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Posledné kolo
Moravskolieskovského
fotomaratónu!
Zachyťte krásy jesene ,
ľudí i príbehov a
posielajte svoje fotky
do 11. 11. 2017 na adresu
fotolieskove@gmail .com!

Rekordy kolkárov
v Moravskom Lieskovom
V tradičnom júlovom termíne
4. - 8. 7. 2017 sa na našej kolkárni
odohral už 6. ročník Memoriálu
Jána Machovica. Tento ročník sa
dá nazvať rekordným, či už pre
každoročne sa zvyšujúcu účasť,
ale...		
Strana 9

Dožinková slávnosť
Dožinková slávnosť chytila po
viacerých mdlých ročníkoch
v roku 2015 nový dych. Vlani
potvrdila status mimoriadne
obľúbenej akcie a tento rok
pomyselnú „latku“ kvality posunula ešte o kúsok nahor...
Strana 9
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Milí čitatelia,
leto a prázdniny sú nenávratne preč. Školský rok sa začal a s ním aj povinnosti, ale i drobné radosti. Dni sa nám pomaly skracujú a večery
sú čoraz dlhšie. Poďte si počas nich s nami pospomínať, čo všetko sme v našej obci zažili uplynulé leto. Veď toho bolo naozaj nemálo.
Leto sa nám kultúrnymi, športovými či zábavnými akciami len tak „hemžilo“. Odštartoval ho čoraz populárnejší festival Na plný dych.
Nemohla chýbať, verme, že už tradičná, Dožinková slávnosť a takisto kolkársky memoriál Jána Machovica. Pripomenuli sme si 80. výročie
úmrtia Martina Rázusa, 90. výročie úmrtia Štefana Svetského a 73. výročie Slovenského národného povstania. Opäť sme pre vás pripravili
aj Lieskovský filmový víkend a na sklonku teplých dní sme si zasúťažili a zabavili sa aj na Moravskolieskovskom kotlíku.
Okrem toho sa nám naplno rozbehli práce na kanalizácii, naďalej sa snažíme separovať odpad, i keď v tomto máme mnohí ešte veľké
medze, preto si určite pozorne prečítajte uverejnené inštrukcie!
No k udalostiam nedávnym, ale aj tým, ktoré už takmer zapadli prachom ste sa vyjadrili aj vy. V tomto čísle si môžete prečítať, prečo o niektoré kultúrne akcie nie je záujem, o úsmevnom mlátení pšenice pomocou bicykla, či o tom, ako na bzinskom chotári vybuchli tri bomby.

-

Príjemné čítanie!

Kultúrne podujatia v okolí
20. 10. 2017, Stará Turá (Dom kultúry Javorina)
Kopaničárský jarmek

Obľúbený jesenný remeselnícky trh s heslom „Zachovaj a uč!“, ponúkajúci
ukážky remesiel, tvorivé dielne, tradičné výrobky a množstvo obľúbených maškŕt.

21. 10. 2017, 16:00, Chocholná – Velčice (zraz pri Starej škole na Kykuli)
Zamykanie nočnej oblohy 2017

Poznávanie nočnej oblohy, pozorovanie astronomickým ďalekohľadom, možnosť
sledovať meteorické roje, opekanie, nahlásiť sa treba na čísle 0904 469 389.

28. 10. 2017, 18:00, Myjava (Kultúrny dom Samka Dudíka)
Spomienka na primáša

Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Samka Dudíka sa predstavia viacerí folklórni
muzikanti a muzikantky. Vstupenky v predaji v kultúrnom dome, alebo na
www.kultura.myjava.sk.

29. 10. 2017, 18:00, Trenčianske Teplice (Kursalón)
Banánová veľryba

Halina Pawlowská prináša svoju humornú show o dokonalej žene, dokonalom
mužovi, dokonalej láske v podaní celkom nedokonalej manželky, milenky a matky
– seba samej.

17. 11. 2017, 19:00, Bošáca (Kultúrny dom)
Koncert DH Skaličané

Ďalší z koncertov dychovej hudby v Kultúrnom dome v Bošáci. Lístky si môžete
rezervovať na tamojšom Obecnom úrade, alebo na telefónnom čísle 032 77 81 130.

19. 11. 2017, 18:00, Trenčín (Piano Club)
Sima Martausová a Dievčenský zbor Slovenského rozhlasu
Obľúbená speváčka prichádza po minuloročnom vypredanom turné s novým programom a spolu s dievčenským zborom prináša svoje piesne v doteraz nepočutom
šate.

23.11.2017, 17:00 hod, Stará Turá (Dom kultúry Javorina)
Smejko a Tanculienka – Kuk, ani muk

Obľúbené detské predstavenie. Odznejú hity z nového DVD Kuk, ani muk!

24. - 25. 11. 2017, Uherský Brod (Masarykovo námestie)
XXII. Kateřinský jarmark

S remeselnými výrobkami, slováckymi zimnými pochutinami a kultúrnym programom môžete začať na katarínskych trhoch adventné obdobie.

Posledná uzávierka !!!
Začala farebná jeseň a my Vám odporúčame
využiť jej krásy, prejsť sa prírodou okolo obce,
so svojimi blízkymi v nej hľadať príbehy a
zachytávať ich fotoaparátom.
Moravskolieskovský fotomaratón sa totiž blíži do
svojho finále, 11. novembra 2017 nás čaká posledná, jesenná uzávierka a po nej zašleme fotografie porotcom. Pre víťazov máme pripravené
množstvo vecných cien (elektronika, knihy, filmy,
darčekové nákupné poukážky a ďalšie) a do tlače
sa teší aj kalendár pre rok 2018, zostavený aj
z Vašich záberov. Nezabúdajte, že na facebookovej stránke Moravské Lieskové prebieha hlasovanie o najobľúbenejšiu fotografiu, ktorá bude
odmenená špeciálnou cenou počas vyhlasovania
víťazov na Moravskolieskovských vianočných
trhoch v decembri. Všetky podstatné informácie
nájdete na webstránke www.fotolieskove.sk.
Tešíme sa na Vaše diela v kategóriách:

PRÍRODA A ARCHITEKTÚRA
ĽUDIA
PRÍBEHY

LAMPIÓNOVÝ

SPRIEVOD

v Moravskom Lieskovom
27. 10. 2017 stret o 17:00 pred OcÚ

28. 11. 2017, 18:00 Nové Mesto nad Váhom (MsKS)
Rodinný prievan

Komediálny náhľad do života rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším
spôsobom, v divadelnom predstavení s Martou Sládečkovou a Matejom Landlom
v hlavných úlohách.

4.12. 2017, Trenčín (Športová hala), Bílé Vánoce Lucie Bílé II.

Prichádzajú na Slovensko s novým vianočným albumom a novým programom!

