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Pre MORAVSKÉ LIESKOVÉ
bude možno
PRELOMOVÝ
VOĽBY 2016
Účasť vo voľbách bola
v Moravskom Lieskovom
vysoká. Volilo presne 1342
voličov, t.j. 63,9% z celkového počtu 2100 zapísaných
oprávnených voličov. Dokonca
5 voličov....
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Fašangy, Turíce, Veľká noc
príde...
Zimné obdobie a vítanie jari
už odpradávna sprevádzali rôzne zvyky a obrady
v spoločenskom a v rodinnom
živote. Z hľadiska zvykloslovia
fašiangové obdobie....
Strana 12-13
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STAROSTA PRE VÁS

„Energia je to, čo všetko uvádza do pohybu.“
- Aristoteles

Je tu jar a s ňou by mala prísť i nová energia a
chuť robiť nové veci. Okrem toho, že sa nám opäť
blížia Veľkonočné sviatky, našu obec čakajú aj iné
novosti. K nim patrí najmä dlho očakávaná realizácia kanalizácie a opätovné fungovanie zubnej ambulancie. Stavba Domu smútku úspešne napreduje a v
pláne sú mnohé ďalšie veci, o ktorých sa dočítate na
nasledujúcich stránkach.
Keďže máme za sebou obdobie fašiangov, tak sa
pozrieme, ako ich prežívala naša obec a takisto naši
predkovia v minulosti.
V tomto čísle sme tiež pripravili novú rubriku pravidelne prinášajúcu rôzne zaujímavosti, o ktorých ste
možno nevedeli.
Pozrieme sa i na činnosť a úspechy našich
školopovinných a v športe zhodnotíme výsledky
futbalistov obce a načrtneme plány do nasledujúcej
sezóny.
A komu chýba slnko, teplo a letná atmosféra, môže
ju načerpať v mini reportáži z Karibiku.
-

Kultúrne podujatia v okolí
27. 3. 2016, 15:00, Strání (sál zámečku)
Velikonoční košt vína

Cimbálová muzika Strýci pozýva všetkých, ktorí majú
radi dobré víno a ľudovú pieseň.

27. 3. 2016, 19:00, Bošáca (Kultúrny dom)

Veľkonočná zábava

Do tanca hrá kapela Amysband

3. 4. 2016, 16:00, Kálnica (Kultúrny dom)
Vystúpenie skupiny Kollárovci
10. - 12. 4. 2016, Nové Mesto n/V (MsKS)
Festival Aničky Jurkovičovej

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov.

16. 4. 2016, 16:00, Myjava (Kultúrny dom
Samka Dudíka)
XXV. Stretnutie heligonkárov
19. 4. 2016, 19:00, Trenčín

Close Harmony Friends – Harmony Tour 2016
Vokálny koncert legendárnej a capella formácie.

30. 4. 2016, 19:00 Považany (Kultúrny dom)
Majáles
21. 5. 2016, Stará Turá (Mestské múzeum na
prízemí)
Noc múzeí a galérií
Slávnostné otvorenie Mestského múzea spojené s
nočnou prehliadkou expozície.

28. 5. 2016, 13:00, Košíky (na Obecnici)
Soutěžní košt točených piv malých pivovarů
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Vážení spoluobčania,
Do našej obce vstúpila jar, všetko začína pučať a rásť, s plným
odhodlaním žiť. Slniečko nás ,,vyženie“ von zveľaďovať si každý svoje
prostredie, aby sme sa v ňom po celý rok cítili príjemne. A tak je to
i s prácou a budovaním perspektívneho rozvoja našej obce, spojenej
s potrebami nás všetkých. Nie je problém prácu začať, ale pokračovať
v nej. Zvlášť ak to nie je jednorazová záležitosť. Práve vtedy si dielo
vyžaduje viac energie na prípravu, bez toho, aby bolo niečo konkrétne
vidieť, na rozdiel od samotnej práce spojenej s realizáciou. Moravské Lieskové, žijúce si dlhodobo v uspokojení veľkých plánov, bez ich
väčšej realizácie, musí byť preto trpezlivé a tolerantné a výsledky sa
určite dostavia.
Práve s príchodom jari, ktorú vždy tak veľmi túžobne očakávame, sa
razom vytráca z našej duše pochmúrna nálada spojená s dlhými zimnými večermi a uplakaným počasím. Tu by si mal každý z nás brať príklad
z prírody, z jej nevšednej sily bohatstva a veľkorysosti. V porovnaní s
tým, ako sa k prírode, v ktorej lone žijeme, niekedy správame, stále nám
ochotne dáva svoje poklady a teší nás svojou krásou a jedinečnosťou.
Nečakajme preto na zázrak, ktorý nepríde! Začnime každý od seba, otvorme si oči a zamyslime sa, čím by sa dalo minimálne naše blízke
okolie vylepšiť, upraviť a dať mu krajšiu tvár. Práve príroda je pekným
príkladom, že stačí sa len prebudiť, začať meniť a už to, čo vyzeralo
beznádejne môže práve naším pričinením upútať svojou jedinečnosťou.
Bude nás čakať veľa práce a verím, že sa nám postupnými krokmi podarí napĺňať naše ciele spoločným úsilím, hlavne buďme k sebe tolerantní,
s úsmevom je svet krajší.
Prajem Vám všetkým príjemné sviatky jari a najväčšie kresťanské
sviatky, aby Vám jarné slnko vnieslo do sŕdc radosť a roztopilo chmáry.
A aby ste v čare Veľkej noci možno našli silu prekonávať každodenné
starosti, ktoré sa nám niekedy zdajú neprekonateľné, no s odstupom
času, nám prídu malicherné.
S úctou starosta obce Róbert Palko

ZAUJÍMAVOSŤ...
Kto kradol v mlyne, prišiel o vlasy...
Mlyn však zaujme aj trocha temnou históriou. Kedysi sa istý jeho
majiteľ riadil takzvaným „mlynským právom“. Treba uznať, že
táto fantázia bola trocha krutá. „Mlynské právo“ mohlo postihnúť
všetkých vinníkov, ktorí sa dopustili v mlyne krádeže. Do drevenej
hrady vyvŕtali dieru, prichyteného zlodeja postavili pod ňu a vopchali tam celú jeho šticu vlasov. Tie potom s hrubým klinom zatĺkli
a pristihnutému dali drevenú pílku (s tou len veľmi ťažko šlo niečo
prerezať), aby sa vlastným úsilím dostal z pasce. Ktovie, koľko to
nebožiakovi trvalo, kým sa s takouto tupou pílkou vyslobodil. Pri tejto
zahanbujúcej lopote ho s posmechom sledovali všetci obyvatelia mlyna a zabávali sa na tom, ako zlodej zaslúžene trpí. Do dnešných čias
vidieť v starej hrade zvyšok vlasov úbožiakov, ktorým sa zlodejčina
nevyplatila... Koľko ich celkovo bolo a ako dopadli, nevedno... No
časť jednej hrady z tohto miesta aj s vlasmi sa nachádza v istom
múzeu v Bratislave.
- Monika Kusendová
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VOĽBY 2016 – aj v Moravskom Lieskovom sa volilo, pozrime sa ako dopadli výsledky u nás.
Demokracia existuje vtedy, keď vzťah medzi ovládanými a vládou dodržiava princíp, že štát má slúžiť občanom a nie občania
štátu. Že vláda jestvuje pre ľud, a nie naopak – známy výrok talianskeho politológa Giovaniho Sartoriho. Práve to je jeden z
neopomenuteľných dôvodov, prečo si ľudia vyberali svojich zástupcov, teda 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
(NRSR). Dialo sa tak prostredníctvom parlamentných volieb. Práve od výsledku slobodných a demokratických volieb sa totiž odvíja
legitimita štátnej moci ako princíp demokratickej ústavnosti.
5. marca 2016 sa preto opätovne konali parlamentné voľby do
NR SR, kde sme si volili našich nových zástupcov do ďalšieho
volebného obdobia, na najbližšie 4 roky. Vybrať sme si mohli
spomedzi 23 strán. Volili sme aj v Moravskom Lieskovom a
možno konštatovať, že voľby prebehli bez komplikácií, úplne
plynule a bez akýchkoľvek narušení. V Moravskom Lieskovom
sme mali dva volebné okrsky – jeden v obci na miestnom obecnom úrade a druhý na Bučkovci.
Účasť vo voľbách bola v Moravskom Lieskovom vysoká.
Volilo presne 1342 voličov, t.j. 63,9% z celkového počtu 2100
zapísaných oprávnených voličov. Dokonca 5 voličov hlasovalo
aj cez návratnú obálku z cudziny. Takže aj Lieskovanom žijúcim
v cudzine záleží na tom ako sa bude vyvíjať naša krajina. Celkový počet platných hlasov bol 1326, teda celkový podiel platných
hlasov bol 98,88% (16 neplatných hlasov).
Pripravili sme prehľadnú tabuľku výsledkov volieb v našej
obci, kde môžete vidieť celkové výsledky volieb v našej obci,
ako volili občania v okrsku 1 (Moravské Lieskové – obec), ako
volili občania v okrsku 2 (Moravské Lieskové – Bučkovec) a
ako volilo celé Slovensko. Posúďte sami.
Politická strana

Účasť na voľbách
v Moravskom
Lieskovom

36%
64%

Okrsok 1
Mor. Lieskové

účasť
neúčasť

Okrsok 2 Moravské Lieskové
Slovensko
Bučkovec
SPOLU

SMER-SD

40,91%

39,30%

40,42%

28,28%

SaS

9,52%

13,43%

10,71%

12,10%

SNS

10,93%

6,22%

9,50%

8,64%

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)

7,68%

11,69%

8,90%

11,02%

ĽS Naše Slovensko

7,90%

9,95%

8,52%

8,04%

SME RODINA - Boris Kollár

7,79%

6,72%

7,47%

6,62%

#SIEŤ

3,79%

3,48%

3,70%

5,60%

KDH

2,92%

2,24%

2,71%

4,94%

KSS

3,03%

1,99%

2,71%

0,62%

MOST - HÍD

1,95%

2,99%

2,26%

6,50%

SZS

1,08%

0,00%

0,75%

0,67%

SKOK!

0,54%

0,75%

0,60%

0,83%

TIP

0,54%

0,25%

0,45%

0,72%

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

0,43%

0,25%

0,38%

0,17%

SDKÚ-DS

0,22%

0,00%

0,23%

0,26%

PD

0,22%

0,25%

0,15%

0,13%

VZDOR

0,11%

0,25%

0,15%

0,12%

DS - Ľudo Kaník

0,11%

0,25%

0,15%

0,07%

SMK-MKP

0,11%

0,00%

0,08%

4,04%

ŠANCA

0,11%

0,00%

0,08%

0,25%

MKDA-MKDSZ

0,11%

0,00%

0,08%

0,09%

Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

- Zdroj: www.volbysr.sk; OcÚ Moravské Lieskové

-
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Nový dom smútku začína naberať reálne kontúry:

A ideme rekonštruovať!
Začínalo sa tak, že sa stanovili určité priority, pretavovali sa v plány, po ktorých nastupuje samotná realizácia. Obec sa aktívne
uchádzala o viaceré možnosti, v ktorých môže získať nenávratné finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov. Jedným z
nich je aj rekonštrukcia obecného úradu. Po predchádzajúcej dôslednej príprave všetkých podkladov, sa podarilo 08.10.2015 podať
žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond, s názvom projektu ,,Zateplenie objektu Obecného úradu a modernizácia plynovej
kotolne“. Našťastie sa to podarilo a Moravské Lieskové dostalo dňa 03.02.2016 rozhodnutie, v ktorom rozhodol minister životného
prostredia Slovenskej republiky o podpore z Environmentálneho fondu, a to formou dotácie vo výške 188 019 EUR. Budeme mať
nielen pekný a účelný obecný úrad, ale hlavne obec ušetrí nemalé finančné prostriedky za energie, ktoré bude môcť opäť investovať
do rozvoja.
-

Spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou takmer pred štartom. Nové centrum obce Moravské Lieskové
sa začne pomaly vizualizovať !
padne Katolícky kostol.

Komisia rozvoja a výstavby obce
Moravské Lieskové na jar roku 2016
spúšťa spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou
Architektúry na projekte: Nové centrum
obce Moravské Lieskové. Po dlhých
mesiacoch rokovaní sa nám podarilo
dohodnúť na spolupráci a projekt možno
považovať za takmer spustený. Obec
Moravské Lieskové (v zastúpení poslanca
obecného zastupiteľstva - Mariána Zelka)
a Fakulta Architektúry Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave (v zastúpení
dekanky fakulty - doc. Ing. arch. Ľubica
Vitková, PhD.) sa dohodli na spolupráci.
Čo bude obsahom našej spolupráce?
To, že obec Moravské Lieskové nemá
žiadne centrum obce, vidí, resp. vie asi
každý. To, že ho nemáme ani dlhé roky
zadefinované a nemáme ani žiadny dlhodobý plán, kde by mohlo byť, je žiaľ tiež
fakt, i keď smutný. Rokmi sme si sami
intuitívne zadefinovali, kde my, občania
Moravského Lieskového, vnímame centrum obce. Je to okolie obecného úradu a
zdravotného strediska (kde je pomyselné
prvé centrum obce) a druhá časť je vnímaná od Evanjelického kostola, cez hudobnú školu až po Osvetový dom, prí-

Keď sa týmto pomyselným centrom
obce pochválite niekomu, kto nie je
miestny obyvateľ, prípadne mu budete
mať odvahu tento priestor ukázať, bude
sa na vás pozerať určite rozpačito. A
môžete sa dočkať týchto otázok: Toto je
vaše centrum obce? A kde je nejaké námestie? Kde je nejaká tribúna na letné
podujatia? Kde sú nejaké lavičky na posedenie a nejaká zeleň? Kde sú nejaké
obchodíky? reštaurácie? Kaviarničky?
Ako sa to námestie vlastne volá? Čo ho
charakterizuje? Kde je nejaká fontánka?
Alebo nejaká informačná tabuľa? Kde
mám vlastne zaparkovať? Kde je niečo z
histórie? A mnohé ďalšie.... toto sú také
typické otázky, ktoré napadnú človeka,
keď sa ho pýtate na centrum obce, námestie alebo centrálnu časť obce, všeobecne.
Bez ohľadu v akej dedine sa nachádzate.
U nás nechám odpovede na vás.
Naša dedina toto dokázala posunúť
ešte o stupeň vyššie. 10 rokov
neinvestovania v tejto časti
obce, absolútneho nebudovania
žiadneho centra obce a ponechanie miliárd EUR v rámci EU
fondov a ich revitalizačných
programov pre iné dediny a mestá, zapríčinili, že sme upadli ešte
hlbšie. A otázky vašej návštevy
okrem vyššie položených budú
doplnené ešte o tieto: Prečo

tu nič z toho nemáte? Ako toto môžete
vôbec volať centrum? A prečo je tu toľko
zničených a neupravených budov, keď
to voláte centrum? Nedovolím sa pýtať,
prečo tu nemáte chodníky a vydláždené
námestia, ale prečo tu máte tak zničené
cesty? A prečo to centrum vyzerá tak
vyľudnene a ošarpane? Čo sa tu stalo?
Prečo prejdete cez hranice a aj oveľa
menšie dediny námestia a centrum majú?
Neušlo vám niečo náhodou?
Bohužiaľ odpoveď bude, že ušlo. Ale
netreba lamentovať nad tým, čo bolo a čo
nebolo, treba sa pozerať do budúcnosti,
ale netreba ani na minulosť zabúdať. Mali
sme tu snáď všetkých vysokých politických predstaviteľov našej krajiny, čo je v
poriadku, len škoda, že sme sa nehanbili,
že ich nemáme ani kde privítať. Išli sme
asi na to troška z opačnej strany .... :)
Budovať centrum obce a revitalizovať
ho, je žiaľ finančne aj časovo veľmi
náročný projekt, aj z pohľadu prípravnej
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fázy, aj z pohľadu realizačnej. Takisto sa
dajú zvoliť dve stratégie ako na to ísť.
Pomaličky ho začať lepiť, urobiť niekde
lavičku, niekde zasadiť tujku, niekde
niečo polepiť a vymaľovať. Potom o rok
zistiť, že sa to tam nehodí a prerábať to a
takto si to tu 20 rokov pomaličky lepiť.
Bude to tu možno vyzerať ako lentilkovo
a kocúrkovo, ale bola by to cesta. Alebo si
spraviť dlhodobú víziu, ako by mala táto
zóna vyzerať, zvizualizovať a postupne
ju robiť do cieľovej podoby, čiastočne z
vlastných zdrojov, čiastočne z cudzích
a v prípade, že príde nejaká výzva z EU
fondov na revitalizácie centier obcí, byť
na ňu pripravený. Asi mi dáte za pravdu,
že riešenie dva je lepší spôsob.

za projekt, ktorý sa vám nemusí páčiť a
máte smolu. A preto sme rozmýšľali ako
ušetriť a získať oveľa, oveľa viac projektov nášho nového centra obce. A tu
skrsla myšlienka: poďme spolupracovať
s univerzitou a mladými študentami. Získajme viacero návrhov, viacero pohľadov,
viacero nápadov a potom sa rozhodnime,
ktorá cesta bude pre nás najlepšia. Mladí
študenti sú kreatívni, nápadití, majú iní
pohľad na veci, nie sú zaujatí a nemajú
žiadne predsudky a žiadne rany a krivdy
minulosti.

Tu sme ale narazili na prvý problém.
Žiaľ, dať si takýto projekt profesionálne
spracovať nejakej renomovanej architektonickej kancelárií je síce fajn, ale extrémne finančne náročné. A môže sa vám
ešte stať, že zaplatíte veľmi veľa peňazí
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podnetov na to, kam sa naše nové centrum bude uberať. Potom si spoločne
vyberieme to, čo sa nám najviac páči,
spravíme dokument dlhodobej vízie a
postupne ju budeme v súlade s týmto dokumentom tvoriť a budovať.

Preto sme oslovili študentov 4. a 5.
ročníka Slovenskej technickej univerzity,
Fakulty architektúry a požiadali sme ich
o možnú spoluprácu. Univerzita a jej vedenie prejavili záujem a tak už čoskoro
spúšťame projekt Nové centrum obce
Moravské Lieskové.

Za komisiu rozvoja a výstavby, ako
aj v svojom mene musím povedať, že sa
na tento projekt už veľmi teším a teším
sa ako vám už počas tohto roka budeme
komunikovať výsledky štúdie ako bude
naše nové centrum vyzerať. Držme si
palce a držme palce aj naším partnerom
z univerzity a verme, že už čoskoro si aj
my budeme môcť posedieť na našom novom námestí, prípadne v širšom centre na
nejakej peknej lavičke a oddýchnuť si tam
popri prechádzke cez našu vynovenú dedinku. O projekte vás budeme priebežne
informovať.

Na projekte bude pracovať niekoľko
desiatok študentov a tak získame veľa

- Marián Zelko, Komisia rozvoja a výstavby

STRETNUTIE S OBČANMI – 365 dní za nami alebo aký bol rok 2015 ?
Dňa 21.januára 2016 sa v Kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom uskutočnilo stretnutie s občanmi z názvom : 365 dní za
nami. Toto stretnutie mohlo byť chápané aj ako istý odpočet nového vedenia obce po 1 roku „ vládnutia“ a predstavenie občanom
obce, čo sa nám po 1 roku podarilo zvládnuť, na čom aktuálne pracujeme a čo sú naše priority na najbližších 365 dní v roku 2016.
Stretnutie otvoril starosta obce Róbert Palko, ktorý predstavil
program stretnutia a zároveň aj prvý bod stretnutia – odpočet
bodov programu vs. reálne plnenie volebného programu, ktoré
boli stanovené po voľbách 2014. Zhodnotil, že na všetkých bodoch volebného programu sa pracuje, tak aby počas 4 ročného
volebného obdobia mohol byť naplnený. Takisto bolo zhodnotené, že obec sa počas prvého roku musela popasovať s rôznymi „skrytými prekvapeniami“,
ktoré nás žiaľ budú ešte nejakú dobu
prenasledovať, až kým sa finálne
nevyriešia (vákuová kanalizácia, pokuta súvisiaca s projektom zateplenia
Spojenej školy, množstvo iných problematických bodov). Zhodnotil, že
cíti veľkú podporu od tímu, ktorým sa
mu podarilo obklopiť a hodnotí prvý
rok vysoko pozitívne a skonštatoval,
že po vyriešení problematických
oblastí je aktuálne obec pripravená na rozvoj a nové investície.
Následne zhodnotili vývoj v obci jednotliví predsedovia
komisií, ktorí zhodnotili činnosť svojej komisie, projekty, ktoré
sa im podarilo realizovať a na čom počas uplynulého roka praco-

vali. Každá komisia mala profesionálne spracovanú prezentáciu
a tak priniesla pre občanov ucelený pohľad činnosti komisie a
tak aj celej obce.
Následne sme privítali Mgr. Máriu Kňažkovú, manažérku
pre samosprávy v spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorá nám
predstavila nový zákon o odpadoch a aký dopad to bude mať
na našu samosprávu. Európska únia nariaďuje recyklovať takmer 50% komunálneho odpadu, od
čoho má aj naša obec aktuálne veľmi
ďaleko. Preto nám bol predstavený
nový systém nakladania s odpadom
a ako sa aj naša obec bude musieť
doňho zapojiť.
Stretnutie ukončila p. Miriam Sláviková, OZ EIC, Konopný dvor.
Predstavila nám projekt opätovného
využitia technickej konopy a jej
široko-spektrálneho využitia (potravinový priemysel, liečivá, krmivá, bio materiál, energetický zdroj,
priemysel, stavebníctvo ... ). Bola to veľmi zaujímavá prezentácia, ktorá nám ukázala, že čas technickej konopy sa ešte možno
vráti, ako tomu bývalo aj v našom regióne v minulosti.

