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Prichádza čas, keď máte zabudnúť na
všetky starosti. Prichádza čas, keď máte
rodine nahradiť to zameškané. Prichádza
čas, keď vykúzlite úsmev na tvári vašich
najdrahších, keď dostanú vaše prekvapenie.
Tak otvorte srdcia a oči a užite si tie
najkrajšie dni v roku.

Šťastné a Veselé tu u nás, tu doma,
tu v Našom Lieskovom.

ROZHVOR SO
SPISOVATEĽOM
DUŠANOM MITANOM
Označovali ma za hrozné
dieťa slovenskej literatúry...
Dnes som už súčasťou
maturitných otázok a píšu o
mne ako o žijúcej legende a
žijúcom klasikovi...
Strana 15-16

MORAVSKOLIESKOVSKÉ
VIANOČNÉ TRHY

Moravskolieskovské
VIANOČNÉ TRHY

16. - 17. december 2016
Kultúrny dom, Moravské Lieskové

Pripravte sa na tretí ročník
obľúbeného podujatia s našou
odnímateľnou prílohou, ktorá
ponúka prehľad o vystúpeniach,
predávanom tovare i novinkách na
tohtoročných vianočných trhoch!
Strana 10-11
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Byť (k sebe) lepší

Kultúrne podujatia v okolí

Adventný čas každoročne sprevádzajú posolstvá o tom, že by sme
k sebe mali byť lepší. Akoby to čarovné obdobie, ktoré prichádza
s koncom kalendárneho roka, otváralo v dušiach malé štrbinky, cez
ktoré môžu podobné posolstvá jednoduchšie vkĺznuť dnu a usalašiť
sa tam. Zdá sa však, že sú prchavejšie ako vôňa ihličia, lebo na ne zabúdame takmer okamžite po skončení Vianoc. Môžeme to ale skúsiť
aj inak... Môžeme si povedať, že budeme k sebe navzájom lepší
počas celých 365 dní, ktoré nám „dvetisícsedemnástka“ prinesie.
Môžeme na sklonku aktuálneho roka začať napríklad jeho rekapituláciou, podobne ako poslanci obecného zastupiteľstva v tomto čísle
Hlásnika. Môžeme sa samých seba spýtať, čo sme urobili tak dobre,
aby sme v tom mohli pokračovať, a na čom by sme, naopak, mali
popracovať viac. Staneme sa tak možno lepšími nielen vo vzťahoch
k sebe navzájom, ale aj o poznanie kvalitnejšími jednotlivcami. Nemusíme sa ani zväzovať novoročnými predsavzatiami – aj tak veľmi
dobre vieme, že väčšinou poriadne nefungujú. Aby sme boli lepší a
užitoční sebe i druhým, stačí priebežne sledovať, čo sa deje v našom
okolí a aktívne sa zapájať, navštevovať, hlásiť, využívať možnosti...
Moravské Lieskové predsa ponúka možností na zveľaďovanie
bezpočet! Bez Vás to nepôjde. Bez Teba to nepôjde tiež.
V redakcii Moravskolieskovského Hlásnika sme si víziu novej,
lepšej „dvetisícsedemnástky“ vzali za svoju a zaujíma nás, v ktorých
smeroch by sme sa mali zdokonaľovať my. Naozaj to však nepôjde
bez Vás, našich čitateľov a čitateliek.
V aktuálnom vydaní preto nájdete okrem tradičných rubrík či
výživného rozhovoru s jubilujúcim rodákom Dušanom Mitanom aj
dotazník, ktorým nám môžete pomôcť. Jeho vyplnenie nezaberie viac
ako 10 minút a môže byť Vaším prvým krokom tým spomínaným
lepším smerom. Ďakujeme, máte to u nás! Zaujíma nás v ňom, čo
Vám v Hlásniku robí radosť, čo Vás baví, ale aj čo Vás škrie alebo
Vám chýba. Byť k sebe lepší totiž znamená aj hovoriť si pravdu.
Alebo si ju písať, tak ako sa o to pokúšame my na našich stránkach.
Ďakujeme, že nám napíšete pravdu!
-

8. – 11. 12. 2016, Myjava (Kultúrny dom)
Vianoce v divadle

ZAUJÍMAVOSŤ...

