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Moravské Lieskové
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„NA PLNÝ DYCH”
Folklórny sviatok obce
Tretia májová nedeľa bola v našej
obci slávnostným dňom. Slávili
sme 40. výročie našej lieskovskej folklórnej skupiny Kasanka.
Samozrejme veľkým slávnostným programom...
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Domáca kultúra na jar
v znamení zjednocovania.
Aj oslavy Dňa detí sa tento rok stali veľkou výzvou.
Kultúrna komisia v spolupráci so Spojenou školou sa
rozhodli zariskovať a poňať ich
tematicky...
Strana 10-11
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Milé Moravské Lieskové!

Vážení spoluobčania,

Než na teba prídu najväčšie vlny letných horúčav a než sa
dočasne staneš staveniskom kvôli budovaniu ťažko vybojovanej
kanalizácie, prijmi od redakcie Hlásnika úprimné poďakovanie za
svoje jarné pôsobenie. Táto jar, viac ako ktorékoľvek iné obdobie
doteraz, dokázala, že občania a občianky v Moravskom Lieskovom nielenže sa začínajú zaujímať o veci verejné, ale dokážu pre
dobrú vec aj spojiť sily, podať pomocnú ruku či zapojiť nemenej potrebnú hlavu. Dôkazov ponúka toto číslo mnoho – bohatú
účasť na verejnom zhromaždení na tému spomínanej kanalizácie,
úspešná iniciatíva jarného upratovania obce, kultúrne podujatia,
ktoré vznikli vďaka nezištnej pomoci miestnych dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok... Práve vďaka takýmto udalostiam je u nás
niekedy naozaj radosť žiť.

teplé slnečné lúče zavítali do našich príbytkov a už aj začiatok
astronomického leta symbolizuje, že nás opäť čaká jedno z
krásnych ročných období. Je časom, ktorý asi najviac túžobne
očakávame. Tešíme sa na obdobie oddychu a plánovaných dovoleniek . Pre deti sa skončí školský rok a príde čas prázdnin a sladkého leňošenia. Toto obdobie láka ľudí k vode a do prírody. Verím, že nám všetkým poslúži na zrelaxovanie, načerpanie nových
síl, nápadov, ale v prvom rade je potrebné trocha spomaliť a
vypnúť.
Obec Moravské Lieskové využije dlhé letné dni na realizáciu
rozbehnutých projektov. S radosťou môžeme konštatovať,
že konečne sa nám reálne rozbehol projekt dlho očakávanej
výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd. Fyzicky zaplavia našu obec ťažké mechanizmy a budeme si na určité obdobie musieť zvykať na obmedzenie prejazdu cez rozkopané cesty.
Zároveň vás touto cestou žiadam, aby ste sa začali intenzívne
zaoberať optimálnym miestom, z ktorého sa napojíte do obecnej
kanalizácie. Pri začatí rozkopávok a kladení hlavného potrubia
na danom úseku bude každého občana osobitne kontaktovať vyhradený technik, aby s ním našiel najracionálnejšie riešenie pri
určení bodu napojenia. Obec bude priebežne informovať podľa
plánu.
S určitosťou dokážem konštatovať, že nás čakajú veľmi pozitívne zmeny. Likvidácia splaškových vôd u nás už bude prebiehať
štandardným spôsobom a nebude mať prívlastok fantóma, ktorý
nás tu niekoľko desaťročí straší. Prosíme všetkých občanov a
návštevníkov obce o trpezlivosť, spoluprácu, ale hlavne pochopenie, že budovaním kanalizácie nejdeme zhoršovať, no práve
naopak, zlepšovať podmienky života v Moravskom Lieskovom.
Ďalšou úspešne rozbehnutou činnosťou v obci je rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Potrebu riešenia nevyhovujúceho, technicky a energeticky zastaralého systému pociťujeme už minimálne desať rokov. Poškodené svietidlá, problematické elektrické vedenie, ktoré má pri silnejšom vetre za následok spojenie
vedenia verejného osvetlenia s verejnou sieťou, čo je príčina výpadku prúdu a nefunkčnosti celej sústavy, by sa malo v najbližšom
období stať minulosťou. Vymeníme zastaralé svietidlá v zlom
stave a vysokou energetickou náročnosťou, za moderné svietidlá s výbornými svetelno–technickými parametrami a kvalitnou
konštrukciu, ktorej prevedenie sa prejaví v nižších udržiavacích
a prevádzkových nákladoch i efektívnejšou svietivosťou moderných svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom, nízkou spotrebou a s možnosťou prepínania príkonu v čase zníženej
dopravnej hustoty. Nahradením ďalších inštalačných prvkov za
nové (výložníky, vedenia a rozvádzače) získame prevádzkyschopné osvetlenie. Všetky svetelné body budú nahradené modernými svietidlami s LED technológiou značky Philips (377
ks). Elektrické vedenie v dĺžke 16,5 km, nahradí izolovaný vodič,
ktorý vylúči možné výpadky prúdu. Rovnako aj pri realizácii tohto projektu vás prosíme o trpezlivosť a spoluprácu, nakoľko niektoré stĺpy verejného elektrického vedenia sa nachádzajú mimo
verejných priestranstiev a bez vstupu na súkromné pozemky nie
je možné rekonštrukciu vykonať.
Prajem príjemné strávenie letných dní a hlavne našim deťom
veselé prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu počas
dvoch prázdninových mesiacov a nám všetkým ostatným želám
teplé Lieskovské ,,žuté sunko“, ktoré je farbou slnečného svitu
a slnečníc, dozrievajúcej pšenice a najbežnejšou farbou kvetov.
Nech vám prináša radosť a úsmev, pretože čím je slnečný svit pre
kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.

A teraz trochu motivačne – skúsme túto radosť zachytiť! Vezmime
si na príležitostnú prechádzku dedinou fotoaparát a stlačme občas
jeho spúšť! Naša fotografická súťaž vstupuje letom do druhej
polovice a jedným z jej výsledkov bude aj lieskovský kalendár.
Ak sa nám v ňom podarí zdokumentovať tento náročný, no podarený rok, budeme mať autentickú spomienku nielen pre nás, ale
aj pre ďalšie generácie. Svetlo je v lete počas dňa mimoriadne
fotogenické a mnohotvárne, a v noci nám na viacerých miestach
začínajú svietiť nové pouličné lampy, takže vizuálnemu umeniu naozaj nestoja v ceste žiadne prekážky. Motto Moravskolieskovského fotomaratónu sa dá aplikovať na súčasnosť, pevne
však veríme, že aj na budúcnosť – je (a bude) sa na čo pozerať!

-

Kultúrne podujatia v okolí
14. - 16. 7. 2017, Beckov, Beckovské slávnosti

Tradičné podujatie plné koncertov a sprievodných podujatí, tento
rok s No Name, Kandráčovcami, Družinou a mnohými ďalšími
hudobníkmi.

15. 7. 2017, amfiteáter, Myjava
Honza Nedvěd a priatelia

Koncert známeho českého pesničkára s kamarátmi a množstvom
obľúbených melódií.

30. 7. 2017, Veľká Javorina
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
Žánrovo pestré hudobné vystúpenia a priateľské stretnutia oslavujúce blízkosť dvoch národov na dominante Bielych Karpát.

1. 8. 2017, Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom
Horkýže slíže, Slobodná Európa, Fuera Fondo

Koncert trojice veselých slovenských kapiel na jednom mieste
uprostred prázdnin.

5. 8. 2017, hrad, Čachtice
Slniečko vychádza na čachtickom hrade

Koncert obľúbenej piešťanskej kapely Slniečko s rakúskou predkapelou The Crying Onions priamo v priestoroch hradu.

11. 8. 2017, DK Javorina, Stará Turá
Remeslá našich predkov

Ďalší ročník tradičného staroturianskeho remeselného trhu,
zameraného na zachovávanie dávnych remesiel a zvykov.

11. 8. - 13. 8. 2017, Hluk, Svatovavřinecké hody

Hody patria ku každoročným podujatiam mesta Hluk a prinášajú
besedy pri cimbale, folklórne vystúpenia, koncerty a bohatý ďalší
program.

15. - 17. 9. 2017, Nové Mesto nad Váhom,
Novomestský jarmok 2017

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

S úctou starosta obce Róbert Palko
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Dňa 13.05.2017 o 14:00 hodine sa v Kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom uskutočnilo verejné zhromaždenie za
účasti starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľskej firmy Skupiny dodávateľov COMBIN-VSBAVHS, Moravské Lieskové a projektanta diela. Starosta obce oboznámil občanov v prvom bode so stavom obce, v rozvojovej,
kultúrnej sfére i problematike nakladania s odpadmi. V druhom bode boli zúčastnení informovaní s realizáciou výstavby
kanalizácie v obci Moravské Lieskové. Občania aktívne diskutovali a boli im zodpovedané mnohé technické informácie
ohľadne projektovania, realizácie i budúceho prevádzkovania diela.
Po skončení zhromaždenia sa zúčastnení presunuli pred obecný úrad, kde poklepali základný kameň Týmto krokom
slávnostne zahájili výstavbu jedného z najstrategickejších projektov obce Moravské Lieskové za ostatné obdobie.

A TAKTO VYZERÁ BUDOVANIE V OBCI V REALITE...
KANALIZÁCIA

NOVÉ LED OSVETLENIE

Kamerový systém prihliadajúci na bezpečnosť v obci a na ochranu obecného ma-

NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM jetku a verejných vecí. Zatiaľ implementovaný na týchto miestach:

1. Obecný úrad
2. Hasičská zbrojnica
3. Zdravotné stredisko
4. Hudobná škola
5. Rímsko-katolícky kostol
6. Evanjelický kostol
7. Spojená škola
8. Kultúrny dom Bučkovec
9. Štátna hranica
10. 24-bytovka
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Nedevastujme si krásne prostredie našej obce odpadkami! Zberné hniezda s kontajnermi
vyhradenými na triedený druh odpadu si stále niektorí zamieňame so skládkou odpadu.
Vážení spoluobčania!
V obci naďalej prebieha vrecový zber plastov a skla spred Vašich domácností podľa harmonogramu vývozu odpadu. Papier
a kovy sa zberajú LEN v nádobách v zberných hniezdach. Pokiaľ sú nádoby v zberných hniezdach plné, NEUMIESTŇUJTE
vytriedený odpad vedľa nich. Ak máte väčšie množstvo plastov, skla, papiera a kovov, kontaktujte obecný úrad. Umožnia Vám bezplatne odovzdať triedený odpad.
Vrecia na plasty a sklo si v dostatočnom množstve môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade.

NEUMIESTŇUJTE ODPAD VEDĽA
ZBERNÝCH NÁDOB!

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY umiestnené na kopaniciach sú určené LEN na zber komunálneho odpadu. Nepatrí do
nich elektroodpad, veľkoobjemový a stavebný odpad!!!
Kontajner na veľkoobjemový a stavebný odpad si v prípade potreby môžete objednať v Technických službách Stará Turá. Menšie
množstvo stavebného odpadu po dohode na obecnom úrade môžete vyviezť na vyhradené miesto.
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU obec zabezpečuje dvakrát ročne – v apríli a v októbri.

Podľa § 37 a § 38 nového zákona o odpadoch sa okrem iného uvádza:
Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení (§ 37)

Povinnosti držiteľa elektroodpadu (§ 38)

(1) Distribútor elektrozariadení je povinný
b) informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení
viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o
možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,
c) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber
elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,
f) zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má sklad, ak
distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v
rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja;
ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom
elektrozariadení.

(1) Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný
odovzdať elektroodpad
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného
zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol
zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
Každý iný spôsob nakladania s elektroodpadom sa považuje
za porušenie zákona a trestá sa vysokou pokutou.

Spomienková slávnosť pri príležitosti 80.výročia úmrtia Martina Rázusa
8.augusta uplynie 80 rokov od predčasného úmrtia, keď vo veku 48 rokov zomrel Martin Rázus. Je potrebné pripomenúť
najmä mladšej generácii, že tento veľa významný básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz,
bol v rokoch 1921 až 1930 farárom v Moravskom Lieskovom, ktorej fíliou bolo v tej dobe i Dolné Srnie. Pán farár Rázus,
ktorého mali ľudia vo veľkej obľube a úcte, bol našimi občanmi familiárne nazývaný „RÁZIK“.
Z obdobia, keď Martin Rázus pôsobil na Lieskovsko-Srnianskej farnosti je potrebné vyzdvihnúť jeho štátotvornú prácu
pri formovaní mladého Československa. Ako poslanec Národného zhromaždenia ČSR presadzoval záujmy podjavorinského
chudobného roľníckeho osadenstva, analyzoval dôvody vysťahovalectva a jeho vplyv na národné hospodárstvo. Spolu so
Štefanom Svetským sa angažoval za spriemyselnenie Lieskovsko-Srnianskej doliny.
Z literárnej tvorby z obdobia, keď pôsobil v našom regióne je asi najvýznamnejšie jeho štvorzväzkové dielo SVETY, kde
hlavnou postavou je spomínaný Štefan Svetský, ktorý tu vystupuje pod menom Ičo Srdovan.
Oznamujeme týmto všetkým našim občanom, že 13.augusta 2017 spoločne Obec Moravské Lieskové, Obec Dolné Srnie,
Cirkevný zbor ev.av. Moravské Lieskové, Cirkevný zbor ev.av. Dolné Srnie a Trenčianske osvetové stredisko usporiadajú
spomienkovú slávnosť pri príležitosti 80.výročia úmrtia Martina Rázusa.
Program spomienkovej slávnosti bude zverejnený na plagátoch v obciach Moravské Lieskové a Dolné Srnie.
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UPOZORNENIE !!!

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť
prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia. Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov
na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti
rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v
pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej
2 krát do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Upozorňujeme Vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže
podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do
výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby
udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky
v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.
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MATRIKA
za obdobie 04/2017 - 06/2017
Noví občiankovia

Vážení majitelia pozemkov, obyvatelia, nájomcovia.
Obec Moravské Lieskové upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich
zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.
Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe
čoho Vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu.
Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

CIRKEV

Diana Kačányová
Hana Makarová

Jakub Vráblik
Tomáš Jaloviar

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Bc. Marek Talába – Kristýna Poláková
Michal Filip - Daniela Ondrášiková
Ing. Matej Dubčák - Mgr. Zuzana Prostredná

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Ján Turan
Bc. Ladislav Kozelka
Josef Glogar
Miroslav Tomeš
Petar Stanev Kateliev
Ján Mičo
Miroslav Dedík
Ivan Švikruha
Jaroslav Pastorek
Viera Pastorková
Mária Geržová
Anna Juranová
Oľga Drobná
Elena Žáková
Anna Miková
Alica Uhareková

75 rokov
Martin Gulán
Ján Korytár
Vlasta Miklánková
Anna Podhradská
80 rokov
Veronika Štefániková
85 rokov
Štefan Figura
Ľudovít Tinka
Mária Mikulcová
Anna Dedíková
93 rokov
Emília Kovačovicová
Emília Pastorková

Opustili nás...
Miroslav Miko – 75
Anna Štefanovičová – 89
Emília Kucková – 91
Ján Špalek – 55
Ján Mikulec – 88

Milan Popelušák – 84
Vlasta Klučárová - 70
Emília Baranovičová - 84
Michal Halák - 65
Stanislav Zámečník - 70

Výročie oslobodenia obce

V utorok 11. apríla 2017 si Moravské Lieskové slávnostným kladením vencov pripomenulo 72. výročie oslobodenia obce na
sklonku druhej svetovej vojny. Ťažké boje na pohraničí zasiahli aj naše územie, vyžiadali si množstvo obetí nielen na strane
domácich, ale aj medzi rumunskými vojakmi, ktorí na ich strane bojovali. O život na našom území prišiel tiež poručík sovietskej
armády Nikolaj Nikolajevič Smirnov, ktorého meno nosí moravskolieskovská základná škola. Jeho pamätník na Šancoch i pamätná
tabuľa na priečelí školy sa stali dejiskom pietneho stretnutia, ktoré začalo o 11:00 pred obecným úradom, pri pamätníku obetí bojov.
Za účasti členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (plk.v.v. Ing. Jozef Dvorštiak, pplk.v.v RSDr. Kamil Krištofík a
predsedníčka zväzu Mária Hiláňová) si zástupcovia a zástupkyne obce, verejnosti, ale i žiaci a žiačky základnej školy uctili pamiatku
padlých bojovníkov a ich odkazu. Aj po viac ako siedmich desaťročiach je téma boja proti fašizmu stále smutne aktuálnou.
-

Jednota s Bohom nevzďaľuje od sveta

Každodenné stretnutie s Pánom a prijímanie jeho sviatostí nám umožňujú otvoriť si myseľ i srdce pre jeho prítomnosť, pre jeho
slová, pre jeho skutky. Modlitba nie je len dychom duše, ale – obrazne povedané – aj oázou pokoja, v ktorej môžeme načerpať vodu,
čo udržiava náš duchovný život a premieňa našu existenciu. Boh nás volá k sebe, pomáha nám vystúpiť na vrch svätosti, aby sme
mu boli čoraz bližšími: na našich cestách nám ponúka svoje svetlo a svoju útechu.
Toto je osobná skúsenosť, o ktorej hovorí svätý Pavol v 12. kapitole Druhého listu Korinťanom. Pavol hovorí o svojom vzťahu k
Pánovi, o vzťahu takom intenzívnom, že je poznačený aj momentmi extázy a hlbokej kontemplácie (por. 2 Kor 12, 1); nechváli
sa teda tým, čo dosiahol, svojou silou, svojimi aktivitami, svojimi úspechmi, ale chváli sa vecami, ktoré Boh vykonal skrze neho.
S ostychom rozpráva o svojej skúsenosti, keď bol uchvátený až k Bohu do neba. Spomína si na to, že štrnásť rokov pred napísaním
tohto listu „bol uchvátený do tretieho neba“ (v. 2). Prostredníctvom jazyka a v snahe vyjadriť to, čo sa nedá vypovedať, svätý Pavol
o tejto udalosti hovorí dokonca v tretej osobe. Vraví, že istý človek bol uchvátený do Božej záhrady, do neba. Jeho kontemplácia je
taká hlboká a taká intenzívna, že si nepamätá ani na obsah zjavenia - vie však presný dátum a okolnosti, v ktorých sa ho Pán celkom
zmocnil, pritiahol ho k sebe. Čosi podobné už predtým zažil na ceste do Damasku – pri svojom obrátení (porov. Fil 3, 12).
Svätý Pavol pokračuje a hovorí, že práve preto, aby neprepadol pýche kvôli veľkosti zjavení, čo mal, nosí v sebe „osteň“ (2 Kor
12, 7) znáša utrpenie, a veľmi prosí Vzkrieseného, aby ho oslobodil od posla Zlého, od tohto bolestivého tŕňa, ktorý trápi jeho telo.
Trikrát – ako hovorí – sa intenzívne modlil, aby Pán z neho sňal túto skúšku. A práve v tejto situácii, v hlbokej kontemplácii Boha,
dostáva odpoveď na svoju prosbu. Vzkriesený mu odpovedá jasne a povzbudzujúco: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti“ (v. 9).
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Pavlov komentár k týmto slovám nás môže zaskočiť, odhaľuje však to, ako on sám chápal, čo to znamená byť skutočným apoštolom
evanjelia. Hovorí: „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (v. 9b-10). Nechváli
sa teda svojimi skutkami, ale činnosťou Krista, ktorý koná priamo prostredníctvom jeho slabosti.
Čo je tým tŕňom, ktorý mu strpčuje život? Nevieme to s istotou a on sám o tom nepíše, ale jeho postoj nám pomáha pochopiť, že
každá ťažkosť spojená s nasledovaním Krista a s vydávaním svedectva o jeho evanjeliu sa dá prekonať, ak sa s dôverou otvoríme pre
Božiu milosť. Svätý Pavol sa cíti byť „neužitočným sluhom“ (Lk 17,10) – nie on vykonal veľké veci, ale Pán – on je len „hlinenou
nádobou“ (2 Kor 4, 7), do ktorej Boh vkladá bohatstvo a silu svojej milosti.
V tomto okamihu intenzívnej, kontemplatívnej modlitby Pavol objavuje ako sa popasovať s každou udalosťou, predovšetkým s
utrpením, s ťažkosťami, s prenasledovaním: v momente, keď zakusuje vlastnú slabosť, zároveň zažíva veľkosť sily Boha, ktorý
nás nikdy neopúšťa, nikdy nás nenecháva samých, ale je pre nás silou a povzbudením. Pavol by veľmi rád bol oslobodený od tohto
ostňa, od všetkého utrpenia, no Pán mu hovorí nie. Je to pre teba potrebné a dostaneš odo mňa dostačujúcu milosť, aby si to vydržal
a urobil, čo treba.
A to platí aj pre nás. Pán nás oslobodzuje od zla, ale pomáha nám aj zrieť v utrpeniach, v ťažkostiach, v prenasledovaniach. Viera
nám hovorí, že ak zostaneme v Bohu, „hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje“. Apoštol vraví
kresťanom v Korinte a aj nám, že „terajšie ľahké súženie nám prinesie nesmierne veľkú váhu večnej slávy“. Ľudsky povedané, váha
jeho ťažkostí bola obrovská! Avšak v stretnutí s Božou láskou, s veľkosťou tej skutočnosti, že človek je Bohom milovaný sa ľahkou
zrazu zdala – vo vedomí, že budúca sláva bude nesmierna. Teda v miere, v ktorej rastie naša jednota s Pánom a zintenzívňuje sa
naša modlitba, prichádzame k tomu, čo je podstatné a začíname chápať, že nie sila našich prostriedkov, našich čností alebo našich
schopností uskutočňuje Božie kráľovstvo – ale je to sám Boh, ktorý koná svoje zázraky práve prostredníctvom našej slabosti, našej
nehodnosti pre úlohy, čo sú nám zverené.
Aj v našom živote modlitby môžu byť okamihy neobyčajnej intenzity, v ktorých pocítime živú prítomnosť Pána, ale dôležitá je
stálosť, vernosť vzťahu s Bohom, predovšetkým v situáciách duchovného sucha, v ťažkostiach, v utrpení, počas zdanlivej neprítomnosti Boha. Iba ak nás udržiava Kristova láska, budeme schopní čeliť všetkým protivenstvám – tak ako svätý Pavol – s istotou, že
všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje (porov. Fil 4, 13). Čím viac sa budeme venovať modlitbe, tým viac uvidíme, ako sa náš
život bude premieňať, získavať novú, konkrétnu silu Božej Lásky.
- Eduard Lazo, katolícky farár

Čo robiť?
„Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá
pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov.“ Sk 2,37–38
Vážení čitatelia!
V poslednom čase sa veľmi sťažujeme na to, čo sa okolo nás deje. Máme pocit, akoby
ľudská nespokojnosť stále len rástla a zväčšovala sa.
V politike, či v cirkvi, ľudia majú pocit, že sa dejú samé nenormálnosti. Len nadávame,
jeden pred druhým sa sťažujeme, smejeme sa, púšťame ironické poznámky, ale myslím,
že si aj uvedomujeme vlastnú bezmocnosť. Neurobíme s tým nič, len prijímame jednu
absurditu za druhou.
Takže čo robiť? Odpoveď učeníkov na čele s apoštolom Petrom bola: Kajajte sa!
Skôr než začnete kohokoľvek posudzovať a nadávať mu, hodnotiť ho, uvedomte si svoje
vlastné chyby. Je vždy k čomu sa priznať. Ktokoľvek môže byť „hlupák, blázon“, ale keď
sa pozrieme na seba a svoj život aspoň trochu kritickým okom, uvidíme toľko vlastných
nedostatkov, že vlastne by sme ani nemali iných kritizovať.
Viete, ako veľmi dôležité je to, aby sme v tomto svete boli iní? Aby sme dokázali jednať
inak, správať sa inak? My by sme do tohto nepokojného a rozháraného sveta mali prinášať
upokojenie. Už je toho chaosu tak či tak dosť. A celkovo sa to nijako nelepší. Ľudia tento
tlak nezvládajú.
Nehovorím, že nie sú veci, ktoré nás rozladia. Ale aby sme sa pre nepodstatné veci menili na monštrá, ktoré vrieskajú a nadávajú, preklínajú a berú Božie mená nadarmo tak
ohavne, že si musíte zapchávať uši, tak toto už v poriadku nie je.
Rozhádže vás nejaký nový korupčný škandál v politike, či podvody v športe, či absolútne
nepochopiteľné veci nášho štátu? Rozhádže vás to až tak, že sa prestanete ovládať?
Ale veď sme predsa veriaci ľudia a tomu zlu, ktoré je aj v nás sa musíme vedieť postaviť.
Božie slovo hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom.“
Sú to jednoznačné slová, ktoré v dnešnom svete musia platiť. Môžeme byť podráždení,
môžeme byť nespokojní, ale nie nepríčetní, nie pohltení zlosťou a nenávisťou, ktorá nemá
žiadne hranice.
Náš svet potrebuje upokojenie. Potrebuje príklad toho, ako krotiť svoje vášne.
- Dr. Peter Maca, ev. a. v. farár

Účasť v súťaži Najkrajšie knihy
Slovenska
4. mája 2017 sa v Bratislave
uskutočnilo vyhodnotenie súťaže
Najkrajšie knihy Slovenska 2016, do
ktorej sa zapojila aj publikácia „Púť,
hľa, dlhá“ od nášho evanjelického
farára Petra Macu.
Pod záštitou Slovenskej národnej
knižnice, Ministerstva kultúry SR,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Zväzu polygrafie na
Slovensku sa realizoval už 25. ročník
tejto súťaže. Hodnotila sa výtvarná a
grafická stránka kníh, ako aj úroveň
ich polygrafického spracovania.
Sme radi, že obec Moravské Lieskové
mohla byť reprezentovaná aj takýmto
spôsobom.
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Počuli ste už o autopôste?
Nedávno si ho vyskúšali aj ľudia v Moravskom Lieskovom
Pôst, ktorý predchádza veľkonočným sviatkom, by mal znamenať pre človeka duchovnú rovinu. Človek by sa mal, aspoň na čas,
vzdať všetkého, čo môže byť príjemné, ale vzďaľuje srdce človeka od sebaspytovania. V minulosti to znamenalo ukončiť veselie,
hudobné a tanečné zábavy, bujaré svadby, zabíjačky. V súčasnosti môže pôst nadobúdať modernejšie znaky doby – odložiť aspoň
na čas závislosť na počítačoch, mobil či automobil a v ideálnych podmienkach sa vrátiť k najprirodzenejšiemu spôsobu dopravy chôdzi.
Treba uvažovať nad spôsobom svojej mobility
Posledne menovaný jav sa nazýva autopôst a ide o medzinárodné podujatie, ktorého korene siahajú do Nemecka a Rakúska. V susednej Českej republike sa uskutočnil autopôst po prvý raz v roku 2011. V rámci ECAV na Slovensku sa pilotným spôsobom uskutočnil
tento rok v Moravskom Lieskovom. Kostolným oznamom zaznela výzva, aby ľudia uvažovali nad doterajším spôsobom svojej
mobility, boli ohľaduplnejší nielen k sebe navzájom, ale aj k celému životnému prostrediu. Návštevníci služieb Božích prijali zámer
VOBS s pochopením a do kostola prichádzali
pešo, na bicykloch, pri nutnosti použiť motorové
vozidlo zo vzdialenejších kútov zboru, dbali na
obsadenie všetkých sedadiel. Duchovný pastier sa
taktiež snaží o dlhodobé využívanie prostriedkov
pre transport, ktoré majú nižšiu karbónovú stopu
než privátna doprava.
Účastníci autopôstu 2017 sa záverom podujatia
zhromaždili na pašiových službách Božích na
Kvetnú nedeľu, kde modlitbou zakončili svoje doterajšie úsilie o zlepšenie svojej fyzickej
kondície i ozdravenie prostredia, v ktorom žijeme.

- Peter Maca

Štvrtý ročník hasičskej súťaže na Bučkovci prekvapil rekordným víťazným časom
Je to tu zas, postupne sa nám oteplieva, slniečko nám príjemne
hreje kožu. Ľudia začínajú vyliezať zo svojich domčekov. Máme
tu čas letných športov, medzi ktoré patrí aj dobrovoľné hasičstvo.
Dňa 27. mája 2017 sa na Bučkovci konal štvrtý ročník hasičskej
súťaže o pohár predsedu DHZ Bučkovec.
Už od skorej rannej hodiny sme plní očakávaní začínali s prípravami. Všetko sa to začalo o štrnástej hodine, keď začali prichádzať
družstvá a nadšení ľudia. Bolo príjemne, miestami až priveľmi
horúco. Zasúťažiť si prišlo šestnásť súťažiacich družstiev. Na
začiatku nám pán starosta predniesol príhovor spolu s predsedom
DHZ Bučkovec. Privítali súťažiacich, hostí, divákov a všetkých
tých, ktorí sa podieľali na prípravách. „Bufet bol od začiatku až
po koniec na prasknutie,“ hovorili pomocníci, ktorí sa starali o pitný režim a plné bruchá ľudí.
„Sme radi, že máme za sebou ďalší úspešný ročník našej súťaže. Dúfame, že boli všetci spokojní a zabavili sa aspoň tak ako my.
Veríme, že budúci rok príde ešte viac družstiev a stane sa to našou každoročnou veľkolepou tradíciou.“
Výsledky:
Na treťom mieste v kategórii žien sa umiestnili Trenčianske Bohuslavice, na druhom ženy z Rudníka. Prvé miesto si tento rok vybojovali dievčatá z Drgoňovej Doliny s časom 18,47. V kategórii muži na treťom mieste skončila Drgoňova Dolina. Na druhom mieste
Vrzavka. Prvé miesto vyhrali muži z Topoleckej s časom 14,44. „Myslím, že lepší čas ako mali chalani z Topoleckej ešte u nás nebol,
makajú na sebe a je to poznať,“ vyjadril sa predseda DHZ Bučkovec.
- Hanka Herinková

Takto vyzerala jarná futbalová sezóna v Moravskom Lieskovom
Tohtoročná jarná úprava trávnika - vertikulácia a zápas jarnej časti

- Monika Kusendová
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Keď matematika baví

Marec bol tiež mesiacom športových súťaží. Predkola vo vybíjanej
mladších žiačok sa 22. marca v Novom Meste nad Váhom zúčastnili
dievčatá piateho, šiesteho a siedmeho ročníka, spolu s reprezentantkami
ďalších troch škôl. 23. marca reprezentovalo až dvadsaťosem žiakov a
žiačok našu školu na okresnom kole v gymnastickom štvorboji. V kategórii družstiev uspeli naši chlapci na prvom mieste kategórie A, na
druhom mieste kategórie C a dievčatá v kategórii C na treťom mieste.
V jednotlivcoch excelovali Filip Černý na prvom, Patrik Augustín Turiak na druhom a Matúš Dedík na treťom mieste. Dňa 30. marca 2017
sa na podnet TJ Iskra Moravské Lieskové uskutočnil v telocvični ZŠ
futbalový turnaj tried a opäť dokázal, že šport môže byť zdrojom veľkej
zábavy. O deň neskôr sa naši reprezentanti zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili okresného predkola v malom futbale starších
žiakov ZŠ v Bošáci. Koniec apríla patril oblastnému kolu v prehadzovanej v Bzinciach pod Javorinou, kde našu školu reprezentovali žiaci
III. A, III. B a IV. A triedy a v prvom ročníku súťaže obsadili pekné
tretie miesto. Na okresnom predkole v malom futbale mladších žiakov
v Novom Meste nad Váhom sa 2. mája darilo chlapcom VII. A triedy,
ktorí porazili zvyšné dve súťažiace školy a postúpili do okresného kola.

Hoci o matematike panujú mýty ako o najväčšom
strašiakovi učebných osnov, matematické súťaže sa na
našej škole tešia veľkej obľube. 14. a 15. marca sa vďaka
výborným výsledkom zo školského kola zúčastnilo deväť
žiakov tretieho až ôsmeho ročníka obvodného kola Pytagoriády. Pozvaní boli žiaci Lea Horváthová (III. A),
Patrik Augustín Turiak (III. B), Rebeka Nešťáková, Lucia Škriečková (IV. A), Sebastian Jakub Machel (V. A),
Matúš Miko (VI. A), Martin Miko, Milan Zámečník (VII.
A) a Peter Múčka (VIII. A).
Okresného kola Matematickej olympiády sa 4. apríla
zúčastnili dvaja aktívni matematici zo siedmeho ročníka
– Milan Zámečník a Martin Miko. Výborne sa darilo
Milanovi Zámečníkovi, ktorý obsadil tretie miesto so
ziskom dvanásť bodov a získal diplom aj vecnú cenu.
Sme radi, že je v škole ešte stále dostatok detí, ktoré
majú matematiku rady a sú ochotné urobiť pod vedením
svojich učiteľov aj niečo navyše, často aj na úkor svojho
voľného času.

Noc s Andersenom

31. marca si deti prvého stupňa užili druhý ročník populárno-náučnej Noci s Andersenom.
Podujatie, ktorého sa u nás, ale i v Česku, Poľsku či Maďarsku zúčastňujú desaťtisíce
detí, sa tešilo bohatej účasti aj u nás, keď záujem oň prejavilo 78 žiakov a žiačok! Hneď v
úvode porozprávala deťom čo-to o spisovateľskom (ale i filmárskom) remesle prešovská
spisovateľka a filmárka Marka Staviarska, autorka knihy Marínka Somarinka i viacerých
ďalších. Po malom občerstvení deti zabavilo bábkové divadlo Slniečko z Piešťan so
svojím vystúpením venovaným separovaniu odpadu. Večera sa potom niesla už v znamení stupňujúcej sa nedočkavosti, lebo na deti čakal pomyselný vrchol večera – nočné
pátranie v škole a v jej okolí, ktoré im prostredníctvom indícií odhalilo, ktorú z rozprávok Hansa Christiana Andersena si prečítajú na dobrú noc, hromadne uložení v spacích
vakoch vo svojich triedach. Schválne, uhádnete, ktoré dielo skrývali indície – podvod,
smiech, dvorania, vlečka, krajčír, pýcha a panovník?

Testovanie KOMPARO
5. mája sa žiaci a žiačky štvrtého ročníka zúčastnili celonárodného testovania KOMPARO, v ktorom riešili úlohy z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda
a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledky testovania sú zverejnené na internete a škole budú dodané v podrobnej
forme na konci júna. KOMPARO je zároveň akousi prípravou
žiakov na testovanie, ktoré ich čaká na jeseň v piatom ročníku.

Rastúce talenty našej školy
Marec bol pre základnú školu mimoriadne úspešným mesiacom. Silné zastúpenie mala napríklad v obvodnom kole literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v Novom meste nad
Váhom. Patrícia Uhríková, Patrik Struhár, Juliana Pankuchová
a Barbora Klčovská reprezentovali svojím rečníckym talentom, Patrik Struhár sa dokonca vo svojej kategórii umiestnil na
treťom mieste a Patrícia Uhríková získala prvenstvo!

Výlety za vzdelaním i kultúrou
12. mája sa deti prvého stupňa zúčastnili teoretického a praktického
vyučovania dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku vo Vrbovom.
Okrem poznávania dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky si
deti vyskúšali jazdu na bicykli, kolobežkách či autíčkach. Prípravu na
dopravné ihrisko nepodcenili ani prváci. Využili pomoc edukačného CD
„S Martinom na cestách“. Siedmaci sa o dva týždne neskôr, 29. mája,
vybrali spolu s pedagogickým dozorom na exkurziu, ktorej obsahová
náplň korešpondovala s učivom chémie. V Novom Meste nad Váhom
sledovali cestu odpadovej vody z domácností až po Váh, s prednáškou
v novovybudovanej čistiarni odpadových vôd. Prínos exkurzie ešte
umocnila návšteva Podjavorinského múzea, venovaná histórii mesta a
kraja. Chlapci ôsmeho ročníka v rámci profesijnej orientácie navštívili
v Potvoriciach firmu Askoll, ktorá sa zapája do prípravy študentov v rámci tzv. duálneho vzdelávania. Žiaci mali možnosť dozvedieť
sa všetko podstatné o histórii i súčasnosti firmy, ale si aj obzrieť reálny výrobný proces. Výlet za umením si dopriali žiaci a žiačky
siedmeho a ôsmeho ročníka, keď sa spolu s kamarátmi zo ZŠ v Lúke vybrali 6. júna do Divadla Jána Palárika v Trnave na predstavenie Ťapákovci, adaptáciu literárnej „klasiky“ z pera Boženy Slančíkovej - Timravy.
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Oslava Dňa matiek
Deti prvého stupňa a dievčence z našej ZUŠ pod vedením svojich pani učiteliek
pripravili pestrý program z básní, scénok, spevu a tanca pri príležitosti Dňa matiek. V nedeľu 14. mája si každá mamička a babička odniesla zo slávnostného
popoludnia nielen kultúrny zážitok, ale aj vlastnoručne vyrobený darček od detí
a voňavé mydielko ako pozornosť kultúrnej komisie.

Zo života našich malých škôlkárov...
Jarné aktivity v materskej škole:
V marci našu materskú školu navštívili SOKOLIARI – deťom predviedli praktické ukážky práce s dravými vtákmi, vysvetlili, čím
sa živia, ako chytajú svoju korisť a kde vo voľnej prírode ich môžeme nájsť.
Apríl bol plný zábavných i užitočných aktivít. Naši predškoláci absolvovali ZÁPIS NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU, ktorý sa niesol v
indiánskom duchu a v mnohých isto vzbudil zvedavosť, čo za dobrodružstvá ich v škole vlastne čakajú.
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE absolvovali deti s rodičmi, zdobili medovníky, maľovali vajíčka a pripravovali sa na
spoločne strávené chvíle počas sviatkov jari.
V apríli sme tiež REKONŠTRUOVALI - OBNOVOU si prešla podlaha v šatni na poschodí a v triede.
Deti zaujala aj NÁVŠTEVA KNIŽNICE v Novom Meste nad Váhom. Pani knihovníčky nás previedli rozľahlými priestormi
knižnice, vysvetlili, ako funguje a prečo by sme sa v budúcnosti mohli stať jej pravidelnými návštevníkmi.
V máji sme v materskej škole spoločne s mamičkami besiedkou oslávili DEŇ MATIEK
Venovali sme sa však aj osvete v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie – navštívila nás STOMATOLOGIČKA BARBORKA
GULOVÁ a deťom názorne predviedla, ako a prečo si správne čistiť zuby. Na Dni zdravia sme si potom o zdravotnej starostlivosti
povedali ešte čosi viac a deti v triedach ochutnávali známe i menej známe druhy ovocia.
Začiatok júna patril oslavám MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ – tie naše navštívili minifarmu v Lubine a o tamojších zvieratkách sa dozvedeli mnoho nových a zaujímavých informácií.
Navštívilo nás aj bábkové divadielko Dúha s jeho predstavením O NEPOSLUŠNEJ MAMINE, po ktorom deťom odľahlo, že ich
maminy sa rátajú medzi tie poslušné.
Júnové dni v materskej škole nám spestril tiež HUDOBNÝ PROGRAM pre deti na školskom dvore.
Na konci školského roka sme absolvovali tradičnú OPEKAČKU NA ŠKOLSKOM DVORE a ROZLÚČKOVÚ SLÁVNOSŤ
S PREDŠKOLÁKMI, ktorým želáme všetko dobré a veľa úspechov na ich ďalšom pôsobisku!

- Spojená škola

„Na plný dych“ 2017 je za nami

Úvodná fanfára „Na plný dych“

Ján Múdry junior & Ján Múdry senior

Po úspešných prvých troch ročníkoch festivalu „Na plný dych“ sme sa konečne dočkali aj toho štvrtého. Konal sa 23. a 24. 6. 2017
v Moravskom Lieskovom (časť Šance) a predchádzali mu samozrejme veľké celoročné prípravy, ktoré vrcholili posledný týždeň
pred festivalom. Málé športové ihrisko, kde si sem tam prídu zahrať futbal deti a miestna mládež sa zrazu premenilo na čarovné
miesto, odkiaľ sa ozývala výborná hudba, rozvoniavali miestne špeciality a od všadiaľ bola cítiť spokojnosť návštevníkov a šťastný
smiech detí na detských atrakciách. Nebola to práca ľahká, ale zvládli sme to. Veľká vďaka patrí našim finančným partnerom, tímu
dobrovoľných pomocníkov a tímu cateringu, ktorí zvládli svoju prácu bravúrne.
V piatok približne o 15. hod. začali prichádzať prví návštevníci a taktiež i účinkujúci. Počas oboch dní sa predstavili na veľkom
pódiu dychové hudby: Lieskované, Bučkovanka, Ištvánci, Krásinka, Boršičanka Antonína Koníčka, Zlaťanka, Májovanka,
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Maguranka, Šohajka, Drietomanka a Túfaranka.
Na malom – folklórnom pódiu: folklórna skupina Kasanka, heligonkárka Vlasta Mudríková a ľudová kapela Huncúti.
Sprevádzalo nás krásne slnečné počasie, ktoré spolu s účinkujúcimi prilákalo za oba dni približne 2000 návštevníkov.
Z pohľadu hlavného organizátora môžem zhodnotiť, že festival „Na plný dych“ 2017 sa posunul znova o krok vpred a už teraz viem,
že sa návštevníci majú na čo tešiť na festivale „Na plný dych“ 2018.

Viac info: www.naplnydych.eu;

www.facebook.com/NaPlnyDych

Hosť piatkového večera “Vlasta Mudríková”

Pohľad na tancujúco zabávajúci sa dav
Foto: Rudi Pfeil 2017

Pohľad z vtáčej perspektívy

Dychová hudba Túfaranka v akcii
- Ján Múdry DiS. art. – hlavný organizátor festivalu „Na plný dych“

Jánske ohne 2017

Už tradičná zábava na kolkárni odštartovala kultúrne leto v našej obci
Ďalší ročník obľúbenej kolkárskej zábavy pre verejnosť sa uskutočnil v sobotu
17. júna v areáli kolkárne v Moravskom Lieskovom. Napriek nepriaznivému
počasiu sme sa stretli v pomerne hojnom počte. Do tanca hral DJ Kyslík a
k dobrej nálade prispelo aj čapované pivo či chutné víno.
V chladnom počasí zahrial teplý kotlíkový guláš a tí, ktorí vyhladli ešte viac,
mali možnosť opiecť si aj špekáčik alebo klobásu pri ohníku. Keď už slnko klesalo k západu, prišiel na rad i hlavný bod podujatia – pálenie Jána. Už tradične
sme zapálili veľkú vatru, kde na vrchu driev sedel symbolický handrový panáčik.
Tento zvyk sa spája s ochranou proti zlým silám, ktoré môžu uškodiť vegetácii
a hospodárskym zvieratám. Chvíľu sme si vychutnali túto magickú atmosféru a
potom sa zabávalo a tancovalo až do skorých ranných hodín.
Ďakujeme organizátorom – Kolkárskemu klubu Moravské Lieskové za príjemnú akciu a veríme, že v ďalšom roku sa stretneme o takomto čase znova!
- Monika Kusendová

Domáca kultúra na jar v znamení zjednocovania
Jarné mesiace boli na kultúrne podujatia pomerne bohaté, ešte dôležitejším faktom však je, že viaceré z nich sa niesli v znamení
spájania síl pre dobré veci. V pondelok 10. apríla sa zasadačka Obecného úradu znova stala dočasnou transfúznou stanicou a tri
desiatky darcov a darkýň si nechali „pustiť žilou“, aby - bez preháňania - pomohli zachrániť životy iných. Ďakujeme im za účasť
na Veľkonočnej kvapke krvi a tešíme sa na podobne hojnú, ak nie hojnejšiu účasť na ďalšom obecnom odbere v zime! A ak by ich
však „cievy svrbeli“ aj v letných mesiacoch, Národná transfúzna služba v Trenčíne sa určite poteší ich návšteve.
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Je potešujúce vidieť, ako v Lieskovanoch a Lieskovankách rastie záujem o
prostredie, v ktorom žijú. Dôkazom bol nápad Mariána Janigu zorganizovať
Jarné upratovanie obce a jeho realizácia. Na dvoch stanovištiach – v
centre dediny a na kopaniciach sa síce z vyše 2500 obyvateľov nazbieralo
v sobotu 29. apríla dohromady len 18 dobrovoľníkov, ale zápal, s ktorým
sa do upratovania pustili, aj kus roboty, ktorú vykonali, naznačujú, že
vzniká moderná tradícia. Žeby sme raz počtom poriadkumilovných prekonali počet tých, ktorí radi spôsobujú neporiadok a chaos? Máme na to?
V počte pracantov na jarnom upratovaní a odhadom aj v počte záujemcov o tradície vedú tento rok kopanice nad centrom Moravského Lieskového. Dokázala to účasť na tohtoročnom Stavaní májov v nedeľu 30. apríla. Symbolické stromy sme dohromady
postavili tri – pri obecnom úrade sa o jeho vztýčenie postarali hasiči, pri múzeu páni z Jednoty dôchodcov za sprievodu folklórnej
skupiny Kasanka a pri bučkovskom amfiteátri potom skupina kopanických mládencov najrôznejšieho veku. Ťažko povedať, koľko
dievčenských sŕdc zahorelo po týchto dôkazoch v Lieskovom láskou, ale poteší aj fakt, že láskou k pozitívnym tradíciám u nás
horíme stále.
Podobne radostným faktom bola hojná účasť na tohtoročnom,
v poradí už treťom turistickom pochode Nepoznané Lieskové,
ktorý sa uskutočnil v pondelok 8. mája, v Deň víťazstva nad
fašizmom. Už ranné stretnutie pred ZUŠ naznačovalo, že objednaný autobus nezvládne odviezť turistov a turistky na začiatok
trasy naraz a skutočne – musel sa po časť z nich vracať. Rekordná
účasť vyše 120 osôb potešila organizátorov a vlaňajšiu účasť prekonala dvojnásobne! Skupina, v ktorej mali aj tentoraz zastúpenie
všetky vekové generácie od batoliat na pleciach rodičov, až po energických osemdesiatnikov, prešla trasu dlhšiu než 11 km. Spod
Novej hory pri hraniciach prešliapali účastníci a účastníčky cez
horský hrebeň až na kolkáreň, s niekoľkými zastávkami venovanými príbehom našich predkov a ich partizánskemu boju proti
nemeckej armáde. Počasie prialo a nálada od začiatku cesty až po jej skončenie pri svornom opekaní bola aj vďaka tomu výrazne
pozitívna. Výzvou pre pána starostu, ktorý každoročne navrhuje trasy Nepoznaného Lieskového, sa však do budúcnosti stáva
vytýčenie tej, ktorú si spoločne prejdeme nabudúce, keďže z „nepoznaného“ sa Lieskové postupne stáva čoraz „spoznávanejším“.
Aj oslavy Dňa detí sa tento rok stali veľkou výzvou. Kultúrna komisia v spolupráci so
Spojenou školou sa rozhodli zariskovať a poňať ich tematicky - namiesto rozprávkového
lesa pripraviť cestu Divokým západom a sprievodným atrakciám dať rovnako westernový
nádych. Spolu s očakávaným nárastom návštevníkov a návštevníčok tak pred organizátorským tímom stála úloha, ktorú už vo svojom voľnom čase, popri zamestnaniach a rodinných povinnostiach nemohol sám zvládnuť. Viacero oslovených i dobrovoľne prihlásených
pomocníkov a pomocníčok však pomohlo víziu naplniť a moravskolieskovský westernový
Deň detí potešil v sobotu 3. júna
nielen domáce deti, ale chýr o ňom
zarezonoval aj v okolitom regióne.
Profesionálne zvládnuté stanovištia
cesty Divokým západom, robotické
rodeo, retiazkový kolotoč, skákacie atrakcie, lukostreľba, jazda na „mustangoch“ i táborák so živou country muzikou prebili pozitívnym nábojom aj
trošku teplé pivo a dlhé rady naň. Priestor v Hlásniku neumožňuje poďakovať
menovite všetkým, ktorí realizácii akcie pomohli, ale meno Jána Machovica
nemôžeme nespomenúť, lebo vďaka jeho úsiliu a jeho kamarátom dostalo
podujatie celkom nový rozmer, autenticitu a atmosféru. Ďakujeme za pomoc
aj za skvelú účasť!
- Kultúrna komisia

Ako a prečo zvíťaziť v Moravskolieskovskom fotomaratóne?
Myšlienka vytvoriť fotosúťaž s praktickým výstupom v podobe obecného kalendára a s profesionálnou porotou
sa v hlavách redakcie Moravskolieskovského Hlásnika zrodila na konci minulého roka. Rozdelili sme aktuálny
rok 2017 na štyri obdobia s vlastnými uzávierkami, máme za sebou zimnú aj jarnú a najbližšia - letná uzávierka
- nás čaká 5. septembra 2017. Chcete zvýšiť šance nájsť svoju fotku v lieskovskom kalendári a získať niektorú z
troch hlavných cien v trojici kategórií (PRÍRODA a ARCHITEKTÚRA, ĽUDIA, PRÍBEHY)? Inšpirujte sa našimi
tipmi! Viac ich nájdete spolu s pravidlami súťaže na webstránke www.fotolieskove.sk a ďalšie môžete získať na prednáške, ktorú
pripravujeme na Lieskovský filmový víkend, ktorý sa bude konať v dňoch 1. - 3. septembra na rôznych miestach obce. Foťte však
aj dovtedy – leto je fotogenické ročné obdobie a vo vás možno prebudí driemajúci talent!
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SVETLO. Počas dňa sa svetlo výrazne mení, iné je ráno, iné na pravé poludnie či večer pri západe slnka. Vyskúšajte odfotiť krajinu
skoro ráno – svetlo je príjemné a fotografia dostane nádych, aký by ste možno nečakali. Experimentujte so svetlom!
POČASIE. Fotiť sa dá takmer za každého počasia, aj keď prší či sneží… Odlíšte sa od tých, čo stláčajú spúšť len v slnečné nedele!
ZOOMUJTE NOHAMI. Možno postačí krok či dva vpred a fotka vyznie lepšie.
UHOL POHĽADU. Skúste si pri fotení kvoknúť, spraviť pár krokov do strany, alebo naopak – postaviť sa na stoličku či vyjsť na
rebrík! Uvidíte, ako príjemne vás môže rozdiel prekvapiť.
EXPERIMENTUJTE. Nebojte sa skúšať, ani pomýliť sa! Každý sme iný a všetci vidíme svet svojimi očami. Preneste svoje
unikátne videnie do fotografie, premýšľajte nad tým, čo by iného nenapadlo.
KDE HĽADAŤ PRÍBEHY. Choďte medzi ľudí, zúčastňujte sa na kultúrnych akciách a svoje fotoaparáty nenechávajte doma!
Kultúrne i športové podujatia sú väčších či menších príbehov plné, rovnako sú plné zaujímavých ľudí a často sa odohrávajú na zaujímavých miestach, takže na nich môžete „uloviť“ zábery do všetkých súťažných kategórií! Balón uletený do oblakov má svoj príbeh.
Rozbité okno má svoj príbeh. Usmiata tvár s prvým vypadnutým zubom ho má tiež. Ak si nie ste istí, či Vaša fotografia môže patriť
do tejto kategórie, neváhajte sa poradiť s organizátormi na mailovej adrese fotolieskove@gmail.com!
-

Folklórny sviatok obce

Tretia májová nedeľa bola v našej obci slávnostným dňom. Slávili sme 40. výročie našej
lieskovskej folklórnej skupiny Kasanka. Samozrejme veľkým slávnostným programom
našich kasankárov za podpory dychovej hudby Bošáčanka. Radi sme tam videli i počuli
i známu speváčku lieskovských ľudových piesní Slávku Švajdovú. Sála kultúrneho domu
bola plná nadšených divákov. Žiaľ, dosť nám starším chýbali mladí z obce. Najmä tí, ktorým
sa zdá, že Lieskové v minulosti bola iba akási čierna diera. No náš mladý starosta, oblečený
v kroji, i tentoraz ukázal, že to vie s nami – s mladými i starými. A veď kasankári nie sú
starí. Je tam väčšina mladých – krásnych, zapálených pre folklór. A i tí starší pre svoj zápal
zostávajú mladí. Lieskovské pesničky, zvyky, obrady, nárečie, všetko všetci zvládajú na
krásnej úrovni. A ako im len všetkým svedčí náš nádherný kroj. Každý člen skupiny zaujal
svojím vystupovaním, bol presvedčivý, vžil sa do doby predkov. Všetci kasankári sa teda
ozaj ukázali. A veď sme to aj očakávali, za tých štyridsať rokov ich predsa poznáme.
A keď sme si po návrate domov pustili nové CD-ečko Kasanky, opäť sme sa veľmi tešili. Veď ním sa nám táto krása zachová i do
budúcnosti. Všetko je tam cenné a krásne: pesničky, spevy, vinše, hovorené slovo. Obdivuhodné sú krásne hlasy všetkých spevákov
a speváčok. Všetci zvládli správne i lieskovské nárečie. Týmto sa nám i ono zachová i pre mladších. Veď už dnes ho ovládame
správne len my starší, ktorým bolo materinskou rečou.
Ďakujeme vrele všetkým, ktorí tak oduševnene zachovávajú toto krásne dedičstvo po našich predkoch. S vďakou myslíme i na
ich predchodcov – tých nám známych, i tých prvých zo skupiny ujka Jána Drobného.
Osobitnú pozornosť si zaslúži zakladateľka jubilujúcej Kasanky pani Elena Drobná. Slávnosti sa žiaľ nemohla zúčastniť, hoci
na jej príprave sa podieľala nezastupiteľne. Ona bola a stále je v Kasanke hlavnou: zakladateľkou, autorkou programov, vedúcou
vystúpení, zberateľkou a nacvičovateľkou piesní, zvykov, autorkou hovoreného slova, prísnou kostymérkou, zabezpečovateľkou
vystúpení, autorkou historických záznamov. Chuť, záujem, tvorba, to všetko jej zostalo do dnešnej vysokej staroby, no žiaľ, telesné
zdravie jej už odišlo. No z úspechu Kasanky sa raduje rovnako, ako my zdravší. A znovu a znovu opakuje, že bez ostatných, každého
jedného kasankára, by nedokázala nič.
Veľké uznanie a vďaku treba vyjadriť i nášmu lieskovskému hudobnému štúdiu Petra Šimu za krásne CD-ečko Kasanky.
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa usilujú a usilovali prispieť svojím vkladom do tejto krásnej, našu obec obohacujúcej činnosti,
venovali jej svoj čas, záujem, veľa práce pre radosť nás všetkých – súčasníkov i tých, čo prídu po nás.
Za všetkých milovníkov lieskovského folklóru
- Mgr. Božena Hargašová
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Ak si chcete radosť z
repertoára
Kasanky
vychutnávať aj doma a
nestihli ste si po krste
zakúpiť jej CD, máte
možnosť to napraviť na
podateľni
Obecného
úradu, v novinovom
stánku či v potravinách
Prima plus (bývalá
mliekareň) za cenu 6 €.
Foto: Jozef Dedík
Photography

Poriadok v obci – nesplniteľný sen?
Slovensko – krajina, ktorá sa môže pýšiť nespočetným množstvom nádherných krajov, obcí,
miest, národných parkov, či množstvom kultúrnych pamiatok. Obec Moravské Lieskové leží
v krajinnej oblasti Biele Karpaty. Môžeme byť hrdí na úžasnú prírodu, ktorá nám skrášľuje
našu obec a jej okolie. Prečo si ju ale neudržiavame v čistote a namiesto toho do nej vyvážame
odpad? Každý z nás už navštívil nejakú zahraničnú krajinu. Keď napríklad prídeme na
hranicu medzi Českom a Slovenskom, vidíme značný rozdiel v čistote obce. Česi sú naši bratia,
sme takmer rovnaké krajiny, ale v jednom napredujú – v čistote. Pred každým domom majú
pokosené trávniky, upravené záhrady, pozametané chodníčky, ostrihané stromčeky. Odpadky sa
nepovaľujú len tak po ceste. Obec aj prírodu sa snažia udržiavať v čo najväčšej čistote, pretože to
tu po nich ostane. Zanechajú čistotu ďalším generáciám. Ako skoro každý „dedinčan“, aj ja mám
doma nejaké to domáce zvieratko, a to psa. Chodím s ním na rôzne miesta do prírody a občas som veľmi sklamaná, keď vidím plné
vrecia odpadu, plechovky, pneumatiky, rôzne fľaše a mnoho ďalšieho rôznorodého odpadu v našej prírode. Prečo si nedokážeme
poupratovať i u nás? Nikto predsa nechce bývať v špine. No naša príroda by sa dala nazvať chlievom. Je smutné, akí sme sebeckí a
vyhadzujeme odpad do prírody.
Pred pár mesiacmi vedenie našej obce zaviedlo kontajnery na rôzny odpad. Treba ho triediť,
bohužiaľ ani to väčšina občanov nezvládne a hádže odpad do hocijakých kontajnerov. Naozaj už nemáme toľko času, aby sme odpad potriedili? Neustále poukazujeme na iné mestá a
štáty, v ktorých je čistota viditeľná, a taktiež by sme chceli mať v obci aj v prírode čisto. Je to
len a len o nás, o občanoch, ktorí sa musia o poriadok zaujímať a riadne k nemu prispievať.
Separácia nie je žiadna drina, môžeme to robiť s radosťou, keď vieme, že sme odpad správne
potriedili.
Každoročné upratovanie obce má pomôcť ku skrášleniu a čistote prírody ako aj obce samotnej. Dobrovoľníci aj tento rok poupratovali, ale bohužiaľ, my občania sme si urobili za krátke
obdobie zase neporiadok. Nedokážeme si udržiavať poriadok? Upratovanie môže byť predsa
zábava, výsledok nás poteší a hneď sa budeme v čistejšej prírode lepšie cítiť. Nebuďme bezohľadní, nie je to môj pozemok, to ma
nezaujíma a veľa ďalších výhovoriek, ktoré zvykneme používať, nám k poriadku nepomôžu. Naša obec sa pokúsila vytvoriť rôzne
zberné miesta, spoločné upratovanie, napríklad okolo Klanečnice. Avšak, ľudia sa o to nezaujímali, a tak sa to všetko muselo často
zrušiť. Máme určite veľa odpadu, ktorý sa dá potriediť, ale nám sa nechce, a preto všetko vyhodíme do jedného vreca, prinajlepšom
ho vyhodíme niekde do prírody a potom môžeme žiť v neporiadku, ktorý všetkých len odrádza.
Separovať treba s ľahkosťou a radosťou. Držme sa tohto hesla, budeme sa mať lepšie. Predsa, keď k nám príde návšteva či
turisti, budeme pyšní na našu upratanú obec. Nezanedbávajme čistotu. Je to iba o nás!

- Hanka Herinková

Mladé vedenie obce sa činí
Dvojročné obdobie činnosti už možno hodnotiť. Snahy i výsledky. A hádam to môžem urobiť i ja, bývalá učiteľka Vaša, alebo Vašich
rodičov, či starých rodičov.
Nastupovali ste plní plánov, predsavzatí a viacerí i kritiky dovtedajšieho obdobia. Ako mladí, plní horlivosti a chuti tvoriť.
Veľmi sme si všetci v obci priali, aby sa Vám darilo. Váš zdar by sme predsa pocítili všetci. I keď sme i dosť ťažko niesli priveľa
kritiky niektorých prílišných horlivcov. Akoby sme my starí všetko len zabrzdili. A veď i my sme sa predsa usilovali. I keď teda niektorí trocha urazení na prísnych kritikov, predsa sme si veľmi želali, aby sa Vám Vaše veľké plány darilo realizovať. No a dva roky
ukázali, že spoločnými silami to ide. Vieme všetci, čo sa Vám podarilo, vidíme snahu i výsledky, tešíme sa všetkému: vylepšenej
obci, dokončeným stavbám a náročným prácam. A preto veríme a držíme palce i ďalším smelým plánom.
O radosti z výsledkov pekne referujú i tieto naše obecné noviny – Hlásnik. Dobre sa nám číta o úspechoch obce, školy, o
budovaní, o víťazstvách v súťažiach, o všetkom, čo sa darí. Všetci prispievatelia sú šikovní. A veď hovoriť, či písať o úspechoch je
príjemné. Kiež by sa Vám všetkým darilo i naďalej.
- Mgr. Božena Hargašová
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Porovnanie

Keď som bola mladá, zapisovala som si spomienky 80-ročného ujka Jána Lišku. Porozprával mi veľa zaujímavého o svojom živote,
veľmi náročnom a ťažkom. Veď bol poznačený dvoma vojnami, biedou, ťažkými životnými zápasmi, akých sme my ušetrení. Tieto
zápisky som vtedy i uverejnila v tlači. A porovnanie jeho generácie a nás vtedy mladých som vyjadrila v tejto básni. Tú som zatiaľ
neuverejnila. Teraz, keď i ja mám 80, venujem ju Vám, dnešným mladým.
Vám je dnes žiť, vy moji vnuci milení,
z hojnosti rohu beriete dary
a krásy máte nadostač –
v domovoch vašich, v práci, voľných chvíľach
i v dobrých vzťahoch, v láske, priateľstvách,
núka sa – berte, neváhajte,
ste prieberčiví, vyberáte
na vlastnú škodu
z najcennejšieho často málo,
no kto vie vážiť hodnoty
rozumne, s citom, zdravo
a nielen berie, no i núka
zo svojho umu, rúk i srdca,
ten má dnes deň a svoje miesto.
My sme ho darmo hľadali.
Koľkí ho vtedy nenašli!
Veď naša mladosť, čože nám dala?

Len tvrdú drinu, biedu, strach.
Čo bude zajtra, sme sa báli,
žalostne málo z toho dostávali,
po čom sme prahli, túžievali,
čo v hladnej mysli vysnívali.
Domovy naše studené málo nás hriali,
keď vojna bola a my sme siali,
orali, dreli za mužov,
čo na smrť išli za cudzích,
bezcitných pánov ukrutných.
Mnohí tam padli, neprišli
si svojich rodných potešiť
a život ťažký, preťažký
čo uniesť nešlo, uľahčiť.
No život niesol ďalšie rany
i v mieri bolo neľahko,

bolo sa treba tvrdo boriť,
kto nechcel klesnúť prinízko.
A už tu bola druhá vojna,
čo sala zase naše sily,
zas treba brániť a nedať vziať si,
čo drinou tvrdou sme si vydobyli.
Vrah pošiel a rozkvitla nám nádej
i chuť do ďalšej práce, borby,
a tak sme prešli pomaly
do dneška s vami, moji milí.
Len to chcem, by ste uvážili
a porovnali váš život s tým, čo bolo
a nikdy, nikdy nezabudli,
že treba ľúbiť, rozmnožovať krásu,
čo máte naokolo.
- Mgr. Božena Hargašová

Významné jubileum prominentného vedca

Náš rodák Prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc. oslávil deväťdesiatku
Narodil sa 19. júna 1927 v Moravskom Lieskovom rodičom Jánovi Štefanovičovi a Márii Štefanovičovej,
rodenej Margetinovej. Pochádzal z troch súrodencov a za svoj život toho stihol viac ako dosť. Vyšli mu
mnohé odborné diela, založil právnickú fakultu, pomáhal tvoriť zákony, no popritom všetkom si našiel čas,
aby napísal i niečo o našej obci.
Samé štúdiá
Milan Štefanovič v roku 1948 maturoval v Lučenci a potom sa zapísal na štúdium na Právnickej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe. Po ich skončení v roku 1952 dostal zamestnanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre ústavného a správneho práva. Znalosť práva si doplnil postgraduálnym štúdiom na Medzinárodnej fakulte pre výuku právnej komparatistiky v Štrasburgu. Absolvoval tiež vedeckú stáž na
Moskovskej štátnej univerzite. Z týchto ciest spísal aj spomienky s názvom „Od Baltu po Kaspické more“.
Založil právnickú fakultu
Profesor Štefanovič bol spoluautorom formovania práva životného prostredia, najmä však pozemkového práva. Významným
počinom bolo aj založenie právnickej fakulty pre región východného Slovenska. V roku 1973 sa stal prvým dekanom Právnickej
fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Neskôr ho pozvali prednášať na dnešnú Paneurópsku vysokú školu v Bratislave. Do
dôchodku odišiel v roku 2009 ako vedúci Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity. Výsledkom jeho práce sú odborné publikácie, ako napríklad Teória družstevníctva, Svetové právne
systémy - Právna komparatistika a Pozemkové právo či „Environmental law“.
Roky v politike
Svoje odborné vedomosti uplatnil profesor Štefanovič aj vo verejnom živote. V roku 1992 ho zvolili za poslanca vo Federálnom
zhromaždení ČSFR a za člena ústavnoprávneho výboru. Okrem toho bol ešte aj aktívnym externým členom Národohospodárskeho výboru v Národnej rade Slovenskej republiky. Veľa úsilia vynaložil na tvorbu zákonov, spolupracoval priamo s ministrami
poľnohospodárstva. Podieľal sa napríklad na tvorbe Obchodného zákonníka. Je autorom knihy Zrod slovenskej štátnosti a zánik
Česko-Slovenskej federácie. Má početné príspevky v domácich aj zahraničných časopisoch, zborníkoch i na konferenciách. Okrem
toho bol členom svetovej organizácie „Union Mondiale des Agraristes Universitaires“.
Ocenený
Slovenský literárny fond v roku 2016 udelil Milanovi Štefanovičovi, ako prejav uznania za celoživotný prínos, Prémiu za rozvoj
slovenskej vedy doma i v zahraničí.
Spomienky, história i beletria
Okrem odborných publikácii sa venoval aj popisu našej obce – v knihe spomienok „Kedysi dávno“ sa vracia späť do svojho detstva,
spomína si na rodinu, niektoré jemu blízke miesta v Moravskom Lieskovom, ale i na druhú svetovú vojnu či udalosti počas Povstania:
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„V lete som s otcom kosil ďatelinu „Za potokom“, hore za „Chríbami“, odkiaľ bol krásny výhľad od Javoriny cez Lubinu až po
Bzince. Vtedy prišli bombardéry a bombardovali Starú Turú. V diaľke sme videli, ako sa na svahu pred Turou rozutekalo stádo kráv,
rachot bol dunivý a veľký. Potom poletovali nejaké stíhačky až nad nás. A my sme vyjavení čumeli. Nenapadlo nás, že máme v ruke
kosy, ktoré sa na slnku zablysknú a tie lietadlá spustia streľbu do nás!“
V rokoch 1997 až 2005 spracoval aj históriu obce Moravské Lieskové. Venoval sa najstaršiemu osídleniu – archeologické nálezy,
prví obyvatelia, pôvod názvu obce, ďalej Lieskovému v stredoveku – náboženským sporom, urbáru či zbojníkom. Nasledujú kapitoly o časoch z revolučných rokov, dvoch svetových vojen, Československa a dielo končí základnými údajmi a informáciami zo
súčasnosti obce.
Lieskovský príbeh o zbojníkovi:
„Mládenec za mesačnej noci potrafil na lieskovskej ceste na Žida a pýtal všetok jeho majetok, inak ho nepustí, ale zabije. Žid začal
úpenlivo prosiť. No mládenec Žida držal a ťahal nôž. Nato Žid vyhlásil: „Pozri, ten mesiac sa na teba díva. Ten ťa prezradí!“ To
mládenca ešte povzbudilo a zasmial sa: „Mesiac nemôže hovoriť!“ Úbožiak prišiel o život, mládenec získal majetok, oženil sa a bol
spokojný. Raz večer sedel s manželkou pri mesiačiku a náhle sa rozosmial, spomenul si na Žida. Žena sa spýtala, čo mu je veselého?
„Nuž,“ povedal, „spomenul som si na toho Žida, čo ho našli zabitého. To som ja urobil a vravel, že mesiac to prezradí.“ A žena sa
o tom zmienila pred susedkou, a tak sa to donieslo ku žandárom a milého zbojníka obesili. Mesiac ho prezradil.“
V mene celej obce Moravské Lieskové želáme Prof. JUDr. Milanovi Štefanovičovi, DrSc. všetko najlepšie k jeho
deväťdesiatinám a ešte veľa životného elánu a zdravia!
Zdroj: Juraj Štefanovič

- Monika Kusendová

SPOMIENKY
Mal som Vás
všetkých rád a
chcel som ešte žiť.
Ale prišla chvíľa,
keď som Vás musel
opustiť.
Srdečne ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom, známym, bývalým kolegom z SOUE Stará Turá,
ktorí sa dňa 6.4.2017 prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom a starým otcom
MIROSLAVOM MIKOM. Zároveň
všetkým úprimne ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku, prejavenú sústrasť a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina.

Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym,
ktorí prišli
dňa 3.4.2017
odprevadiť
nášho drahého
syna, brata a
vnuka
Bc. JURKA

RIECKEHO

Klesli ruky, ktoré veľa
pracovali, dotĺklo
srdce, ktoré sme milovali. Odišiel tíško, bez
rozlúčky,
no v našich
srdciach bude navždy
žiť spomienkami.
Dňa 7. mája 2017 sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia
JÁNA HELÍKA.

na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš obrovský žiaľ.

S láskou si spomínajú manželka Mária, dcéra a
syn s rodinami.

Smútiaca rodina Riecka a Martišová

Kto žije v našich srdciach nezomiera,
je iba vzdialený.

Dňa 19.6.2017 uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša mamička
EMÍLIA KUCKOVÁ.
Zároveň si pripomíname 20.výročie smrti
otca JÁNA KUCKA . Kto ste ich poznali,
venujte im s nami tichú spomienku.

Dňa 22.5.2017 uplynulo
20 rokov, čo od nás
odišiel náš milovaný
manžel, otec, dedo a
pradedo

S láskou spomínajú deti Danka, Blaženka a
Janko s rodinami.

S láskou spomína
manželka s rodinou.

Dňa 12.5.2017 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš
milovaný otec

ŠTEFAN ZELKO.

Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Božena, deti Ľubomíra, Božena a
Igor s rodinami.

ŠTEFAN
MANDINEC

„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Čas plynie ako voda, spomienky zostávajú, mama
naša.“
19.4.2017 uplynulo 10. výročie, čo nás opustila naša
drahá mama, babička a prababička

KATARÍNA PODOLANOVÁ, rod. Kozáková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
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KUCHYŇ KVĚTNÁ VÁM NABÍZÍ

DOVOZ OBĚDŮ

cena jednoho obědu je 3 €
Rovněž nabízíme

CATERING,
DOMÁCÍ KNEDLÍKY,
STRAŇANSKÉ VDOLEČKY.
To vše včetně dovozu!

KONTAKT KUCHYŇ KVĚTNÁ:

Tel.: + 420 732 613 014
+ 420 723 095 510
www.obedydodomu.cz

piatok až nedeľa na konci prázdnin,
na viacerých miestach obce,
večerné premietania pod hviezdami,
krátke animované filmy pre deti,
workshop filmovej animácie,
tvorivá dielňa,
fotografická prednáška pre dospelých,
rodinný kinoobed,
blší trh,
ďalšie sprievodné akcie pre všetky generácie!
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