní vybudovali
Chcem ešte poprosiť „novodobých umelcov“, aby svoje talenty realizovali na miestach, ktoré si sami vybudovali a neničili
to, čo prácne vytvorili naši predkovia. Týka sa to aj iných miest, nielen autobusovej čakárne.
Božena Uhríková r. Stachová
16
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV
Od jej založenia v našej obci uplynulo už viac ako polstoročie
ZO SZCH pôsobí v Moravskom Lieskovom od roku 1963. Pri jej zrode stál Bohumír Lukáč, ktorý zároveň pôsobil ako jej
prvý predseda. Funkciu tajomníka zastával Ján Miklánek (Cinterovský), pokladníkom bol Ján Blanár. Organizácia spočiatku fungovala ako závodná organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov pri ZDA Moravské Lieskové. Asi po troch
rokoch sa od závodu odlúčila a prešla do zložiek Národného frontu pri MNV.
Drobnochovatelia v minulosti
Chovatelia František Čapák, Miroslav Tomeš a Ján Miklánek po prvý raz vystavovali svoje zvieratá v roku 1964 na výstave
v Trnave, kde boli ocenené predikátom VDM (veľmi dobré mláďa). Organizácia mala pätnásť členov. Všetci chovali čistokrvné zvieratá a tieto sa snažili šíriť i medzi ostatných spoluobčanov.
K aktívnym členom patrili: František Čapák, Miroslav Tomeš, Ján Miklánek, Alojz Slaninka, Jozef Straka, Vilo Dedík, Jozef
Dedík, Jaroslav Mičo, Dušan Valák, Vladimír Čičko, Jozef Zámečník, Ivan Gavalec, Ján Ochodnický, Jozef Uhrík, Anton Benešík, Slavomír Malíček, Pavel Bušo, Pavol Búlik a ďalší. Z Dolného Srnia boli členmi chovatelia: Svetozár Popelka, Ľudovít
Luža a Jozef Behúl.
V našej obci poriadali výstavy hydiny, králikov a vtáctva – najskôr vedľa hasičskej zbrojnice (dnes tam stojí Supermarket
COOP Jednota), neskôr na dvore osvetovej besedy (dnes predajňa H-Spektrum) a potom na Langhofferovci.
Chovateľské organizácie uzatvárali družobné styky s Moravou – Moravské Lieskové malo družbu s Nivnicou. Staršia generácia spomína na tieto časy ako najlepšie v chovateľstve.
ZO SZCH v našej obci dnes
V súčasnosti má naša organizácia osem členov. Pravidelne vystavujeme v Novom Meste nad Váhom, Bošáci, Myjave,
Chocholnej-Velčiciach, Trenčianskych Stankovciach, Veľkých Kostoľanoch a Hluku na Morave. Na výstavách dosahujeme
veľmi dobré výsledky, o čom svedčia mnohé ocenenia. Tento rok naša organizácia v Novom Meste získala prvé miesto
v okresnej súťaži, na oblastnej výstave v Chocholnej-Velčiciach sa umiestnila na treťom mieste v rámci kraja.
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájajú do chovateľského života. Reprezentujú tak našu základnú organizáciu i obec.
Emil Dedík, predseda ZO SZCH

ZÁJAZD DO KOŠARÍSK

Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880 – 4.5.1919)
Dňa 4.5.2019 sme si pripomenuli 100. výročie tragickej
smrti M. R. Štefánika. Z úcty k jeho zásluhám pri príležitosti jeho okrúhlych výročí vláda vyhlásila rok 2019 za Rok
Milana Rastislava Štefánika.
V rámci spomienkového podujatia bol pripravený v Brezovej pod Bradlom Legiovlak a panelová výstava v Múzeu D.
S. Jurkoviča. V Košariskách sa v evanjelickom kostole konali
slávnostné služby Božie a oﬁciálne slávnosti prebiehali na
Bradle.
Dnes v demokratickej vlasti môžeme opäť slobodne prejaviť pietu a česť človeku – hrdinovi, vedcovi, hvezdárovi, skvelému vojakovi, generálovi francúzskej armády a ministrovi
vojny prvej vlády Československej republiky. Niet pochýb,
že v jeho osobe bolo mnoho geniálnosti a že bol jedným
z najlepších ľudí, akých sme kedy mali. Preto na M. R. Štefánika nikdy nezabudnime!
Všetci, ktorí sme sa zúčastnili zájazdu do Košarísk, sme
17
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veľmi povďační za možnosť zúčastniť sa týchto osláv.
Chcem poďakovať riaditeľke školy Mgr. Janke Lackovej, ktorá zorganizovala tento zájazd. Hravo zvládla nielen venovať sa s plnou zodpovednosťou žiakom, ale aj nám seniorom. Všetci sme mali krásny zážitok.
“Vedel, myslel, ľuďom pomáhal,
radosť rozdával.
Štefánik mal smelý krok,
bojoval vždy o pokrok.”
Vlasta Tomešová