8.12. 2017, 19:00 hod., Trenčín (Dom armády),
Vianoce s Miroslavom Donutilom

Vianočné predstavenie obľúbeného českého herca a skvelého rozprávača.

lampióny si treba priniesť vlastné
možnosť zakúpiť balóny šťastia na mieste

čaj na zahriatie vstupné dobrovoľné
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Vážení spoluobčania,
Aj keď sa ráno zobúdzame do čoraz chladnejších, sychravých a studených jesenných dní, stále viac sfarbených listov v
korunách stromov a naša príroda, krásne pestrofarebná, akoby sa potrebovala hrdo ošatiť, pred uložením na zimný spánok. Aj
my ľudia, sa v jeseň, so skracujúcou dávkou slnečného tepla, schovávame do vyhriatych príbytkov s vôňou domova. Pravdou
je, že sme mali počas tohtoročného leta, všetci možnosť nabrať si do zásoby energie z extrémne teplých a slnečných dní.
Uplynulé leto a dlhé dni letných mesiacov využila aj naša obec na aktívny rozvoj. Prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia, začali sme s výstavbou zberných hniezd na triedený zber a výstavba kanalizácie naberá na svojich obrátkach.
V obci prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia, technicky a energeticky nevyhovujúci stav svietidiel, problematické
elektrické rozvody, ktoré boli príčinou výpadku prúdu a následnej nefunkčnosti celej sústavy. Všetky svetelné body boli nahradené modernými svietidlami s LED technológiou značky Philips. Elektrické vedenie na celej sieti bolo nahradené izolovaným
vodičom, zabezpečujúcim dodávku elektrickej energie aj počas výkyvov počasia. Samotná realizácia projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenie v našej obci, bola pre roztrieštenosť svetelných bodov, veľkosti katastra, dostupnosti terénu a veľmi
zlého stavu sústavy nesmierne náročná. Potvrdzuje to aj fakt, že ani samotný energetický audit nezahrnul úplne ideálny stav
uspokojenia presvetlenia doteraz neriešených úsekov. Zostalo ešte niekoľko problémových miest, na ktorých bolo potrebné
doplniť svetelné body. Po dodaní a doplnení lámp poslednej fázy rekonštrukcie verejného osvetlenia budú zabezpečené v obci
také samozrejmé a základné potreby občanov, akými viditeľnosť na večerných uliciach Lieskového určite je.
Priznám sa, že mňa osobne efektívny výsledok tohto projektu veľmi teší, a práve nástupom obdobia, kedy svietime najdlhšie
počas dňa, je milé z diaľky vidieť osvetlenú dedinu, korunovanú žiarou dvoch najmajestátnejších stavieb, kostolov hrdo sa
vynímajúcich nad všetkým.
Prajme si aby nám nové osvetlenie slúžilo, minimálne takú dlhú dobu, ako to ktoré je už pre nás minulosťou.
Obec zabezpečila v roku 2016, pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom, za podpory Recyklačného fondu,
zberné nádoby na triedený zber odpadov. Nové nádoby boli rozmiestnené po obci, aby sme naplnili podmienky projektu. Teraz
nás čaká ďalšia úloha, a to vytvoriť dostatočný dispozičný priestor spĺňajúci dnešné estetické a praktické štandardy. Prvé
zberné hniezda realizujeme a onedlho začnú plniť svoj účel. Naďalej zostáva v platnosti pravidelný zber plastov a skla vrecovým systémom v stanovených intervaloch z každej domácnosti. Papier, kovové obaly a viacvrstvové obaly budú zberané
len cez zberné hniezda. Každá domácnosť má možnosť bezplatne si vyzdvihnúť vrecia na plasty a sklo. Opätovne apelujem
touto cestou na všetkých občanov, aby sa v čo najväčšej miere disciplinovane zapájali do triedeného zberu, čo nám verím
v krátkom čase prinesie prvé ovocie vo forme zníženia ročného poplatku za komunálny odpad.
Výstavba kanalizácie sa rozbehla, a sami začíname zisťovať že nejde o jednoduchý projekt. Výkopy od 2,5 do 4 metrov hĺbky
prevŕtajú našu dedinu ako ementál. Po uložení potrubia sa odvezená zemina nahradí zásypom a hlavná stoka je hotová. Potom
nasledujú tlakové skúšky centrálnej vetvy, čo je odpoveďou na otázky, prečo sa pri realizácii prípojok musí opätovne otvoriť
výkop a na pripravenú a uzatvorenú odbočku sa dorobí prípojka do každej domácnosti, až po hranicu pozemku nehnuteľnosti.
Postupne budeme mať rozkopané miestne komunikácie počas budovania, prašnosť, zhoršená dopravná obslužnosť, to všetko
je daň, ktorú musíme zaplatiť pre zlepšenie úrovne života a ochranu životného prostredia, ktoré zaručene kanalizácia prinesie.
Dni plynú neúprosnou rýchlosťou a v každodennom ruchu a pracovnom nasadení si musíme nájsť čas na rozptýlenie a zábavu,
lebo ako vraví ľudové príslovie ,,Nielen chlebom je človek živý.“ Mali sme v obci počas leta fantastické kultúrne podujatia,
ktoré hodnotíme úspechom na základe vašej bohatej účasti.
Prajem vám krásnu veselosťou a radosťou prefarbenú jesennú pohodu.
- S úctou starosta obce Róbert Palko

Kostoly už dominujú obci aj po zotmení
Na začiatku jesene postúpil vývoj osvetlenia obce o ďalší krok ďalej a z jednoliatej nočnej panorámy Moravského Lieskového
vďaka tomu vystúpila dvojica jej architektonických dominánt. Evanjelický i katolícky kostol budú odteraz vďaka nasvieteniu
dodávať obci vizuálnu majestátnosť a dôstojnosť už nielen cez deň.
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VÝSTAVBA KANALIZÁCIE ZDARNE POKRAČUJE

Akademik Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc
Nadácia „PRO LIBERIS“ so sídlom v Bratislave darovala dňa 21.09.2017 obci Moravské Lieskové knihu
o živote významného rodáka a čestného občana obce Moravské Lieskové p. Akademika Profesora MUDr.
Jána Štefanoviča DrSc. V prípade záujmu o knihu sa informujte na obecnom úrade alebo v obecnej knižnici.
Pán Akademik Štefanovič má 88r., je svetovo uznávaný mikrobiológ a imunológ, držiteľom viacerých
vysokých ocenení za obrovské prínosy pre medicínu, ale v prvom rade hrdým Lieskovanom a fantastickým skromným človekom. Aj napriek svetovému uznaniu si vďaka veľkému srdcu a ľudskému prístupu
zasluhuje náš obdiv. Želáme mu do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia, životnej energie pri jeho stále
aktívnom živote.
-