Napriek tomu, že účasť bola veľmi malá, cca. 35 ľudí, ďakujeme všetkým, ktorí si prišli vypočuť ako sme strávili náš prvý
rok a čo sa nám v obci podarilo spraviť. Vážime si hlavne tých, ktorí prišli a ktorým budúcnosť našej dediny nie je ľahostajná.
Mali možnosť si nielen vypočuť, na čom sa pracovalo, ale aj spýtať sa svojich predstaviteľov čokoľvek, čo ich zaujímalo. Vždy sa
budeme snažiť byť k občanom, čo najbližšie a informovať ich o aktuálnom dianí. Riadiť obec je vec verejná a preto diskutovať o
tom, ako sa nám to darí, nám príde prirodzené. Čo zatiaľ nechápeme, prečo to nie je prirodzené aj väčšej časti obyvateľov a prečo sa
prišlo „zaujímať“ tak málo ľudí, z mladých takmer nikto. Ale asi aj to chce čas, tak ako mnoho iných vecí v našej obci. Veríme, že
už na budúci rok, na odpočte po 2 rokoch, bude Kultúrny dom v Moravskom Lieskovom úplne plný. Tešíme sa na to.
- Marián Zelko
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Nový zákon o odpadoch
Aká je súčasná situácia, čo sa týka odpadov na SR?
podľa posledných štatistík vytvorí priemerný obyvateľ
SR viac ako 300 kg odpadu ročne
v Európskej únii ide o výrazný podpriemer a sme na
konci rebríčka
na SR sa recykluje iba okolo 5% komunálneho odpadu
skládkujeme viac ako 70%
Od 1. 1. 2016 vstupuje do účinnosti nový zákon o odpadoch, ktorý má ambíciu zvýšiť
úroveň triedeného zberu a následnej recyklácie komunálnych odpadov.
Najmä zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov a stanovením štandardov
triedeného zberu. To znamená, že výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ale aj
ďalších komodít ako elektrozariadenia alebo baterky budú znášať náklady na triedený
zber v mestách a obciach prostredníctvom tzv. organizácií zodpovednosti výrobcov.
Tento systém funguje čiastočne už dnes podľa zákona o obaloch. Zmena nastáva
v tom, že tieto organizácie budú povinné uhradiť všetky reálne náklady, ktoré mestám a
obciam v súvislosti s triedeným zberom vznikajú.
Tomu sa prispôsobuje aj zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý samosprávam zakazuje uhrádzať náklady na triedenie odpadov z miestnych poplatkov od občanov.
S ohľadom na prechodné ustanovenia nového zákona o odpadoch, povinnosti pre obaly,
výrobky, elektrozariadenia aj batérie, pneumatiky, oleje či vozidlá tak ako si ich dnes
plní povinná osoba, výrobca a dovozca, sa budú plniť až do 30.6.2016. Až po tomto
dátume sa dostanú do platnosti autorizácie novovzniknutých organizácii zodpovednosti
výrobcov (pôvodne oprávnené a kolektívne organizácie) a začnú sa plniť povinnosti po
novom. Novozavedeným pojmom, ktorý sa prelína naprieč celým zákonom, je RZV
– Rozšírená Zodpovednosť Výrobcov. To znamená, že výrobca (ten, kto uviedol vyhradený výrobok prvýkrát na trh Slovenskej republiky), je povinný sa o tento výrobok
postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu
a vznik odpadu. Samozrejme, cieľom je predchádzanie vzniku odpadu, podpora opätovného použitia a až následne samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené
v hierarchii odpadového hospodárstva. Tomu má byť prispôsobený aj samotný dizajn či
zloženie výrobku. Súčasťou RZV je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a
vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní naprieč celým Slovenskom, ako aj
zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na tzv. vyhradené výrobky, kam
spadajú:

obaly
neobalové výrobky
elektrozariadenia
batérie a akumulátory
pneumatiky
vozidlá

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá.
Ak sa podľa nového zákona o odpadoch budete považovať za výrobcu vyhradeného
výrobku, vznikajú Vám povinnosti pre uvedený vyhradený výrobok, resp. vyhradený
prúd odpadu.
Na čo si treba dávať POZOR?
spaľovanie je možné iba v schválených zariadeniach
spaľovať v domácnostiach sa môže iba haluzina napadnutá škodcom
v zbernej nádobe sa NESMIE nachádzať iná zložka separátu než na čo je určená.
Pokiaľ sa tak stane, obec hradí náklady ako keby to bol komunálny odpad.
Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa zapojiť do systému zberu
komunálnych odpadov v obci
- Zdroj: Prezentácia Mgr. Márie Kňážkovej na Stretnutí s občanmi zo dňa 23.01.2016
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MATRIKA
za obdobie 12/2015 - 03/2016
Noví občiankovia
Laura Pavlíková
Andrea Borovjáková

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Patrik Dedík – Zuzana Motyčková

Životné JUBILEÁ
70 rokov
75 rokov
Jaroslav Zámečník Richard Tangelmayer
Ivan Štefanovič
Ivan Bako
80 rokov
Jozef Juran
Mária Podolanová
MUDr. Miroslav
Elena Mikulcová
Országh
Elena Bušová
Vladimír Chovanec
Ján Podracký
85 rokov
Anna Dedíková
Alojz Kozák
Elena Dodková
Anna Šimovcová
Anna Sahajová
Oľga Demková
Anna Drobná
Ľudmila Šimovcová
Zdenka
Anna Dedíková
Hornáčková
Elena Tomešová 91 rokov
Monika Drobná
Jozef Sahaj
Marta Miková
Viera Boorová
91 rokov
Anna Turiaková

Odišli spomedzi nás...
12/2015
Jozef Želibabka – 75
01-03/2016
Anna Zlatá – 90
Emília Magálová – 86
Emília Zámečníková – 86
Alexander Sádovský – 84
Milan Čičmanský – 75
PhDr. Ján Švacho – 67
Ján Struhár – 86
Jozef Nešťák – 79
Ľudmila Mičová - 83
Milan Gerža - 77 ročný

ŠTATISTIKA ZA ROK 2015:
Počet narodených detí - 21
Počet zomretých obyvateľov - 35
Počet obyvateľov prihlásených
k trvalému pobytu - 54
Počet obyvateľov odhlásených
z trvalého pobytu - 36

K 31.12.2015 sme evidovali
celkovo 2530 obyvateľov:
1289 mužov
1241 žien
Priemerný vek obyvateľa našej
obce je 42,38 rokov.
Za spracovanie štatistických údajov ďakujeme pani Bačovej
z OcÚ Moravské Lieskové
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Oplatí sa byť náboženským fanatikom?
Povedal vám už niekto, že ste náboženský fanatik? Že uvažujete a rozmýšľate ako človek, ktorému chýba rozumný a objektívny
pohľad?
Ak počujeme slovné spojenie „náboženský fanatik“ tak si hneď v dnešnej dobe predstavíme nejakého radikálneho moslima s bombami pripevnenými na tele, ktorý vedie „svätú vojnu“ niekde v zástupe veľkého množstva ľudí a stláča gombík, aby povraždil čím
viac civilistov. Ale náboženský fanatizmus má všelijaké podoby. Mnohý kovaný nepriateľ kresťanstva si predstaví dobu inkvizície,
ktorá v mene Krista zabíjala ľudí bez váhania. Aj to bol náboženský fanatizmus.
No dnes vás ako náboženského fanatika označia ľudia aj kvôli menším prejavom viery a zbožnosti. Napríklad, „stačí“ čítať Božie
slovo každý deň a modliť sa. Alebo si dať v pôste záväzok, že nebudeme pozerať televízor, či sa trebárs vzdať na tento čas povedzme
alkoholu - tak to už je pre ľudí tohto sveta akési podozrivé, alebo ak rovno aj nenormálne správanie.
Toto je jeden z veľkých problémov dnešného kresťanstva. Prinášame do sveta určité hodnoty, morálku, nasmerovanie života. No
dnešný svet sa rapídne od týchto hodnôt vzďaľuje. Preto je taká korupcia, preto sú ľudia z krajín V4 pre západné štáty EÚ len lacnou
pracovnou silou a obyvatelia druhej kategórie, preto máme stále nejaké kauzy a kupujeme predražené výrobky, ktoré by na západ
od nás jedine vyhodili do smetia, preto platíme iným na ich vysoké dôchodky a sami tu len živoríme. No čím viac na takéto hriechy
v dnešnom svete poukazujeme, tým viac sa stávame v očiach ľudí buričmi, či fanatikmi, ktorí nevedia rozprávať o ničom inom, iba
o svojom Bohu a domáhať sa svojich práv pod slnkom. Mnohí potom majú pocit, že sme obmedzení, staromódni a žijeme mimo
reality. To však nie je nijako príjemný pohľad na kresťanstvo a vieru v Boha.
Takže je tu otázka: Čo s tým môžeme robiť? Nechceme byť fanatikmi, ale nemôžeme mlčať, keď vidíme toľko hriechu a zla,
ktoré ovláda dnešného človeka.
Jedna možnosť je byť ticho. Nevšímať si to, čo okolo nás je, ale po čase to bude zožierať, budeme mať pocit, že sme zradili svoje
presvedčenie i svojho Boha. Máme možnosť si nájsť nejakú strednú cestu. To je i trochu hovoriť, ale byť aj trochu ticho. Ale to je
nezlučiteľné s vernosťou Kristu. No a posledná možnosť je, že budeme v očiach ľudí náboženskými fanatikmi. Myslím na človeka,
ktorý žije s Bohom a tomuto svetu pripadá čudný.
Stojí za to byť fanatikom? Každou kritikou hriechu v našej spoločnosti sa stávame otravnými a neprijateľnými. Je mi to ľúto,
ale máme pravdu. A ovocie týchto hriechov už pomaly vidíme. Preto ak chceme zmeniť budúcnosť, nemajme klapky na očiach a s
hrdosťou nesme aj nálepku „náboženských fanatikov“.
- Peter Maca, školský dekan Považského seniorátu ECAV a zborový farár

„Vstal som a stále som s tebou!“
Resurrexi et adhuc tecum sum – Vstal som a stále som s tebou“. Tieto slová, vybraté so starobylej verzie 139. žalmu (v. 18b),
zaznievajú na začiatku omše Veľkonočnej nedele. V nich, pri tom, ako vychádza slnko Veľkej noci, spoznáva Cirkev hlas samého
Ježiša, ktorý keď vstáva z mŕtvych, sa plný šťastia a lásky obracia na Otca a volá: „Otče môj, hľa, tu som! Som s tebou a budem
navždy; tvoj Duch ma nikdy neopustil.“ Tak môžeme pochopiť aj iné výrazy tohto žalmu: „Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak
zostúpim do podsvetia, aj tam si. ... Pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo“ (Ž 139, 8.12).
Je to pravda: v slávnostnej veľkonočnej vigílii sa temnoty stávajú svetlom, noc odovzdáva miesto dňu, ktorý nepozná západ. Smrť
a vzkriesenie vteleného Božieho Slova je udalosťou neprekonateľnej lásky, je víťazstvom tej Lásky, ktorá nás oslobodila z otroctva
hriechu a smrti. Víťazstvo, ktoré zmenilo beh dejín a ľudskému životu dalo obnovený a nezničiteľný zmysel.
„Vstal som a som stále s tebou“ – Tieto slová nás pozývajú kontemplovať vzkrieseného Krista, nechať zaznievať ich hlas v našich
srdciach. Svojou vykupiteľskou obetou nás Ježiš z Nazareta učinil adoptovanými Božími deťmi takže sa dnes aj my môžeme zapojiť
do tajomného dialógu medzi ním a Otcom. Prichádza nám na myseľ, ako on jedného dňa povedal svojim poslucháčom: „Môj Otec
mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27).
V tejto perspektíve môžeme vidieť, že slová, ktorými sa dnes vzkriesený Ježiš obracia na Otca – „Som s tebou“ – sa týkajú akoby v
odraze aj nás, „Božích detí a spoludedičov Krista, ak máme skutočne účasť na jeho utrpeniach, aby sme mali účasť aj na jeho sláve“
(porov. Rim 8, 17). Vďaka Kristovej smrti a vzkrieseniu aj my dnes povstávame k novému životu a spájajúc náš hlas s jeho hlasom
vyhlasujeme, že chceme stále zostať s Bohom, našim nekonečne dobrým a milosrdným Otcom.
Takto vstupujeme do hĺbok veľkonočného tajomstva. Úžasná udalosť Ježišovho vzkriesenia je vo svojej podstate udalosťou lásky:
lásky Otca, ktorý vydáva Syna za spásu sveta, lásky Syna, ktorý sa odovzdáva do Otcovej vôle za nás všetkých; lásky Ducha Svätého, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych v jeho premenenom tele. A ešte niečo: lásky Otca, ktorý opäť objíma svojho Syna a zaodieva
ho do svojej slávy; lásky Syna, ktorý sa v sile Ducha Svätého vracia k Otcovi, zaodetý v našom premenenom človečenstve. Z tejto
slávnosti, ktorá nám umožňuje opäť prežiť absolútnu a osobitnú skúsenosť Ježišovho vzkriesenia, zaznieva aj nám výzva, aby sme
sa obrátili k Láske. Zaznieva nám pozvanie, aby sme žili odmietajúc nenávisť a sebectvo a kráčali v stopách Baránka, obetovaného
za našu spásu a nasledovali Spasiteľa, ktorý bol „tichý a pokorný srdcom“, ktorý „bol vzkriesený pre naše duše“ (porov. Mt 11, 29).
Nechajme sa preniknúť žiarivým svetlom tohto slávnostného dňa. Otvorme sa s úprimnou dôverou vzkriesenému Kristovi, aby
sa obnovujúca sila veľkonočného tajomstva prejavila v každom z nás, v našich rodinách, v našich obciach.
- Eduard Lazo, farár
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Zo života našich školákov...
Tanečný workshop – ZUŠ
Žiaci tanečného odboru z našej
ZUŠ sa vďaka svojej pani učiteľke,
Mgr. Monike Gáborovej, zúčastnili
15. marca tanečného worshopu v
ZUŠ J. Kréna v Novom Meste nad
Váhom. Prežili zábavné a zaujímavé
popoludnie nielen so svojou pani
učiteľkou, Milošom Jurigom, ale
aj s členom tanečnej skupiny The
Pastels. Celé popoludnie sa nielen
zabávali tancom, ale súťažili aj o
pekné odmeny. Aj takto zmysluplne
a netradične naši žiaci využívajú
svoj voľný čas.
Prvá oficiálna návšteva
predškolákov
Zvedavé detské tváričky malých
predškolákov sa spolu so svojimi
pani učiteľkami objavili v polovici
marca medzi staršími kamarátmi v
základnej škole. Tieto deti skôr, ako
prídu 7. apríla na slávnostný zápis,
spoznali čaro života v školských laviciach. Videli, ako sa učia prváci aj
druháci, čo všetko zaujímavé budú v
škole robiť a čo všetko budú onedlho
vedieť aj oni. Určite plní očakávaní
s malým darčekom od školákov
odchádzali domov a nevedia sa
dočkať, kedy budú školákmi aj oni.
Presvetľovanie ovocných stromov
v školskom sade
Pán učiteľ Švacho je všetkým známy
svojou celoživotnou láskou k ovocným stromom a prírode vôbec. Ako
učiteľ svoje poznatky, skúsenosti a
vzťah k ovocinárstvu odovzdával
neúnavne svojim žiakom počas
vyučovania aj na popoludňajších
krúžkoch. Potvrdilo sa, že pán
učiteľ je v tejto oblasti neúnavný a
prišiel do školy medzi žiakov znova.
V spolupráci s pánom školníkom
ukázali ôsmakom a deviatakom ako
sa presvetľujú ovocné stromy, sami
si to aj vyskúšali, porozprával im
veľa zaujímavostí, ako sa treba o
ovocné stromy starať a vážiť si, čo
nám príroda ponúka. Veríme, že tieto
poznatky naši žiaci v živote zúročia.

Pripravujeme sa na....
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Naše zážitky z Lyžiarskeho kurzu v Oščadnici – Veľká Rača
Posledný januárový týždeň sa 14 záujemcov, siedmakov a ôsmakov z našej školy, pod
vedením pani učiteľky Dedíkovej zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Oščadnici – Veľkej
Rači. Čakalo na nich množstvo zážitkov či už na svahu alebo mimo neho - počas starostlivo pripraveného týždenného programu zo strany pedagogického dozoru. Keďže
bol počet našich žiakov nižší, spojili sme sa už tradične s novomestskou školou na
Tematínskej ulici, aby bolo možné lyžiarsky výcvik zrealizovať. Okrem toho, že sa
všetci naučili lyžovať alebo sa v lyžovaní zdokonalili, našli si nových kamarátov a
prežili veľa pekných chvíľ. Zvládali techniky lyžovania, cvičili sa v sebadisciplíne
a naučili sa prekonávať sami seba. Zažili radosť zo športu a chvíľ so známymi či
novými kamarátmi. Veríme, že aj vďaka ministerskej dotácii, ktorú rodičia detí určite
uvítali, bude počet záujemcov stúpať a aj budúci školský rok sa budeme môcť vybrať
na zasnežené lyžiarske svahy. Záverečnú vyhodnocovaciu správu s fotodokumentáciou LK nájdete na webstránke školy. 						

Koniec fašiangovej zábavy
Trocha netradične sme ukončili fašiangové obdobie. Počas utorkového dopoludnia sa
naša telocvičňa zaplnila množstvom krásnych karnevalových masiek. Karneval sme
otvorili ich prehliadkou. Najoriginálnejšie vyhodnocovala porota zložená z učiteľov aj
žiakov. Po tejto promenáde sa masky zabávali tancom a rôznymi súťažami. Súťažilo
sa v podávaní balónov, v klobúkovom tanci s métami, v balónovom tanci pre páry,
vyskúšali sme si mumifikáciu s toaletným papierom a iné. Z ocenených 15 masiek na
3. mieste skončili Mimoni ( Hanka a Natálka Staňákové, Natálka Černá), na 2. mieste
Budík ( Kristínka Kačinová ) a víťazom karnevalu boli Džúsy (Kristínka a Paťko
Turiakoví). Bolo ťažké oceňovať tých naj..., pretože skoro všetci žiaci školy, malí aj
veľkí, prišli v nápaditom a pestrom karnevalovom preoblečení. Počas celého dopoludnia vládla na našej škole skvelá zábava. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie.

Ocenenie z Ministerstva vnútra SR od generálnej riaditeľky sekcie
krízového riadenia
Srdečne gratulujeme p. uč. Klaudii Dedíkovej k oceneniu, ktoré za účasti vedenia
školy prebrala od vedúceho odboru Krízového riadenia Okresného úradu v N. M. n.
V., z rúk Ing. Miroslava Sevalda. Pani učiteľka bola ocenená za dlhoročnú aktívnu
prácu s deťmi v oblasti civilnej ochrany. Všetci, ktorí sledujete úspechy našej školy
viete, že súťaže v oblasti civilnej ochrany a prvej pomoci sú pre nás mimoriadne
úspešné a viackrát sme z prvého miesta postúpili do vyšších kôl. Medzi najväčšie
úspechy bezpochyby patrí účasť na Majstrovstvách Slovenska súťaže Hliadok
mladých záchranárov civilnej ochrany. Okrem účasti na súťažiach sú žiaci súčasťou
organizačného tímu pri mnohých školských akciách, ktoré si vyžadujú vykrytie prvej
pomoci a civilnej ochrany. Pani učiteľke blahoželáme a ďakujeme za svedomitú a
náročnú prípravu žiakov v tejto oblasti, prajeme jej veľa zdravia, síl a nadšených detí.
Ak máte
záujem si
pozrieť
výsledky
vedomostných súťaží,
recitačné, gymnastické
či iné úspechy žiakov
Spojenej školy
Moravské Lieskové,
navštívte stránku školy:
Touto cestou pani Mgr. Dedíkovej GRATULUJEME aj my.

www.zsml252.edupage.org,

zostávajúce vedomostné, recitačné a športové súťaže, súťaže civilnej ochrany a zdravotnícke, Noc s Andersenom, testovanie žiakov
9. ročníka T-9, zápis žiakov do 1. ročníka, škola v prírode, Deň narcisov, Deň matiek, dopravné ihrisko, Moravskolieskovský
orientačný beh, exkurzie, výlety, Deň detí, Dni ochrany života a zdravia a mnoho iných akcií, na ktoré sa tešíme a určite vás budeme
o nich v ďalšom čísle informovať.
- Spojená škola
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Zo života našich malých škôlkárov...
JANUÁR (29.01.2016) sme mali v materskej škole KARNEVAL. Deti sa predviedli v maskách, spoločne sa zabavili, zatancovali
si a nakoniec si aj masky vyhodnotili. Strávili sme spolu krásne popoludnie plné radosti a úprimného smiechu.
FEBRUÁR (23.02. 2016) sme sa fotografovali s jarnou tematikou. Nezabudli sme ani na spoločné fotografie s pani učiteľkami
na pamiatku.
MAREC (15.03. 2016) nás v našej MŠ navštívilo DIVADLO. Mali sme mať ,,LOMIDREVO“ no pre chorobu hlavného účinkujúceho
nám nakoniec zahrali ,,NA ZEMI JE DOBRE“. Dej bol pre deti nielen zábavný, ale aj poučný.

Čo nás ešte čaká...
APRÍL - výlet do mestskej knižnice v Novom Meste n/V; budeme mať divadielko ,,JANKO HRAŠKO“ /22.04.2016/; príde
k nám na besedu včelár - porozoráva nám o včielkach.
MÁJ - v dňoch 02.05.-06.05. 2016 od 8.00-16.00 hod. sa bude konať ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.
(Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, a to kompletne vyplnená, spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast).
- naša materská škola má environmentálne zameranie, tak nás čaká ešte sadenie do našej záhradky. Vyhrnieme si rukávy a zasadíme si do políčka mrkvu, cibuľku, reďkovku. Okolie si spestríme farebnou škálou kvetov.
- Aj tento školský rok by sme chceli absolvovať PLAVECKÝ KURZ (čakáme na zaradenie do kurzu).
- DEŇ MATIEK oslávime v našej MŠ s mamičkami a deťmi
- Pred koncom školského roka sa vyberieme aj do ,,ŠKOLY V PRÍRODE“. Čaká na nás stred Európy s dobrodružstvom v prírode.
JÚN - Medzinárodný deň detí v MŠ (kopec zábavy na ŠD a možno prídu medzi deti aj policajti)
- 14.06.2016 divadielko ,,DOMČEK, KTORÝ KAŠĽAL“
- koniec školského roka oslávime tradičnou rozlúčkou s predškolákmi a opekačkou na školskom dvore.
- TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU. Drahomíra Brumerčíková

TJ ISKRA Vás pozýva do jarnej časti futbalovej sezóny 2015/2016
Vážení priaznivci športu a futbalu obzvlášť,
radi by sme Vás privítali na jarných zápasoch našich piatich lieskovských futbalových mužstiev, ktoré reprezentujú futbalisti od 6
rokov až po mužov. Sme radi, že sa nám viac a viac darí zapájať naše deti, aby i takýmto spôsobom rozvíjali svoje športové nadanie
a osobnosti a reprezentovali všetci spoločne našu obec.
Štartujeme do jarnej časti :
1. Muži - 3. miesto (na prvé mužstvo strácame iba 4 body - máme šancu i na postup)
2. Dorastenci - (15-18 r. futbalisti ) - 6. miesto
3. Starší žiaci (13-15 r. futbalisti) - 6. miesto
4. Mladší žiaci (10-13 r. futbalisti) - spojené s Dolným Srním, 5. miesto
5. Prípravky (6-10 r. futbalisti) - prípravné a súťažné turnaje

V rámci zimnej prípravy sa naše jednotlivé mužstvá zúčastnili rôznych halových turnajov a priateľských zápasov:

Halový turnaj Galanta - mladší žiaci TJ ISKRA Peter Múčka, Filip Pavlech, Daniel Tomášik, Milan Zámečník

Halový turnaj Levice, výber OBFZ TN –
brankár TJ ISKRA – Peter Kusenda

NOVÝ TRÉNER
Podarilo sa nám do nášho tímu prijať nového trénera pre mužstvo mladších žiakov pána Vladimíra Moravčíka z Nového Mesta
nad Váhom, ktorý trénoval dlhé roky mládežnické mužstvá v Novom Meste nad Váhom. Prajeme mu s našimi nádejnými mladými
futbalistami veľa úspechov a má našu plnú podporu. Ďakujeme!
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TJ ISKRA pripravuje:
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Môžete nás PODPORIŤ

1. V spolupráci s našou ZŠ 3. ročník Futbalového Turnaja tried našej ZŠ
konaného v rekonštruovanej telocvični i za účasti detí z materskej škôlky
- termín apríl 2016.
2. V spolupráci so ZŠ, Obcou a Združením OZ Lieskovanky - Futbalový
turnaj na deň detí na ihrisku ŽŠ - termín jún 2016.
3. Ukončenie futbalovej sezóny 2015-2016 na ihrisku TJ ISKRA spoločná opekačka všetkých mužstiev, rodičov a nielen fanúšikov futbalu
- termín koniec júna 2016.
(Presné termíny budú
upresnené).

Ak by ste chceli naše aktivity a reprezentáciu obce v
rámci klubu TJ ISKRA Moravské Lieskové i jednoduchým spôsobom podporiť - môžete využiť svoje 2%
z daní, čo Vás nestojí nič viac, iba jedno potvrdenie od
zamestnávateľa, ktoré odovzdáte na daňovom úrade, alebo priamo nám. Ďakujeme!
Bližšie informácie prípadne nájdete na www.tjiskra.sk,
alebo u pána Juraja Gašparíka - člena výboru našej TJ
ISKRA - tel. 0944 180 027.
Alebo u prezidenta TJ ISKRA Moravské Lieskové pána
Dušana Šimovca - tel. 0904 179 569.

Čo sa nám už podarilo a čo plánujeme?
Zatiaľ sa nám vďaka dobrovoľným partnerom – sponzorom podarili obstarať bránky pre mužstvá detí - prípraviek a mladších
žiakov a nové dresy pre mužstvo mladších žiakov. Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú od Obce, ZŠ, sponzorov, rodičov,
dobrovoľníkov, ďakujeme!
V spolupráci s Obcou máme pripravené i na tento rok postupné rekonštrukčné práce na našom futbalovom ihrisku (lavičky, ochranné
siete či úprava kvality futbalového ihriska).
Informácie o tréningoch a novinkách z našej telovýchovnej jednoty môžete hľadať na oficiálnej webovej stránke www.tjiskra.sk ale
aj na facebooku TJ Iskra Moravské Lieskové.
Teší nás, že Vás môžeme i týmto spôsobom pozvať na naše zápasy, ktorá sa odohrajú počas víkendov (viď. priložený rozpis). Veríme, že si nájdete čas prísť podporiť našich futbalistov. Počas domácich zápasov je otvorený i bufet, kde si môžete dať čapovanú
kofolu, pivko, či párok v rožku alebo pečenú klobásu u prevádzkara Romana Magála.
- náš TJ ISKRA TÍM - “bavme sa spoločne futbalom” - Ing. Milan Zámečník - člen výboru TJ ISKRA a poslanec OZ Mor. Lieskové

Vylosovanie TJ ISKRA Moravské Lieskové - JAR 2016
Deň

Dátum

Dospelí 8.liga NM

Dorast 6.liga JUH

Starší žiaci 5.liga B

Mladší žiaci 4.liga

Prípravka JUH 1
Turnaje

nedeľa

20.3.2016

Nová Bošáca

D 15:00

voľno

Pobedim

V 10:00

voľno/prípravné zápasy

voľno/prípravné zápasy

nedeľa

27.3.2016

Horná Streda

V 17:00

voľno

Bošáca

V 12:30

voľno/prípravné zápasy

voľno/prípravné zápasy

nedeľa

3.4.2016

Lubina kop.

D 15:30

Brezová p.Bradlom D 12:30

Turá Lúka

D 10:00

voľno/prípravné zápasy

voľno/prípravné zápasy

sobota

9.4.2016

nedeľa

10.4.2016

sobota

16.4.2016

nedeľa

17.4.2016

sobota

23.4.2016

nedeľa

24.4.2016

sobota

30.04.2016

nedeľa

1.5.2016

sobota

7.5.2016

nedeľa

8.5.2016

sobota

14.5.2016

nedeľa

15.5.2016

sobota

21.5.2016

nedeľa

22.5.2016

sobota

28.5.2016

nedeľa

29.5.2016

sobota

4.6.2016

nedeľa

5.6.2016

sobota

11.6.2016

nedeľa

12.6.2016

Bzince p.Javorinou V 15:30
Lubina

D 17:00
D 16:00

Podolie

D 13:00

Nová Ves n/V

D 10:30

Zem.Podhradie

V 16:00

Turá Lúka

V 13:30

Modrová

V 13:30

Hrachovište

D 16:30

voľno

Horná Streda

D 10:30

Brunovce

V 16:30

voľno

Lúka

V 14:00

Beckov

D 17:00

V 17:00

Horná Streda

Kočovce

Hôrka n/V

D 17:00

Krajné

Považany

V 17:00

voľno

D 13:30

voľno/prípravné zápasy

Častkovce

D 13:30

voľno/prípravné zápasy

Kálnica

V 10:30

voľno/prípravné zápasy

Motešice-Bobot

D 13:30

vylosovanie 01.04. 2016

Záblatie

V 10:30

vylosovanie 01.04. 2016

Horná Súča

D 13:30

vylosovanie 01.04. 2016

Mel.Lieskové - Ivanovce
D 13:30

vylosovanie 01.04. 2016

TTS Trenčín

D 13:30

vylosovanie 01.04. 2016

Tr. Stankovce

V 10:30

vylosovanie 01.04. 2016

Chocholná - Velčice D 13:30

vylosovanie 01.04. 2016

Brezová p.Bradlom V 10:30

Stará Lehota

Modrová

Považany

D 14:00

V 14:00
D 14:00

Očkov

D 10:30

Bzince p.Javorinou V 10:30
Trenčianske
Bohuslavice

D 10:30

voľno

Potvorice

V 10:30

voľno

Beckov

D 10:30

Poznámka * rozpisy zápasov prípraviek budú známe po vylosovní 01.04.2016, budeme informovať na www.tjiskra.sk, alebo na
www.futbalnet.sk, www.obfztrencin.sk
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10 rokov s RELAXOM
Už to bude 10 rokov odvtedy, ako sa otvorili brány nášho Relaxu pre nadšencov fitness a skupinového cvičenia, fanúšikov stolného tenisu či jednoducho „relaxovania“. Presne v marci 2006
sme prvýkrát spolu s terajším pánom starostom Robom Palkom vytvorili podmienky pre našich
obyvateľov, aby nemuseli dochádzať do iných miest za športom. Našou ideou bolo dostať mládež
a tínedžerov do pohybu a zároveň sa mal Relax stať akýmsi bodom záujmu a stretnutí mladých
pri pohybovej aktivite. Čo nás však milo prekvapilo, bol záujem viacerých generácii o cvičenie
a poradenstvo. Za tých niekoľko rokov sme zorganizovali každoročné majstrovstvá v stolnom
tenise či projekty s názvom „Do formy“- kde sme prispôsobovali stravovacie a cvičebné plány
na mieru .
Relax centrum Moravské Lieskové ponúka pre všetky vekové kategórie možnosť si celoročne
zacvičiť v domácom prostredí. Či už je to fitness tréning, skupinové cvičenie, stolný tenis, boxovací mech a rôzne prístroje na vylepšenie kondície.
Všetci sú srdečne vítaní! Stačí len dobrá nálada, pevná obuv na cvičenie a chuť :))
Zároveň by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí to s nami tých desať rokov ťahali a bez
nároku na honorár budovali a pestovali. Vďaka patrí Robovi Palkovi, Tatiane Škriečkovej, Janke
Ochodnickej, Ing.Lukášovi Čížikovi, Jozefovi a Martinovi Dedíkovi, Jánovi Bačovi a špeciálna
vďaka patrí pánovi Jaroslavovi Herínkovi a zároveň všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili o
rozvoj pohybu v našej obci.
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V rámci skupinového cvičenia
Vám momentálne ponúkame:

Pondelok - 18:30 hod.
ZUMBA s Dankou
Štvrtok - 18:30 hod.
KONDIČNÉ CVIČENIE
s Peťou
Od 1. Mája 2016 máme pre Vás
k tomu aj dve nové hodiny:

Utorok - 18:30 hod.
AEROBIC MIX
so Silviou
Streda - 18:30 hod.
STRETCH BODY
si Silviou
- Mgr. Silvia Malíčková

Nový rok začal aj v lieskovskej kultúre
Minulý rok dostala kultúra v Moravskom Lieskovom nový dych. Novozaložená Kultúrna komisia, ale aj ďalší jednotlivci či zoskupenia zorganizovali niekoľko úspešných podujatí, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou. Jedno z takých podujatí ukončilo kultúrny
vlaňajšok – v adventnom čase, 19. decembra, sa v Kultúrnom dome uskutočnilo podujatie s názvom Vianoce s Kasankou.
Aktérmi a organizátormi tradíciami inšpirovaného programu boli členovia a členky folklórnej skupiny Kasanka. Vo svojom viac
ako hodinovom pásme pripomenuli tradičné Vianoce, ako ich poznali rodiny v našej obci v dávnych časoch a ako v nemalom počte
domácností mnohé dodnes pretrvávajú. Ukázali, ako kedysi prebiehal štedrý večer, aké jedlá boli podávané a v neposlednom rade
krásnymi vianočnými piesňami dojali nejedného z prítomných. Celý program prebehol v príjemnej sviatočnej atmosfére a ľudia
odchádzali domov s pekným zážitkom. Nie je tajomstvom, že Kasanka tento rok oslávi štyridsiate výročie svojho založenia. Za štyri
dekády sa v skupine prestriedalo takmer 300 účinkujúcich a energiu nestráca ani dnes. Za zachovávanie kultúrneho dedičstva obce
i regiónu jej patrí obdiv a veľká vďaka.

Prvé kultúrne podujatie nového roku súviselo s tragédiou. 30. január sa v
Moravskom Lieskovom niesol naoko v pochmúrnom duchu. V skutočnosti
sa pozostalá, smútiaca obec v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Moravské Lieskové postarala o (ne)dôstojnú rozlúčku so zosnulou
basou. Rozlúčkový akt s fašiangom sa začal pred Obecným úradom,
odkiaľ sa sprievod masiek presunul do Kultúrneho domu. Tu sa masky i
ostatní účastníci zabávali pod taktovkou dychovej hudby Lieskované. 3
najlepšie masky boli na základe potlesku odmenené vecnými cenami. O
polnoci do sály vstúpil smútočný sprievod na čele s farármi, aby prebehla samotná rozlúčka a pochovanie nástroja. Nechýbali vtipné historky o
našich občanoch a ich podarených činoch, zozbierané za uplynulé obdobie.
Nakoľko sa pochovávanie basy vrátilo do našej obce po šiestich rokoch a
len tak sa z kultúrneho kalendára zmiznúť nechystá, veríme, že sa bude
z roku na rok tešiť čoraz väčšej obľube.

Pochová

vanie

BAS

Y
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6. február patril medzi najslávnostnejšie dni miestnej zimy – v obci
sa konal Prvý moravskolieskovský školský ples. Za jeho organizáciu patrí poďakovanie ochotným priateľom, rodičom a zamestnancom
Spojenej školy, pretože práve vďaka nim sa vydarená akcia uskutočnila.
Pomerne rýchlo vypredaná sála Kultúrneho domu a avizovaná skupina
Amysband predpovedali skvelú zábavu. Predpoklad sa naplnil, tancovalo
a spievalo sa do rána bieleho. Sponzorské dary, nádherne vyzdobená sála i
vystúpenie detí boli už len pomyselnými čerešničkami na torte. Snáď budú
pozitívne ohlasy motiváciou pre organizovanie ďalšieho ročníka školského
plesu!
Poriadnej jari sa do nášho kraja toho roku veľmi nechcelo, tradície však dodržiavame radi, a preto sme sa napriek nezaraditeľnému
bezčasiu tešili 16. marca z 3. ročníka Veľkonočných tvorivých dielní.
Občianske združenie Lieskovanky zorganizovalo v Osvetovom dome celodenné
podujatie, na ktorom si miestni obyvatelia mohli zakúpiť veľkonočné dekorácie,
kraslice, vence, drevené či hrnčiarske výrobky z dielní takmer dvadsiatky remeselníkov. Šikovnosť svojich rúk mohli priamo na mieste rozvíjať aj deti Spojenej
školy – Lieskovanky pre ne pripravili veľkonočné vajíčka a možnosť ozdobiť
ich na viacero spôsobov, ale aj medovníky, ktoré deťom nielen chutili, ale po
vlastnoručnom nazdobení aj hrali jarnými farbami. Hojná účasť všetkých generácií opäť dokázala, že Moravské Lieskové má zachovávanie tradícií v obľube a
oceňuje iniciatívy, ktoré ich do života obce vracajú.
Tradičnú kultúru, ale aj nové druhy podujatí pripravuje už teraz Kultúrna komisia aj na zvyšok roku 2016. Dva z chystaných
projektov finančne podporila regionálna Trenčianska nadácia v rámci grantového kola Nové nápady na Váhu. V apríli by mala
komisia spoločne so Spojenou školou pripraviť pre deti prvého stupňa základnej školy nezabudnuteľnú Noc s Andersenom. Podujatie, ktoré sa celosvetovo teší veľkej obľube, sa v Moravskom Lieskovom uskutoční prvý raz a umožní školákom zábavným
spôsobom spoznávať čaro literatúry počas noci, ktorú spoločne strávia v priestoroch školy. Ďalším podporeným novým nápadom je
Lieskovské leto s filmom. Tri večery rozhodené v troch letných mesiacoch budú patriť slovenskej kinematografii. Domáce filmové
klasiky, ale aj novšie snímky s letnou tematikou premietnu organizátori na troch rôznych miestach obce a vy si tak budete môcť
vychutnať kino pod hviezdami s odborným úvodom a jedinečnou atmosférou. Pri príprave priestorov na premietania bude Kultúrna
komisia potrebovať každú šikovnú ruku a hlavu, pripravuje preto niekoľko takzvaných „NSA“ – Nárazových Skrášľovacích Akcií,
počas ktorých svojpomocne urobíme NAŠE Lieskové pre nás všetkých o čosi krajším. Okrem noviniek sa však v prvom polroku
môžete tešiť aj na overené podujatia – stavania mája, druhý ročník jarného turistického pochodu, oslavy Dňa matiek či Dňa detí...
Poďme si spoločne užiť bohatý kultúrny rok v Moravskom Lieskovom!

- Kultúrna komisia

Fašangy, Turíce, Veľká noc príde...
Zimné obdobie a vítanie jari už odpradávna sprevádzali rôzne zvyky a obrady v spoločenskom a v rodinnom živote. Z hľadiska
zvykloslovia fašiangové obdobie trvá od sviatku Troch kráľov (6.1.) a končí „Popolečnou“ stredou, nárečovo zvanej Škaredou.
Po tomto dátume až do veľkonočných sviatkov nastáva pôstne obdobie. Dátum Veľkej noci je pohyblivý a od neho závisí aj záver
fašiangov, ktoré sa končia 40 dní pred ňou. Preto sú fašiangy dlhé alebo krátke a hodnotíme ich ako najveselšie obdobie v roku.
V minulosti sa v tomto období uzatváralo najviac sobášov. V domácnostiach sa skupinky všetkých generácií schádzali pri driapaní
peria, ktoré malo okrem pracovného i zábavný charakter. Všetky zabíjačky končili večerou, na ktorej sa stretla širšia rodina i blízki
susedia. Končili návštevou „celusiek“ (masky) a všeobecnou veselosťou. Medzi spoločenské tradície patrili: voľba mládeneckého
richtára a tiež i prijímanie 18 ročných chlapcov do spolku dospelých mládencov. V spomínanom období je niekoľko významných
dní, na ktoré sa viažu rôzne zvyky. Hromnice (2.2.), Dorotka (6.2.), Blažej a Gregor a posledný fašang. Posledný fašang trval od
nedele do „Popolečnej“ stredy.
Fašiangové obdobie pred rokom 1930 nám priblíži rozhovor s Katarínou Skúpou (narodenou v roku 1909):
„V Moravském Lieskovém v poslennú fašángovú nedzelu bola tanečná zábava. Po zábave chodzila dychovka a aj mládenci s nimi.
Dze mali dziečence, tancuvali s nimi na dvóre alebo na ulici. Jako dze. To bola pre dziečence pocta. Vysoko ich pri tanci vyhadzuvali,
aby narôstli vysoké konope. Mali ze sebú koš, dali im šišék, vajéc a nakonéc na jennom mieste alebo v krčme im upražili škvareliny,
pálené dali a bavili sa.“
Ako vidíme, nespomína maskované sprievody.
Takisto píše Ing. Ján Magál, CSc. (narodený v roku 1920), že chlapci s hudbou po domoch na kopaniciach chodili a v poslednej
chalupe u „Bušóv nad izbú“ z potravín, čo vyspievali, praženicu urobili. Zo získaných peňazí pálenku kúpili a zabávali sa.
Ešte aj Martin Rázus v románe Svety opisuje zábavný charakter fašiangov, ako chlapci po dedine s muzikou chodili. V krčme basu
vínom pokropili a tak fašang ukončili. Ani tu nie je zmienka o maskách.
Naproti tomu v literárnom archíve Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom je záznam z etnografického výskumu
z Moravského Lieskového od Márie Hargašovej (narodenej v roku 1897), že tu v minulosti cez fašang chodili masky v zložení
medveď, muž oblečený za ženu a slamený panák.
Milan Zámečník zo Šancov a Ján Čičko z Plevovca potvrdili pravdivosť ústneho podania o tom, že chodili k nám skupinky
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zo Strání a niekedy až z Korytnej (na zapriahnutom voze alebo na saniach).
Chodili aj s hudbou. Okrem hudobníkov boli všetci obtočení slamenými provieslami. Drevené šable mali okované a ozdobené kovovými zvončekmi. Takými
zvončekmi boli ozdobené aj zapriahnuté kone. Svoje spevy dopĺňali majstrovskými tancami so šabľami. Ján Čičko spomínal, že sa im pri tých tancoch až
iskrilo z okovaných šablí.
Do ich programu patril ešte jeden žartovný prvok. Niektorí chlapci priviedli
mládenca, ktorý sa prehrešil tým, že nechcel tancovať a preto bude potrestaný tak,
že dostane „výprask“. Ak ho však niekto vykúpi, tak výprask nebude. Pravdaže,
vždy ho niekto vykúpil a takto vtipne skupina získala odmenu.
V období môjho detstva (narodená v roku 1933) a mladosti, čo sa pamätám,
nechodili po dedine žiadne a ani maskované sprievody, či skupinky s hudbou.
Po domoch chodil hájnik a hrobár (Štefan Pastorek a Ján Zámečník) s veľkými
drevenými šabľami. Zaspievali, zavinšovali. Pohostili ich a na „ražeň“ dostali kus
slaniny a odmenu v peniazoch. V domoch sa pražili šišky, výborné fánky, krájala
sa pre návštevy vymrznutá slaninka, tlačenka, klobása. Nechýbala ani slivovica.
Počas celých fašiangov poriadali tanečné zábavy, poľovnícke, hasičské plesy.
Veľmi vzácne boli divadelné predstavenia.
Po roku 1980 skupina nadšencov predvádzala pochovávanie basy spojenej
s tanečnou zábavou.
Fašangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha, zima mu bude.
Toto je jedna z fašiangových piesní, ktorou FS Kasanka začínala svoj program pod
názvom „FAŠANKI“. So spevom a tancom s doprovodom harmoniky a tzv. ozembucha na pódiu v kultúrnom dome panovala veselá atmosféra, ktorú umocňovali
masky. Tieto vytočili v tanci aj návštevníkov v hľadisku. Vytočili gazdinú aj dcéry
a museli v tanci vyskakovať až do tla
v očakávaní, že im také vysoké konope
narastú. S fašiangovým programom
doteraz dopĺňajú svoj repertoár. Naposledy v roku 2015.

/r.1994/ - čardáš - vpredu Marián Zelko a
Silvia Malíčková

POTULKY SVETOM
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/1993/ - Traja králi - Anton Zámečník, Jozef
Zámečník, Marián Zelko (zľava)

/r.1995/ - obchôdzka fašiangy - Peter Plesník,
Marián Zelko, Ján Bača, Pavol Černý, Ján Malíček,
Vladimír Malíček, Jozef Zámečník, Gustáv Turiak,
Michal Černý, Anton Zámečník, Peter Palko (zľava)

V snahe o oživovanie tradícií sme fašiangové zvyky zaradili do programu Detskej skupiny
Kasanka. Naučili sme ich piesne, vinše, tance. S fašiangovým programom sa deti predviedli na prehliadke v Trenčianskej Turnej i doma v kultúrnom dome.
Okrem toho prvý raz v roku 1994 sa skupina chlapcov s drevenými šabličkami vydala na
obchôdzku po dedine. Začali v strede obce, kde zaspievali a Gustík Turiak ml. hral na harmonike. Chlapci boli veľmi krásni a radostne sa zhostili svojej úlohy. Vrátili sa vymrznutí,
ale s rozžiarenými tváričkami. Podľa starodávneho zvyku po príchode všetci dostali do
ruky lyžicu, chlieb a praženicu, ktorá im veľmi chutila. Domov si niesli ešte čokoládky,
pomaranče, čo dostali. Mnohí občania tieto obchôdzky hodnotili pozitívne, ale žiaľ, našli
sa aj takí, ktorí situáciu hodnotili ako „žobranie“.

- Elena Drobná

Na výlete po KARIBIKU

Peklo, korytnačia polievka, tráva za euro, Mayovia a zazobanci
Nemôžete sa dočkať leta? Čo tak si trochu tepla, slnka a letnej atmosféry priviesť až spoza Atlantiku? Pozrite
sa, ako to vyzerá v Karibiku. Aký život tu majú ľudia? Myslíte si, že sa tu žije bohatšie alebo chudobnejšie? Tu je
niekoľko postrehov z týždňového výletu po ostrovoch.
Kajmanské ostrovy, patriace Veľkej Británii, majú nulovú nezamestnanosť, pretože
nadmerná väčšina obyvateľov pracuje v cestovnom ruchu, ktorý tu prekvitá a za túto
priaznivú situáciu vďačia aj úspešnému bankovníctvu. Kajmany sú výnimočné aj tým,
že dokážu ryžovať na turistoch s úplnými hlúposťami. Postavili tu jeden domček pri
lávových vyvreninách, odkiaľ môžete približne za dva doláre poslať pohľadnicu z
pekla. Nepochopiteľné, ale záujem ľudí je veľký...
Majú tu tiež farmu s korytnačkami, ktorá je však trocha morbídna. Najprv si môžete
pozrieť všetky bazéniky s najrozličnejšími druhmi, tie menšie si aj chytiť a pohladiť
a nakoniec vám z tejto korytnačky pripravia polievku. Ale tak, ak ste hladní, je vám
jedno.
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Jamajka, v posledných rokoch známa najmä prostredníctvom šprintéra Usaina Bolta,
je raj pre „mampažistov.“ Nik sa tu neponáhľa, lebo vraj nie je kam, autobus s turistami
bežne zastavuje mužík ovešaný marihuanovými listami a ponúka gram tejto drogy len
za jeden dolár. Na otázku, prečo je taká lacná, odpovie: „Lebo u nás je marihuana ako
coca cola.“ Takže na pláži sa vám naskytne pohľad na vysmiatych ľudí vylihujúcich na
piesku a do toho všetkého znie hudba Boba Marleyho.
Naproti tomu sú tu pekne drzé predavačky, ak si náhodou nevšímate ich tovar, začnú po
vás pokrikovať, a keď ignorujete aj to, tak pritvrdia: „Hej, ty, s tebou sa rozprávam!“
Okrem toho vás šokuje mimoriadne bujná fauna a flóra, na ktorú máte z autobusu detailný pohľad. Len pár centimetrov od skla sa z hustého pralesa hojdá na rozsiahlej sieti
obrovský pavúk veľký asi ako päsť. Čiže džungľa ihneď pri ceste.
Ostrov Cozumel, patriaci Mexiku, je plný typických potmavších starých ujov a tiet s hrubou kožou, ktorí vyzerajú ako Indiáni.
Po anglicky vám tu skoro nik nerozumie, čo je pozostatok niekdajšej španielskej kolonizácie. Turisti sem najčastejšie chodia kvôli
ideálnym podmienkam na potápanie a šnorchlovanie. Ochutnať pravú mexickú tequilu je naozaj zážitok, pretože je oveľa chutnejšia
a aromatickejšia ako tie, ktoré sa predávajú u nás v obchodoch. K tomu vyskúšajte čerstvú tortillu s omáčkou podľa vlastného
výberu, ktorú vám domorodá žena pripraví za pár sekúnd a máte Mexiko už aj na jazyku.
Na ostrove sa teplota aj v prvých mesiacoch roka pohybuje okolo tridsať stupňov, čiže je to ideálna destinácia na zohriatie sa v zime.
Príroda je tu nádherná, pláže sú plné paliem a v okolí nájdete aj viaceré pozostatky slávnych Mayov, k tým najznámejším patria San
Gervasio a Tulum.
Bahamy sú tvorené vyše sedemsto ostrovmi a viac ako dvetisícimi koralovými útvarmi. Zo všetkých štyroch navštívených ostrovov majú podľa môjho názoru najkrajšie
zátoky a pláže. Voda je tyrkysovo-modrá, priezračná ako zrkadlo a okolie vyzdobené rôznymi prírodnými dekoráciami. Taktiež je to raj „zazobancov“, pretože sa tu
nachádzajú jedny z najluxusnejších rezidencií. Noc v nich vyjde na približne tridsať
tisíc dolárov. Svoje vilky v zátokách tu majú aj celebrity ako napríklad Nicolas Cage,
Mariah Carrey a vraj aj slovenský podnikateľ Juraj Široký. Ďalej tu nájdete aquapark
s denným vstupom takmer dvesto dolárov, čo je tiež dobrá „šupa.“ Na druhej strane si
však ceny za ležadlá, potraviny alebo suroviny dokážete zjednať na polovicu. A všetku
túto krásu si môžete užiť i keď nemáte na účte milióny.
- Monika Kusendová

AKO SME CHODILI DO ŠKOLY
(prvá šasť)
Škôlka
Do škôlky som začal chodiť v roku 1947. Bola umiestnená v jednej izbe u Sarkócych, v druhej ordinoval MUDr. Ján Krištofík. Na
obed sme chodili domov. Sami. Po obede sme prišli naspäť. Niektorí aj nie. Pani učiteľka sa volala Mária, bola plnšej postavy a mala
hnedé oči. Čítala nám rozprávky, hrali sme sa a občas sme aj spievali. Na začiatku „vyučovania“ a na konci sme sa modlili. Modlitba
bola spoločná, ale katolíci mali ruky dlaňami k sebe a evanjelici mali prsty prekrížené.
Národná škola (prvý až piaty ročník)
Začal som do nej chodiť v roku 1948. Už bol prezidentom súdruh Klement Gottwald, truhlář, teda stolár. Do školy sa chodilo aj
v sobotu, ale vo štvrtok bol tzv. „feriálny deň“, jednoducho povedané - vyučovanie nebolo. Škola bola po celej dedine a na kopaniciach bolo niekoľko „malotriedok.“ Ak si dobre pamätám, bola to Hrubá Strana, Plevovec, Malá Strana a Šance.
I. ročník - 1948/49
Naša trieda bola umiestnená v bývalej Langhoferovej mliekarni, ktorá bola predtým evanjelicou farou - terajší dom osvety. Zariadenie mliekarne tam ostalo, ale bolo zakryté doskami a v zime sme tam odkladali kabáty. Učil nás pán učiteľ Emil Stráňai, ktorý
po prvom polroku musel odísť. Poniektorí sme si aj poplakali za ním. Po ňom prišiel pán učiteľ Juríček, ktorý sa musel priebežne
zmeniť na súdruha. My sme sa začali učiť „Pieseň práce“ a zdraviť „Práci česť“. Naučili sme sa aj čítať, písať a počítať (aspoň
niektorí). Jedinou technickou pomôckou bolo počítadlo. Rusi tomu hovorili “sčot“. Keď som navštívil v roku 1981 Moskvu, „sčot“
ešte hojne používali v obchodoch.
Náboženstvo bolo ešte bežný vyučovací predmet. Keď sme čítali šlabikár vznikali zaujímavé situácie v súvislosti s lieskovským
nárečím. Keď sme sa dostali k písmenu „P“, ktoré bolo ilustrované palicou jeden spolužiak to nečítal ako „palica-P“ ale „čagan-č“.
Učiteľovi dalo veľa námahy presvedčiť ho, že to, čomu sa doma hovorí čagan, je vlastne palica.
II. ročník - 1949/50
Písal sa rok 1949. Naša trieda bola v starej škole, ktorá bola postavená ešte za Rakúsko-Uhorska a teraz je v nej ZUŠ. Učiteľom
bol Juraj Jurčo, riaditeľ Národnej školy, ktorý okrem učiteľa bol aj evanjelickým kantorom a členom (alebo dokonca predsedom)
predstavenstva Úverového spolku, ktorý sa potom transformoval na Slovenskú sporiteľňu. Okrem rôznych predmetov, ktoré boli
predpísané v škole nás naučil narábať s číslami, čo sa hodí ešte aj teraz.
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V tomto roku bolo viacero významných udalostí. Asfaltovala sa cesta cez dedinu. Gazdovia sa báli, že sa im bude „lichva šmýkať“,
no ale tento problém vyriešilo za niekoľko rokov JRD. Za veľkej slávy sa otvorila autobusová linka Přerov – Piešťany za veľkej
slávy aj s dychovkou. Zaujímavosťou je, že šofér, ktorý tú linku otváral, jazdil na nej až do odchodu na dôchodok. Zastávka autobusu bola oproti našej škole. Koncom školského roka sme týmto autobusom boli na výlete „až“ v Piešťanoch. Absolvovali sme
aj kultúrny výlet do Bošáce, do kina, lebo v Lieskovom ešte kino nebolo. Samozrejme cez „Sady“ pešo. Spiatočná cesta sa trocha
zdramatizovala, pretože počas návštevy kina pršalo. Keď sme vyšli z dediny, museli sme sa vyzuť a ísť bosí po blate. Naše papierové
topánočky by to asi neboli prežili, čo veľmi prezieravo odhadol náš učiteľ. Na Záhumní sme si umyli nohy v jarku a obuli topánky.
III. ročník - 1950/51
Ako trieda nám poslúžila bývalá katolícka škola a učil nás katolícky kantor Alexander Bizub. Našim spolužiakom bol aj jeho syn
Anton. Doobeda sme sa učili tak, ako to kázal rozvrh hodín. Zaujímavé bolo najmä poobedňajšie vyučovanie. V jeseni nás zobral do
záhrady na hrušky a jablká. Takto posilneným nám čítal na pokračovanie asi dvadsaťštyri zväzkový román Kája Mařík. No nebolo
to len čítanie, ale dramatizácia románu. Zahral všetky osoby, ktoré tam vystupovali. Prípadné zvuky vyrábal na husliach, ktoré mal
stále na stole ako správny učiteľ.
Tu sme zažili taký malý šok. Jeden spolužiak, ktorý mal brata v USA, priniesol do školy katalóg nejakého amerického obchodného
domu. Anglicky sme nevedeli, tak sme čítali iba obrázky. Našli sme tam nejakú skrinku, ktorá bola pre nás záhadou. Učiteľ nám
povedal, že je to také rádio, v ktorom tých, čo tam rozprávajú aj vidieť. To bolo nad naše chápanie, lebo ani to obyčajné rádio sme
vtedy všetci doma nemali. Dokonca niektorí ani elektrinu. V druhom polroku ho vystriedal Ján Juríček.
IV. ročník - 1951/52
Rokom 1951 sa začala druhá polovica dvadsiateho storočia. Naši nadobudli štvorlampové rádio. Nás privítala ďalšia škola. Budova
sa nazývala „chudobinec“ a bola navrchu tretieho horného konca. Neskôr tam bola telefónna ústredňa nakoniec ju prestavali na
rodinný dom. Boli tam dve triedy - naša štvrtá a v druhej miestnosti asi piata. Našou učiteľkou bola Oľga Adamovičová a čiastočne
Lívia Gregorková, neskôr Dudíková a v susednej triede učila Emília Mičkovicová, potom Uhríková. Tento ročník asi skrýval najviac
romantiky. V jeseni sa cez prestávky chodilo na všetko, čo rástlo na blízkych kríkoch. Nie vždy sa to dalo stihnúť počas prestávky.
Cez zimu sme sa sánkovali dolu horným koncom. Končili sme až za hostincom. Nebezpečenstvo stretu s autom bolo nepatrné.
Autobus išiel okolo obeda a vtedy nebola prestávka. Druhé auto bolo nákladné, čo vozilo do Květnej uhlie. To išlo pomaly a robilo
dostatočný hluk. Zaujímavým predmetom boli ručné práce. Učili sme sa štrikovať, vyšívať a samozrejme šiť. Súčasné bojovníčky
za rodovú rovnosť by sa určite nadchýnali. V susednej triede boli starší žiaci a medzi nimi aj takí, ktorí boli trošku skôr narodení ako
tí ostatní. Títo žiaci dostali za úlohu urobiť pre učiteľky lavičku, na ktorej by si posedeli cez prestávky. Tvorcovia lavičky vymysleli
unikátnu odľahčenú konštrukciu. Na plot pribili latu, na ktorú upevnili zadnú časť lavičky. Vpredu dali do stredu jednu vzperu a
opreli o plot. Keď si obe učiteľky sadli na lavičku bolo dobre. Potom však jedna vstala skôr a tá druhá sa ocitla na zemi. Konštruktéri
sa samozrejme zavčasu popratali.
Raz som dostal plniace pero. Doniesol som ho do školy a všetci si ho chceli vyskúšali. Písať v škole som ním nesmel a naďalej som
namáčal obyčajné pero do kalamára. V tomto roku sme tiež robili pioniersky sľub na vrchu Roh pri Lubine. Ja som bol chorý a preto
som sľub nevykonal, na čo sa zabudlo a prišli na to až neskôr..
(pokračovanie v ďalšom čísle Moravskolieskovského Hlásnika - jún 2016)

- Miroslav Miko

SPOMIENKY
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 14.1.2016 uplynulo 25 rokov, čo Nás
opustil milovaný manžel, otec a deduško
IVAN ŠIMOVEC.

19.2. 2016 to bolo 10 rokov, čo nás navždy opustila pani
VIERA MIKLÁNKOVÁ.

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku,
na tohto vzácneho človeka.

S láskou spomína dcéra Viera s rodinou, synovia
Vlastimil, Štefan a Ľuboš s rodinami a manžel Štefan

Spomína manželka, deti a vnúčatá.

“ Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Vás mal rád, nevie zabudnúť.”
Dňa 15. júla 2016 uplynie 6 rokov, čo Nás navždy opustila naša
drahá mamička, babička a prababička ANNA KRAVÁRIKOVÁ a
dňa 22.2.2016 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, dedko a prededko JÁN KRAVÁRIK.
S láskou spomína dcéra Anna s rodinou.s rodinou.
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Vážení spoluobčania,
Týmto spôsobom apelujem na všetkých majiteľov a
chovateľov psov, aby mali svojich psov zabezpečených, a
tým zabránili ich voľnému pobehovaniu po obci. Každý
z nás by si mal uvedomiť, že pes nie je len miláčik, strážca
a verný priateľ. A i keď si myslíme, že náš pes by nikomu
neublížil, že je prítulný a priateľský, iní ľudia, prípadne
okoloidúci, si to myslieť nemusia, ba dokonca sa ho môžu
aj báť. Častokrát počujeme z rádia či vidíme v televízii,
ako pes zaútočil na ľudí, dokonca i na samotného majiteľa.
Najhoršie sú situácie, keď pes zaútočí na dieťa... Buďme
voči sebe ohľaduplní a myslime nielen na spokojnosť
našich miláčikov, ale aj na spokojnosť spoluobčanov.
Ďakujem za pochopenie, starosta obce Róbert Palko.

VÝZVA OBČANOM
Obec Moravské Lieskové pripravuje obrazovú a textovú
elektronizáciu obecnej kroniky, prístupnej na webe, ktorá
prinesie informácie o našej dediny z čias takmer zabudnutých. Poprosíme ochotných ľudí, ktorí vlastnia zaujímavé historické fotografie a myslia si, že by nemali zostať
zabudnuté, aby kontaktovali obecný úrad. Fotografie si
okopírujeme a originály Vám vrátime.

Dávam
do pozornosti
náš zámer vydať
knižne výsledky
4-ročného bádania
cirkevnej, politickej, spoločenskej
a sociálnej histórie
Moravského Lieskového, Dolného Srnia
a kopaníc Bzince Hrubá Strana.
Obetavých
podporovateľov vydania knihy: fyzické
osoby (jednotlivcov, rodiny), ktoré
prispejú sumou 100,eur a viac, respektíve
právnické osoby
(firmy, podnikatelia)
sumou 200,- eur a
viac uverejníme
v zozname sponzorov
publikácie.

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

- výkopové a zemné práce
- odvoz a dovoz materiálu
- zrovnávanie a úpravy terénu
mail: olah.miro@gmail.com
tel.: 0944 69 66 69
Miroslav Oláh

Night city run Trenčín
ďalší zo série čoraz populárnejších nočných behov sa
uskutoční vo štvrtok 21. mája na Mierovom námestí
o 21:30. Trať je asfaltová s dĺžkou 7, 57 km a súťaží
sa len v kategóriách dospelých (minimálne 16 rokov).
Ak patríte k tým, ktorí chcú prežiť krásny jarný večer
aktívne a urobiť niečo pre svoju kondíciu, viac informácii o 2. ročníku tohto nočného behu nájdete na:
http://www.trencianskypolmaraton.sk/sk/night-run
- Monika Kusendová

V predchádzajúcom čísle ML Hlásnika
sme Vás informovali, že

stomatologická ambulacia

pani MDDr. Barbory Gulovej

bude možno otvorená k 1.3. 2016.
Žiaľ, vzhľadom na viaceré stavebné úkony,
kompletnú inováciu jednotlivých zariadení
(nové kreslo, RTG, ...) a najmä nekončiace
byrokratické formality a povinnosti to nebolo možné.
Ale všetky prípravy a posledné formality sa blížia ku koncu
a veríme, že v priebehu Apríla 2016 Vám bude táto novozrekonštruovaná ordinácia plne k dispozícii :)
DRŽÍME PALCE, aby nenastali už žiadne problémy a ordinácia
bola čím skôr otvorená!

Ordinačné hodiny
Deň
Od
Do
Po
7:00
15:00
Ut
7:00
17:00
St
7:00
15:00
Štv
7:00
15:00
Pia
7:00
13:00
Tel. kontakt bude čoskoro zverejnený na dverách ambulancie
aj internetovej stránke obce
www.moravskelieskove.eu
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