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Na veľkonočnú nedeľu 21. apríla sa konal turnaj v stolnom tenise v Kultúrnom dome na Bučkovci. Usporiadali ho členovia DHZ Bučkovec.
„Je to niekoľkoročná tradícia,“ uviedol predseda DHZ Bučkovec Jozef
Černý. Na stolnotenisovom turnaji sa zúčastnilo 13 hráčov, ktorí si zmerali svoje sily a obratnosť rakiet. Hráči boli rozdelení na dvoch skupín,
kde hral každý s každým.
Svoje prvé miesto si však obhájil dlhoročný šampión Michal Dedík,
ktorý si tento rok opäť odniesol putovný pohár. Na druhom mieste sa
umiestnil Matúš Liška. Na tretom mieste skončil Juraj Liška starší.
Hanka Herinková

HASIČSKÁ SÚŤAŽ BUČKOVEC
V sobotu 11. mája sa na Bučkovci konal 6. ročník hasičskej súťaže
o pohár predsedu DHZ Bučkovec. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev, pričom jedno tvorili domáci.
„Pred začiatkom sme mali aj menšie stresy, nakoľko sme nevedeli,
koľko družstiev príde,“ uviedol predseda DHZ Jozef Černý. „Družstvá aj povedia, že prídu, ale nakoniec to nie je vždy tak,“ dodal.
Na lúke za starou hasičskou zbrojnicou na Bučkovci sa nakoniec
stretlo osem tímov vrátane domácich mužov. Počas prestávky si
tento rok mohli aj deti vyskúšať, aké je to behať s ťažkými hasičskými hadicami.
Výsledky muži:
Výsledky ženy:
1. miesto Vrzavka
1. miesto Drgoňova dolina
2. miesto Babulicov vrch A
2. miesto Hrašné
3. miesto Topolecká
Hanka Herinková

MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY LIESKOVSKÝCH VZPIERAČOV
Na medzinárodnej súťaži mládeže vo vzpieraní „Memoriál Ondreja Hekela“ na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom
sa zúčastnili mladší žiaci Tomáš Rehák, Samuel Švikruha a Adrián Kusenda.
Za juniorov súťažil Michal Rehák, ktorý dosiahol najlepší výkon, keď trhol 124 kg a nadhodil 147 kg, čo „dalo“ 271 kg
v dvojboji. Tým si vybojoval nomináciu do dorasteneckej reprezentácie na stretnutie „Vyšehradskej štvorky“.
Mladší žiaci sa umiestnili v dolnej polovici. Dokázali však, že sa môžu porovnávať s pretekármi z Poľska, Česka aj zo SloŠtefan Marták
venska.
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TJ ISKRA

Úspechy prípravky a žiakov
Naši prípravkári v skupine MIX - JUH II - ObFZ TN skončili na 1. mieste. Na koncoročnom turnaji, ktorý poriadal ObFZ
Trenčín 16.6.2019 v Hrádku, sme obsadili 2. miesto z 8 zúčastnených mužstiev. Futbalovú prípravku navštevovalo približne
15 detí vo veku 6 – 10 rokov. Viedli ju Milan Zámečník a Jozef Uhrík.
Žiaci hrali IV. ligu – U15 – ObFZ TN, v tabuľke sa umiestnili na 5. mieste.
Do budúceho ročníka prihlasujeme mužstvá prípraviek, mladších žiakov a mužov. Želáme pekné letné prázdniny a tešíTJ Iskra
me sa na ďalší súťažný ročník 2019/2020!

FUTBALOVÁ JAR PRED NOVOU TRIBÚNOU
12 domácich zápasov s bilanciou 9 výhier – 1 remíza – 2 prehry

Počas zimnej prestávky sa vďaka snahe nášho pána starostu vybudovala tribúna pre zhruba 80 fanúšikov. Hráči sa zrejme nechceli pred novou tribúnou zahanbiť, a tak podobne ako v minulej sezóne, i v tejto bola zimná príprava poctivá
a náročná. To sa prejavilo i vo výsledkoch.
Výsledky jarnej futbalovej sezóny
Ako prvý nás pred novou tribúnou preveril líder z Hrachovišťa, s ktorým sme
uhrali spravodlivú remízu. Nasledovalo víťazstvo v Brunovciach, kde sme nevyhrali už niekoľko rokov. Následne doma výhra nad Lubinou, nešťastná prehra na lubinských kopaniciach, keď sme po zranení dohrávali zápas v zostave
desiatich, jediná jarná domáca prehra – po zlom výkone so Bzincami. Potom
prišla séria dominantných výsledkov – výhry nad Hôrkou (vonku 3:0), Novou
Bošácou (doma 5:1), Hrašným (doma 6:0) a Starou Lehotou (doma 10:0) - tomuto súperovi patrí všetka česť, že v počte len deväť hráčov odohral celý zápas.
Po týchto výsledkoch prišlo aj zaváhanie – prehra v Lúke 2:0 po veľmi slabom
výkone, no na záver sezóny sme si nechali dve domáce výhry 5:1 – najskôr proti
Považanom a v samom závere sezóny v malom derby s Dolným Srním, pred
fantastickou diváckou kulisou.
Futbalové štatistiky a bilancie
Aby sme doplnili pohľad na štatistiky: so ziskom 42 bodov sme v tabuľke obsadili konečné 7. miesto. V jarnej tabuľ ke nám so ziskom 25 bodov a skóre 41:12
patrí 2. miesto s druhou najlepšou obranou a druhým najlepším útokom. Celkovo sme odohrali 12 domácich zápasov s bilanciou 9 výhier – 1 remíza – 2 prehry. Najlepším strelcom TJ Iskra v skončenej sezóne
2018/2019 sa stal s 20 gólmi Juraj Kúkol, pre ktorého
to bola posledná sezóna na futbalovom ihrisku. Za
roky spoločného kopania do lopty od prvých ročníkov na základnej škole až po túto poslednú by som
mu aj touto cestou chcel odkázať: „Kuki, ďakujem!
Bola radosť hrať s tebou v jednom tíme!“
Zamyslenie na záver
Sezóna to nebola optimálna, výkony často nevyrovnané, 7. miesto nepovažujem ani zďaleka za úspech,
vízia bola iná, ale rozplynula sa už na jeseň. Základom do novej sezóny musí byť kvalitná letná príprava, budeme musieť nahradiť 20-gólového strelca, čo nebude ľahké. No je tu šanca ukázať sa pre
niektorého z mnohých mladých hráčov, ktorých našťastie máme. Sezónu začíname v auguste, budeme
sa na vás tešiť pred „žuto-zelenú tribúnu“.
Juraj Gašparík
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKY

Odišli ste tíško ako odchádza
deň a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustila naša babička
Anna Haláková a pripomenieme si 30. výročie úmrtia nášho
dedka Štefana Haláka.
S láskou spomínajú nevesta a vnuci.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 16. mája 2019 uplynulo dvadsať rokov
od smrti našej drahej maminy a babičky
Márie Malíčkovej.
S láskou spomínajú dcéra Dana
a syn Slavomír s rodinami.
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba v našich srdciach
zostávajú.
Dňa 21. júla 2019 uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustil otec, dedko a pradedko
Milan Šimovec.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spom
o ína syn M
Spomína
Miroslav s rodinou.

V ten deň do sĺz a smútku zahalený
bol tvoj odchod nečakaný.
Zostalo prázdno, ticho, bolesť a žiaľ,
kdeže je tvoja usmiata tvár.
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku
nebol čas, spomienky na teba zostanú
navždy v nás.
Dňa 6. apríla 2019 uplynulo 20 rokov od úmrtia pána
Pavla Kuceka.
S láskou spomínajú manželka Boženka, dcéry Milka
a Boženka s rodinami. Pripája sa aj Marta.

1

Spoločenská rubrika za obdobie 4 - 6/2019
Noví občiankovia
Soﬁa Jošticová
Tomáš Dziňa
Nicolette Kulíšková
Nela Stanová

Spoločné „ÁNO“ si vyslovili
Michal Sýkora - Eva Daniela Trebatická
Richard Harmady - Lenka Kozáková
Branislav Hrdlovič – Monika Zámečníková
Matej Václav - Eliška Škundová
Daniel Gába – Martina Špalková
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Životné jubileá
80 rokov
70 rokov
Anna Gažová
Ján Mičo
Ladislav Martiš
Emília Margetinová
Róbert Trebatický
Věra Poláčková
85 rokov
Ľudmila Revayová
Emília Popelková
Daniela Špalková
Anna Nešťáková
Anna Podolanová
Ľudmila Kozáková
Paulina Mandincová
91 rokov
75 rokov
Jozef Kaššovic
Pavol Želibabka
Anna Turanová
95 rokov
Božena Starobová
Emília Kovačovicová
Emília Pastorková

1. Tomáš Dziňa, Adrián Podolan,
Aneta Miková, Soﬁa Jošticová,
Nicolette Kulíšková
2. Dominik Paulina, Jakub Valach, Matej Tomek, Matej Paľo
3. Lenka Kozáková - Richard
Harmady
4. Daniel Gába - Martina Špalková
5. Michal Sýkora - Eva Daniela
Trebatická

3

Odišli spomedzi nás ...
Anna Dedíková - 86
Ján Jurák – 80
Emília Skovajsová - 80
Emília Uhríková – 82
Elena Tomešová - 73
Augustín Podolan – 85
Ján Turan - 87
Ľudmila Kozáková – 85
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