OZNÁMENIE SPRÁVY CINTORÍNA
Kontrolou sa zistilo, že na miestnom cintoríne občania vykonávajú stavebné a udržiavacie práce na hrobových miestach
bez súhlasu obecného úradu, čím porušujú prevádzkový poriadok pohrebiska obce.
Právo užívať hrobové miesto na cintoríne v Moravskom Lieskovom vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
1. Nájomca je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a písomne oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska akékoľvek zmeny údajov potrebných pre evidenciu hrobových miest.
3. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie nájomca vykonávať žiadne úpravy v okolí hrobu (betónovanie, umiestňovanie
lavičiek, výsadbu a výrub drevín a iné úpravy).
4. Je zakázané odkladať medzi hroby sklenené poháre a iné predmety.
5. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť príslušenstvo hrobu.
6. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta, dbať na poriadok, čistotu a starostlivo
zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potrebám.
7. Na pohrebisku sa zakazuje odhadzovať odpad mimo nádob na to určených, robiť hluk, vodiť psov, jazdiť na bicykli a
kolieskových korčuliach.
8. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby, je možné vykonávať len podľa pokynov prevádzkovateľa.
9. Vykonávateľ prác, ktorý na základe oprávnenia vykonáva práce na prenajatom hrobovom mieste nájomcu, je povinný
dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a prevádzkový poriadok. Po ukončení prác je povinný na svoje náklady odviezť
prebytočný stavebný materiál, nečistoty a vyčistiť okolie hrobového miesta. Začiatok a koniec prác je vykonávateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.
10. Nie je prípustné prebytočný materiál odkladať do zberných nádob, ktoré slúžia na komunálny odpad.
11. Nie je možné vykonávať akékoľvek stavebné práce a činnosť na cintoríne v dňoch pracovného pokoja a v štátom
stanovených sviatkoch. V ostatných dňoch je možné vykonávať povolené stavebné práce a činnosti v čase úradných hodín
obecného úradu.
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Oznam OcÚ Moravské Lieskové !!!
Oznamujeme občanom, že bude obmedzený vývoz odpadu v častiach
obce, kde sa vykonávajú výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV. Prosíme vás, umiestnite smetné nádoby na miesta, ktoré sú
prístupné a vyložte ich do 6:00 v deň vývozu.

Žiadame vás o toleranciu.
Svadby na OcÚ Moravské Lieskové

CIRKEV
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MATRIKA
za obdobie 07/2017 - 09/2017
Noví občiankovia
Marek Gába
Lukáš Sadloň

Sofia Uhrová
Martin Hložka

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Peter Kukuča – Stanislava Lahvičková
Martin Straka – Mgr. Júlia Urbanová
Michal Miklánek – Erika Malíčková

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Ján Marták
Slavomír Hargaš
Milan Strapina
Pavel Kucharovič
Anna Stachová
Mária Vrábliková
Anna Dedíková
75 rokov
Štefan Miklánek
Agneša Kohnová
Elena Tesková
Mária Kucková
Anna Petrovičová

80 rokov
Július Jurák
Jozef Gažo
Amália Vojteková
Anna Mitanová
Božena Miklánková
91 rokov
Emil Nešťák
93 rokov
Emília Revayová
94 rokov
Mária Malíčková

Opustili nás...

Peter Kukuča - Stanislava Lahvičková

Erika Malíčková - Michal Miklánek

Jozef Drobný – 75
Božena Dedíková – 79
Ľudovít Tinka – 85
Ján Baláž – 76
JUDr. Ján Mikulec
Anna Tomášková

Rázus aj Svetský stále živí v srdciach ľudí
Pravdivosť slov nadpisu potvrdila 9. nedeľa po Sv. Trojici, 13. augusta 2017, počas celodenného programu v obciach Moravské
Lieskové a Dolné Srnie.
Obec Moravské Lieskové, Obec Dolné Srnie, Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové a jeho niekdajšia fília Dolné Srnie v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne spoločne zorganizovali spomienkové oslavy pri príležitosti 80. výročia
úmrtia evanjelického kňaza, politika, spisovateľa Martina Rázusa a 90. výročia úmrtia národovca a zberateľa Štefana Svetského.
Dopoludňajší program prebiehal na území obce Moravské Lieskové.
Samotný začiatok ohlásili tóny dychovej kapely Bošáčanka pod vedením
kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica pred začiatkom služieb Božích v
miestnom evanjelickom a. v. kostole. Po záverečnej slávnostnej fanfáre
muzikantov otvorilo spomienkové služby Božie organové prelúdium v podaní dlhoročnej cirkevnej kantorky Eleny Hargašovej. Následne históriu
kostola a miestneho evanjelictva predniesla zborová poddozorkyňa Anna
Štefániková, ktorá taktiež privítala vzácnych cirkevných aj svetských
hostí, medziiným slávnostného kazateľa, dôstojného pána generálneho
biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD. s manželkou,
vznešenú seniorku POS ECAV ThDr. Evu Juríkovú, farára v Dolnom
Srní Mgr. Pavla Černaja, seniora POS ECAV v. v. Mgr. Milana Kubíka,
ThB. Milana Hargaša, Mgr. Ondreja Peťkovského s manželkou, zástupcu
župana TSK Ing. Jozefa Trstenského, poslankyňu zastupiteľstva TSK za
okres NMnV PhDr. Kvetoslavu Hejbalovú, predsedu Spolku Martina Rázusa PaedDr. Stanislava Žišku, potomkov Rázusa a Svetského...
Po oslovujúcej zvesti Božieho slova generálnym biskupom Milošom
Klátikom otvorila pásmo venované spomínaným osobnostiam pani
Ľubica Kusendová recitáciou básne Martina Rázusa, následne sa prítomným prihovoril predseda spolku M. Rázusa. Chrámové zhromaždenie
malo taktiež možnosť vypočuť si príhovor majstra slova Doc. Mgr. Art.
Juraja Sarvaša. V ďalšom bode programu prezentoval domáci farár ThDr.
Peter Maca najnovšie duchovné i hmotné investície v cirkevnom zbore,
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prítomným návštevníkom predstavil taktiež čerstvú edičnú novinku – fotozborník z I.
až III. bienále amatérskej fotografie Krása sa zračí v oku pozorovateľa, ktorý vyšiel s
finančným prispením TSK. Kostolné zhromaždenie malo možnosť vypočuť si stručnú
genealógiu tejto súťaže, ktorú poriada Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Moravskom
Lieskovom od roku 2012.
Po skončení slávnostných služieb Božích návštevníci v sprievode prešli pred
niekdajšiu ev. faru, súčasný osvetový dom, kde po príhovore domáceho kňaza a
predstaviteľa TSK predstavitelia samosprávy položili vence k pamätnej tabuli Martina Rázusa, odtiaľ prešli k náhrobku Štefana Svetského na cintorín, kde sa prítomnému zhromaždeniu prihovoril starosta obce pán Róbert Palko, a tiež nasledovalo
pietne položenie vencov.
Program pokračoval popoludní na území obce Dolné Srnie príhovormi a kladením
vencov pri buste Martina Rázusa na nádvorí miestnej evanjelickej fary, pred budovou
OcÚ pri pamätnej tabuli Štefana Svetského a vyvrcholil kultúrnym programom v
kultúrnom dome vystúpením FS Kasanka a precíteným prednesom hovoreného slova
a veršov v podaní Juraja Sarvaša.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým organizátorom, všetkým návštevníkom, ktorí si
našli čas na duchovné podujatie aj v letnom – dovolenkovom období a svojou osobnou účasťou potvrdili, že duch osobností Martina Rázusa aj Štefana Svetského je
stále živý v Moravskom Lieskovom aj Dolnom Srní.
Veľmi vzácne je taktiež spoločné zorganizovanie spomienkových osláv naraz,
nerozdielne vedením oboch obcí a dvoch cirkevných zborov, čo doposiaľ v minulosti absentovalo. Kiež Pán Boh i naďalej požehnáva podobné utužovanie bratských
väzieb a vlákien spoločnej histórie i spolunažívania. Je krásne vidieť, že spomienka
na dve evanjelické osobnosti a ich životné dielo dokázali stmeliť mnohých ľudí bez
ohľadu na miesto pobytu či vierovyznanie.
Foto: Bc. Viera Macová

- Autor: ThDr. Peter Maca
V auguste tohto roka bol slávnostne
verejnosti predstavený fotozborník I. až
III. súťažného bienále miestnej
amatérskej fotografie
Krása sa zračí v oku pozorovateľa.
V prípade záujmu o zborník, prehľad
ocenených autorov a ich tvorbu, kontaktujte OcÚ alebo Ev. a. v. farský úrad.

Titus Zeman – mučeník za duchovné povolania
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je prvým z desiatich detí. Po detstve, ktoré bolo poznačené
častými zdravotnými problémami, sa vo veku desiatich rokov, na príhovor Panny Márie Sedembolestnej, náhle uzdraví. V ten deň
jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.
Do národnej svätyne, ktorá jej je zasvätená, len krátko predtým prišli synovia dona Bosca. Titus sa vtedy rozhodne stať sa saleziánom
kňazom.
Cieľ jasný
Dva roky vzdoruje opozícii rodiny (príliš chudobnej na to, aby mu mohla platiť štúdiá), tiež miestneho farára, ba aj samotného direktora saleziánskeho diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora, ktorý má obavu vzhľadom na jeho mladý vek: „Tu nemáme takých malých
ako si ty. Čo urobíme, keď budeš plakať a budeš sa chcieť vrátiť k mamičke?“ pýta sa Titusa don Bokor. Ale Titusa to nepopletie:
odpovie, že mamou mu bude Panna Mária Sedembolestná a presvedčí dona Bokora týmito slovami: „Robte čo chcete, ale prijmite
ma sem.“
Bolo nemožné vyhovoriť mu to. Rodine Titus povedal: „Ak by som zomrel, peniaze by ste použili na môj pohreb. Prosím vás, aby ste
ich použili pre moje štúdiá.“ Rodina teda predala malé pole, pomohli jej niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas dlhých rokov
štúdií smerom ku kňazstvu. Novicom bol v roku 1931, prvé sľuby skladal 6. augusta 1932 a večné sľuby 7. marca 1938. Teológiu
študoval v Taliansku, v Ríme a v Chieri pri Turíne. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1940 v Turíne, a keď sa potom vrátil do vlasti,
predstavení ho požiadali, aby študoval chémiu a prírodné vedy. Vyučoval potom v rozličných saleziánskych inštitútoch, zatiaľ čo v
pastorácii podporoval aj diecézny klérus a stal sa tiež kaplánom jednej ženskej rehoľnej kongregácie. Človek silnej vôle, pevného
zdravia, pokorného a diskrétneho charakteru, radostný, schopný vytvárať pevné vzťahy spolupráce a priateľstva.
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Boží bojovník v čase temnoty
Keď v roku 1946 – po dráme druhej svetovej vojny a nasledujúcich ťažkých rokoch prechodu – komunistická moc, ktorá sa vo
vlasti už zakoreňovala, žiada odstránenie krížov zo školských tried, Titus, ako profesor v Trnave, sa s niektorými inými postavia
proti: doplatí na to prepustením, no z celého Slovenska mu prichádzajú blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa postavil na obranu
Kristovho kríža.
Rovnakou pripravenosťou sa vyznačil o niekoľko rokov neskôr. Na Slovensku, ktoré stále viac kontroloval komunistický režim a
cirkev tvrdo prenasledoval: nútené väznenie rehoľníkov v koncentračných kláštoroch, vykonštruované súdne procesy predovšetkým
s biskupmi, oddelenie mladých rehoľníkov od ich predstavených… Titus Zeman sa stane, spolu s ďalšími, medzi ktorých patrí don
Ernest Macák, zodpovedným za odvážny skutok záchrany duchovných povolaní. Don Ernest zostal na Slovensku, aby pomáhal tým,
ktorí tu zostanú, prijímal obnovovanie rehoľných sľubov, animoval mladých a nedovolil, aby im bola ukradnutá nádej. Don Titus,
koľkých sa len dalo, tajne sprevádzal cez rieku Moravu a Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení
za kňazov. Mali byť pripravení vrátiť sa do vlasti hneď, ako by boli minimálne signály pádu komunistického režimu.
Riskoval pre iných
Tak Titus zorganizoval tri prechody: jeden medzi augustom a septembrom 1950; ďalší v októbri 1950; a posledný v apríli 1951.
Medzitým sa aktivita záchrany saleziánskych povolaní stala kanálom, cez ktorý sa pokúsil zachrániť aj prenasledovaných diecéznych kňazov. Po tom, ako ho k tomuto počinu povzbudil vtedajší hlavný predstavený saleziánov don Pietro Ricaldone, ktorého
stretol v Turíne, a po tom, ako prekonal ťažkú chvíľu osobnej skúšky „temnej noci“ v januári 1951 v Linzi, keď čakal na vhodné
okolnosti návratu do vlasti, bol Titus Zeman spolu s mnohými ďalšími v apríli 1951 zatknutý.
Vykonštruované obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor pre neho žiadal trest smrti. Ale Titusova povesť a vôľa režimu
„nevytvárať mučeníkov“ priniesli zmenu trestu na dvadsaťpäť rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych
práv. Trinásť rokov Titus znáša väzenie, ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. Bratislava, Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice
a Jáchymov so svojom strašnou „Vežou smrti“, kde bol určený na manuálne drvenie rádioaktívneho uránu, to boli miesta kalvárie
Titusa Zemana.
Spravodlivosť nakoniec vyhrala
Jeho osud sa prelína so svedectvami viery mnohých iných: blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, Boží služobník Michal Buzalka, Ján Chryzostom Korec – neskôr kardinál, don Alfonz Paulen, don Ernest Macák (zomrel v roku 2016 sprevádzaný chýrom
svätosti). Titus nebojoval viac ako oni: ale s nimi a spolu s nimi, špecifickým spôsobom, ktorý sa od neho žiadal.
V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, stále je však trápený, sledovaný a nakoniec sa s ním jednalo ako s
pokusným králikom. Zomrel 8. januára 1969. Niekoľko mesiacov potom, v revízii rozsudku padli ako nepravdivé potupné obvinenia, ktoré režimu slúžili ako nástroj na prenasledovanie. V roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného,
zatiaľ čo aj niektorí z jeho prenasledovateľov sa na konci svojho života obrátili a priblížili k cirkvi, ba žiadali (niekedy aj verejne)
odpustenie zla, ktoré mu urobili.
Titus Zeamn dnes
Dnes samotná cirkev číta život Titusa Zemana v pojmoch mučeníctva: to najvyššie svedectvo dané z lásky na obranu viery. Jeho
smrť bola zapríčinená násilnými skutkami prenasledovateľa, z nenávisti k samotnej viere, ktoré jasným spôsobom viedli k skráteniu
jeho života. V roku 2010 sa začal proces blahorečenia a svätorečenia Titusa Zemana, 27. februára 2017 Svätý Otec František schválil
dekrét o mučeníctve dona Titusa a umožnil jeho blahorečenie. 30. septembra 2017 v Bratislave je liturgickým obradom zaradený do
zoznamu blahorečených.
- Eduard Lazo, katolícky farár

Zo života našich školákov...
Fotky zo školských aktivít nájdete na: https://zsml252.edupage.org/photos/

Ukončenie školského roka 2016/2017

Plný školských i mimoškolských aktivít, súťaží, podujatí, úspechov i pádov a následných poučení bol ostatný školský rok pre
žiakov a žiačky Spojenej školy v Moravskom Lieskovom. V jeho závere sa žiacke i zamestnanecké osadenstvo stretlo v telocvični,
aby odmenilo najúspešnejších a rozlúčilo sa s najstaršími. Po ďakovnom príhovore absolventov sa s deviatakmi rozlúčili najmladší
žiaci – prváci, ktorých práve oni na začiatku školského roka previedli cez školské brány. Za aktívnu účasť nielen na školskom dianí
poďakovala deviatakom a deviatačkám pani riaditeľka a po rozlúčkovom videu dostal každý zo zamestnancov školy od odchádzajúcich žiakov kvietok a drevené srdiečko s prostým, no veľavravným slovkom ĎAKUJEME. A slová vďaky zazneli počas posledného školského dňa viackrát – smerom k odchádzajúcim deviatakom, k žiakom i žiačkam, ktoré sa po prázdninách do školy vrátili, i
k personálu školy. Ich spoločnou zásluhou môže byť naša škola hrdá na svoje výsledky a na dobré meno, ktoré v širokom okolí má.

Začiatok školského roka 2017/2018
V prvé školské ráno, v pondelok 4. septembra 2017, nás síce zobúdzalo slniečko, jeho lúče však už nehriali rovnako ako v lete. So
slávnostným úvodom do nového školského roka sme preto začali v telocvični, kde deti, rodičov i učiteľský zbor po štátnej hymne
privítala pani riaditeľka s pánom starostom. Hádam najvzácnejším bol tento deň pre nových prvákov a prváčky, ktorých pod svoje
ochranné krídla vzali žiaci a žiačky deviateho ročníka a začlenili ich tak do veľkej školskej rodiny, ktorá s nimi zostane minimálne
nasledujúcich pár rokov. Dohromady bude našu školu v tomto školskom roku navštevovať 202 žiakov a žiačok, ktorým želáme čo
najkrajší spoločne strávený čas v laviciach aj mimo nich!
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Hokejový nábor

Krúžky čoraz obľúbenejšie

Dňa 19. septembra nám vyučovací proces narušil hokejový nábor a deti mali
možnosť sa čo-to o našom „národnom
športe“ dozvedieť od najzasvätenejších,
ale aj sa odfotiť s Gooolym, maskotom,
ktorý k slovenskému hokeju patrí už
od bratislavských majstrovstiev sveta v
roku 2011.

Veľmi nás teší, že záujem o neformálne vzdelávanie vo voľnom čase prostredníctvom
krúžkov medzi žiakmi neklesá, práve naopak! V tomto školskom roku bolo odovzdaných
134 poukazov, ktoré si medzi seba rozdelia krúžok športovo-záchranársky, futbalový, biblický, spevácko-hudobný, ďalej krúžok cudzích jazykov pre začiatočníkov,
krúžky „Spoznávame slovenčinu“, „Veselé čísla“, „Šikovná vareška“, „Vzpieranie
a kondičné posilňovanie“, a v neposlednom rade aj krúžok „Malí Kasankári“, ktorý
obnovuje tradíciu detského folklórneho súboru v obci.

Stroj na jednotky
Najúspešnejší edutrenažér na Slovensku a v Českej republike - „Stroj na
jednotky“ - slúži na zábavné domáce
precvičovanie vedomostí a v minulom školskom roku ho u nás využilo
viacero detí. Gabika Janigová a Lucia
Kondrková z 2.B nedávno získali hodnotenie za celoročnú prácu v 1. ročníku
a výsledky nás všetkých nesmierne
potešili. V rámci Trenčianskeho kraja
sa Gabika umiestnila na 1. mieste a
Lucka na 4. mieste, krásne umiestnenia
získali aj v celoslovenskom hodnotení.
Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Biela pastelka
Základná škola sa 22. septembra zapojila do celoslovenskej zbierky Biela
pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Verejná zbierka už roky pomáha
zlepšovať životy tých, ktorí sa vďaka
problémom so zrakom ocitli v neľahkej
životnej situácii a naša škola vyzbierala
160 €, ktoré na tomuto účelu prispejú.

Základná umelecká škola plná talentov
Obľúbená lieskovská „ZUŠ-ka“ otvorila svoje brány zápisom 4. septembra 2017 v
popoludňajších hodinách. Malí záujemci a záujemkyne o štúdium mali možnosť
vybrať si z troch odborov a na výsledky ich práce sa znova budete môcť tešiť aj na
obecných kultúrnych akciách. V hudobnom odbore sa budú počas nasledujúceho roka
vzdelávať v speve, hudobnej náuke, hre na keyboard, klavír, zobcovú flautu, drevené
dychové nástroje, plechové dychové nástroje, gitaru či bicie. Vo výtvarnom odbore
sa priučia tajomstvám maľby, kresby, grafiky, modelovania a dekoratívnych činností.
V tanečnom odbore budú aj tento rok objavovať princípy moderného tanca. Dohromady bude ZUŠ navštevovať neuveriteľných 157 malých talentov!

Exkurzia v bratislavskom Auréliu
13. septembra navštívili žiaci a žiačky 7. - 9. ročníka v Bratislave Aurélium - zážitkové
centrum vedy. Aurélium je miestom, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána
Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo
skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z myšlienky, že najlepšie
sa každý učí pomocou vlastných skúseností a
zážitkov, preto sa snaží návštevníkom dať príležitosť
všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým
daná vec funguje. Cieľom Aurélia je popularizovať
vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby
si každý odniesol nové poznatky, zážitky aj vedomosti. Po jeho návšteve sa náš turnus presunul do
obchodného centra Avion, kde exkurzia pokračovala
malou interaktívnou výstavou zameranou rovnako na
vedu, ale chýbať nemohol ani očakávaný rozchod s
možnosťou oddychu či drobných nákupov.

Zo života našich malých škôlkárov...
Školský rok 2016/2017 deti s rodičmi v materskej škole ukončili “ROZLÚČKOVOU SLÁVNOSŤOU”, ktorá sa niesla v mimoriadne príjemnom duchu a bola spojená s tradičnou opekačkou na školskom dvore.
Nový školský rok sme začali 4. septembra 2017 a v troch triedach sa
nám odvtedy denne stretajú CHROBÁČIKY, SOVIČKY a LIENKY, medzi nimi aj 21 novoprijatých detí.
Stihli sme zatiaľ usporiadať jednu spoločnú akciu rodičov s deťmi.
TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ sa konala vo štvrtok 14. septembra
na školskom dvore a naši maličkí si za pomoci ockov s mamičkami
vyzdobili tekvičky, ktoré nám v súčasnosti zdobia vchod do budovy.

- Spojená škola

Vylosovanie TJ Iskra Moravské Lieskové - jeseň 2017 (posledné turnaje)
Deň

Dátum

Dospelí 8.liga NM

sobota

21.10.2017

nedeľa

22.10.2017

Brunovce

V 14:00

nedeľa

29.10.2017

Lubina

D 14:00

sobota

4.11.2017

nedeľa

5.11.2017

Voľno

Dorast 6.liga JUH
Dubodiel

V 14:00

V.Hradná

D 11:00

Ľuborča

V 13:30

Starší žiaci 5.liga B
Turá Lúka

D 10:30

Horná Streda

V 9:30

Voľno
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Rekordy kolkárov v Moravskom Lieskovom
Šiesty ročník Memoriálu Jána Machovica plný skvelých výkonov
V tradičnom júlovom termíne 4.-8.7.2017 sa na našej kolkárni odohral už 6. ročník
Memoriálu Jána Machovica. Tento ročník sa dá nazvať rekordným, či už pre
každoročne sa zvyšujúcu účasť, ale aj pre výkony ktoré sme mohli vidieť. Určite
k tomu prispela i stále prebiehajúca modernizácia kolkárne. Tá je v súčasnosti v
druhej etape.
Prekonaný rekord
Dôkazom skvelých výkonov bolo napríklad prekonanie rekordu kolkárne v kategórii 60hz, o ktorý sa postaral Marián Huba z klubu TKK Trenčín. Podarilo sa
mu zhodiť 295 kolkov, čím si zároveň vybojoval prvé miesto. O to, že druhé a tretie miesto zostalo “doma”, sa postarali naši hráči
- Mikulec Marek so ziskom 274 kolov a Černý Pavol na treťom mieste s 269 kolkami.
Športová špička
To, že sa u nás zišla skutočná slovenská elita je vidieť najmä v ženskej kategórii, kde sa na prvých troch miestach presne zopakovalo
poradie z posledných Majstrovstiev Slovenska 2017 a prvé miesto si vybojovala úradujúca majsterka Katarína Valigurová, hrajúca
za TJ Tatran Spišská Nová Ves, výkonom 281 kolkov, čo bol zároveň nový rekord kolkárne v ženskej kategórii. Na druhom mieste
sa ocitla jej spoluhráčka Kuchárová Gabika s 272 kolkami a trojicu uzatvorila Gordíková Lenka z MKK Stará Turá s 260 kolmi. Za
zmienku stojí aj účasť našej striebornej medailistky z Majistrovstiev sveta 2017 v Nemecku - Gabiky Hupčíkovej, hrajúcej za TKK
Trenčín, ktorej sa však nedarilo úplne podľa predstáv, no umiestnila sa v najlepšej desiatke.
Naši najmladší
V poslednej kategórii žiakov ZŠ sa už rekordy neprekonávali, ale bolo to veľmi vyrovnané a nakoniec prvé miesto získal Švikruha
Samko so ziskom 189 kolkov, ktorý tak o 3 kolky predbehol druhého Vojteka Martinka. Trojicu najlepších doplnila Korytárová
Michaela s výkonom 174 kolkov. Všetci účastníci tejto kategórie boli Lieskovania.
Bilancia
Celkovo mal turnaj 82 účastníkov. Z toho 54 hráčov, 21 hráčok a 7 žiakov. Sme potešení veľkou účasťou z najrôznejších kútov
Slovenska a Moravy a tešíme sa na ďalší ročník! Samozrejme turnaj je otvorený pre všetkých, hráčov, ale aj pre tých, ktorí si to chcú
vyskúšať na vlastnej koži.
Najbližšie plány
Najbližší tradičný turnaj dvojíc sa chystá už počas vianočných sviatkov a všetci ste pozvaní. Stačí sledovať našu stránku
<www.kkml.sk> alebo náš facebook <www.fb.com/kkml.sk>, kde okrem aktuálnych informácií bude možnosť sa prihlásiť. Už
na jeseň nám začína ligové obdobie, štartuje naša Dedinská kolkárska liga, Mestská kolkárska liga v Novom Meste nad Váhom a aj
účasť v 3. slovenskej lige v rámci Trenčianskeho kraja. Držte nám palce a v prípade vašej návštevy sa na vás tešíme!

-ToM, KKML

Kultúrne leto
Organizátorom, účinkujúcim i návštevníkom prináša radosť, keď sledujú, ako sa
kultúrne podujatia v Moravskom Lieskovom rozvíjajú a rastú. Príkladom môže
byť aj Dožinková slávnosť, ktorá po viacerých mdlých ročníkoch chytila v roku
2015 nový dych, vlani potvrdila status mimoriadne obľúbenej akcie a tento rok pomyselnú „latku“ kvality posunula ešte o kúsok nahor. Okrem tradičných domácich
vystupujúcich – folklórnej skupiny Kasanka a dychovej hudby Lieskované zavítal
5. augusta 2017 na bučkovský amfiteáter aj folklórny súbor Bukovina z Kšinnej
(okres Bánovce nad Bebravou). A páčilo sa mu až tak, že okrem vlastného vystúpenia pridal ešte jedno spoločné s členmi a členkami Kasanky! Úspech zožali okrem
Foto: Janka Nešťáková
vystúpení aj sprievodné aktivity, ktorými bol deň naplnený – najmä po koláčoch
v súťaži o ten najlepší sa len tak zaprášilo, zaslúženú pozornosť však získala aj výstava historických fotografií, jazdenie na koňoch
či prezentácia sokoliarskeho umenia. Prítomným bolo na amfiteátri tak dobre, že sa zábava pod taktovkou DJ Milana Zámečníka a
jeho asistenta Daniela Trhlíka pretiahla dokonca do ranných hodín. Dožinková slávnosť rastie, právom patrí medzi najúspešnejšie
akcie lieskovského kultúrneho roka a už teraz sa teší na Vašu účasť začiatkom augusta 2018!

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

27. august 2017 sa v našej obci niesol v znamení spomienok na jednu z kľúčových udalostí novodobých slovenských dejín. Občania
Moravského Lieskového, zástupcovia vedenia obce, členovia a členky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Českého
zväzu bojovníkov za slobodu, klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky Nové Mesto nad Váhom a Piešťany, a Klubu vojenských
výsadkárov SR Bratislava vzdali pri pamätníku padlých pred obecným úradom svoj hold obetiam fašizmu. Po úvodnej básni v
podaní Ľubice Kusendovej sa prítomným prihovoril tajomník UR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Doc. PhDr. Viliam Longauer CSc. a člen zväzu, poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Hargaš. Okrem pripomienky 73. výročia Slovenského
národného povstania nezabudol vo svojom prejave venovať pár slov aj záslužnému činu našej rodáčky Kataríny Pastorkovej (zvanej
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Kotorka), ktorá napriek ohrozeniu vlastného života pomohla zachrániť židovské dievčatko a prispela k záchrane rodiny z Nového
mesta nad Váhom pred deportáciou. Za tento čin jej bolo na začiatku roka in memoriam udelené ocenenie „Spravodlivý medzi
národmi“. Slávnosť pokračovala udelením pamätnej medaile kpt. Miloša Uhra 3. stupňa predsedovi ObV Českého zväzu bojovníkov
za slobodu v Kyjove Ing. Miroslavovi Bětákovi za dlhoročnú spoluprácu s ObV SZPB Nové Mesto nad Váhom. Po ukončení
pietneho aktu sa väčšina účastníkov presunula do neďalekej Lubiny, kde program pokračoval krajskými oslavami 73. výročia SNP.
Rozvoj bol nielen neoficiálnou témou programu Lieskovského filmového víkendu, ale aj prvkom, ktorý spôsobil, že vlaňajšie
solitérne premietania sa tento rok transformovali do jedného trojdňového podujatia, ktoré ukončilo letné prázdniny. Filmové premietania patria medzi najdiskutovanejšie akcie v obci, počuť o nich štebotať vrabce na streche, ozývajú sa záujemcovia o organizovanie podobných akcií v susedných obciach i mestách, dokonca sa vďaka nim Moravské Lieskové dostalo do vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Účasť na nich sa však zo strany domácich ukazuje už druhý rok ako žalostná. Počasie zatiaľ vyslovene neprialo
ani jednému z premietaní – vlani pršalo počas dvoch z trojice projekcií a prvý ročník filmového víkendu tento rok tiež poznačil
dážď. Venovať počas dvoch mesiacov prakticky všetok svoj voľný čas prípravám akcie, pre ktorú sa Lieskovanom a Lieskovankám
ani neoplatí vytiahnuť zo skrine dáždnik, je mimoriadne demotivujúce. Čiastočnou útechou pre organizačný tím bol značný záujem
o sprievodné podujatia (prednáška o fotografovaní, detské tvorivé dielne, blší trh,
virtuálna realita a filmový kvíz), vďaka ktorým sa možno filmový víkend o rok
do Moravského Lieskového vráti. A ktovie, možno bude kinematografii u nás do
tretice priať aj počasie a my vytiahneme svoje lenivé zadky z barákov. Ak sa však
ukáže, že záujem miestneho obyvateľstva o súčasnú kultúru je trvalo počitateľný na
prstoch dvoch rúk, bude na mieste množstvo a úroveň kultúrnych podujatí výrazne
okresať a investovať čas a energiu organizátorov aj ich pomocníkov inde. Tým
niekoľkým poctivým filmovým fanúšikom, ktorí sa nebáli dáždniky vytiahnuť,
podporiť podujatie svojou účasťou a zapojiť sa aj aktívne do sprievodného programu, organizátori ďakujú – práve vďaka nim ešte celkom nezomrela nádej, že
sa raz staneme skutočne kultúrnou obcou, ktorú nemotivuje len prítomnosť piva a
cigánskych pečienok.
9. september 2017 bol dňom, kedy areál Kolkárne nevídaným spôsobom ožil. Druhý ročník Moravskolieskovského kotlíka,
súťaže vo varení gulášu, sa rovnako niesol v duchu vyššie spomínaného rastu a rozvoja. Kým vlani súťažilo 14 družstiev z obce i
širšieho okolia, tento rok ich počet stúpol na neuveriteľných 26. Pred porotcami z „ľudu“, ktorými boli prakticky všetci návštevníci a
návštevníčky akcie, tak stála neľahká úloha vybrať ten najlepší spomedzi ponúkaných gulášov. Ľudové hlasovanie neomylne určilo
víťaza a po minuloročnom druhom mieste si tento rok po hlavnú cenu – novučičký gril – prišiel kopanický Talaba tím. Atmosféru
vydareného podujatia dotvárala hudba zoskupenia Gypsy Tyson, skutočne hojná účasť a vydarené počasie, ktorým sa Moravské
Lieskové rozlúčilo s letom. Vďaka organizátorom, partnerom či obecným aktivačným pracovníkom sa podarilo vytvoriť novú
tradíciu a výzvou do budúceho roka tak bude najmä prispôsobiť sa rastúcemu záujmu a očakávaniam.
- Kultúrna komisia
Viac fotiek z kultúrnych akcií nájdete na: www.moravskelieskove.sk/fotogaleria.html

Zažili sme pekný deň
Užiť si pekný letný deň nemusíme iba pri mori alebo v nejakej svetovej metropole. Aj Slovensko nám poskytuje veľa možností.
Jedným z miest, ktoré nás má čím očariť je Skalica a jej okolie a práve tu sme sa rozhodli v našej Jednote dôchodcov prežiť na konci
prádznin niečo zaujímavé. 30. Augusta sme sa zvedaví a plní očakávania vydali na cestu.
Prvú zastávku sme mali v moravskom Hodoníne. Tu sme absolvovali dvojhodinovú plavbu loďou najkrajším úsekom rieky Moravy
k ústiu Baťovho kanála. Počasie bolo ako vystrihnuté z katalógu cestovnej kancelárie a plavba bola veľmi príjemná a upokojujúca.
Sprievodkyňa nám porozprávala veľa zaujímavého o oboch brehoch tejto hraničnej rieky.
Na popoludnie sme mali na programe prehliadku mesta Skalica s množstvom pamiatok. A nakoniec sme si nechali to, čo je pre
toto mesto typické. Dohodli sme si exkurziu v rodinnej výrobni pravého skalického trdelníka u Havlíkov. Majitelia nás privitáli v
krojoch, s harmonikou a spevom. V ich krásnej záhrade mali pre nás pripravené stoly s čerstvo upečenými trdelníkmi a skalickým
rubínom. Tak ani pár mužov, ktorí boli medzi nami sa takémuto programu nepriečilo. Medzi ochutnávkou a spevom sme si postupne
prezreli aj veľmi náročnú výrobu tejto už vo svete veľmi známej pochúťky. Všetci sme si aj domov odnášali čerstvé trdelníky a dobré
vínko. Strávili sme tam príjemný podvečer s milými ľuďmi. Dobrá nálada pokračovala aj v autobuse cestou domov.
Zažili sme veľmi pekný deň aj zásluhou obecného úradu, ktorý nám na tento výlet finančne prispel. Veľmi si to vážime a teší nás,
že sa nezabúda ani na našu generáciu.
- Eva Kucková

Bombardovaní cyklisti

Jedno septembrové popoludnie v roku 1944 sme šli domov zo školy na bicykloch ako obvykle. Chodilo nás takto desať-pätnásť a
teraz sme sa držali pekne spolu v riadku za sebou. Nad nami prelietaval roj amerických bombardérov a okolo nich sa otáčala ich
drobná stíhačka. Tá manévrovala kvôli nám: zbadala kolónu bicyklistov a to vyzeralo ako vojenská jednotka. Neďaleko nás zahrmel
granát či bomba, zem sa zatriasla a my sme sa rozutekali. No pilot si nás potom už vôbec nevšímal.
Na bzinskom chotári vybuchli tri bomby. Každá jama veľká ako pre autobus, ale tá celkom prvá vyhodená bomba ležala v blate na
celom bruchu nevybuchnutá. Nestačila sa usmerniť špicom a rozbuškou k zemi, pretože lietadlo letelo celkom nízko a bolo blato.
Ešte počas nasledujúcej zimy ľudia urobili k bombe chodník a chodili sa na tú ohavu sťa riadne prasisko pozerať.

- Milan Štefanovič
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Ako sa v päťdesiatych rokoch
mlátilo

Nezáujem:
Na minulosť a hrdinské činy sa (ne)zabúda?

V Zelničkách malo JRD zasiatu pšenicu. Keď
dozrela, prišli družstevníci a v pote tváre
chlapi ručne kosili, ženy odoberali a ukladali
na provieslá. Potom ju poviazali a skladali do
krížov. Vrchný snop, ktorý zakrýval ostatné, bol
najväčší a hovorili mu farár.
Po zahrabaní a ukončení práce odišli na inú
parcelu. Keď sa zvečerievalo, vracali sa domov
unavení, ale spokojní, že urobili kus práce.
Vtedy vyšiel z domu náš vynálezca so svojím
synom. Tlačili bicykel, na ktorom mali plachtu
a vrece. Keď prišli na miesto, prestreli plachtu, bicykel obrátili hore kolesami a začalo sa
mlátenie. Syn točil pedálmi a otec bral z krížov
tie najkrajšie a najväčšie snopy /farárov/ a tlačil
ich medzi špice zadného kolesa, ktoré z nich
odrhovalo zrno. Takto omlátili niekoľko snopov, z plachty vysypali obilie do vreca a vracali sa usmiati domov. Doma vymlátené obilie
prefúkali a žatvu tak mali bez väčších nákladov.
Toto opakovali niekoľkokrát, lebo ich mláťačka
sa ľahko prevážala i zostavovala. V našej obci
boli dve takéto mláťačky.

Sme zvyknutí, že Moravskolieskovský Hlásnik nám prináša väčšinou pozitívne správy z diania v našej obci. No, naozaj je tu všetko také ružové?
Teraz už môžeme nadviazať na predchádzajúcu otázku udalosťou, ktorú sme
si pripomenuli nedávno.
27. augusta sa v našej obci pred obecným úradom konala spomienková
slávnosť 73. výročia Slovenského národného povstania. Bolo udalosťou, na
ktorú by mal byť hrdý každý vlastenec, ctiaci si hodnoty dobra a ľudskosti. Po
odboji v Juhoslávii šlo o druhé najväčšie vystúpenie proti fašizmu v Európe.
Za zorganizovanie našej spomienkovej slávnosti si zaslúžia uznanie a
poďakovanie jej usporiadatelia z obecného úradu – najmä pani Ľubica
Kusendová a pán Jozef Hargaš, ako i členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vďaka patrí
aj evanjelickému farárovi Petrovi Macovi, ktorý skrátil bohoslužby, aby sa
mohol aj so svojimi veriacimi zúčastniť slávnosti.
Takisto sme vďační aj tej hŕstke uvedomelých lieskovských občanov, ktorí
prišli vzdať hold bojovníkom Slovenského národného povstania. No bolo
ich, ako vždy, žalostne málo. Chýbala opäť lieskovská inteligencia – učitelia,
úradníci, poslanci a ďalší. Neprišli rodičia so svojim deťmi – žiakmi základnej školy. Chýbali študenti stredných škôl a vysokoškoláci.
Takto sa prejavuje výchova k vlastenectvu? Alebo jej niet? Ba neprišli
ani tí, ktorí to mali k miestu slávnosti len zopár metrov. V čom asi tkvie
tá ľahostajnosť a nezáujem? Nepovažujú lieskovskí občania za dôstojné
zúčastniť sa na takomto podujatí? Bolo by to pod ich úroveň? Alebo im tam
chýbala zábavná zložka, guláš či pivo? Ktovie...

- Ivan Drobný

- Blažena Žákovicová

SPOMIENKY
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť.
Ale prišla chvíľa, keď som vás musel opustiť.
Dňa 17. augusta 2017 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka

IVANA HAVALCA.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Zdenka,
Evka a syn Ivanko s rodinami.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád,
nevie zabudnúť.
Dňa 27.10.2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, babička a prababička
BOŽENA PASTORKOVÁ a dňa 4.11.2017 si
pripomenieme 46. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý otec JÁN PASTOREK .
S láskou spomínajú syn Miroslav Pastorek a dcéra
Anna Martáková s rodinami.

Dňa 15. septembra sme si pripomenuli 20. výročie tragickej
smrti nášho milovaného manžela, otca, dedka, zaťa, švagra
a kmotra

JANKA ČERNÉHO.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Zdenka, dcéra Alenka a syn
Janko s rodinami, svokra Mária Havalcová, švagor Ivan
Havalec s rodinou a švagrovci a kmotrovci Blanárovci..

V nedeľu včasné ráno zostúpili anjeli z neba,
aby si do náručia vzali Teba. Ťažko je bez
Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je
také, aké bolo pred tým.
Dňa 14.septembra 2017 sme si
pripomenuli 37. výročie, čo si Pán
povolal do večnosti našu dcéru a sestru

ANIČKU BÚLIKOVÚ.

Modlitbu tichú nech odriekajú všetci tí, čo poznali ma.
Odpočinutie večné daj jej, Pane.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
22.6.2017 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil náš otec, dedko a pradedko

PAVEL ZÁMEČNÍK.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína dcéra Elena s rodinou.
.
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MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI
6. 12. 2017 / 08:00 - 10:00 / Zasadačka OcÚ

KUPÓN

Pri nákupe nad 100, - € majiteľ tohto
kupónu získa darček, ktorý poteší.
Platnosť do 31. 12. 2017.

Darcami môžu byť zdravé dospelé osoby nad 50 kg váhy, deň
pred odberom odporúčame nejesť tučné jedlá, dopriať si však mnoho
tekutín a spánku. Záujem nahlasujte na OcÚ (032 285 67 15),
či na kulturaML@gmail.com do 30. 11. 2017. Ďakujeme!

Štvrtý ročník Moravskolieskovských vianočných trhov
sa bude tento rok konať
v piatok 15. a v sobotu 16. decembra 2017.

A s vydaním aktuálneho čísla Hlásnika spúšťame oficiálne
prihlasovanie záujemcov o predajné miesta. Prihlášku môžu
vyplniť na Obecnom úrade, prípadne ju nájdu v elektronickej
podobe aj s inštrukciami na webstránke www.lieskove.sk.
Upozorňujeme, že kvôli obmedzenej kapacite Kultúrneho domu (15 celých
a 6 polovičných stánkov) a vysokému záujmu, budú organizátori (občianske
združenie Lieskovce) musieť uprednostňovať tých predajcov, ktorí sa s konkrétnym druhom tovaru prihlásia ako prví. V záujme pestrosti tovarov, o ktorú
v minuloročnom internetovom dotazníku žiadali návštevníci trhov, sa tiež budú
organizátori snažiť, aby sa v rôznych stánkoch neopakoval podobný sortiment,
pričom dôraz bude znova kladený na vianočné a tradičné výrobky.
Možnosť prihlasovania skončí 20. novembra 2017.
V prípade skoršieho naplnenia kapacity rôznorodými výrobcami bude táto
skutočnosť oznámená na obecných webstránkach a facebookových stránkach.
Konkrétne čísla stánkov budú jednotlivým predajcom pridelené v žrebovaní,
nedajú sa teda dopredu ovplyvniť.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na všetok originálny sortiment!

Plasty a sklo sa stále

zberajú spred vašich domov.

PROSÍME, NENOSTE
ICH KU KONTAJNEROM.
Pokiaľ sú nádoby
v zberných hniezdach plné,
neumiestňujte odpad vedľa
nich!
Objekty sú strážené
kamerovým systémom.
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