7 zvláštnych vianočných zvykov, ktoré možno nepoznáte
1. Natieranie ovocných stromov chlebovým cestom, aby na 		
ďalší rok dobre rodili.
2. Hádzanie štipky soli do studne, aby bola po celý rok zdravá
voda.
3. Pridávanie kúska bielej cibule kravám do sena, aby im bosorky nebrali mlieko.
4. Prísny zákaz vstupu žien do cudzej chalupy počas Štedrého
dňa, aby nepriniesli nešťastie.
5. Spojenie stolových nôh reťazou, aby rodina držala pokope.
6. Položenie železných predmetov pod stôl – rýľ, sekera,
čerieslo, aby bola rodina zdravá.
7. Kladenie mincí a rybacích šupín pod obrus, aby sa rodiny
držalo bohatstvo.
				

- Monika Kusendová

Prehliadka českých a slovenských divadiel ponúkne 8 predstavení a odovzdá pamätné tabuľky Emilovi Horváthovi a
Oldřichovi Víznerovi.

10. 12. 2016, od 14:00, Horná Streda (námestie)
Mikulášska zabíjačka

Vianočné trhy žiakov ZŠ a MŠ, zabíjačkové špeciality, dychová hudba Borovienka, rozsvietenie stromčeka a návšteva
Mikuláša.

15. 12. 2016, 17:00, Nové Mesto nad Váhom (MsKS)
Pat a Mat s kamarátmi
Rozprávkový muzikál na motívy známej večerníčkovej
rozprávky A je to!

18. 12. 2016, 16:00, Drietoma
Vianočný koncert

V Drietome na konci adventu vystúpia DH Drietomanka,
FS Nezábudky, Spevácky zbor sv. Kataríny a spevácka
skupina z Drietomy.

19. 12. 2016, 19:00, Trenčín (Klub Lúč)
Večer najlepších filmov a reklám

To najlepšie z filmovej tvorby a najzaujímavejšie reklamy
uplynulého roka predstaví filmový kritik Peter Konečný.

26. 12. 2016, Nivnice (Spoločenský dom Beseda)
V. ročník Retrodisko party

Prehľadajte rodičom a starým rodičom šatníky, nahoďte sa do
retra a príďte si trsnúť!

26. 12. 2016, 16:30 hod.,VELEHRAD (Bazilika)
Svatoštěpánský koncert - Hradišťan
Vstupné v predpredaji: 250,- Kč

30. 12. 2016, od 8:00, Vrbové (Kúria M. Beňovského)
Šachový turnaj Karola Slováka
Štartovné 3 €, zahrnuté je občerstvenie. Hlásiť sa môžete na
adrese michalpodjavorinsky@gmail.com.

31. 12. 2016, 13:00, Veľká Javorina (pamätník)
Česko-slovenská vatra přátelství aneb Silvestr na
pomezí

Tu bratia vždy sa stretať budú... Na stretnutí zahrajú Boršičané,
speváci z Boršic u Blatnice, zahreje varené vínko.

14. 1. 2017, Kálnica (Kultúrny dom)
Poľovnícky ples

Ples so skupinou Rytmus, večerou z diviny s gulášom, vstupenky na čísle 0903 653 520.

14. 1. 2017, Strání (základná škola)
Myslivecký ples
4. 3. 2017, Hluk (Sportovní hala)
Vinařský ples

Vystúpia dychové hudby Mistříňanka, Gloria a Borovienka,
cimbálové muziky Grajcar, Oldšava a CM Radima Snopka,
folkrocková hudební skupina Fleret a Vojodeyl.

Maškarný bál s pochovávaním basy
25. 2. 2016, Kultúrny dom Moravské Lieskové
Počas dňa - KARNEVAL pre deti

Viac info bude zverejnených včas pred akciou
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STAROSTA PRE VÁS

Vážení spoluobčania,
Natrvalo sa už u nás udomácnila zima, a jej nástup nám každoročne signalizuje, že sa blíži koniec
kalendárneho roka. Niekedy sa nám zdá akoby čas letel rýchlejšie než inokedy, a že sme toho ešte
chceli v tomto roku viacej urobiť ale... Prichádza obdobie sviatkov a to je dôvod spomaliť, načerpať
energiu a silu, lebo aj odpočinok je súčasťou životného kolobehu. Každá činnosť potrebuje svoj čas,
a rovnako ako zreje dobré víno, strom prináša najviac ovocia po rokoch, tak aj kvalitná ľudská práca
v každom spektre vyžaduje postupnosť. Dôležitý zostáva vždy fakt, aby sme kráčali vytrvalo za svojím
cieľom a nikdy neprestali snívať svoje sny. Naše Lieskové, vzácny kus zeme, v ktorej žijeme, nám
dáva neustále priestor a možnosti na ich realizáciu, záleží len na nás, v akom svetle ten svet vidíme.
- S úctou starosta obce Róbert Palko

Pán starosta, prvé dva roky funkčného
obdobia sú za Vami. Ako ich hodnotíte?

Nachádzame sa v polčase funkčného obdobia, počas ktorého sa okolo nás udialo
veľa zmien. Osobne hodnotím prvé dva
roky pozitívne, podarilo sa nám pár vecí
dotiahnuť do úspešného konca a začíname
si získavať dôveru ľudí.
Nájde sa aj niečo, čo Vás vo svojej
funkcii sklamalo počas týchto 2 rokov?

Človek by si nemal dávať falošné nádeje,
práve tie bývajú dôvodom najväčšieho
sklamania. Stav sklamaný z očakávania,
by sa mal dostaviť len vtedy, keď si sami
sebe dokážeme, že sme veci nevykonali
správne. Ja sa dlhodobo riadim zásadou,
že ľutujem len to, čo som neurobil!
Keď ste preberali úrad, občania boli
veľmi apatickí a sklamaní z diania v
našej obci. Cítite zmenu v tomto postoji
po 2 rokoch Vášho starostovania?

Viackrát som sa vyjadril, že ,,starostovanie“ v Moravskom Lieskovom, prirovnávam k jazde na rozzúrenom býkovi.
Za dvadsaťšesť ročné obdobie priamej
voľby starostu na Slovensku, sme tu mali
veľa spôsobov a pokusov na odstúpenie
hlavy obce. Práve tieto všetky udalosti
mali za následok pribrzdenie nášho napredovania a rozvoja. Veľmi ľahko môžeme
stratiť dôveru ľudí a dá nám nesmierne
veľa námahy získať ju späť, lebo dôvera
je rastlina, ktorá rastie veľmi pomaly.
Pociťovať to dávajú niekedy ľudia, ktorí
po mne chcú zodpovedať sa aj za skutky,
ktoré sa stali ešte v období pred mojím
ustanovením do funkcie. Prvým znakom
dôvery bolo zvolenie do funkcie starostu
a verím, že odvtedy to je už len lepšie.
Jedno príslovie hovorí ,,Bez dôvery v
generála nemožno vyhrať žiadnu bitku,
bez ohľadu na množstvo vojakov a na
množstvo zbraní“, preto je potrebné zodpovedne vyvážiť dávku sebavedomia a
pokory.
Moravské
Lieskové
sa
dočkalo
v tomto roku nového Domu smútku,
rekonštrukcie OcÚ a ďalších pozitívnych zmien. Prečo to toľko rokov
nešlo a zrazu to ide?

Nehodnotím predchádzajúce obdobia,
myslím, že sa o tom už narozprávalo
dosť! Keď sa budeme priveľmi zaoberať
neúspechmi našich predchodcov, bude
nám spálená energia potom chýbať.
Poučili sme sa z chýb, začali raziť svoju
vlastnú cestu postavenú na určení priorít, ktoré sa dajú reálne dosiahnuť a pri
všetkom šťastí sa nám podarilo dosiahnuť
prvé úspechy. Prestavba domu smútku,
miesta, na ktorom sa môžeme dôstojne
rozlúčiť s človekom na jeho poslednej
ceste bolo našou občianskou povinnosťou.
Obecný úrad potreboval rekonštrukciu,
svojím stavom bola jeho prevádzka ekonomicky nákladná a neplnil ani svoju
reprezentatívnu úlohu. Nie je potrebné
hľadať príčinu, prečo sa nám darí, ale skôr
sa tešiť, že sa tak deje a pokračovať v tom
ďalej.
Ďalší historický moment pre našu
obec je priznanie dotácie z európskych
fondov na budovanie kanalizačnej
siete a čističky odpadových vôd. Kedy
očakávate, že začneme so stavbou
a kedy by mohla byť naša dedina odkanalizovaná?

V tomto období prebiehajú posledné
plnenia formálnych administratívnych
krokov, potrebných k začatiu samotnej
realizácie stavebných prác. Verím, že
už začiatkom roka 2017 budeme vedieť
stanoviť presný termín prvého výkopu,
ktorý bude začiatkom dlho očakávaného
odkanalizovania Lieskového. Občania
budú dostatočne informovaní formou
propagačných materiálov a verejných
zhromaždení.
V októbri sme videli po našej obci
chodiť mladých architektov z Fakulty
architektúry STU. Čo si od tohto projektu sľubujete?

Koncepciu, nové pohľady na riešenie
rozvojových aktivít a stanovenie urbanistického obrazu dediny pre nasledovné
roky.
Aké sú Vaše rozvojové priority a plány
na rok 2017?

Začatie projektu kanalizácie, plánovaná výstavba chodníka, rekonštrukcia

verejného
osvetlenia,
vybudovanie
kamerového systému a pokračovanie
v rozbehnutých aktivitách. Plnenie operatívnych úloh pri riadení obce spojené
so zapájaním do výziev zo štrukturálnych
fondov pripravených projektov – zberný
dvor (vybudovanie zberného dvora v areáli ŠM), zníženie energetickej náročnosti
budovy materskej školy (kompletná
rekonštrukcia budovy, strecha, zateplenie,
vykurovanie).
Raz ste sa vyjadrili, že najdôležitejšie
je mať okolo seba správnych ľudí. Aký
vplyv majú ľudia okolo Vás na Vaše
doterajšie úspešné kroky na poste starostu?

Mám okolo seba skvelých ľudí, každý je
prínosom v inej oblasti a to je zárukou
úspechu. Všetko je zásluhou spoločnej
práce, vynaloženého úsilia a čo je
najdôležitejšie aj úprimnej radosti z dosiahnutých cieľov. Cením si na ich práci
odhodlanie pri svojom pracovnom nasadení, ochotu obetovať voľný čas veciam
verejným.
Blížia sa Vianoce. Čo pre Vás znamenajú a ako ich prežijete?

Vianoce sú v prvom rade cirkevným
sviatkom, keď si pripomíname narodenie
Božieho syna a v tomto duchu ich treba
vnímať. Pre mňa sú záležitosťou mojej
skvelej rodiny, v jej kruhu ich prežívam
podľa zaužívaných zvykov a tradícií. Na
Slovensku máme krásne vianočné zvyky
a nemali by sme sa o ne tlakom komerčnej
doby pripravovať. Čaro Vianoc má magickú silu, sme k sebe milší ako inokedy a
hojnosť im dáva tú pravú atmosféru.
Milí spoluobčania prajem Vám
všetkým v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých
zamestnancov obce, nech sú pre vás dni
Vianoc šťastnými, počas ktorých zažijete
príjemné chvíle plné šťastia a radosti. Do
nadchádzajúceho roku 2017 vám želám
pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné
porozumenie a nech sa Vám splnia všetky
sny a ciele, ktoré ste si predsavzali.
-
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Vianočná spoveď poslancov po 2 rokoch pôsobenia vo funkcii
1. Polovica funkčného volebného obdobia je za Vami. Ako ho hodnotíte?
2. Počas prvých dvoch rokov sa podarilo už veľa vecí urobiť. Na ktoré projekty alebo aktivity ste Vy osobne
najviac hrdý/á a máte z nich radosť?
3. Je niečo, čo Vás vo Vašej poslaneckej činnosti sklamalo alebo čo sa Vám nepodarilo presadiť?
4. Čomu ste sa Vy osobne venovali v poslednom období, tj. v roku 2016?
5. Aké sú Vaše hlavné priority na rok 2017?
6. Blížia sa vianočné sviatky. Čo by ste popriali svojim spoluobčanom?
Ján ADAMOVIČ

1. Z pohľadu poslanca i bežného občana veľmi pozitívne, nakoľko sa podarilo zrealizovať veľa projektov z volebného programu a tým napĺňať naše predvolebné sľuby.
2. Je pravdou, podarilo sa nám urobiť veľa vecí dôležitých pre chod obce. Mnoho bolo malých, o ktorých občania
možno ani nevedia. Z tých veľkých by som vyzdvihol Dom smútku a modernizáciu Obecného úradu. Tu je vidieť,
že sa nám podaril kus práce a to ma teší.
3. Neviem, či sklamanie sa týka toho čo sa mi nepodarilo presadiť, skôr je to z toho, že často sa stretávam s negativizmom: „Oni to neurobili, im sa to nepodarilo.“
4. V rámci svojich možností som sa venoval práci v Komisií výstavby a rozvoja a v nemalej miere som spolupracoval s pracovníkmi obecného úradu, pri údržbe a opravách obecného majetku.
5. Prioritou roku 2017 sa dúfam, že stane projekt kanalizácie. Okrem bežnej poslaneckej práce som pripravený pomáhať pri realizácií tohto projektu až k jeho zdarnému dokončeniu.
6. Blížia sa Vianoce a koniec roka, obdobie kedy rekapitulujeme výsledky svojej práce. Za seba by som chcel poďakovať starostovi
obce a jeho tímu, kolegom poslancom, a všetkým občanom za spoluprácu a podporu. Prajem šťastné a veselé prežitie vianočných
sviatkov v kruhu rodiny, aby tieto sviatky naplnili každú rodinu šťastím, zdravím, láskou a pokojom.

Mgr. Mária BAČOVÁ

1. Skutočne sa potvrdilo „kde je vôľa, tam je aj cesta“. Veľmi ma teší, že sa Lieskové postupne prebúdza a vidia to
aj občania. Viacero projektov je rozbehnutých a verím, že sa ich podarí dotiahnuť do úspešného konca.
2. Pochopiteľne veľa pozitívnych ohlasov získal nový dom smútku. Je samozrejmé, že so svojimi najbližšími sa
chceme rozlúčiť dôstojne a to nám jeho nové priestory umožňujú. Taktiež mám veľkú radosť z práce študentov
architektúry na projekte Moravské Lieskové 2022, ktorí svojím odborným a dovolím si povedať nekonvenčným
pohľadom oživia našu obec a umožnia nám pozrieť sa na mnohé veci z inej perspektívy.
3. Ešte stále ma dokáže prekvapiť a sklamať nezáujem občanov o verejné záležitosti. Predovšetkým ich účasť,
respektíve neúčasť na verejných stretnutiach hovorí za všetko. Viem, že každý má veľa povinností, ale práve tieto stretnutia sú
nástrojom podpory a kontroly nás poslancov. Tým sa aj občania môžu podieľať na budovaní obce. Budúcnosť Lieskového nemôže
byť záležitosťou 10 ľudí.
4. V tomto roku mala Kultúrna komisia viaceré oficiálne i neoficiálne stretnutia, na ktorých sme pre Vás pripravili rôzne kultúrne
akcie. Priaznivci folklóru a tradičnej zábavy sa stretli na Pochovávaní basy, pri Stavani mája a v tradičnom duchu sa niesli aj
Dožinky. V máji sa skupina nielen miestnych ľudí vydala spoznávať Nepoznané Lieskové. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych
akcií sú deti. Im konkrétne bola venovaná Noc s Andersenom; išlo o nový projekt, na ktorom spolupracujeme so základnou školou.
V jej priestoroch sme, opäť tento rok, skutočne radostne oslávili Deň detí. V závere roka všetky miestne deti vítali v škole Mikuláša.
Aj napriek nepriazni počasia sa veľkej obľube tešilo Lieskovské leto s filmom a bohatou účasťou ste podporili súťaž vo varení
gulášu, nazvanú Moravskolieskovský kotlík. Veľmi ma teší, že sa do obce, po rokoch odmlky, opäť vrátilo Darovanie krvi, a že ľudí
ochotných pomôcť je tu dosť potvrdila skupina približne tridsiatich darcov, za čo dostali pochvalu od pracovníkov NTS.
5. V nasledujúcom roku by sme radi udržali rozbehnuté akcie a podujatia, postupne ich samozrejme vylepšovali a obohacovali o
nové myšlienky.
6. Všetkým ľuďom prajem nech sú sviatky lásky a pokoja skutočne naplnené láskou, pokojom a porozumením.

Miloš GERŹA
1. Je za nami polovica volebného obdobia a myslím, že je vidieť pozitívne zmeny v obci. Občania stavajú,
rekonštruujú svoje domovy a okolie. Som rád, že tu zostávajú a chcú žit v obci, komunikujú s obcou.
2. Obec postavila dom smútku, ktorý tu roky chýbal, odstránila niektoré stavby. Podarilo sa nám získať rôzne dotácie, napr. nákup veľkoobjemových kontajnérov a kuka nádob, tiež obmedziť niektoré čierne skládky.
3. Možno promptnejší prístup k riešeniu niektorých problémov na úrovni obce.
4. Je tu veľa problémov, ktoré treba riešiť či z oblasti životného alebo sociálneho odvetvia, kde sa odpovede
nehľadajú veľmi ľahko.
5. Napredovať v spolupráci a rozvoji obce spolu s občanmi.
6. Bližia sa nám vianočné sviatky, sviatky pokoja, radosti, porozumenia a rodinnej pohody. A preto by som poprial všetkým nech
ich prežijú v kruhu svojich najbližších pribuzných a priateľov.
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Ing. Ján HARGAŠ, PhD
1. Každým rokom a každým zasadnutím zložitejšie a komplikovanejšie.
2. Mať hrdosť je trocha silné slovo. