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LIESKOVSKÝ FOTOMARATÓN

Nezištne zachránila život
židovskému dievčatku.

Lieskovský fotomaratón organizuje
redakcia Moravskolieskovského Hlásnika, ktorá sa rozhodla zmapovať našu
obec vo všetkých jej aspektoch – prírodných, kultúrnych aj spoločenských.
Rozhliadajte sa celý rok okolo seba,
foťte....		
Strana 12

Tento rok v januári udelila
Komisia pre rozpoznávanie
spravodlivých našej rodáčke
Kataríne Pastorkovej významné ocenenie Spravodliví medzi
národmi....
Strana 13-14
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„Začneme pekne od začiatku. Príroda to robí každý rok.“
- Valeriu Butulescu

Milí čitatelia,
máme tu opäť jar, ktorá tradične symbolizuje začiatok niečoho nového. Aj v Moravskom Lieskovom na nás čaká v tomto roku veľa
nových vecí. Určite mnohí netrpezlivo a so zvedavosťou očakávate spustenie prác na novej kanalizácii alebo ste zvedaví na kultúrne
akcie a voľnočasové aktivity, ktoré sa s príchodom teplejších dní, dúfajme, ešte znásobia.
Ako to už býva zvykom, pri nových začiatkoch je dobré občas sa aj pozrieť späť a niektoré veci zrekapitulovať. V našom prípade to
budú úspešné vianočné trhy či maškarný bál s pochovávaním basy. Okrem toho sa v čase presunieme aj o niekoľko rokov, respektíve
desaťročí dozadu. Pripomenieme si časy druhej svetovej vojny a v súvislosti s nimi aj životné príbehy dvoch našich občanov. Jedného ako hrdinu Slovenského národného povstania, ktorý zahynul na Brezine a v druhom prípade pôjde o záchrankyňu židovského
dievčaťa.
No, aby sme stále len nespomínali, pozrieme sa i na plány obce Moravské Lieskové na najbližšie obdobie a so svojimi zámermi nás
oboznámi aj škola a cirkev. Na odreagovanie a oddychové čítanie poslúžia články zo sekcie Od vás či tradičná zaujímavosť. Viac už
prezrádzať nebudeme. Dúfame, že každý si nájde na nasledujúcich stránkach to svoje.
-

Kultúrne podujatia v okolí
27. 3. - 11. 4. 2017, Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava
Veľkonočné inšpirácie
Výstava keramiky, ukážky aranžovania veľkonočných dekorácií,
prezentácia výtvarnej súťaže pohľadníc.

5. - 9. 4. 2017, výstavisko Expo Center, Trenčín
Veľtrh Záhradkár

23. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov a pestovateľov.

8. 4. 2017, 12:30, Kálnica, Rakoľuby
Beh oslobodenia

Preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov na trase
Kálnica – Rakoľuby – Kálnica. Hlásiť sa môžete do 31. 3. na Obecnom úrade v Kálnici.

9. - 12. 4. 2017, MsKS, Nové Mesto nad Váhom
Festival Aničky Jurkovičovej
Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných
súborov s inscenáciami, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v
spoločnosti a v divadelnom umení.

5. 5. 2017, 19:00, Piano klub, Trenčín
Adam Ďurica Spolu Tour 2017

Jeden z najúspešnejších slovenských spevákov vystúpi v rámci koncertného turné k novému albumu v máji v Trenčíne.

13. 5. 2017, SKC Staré Město (sokolovna) při Uherském
Hradišti
Staroměstský košt vína

Klub přátel vína Staré Město organizuje tradičnú Výstavu vín, na
ochutnávku budú pripravené stovky vzoriek a do nálady zahrá kvalitná
muzika.

ZAUJÍMAVOSŤ...
Päť zaujímavostí o pôste

16. 5. 2017, 17:00, Dom kultúry, Javorina, Stará Turá
Fíha Tralala – rok

V ranných začiatkoch kresťanstva trval pôst len dva
dni, až neskôr sa rozšíril na takzvaný Veľký týždeň
- štyridsať dní.

20. 5. 2017, Mestské múzeum, Stará Turá
Noc múzeí a galérií

Za pôstnu stravu sa považovali aj ryby, žaby a raky,
pretože mali podľa kresťanských regúl „studenú
krv“.

Nová pesničková show obľúbenej interpretky detských piesní.

Každoročné podujatie, ktoré sprístupňuje múzeá po celej Európe, ako
ich nepoznáme. Vítaní ste v nich, samozrejme, aj po zvyšok roka v
denných hodinách!

4. 6. 2017, od 08:00, park u tvrze, Hluk
Sečení trávy v Hluku

Tradičné podujatie Mužského zboru, na ktorom budú okrem ukážok
práce a folklóru pripravené aj tradičné maškrty.

16. - 17. 7. 2017, areál futbalového ihriska, Dolné Srnie
Festival Záhrada 2017

Chutnú hudobnú úrodu budete môcť ochutnávať na 2. ročníku hudobného festivalu Záhrada, na ktorom o.i. vystúpia aj Vrbovskí víťazi,
Karpatské chrbáty či Abusus.

Sladkou lahôdkou pôstneho obdobia bol kalkýš,
ktorý chutil ako medovník.
V niektorých rodinách dôkladne vymyli riad, v ktorom pripravovali tučné jedlá a vyniesli ho na povalu, jedli z najjednoduchších tanierov a drevenými
lyžicami.
Porušenie pôstu sa v minulosti trestalo v Poľsku
vytrhaním zubov a za vlády cisára Karola Veľkého
dokonca až sťatím!
- Monika Kusendová
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Vážení spoluobčania,
Čas, ten s neúprosnou presnosťou preraďuje svoje rýchlostné stupne a pravidelným
cyklom prehadzuje listy nášho kalendára. Mohlo by sa zdať, že to bolo včera, keď sme
sa rozlúčili so starým rokom na ,,Moravskolieskovských vianočných trhoch.“ Nádherne
pripravené prostredie kultúrneho domu, bohatý kultúrny program, stánky stotožnené s
vianočnou tematikou a v neposlednom rade možnosť chutného občerstvenia v kruhu známych ľudí, bolo dokonalým spoločenským zavŕšením roka. Zima udrela v svojej plnej sile,
mrazivé dni a noci dosahovali rekordne nízke teploty. Bola vo svojej podstate podobná
ako si ju niektorí pamätáme z detských čias, preto dúfam, že bude mať pozitívny vplyv
na vegetáciu a úrodu. Pani zima ustala a všetko živé sa pomaly začalo pýtať na svet. Snehová perina, ktorá verím potešila hlavne našich najmenších, ale aj vyznávačov zimných
športov, pokorne ustúpila pred novým životom. Zlaté slnečné lúče sa prestali zubato smiať
a začínajú prinášať príjemné teplo, ktoré zalieva krajinu rannou dávkou zlata. Potoky sa rozozvučali rýchlymi prúdmi
jarnej vody, ktorá sa štrngotom rozlieha krajinou s posolstvom nového života. Ľudí, zvieratá, všetky živé tvory to ťahá
von, okúsiť teplejšie lúče slnka a pokochať sa prebúdzajúcim sa svetom. Pusté pochmúrne prostredie nahrádza mäkký
zelený koberec a v našej nádhernej krajine Bielych Karpát rozkvitajú prvé kvety. Nielen lúčna zeleň, ale i dvory v dedine
sa prebúdzajú po zimnom spánku.
Nástupom obdobia, ktoré nás vytlačí zo svojich domov na dvory a do záhrad, zveľadiť si po odchode zimy, ktorá u nás
pevne úradovala, svoje okolie. Čaká nás pracovne rušný rok, popri ,,menších“ pripravovaných projektoch bude hlavnou
témou výstavba dlho očakávaného diela Kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, technicky a energeticky nevyhovujúci stav svietidiel, problematické elektrické
vedenie, ktoré má pri silnejšom vetre za následok spojenie kábla s verejnou sieťou, čo je príčinou výpadku prúdu a
nefunkčnosť celej vetvy. Všetky svetelné body budú nahradené modernými svietidlami s LED technológiou značky
Philips. Elektrické vedenie na celej sieti zrekonštruujeme izolovaným vodičom, ktorý vylúči výpadky prúdu a kompletné ponorenie dediny do tmy. Prebieha posledná fáza verejného obstarávania na dodávateľa, po doriešení všetkých
formálnych náležitostí, by už nič nemalo brániť začatiu prác. Verím, že sa nám podarí rekonštrukciu úspešne zrealizovať
a situácie, keď prechádzanie obcou vo večerných hodinách pripomínali hororovú scénu sa už nebudú opakovať.
Druhou plánovanou investíciou je vybudovanie chodníka pre chodcov, v mieste od základnej školy (ZŠ) po základnú
umeleckú školu (ZUŠ). Projekt bude okrem zvýšenia bezpečnosti chodcov prechádzajúcich dedinou po chodníku riešiť
v druhej fáze aj stacionárnu dopravu, vybudovaním parkoviska pred budovou ZŠ. Tretím krokom projektu je zriadenie dvoch autobusových zastávok s nástupným ostrovčekom nachádzajúcim sa mimo vozovky. I. – nahradí budovu
nachádzajúcu sa na ľavej strane, v smere od ZŠ za bývalou Jednotou naproti pohostinstva u Trchalu, II. – na mieste
jestvujúcej zastávky, oproti bývalému obchodnému domu.
Výstavba kanalizácie sa začne realizovať podľa predbežného plánu v mesiaci apríl. Obec má uzatvorenú zmluvu o dielo so skupinou dodávateľov: COMBIN-VSBA-VHS, Moravské Lieskové. Celková cena predmetu zákazky je
12.468.904,76,- EUR s DPH, s lehotou výstavby 700 kalendárnych dní. Realizačné prípravy, rozkopávkové povolenia,
materiálové a technické zabezpečenie prebieha pred prebratím staveniska, po ktorom nastúpia stroje a premenia obec od
miesta výstavby čističky až po Šance na obrovské stavenisko. Pripravujeme verejné zhromaždenie s občanmi, na ktorom
budú podané všetky potrebné informácie. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí nabehnúť na systém, ktorým bude
výstavba prebiehať a tolerantnosťou spojenou s ochotou spolupracovať prispejeme k jej úspešnému napredovaniu.
Pred nami sú najveselšie sviatky v roku. Prajem všetkým príjemné prežitie sviatkov jari, ktoré sú najväčším kresťanským
sviatkom. Nech vám teplé jarné slnko dodá do sŕdc radosť a s ňou spojené šťastie nech je motorom s dostatkom paliva,
ktoré vystačí počas celého roka. Nájdite v čare Veľkej noci silu prekonávať každodenné starosti, pri plnení svojich predsavzatí a cieľov, lebo ak budem citovať Sokratesa ,,Kto chce hýbať svetom, nech najprv hýbe sám sebou!”
S úctou starosta obce Róbert Palko
Máte nejaké otázky, ktoré by ste radi smerovali na starostu alebo poslancov našej obce? Všetko, čo Vás zaujíma,
čo chcete vedieť, píšte na mail: hlasnikml@gmail.com
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Moravské Lieskové čaká nová éra. Je to o zodpovednosti nás všetkých.
„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

Našu obec čaká prelomový rok. Moravské Lieskové už o pár dní začne budovať
kanalizáciu a čističku odpadových vôd za
takmer 12,5 mil. EUR. Bude to historicky
najväčší investičný projekt našej obce a
pravdepodobne ho už ani nikdy nič neprekoná. Porovnávať sa s ním môže, aj to
len čiastočne, plynofikácia našej obce. Za
necelé dva roky by sme ju mali aj oficiálne
priviesť do prevádzky a tak konečne začať
revitalizovať naše životné prostredie a
správať sa k prírode okolo nás úctivo,
slušne a zodpovedne. A naveky upchať
všetky trativody a tajné kanály, cez ktoré
sme si doteraz hlúpo ničili životné prostredie, v ktorom žijeme. Je síce smutné,
že sa nám to podarilo až v roku 2017, ale
ako sa hovorí, lepšie teraz ako nikdy. A
minulosť už nikto nezmení.
Keď dáme do zeme kanalizáciu, začneme
ešte intenzívnejšie upratovať po povrchu. A samozrejme, nebudeme čakať až
na spustenie kanalizácie, ale už počas
jej budovania snáď veľa vecí stihneme.
Už čoskoro vám predstavíme výsledky
študentského projektu Moravské Lieskové 2022, na základe ktorého spravíme
urbanistickú víziu centra našej obce a
postupne ju začneme realizovať do jedného uceleného konceptu. Budete nadšení.
Pracujeme na projekte nového osvetlenia
obce, ktoré je v havarijnom stave. Žiaľ
výmena celého osvetlenia je obrovská investícia a preto musíme byť opatrní. Veríme, že onedlho vás budeme informovať
s dobrými správami. Morav-ské Lieskové
bude svietiť, aj keď viac zafúka a hlavne
budeme svietiť efektívne a ekonomicky.
Pracujeme na chodníku z „centra“ ku
škole, aby sa tak zvýšila bezpečnosť našich
občanov, hlavne detí. Podávame žiadosť o
podporu z EU fondov na rekonštrukciu
škôlky a mnoho ďalších projektov.
Všetky tieto projekty, ktoré ideme
realizovať alebo aj ktoré sa už zrealizovali (Dom Smútku, nový Obecný
úrad, revitalizácia starých domov, atď ...)
sú skvelé správy pre našu obec. A posunú
ju na míle vpred. Priláka to do našej obce
nových obyvateľov, možno aj investorov,
začne intenzívnejší rozvoj služieb, budú
sa ešte intenzívnejšie revitalizovať staré
a opustené chalupy a naša obec začne
ožívať a rozvíjať sa pozitívnym smerom.
Proces zmeny je vždy náročný, ale bez
týchto zmien to žiaľ nepôjde. Tak ako v
súkromnom sektore, tak ani vo verejnom,
proces zmien nemôže byť nikdy úspešný,
kým mu neuverí každý jeden článok,

ktorého sa týka. Čo v našej rétorike znamená, každý jeden občan, ktorý v našej
dedine býva a žije. Každý musí pochopiť,
že naša obec môže prejsť komplexnou
premenou, len keď k nej prispeje každý
jeden občan. Každý svojím spôsobom a
svojimi možnosťami. Niekto vie pomôcť
rozvoju kultúry tak, že spraví nejakú zaujímavú akciu. Niekto vie pomôcť rozvoju
našej obce a vybaviť EU fondy, niekto vie
pomôcť bezpečnosti, niekto spraviť v našej
obci ešte lepšie podmienky pre rozvoj
školstva. Niekto sa stará o dôchodcov v
obci, niekto o detičky. A niekedy stačí len
to, keď si udržujeme poriadok okolo svojich príbytkov, keď pozametáme ulicu pred
domom, keď zdvihneme odpadky, ktoré
vidíme pod nohami. Niekto pomáha len
tým, že sa milo usmieva a niekto aj tým, že
podporuje tých, čo sa starajú o našu obec a
háji ich česť pred tými, ktorí tým čo robia,
až tak nefandia. Dôležité je vždy začať od
seba. Naša poslankyňa Lenka Nešťaková
povedala vo vianočnej spovedi poslancov,
že by ju potešilo, kebyže sa už občania
nepýtajú, čo môže obec spraviť pre nich,
ale začnú sa pýtať, čo môžu oni spraviť
pre obec. Toto keby sa stalo, naša obec by
sa začala rozvíjať rýchlejším tempom a
tým najlepším smerom.
Otázne je, či už to ide týmto smerom?!
Nedávno sme mali na zastupiteľstve
rozpravu o tom, aká je úloha poslanca
obecného zastupiteľstva. Či má poslanec
len kontrolovať alebo aj reálne pracovať
na rozvoji obce a pripravovať projekty. Alebo len prísť na zastupiteľstvo,
niečo odhlasovať a ísť domov. Úprimne,
nezhodli sme sa na tom úplne. Niekto to
vidí viac v tej kontrole, niekto viac vo
výkone. Pravda je asi v strede. Malo by to
byť aj o vzájomnej kontrole, aj vo výkone
pre vás občanov. Ale asi viac o tom
výkone. Čo by mala obec z toho, keby
sa všetci deviati poslanci len kontrolovali? A koho by vlastne kontrolovali? Starostu a niekoľko pracovníkov OcÚ? Kto
by potom vybavil EU fondy pre škôlku?
Kto by si potom všimol, že nám chýba
pre slušný život chodník alebo námestie?
Kto by pracoval v komisiách? Kto by nosil nápady? Poslancov si ľudia mnohokrát
volia aj preto, že daný kandidát je sused
alebo kamarát alebo má pred menom Mgr.
alebo Ing. Alebo sa poznáte s jeho bratom,
či rodičmi. Ale toto by nemalo byť kritériom. Dôležité je, či zvolený poslanec
chce pre našu obec niečo pozitívne robiť
a chce ju zmeniť správnym smerom, aby

(Mahátma Gándhí)

sa nám tu lepšie žilo. A hlavne či má na
to kompetencie a aj schopnosti a chuť
investovať veľmi veľa svojho voľného
času do práce pre našu obec. A preto, pýtajte sa, zaujímajte sa, na čom robíme a ako
sme naložili s vašou dôverou, ktorú ste
nám dali vo voľbách a čo sme doteraz pre
vás urobili a čo chceme ešte urobiť. Máte
na to právo a mali by ste vedieť o tom,
či pre vás niečo robíme alebo možno aj
nerobíme nič. Poslancovanie nie je o tom,
10x do roka prísť na zastupiteľstvo. Na to,
aby boli vôbec nejaké body v programe,
treba toho veľmi veľa urobiť. Tie body v
programe zatupiteľstva sa nikdy nezjavia
samé. Takže vyžadujte, buďte nároční
na nás, pýtajte sa, na čom robíme pre váš
lepší život tu a potom o 1,5 roka nám dajte vo voľbách za to vysvedčenie. Toto je
správny prístup od vás smerom k nám.
Buďte nároční aj sami na seba. Zvyšujte
si nároky na prostredie, v ktorom žijete.
Začnite od seba a skončite až pri všímaní
si susedov i celej dediny. Niekto si semtam
myslí, že nám nemôže zavolať alebo
napísať list, čo mu v našej dedine chýba
alebo vadí. Opak je pravdou, takéto listy
alebo telefonáty potrebujeme. Ne-bude
sa dať všetko zrealizovať, rozpočet má
svoje limity, ale treba o tom hovoriť. Len
toto nás môže posunúť ďalej. A možno to
najdôležitejšie, nerobme si zle, buďme
viac prajní ako neprajní, viac podporujúci ako nepodporujúci. Lebo aj toto je v
procese zmeny veľmi dôležité. Už viackrát sme aj my, vaši obecní zástupcovia
zažili sklamanie. Napriek tomu, že chceme pre vás spraviť užitočnú vec alebo
projekt, najviac polien sme dostali nie
od úradov, štátnych inštitúcií alebo externých dodávateľov. Žiaľ najviac úderov
dostávame často tu doma, od miestnych
občanov. Či už je to v oblasti spolupráce
alebo v oblasti rokovaní o predajoch
rôznych hnuteľných a nehnuteľných vecí
a podobne. Niekedy radšej pomôžete
cudzím ako miestnym. Predáte strategickú
vec radšej cudziemu ako vlastnému. A toto
je tiež dôležité zmeniť. Lebo takto z našej
obce nikdy nespravíme lepšie miesto pre
život nás všetkých.
A na záver ako povedal Steve Jobs : „Som
presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje
úspešných ľudí od neúspešných, je
vytrvalosť.“ My tú vytrvalosť stále máme
a ďakujeme všetkým, ktorí nám v tom
držíte palce. Čaká nás ešte 1,5 roka tvrdej
práce počas nášho prvého volebného obdobia a už teraz sa tešíme na výsledky.
- Marián Zelko
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zľava: Terézia Fabianová, Diana Múdra a Juraj Burza
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MATRIKA
za obdobie 12/2016 - 03/2017
Noví občiankovia
12/2016
Terézia Fabianová
Diana Múdra
Juraj Buzáši

2017
Emily Adámaťová
Filip Kopecký
Marko Tomasino Purdek

Životné JUBILEÁ

zľava: Markus Ludvik Škárka a Emily Adámaťová

70 rokov
Ing. Ľubomír
Bradáč
Jozef Rojko
Stanislav Zámečník
Jozef Miklánek
Miroslav Sýkora
Magdaléna
Kucharovičová
Elena Helíková
Anna Truszková
Eva Kucková
Darina Helíková
Vlasta Feriancová
Anna Dedíková

75 rokov
Jozef Drobný
Jozef Dedík
Ivan Ferianec
Jozef Drobný
Miroslav Miko
Ing. Jozef Želibabka
Božena Trúsiková
Viera Malíčková
80 rokov
Jaroslav Miklánek
Anna Zámečníková

85 rokov
Ján Paška
Božena Hargašová
Mária Helíková
90 rokov
Jozef Jakubík
92 rokov
Jozef Sahaj
95 rokov
Anna Turiaková

Odišli spomedzi nás...
12/2016
Ľudmila Šimovcová – 85

Milan Ostrovský – 60
Jozef Dedík – 76

01-03/2017
Miroslav Čičko – 61
Mária Dubajová – 77
Ivan Sýkora – 79
Emília Lišková – 83
Emília Mikuláčková – 79
Anna Drobná – 90

Tatiana Černá – 38
Ján Bušo – 86
Anna Nešťáková – 94
Peter Drobný – 56
Jaroslav Pěnkava – 63

ŠTATISTIKA ZA ROK 2016:
zľava: Jakub Zemko, Lea Horňáková, Viola Peniašková a Klára Černá

Počet narodených detí - 22
Počet zomretých obyvateľov - 26
Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu - 51
Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu - 30

K 31.12.2016 sme evidovali celkovo 2547 obyvateľov:

1296 mužov

1251 žien

Priemerný vek obyvateľa našej obce je 42,47 rokov.
Za spracovanie štatistických údajov ďakujeme pani Bačovej
z OcÚ Moravské Lieskové

Vážení čitatelia!
Hoci je jar tu a my sa tešíme, že zima skončila, aj keď bola krásna, nekládli ste si už otázku ako bude vyzerať náš budúci život v
nebi? Našou odpoveďou je, že nám bude určite lepšie ako tu na Zemi. Nebudú choroby, nebudeme počuť o žiadnych vraždách, násiliach, haváriách, o tom bahne, v akom stojí naša spoločnosť, či o akomkoľvek zle, ktoré sa vyskytuje na tejto Zemi – tu v časnosti.
Rozmýšľame, špekulujeme, študujeme, bádame naším vesmírom, kde je ten druhý svet, o ktorom tak krásne svedčí naše Písmo.
Pán Ježiš Kristus k tomu, aby si ľudia vedeli ľahšie predstaviť a vytvoriť obraz o Božom kráľovstve, o tom, čo ich čaká vo večnosti,
hovoril v Podobenstvách. Medziiným kráľovstvo nebeské je prirovnané k hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na
vinicu. Zopakoval to štyrikrát - o deviatej, na samé poludnie, o tretej a poslednýkrát o piatej hodine poobede. Všimnime si, že hospodár nečaká až robotníci prídu sami, ale vychádza skoro na úsvite, aby si ich mohol najať na svoju vinicu. To je vlastne výzvou pre
každého jedného z nás, aby sme sa možno zdvihli zo svojich miest a oslovili aj ďalších k tomu, aby prišli medzi nás, do spoločenstva
s Pánom Ježišom Kristom. Čo ponúka hospodár robotníkom, čo ponúka misionár tým, ktorých zve a povoláva? Odpoveďou je, to
čo je spravodlivé, čo potrebujú k tomu, aby mohli prežiť ďalší deň. Toto podobenstvo je úžasnou výzvou nášho Pána k misijnej
práci, výzvou k tomu, aby sme pre Neho a pre Božie kráľovstvo získavali po svete čo najviac učeníkov a nasledovníkov Kristových:
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Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy“ Je to obrovská výzva pre nás všetkých, ktorá k nám zaznieva už pri samom krste a ktorú
veľmi často nechceme počuť.
Ale podobenstvo sa touto misijnou výzvou ešte zďaleka nekončí. Hospodár sa zjednáva s robotníkmi po denári a oni odchádzajú
pracovať na Jeho vinicu. Misijná práca zhromažďuje do cirkvi skutočne mnohých ľudí. Všetci sú povolaní, ale nie všetci vyvolení.
Kto je vyvolený sa rozpozná vo vzťahu k Božej dobrotivosti, ktorá sa nám zjavila v Otcovej láske v Božom Synovi a našom Pánovi
– Ježišovi Kristovi.
Túto Božiu dobrotu môžeme najdokonalejšie vidieť v našom podobenstve na konci dňa. Pri výplate robotníkov. Nie náhodou sa
výplata začala vykonávať od posledných – tých, ktorí prišli na vinicu ako poslední. A predsa obdržali denár. Tak isto ako tí, ktorí
prišli o deviatej ráno, ktorí znášali bremeno dňa i páľavu slnka.
A práve tu prichádza skutočný konflikt. Prečo ten, ktorý prišiel oveľa neskôr dostáva rovnaký podiel ako ten, ktorý pracuje celý
deň? V prvom rade sledujeme vlastné výhody, aby sme my boli dostatočne zabezpečení a až potom nasleduje ten, ktorý je pri mne.
Spravodlivosť je dobrá a nutná pri usporiadaní našej spoločnosti, našich rodín, našich zborov, nášho sveta. Cirkev je však miestom,
kde by mali v prvom rade platiť zákony Božieho kráľovstva. Sú to zákony dobrotivosti nášho Boha, pred ktorými sme všetci rovnakí
dlžníci a taktiež zákony lásky, ktoré blížnemu nezávidíme. Pán Ježiš nastavuje zrkadlo všetkým tým, ktorí si zakladajú na svojej
vernosti k cirkvi, a možno i dokonca na tom, čo záslužné pre cirkev vykonali.
Áno, bratia a sestry, Boh je dobrý. On nás naozaj má rád. On nás aj rovnako odmení. Ak v Neho úprimne veríme. On miluje každú
jednu ovečku. Tá, ktorá sa stratí, za tou ide a hľadá ju. On je skutočne dobrý. On je milujúcim Otcom, ktorému záleží na každom jednom z nás. On nás už odmenil. Najväčším darom. Svojím Synom. Tento dar je určený pre každého z nás. A Hospodin je aj skutočne
spravodlivý. Nie spravodlivý v našom pochopení. Ale v tom Božom. Farizeji a zákonníci, ktorí prestali rozlišovať medzi poriadkom
sveta a poriadkom Božieho kráľovstva, odpovedali odporom a nenávisťou, ktorá priviedla Krista na Kríž.
Preto nezabúdajme na Slová z Matúša 6. kap. „Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude Vám
pridané.“
- ThDr. Peter Maca, školský dekan POS ECAV

Sme povolaní byť svedkami smrti a zmŕtvychvstania Krista
„Pán skutočne vstal z mŕtvych, aleluja!“ Sv. Meliton zo Sárd, ktorý žil v druhom storočí takto opísal slová a myšlienky
Zmŕtvychvstalého: „Ja som cesta k spáse, baránok obetovaný za vás, som vaše výkupné, váš život, vaše vzkriesenie, vaše svetlo,
vaša spása, váš kráľ. Ja vám ukážem Otca.“
Liturgia počas veľkonočnej oktávy nám pripomína niekoľko rôznych stretnutí s Ježišom po jeho vzkriesení – s Máriou Magdalénou
a ďalšími ženami, ktoré šli ráno k hrobu, s apoštolmi zhromaždenými vo večeradle, s Tomášom a s ďalšími učeníkmi. Tieto jeho
zjavenia znamenajú pozvanie aj pre nás, aby sme prehĺbili základný odkaz Veľkej noci. Podnecujú nás k tomu, aby sme prešli duchovnou cestou tých, ktorí sa stretli s Kristom a spoznali ho počas prvých dní po veľkonočných udalostiach:
„Evanjelista Ján píše, že Peter a on sám sa po správe, ktorú im zvestovala Mária Magdaléna, rozbehli takmer opreteky k hrobu (porov. Jn 20, 3). Cirkevní otcovia v tomto ich náhlení sa k prázdnemu hrobu videli povzbudenie a jedinečnú súťaživosť, opodstatnenú
medzi veriacimi: súťaž v hľadaní Krista. A čo povedať o Márii Magdaléne? Plačúca zostáva pri prázdnom hrobe s jedinou túžbou
– vedieť, kam odniesli jej Pána. Nachádza a spoznáva ho, keď ju osloví menom (porov. Jn 20, 11 - 18). Ak hľadáme Pána s dušou
jednoduchou a úprimnou, aj my ho stretneme. Dokonca on sám príde na stretnutie k nám, dá sa nám spoznať, zavolá nás po mene a
umožní nám vstúpiť do intimity jeho lásky.“
Dvaja emauzskí učeníci (porov. Lk 24, 13 - 35) sú zronení smrťou svojho Pána a vracajú sa domov, zmŕtvychvstalý Kristus sa k nim
priblížil bez toho, aby sa dal spoznať. Keď im však vysvetľoval Písmo, jeho slová spôsobili, že ich srdcia horeli, a tak ho požiadali,
aby zostal s nimi:
„A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho (v. 30), ich oči sa otvorili, ale v tom istom momente
im Ježiš zmizol... Sv. Augustín podotýka: ,Ježiš láme chlieb a oni ho spoznávajú. Teda už viac nehovoríme, že nepoznáme Krista! Ak
veríme, poznáme ho! Dokonca, ak veríme, máme ho! Oni mali Krista pri svojom stole, my ho máme vo svojej duši!’ A uzatvára: ,Mať
Krista vo svojom srdci je viac, ako mať ho vo svojom dome: V skutočnosti je naše srdce pre nás intímnejšie, ako náš dom’. Naozaj
sa snažme priniesť Ježiša do nášho srdca.“
V predslove ku Skutkom apoštolov sv. Lukáš potvrdzuje, že „po svojom umučení im (apoštolom) Ježiš poskytol mnoho dôkazov, že
žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval“ (Sk 1, 3).
„Treba to pochopiť dobre: keď evanjelista hovorí, že sa im ,zjavil živý’, nechce povedať, že sa Ježiš vrátil k predošlému životu ako
Lazár. Veľká noc, ktorú slávime, podľa sv. Bernarda znamená ,prechod’, a nie ,návrat’, pretože Ježiš sa nevrátil do predchádzajúcej
situácie, ale ,prekročil hranicu smerom k oslávenému postaveniu’, novému a definitívnemu. Preto dodáva, že, teraz Kristus ozaj
prešiel do nového života’.“
- Eduard Lazo, farár

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Účasť v súťažiach
V 38. ročníku matematickej súťaže
PYTAGORIÁDA u nás v prvý deň
súťažilo 25 žiakov 3. – 5. ročníka a
druhý deň 13 žiakov 6. – 8 ročníka.
V každej súťažnej kategórii sme mali
úspešných riešiteľov. V okresnom kole
MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
v kategóriách Z5 a Z9 sa zúčastnil
matematickej olympiády Sebastián
Jakub Machel (5. roč.).
Zvedavé detské tváričky malých Matej
Čehák a Martin Štefánik sa zúčastnili
TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v
Trenčíne, kde vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej realizátorom
súťaže. Matej Čehák sa umiestnil na
peknom 11. mieste a Martin Štefánik
na 14. mieste zo 45 súťažiacich.
V 6. - 9. ročníku školského kola DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY „bojovalo“ 11 žiakov v kategóriách C,
D, E a F. Úspešnými riešiteľmi boli:
Matúš Miko (6.roč.), Mojmír Kusenda (7. roč.), Martin Búlik a Rastislav
Kusenda (8. roč.), ktorí nás reprezentovali v postupovej súťaži v Novom
Meste nad Váhom.
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Zo života našich školákov...
Účasť v súťažiach

Telocvičňa našej školy sa v jedno školské predpoludnie premenila na
chemické laboratórium a privítala p. Petra Kálnaya zo spol. s r.o. Škola hrou.
CHEMICKÁ SHOW žiakom ukázala, že chémia je všade okolo nás a vie byť
aj zaujímavá a zábavná.
Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili veľmi prínosnej PREDNÁŠKY O
VČELÁRSTVE, ktorú pre nás pripravili p. Trgala a p. Ančic zo Slovenského
zväzu včelárov (Krajné). Okrem pútavého rozprávania s množstvom názorných
pomôcok a zaujímavého filmu zo života včiel mali žiaci možnosť ochutnať
domáci med na oblátke, vyskúšať si detské obleky pre včelárov.

Športové turnaje
Ako každý rok, tak aj tento, sme organizovali v škole naše športové turnaje. Žiaci
hrali po vyučovaní podľa vlastného záujmu rôzne druhy športov. Najaktívnejší
boli žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Zahrali sme si veľký turnaj so žiakmi III. A, III. B
a IV. A v PREHADZOVANEJ. Deti urobili svojim družstvám super náladu a
všetci sa tešili. Turnaj vyhrali žiaci IV. A – Škorpióni. V pondelok 6. februára
sme odohrali športový turnaj vo VYBÍJANEJ žiakov 1. stupňa. Všetci žiaci
3. a 4. ročníka sa snažili zabojovať o víťazstvo. Víťazstvo získala trieda III. A.
Deti sa tešili výhram a nevzdávali sa ani pri prehre. Učia sa hrať fair play, uznať
víťazov a vážiť si aj porazeného.

Karneval

Piati žiaci úspešne reprezentovali našu
školu v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Novom
Meste nad Váhom. Jakub Sebastián
Machel obsadil krásne 2. miesto, Milan Zámečník 6. miesto, Valéria Palková 11. miesto, Mojmír Kusenda 14.
miesto a Rastislav Kusenda 16. miesto.
Naša škola mala svoje ohnivko v
prednese slovenskej povesti pod názvom „ŠALIANSKY MAŤKO“. Aj
keď sa Rebeka Nešťáková (4. roč.)
neumiestnila vo svojej kategórii na
stupienkoch víťazov, predsa nás svojim výkonom pekne reprezentovala, za
čo jej ďakujeme.
Zapojili sme sa aj do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO.
Zo 17 riešiteľov titul Všetkovedko
získalo 7 našich žiakov. Na prekrásnom 1. mieste sa umiestnil Erik
Zámečník z II. A a 2. miesto patrí Sebastiánovi Jakubovi Machelovi z V. A.
Veľkú pochvalu si zaslúžia aj Daniel
Gašparík, Lea Horváthová a Nikol
Černá z III. A, Matyáš Paška z II. A a
Lucia Škriečková zo IV. A.Tešíme sa z
reprezentácie školy a úspechov našich
detí, pretože každá účasť a skúsenosť
je pre ne cenná.

Žiaci všetkých ročníkov sa v polovici februára presunuli do karnevalovo vyzdobenej
telocvične v rozmanitých a nápaditých maskách. V úvode sme sa preniesli prostredníctvom videoprojekcie do Benátok medzi vznešené benátske masky, do Ria de
Janeira zasa medzi pestré a ohromujúce karnevalové kostýmy, ale aj do tradičných
slovenských fašiangových sprievodov a zábav. Počas defilé masiek členovia poroty
pri výbere víťazov ocenili hlavne nápad, vlastnoručnú výrobu masiek, originalitu a
fantáziu ich nositeľov. Po odmenení sa rozpútala karnevalová zábava plná súťaží,
hier a tanca.

Druhý moravskolieskovský školský ples
Ďalší ročník nášho školského plesu mal opäť veľmi vysokú úroveň. Tentokrát sa
uskutočnil v Kultúrnom dome v Dolnom Srní. O kultúrny úvod sa postarali žiaci našej
ZUŠ svojím spevom a tancami. Výbornú úroveň okrem veselo plesajúcej stovky
ľudí udržiavala aj skvelá domáca kapela AMYSBAND, ktorá nás všetkých zabávala
až do skorých ranných hodín, až do svitania. Bratia Sahajovci návštevníkom plesu
prakticky nedovolili opustiť tanečný parket. Naša vďaka patrí pánom starostom obcí
Moravské Lieskové a Dolné Srnie, všetkým sponzorom, zamestnancom, žiakom a
dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o mimoriadne vydarený druhý ročník školského
plesu.
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Nezabudnuteľné zážitky z lyžiarskeho výcviku
Týždeň pred jarnými prázdninami sa 20 žiakov s 2 pedagógmi z našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Malej
Lučivnej. Po dôkladnej príprave všetkej potrebnej dokumentácie, ktorú zastrešila p. uč. Dedíková, sme v pondelok ráno
spolu s novými kamarátmi zo ZŠ
s MŠ Lubina nastúpili pred školou
do pripraveného autobusu a plní
očakávaní sme vyštartovali za
nezabudnuteľnými
zážitkami.
Hneď v prvý deň popoludní sme
vyšli na svah. Približne polovica
detí stála po prvýkrát na lyžiach,
naši lyžiari boli preto rozdelení
na začiatočníkov a pokročilých.
Dvaja inštruktori si prebrali svojich zverencov a výcvik sa začal.
Po dvojfázovom dennom výcviku
každý večer nasledovala teoretická príprava, ktorú mala pre deti
starostlivo pripravenú p. uč. Dedíková. Večerný program bol
denne doplnený o spoločné aktivity v podobe spoločenských
hier, diskotéky, či o prednášku s profesionálom z horskej služby.
Zúčastnení žiaci sa učili nielen lyžovať, ale aj fungovať podľa
stanoveného denného režimu, denná služba sa učila zodpovedne

pomáhať pedagógom. Vo štvrtok popoludní čakali deti preteky,
ktoré boli nielen skúškou nadobudnutých lyžiarskych zručností,
ale aj skúškou koncentrácie a schopnosti preukázať všetko, čo sa
naučili. Tešili sme sa z ich úspechu, pretože všetci naši lyžiari obstáli na výbornú. Počas kurzu sa naučili
lyžovať a zvládli nielen pretekársku
trasu, ale krásne zlyžovali svah, pred
ktorým mali najmä začiatočníci zo
začiatku veľký rešpekt. Bolo úžasné,
ako sa deti navzájom povzbudzovali a podporovali. Niektoré okrem
lyžovania zvládli premôcť aj samé
seba a nevzdávali sa pri zdolávaní svojich cieľov. Pre nás všetkých bolo jedným z najväčších vyznamenaní to, že
naši žiaci si od inštruktorov aj vedúceho Športcentra vyslúžili pochvalu za
vzornú disciplínu a skvelé výkony. Sme radi, že z tohtoročného
lyžiarskeho výcviku všetci žiaci bez úrazu odchádzali ako lyžiari
a aj napriek počasiu, ktoré nás spočiatku potrápilo, odchádzali
spokojní a naplnení nezabudnuteľnými zážitkami. Už dnes sa
tešíme na ďalší lyžiarsky výcvik a veríme, že bude zo strany
žiakov aj ich rodičov oň záujem aj v budúcnosti.
- Spojená škola

Zo života našich malých škôlkárov...
Čo sme zažili na prelome rokov:
Naša materská škola opäť nezaháľala. I napriek častej chorobnosti detí sme sa tešili z každodenného pobytu v nej medzi kamarátmi.
V decembri nás navštívil MIKULÁŠ, spoločne sme si zaspievali a zarecitovali. Deti sa veľmi tešili z krásneho dopoludnia aj
balíčkov, ktorými ich Mikuláš obdaroval.
Absolvovali vystúpenie na MORAVSKOLIESKOVSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOCH v kultúrnom dome. Naše pani učiteľky
s deťmi nacvičili pekný program a potešili ním naplnenú sálu.
VIANOČNÚ BESIEDKU v našej materskej škole aj tento rok okorenili TVORIVÉ DIELNE. Spoločne sme si s pani učiteľkami
a rodičmi vytvárali rôzne farebné dekorácie a nezabudli sme ani ozdobiť medovníčky. Tie tak krásne a sladko rozvoniavali, že nám
nosy vykrúcalo.
Počas dlhej zimy sme nezabudli ani na VTÁČIKY, ktoré v chladnom počasí potrebujú našu pomoc. Pravidelne sme im sypali semienka a prišlo nám veľmi ľúto, že sa našiel niekto, kto nás pripravil o jedno kŕmidlo. Do budúcej zimy si musíme zadovážiť nové.
Všetci dobre vieme, že sa musíme starať o svoje zdravie. Vedia to aj pani učiteľky, ktoré k nám pozvali ABECEDU ZDRAVIA,
náučné interaktívne predstavenie, pri ktorom sme si všetci zopakovali dôležité informácie aj nabrali množstvo nových.
24. februára sa deti aj s pani učiteľkami obliekli do kostýmov na náš KARNEVAL. Veľmi sme sa tešili na všetky masky, ktoré
karnevalový sprievod uvítal. Princezné, piráti i bosorky chodili v našej materskej škole od rána. Zvedavá bola aj speváčka SIMSALALA, ktorá sa prišla na nás pozrieť, krásne zaspievala a zatancovala si s nami.
Veľmi sa tešíme aj na ďalšie akcie, ktoré nás tento školský rok čakajú:
V marci nás navštívia SOVIČKY (predstavenie so živými vtákmi na dvore).
Nevieme sa dočkať VEĽKONOČNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ, kde si budú môcť deti s rodičmi a pani učiteľkami ozdobiť
vajíčka.
V máji by sme mali ísť spolu s rodičmi na „OLYMPIÁDU“ do Strání.
Na MDD pôjdeme na výlet do Lubiny. Pozrieť zvieratká, čo žijú na miestnej MINIFARME.
Čaká nás aj DIVADIELKO na konci školského roka, spolu s PLAVECKÝM KURZOM, na ktorý sa už nesmierne tešíme.
A tradične, ako po minulé roky, budeme mať ROZLÚČKU S PREDŠKOLÁKMI zakončenú opekačkou na ŠD.
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY bude v máji, všetky podmienky prijatia detí budú včas zverejnené!
Na záver by sme chceli poďakovať za podporu rodičov pri hlasovaní v súťaži „DOMESTOS PRE MATERSKÉ ŠKOLY“. Dúfajme, že budeme mať dostatok hlasov a získame čistiace prostriedky pre tú našu!
- Spojená škola
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Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce za rok 2016 - Zásahová jednotka
Jednotka DHZO disponuje hasičským automobilom DA
IVECO DAILY, Opel Combo, motorovou striekačkou PS-12,
elektrickým kalovým čerpadlom na 380 V, elektrocentrálou
Gude 6700, motorovou pílou STIHL a kompletne vybaveným
prívesným protipovodňovým vozíkom vyzbrojený technickými
prostriedkami ako elektrocentrála, elektrické kalové čerpadlo,
motorové kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, prenosné osvetlenie, protipovodňové bariéry a set náradia.
Jednotka OHZ je v zložení Kucharovič V., Janiga M.,
Černý A., Korytár P., Černý P., Ševčík T., Pavlík A., Kaššovic
T., Podolan M., a Kulifaj M. Hasiči sú vystrojení kompletným
zásahovým oblečením a vecnými prostriedkami na zásah. Ďalej
sú hasiči kompletne vyzbrojení technickými prostriedkami
potrebnými pre zásahovú činnosť ako hadice, prúdnice a iné
technické prostriedky pre zdolávanie požiarov a iné zásahy. Aj
v roku 2016 bola jednotka DHZO v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek zaradená do
druhej kategórie B. Na základe tohto zaradenia jednotka OHZ
musí byť kompletne vystrojená a vyzbrojená ochrannými a technickými prostriedkami na vykonávanie tejto zásahovej činnosti a
členovia absolvovali rôzne odborné prípravy potrebné na výkon
týchto činností. V mesiaci január absolvovali členovia Kaššovic
T., Černý P., Pavlík A., Podolan M., a Kulifaj M. základnú odbornú prípravu členov jednotiek. V mesiaci marec absolvoval
Kucharovič V. odbornú spôsobilosť na veliteľa jednotky DHZO.
V mesiaci máj členovia Černý T. a Kaššovic T. absolvovali psychologické vyšetrenie na používanie majákov VZSZ a získali
toto oprávnenie. V mesiaci august vykonali členovia jednotky odbornú prípravu a školenie členov DHZO na OR HaZZ v
NMnV.
Na zabezpečenie výkonu naša jednotka dostala dotácie. Z
týchto dotácii boli zakúpené ľahké zásahové odevy 3ks, pracovná rovnošata UBO 4ks, zásahová obuv 1 ks, savice Profi 2 ks, zásahové hadice C 2ks, svietidlo čelovka 3 ks a externé mikrofóny
pre vysielačky Motorola 2ks.
V mesiacoch február - marec bola odzimovaná hasičská
technika. Na tejto technike bola vykonaná pravidelná kontrola
a údržba. Na technike IVECO DAILY bola vykonaná servisná
prehliadka v Trnave a vozidlo bolo odovzdané už do používania
jednotky obce.
Počas celého roka bola vykonávaná odborná príprava a výcvik členov jednotky DHZO. V mesiaci august bol spracovaný a
schválený ročný plán zdokonaľovacej prípravy členov DHZO na
obdobie september 2016 - august 2017.

uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu v Moravskom Lieskovom VVZ členov DHZ, na ktorom sa vyhodnotil rok 2015 a prijal sa hlavný plán úloh pre rok 2016.
Pre všetky DHZ v okrese N.M.n/V boli uskutočnené
Inštruktážno metodické zamestnania a odborné školenia. Dňa
19.3. sa zúčastnili členovia DHZ v Zemianskom Podhradí odborného metodického zamestnania funkcionárov DHZ. V mesiaci apríl sa uskutočnilo IMZ v Lubine zamerané na organizačné
zabezpečenie jarného upratovania, ochrany lesov a úrody pred
požiarmi, organizačné zabezpečenie previerky pripravenosti DHZ
- súťažných družstiev a organizačné zabezpečenie mladežníckej
hry PLAMEŇ. V mesiaci október sa uskutočnilo IMZ v Zemianskom Podhradí zamerané na vyhodnotenie okresnej súťaže
DHZ a mladežníckej hry PLAMEŇ, organizačné zabezpečenie
výročných valných zhromaždení a organizačné zabezpečenie
vykurovacieho obdobia. Na týchto IMZ sa zúčastnili za DHZ
Moravské Lieskové, členovia výboru DHZ.		
Dňa 10.6.2016 v Starej Turej sa uskutočnili skúšky na odznak
odbornosti Rozhodca DPO SR, na ktorom sa zúčastnili Pavlík A.
a Podolan M. ktorí získali tento odznak.
V mesiaci jún sa na hasičskej zbrojnici zrekonštruovala nová
strecha, ktorá bola už v zlom stave.
DHZ sa zúčastnil aj na rôznych akciách, kde pomáhal obci
alebo aj ako asistenčná hliadka, a to dňa 30.1. Pochovávanie
basy, 6.2. školský ples, 30.4. stavanie mája, 4.6. MDD, 18.6.
Festival Záhrada Dolné Srnie, 24 – 25.6 hudobný festival Na
plný dych na Bučkovci, 13.8. Dožinky, 16. – 17.12 vianočné trhy
a iné.
Výcvik súťažného družstva prebiehal počas celého roka. Naše
družstvo sa v rámci výcviku zúčastnilo aj pohárových súťaží, a
to ako organizátori v Moravskom Lieskovom na XV. ročníku o
putovný Podjavorinský pohár 4.6., kde po prvýkrát táto súťaž
po dlhých rokoch nabrala iný smer a súťažilo sa v útoku zo zásahových vozidiel IVECO Daily cez rôzne prekážky. Súťaže
sa zúčastnilo sedem posádok vozidiel IVECO. Na prvom mieste skončilo družstvo z Kálnice, naše domáce družstvo v tejto
súťaži obsadilo pekné druhé miesto a na treťom mieste skončilo
družstvo z Miškech Dedinky. Družstvo sa zúčastnilo aj Okresnej
súťaže previerky pripravenosti v Čachticiach 18.6.
V mesiaci január 2017 nás postihla smutná udalosť, keď
nás opustil náš dlhoročný člen a čestný predseda Sýkora Ivan.
Členovia DHZ sa zúčastnili pohrebu 13.1.2017 a odprevadili
nášho člena na poslednej ceste. V DHZ bol celých šesťdesiat
rokov. Česť jeho pamiatke.

Štatistika zásahov: na území Moravského Lieskového v roku
2016 naša jednotka OHZ vykonala 10 zásahov. Z toho boli 3
požiare, 6 technických zásahov a 1 cvičenie. V mesiaci apríl
vypaľovaním trávy vznikli 2 požiare v obci. V mesiaci september
vznikol požiar skládky v obci. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené a zranené žiadne osoby a na ich likvidáciu bolo použitých
približne 2 000 l vody.
Okrem požiarov bolo v našej obci uskutočnených 6 technických zásahov jednotkou OHZ Moravské Lieskové – čerpanie a
čistenie studní a kanalizácie (4), odstraňovanie následkov spadnutého stromu smer Hrubá Strana (1) a jedno taktické cvičenie.

Úsek prevencie

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2016
DHZ ku dnešnému dňu eviduje 47 členov. Dňa 27.2.2016 sa

V mesiaci marec bola vykonaná kontrola z OR HaZZ NMnV
na plnenie úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi. Po tejto
kontrole bol na úseku prevencie spracovaný návrh plánu preventívnych kontrol pre obdobie 2017 - 2021, zoznam objektov
pre výkon preventívnych kontrol a plán školenia členov kontrolnej skupiny pre rok 2017. Na propagáciu preventívnych období
boli odvysielané rozhlasové relácie, podané články do obecných
novín a využité propagačné materiály. Protipožiarna asistenčná
hliadka, ktorá mala vykonanú odbornú prípravu pred akciou sa
zúčastnila šiestich akcií, na ktorých zabezpečovala dodržiavanie
požiarno-bezpečnostných predpisov.
- Dobrovoľný hasičský Zbor Moravské Lieskové
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Preboha, horí nám stodola !
Začiatkom februára ubehlo pätnásť rokov odvtedy, čo obyvateľov
Moravského Lieskového niekoľko dní desil podpaľač. Obyvatelia prebdeli tri noci v napätí, dedina páchla spáleninou. V
Moravskom Lieskovom nebol dlhšiu
dobu žiadny väčší požiar a vo štvrtok
siedmeho februára 2002 boli hneď tri
v jeden deň. Za tri dni horeli tri rodinné domy, dve stodoly a požiar bol
úmyselne založený aj v pivnici bytovky. Ohnivá séria začala ráno v neobývanom starom dome na zbúranie
uprostred dediny. Popoludní už bola
v plameňoch rekreačná chalupa na
prvom hornom konci a večer ľahla
popolom aj prvá stodola. V noci zo
štvrtka na piatok horel ďalší dom
a v noci z piatka na sobotu horela
ďalšia stodola. V obci hliadkovali
policajti aj dobrovoľní hasiči. Ľudia
mali pripravené hadice, aby mohli v prípade potreby hasiť sami.
Podozrivý bol miestny občan Ján D., a tak obyvatelia bytovky,
v ktorej Ján býval spolu s mamou a bratom, zamkli vchodové
dvere. Počas noci obyvatelia bytovky zacítili štipľavý dym. V
pivnici horeli parkety priamo pod plynovým potrubím, pri čine

však Jána neprichytili. Ďalšiu noc bdejúci Jánovi susedia počuli
ako mu zazvonil budík a o pol štvrtej ráno vyšiel von cez balkón
k ďalšej najbližšej stodole, ktorá patrila Danielovi T. Chlapi Jána
sledovali a majiteľ stodoly v nej nocoval. Pri tomto pokuse Jána zadržali
a prevzali si ho policajti. Ján bol hospitalizovaný na psychiatrii vo FN
Trenčín, kde zistili jeho psychickú
diagnózu. Preto bolo aj jeho stíhanie
zastavené.
Pri požiaroch zasahovali hasiči z
Nového Mesta nad Váhom ako aj
dobrovoľní hasiči z obce. Aj vtedy sa
ukázalo, aké je dôležité kvalitné fungovanie obecných hasičských zborov.
Po dlhšej prestávke bol znovu obnovený len rok pred týmito požiarmi a
s malými zmenami funguje doteraz,
i keď je dobrovoľníkov stále menej.
V mesiaci január sa uskutočnilo VVZ a momentálne má zbor
štyridsaťsedem členov, no z toho je aktívnych len polovica. Ak
by mal niekto záujem, môže kontaktovať : 0915438825 alebo
správou na FB DHZO Moravské Lieskové.
- Hasičský Zbor Moravské Lieskové

Najkrajšie Vianoce v Moravskom Lieskovom
V dňoch 16 – 17. 12. 2017 sa konali v Moravskom Lieskovom už v poradí tretie Moravskolieskovské vianočné trhy. Neopísateľná
vianočná atmosféra, najkrajší a najväčší vianočný stromček, viac ako 20ka stánkov s vianočným tovarom, všade vôňa ihličia a imela,
tisíce rozsvietených žiaroviek... doslova vianočný duch kdekoľvek, kde ste sa otočili. K tomu dobrá cigánska, domáca zabíjačka,
varené vínko a snáď najlepší punč na široko na ďaleko. Aj také bolo vianočné trhy v Moravskom Lieskovom.
Kultúrny program bol ďalšou časťou, ktorá dokonale dotvorila
užasnú vianočnú atmosféru. Na trhoch vystúpili naši najmilší – deti
zo Spojenej školy, ktoré si pripravili krásny vianočný program.
Svojou návštevou nás poctili aj Strýci zo Strání s folklórnym súborom Javorina a prvý večer ukončili úžasní CLOSE HARMONY
FRIENDS s nádherným koncertom s neopakovateľnou atmosférou.
Druhý deň otvorila naša miestna folklórna skupina Kasanka s
vianočným pásmom a starosta obce Róbert Palko otvoril druhý deň
s vianočným punčo, ktorý on osobne podával. Potom sme sa mohli
tešiť zo zoskupenia miestnych hudobníkov z formácie Na plný dych,
poctili nás návštevou aj Harmonikári z Bošáce a spevácky zbor Tirnavia z Trnavy.
Vyvrcholením vianočných trhov bol úžasný koncert jedného z aktuálne najhranejších
spevákov na Slovensku – ADAMA ĎURICU. Jeho koncert sa stane určite pre našu obec
nezabudnuteľným a aj množstvo fotiek a podpisov, ktoré rozdal po koncerte. Gratulujeme mu aj k aktuálnemu OTOvi 2016, ktorého dostal v kategórií spevák roka.
Čo ale naše trhy spravilo najkrajšími a najúžasnejšími, bola vaša účasť na nich. Taká
obrovská účasť prekvapila aj nás, organizátorov. Aj napriek tomu, že sme sa na ňu
snažili pripraviť, napr. aj zväčšením kapacity o vyhrievaný stan, boli hodiny, kedy mal
náš kultúrny dom čo robiť, aby danú kapacitu zvládol. Ale ako sa hovorí, dobrých ľudí
sa všade veľa zmestí. A to bol aj náš hlavný zámer. Vytvoriť vo vianočnom čase, keď sú
si ľudia bližší, miesto, kde sa môžu stretnúť so svojimi rodinami, priateľmi, susedmi,
kamarátmi a posedieť si pri dobrom punči alebo pri dobrej kapustnici alebo pri skvelom
koncerte. A myslím si, že tieto neopakovateľné chvíle naše trhy vytvorili. Potvrdilo nám
to aj množstvo pozitívnych spätných väzieb, ktoré sme od vás dostali priamo na trhoch
alebo na našom facebooku alebo cez emaily. Ďakujeme za to a veľmi si to vážime.
Tieto trhy by sa ale nemohli uskutočniť bez dvoch dôležitých vecí. Našich sponzorov
a našich organizátorov. Toto podujatie bolo extrémne finančne náročné a bez pomoci
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našich partnerov a na pomery našej obce, neuskutočniteľné. Obec financovala necelých 7% z celkového rozpočtu akcie, všetky ostatné zdroje boli externé. Ďakujeme preto hlavne naším generálnym partnerom a to spoločnosti Generali a spoločnosti HPM Therm.
A druhé veľké ďakujem patrí nášmu organizačnému tímu, bez ktorého by táto akcia takisto nemohla byť. Venovali mesiace času
prípravám, podpore a organizácií trhov preto, aby vyzerali tak ako vyzerali, bez nároku na čo i len jedno euro finančnej odmeny.
Veľké ďakujem patrí starostovi obce Róbertovi Palkovi za podporu obce a aj jeho osobnej angažovanosti pri trhoch. Veľké ďakujem
ďalej patrí Danke Zelkovej, Petrovi Gašparíkovi, Lenke Nešťákovej a Jurajovi Mitošinkovi. Bez týchto osôb by tieto trhy nikdy
nemohli byť a ja im za to vyslovujem aj v mene celej našej obce jedno veľké ďakujem. Každá aktivita je o nadšení a motivácií jednotlivcov, ktorí sa spoja v jeden tím a premenia to nadšenie do niečoho skvelého. A tento tím bol skutočne najlepší a preto vytvoril
projekt Moravskolieskovských vianočných trhov, ktoré boli jedny z najlepších v širokom a ďalekom okolí. Už teraz sa tešíme na 4.
ročník najkrajších Vianoc v Moravskom Lieskovom.
Foto: JozefDedíkPhotography

- Marián Zelko

Maškarný bál s pochovávaním basy
Po minuloročnom oživení tradície obecného pochovávania basy, dočkalo sa
obľúbené podujatie ďalšieho ročníka a ešte bohatšej účasti. Prispelo k tomu okrem
iného aj rozšírenie cieľového publika o najmladšiu generáciu. Maškarného bálu
s pochovávaním basy sa tento rok mohli zúčastniť aj deti. V kultúrnom dome ich
25. februára 2017 privítala pani učiteľka z materskej školy, Anežka Zemaníková,
ktorá si pre ne pripravila viac ako hodinový program plný hier, súťaží a tanca.
Všetci malí účastníci a účastníčky karnevalu dostali sladké odmeny a mohli sa
dosýta vyšantiť i vyblázniť pri detských pesničkách. Zábava strhla aj rodičov a
do súťaží sa dokonca zapájali aj niektoré mamičky! Deti, najmä tie staršie, ani
po oficiálnom ukončení
detského karnevalu neopustili tanečný parket, mnohé naďalej pokračovali v
zábave za prítomnosti svojich rodičov. Tým hrala od ôsmej hodiny večernej
až do noci dychová hudba Lieskované, viacero hitov zaspieval hudobník Andrej Depeš a spoza DJ-ského pultu sa o slovo hlásil DJ Stando. Pred polnocou získali najlepšie masky všeobecné uznanie aj vecné odmeny, aby mohli
prítomní a prítomné s odbitím 24. hodiny pristúpiť k serióznejším povinnostiam – basa bola aj tentoraz pochovaná s gráciou a náležitým smútkom. Bude
nám v pôstnom období chýbať a už sa tešíme, ako sa medzi nás po Veľkej
noci vráti a lieskovský kultúrny rok bude pokračovať.
- Kultúrna komisia

72. výročie partizánskeho boja v Cetune
Aj delegácia z Moravského Lieskového si 26. februára 2017
uctila pamiatku padlých a umučených v Cetune. Akt, ktorým
si každoročne pripomíname bojovníkov za slobodu, má tiež
slúžiť ako stále aktuálna výstraha pred hrôzami vojny. Partizáni
sa v roku 1945 v Cetune postavili špeciálnej protipartizánskej
jednotke, ktorú podporovala jednotka SS. Medzi obeťami boja
boli kapitán oddielu Miloš Uher, nadporučík Anton Jakubík a
viacero ďalších, ktorí sa do svojich domov z boja za slobodu
nás všetkých už nikdy nevrátili.
-

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
Deň za dňom utekajú ako voda dolu potokom. Uplynul rok a
členovia Jednoty dôchodcov sa 10. marca stretli na výročnej
schôdzi v osvetovom dome.
Prišiel nás pozdraviť aj pán starosta Róbert Palko. Ocenil, že sa
stretávame s priateľmi a sme aktívni. Okrem toho spomíname
na mladé časy a navzájom si rozprávame príbehy a zážitky.
To by však nebolo možné bez klubovne, za ktorú sa chceme
poďakovať.
Po vypočutí správy z činnosti za rok 2016, finančnej správy a
plánu práce na ďalší rok, sme malou pozornosťou pozdravili
jubilantov za uplynulý rok. Šestnásť členov oslávilo 70, 75, 80
a 85 rokov.
Popoludnie nám svojou hrou na klávesy a spevom ľudových
piesní spríjemnila pani Milada Katelieva, ktorej srdečne
ďakujeme!

„Rátanie rokov – aká márna práca, nikto nemá času priveľa,
čas je pohyblivá rieka piesku, preto prekroč rieku
a zachovaj si dobrý deň aj v nečase.“

- Anna Podhradská
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Lieskovský fotomaratón
Kultúrne aktivity sa v posledných rokoch v obci natoľko rozmohli, že začínajú viaceré podobné
iniciatívy vznikať podobné v rovnakom čase. Sme veľmi radi, že aktívni občania a občianky
podujatia organizujú aj sa ich zúčastňujú, preto sme sa rozhodli dať v Moravskolieskovskom
Hlásniku priestor obom fotografickým súťažiam, ktoré sa u nás tento rok organizujú. Okrem
Memoriálu Jozefa Hollého (info o ňom na poslednej strane Hlásnika) to bude aj Lieskovský fotomaratón.

Čo je Lieskovský fotomaratón?
Lieskovský fotomaratón organizuje redakcia Moravskolieskovského Hlásnika, ktorá sa rozhodla zmapovať našu obec vo
všetkých jej aspektoch – prírodných, kultúrnych aj spoločenských. Rozhliadajte sa celý rok okolo seba, foťte a posielajte nám
výsledky svojej kreativity, a okrem získania vecných cien môžete pomôcť propagácii obce a stať sa súčasťou lieskovského
kalendára pre rok 2018, do ktorého vyberieme najlepšie zábery.

Aké sú pravidlá?
Súťažiť budeme v troch kategóriách – Príroda, Ľudia a Príbeh. V priebehu roka budeme priebežne vyhlasovať uzávierky
– prvou bude zimná uzávierka, v ktorej nám môžete posielať fotografie, ktoré ste urobili počas tejto zimy, od 11.11.2016 do
1.3.2017. Súťažiť môže ktokoľvek, profesionál aj amatér, od 0 do 99, ale snímky musia byť vytvorené v lokalite Moravského
Lieskového, alebo s ňou mať priamy súvis. Jedna osoba môže v jednej uzávierke prihlásiť najviac 3 fotografie, môžu byť v
rôznych kategóriách, ale pokojne aj všetky v rovnakej. Organizátori si vyhradzujú právo vo výnimočných prípadoch preradiť
fotografiu do inej kategórie, ak svojím obsahom spadá do viacerých. Fotografie prijímame len v elektronických verziách a v
rozlíšení väčšom ako 3,5 Mpx. Poprosíme každú fotografiu označiť podľa vzoru Priezvisko-Meno-tema-mesiac-cislofotky,
teda napríklad Krivy-Jozef-pribeh-april-1. Svoje diela posielajte na mailovú adresu fotolieskove@gmail.com a pre zimné fotografie vo všetkých troch kategóriách v prvom kole dodržte uzávierku 17.4.2017, prosím!

Ako bude prebiehať hodnotenie?
Prihlásené fotografie si najprv vezme do parády redakcia Hlásnika, ktorá vyradí tie, čo nespĺňajú podmienky súťaže. Všetky
ostatné pošle na zhodnotenie medzinárodnej odbornej porote, zloženej z trojice profesionálov venujúcich sa vizuálnemu umeniu. Porota po poslednej uzávierke (11.11.2017) vyberie po jednom víťazovi v každej kategórii a bude mať tiež právo udeliť
popri cenách aj zvláštne uznanie. Víťazi budú vyhlásení a ocenení na niektorom z decembrových kultúrnych podujatí v Moravskom Lieskovom, výber ocenených a ďalších výnimočných fotografií sa objaví v obecnom kalendári a bude slúžiť na propagáciu obce v tlačovinách a na internete. Medzinárodnú porotu Lieskovského fotomaratónu vám predstavíme v najbližšom
čísle Moravskolieskovského Hlásnika.
Podrobné pravidlá fotosúťaže nájdete na webstránke www.fotolieskove.sk, uzávierka prijímania fotografií zo zimy bude 17.4.2017.

TEŠÍME SA NA VAŠE ZÁBERY!

-

Vyznajte sa v lieskovskej kultúre!
Kultúra v Moravskom Lieskovom už istý čas prekvapuje rôznorodosťou a vyzerá to, že ani v najbližších rokoch sa situácia nezmení.
Rozhodli sme sa uľahčiť orientáciu v jednotlivých podujatiach a uvádzať už na ich plagátoch, čo všetko od nich môžete čakať.
Vďaka praktickým ikonkám, ktoré sme začali používať na našich vizuáloch, budete vždy presne vedieť, na čo sa tešiť.

Živá hudba

Reprodukovaná hudba

Výtvarné umenie

Šport

Prednáška, prezentácia

Občerstvenie

Tanec

Skupinová aktivita

Predaj

Film

Podujatie pre deti

Viac info na facebooku

Divadlo

Literatúra

Podujatie pre dospelých Diskusia, beseda

Viac info na webstránke

- Kultúrna komisia

Boľavá kapitola (rodinných) dejín
Bolo neskoré predpoludnie, jar 2004. Sedel som u deda v kuchyni, prezeral som si vyblednuté fotky a uvedomoval si, ako neúprosne
beží čas. Z urasteného mládenca na obrázkoch v mojich rukách bol v tom čase už osemdesiatročný starček so šedivými vlasmi a
vráskami na čele, sediaci na pohovke oproti mne. Pri ďalšej fotografii som sa pristavil. Poznal som muža, ktorý sa z nej usmieval,
hoci som ho nikdy nestretol. Nemohol som – skonal dávno pred mojím narodením, ale jeho portrét visel v izbe starých rodičov, odkedy pamätám. „To je môj brat. On bojoval,“ dedo s patričnou hrdosťou v hlase kývol hlavou k fotografii a mne bolo jasné, že príbeh
z vojny, o ktorý som ho vtedy požiadal kvôli literárnej súťaži, bude práve o ňom.
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Štefan Gašparík mal na začiatku príbehu tridsať rokov a pracoval ako kurič v slovenskej Dunajplavbe. Bol spoľahlivým pracovníkom, preto ho zamestnávateľ nechcel púšťať na vojenské
cvičenia, na ktoré bol niekoľkokrát povolaný. Po istom čase však
vážne ochorel a z práce ho prepustili. V lete 1944, keď prišlo
ďalšie povolanie na vojenské cvičenie, už nič nebránilo tomu,
aby nastúpil.
29. augusta cvičenie prerušilo Slovenské národné povstanie
a Štefanov oddiel bol zapojený do bojov vo Valašskej Belej. Pri
strete s nemeckým vojskom ho strelili do nohy tak nešťastne, že
sa pre spojencov stal príťažou pri náhlom ústupe. Oblečeného
do civilného šatstva, aby nepriateľské vojsko nezistilo, že je
povstalec, ho nechali skrytého vo svojom bunkri a v ústupe
pokračovali. Nemci prechádzajúci horami ho našli a napriek
civilnému oblečeniu ho za povstalca uznali. Z Valašskej Belej
ho previezli do žilinského väzenia, čo však bola iba prestupná
zastávka na jeho ceste za istou smrťou a on sám si toho bol dobre
vedomý.
Zo Žiliny onedlho putoval do Trenčína. Tam sa stretol so
svojím známym z rodnej dediny, za ktorým do väzenia chodila
návšteva. Vďaka nemu sa doma dozvedeli o všetkom, čo sa mu
prihodilo a prostredníctvom príbuzných svojho spoluväzňa tiež
požiadal rodinu, aby mu priviezla čisté oblečenie, najmä spodnú
bielizeň.
Cestovanie vlakom bolo počas povstania obmedzené, preto bol
jediným členom rodiny, ktorý mohol Štefanovi zásielku doručiť,
manžel jeho sestry – Ľudovít Sedlák, ktorý pracoval na hraniciach ako colník. Keď ale chcel svojho švagra vidieť, vo väznici
mu povedali, že ho k nemu nepustia, vraj je to možné najskôr o
tri dni. Ľudovít sa po troch dňoch skutočne dostavil, no Štefana
už nenašiel. Na vrátnici mu oznámili, že ho aj s ďalšími vojakmi
a partizánmi odviezli na Brezinu. Vedel, že sa už nikdy neuvidia,
lebo na trenčianskej Brezine bolo známe popravisko, kde Nemci
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a gardisti vraždili nepriateľov. Tí si sami museli vykopať hroby,
ku ktorým sa potom postavili čelom a boli strieľaní do zátylku,
aby padli priamo do jamy. V jednej ich neraz skončilo aj dvanásť.
Po skončení druhej svetovej vojny v dedinách ešte bežne nefungovali lokálne rozhlasy. Namiesto nich chodili bubeníci a hlásali, že sa budú otvárať masové hroby. Každý, kto mal v rodine
nezvestného, mal prísť na Brezinu. „Príďte si poznávať svojich!“
vyzývali.
Štefanova rodina poslúchla výzvu. Dávno si nerobili plané
nádeje, že by mohol práve ich milovaný prežiť, no chceli mať
aspoň smutnú istotu, že sa nikdy nevráti domov. Po piatich
dňoch strávených medzi neznámymi mŕtvolami a plačúcimi
pozostalými, vykopali aj jeho telo. Matka spoznala svojho syna
podľa bielizne, ktorú mu krátko pred smrťou poslala do väzenia.
V tom čase bol päť mesiacov v zemi. Zomrel tromi ranami zo
samopalu, tvár mal sčasti vystrelenú.
Smutný príbeh s náhlym koncom, bez katarzie a s jedinou
nádejou – že sa podobné udalosti nebudú opakovať, lebo sa
ľudstvo poučilo. Druhá svetová vojna v Európe skončila 8. mája
1945, územie našej obce bolo oslobodené 12. apríla toho istého
roku. Dnes sa píše rok 2017 a ja s vedomím boľavej kapitoly
rodinných dejín spracúvam spolu s historikmi náučné články
o priebehu vojny na Slovensku. Požiadala nás o ne Slovenská
národná galéria, ktorá pripravuje výstavu dobového umenia a
záznamov, lebo považuje za potrebné pripomínať hrôzy, ktoré sa
u nás v tých časoch diali. Dedova generácia vymiera, on sám už
tri roky leží na lieskovskom cintoríne, a nové generácie nemajú
vlastné spomienky na vojnu, nemá im kto rozprávať hrôzostrašné
príbehy, a preto sa často prikláňajú k alternatívnym iniciatívam
a ich vodcom, pre ktorých vojnové zločiny neboli zločinmi a
naši príbuzní z masových hrobov neboli obeťami. My ostatní
však budeme rok čo rok v polovici apríla klásť vence k obecným
pamätníkom na ich počesť a večnú pamiatku. Nezabudneme.
- Peter Gašparík

Nezištne zachránila život židovskému dievčatku
Meno našej rodáčky bude už navždy zdobiť Múr cti v ďalekom Jeruzaleme
Tento rok v januári udelila Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých našej rodáčke Kataríne
Pastorkovej významné ocenenie Spravodliví medzi
národmi. Prevzali ho za ňu vnuci Miroslav Pastorek a Anna Martáková. Odovzdal im ho izraelský
premiér s manželkou spolu s riaditeľom Múzea
židovskej kultúry v Bratislave. Meno Kataríny Pastorkovej z Moravského Lieskového bude vytesané
spolu s ďalšími tisíckami statočných z celého sveta
do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad Vašem
v Jeruzaleme.
Manželia Krausovci s dcérkou bývali v Novom Meste nad Váhom, kde vlastnili tlačiarne. O tie však kvôli arizátorským zákonom
prišli. Pánovi Krausovi sa napokon podarilo aspoň si vybaviť osvedčenie o dôležitosti jeho práce pre hospodárstvo. Vďaka tomu sa
v roku 1942 spoločne s rodinou vyhol deportácií do koncentračného tábora.
Čas na útek
Po vypuknutí SNP sa však situácia zmenila k horšiemu, pretože osvedčenie prestalo platiť. Rodina nemala na výber. Ak si chceli
zachrániť život, museli ujsť. Ich útočiskom sa stala slamená šopa na kopaniciach v Moravskom Lieskovom. Raz večer sa dopočuli,
že Nemci budú lapať mužov. Otcovi sa podarilo uniknúť, no mamu s dcérou Nemci chytili. Odvliekli ich do synagógy, odkiaľ mali
Židov na druhý deň ráno deportovať do Osvienčimu. Dcéra Mirka sa zostala na dvore hrať s nemeckými vojakmi. Zrazu sa jej chcelo
ísť na potrebu. Povedala to jednému z vojakov, ktorý súhlasil, že ju tam zavedie. Ona však nástojila: „Ale ja chcem aj mamu!“ Ku
podivu vojak súhlasil. Vošiel do synagógy, priviedol jej mamu a obe ich odviedol na latrínu. Pani Krausová sa ho potom spýtala, či
nemá cigaretu. „Je mi ľúto, milostivá pani, ale ja som nefajčiar.“
Keď videla, ako slušne sa k nim správa, nabrala odvahu a prehovorila: „ Ja by som sa odtiaľto chcela dostať.“ Namieril pušku na ne
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a povedal: „Obráťte sa a choďte!“ Hlaveň zbrane cítili na chrbte. Vojak skríkol: „Utekajte!“ Pani Krausová sa mu chcela odvďačiť
a ponúkla mu zlatý prsteň, ktorý však od nej odmietol prijať. Zo strachu jej nechcel prezradiť ani svoje meno.
Záchrana v Moravskom Lieskovom
Takto prešli až za Nové Mesto nad Váhom, pokračovali do Moravského Lieskového, na
kopanice, kde sa skrýval pán Kraus. Bol už september a oni sa bez kabátov triasli od zimy.
Blúdili po lese a rozmýšľali, ako sa niekde zahriať. V tom stretli ženu, ktorá tu zbierala drevo
na kúrenie. Tá ich zavolala ku nej domov. Chcela im pomôcť, ale ukrývať ich všetkých troch
nemohla. Nechala si teda aspoň malú štvorročnú Mirku. Rodičom povedala: „Ak prežijete
vojnu, príďte si pre svoje dieťa. Ak nie, vychovám ju ako svoju.“
Táto žena sa volala Katarína Pastorková, zvaná Kotorka. Bola vdovou, ktorá sa starala
o piatich synov - Štefana, Jozefa, Jána, Ludvíka a Gustáva. Traja starší bojovali s partizánmi v lubinskom chotári a dvaja mladší
boli doma. Hoci sami žili z ruky do úst, neváhala prijať do domu ďalší hladný krk. O malú Mirku sa s láskou starala ako o svoju
vlastnú dcéru. Keďže mala inak samých chlapcov, prirástla jej k srdcu. Volala ju „moja Milka“. Mirkini rodičia sa zatiaľ skrývali u
partizánov.
Dom Kataríny Pastorkovej

Nebezpečenstvo číhalo zo všetkých strán
Raz jej príbytok navštívili Nemci. Spýtali sa Mirky, kde má otca. „Partizán!“ úprimne riekla. Na to začali vyšetrovať pani Pastorkovú, o akých partizánov ide. Horko-ťažko sa jej podarilo ich presvedčiť, že dievčatko na otázku zakričalo „partizán“, lebo chodia
každý deň do lesa na drevo a boja sa, že stretnú partizánov. Nakoniec jej našťastie uverili a všetko dobre dopadlo. No mohli na to
doplatiť životom, čo si veľmi dobre uvedomovali. Preto, keď prišli na návštevu traja starší synovia od partizánov a dozvedeli sa, čo
sa stalo, Mirka dostala riadnu príučku. Zapamätala si, že slovo partizán nesmie vysloviť, ak chce zachrániť seba aj rodinu.
Netrvalo dlho a i susedia si všimli malé dievčatko u Pastorkov. No Katarína Pastorková sa im zastrájala, že ak ich udajú, podpáli
im dom.
Šťastný koniec
Dni plynuli ako voda a vojna sa skončila. Krausovci sa po desiatich mesiacoch mohli vrátiť po svoju dcérku k Pastorkovom. Katarína sa s Mirkou lúčila s ťažkým srdcom. Zvykla si na ňu, vychovávala ju ako svoju vlastnú. Avšak Krausovci udržiavali blízky
kontakt s Katarínou Pastorkovou i po vojne, vďaka čomu mohla Mirku naďalej vídať.

materiál: Ľubica Kusendová, spracovala: Monika Kusendová

Vianočná Euroscola
Tri týždne pred Vianocami študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika absolvovali výlet do Europarlamentu v Štrasburgu,
pričom čiastočne spoznali aj veľkú časť západnej Európy. Zapojili sa do projektu Euroscola, kde museli riešiť otázku týkajúcu sa
emigrantov prichádzajúcich na naše územie. Boli úspešnými riešiteľmi, a tak, ako jediná reprezentačná škola za Slovensko, išlo
práve Gymnázium z Nového Mesta nad Váhom. Dalo by sa povedať, že to bola malá exkurzia po Nemecku, „spoznávačka“, trvajúca
celý pracovný týždeň.
Začala sa večer v Novom Meste nad Váhom, kde sme si nadšení
posadali do autobusu. Nadšenie z nás opadlo, keď sme zistili,
že pôjdeme dvanásť hodín do Frankfurtu nad Mohanom. Mesto
bolo naozaj krásne, vianočné trhy mali úžasnú atmosféru, ktorá
sa nedá zažiť ani vo Viedni. Unavení z cestovania a celodenného chodenia šli sme na exkurziu do Európskej centrálnej
banky, kde väčšina študentov zaspala. Vo Frankfurte sme strávili
noc, načerpali nové sily a ráno sme
sa opäť vybrali na cesty. Navštívili
sme najstaršie nemecké mesto Trevír.
Taktiež sme sa zastavili v Luxemburgu. Večer sme docestovali do
Štrasburgu, ubytovali sme sa a tešili
do postelí. Keď sme zistili, aký
strašný je hotel, chceli sme ísť domov,
našťastie únava bola silnejšia, preto
sme všetci zaspali veľmi rýchlo a nik
sa nesťažoval.
Posledný deň na výlete, na ktorý sme sa tešili veľmi dlho, sme šli
do parlamentu. Boli sme unesení, aký je obrovský a nádherný.
Kto by povedal, že parlament môže niekoho tak uchvátiť ako
práve nás v tej chvíli? Rozdali nám menovky a hra sa začala.
Najprv nám zopár poslancov porozprávalo niečo o Európskej
únii. Neskôr sme hrali hry, kde išlo hlavne o komunikáciu
v angličtine s inými študentmi. Taktiež sme boli v rôznych

skupinkách, kde sme riešili životné prostredie, vzdelávanie a
mnoho ďalších otázok. Nakoniec prišla na rad súťaž, v ktorej
boli použité všetky jazyky a študenti si museli brať do tímu iné
národnosti. Tímy, ktoré zodpovedali najviac úloh správne, išli
do finále. Bolo to veľmi zábavné a poučné. Vo víťaznom tíme
bola študentka z nášho gymnázia, na čo sme boli nesmierne hrdí.
Reprezentovala Slovensko, ale najmä našu školu a kraj. Bolo tam
nespočetne veľa študentov z rôznych
krajín, napríklad z Malty, Španielska
či Dánska. V parlamente sme strávili
desať hodín, a keď sme odtiaľ unavení
vyšli, učiteľ nás ešte vytiahol na ďalšie
vianočné trhy, ktorých sme mali za
posledné tri dni „plné zuby“. Večerné
mesto bolo nádherné, ale únava bola
silnejšia, preto sme si rýchlo pokúpili
nejaké suveníry na pamiatku a vyrazili
na cesty. V autobuse sa človek veľmi
nevyspí, ale nás nezaujímalo nejaké pohodlie. Poskladali sme sa
na sedačky a spali celú noc. Zobúdzať sme sa začali až pri Brne.
Cesta naspäť bola veľmi rýchla, nám to ale neprekážalo. Tešili
sme sa domov na poriadne jedlo a teplú sprchu. Ako skoro každý
výlet aj ten náš bol vyčerpávajúci, ale zážitok budeme mať na
celý život, pretože sme videli ďalší kúsok sveta.
- Hanka Herinková
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Mal som Vás všetkých rád a chcel
som ešte žiť. Ale prišla chvíľa, keď
som Vás musel opustiť.

Srdečne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa dňa
4.1.2017 prišli rozlúčiť
s naším manželom, otcom a
starým otcom JOZEFOM DEDÍKOM. Zároveň
úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, babičkou,
sestrou, švagrinou MÁRIOU DUBAJOVOU a odprevadili ju na
poslednej ceste 10.1.2017 na miesto večného odpočinku. Všetkým
ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary. Zvlášť
poďakovanie patrí vdp.farárovi Eduardovi Lazovi a FS Kasanka za rozlúčkové slová.
Smútiaca rodina - dcéra Mária s manželom Ivanom, dcéra Janka, syn Jaroslav a vnučka
Kristínka
Dňa 17.12.2016 sme si pripomenuli nedožité 35. narodeniny nášho zaťa JOŽKA CIGÁNIKA z Bytče a 12.1.2017
9 rokov, čo nás tragicky opustil vo veku 26 rokov.
K Vášmu hrobu nás vedie úzka cestička, odišiel si Jožko
spať, kde je Tvoja mamička. Spomíname i na ňu, opustila
nás vo veku 54 rokov. 2.5.2016 uplynulo 10 rokov. Nedá
sa vyjadriť slovami tá veľká bolesť v duši,nedá sa vyjadriť
ružou ani tou najkrajšou zo všetkých ruží.
So žiaľom v srdci spomína svokra Milada s celou rodinou
a synček Davidko.

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

Dňa 1.2.2017
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš láskavý manžel,
otec, deduško a
pradeduško JURAJ

Dňa 13. februára 2017
uplynulo 20 rokov, čo
nás opustil manžel a otec

STANISLAV
PASTOREK.

MIKULEC.

S láskou spomína
manželka a deti
s rodinami

S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry Zuzana a
Eva s rodinou.
Len pekné spomienky na Teba zostali, tiché modlitby do
neba sme poslali. Tvoju lásku vo svojich srdciach máme,
veď najväčšia úcta a vďaka môžu patriť len našej dobrej
mame, na ktorú s láskou v srdci spomíname.

Dňa 5.4.2017 si pripomenieme smutné 1.
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, prababička a teta ANNA

ZÁMEČNÍKOVÁ.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 15.2.2017 uplynulo desať rokov, čo nás
opustil náš milovaný manžel ,otec, deduško

JÁN BÚLIK.

V modlitbách si na neho spomína manželka
Angela, deti Dana, Ján, Božena s rodinami
a vnúčatá Ľubomíra, Jozef, Daniel, Patrik,
Monika, Ján a Michal.

15

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, klesli ruky, ktoré pre nás pracovali. Zhasli
oči, stíchol hlas, vďaka Ti, drahá mamička, za všetkých nás. Do večnosti
odišla si spať, zaplakal každý,
kto Ťa poznal a mal rád.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, členom DHZ
Moravské Lieskové a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca a starého
otca IVANA SÝKORU, ktorý nás
navždy opustil 9. januára 2017 vo
veku 79 rokov.
Zároveň všetkým úprimne ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku, prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Cez rosu v očiach slza sa tlačí, po tvári nekonečne
dlho páli, len minútku s tebou - to mi stačí, či len
okamih krátky a ospalý. Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, nech sa mi o tebe aspoň sníva.

SPOMIENKY / POĎAKOVANIA

Ticho žil a ticho odišiel. Skromný vo svojom
živote, tichý vo svojich bolestiach.

Dňa 4.2.2017 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia PhDr. JÁNA ŠVACHU. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Ďakuje sestra Emília, sestra Mária
s manželom a synovec Martin
s priateľkou Evkou.
Dňa 10.12.2016 uplynulo 17 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
otec MARTIN ZÁMEČNÍK. Dňa
23.1.2017 to boli 2 smutné roky, čo nás
opustila naša milovaná mamička VILMA
ZÁMEČNÍKOVÁ. Kto ste ich poznali,
venujte im
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Jozef, Martin,
Pavol, dcéry Vilma a Ružena s rodinami.

Tento rok si pripomíname 25. výročie, čo nás opustil náš otecko, dedko
a pradedko JÁN LAHVIČKA a 10. výročie úmrtia našej mamičky,
babičky a prababičky KATARÍNY LAHVIČKOVEJ.
Spomína dcéra Mária s rodinou a syn Milan s rodinou.
Dňa 16.2.2017 uplynuli 4 roky, čo nás po ťažkej chorobe navždy opustil
náš brat a strýko MIROSLAV LAHVIČKA.
Spomína sestra Mária s rodinou, brat Milan s rodinou, ostatní priatelia
a známi.

Dňa 14.2.2017
uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil

p. JOZEF SAHAJ.
Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým,
ktorí nezabudli.
Manželka a deti
s rodinami
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Ponúkame

KLIETKY PRE CHOV PREPELÍC,
KRÁLIKOV, ČINČÍL, PASCE NA LÍŠKY, LIAHNE,
ODCHOVNE PRE KURIATKA,
KŔMIDLÁ A NAPÁJAČKY.
Robíme rozvoz po celom Slovensku.

Viac na www.123nakup.eu,
tel. 0907 181 800.
OZNAMY OcÚ
Žiadame občanov, ktorí doposiaľ
nemajú uzatvorenú zmluvu o
prenájme hrobového miesta na
miestnom cintoríne, aby tak urobili
čo najskôr počas úradných hodín
obecného úradu.
Oznamujeme občanom, že daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a
poplatok za komunálny odpad sa
bude vyberať na obecnom úrade od
2.5.2017.

Lekáreň
SALVIA
v Moravskom Lieskovom oznamuje, že
od 1.3.2017 poskytuje svoje služby.
Ponúkame Vám široký výber liekov, zdravotníckych potrieb a pomôcok, vitamínov,
doplnkov stravy
a veterinárnych prípravkov.
Prevádzkový čas:
pondelok-piatok 7.30- 15.30 hod.
Kontakt: 032/7792121
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