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Naše Lieskové dobieha
stratený čas...

...je to ťažký boj, ale už prináša
prvé ovocie.
KRÁSA SA ZRAČÍ V OKU
POZOROVATEĽA
Už po tretí raz mali všetci
nadšenci pre krásu zachytenú
objektívom fotoaparátu
možnosť zúčastniť sa bienále
amatérskej fotografie, ktorú
vyhlasuje od roku 2012 ...
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NOVÝ JAZDECKÝ
AREÁL V MORAVSKOM
LIESKOVOM
Nachádzajú sa tu vonkajšia
jazdiareň, trávnaté výbehy pre
kone a individuálne padoky
(ohrady), altánok s jazierkom
pre posedenia,...
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EDITORIÁL

STAROSTA PRE VÁS

„Veľké veci nevznikajú z náhleho impulzu, ale
z množstva malých vecí pospájaných dohromady.“
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Vážení spoluobčania,

17. 10. 2016, 18:00, Nové Mesto nad Váhom (MsKS)
Chlieb s maslom

Teplé letné lúče sa príchodom jesennej rovnodennosti pomaly
vytrácajú a chladnejšie dni sú predzvesťou obdobia, kedy sa naša
príroda pomaly chystá na zimný odpočinok. Zdalo by sa nám možno
evidentné, čakať po letných aktivitách a rozmaroch, že nastupuje
smutnejšie obdobie, pri ktorom je menej možností na relax. Práve
však toto obdobie, keď začne zo stromov padať prvé lístie a oni sa
nádherne sfarbia maliarkou prírodou, popretkávané pavučinovými
niťami babieho leta, nadíde čas na dlhé, tak trochu i meditatívne
prechádzky prírodou so sprevádzaním usmievajúceho slniečka.
Chladnejší jesenný vzduch, sprevádzaný vôňou dozretých plodov i
húb by mal byť pre nás pozvánkou do krásnej Lieskovskej prírody.
Jeseň je výborné obdobie na púšťanie šarkanov, cyklistické túry, po
ktorých sa človek vracia domov s dobrým pocitom sviežosti. Pobyt
na čerstvom vzduchu urobí dobre telu aj duši.
Počas letných mesiacov sa aj naša obec posunula o krok ďalej.
Prebehla rekonštrukcia obecného úradu, keď sa nám podarilo nielen skrášliť našu reprezentačnú budovu, ale hlavne stavebným
zásahom dosiahneme úspory nákladov na energiách. Schválením
dotácie na podaný projekt s názvom ,,Zlepšenie triedenia odpadov
v Moravskom Lieskovom” sa priblížime požadovanému európskemu štandardu pri spôsobe likvidácie odpadov.
Stále čakáme na začiatok prác realizácie projektu kanalizácie
a čističky odpadových vôd. Po pridelení dotácie, zabezpečenia
všetkých administratívnych krokov zo strany obce, ukončením
verejného obstarávania na realizátora stavby, musí ešte pred uzatvorením zmluvy s dodávateľom prebehnúť proces kontroly
príslušným riadiacim orgánom. Po vydaní jeho stanoviska môžeme
konečne začať s prácami dlhoočakávaného projektu. Po podpise
zmluvy s dodávateľom, pripraví obec informačnú kampaň vo forme
letákov, spojenú s verejným zhromaždením, na ktorom budú objasnené všetky kroky a zásahy, ktorými budeme prechádzať pri realizácii stavby.
Verím, že sa nám v obci podarí napĺňať svoje plány a postupnou
cieľavedomou systematickou činnosťou pretavenou do konkrétnych výsledkov, nebudeme už len druhou najväčšou obcou v okrese
v počte obyvateľov, ale predovšetkým v životnej úrovni, občianskej
vybavenosti a poskytovaných komunálnych službách. Poprajme si
šťastia, lebo šťastie dokáže viac ako skoré vstávanie.

Divadelné predstavenie s Jurajom Lojom, Braňom Deákom,
Martinom Mňahončákom a Barborou Švidraňovou/Dominikou
Žiaranovou.

ZAUJÍMAVOSŤ...

- Vincent van Gogh

Skončilo sa sladké obdobie ničnerobenia a letných
dobrodružstiev. Znova sme vo víre povinností a učenia.
Čakajú nás nové začiatky, či už v škole, miestnych
športových aktivitách, ale i v kultúrnom živote obce. O
konkrétnych plánoch na nadchádzajúce obdobie sa môžete
dočítať na nasledujúcich stranách.
No v tomto čísle sa predsa ešte na chvíľu vrátime s
nostalgiou späť a pozrieme sa, ako vyzeralo leto v našej
obci. Počas neho ste sa napríklad mohli zabaviť na festivale „Na plný dych“, užiť si letné večery pri premietaní slovenských filmov či poďakovať sa za úrodu na dožinkovej
slávnosti. No leto nepatrilo len zábave, okrem toho sa nám
po úspešnom dokončení stavby domu smútku a schválení
projektu kanalizácie podarilo opäť posunúť o krok vpred
zrekonštruovaním obecného úradu. Koniec leta patril
slávnostnej pietnej spomienke na Slovenské národné povstanie a v podobnom duchu sa niesol aj neskorší výlet do
Žeravíc.
Milí čitatelia, verme, že aj nastávajúca jeseň bude podobne produktívna, ak nie viac. :)
-

Kultúrne podujatia v okolí
8. - 9. 10. 2016, Považany (Kultúrny dom)
Výstava ovocia a zeleniny

Tradičná výstava ovocia a zeleniny, spojená so súťažou o
najkrajšie jablko Považian.

10. 10. 2016, Piešťany (Dom umenia)
Richard Müller – To najlepšie Tour 2016

Známy slovenský spevák spieva svoje najkrajšie balady
v komornej atmosfére.

15. - 27. 10. 2016, Trenčín (OC Laugarício)
Výstava liečivých rastlín

Interaktívna, zážitková výstava liečivých rastlín pre širokú
verejnosť, do 23. 10. aj s poradenstvom

18. 10. 2016, 18:00, Trenčín (Klub Lúč)
Literárne soirée III.

Umelecký večer s čítaniami krátkych literárnych útvarov, doplnených hudobnými a moderátorskými vstupmi.

20. 10. 2016, 18:00, Nové Mesto nad Váhom (MsKS)
Krasňanci
Koncert heligónkarov pod vedením Martina Čerňanského,
známych z TV Šlágr.

21. 10. 2016, Stará Turá (Dom kultúry Javorina)
Kopaničárský jarmek
Obľúbený jesenný remeselnícky trh, venovaný tradíciám
kopaničiarskeho regiónu

10. 11. 2016, Stará Turá (Mestská knižnica)
Čarovný večer so slovenskou rozprávkou
Literárne podujatie pre malé, väčšie i dospelé deti.

24. - 17. 11. 2016, Uherské Hradiště
Dny britského filmu a kultury

Prehliadka určená všetkým, ktorí majú radi britskú kinematografiu a širšiu kultúru.

S úctou starosta obce Róbert Palko

Nálezy z druhej svetovej vojny v Moravskom Lieskovom
29. augusta tohto roku uplynulo už sedemdesiatdva rokov
od vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré bolo
začiatkom oslobodzovania našej krajiny a odtŕhania sa spod
vplyvu fašistického Nemecka. O trištvrte roka neskôr, v noci
na 9. apríla 1945, už veľké oslobodzovacie vojská štyridsiatej
sovietskej armády a štvrtej rumunskej armády prenikli do dedín
v úseku Veľké Bierovce-Krivosúd-Bodovka. Vojská tu zdolali
obranu nemeckých vojsk, prekročili rieku Váh a vytvorili
predmostie (opevnenú časť územia pred mostom na ochranu
prechodu cez rieku) v oblasti Melčíc a Moravského Lieskového,
čo dopomohlo aj k oslobodeniu Trenčína.
V Moravskom Lieskovom sa v rokoch 2014 a 2015 našlo
niekoľko delostreleckých striel a mína sovietskej výroby, ktoré
pochádzali z obdobia druhej svetovej vojny a pravdepodobne i
z týchto bojov. Nálezy však boli zaistené a prevezené do skladu
munície, kde boli následne zničené.

				

- Monika Kusendová
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Kontaktné údaje Obce Moravské Lieskové

Úspešným schválením dotácie z Environmentálneho fondu na projekt ,,ZatepleAdresa obecného úradu Obec Moravské Lieskové
nie obecného úradu a rekonštrukcia
Moravské Lieskové 657
plynovej kotolne v obci Moravské Lies916 42 Moravské Lieskové
kové“ sa obci podarilo, po rekonštrukcii
domu smútku, zveľadiť ďalšiu budovu.
STAROSTA OBCE
Na projekte s cieľom vylepšiť energetickú
hospodárnosť existujúcej budovy boli
Róbert Palko
starosta@moravskelieskove.sk
032/ 285 67 13
vykonané práce podľa projektu: Fasáda
Podateľna
bola obložená dodatočným zateplením
Ing. Alžbeta Vrábliková
podatelna@moravskelieskove.sk 032/ 285 67 15
certifikovaným kontaktným zatepľovacím
Účtáreň
systémom. Všetky okná boli demontované a nahradené oknami s požadovanými
Alena Pastorková
apastorkova@centrum.sk
032/ 285 67 14
teplotechnickými ukazovateľmi. StropReferent, asistent starostu
ná konštrukcia nad podlažím pivnice
Mgr. Natália Malíčková
obec@moravskelieskove.sk
032/ 285 67 11
bola zospodu obložená dodatočným zateplením kontaktným zatepľovacím systéMatrika, evidencia obyvateľov
mom z penového polystyrénu. Strecha na
Viera Bačová
evidencia@moravskelieskove.sk 032/ 285 67 16
časti budovy, nad sobášnou sieňou, bola
Dane, poplatky
zateplená tepelno-hydro-izolačnou zostaIvana Machlová
poplatky@moravskelieskove.sk 032/ 285 67 17
vou s tepelným izolantom. Na budove sa
vyhotovila nová bleskozvodná sústava.
Hlavný kontrolór
Ústredné vykurovanie budovy bolo zmoIng. Martina Švehlová
jurikovam@stonline.sk
032/ 285 67 12
dernizované, vymenené boli všetky tepelJuríková
né telesá (radiátory) a rozvody ústredného
Knižnica
kúrenia. V kotolni sa nahradili jestvujúce
Janka Pastorková
kniznicaml@gmail.com
032/ 285 67 18
málo výkonné zastaralé plynové kotle
za dva nové, výkonnejšie kotle súčasnej
generácie (kondenzačné kotle značky
Buderus). Zrekonštruovala sa dátová infraštruktúra, vyhotovila sa rekonštrukcia telefónnych rozvodov a vychytali sa nedostatky, ktoré postupným opotrebovaním stratili svoju funkčnosť. Veríme, že sa pri návšteve obecného úradu budete cítiť príjemne a
predovšetkým hrdo.
-

Moravské Lieskové 2022 a jeho rozvoj očami mladých architektov
Spolupráca obce Moravské Lieskové a Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je výsledkom snahy vedenia obce o jej rozvoj a ďalšie napredovanie, ako aj Fakulty architektúry, ktorá sa vo svojich zadaniach zameriava na reálne
problémy a potenciály obcí a miest na Slovensku. Je to unikátny projekt prepojenia
praxe so študentským prostredím, prepojením akademickej pôdy s reálnymi problémami našej obce.
Pre tento projekt bolo vybrané pracovisko Ústav urbanizmu a územného plánovania, ktoré formou študentských prác dajú obci
alternatívny pohľad na rozvoj obce a najmä na formovanie jej verejných priestorov. Práce sa budú opierať o strategické dokumenty
obce a vychádzajú z nich a rešpektujúc nielen aktuálny stav obce, ale aj historické aspekty jej vývoja.
Plánovanie verejných priestorov by mal byť participatívny a demokratický proces, preto študenti so svojimi pedagógmi absol-
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vujú v obci Moravské Lieskové intenzívny workshop od 20.
do 23. októbra 2016. Budete mať možnosť oboznámiť sa s ich
prácou a sami navrhnúť, ako by podľa vás obec mala v budúcnosti vyzerať. Termín stretnutia občanov so študentami bude
22.októbra 2016 o 13.00 hod. v Osvetom dome v Moravskom
Lieskovom. Hľadáme nielen historikov a pamätníkov, ktorí si
pamätajú na našu históriu a vedia povedať, kde bol aký mlyn,
námestie, či obchodná zóna, ale radi by sme boli, kebyže prídu aj
mladí občania a podelia sa s nami, čo by v obci chceli mať, čo im
tu chýba, kde by chceli mať námestie a ako by mala naša obec o
pár rokov vyzerať. Účasť na verejných stretnutiach v našej obci
nikdy nebola veľká, veríme, ale že tentokrát prídete a spravíme
si spolu pekné kreatívne stretnutie o tom, ako by naša obec mala
vyzerať. Budeme veľmi radi, keď nás podporíte svojou účasťou
a prejavíte záujem o dlhodobý rozvoj našej obce.
Študenti budú počas workshopu pracovať pod dohľadom trojice
mladých architektov a docentov z Ústavu urbanizmu z Fakulty
architektúry STU. Desiatka návrhov nebude len študentskými
víziami – bude reálnym podkladom pre ďalšie rozvojové projekty v obci. Celý projekt zastrešuje za univerzitu doc. Ing. arch.
Ľubica Vitková, PhD – dekanka fakulty a za obec Moravské
Lieskové Ing. Marián Zelko, predseda komisie rozvoja a
výstavby obce Moravské Lieskové. Projektu sa osobne zúčastní
aj doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., odborníčka najmä na
rozvoj vidieckych sídiel. Študentov koordinuje mladý doktorand
Ing.arch. Ivan Siláči. Workshopu sa zúčastnia aj dvaja architekti
– arch.Michalka a arch.Bradová.

Dotácia z Recyklačného
fondu pre Moravské Lieskové

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

„ Myslím, že práve spôsob plánovania rozvoja obce cez overovacie štúdie, v tomto prípade študentské práce, sú ideálnym
nástrojom pre komunikáciu samospráv s občanmi. V tomto projekte budú mať navyše občania možnosť aktívne zasiahnuť do
tvorivého procesu. Sme veľmi radi, že nás obec Moravské Lieskové oslovila a že nám dôveruje v tak náročnom zadaní“, hovorí
Ivan Siláči, koordinátor projektu za univerzitu.
„Obec Moravské Lieskové a jej nové vedenie si zadefinovalo
novú stratégiu rozvoja obec – projekt Moravské Lieskové 2022.
Som nesmierne šťastný, že sa nám podarilo už veľa vecí a stále
si otvárame nové výzvy jej rozvoja. Musíme sa ale postupne
presunúť o level vyššie a pozerať sa, kam našu obec budeme
smerovať a čo budú jej strategické oblasti rozvoja. A v tomto
si strašne veľa sľubujem práve od študentov. Vyriešili sme staré
resty, ideme budovať kanalizáciu, bez ktorej by žiadny rozvoj nebol a teraz musíme priniesť novú víziu našej obce. Áno, mohli
sme si zaplatiť drahých architektov a skúsiť to s nimi, ale myslím
si, že táto cesta, získať viacero pohľadov ako by naša obec mohla
vyzerať, je lepší a efektívnejší. Študenti sú kreatívni, inovatívni,
majú častokrát iní pohľad na vec a hlavne sú odosobnení, čo
môže byť v našom prípade len plus. Teším sa veľmi na tento
projekt “, povedal Marián Zelko, predseda komisie rozvoja a
výstavby.
Tešíme sa na stretnutie s vami, spoločne s našimi študentami,
22.októbra o 13.00 hod. v Osvetovom Dome v Moravskom
Lieskovom.
Moravské Lieskové – rozmiestnenie zberných hniezd

Obec získala dotáciu vo výške 27 430
EUR z Recyklačného fondu pre projekt s názvom ,,Zlepšenie triedenia
odpadov v Moravskom Lieskovom“.
Spoluúčasť obce pri financovaní projektu je 5% z cieľovej sumy investície.
Hlavným cieľom projektu je v
súčinnosti s ďalšími aktivitami obce
Moravské Lieskové dosiahnuť do
roku 2020 najmenej 50%ný podiel
triedeného zberu odpadov a znížiť
množstvo komunálnych odpadov
produkovaných v obci pod úroveň
180kg na obyvateľa. Posilnením zberových kapacít zlepšíme prístupnosť
triedeného zberu pre obyvateľov,
podnikateľov, ako aj návštevníkov
našej obce. Bude vytvorených trinásť
zberných hniezd, na ktoré sa umiestnia kontajnery na separovaný zber. V
súčinnosti s aktívnou osvetou by sme
chceli dosiahnuť postupné znižovanie
množstva komunálnych odpadov, čo
prinesie obci významné environmentálne (menej nelegálnych skládok,
čistejšie zberné hniezda) a finančné
prínosy (úspora nákladov na skládkovanie odpadu).
-

Plus ďalšie 4 zberné hniezda : Zberné hniezdo Plevovec pri kaplnke, Zberné hniezdo
Šance pri bývalom obchode, Zberné hniezdo Bučkovec Has.Zbrojnica, Zberné
hniezdo Brestové pot.Jednota
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Nový jazdecký areál v Moravskom Lieskovom
Kde sa nachádza?
Jazdecký areál môžete nájsť pri poľnohospodárskom družstve, na konci obce.
Komu patrí?
Priestory patria pánovi Miroslavovi Dobrodenkovi.
O čo ide?
Tento areál je určený pre športové kone a ponúka ustajnenie pre súkromné kone.
Čo všetko je k dispozícii?
Nachádzajú sa tu vonkajšia jazdiareň,
trávnaté výbehy pre kone a individuálne
padoky (ohrady), altánok s jazierkom pre
posedenia, vnútorný a vonkajší sprchovací box pre kone, sedlovňa, kuchynka a
osobný priestor pre jazdcov.

Čo sa ešte pripravuje?
Pripravuje sa krytá jazdecká hala, ktorá by mala byť k dispozícii niekedy v októbri. V budúcnosti závisí od očakávaní
klientov, aké priestory sa ešte dobudujú.
Akým spôsobom sú priestory k dispozícii?
Všetky priestory sa dajú prenajať.
Vedeli ste, že tieto krásne fotogenické zvieratá sa tiež nachádzajú
neďaleko tohto jazdeckého areálu ?! A je ich takmer 200 ks !!!

Koľko to stojí?
Priestory sa dajú prenajať za dvesto eur mesačne.
Na ako dlho si možno prenajať priestor?
Je to individuálne, dá sa na akékoľvek obdobie, závisí od
dohody s majiteľom.
Aká je kapacita jazdeckého areálu?
Jazdecký areál má priestory pre dvadsať koní, momentálne sú tu ustajnené štyri kone, pričom ďalšie dva onedlho
pribudnú.

- Monika Kusendová
Zdroj: Za inf. ďakujem zamestnancom a návštevníkom jazdeckého areálu!

Privítanie nových občiankov a svadby na OcÚ Moravské Lieskové

Lucia Trenčianska - Peter Kulíšek

Jozef Poláček - Ingrid Eckertová

Mgr. Viera Bátorová - Ing. Dalibor Uhrík

6

Z DIANIA V OBCI

SEPTEMBER 2016

CIRKEV

zľava: Denis Kucek, Natália Valachová, Filip Adámek a Matej Mikláš

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

zľava: Nikolas Kožuch, Jakub Bača, Martin a Sofia Romančíkoví

Martin Filipek

MATRIKA za obdobie 06/2016 - 09/2016
Noví občiankovia
Sofia a Martin Romančíkoví
Filip Adámek
Melánia Hrúzová
Viola Peniašková
Peter Kukuča
Klára Černá
Natália Valachová
Matej Mikláš

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Petr Mikláš – Monika Kolajová
Ing. Michal Dadík – Ing. Janka Straková
Jozef Poláček – Ingrid Eckertová
Ing. Dalibor Uhrík – Mgr. Viera Bátorová
Peter Kulíšek – Lucia Trenčianska
Ing. Juraj Mitana – Erna Essyyani Saragih
Jozef Mičo a Miriama Michalcová
Pavol Černý a Silvia Šimovcová

Životné JUBILEÁ

Opustili nás...

70 rokov
Jaroslav Ikáš
Anna Čerpalová
Zdenka Dedíková
Vlasta Klučárová

85 rokov
Viera Pastorková
Emília Šimovcová
Emília Sýkorová
Lívia Dudíková

75 rokov
Vladimír Chmulík
Vladislav Mikulec
Jozef Hornáček
Helena Chmulíková
Emília Dedíková

90 rokov
Emil Nešťák
Anna Drobná

80 rokov
Mária Havalcová
Emília Uhríková

Linda Poláčková

Emília Kucková – 89
Anna Dedíková – 85
Dušan Magál – 48
Martin Pastorek – 68
Albert Čermák – 57
Rudolf Gulán – 73
Jozef Juran – 70
Viera Pastorková – 85
Emília Černá - 92

92 rokov
Emília Revayová
Emília Černá
93 rokov
Mária Malíčková

V minulom čísle ML Hlásnika sme
nesprávne označili mená na fotografii
z privítania našich nových občiankov.
Ospravedlňujeme sa a dodatočne
pridávame fotografiu so správnym
popisom.

Sme zodpovední za svet, v ktorom žijeme!
Dnes je mnoho ľudí, ktorí sa stotožňujú s názorom, že naša Zem, príroda, rastlinstvo, živočíchy i ľudia – to všetko vzniklo
samovoľne, len súhrou náhodných okolností. Kto sa naopak priznáva ku kresťanskému svetonázoru, teda, že celý vesmír a jeho
vznik boli vopred premyslené, ten je krásou všetkého vôkol nás privádzaný do úžasu.
Mnohokrát nám akosi ani neostáva čas, aby sme žasli nad tým, čo vidíme v prírode, sme príliš zaneprázdnení prácou, starosťami
alebo celkom inými vecami. My kresťania popri obdivovaní umnej krásy a dômyselnej cieľuprimeranosti živej i neživej prírody
každoročne na jeseň máme ešte jeden dôvod ku dojatiu – je ním sviatok Poďakovania za úrody zeme. Je správne ďakovať v prvom
rade Pánu Bohu za to, čo sa na poliach urodilo, i keď aj človek vkladá do pestovania a chovania mnoho práce, námahy aj umu. Bez
Božieho požehnania by bola naša práca absolútne bezvýsledná. Presvedčili nás o tom tohtoročné jarné mrazy, ktoré sa postarali o
predčasný „zber“ väčšiny ovocia v našom chotári. Bez Božieho požehnania by sme nemali ani pôdy, ani slnka, ani dažďa. Bez Božej
milosti by sme nejestvovali ani my, ani Zem, ani vesmír. Povedané inak – od Pána Boha sme absolútne závislí, či si to už uvedomujeme, či nie.
Nábožný žalmista v Biblii píše: „Hospodinova je zem i to, čo ju napĺňa.“ Božie sú teda aj všetky hmotné veci, ktoré nás obklopujú.
To si neraz neuvedomujeme a správame sa značne koristnícky. Práve preto nás sviatok Poďakovania za úrody nástojčivo upomína,
aby sme si uvedomili, že nič sme si na tento svet nepriniesli, ani si nič neodnesieme. Jedine zodpovednosť za to, kým sme boli. Ani
nám by sa predsa nepáčilo, keby sme niekomu zverili časť nášho majetku a on by nám ho spreneveril, či nešetrným používaním
úplne zničil. Vďačnosť za tohtoročnú úrodu polí, záhrad, lúk, chlievcov, kurníkov, zajačníkov je pre nás zároveň mravným imperatívom, aby sme prírodu – Božie stvorenstvo nepľundrovali, ale zmysluplne zveľaďovali pre budúce generácie. Ako? Napríklad aj
tak, že si už nebudeme trestuhodne zamieňať Klanečnicu za súkromnú výlevku žumpy, že nám nebude zaťažko domáci odpad zo
záhrady kompostovať a nie spaľovať spolu s gumou, plastmi. Takáto zodpovednosť sa prejavuje i tým, že zanecháme pytliactva,
oželieme túžbu mať plodiny čo najväčšie a najpočetnejšie a prestaneme rozšafne používať všakovaké postreky a hnojivá. A v
neposlednom rade, odstavíme auto a začneme využívať oveľa viac autobusy, vlaky, bicykel, najmä však vlastné nohy. K tomu nám
všetkým Pán Boh pomáhaj!
- ThDr. Peter Maca, ev. farár, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
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... aby prinášali ovocie
Nastali opäť jesenné dni, prišiel september a naše pohľady sa akosi prirodzene obracajú ku školským zariadeniam - materským
školám, základným školám, stredným školám či univerzitám. Začíname viac premýšľať nad témami, ktoré súvisia s rastom, dospievaním a dozrievaním.
Každý človek má dozrievať do takej ľudskej a duchovnej zrelosti, aby jeho skutky boli dôkazom jeho dospelosti. Za jeho skutkami
má stáť životná skúsenosť, osobnosť človeka a praktická múdrosť. Aj sv. Pavol charakterizuje dospelosť ako rast a napredovanie.
V liste Korinťanom píše: „Keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď
som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby” (1 Kor 13, 11).
Mnohokrát nám príroda, ktorej sme súčasťou, poskytuje impulzy ako lepšie pochopiť zákonitosti rastu a dozrievania. Predstavme
si mladý stromček, jabloň. Zasadili sme ju do svojej záhrady. Ona pomaly rastie a my čakáme, kedy zakvitne. Prejde rok, dva a
jabloň nezakvitá. Čerpá živiny zo zeme, rastie, ale je planá, neprináša ovocie. Čakáme márne na jej kvety. Príde ďalšia jar a my
vidíme, že jabloň má púčiky, pomaly zakvitá. Je to pre nás radosť pozerať na zakvitnutú jabloň. Tešíme sa na ovocie. Ale aké sklamanie. Jabloň síce zakvitla, ale kvet opadol a jabloň nezarodila. Znova prejde rok. Jabloň znova zakvitla a my sa pýtame: zarodí? A
aká je to radosť, keď neskoršie vidíme, že jabloň bude mať aj úrodu. Vtedy sme šťastní a povieme si: dobre, že sme tú jabloň zasadili.
Takáto zasadená jabloň je obrazom nášho biologického života. Človek od narodenia prijíma potravu, aby sa fyzicky vyvíjal.
V dospelosti dosiahne svoju výšku a váhu. Na určitú dobu je telesne stabilizovaný. Je ale toto zmyslom nášho života? Dosiahnuť
svoju váhu a svoju výšku? Určite nie!
Zakvitnutá jabloň je obraz našich duchovných a rozumových schopností. Človek okrem potravy postupne prijíma aj duchovné
„pokrmy”. Študuje, získava informácie, stáva sa inteligentným primerane ku svojim schopnostiam. Rozvíja svoje duchovné mohutnosti. Učí sa žiť svoj vzťah s Bohom v modlitbe, vo sviatostiach, v každodennom živote, aby dorastal do komplexnej bytosti, ktorá
nezanedbáva žiadnu časť svojej existencie.
Jabloň prinášajúca úrodu je obrazom človeka, ktorý už „dozrel”. On už prináša „ovocie” dobrého života. Robí šľachetné skutky.
Vie, čo môže dokázať. Vie, na čo si musí dávať pozor. Vie, čo to znamená žiť ako dokonalý človek - kresťan. Byť úplným, dokonalým človekom, kresťanom znamená rásť, dozrievať a prinášať ovocie. Nech sa nám to skutočne darí...
- Eduard Lazo, farár

Nový školský rok v našej škole

Deviataci 2015/2016
Do nového školského r.2016/2017 sme vstupovali pre nepriaznivé
počasie v troška netradičnej réžii - príhovor pani riaditeľky a pána
starostu si žiaci a zamestnanci školy vypočuli v školskom rozhlase.
Radosť a očakávania malých prváčikov nepokazili ani mraky či
dažďové kvapky. Na chodbe v nadstavbe školy vedenie školy, pán
starosta a deviataci privítali 32 nových žiačikov, ktorí v sprievode
rodičov pod vedením pani učiteliek triednych zasadli do svojich
prvých školských lavíc. V tomto školskom roku bude pracovať
194 žiakov základnej školy a 4 žiaci, ktorí sú uvoľnení na štúdium
v zahraničí. Materskú školu od septembra navštevuje 63 detí, v
základnej umeleckej škole budú vzdelanie získavať v individuálnom štúdiu 64 žiaci a v skupinovom štúdiu 75 žiaci. V ZUŠ aj
naďalej pokračujeme v cezhraničnom projekte. Veríme, že sa nám
bude všetkým dariť a tento výnimočný rok, kedy si pripomíname
60. výročie založenia školy, bude pre všetkých úspešný. Pri tejto
príležitosti pripravujeme pre rodičov, občanov a priateľov školy
Deň otvorených dverí – o jeho presnom termíne budete včas informovaní a na pôde školy srdečne vítaní!

Prváci 2016/2017
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ZO STARÉHO NOVÉ
Nie je umenie kúpiť nový nábytok, ale je umenie zo starého urobiť nové. Na túto nie ľahkú úlohu sa vrhli žiaci
našej školy. „Vyhrnuli si rukávy“ a pustili sa do renovácie starých lavíc. Využili svoju fantáziu a pomocou farieb
a štetcov oživili vzhľad opotrebovaných lavíc. Zachytili na nich rôzne príbehy, či prírodné scenérie - lúky,
vodopády. Žiaci sa pohrali s farebným prevedením lavíc a vďaka nim staré lavice dostali nový, farebný a veselý
nádych.

Pani Adamicová znova medzi deťmi
Dňa 13. 9. 2016 zorganizovala základná škola akciu, prostredníctvom ktorej sme chceli oživiť históriu života našich
starých mám. V škole sme mali možnosť privítať vzácnu
návštevu, výnimočne tvorivého človeka – pani Adamicovú,
a pre mnohé veci zanietenú pani učiteľku Hargašovú. Bývalé
pani učiteľky, ktoré niekoľko desaťročí dokázali vštepovať
múdrosť života deťom, neučili len podľa učebnice, ale vedeli
i pohladiť detskú dušu, utrieť nejednu detskú slzičku. Tieto
dve charizmatické dámy si urobili čas a v jedno septembrové
dopoludnie nám (pedagógom, žiakom, ale aj obyvateľom z
okolia) prišli porozprávať o tradíciách našej obce a blízkeho
regiónu. Pani Adamicová, majsterka ľudovej umeleckej výroby, dokázala z kúska konopného plátna vytvoriť umelecký
textilný výrobok. Predviedla nám rôzne techniky spracovania
konope a zaujímavým rozprávaním upútala pozornosť nielen
starších, ale aj mladších poslucháčov. Porozprávala zaujímavé príbehy, ktoré my v dnešnej, uponáhľanej dobe môžeme len závidieť.
Dozvedeli sme sa všetko o konopnej niti, od zasiatia semienka konopy, cez výrobu konopnej priadze, až po tkanie plátna tak, ako
sa to v našich podmienkach robilo od nepamäti. Žiaci spoznali, čo sú a na čo slúžili „podchlebáky“ a rozprávanie pani Adamicovej
malo podľa nich len jedinú chybu - že muselo skončiť. Veríme preto, že ju budeme môcť opäť u nás v škole privítať a mať možnosť
obdivovať jej práce či započúvať sa do jej krásnych príbehov. Ďakujeme pani Hargašovej za sprostredkovanie tohto výnimočného
dňa a pani Adamicovej za čas, ktorý nám venovala! Aj vďaka nim neupadnú naše tradície do zabudnutia.
- Spojená škola

GROUP Fitness cvičenie v Moravskom Lieskovom
V minulom čísle nášho Hlásnika sme v krátkosti spomínali skupinové cvičenie v priestoroch Relax centra
Moravské Lieskové. V období mesiacov jún – júl 2016 sa mohli naše cvičiteľky zapojiť do rokmi pretrvávajúceho projektu „Do Formy,“ kde im bol vypracovaný cvičebný a stravovací plán, ktorého účelom nebola len
zámerná strata zvyšných kilogramov, ale hlavne snaha o dodržiavanie zdravého životného štýlu a odstránenie či
už zlých cvičebných, ale aj stravovacích návykov.
Do projektu sa celkom zapojilo 24 cvičiacich, z ktorých mnohé dosiahli a naďalej dosahujú výborné výsledky.
Nie je to len o tvrdej práci a disciplíne, ale predovšetkým o endorfínoch, ktoré pri skupinovom cvičení naberáme
a o tom laicky povedanom „stretávaní sa podvečer za účelom spravenia niečoho dobrého pre zdravie“. Doba
je uponáhľaná a my častokrát zabúdame na banálne veci, ako je venovať si raz za čas hodinku a ponaťahovať
stuhnuté svalstvo, ktoré je dlhodobým sedením alebo státím poskracované.

Naše hodiny sú vedené kvalifikovanými inštruktormi, s ktorými sa nebudete nikdy nudiť
Pondelky sú už tradične venované dynamickej ZUMBE, kde
vás čaro latinskoamerickej hudby a moderné trendy MTV prinútia k akémukoľvek pohybu . Lektorkou je už viac ako šesť rokov
naša Danka Križanová, ktorá je certifikovaným inštruktorom
viacerých stupňov Zumby a je vždy pripravená vás naladiť na
tú správnu nôtu.
Utorky a stredy sú venované hodinám aerobiku, kde si
môžete vyskúšať zlepšenie telesnej kondície pomocou kardiovaskulárneho cvičenia, vylepšenie držania tela a ohybnosti či
uvoľnenie chrbtového svalstva, a to všetko pomocou váhy vlastného tela, prípadne s cvičebnými pomôckami – loptami, tyčami...
Spomínané hodiny sú pod taktovkou Mgr. Silvie Malíčkovej,
ktorá vedie tieto hodiny už 15 rokov a patrí medzi medzinárod-

ných certifikovaných inštruktorov s viacerými licenciami (MTV
Dance Aerobik, Body Styling, Jóga, Stretch, Overball, Fitball,
Box, TRX...).
V prípade záujmu vás kedykoľvek radi čakáme na našich hodinách, kde je potrebné si priniesť pohodlnú cvičebnú obuv, tekutiny a hlavne dobrú náladu s úsmevom.
Tešíme sa na Vás!
Pondelok 18:00 hod. Zumba s Dankou
Utorok

18:30 hod. Aerobic mix so Silviou

Streda

18:30 hod. Stretch body (Kalanetika) so Silviou
- Team Group Fitness Moravské Lieskové
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TJ ISKRA Vás pozýva do novej futbalovej sezóny 2015/2016
Rozbiehame sa do nového súťažného futbalového ročníka jeseň 2016/2017.

Nábor chlapcov a dievčat
na futbalové tréningy:
Má vaše dieťa záujem hrať futbal?
Ak spĺňa vekový limit 5 až 10 rokov,
môžete ho priviesť na tréning každú
stredu a piatok od 16-tej do 18-tej
hodiny na futbalové ihrisko.
V nastávajúcom zimnom období
potom pohybové aktivity a tréningy
presúvame v závislosti od počasia do
telocvične základnej školy.
Teší nás, že do tejto sezóny sme vstúpili
so štyrmi vekovými kategóriami:
1. Muži (8. liga NM)
tréner Peter Nešťák
2. Dorastenci (6. liga Juh)
tréner Peter Nešťák
3. Starší žiaci (5. liga B)
tréner Vladimír Moravčík
4. Prípravka (TN JUH )
tréner Jozef Uhrík,
tréner Milan Zámečník

Plány do najbližšej budúcnosti

Do konca roka by sme chceli s podporou našej obce dorobiť i ochrannú sieť za bránkou na druhej strane ihriska a vyrovnať väčšie
nerovností na ihrisku v „šestnástke“.
Snažíme sa postupne rozvíjať aktivity našej TJ ISKRA Moravské Lieskové a pripravovať seriózne podmienky na rozvoj športu a
futbalu obzvlášť v našej obci. Preto je vítaná akákoľvek pomoc zo strany občanov, rodičov, potenciálnych sponzorov, partnerov,
trénerov, asistentov trénerov.
Teší nás hlavne práca s našou budúcnosťou, ku ktorej nepochybne patria deti v jednotlivých vekových kategóriách až po družstvo
mužov.
Ďakujeme všetkým za podporu v našej činnosti!
Sme radi, že Vás môžeme i týmto spôsobom pozvať na zápasy,
ktoré sa odohrajú počas jesenných 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.

Kde sa o nás môžete
dozvedieť viac ?
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.

Deň

Dátum

Dospelí 8.liga NM

nedeľa

21.8.2016

Beckov

V 14:00

nedeľa

28.8.2016

Považany

D 17:00

štvrtok

1.9.2016

nedeľa

4.9.2016

sobota

10.9.2016

nedeľa

11.9.2016

štvrtok

15.9.2016

sobota

17.9.2016

nedeľa

18.9.2016

sobota

24.9.2016

nedeľa

25.9.2016

sobota

1.10.2016

nedeľa

Dorast 6.liga JUH

Nová Bošáca V 16:00

Starší žiaci 5.liga B

Horná Streda

D 10:30

Beckov

V 17:00

Potvorice

V 10:30

Podolie

D 10:30

Turá Lúka

D 17:00

Prípravka JUH 1
Turnaje

Bošáca
Hôrka n/V

D 16:00

Podolie-Očkov D 10:30
Brezová p.Brad. V 12:30

Hrachovište

V 15:30

Potvorice

D 15:30

2.10.2016

Modrová

V 15:00

nedeľa

9.10.2016

Stará Lehota D 15:00

sobota

15.10.2016

nedeľa

16.10.2016

Lubina

V 14:00

nedeľa

23.10.2016

Brunovce

D 14:00

nedeľa

30.10.2016

Lubina Kop. V 14:00

V 9:00

Bzince p.Javor. V 9:00
Modrová

V 13:00
Čachtice

Bzince p.Javor.

D 12:30

Brezová p.Brad. V 10:30

Horná Streda

V 15:00

Pobedím

Potvorice

D 12:00

Bzince p.Javor. V 9:30

Trenč.Bohusl.

V 14:00

Kočovce

D 11:00

Krajné

V 11:00

V 10:30

Hrádok-Lúka

V 11:30

Nová Ves n/V

D 9:00

V 9:00

Mor. Lieskové D 9:00

- TJ ISKRA TÍM - „bavíme sa spoločne futbalom” - poslanec a člen výboru TJ Iskra Ing. Milan Zámečník
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Festival „Na plný dych“ už po tretíkrát...

Čas plynie rýchlejšie ako voda, keď si uvedomíme, že už sú to takmer 3 mesiace od dlhodobo očakávaného festivalu „Na plný dych“
v Moravskom Lieskovom. Hektické obdobie od marca až po bezprostredných pár dní pred festivalom a po festivale nám priniesli
niekoľko zaujímavých, poučných, ale aj vtipných situácií a poznatkov. Tento
rok sa môžeme pochváliť dvoma festivalovými novinkami: jednou z nich je
nadokrytie celého festivalového areálu veľkoplošným stanom 50×20 metrov
a tou druhou sekundárne pódium pre účinkovanie folkloristov. Najviac nás
však potešilo počasie - tento rok nám boli dopriate teplé slnečné lúče po dvoch
chladných ročníkoch, práve v momente, keď sa podarilo prenajať celoplošný
stan, ktorý by chránil návštevníkov pred zimou a dažďom. Ale neľutujeme, stan
ochránil návštevníkov aj pred ostrým slnkom. Prvý deň dvojdňovej festivalovej
nádielky začal presne o 17:00 úvodnou fanfárou. Moderátorská dvojica, starosta obce a hlavný organizátor otvárajú festival a vítajú takmer najväčší počet
návštevníkov za 3 roky existencie festivalu. Prvé tóny Vištučanky potešili
oči,
aj uši divákov,
najmä keď si vypočuli
krásny hlások malej
talentovanej speváčky.
Vištučanku vystriedala Javorinka, nielen s pohľadnými ženskými krojmi, ale aj
ich nositeľkami. Na rad prišla domáca Bučkovanka, ktorá sa prihovorila známym repertoárom s novými perličkami a ako prvá roztancovala návštevníkov.
Čerešničkou na torte piatkového večera bola Mistříňanka, na ktorej príchod
sme si trošku počkali, ale stálo to za to a na svoje si prišli ako návštevníci, tak
aj my, organizátori! O druhej hodine ráno doznievajú posledné tóny muziky a
všetci sa ponáhľajú k spánku, aby nabrali nové sily do ďalšieho dňa.
Sobotňajší program otvára prvá dychová hudba, Kameníkovi muzikanti,
počas ktorých vystúpenia k nám zavítal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem značnej finančnej podpory nás počastoval aj pochvalnými slovami za šírenie kultúry v kraji a k našej veľkej radosti, prisľúbil pomoc aj v ďalších ročníkoch.
Lahodné tóny moravských skladieb v podaní Kameníkových muzikantov
rozprúdili sobotňajšiu náladu. O lahodné tóny sa postarala nielen táto kapela,
ale aj výborný zvuk v zastúpení Petra Šímu, štúdio Musae Polymnia. Ďalšia
v poradí vystúpila domáca dychová hudba Lieskované v novom pohodlnom
šate, so staro-novou zaskakujúcou speváčkou, ktorá aj napriek obavám len potvrdila, že spievať sa nedá zabudnúť ani po niekoľkých rokoch. Aj dychová
hudba Vacenovjáci bola z tých, ktoré podali jeden z najlepších výkonov. Drietomanka, naskočila do rozbehnutého vlaku a dostala návštevníkov do varu
pred očakávanou hviezdou tohto večera, Moravankou. Kapela predviedla
krásny koncert plný dobrého, tradičného „moravankovského“ repertoáru. Veríme, že tí, čo poznajú Moravanku a vnímajú ju ako ikonu dychovej hudby,
si určite prišli na svoje. Perličkou tohto ročníka bolo aj zosúladenie dvoch
folklórnych zložiek – folklórnej skupiny Kasanka a úplného nováčika na festivale - ľudovej kapely Huncúti. Zahrnutie oboch vystupujúcich do programu
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prinieslo pestrosť a pozitívne ohlasy u návštevníkov. Moravanka ukončila
svoje koncertovanie o 2:10 ráno. Pre návštevníkov koniec festivalu, pre organizátorov a tím pomáhačov šichta upratovania pred sebou. Úspešné dva
dni pre návštevníkov znamenajú približne deväť mesiacov tvrdej práce organizátorov. Čaká nás zopár týždňov „off mode“, ale keďže jedným z našich
cieľov je každý rok niečo zlepšiť, už čoskoro začneme opäť fungovať „Na
plný dych“! Vďaka Bohu, všetkým partnerom, pomáhačom, elektrikárom,
moderátorom, vystupujúcim hosťom, zvukárom, slečnám, ktoré maľovali
na tvár, cateringovému tímu, návštevníkom a všetkým, ktorí dopomohli k
výslednému priebehu, z pohľadu organizátorov, asi najlepšieho festivalu.
Tak dovidenia o rok! Nech žije „Na plný dych“ 2017!

- B.S.B.A. Monika Múdra

Lieskovské kultúrne leto
Moravské Lieskové si pomaly, no o to istejšie zvyká, že jeho kultúrny život patrí medzi najintenzívnejšie v okolí. Najhorúcejšie
ročné obdobie v tomto smere nebolo výnimkou, skôr naopak – prinieslo aj niekoľko noviniek, kultúrnych akcií, aké sme doma ešte
nemali!
Jednou z takých bolo Lieskovské leto s filmom. Projekt, ktorý
finančne podporila Trenčianska nadácia v rámci grantovej výzvy Nové
nápady na Váhu, priniesol do obce trojicu premietaní. Prvé dve z nich,
počas ktorých boli premietnuté klenoty z archívu Slovenského filmového
ústavu, filmy Zmluva s diablom (1967) a Medená veža (1970) spolu s krátkymi predfilmami (Štyri a Tatry mystérium) bojovali s nepriazňou počasia
a tým pádom aj s nepriazňou lenivého lieskovského publika. Našťastie,
skutoční filmoví fanúšikovia a fanúšičky si cestu do kultúrneho domu našli
aj cez zopár dažďových kvapiek a keďže sa viacerí a viaceré objavili na
všetkých troch premietaniach, snáď neľutovali. Augustové premietanie sa
už tešilo príjemnej účasti aj skvelému počasiu, film Marhuľový ostrov spolu s predfilmom Štefan sme teda premietli pod sľubovanými hviezdami na
bučkovskom amfiteátri. Prvý ročník Lieskovského leta s filmom naznačil,
že sa v obci nájde publikum pre filmové umenie, do budúceho roka už organizátori premýšľajú o pozmenenej forme podujatia.
Prvý ročník má za sebou aj multižánrový hudobný festival
Záhrada , ktorý sa síce uskutočnil v susednom Dolnom Srní,
no ktorého organizátorský tím tvoria zo značnej časti obyvatelia
Moravského Lieskového. Názov si požičali od obľúbeného slovenského filmu prvej polovice deväťdesiatych rokov a v jeho letnom a srdečnom duchu zostavili pestrý program, pozostávajúci z
koncertov miestnych i „cezpoľných“ kapiel. Okrem nich sa mohli
v horúcu sobotu 18. júna návštevníci osviežiť aj v stánkoch s
viac či menej tradičným občerstvením alebo uľaviť svojmu telu
masážou. Júnový dátum najbližšieho ročníka oznámia organizátori podľa vlastných slov ešte tento rok a na srnianskom futbalovom ihrisku znova bez bariér a megalománie ponúknu poctivú
muziku a číru radosť z nej.

Dožinková slávnosť nebola novinkou, pomyslený „reštart“

tejto tradície prebehol vlani a ďalší ročník naň úspešne
nadviazal. Poďakovanie za tohtoročnú úrodu sa uskutočnilo
v druhú augustovú sobotu na Bučkovci. Dožinkový veniec už
tradične odovzdávala FSk Kasanka, ktorá pripravila zaujímavé
pásmo dopĺňané spevom i tancom. Na celé popoludnie boli pripravené ukážky mlátenia na starej mláťačke a nechýbal ani druhý
ročník súťaže o najlepší tradičný koláč. Víťazkou ľudového hlasovania sa stala pani Dedíková, ktorej týmto srdečne gratulujeme!
Novinkou aktuálnych Dožiniek bola výstava historických fotografii s poľnohospodárskou tematikou, pri ktorej si nejeden z prítomných zaspomínal, či našiel svojich rodičov alebo prarodičov.
Do tanca hrala DH Lieskované a DJ Kyslík, ktorý zabezpečoval
príjemnú zábavu do neskorých večerných hodín.
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Lieskovania sa na sklonku leta dočkali aj svojej prvej súťaže vo varení gulášu! A mala dokonca úspech, aký možno málokto
očakával - prihlásilo sa do nej 14 družstiev priamo z našej obce či neďalekého okolia. Od rána, 10. septembra 2016 v celom areáli
Kolkárne rozvoniavala smažená cibuľka, medzi jednotlivými
družstvami panovala priateľská atmosféra a veselá nálada.
Počasie prialo tiež a hudbou spríjemňovala deň Zámecká
pětka, domáca skupina Gipsy Tyson a Andrej Depeš. Keď
sa podvečer začali ochutnávať guláše, iste nikomu netrvalo
dlho nájsť si svojho (možno nejedného) favorita. Víťazstvo
však mohlo patriť len jednému tímu a v prípade prvého
ročníka Moravskolieskovského kotlíka ním bol
tím „Švagrovci“, ktorému k zisku hlavnej ceny – kotlíka –
úprimne blahoželáme! Zábava pokračovala do neskorých
nočných hodín a všetkým organizátorom, sponzorom i hojnému počtu návštevníkov patrí veľká vďaka! Zabudnúť ale
pri nej nesmieme ani na brigádu, ktorá podujatiu predchádzala a počas ktorej sa skupina šikovných dobrovoľníkov postarala o vyčistenie bývalého bazéna a jeho okolia. Obdiv a vďaka im patria
nielen za odvedenú prácu, ale aj za potvrdenie faktu, že sa u nás doma nájdu osoby, ktoré nezištne a ochotne venujú čas, fyzické či
psychické sily zlepšovaniu kvality nášho spoločenského života. Inšpirujme sa a spájajme sily naďalej!
- Kultúrna komisia

Vojna v ľudových piesňach a príbehoch (druhá časť)
Prešli tri storočia. Po celý ten čas vládol v našej krajine chaos. Po skončení tureckých nájazdov ju ničili náboženské rozpory. Zbrane
rinčali na mnohých bitevných poliach, muži hynuli vo vojnách. Všetkých sužovala bieda a hlad. Ľudia zomierali na následky moru
a iných epidémii...
Posledná cholera zachvátila náš kraj po krátkej rakúsko-pruskej vojne v roku 1866, ktorá sa skončila porážkou Rakúska. Vtedy
Benekova porazená armáda postupovala zrýchleným pochodom aj cez lieskovskú dolinu. Cholera, ako následok tejto vojny, zachvátila celú trenčiansku župu. Prvý zomrel jeden kopaničiar z Bošáce, ktorý bol navštíviť zaťa na Morave raneného v bojoch, a odtiaľ
doniesol chorobu, čo sa rýchlo rozšírila. V roku 1912 pri prestavbe rímskokatolíckeho kostola odkryli veľmi veľa ľudských pozostatkov. Pripomínalo to hromadný hrob. Boli to obete tejto cholery? Alebo následky bojov? Ktovie, pravdu sa už asi nik nedozvie...
A ocitáme sa na prahu dvadsiateho
storočia:
„Smutné časy nastávajú, bude vojna, bude
vojna, budeme rukuvat, budeme rukuvat
do Komárna.“
Neubehlo ani dvadsať rokov odvtedy,
čo tiahlo pruské vojsko cez našu dolinu,
rozozvučali sa zvony v celej krajine i na
oboch našich kostoloch, aby ľuďom oznámili začiatok novej vojny. Tá sa pokladala
za jednu z najväčších tragédií v histórii
ľudstva a do dejín sa zapísala ako prvá
svetová vojna.
I keď vojnové vrenie nezasiahlo priamo
našu krajinu, aj naša dolina, ako ostatné
kraje, platila vojnovú daň nielen hmotne,

ale aj na ľudských životoch. Ľudia doma
strádali v nedostatku, muži trpeli a hynuli
na bojiskách v Rumunsku, v Rusku, na
Balkáne a v Taliansku:
„Široko, dalako talianské pole,
v kerem odpočíva potešenie moje.
Keby som poznala italský chodníček,
naščívila by som milého hrobíček.
Milý mój, milý mój, kerý je hrobek tvoj,
ohlás sa mi, dze si, poznám ta po hlasi.
Milá má, milá má, dze si sa tun zala,
žes ma naščívila medzi kamenama.
Či ti kamaráti moji odpísali,
že ma Taliani ťažko poranili.
Čo si si ty milá, čo si si myslela,
keď si z Talianska lísteček dostala.

Nič som si ja, milý, nič som nemyslela,
len som ti ja smutná pomocit nemohla.“
Z rodiny Adama Štefánika povolali sedem
synov, traja sa už nevrátili. Učiteľ Langhofer vystrojil do vojny troch synov, vrátil
sa iba jeden. Ján Luža sa pred popravou v
Kragujevaci zachránil iba náhodou. V tej
hroznej chvíli si zhodou okolností vymenil so susedom miesto. Desiatym v rade
bol práve ten sused na jeho pôvodnom
mieste. Zastrelili ho. Bola to náhoda alebo
osud? Z vojny sa vrátil sám, jeho dvaja
bratia zahynuli pri rieke Pijave.
Ján Želibabka padol vo Francúzsku
27.10. 1918, v posledných dňoch vojny.
Mnohí sa dostali do zajatia: Napríklad Ján
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Dudík sa v Rusku oženil a domov sa viac
nevrátil. Adam Chromý z Podvišňového,
otec šiestich detí, zomrel v Rusku. Rodina
mala možnosť vyžiadať ho zo zajatia, ale
nemali peniaze. Po skončení vojny sa zajatci vracali domov na vlastné nebezpečie.
Ján Tomeš sa na určitom úseku cesty z
Ruska viezol aj s ostatnými na streche
vlaku. V krutej zime však všetci pomrzli.
„Sandorín, Sandorín, Vislú obtočený,
a kolom dokola hrozne prestrielaný.
Kamaráti moji, dze ste kade kerí,
kerí ležá v Srbsku, kerí v ruskej zemi.
Padlo nás tam isce na stá, na tisíce,
čo sa nenavrátá do svej vlasti více.
Zem ty moja milá, tam pod Javorinú,
milujem ta verne, tú zem svoju rodnú.

Nech by bolo zlaté, to okolie iné,
predsa je najdrahšie to naše rodzinné.
Dze každú dolinú potôčik preteká,
po obidvoch stranách kvjecím je pokrytá,
aj naša dolina najkrajšia jedziná.
Uslyš ma, ó Bože, pre Krista milého.
sprevoz ma, ó Bože, do domu rodného.“
Mladučká Anička Tomšová z Hoštákov
vyprevadila muža necelý mesiac po
sobáši. Zo začiatku chodili listy, potom
sa odmlčal. Neprišla domov ani ceduľka
o smrti, bol nezvestný. Ešte dlho po
skončení vojny, keď sa už všetci vojaci vrátili domov, denne vybehovala do
humna, odkiaľ dobre videla na hradskú
až po Dolné Srnie. Vyzrela ráno, poobede i večer. Jej krásne modré oči ako
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kvety čakanky v uvädnutej tvári žiarili
dlho nádejou. Dlho sa upierali na tú
cestu a verili, že raz uvidia po nej kráčať
unaveného, zaprášeného vojaka vracajúceho sa domov k nej a k malému synkovi, ktorého ešte nevidel. Tak ako tisíce iných, ani tento chlapček sa otca nedočkal.
Padli na bojiskách balkánskeho, východného či talianskeho frontu, niekde na
pláňach Haliča v srbských horách či v
rozbesnených vodách rieky Pijavy.
- Elena Drobná
Pramene: M. Rázus: Svety; J. L.
Holuby:Rozpomienky
M. Kučera: Slovensko na prahu novoveku
J. Lahvička: Údaje o padlých
Monografia Stará Turá
Nemenovaní informátori

MORAVA - krásna zem
Do tohto kraja sa začiatkom septembra vybrali seniori z Moravského Lieskového na výlet za históriou a pokloniť sa pri pamätnej
tabuli našim krajanom.
Našou prvou zastávkou bol jeden z najvýznamnejších strážnych
hradov Moravy - Buchlov. Z jeho vyhliadkovej veže, vysokej päťsto
dvadsať metrov, vidno krásny kraj na juhovýchode i Javorinu. Prekonali sme kamenné nádvoria, množstvo schodov, aby sme si pozreli hradnú expozíciu, pozostávajúcu napríklad zo zbierky zbraní či
knižnice s viac ako desaťtisíc knihami.
Keď bývanie v stredovekej pevnosti už nevyhovovalo požiadavkám
šľachty osemnásteho storočia, tak si v blízkych Buchloviciach dali
postaviť zámok v talianskom štýle, obklopený rozľahlým parkom.
Interiér tvorilo prepychové zariadenie – vzácny nábytok a dekorácie, ktoré oživovali všade naaranžované kvety. K estetickým
zážitkom patrila aj návšteva kvetinovej výstavy a oddych v zámockom parku.
Posledná zastávka bola v mestečku Žeravice, nám Lieskovanom
smutne známom. Tam, na sklonku vojny, skončil život štyroch
lieskovských rodákov, keď ich Nemci odvliekli a popravili.
Položením venca k pamätnej tabuli sme si ich spolu so starostami
oboch obcí uctili. Okrem toho sme si pozreli dom, kde bol v roku
1616 ordinovaný za Kňaza Ján Amos Komenský. Dnes je tam
pamätník a výstava ľudového umenia. Milým prijatím na radnici predstaviteľmi našej družobnej obce i spomienkou na rodákov
sme s uspokojením zavŕšili cieľ výletu s vedomím, že sme bohatší
o poznatky z histórie, ale i o sebe.
Vďaka za tento vydarený výlet a poskytnutie príspevku patrí
obci!

- Emília Mikulcová

Už sa nemusíme hanbiť
To, čo bolo v našej obci nemožné niekoľko dlhých rokov, sa v jednu slnečnú sobotu stalo skutočnosťou. Pri bohatej účasti občanov
sme sa dočkali slávnostného otvorenia a vysvätenia nového Domu smútku. Bola to vzácna udalosť nielen pre nás skôr narodených.
Každý z nás sa už musel naposledy rozlúčiť s niekým blízkym, či priateľom. A tie rozlúčky, ktoré sa nekonali v kostole, čiže
občianske obrady, sa konali za každého počasia, pod holým nebom, nie práve dôstojné.
To je dnes už minulosťou. Odvtedy sa už konalo niekoľko obradov, cirkevných či občianskych. Už sa nemusíme hanbiť za
priestory, v ktorých sa konajú.
Chceme vyjadriť vďaku vedeniu obce, členom komisií, poslancom za to, čo pre zveľadenie našej dediny robia.
Pred sebou majú náročné úlohy. Držíme im palce, želáme veľa síl do ich uskutočnenia. Robia to pre nás všetkých, aby sa nám tu
spoločne lepšie a kvalitnejšie žilo. 										
- Eva Kucková
Jednota dôchodcov Slovenska
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Krása sa zračí v oku pozorovateľa.

Vyhodnotenie 3. bienále amatérskej fotografie – memoriál Jozefa Hollého.
Už po tretí raz mali všetci nadšenci pre krásu zachytenú objektívom fotoaparátu možnosť zúčastniť sa bienále amatérskej fotografie, ktorú vyhlasuje od roku 2012 Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom. I tento ročník mala hodnotiaca porota
v zložení pánov Miroslava Miku, Mgr. Ľubomíra Mitanu a Mgr. art. Jána Macu náročnú úlohu – prezrieť a posúdiť niekoľko stoviek
súťažných fotografií v troch vekových kategóriách. Veľmi potešujúce je, že každým ročníkom sa rozrastá počet súťažiacich sa, počet
zaslaných fotografií, kvalita príspevkov i tá skutočnosť, že v tomto ročníku boli viacerí učastníci súťaže z rôznych kútov Slovenska.
Po zrelom uvážení boli ocenení v I. kategórii K. Cigna, N. Černá a Valéria Palková. V II. kategórii si odniesli ocenenia: R.
Bátorová, M. Beňovičová, L. Drobná, V. Lieskovská, P. Malinková, J. Neštáková, V. Strýčková a J. Zelko. III. Kategóriu reprezentovali Mgr. E. Krištofíková, J. Kučera, M. Masariková, Mgr. M. Mitanová a Mgr. M. Pašková. Touto cestou usporiadateľ gratuluje
všetkým oceneným a ďakuje vedeniu obce, menovite p. starostovi Róbertovi Palkovi za poskytnutie prestorov v OcÚ na slávnostnú
vernisáž i následnú výstavu ocenených fotografií pre širokú verejnosť.
- ThDr. Peter Maca, ev. farár

Stretnutie po 50tich rokoch
Čas rýchlo plynie, je neúprosný, ale spravodlivý. Päťdesiat rokov uplynulo odvtedy, čo sa bývalí žiaci 9. C triedy (1965/66) ZDŠ v Moravskom Lieskovom, rozpŕchli zo školských lavíc do ďalšieho života.
Boli to krásne, nezabudnuteľné roky. Zažili sme mnohé veselé príhody,
robili sme zaujímavé výlety a spomienky nám zostali. Za tie roky sa
všeličo zmenilo. Pribudli kilá, šediny aj zdravotné problémy. Život
beží ďalej, generácie sa vymieňajú. Niektorí prišli o svojich blízkych,
mnohým pribudli vnúčatá.
Na uplynulý čas sme spomínali spolu s našimi bývalými učiteľmi, p.
Oľgou Demkovou, p. Boženou Hargašovou a p. Jaroslavom Švachom,
dňa 16.7.2016.
Zábava sa rozprúdila hneď ako sme sa zvítali a dobrá nálada pokračovala
do neskorých hodín. Teraz, keď sme skoro všetci na dôchodku a zdravie
nám bude slúžiť, dúfame, že sa stretneme častejšie. Treba využiť každú
príležitosť, snažiť sa ešte niečo pekné urobiť a zažiť.
- Ing. Alena Kováčová – Skovajsová

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

SEPTEMBER 2016

SPOMIENKY

15

SPOMIENKY
Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Juditou Mornárovou
Odišla v polovici júna. Záveru tohtoročného školského roka sa už nedočkala. Prežívala ho silne každý rok, i keď už bola tri desaťročia na
dôchodku.
Bola to veľká učiteľka, pre svojich žiakov nezabudnuteľná. Veď bola prvá. Uvádzala do školskej práce tých najmenších žiačikov. Od nej
dostávali základy vedomostí, na ktorých budovali tie ďalšie počas celého svojho vzdelávania. Dostali od nej i základy ľudskosti na celý život.
V našej lieskovskej doline sa pani učiteľka zapísala mimoriadne výrazne. Keď so svojím manželom Milanom Mornárom ako dvadsaťroční
začínali na Hrubej Strane, čakali ich tam nielen učeniachtivé detičky, ale tešili sa im aj všetci dospelí, ktorí vybadali, že by ich dokázali
posunúť dopredu.
Najprv dali do poriadku školu. Potrebovala už generálnu opravu. Bol potrebný i telefón, autobusové spojenie, cesty, elektrifikácia, budovalo sa
JRD, školská jedáleň, pioniersky tábor. Dalo to desať rokov náročnej práce nielen mladých učiteľov, ale všetkých obyvateľov Hrubej Strany.
A toto dobrovoľné budovanie dávalo ľudí dohromady, výborne si rozumeli.
Popri usilovnej budovateľskej práci podarili sa i krásne kultúrne programy s mládežou i dospelými. Divadelné súbory mládeže i dospelých
nacvičovali i dve divadelné hry naraz. A režisérka – pani učiteľka Mornárová to zvládla s nimi na výbornú.
V prváckej i režisérskej práci pokračovala i na škole v dedine, kde Mornárovci pracovali po desaťročnom pôsobení na kopaniciach. Učili tu
ďalších jedenásť rokov.
Svoje učiteľské pôsobenie ukončili na Základnej škole v Kočovciach. Dôchodcovské roky prežívali v Novom Meste nad Váhom. Všade zostali na nich vďačné a krásne spomienky.
Ďalej bude žiť v pamäti žiakov a nás, čo sme ju poznali, nezabudnuteľná, vynikajúca, láskavá pani učiteľka Judita Mornárová. Česť jej pamiatke!
- Mgr. Božena Hargašová

Tento rok si pripomíname 10. výročie, čo
nás navždy opustila naša mamička, babička
MÁRIA BLÁHOVÁ a 5. výročie, čo
nás navždy opustil náš otec, dedko JÁN

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

Spomínajú syn Miroslav s rodinou, dcéra Jana
s rodinou a syn Roman.

Pripomíname si 1.výročie, čo nás
dňa 22.7.2015 navždy opustila naša
drahá mamička, babička, prababička,
teta, švagriná a sestra KATARÍNA

BLÁHA.

“Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol žiť.”
Dňa 6. augusta 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás
po krátkej ťažkej chorobe navždy opustil náš
drahý otec, dedko a pradedko

KAROL NAGY.

Kto ste ho poznali a mali radi,
spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú deti Jana a Karol,
vnúčatá Martin, Zuzana a Monika s rodinami,
pravnúčatá Branko a Adamko.”
Odišiel si tichúčko ako odchádza deň a v našich
srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten
svoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten
smutný deň , keď navždy dotĺklo Tvoje srdce.
Dňa 8.10.2016 si pripomenieme 1. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

LADISLAV KUKUČA.

S láskou a úctou spomína manželka a deti
s rodinami
Čas plynie ako tichej rieky prú, kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu kvety položíme, a pri plamienku sviečky sa
pomodlíme.
Dňa 27.9.2016 sme si pripomenuli 10.výročie
našej drahej mamičky, babičky a prababičky

ANNY MARTÁKOVEJ.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli. Dcéra Jarmila, synovia Ján a Dušan s
manželkami, vnúčatá a pravnúčatá s rodinami.

BAČOVÁ.

S láskou spomínajú syn Ján, dcéra Boženka s manželom, vnúčatá
Radovan, Marek, Boženka, Janka s rodinami, švagriná Anka,
sestra Anka a brat Pavol s rodinami.
Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte
a srdci večnú spomienku
na mňa si zachovajte.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí odprevadili na poslednej
ceste našu milovanú mamu, svokru,
babičku, prababičku a praprababičku

EMÍLIU NEŠŤÁKOVÚ zo Bziniec pod Javorinou - Hrubej
Strany, ktorá nás navždy opustila 28.8.2016 vo veku 97 rokov.

Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová
útechy.
Smútiaca rodina.
Dňa 1. 10. 2016 sme si pripomenuli
desiate výročie úmrtia našej
drahej, milovanej
mamičky, babičky a príbuznej

MÁRIE MITANOVEJ.

“Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je nám bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy
zostaneš žiť.”
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Venujete sa tradičným remeslám
či ľudovému umeniu?
Buďte aj vy súčasťou
Lieskovských vianočných trhov!
Uskutočnia sa v dňoch 16. a 17. 12. 2016
v Kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom.
Záujemcom ponúkajú možnosť prezentovať svoje
výrobky v jednom z pripravených stánkov.
Svoj záujem môžete ohlásiť na Obecnom
úrade, prípadne na mailovej adrese:
naselieskove@gmail.com,
kde Vám organizátori radi
poskytnú viac informácií.
Evanjelický a. v.
cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom oznamuje, že v týchto dňoch vychádza z tlače očakávaná
publikácia o dejinách
miestneho cirkevného
zboru Púť, hľa, dlhá...
Srdečne Vás pozývame na koncert ,,NEDVĚDOVCOV”,
ktorý sa uskutoční v piatok, 21. októbra 2016 o 19.00

hod. v Kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom.
Účinkujú František a Vojta Nedvědovci, s programom
„100 minút najkrajších pesničiek bratov Nedvědovcov.“

VSTUPENKY je možné zakúpiť v predpredaji osobne
na obecnom úrade v Moravskom Lieskovom od pondelka
03.10.2016, alebo na sieti Ticketportál. Množstvo vstupeniek je LIMITOVANÉ.

UPOZORNENIE !!!
Upovedomujeme nájomcov hrobových miest na
miestnom cintoríne, na povinnosť uzatvorenia nájomných zmlúv o prenájme hrobového miesta
s obcou Moravské Lieskové.
Hroby, na ktoré nie je doteraz uzatvorená nájomná zmluva, budú označené
tabuľkami alebo nálepkami.

Prosíme o splnenie si tejto
povinnosti čím skôr.
OcÚ Moravské Lieskové

V prípade záujmu
kontaktujte:
ThDr. Peter Maca,
Ev. farský úrad
Moravské Lieskové 22,
tel.: 0918 828 145,
peter.maca@centrum.cz

Zubná ambulancia oznamuje, že naberanie
nových pacientov je dočasne ukončené.
Zároveň prosíme pacientov, ktorí majú kartu
v ordinácii v Moravskom
Lieskovom a chcú naďalej
ambulanciu navštevovať,
aby sa objednali na
preventívnu prehliadku a
zároveň budú prihlásení
do ambulancie.
Objednávať sa môžete osobne alebo na telefónnom čísle

0948 111 781.

ĎAKUJEM!
MDDr. Barbora Gulová
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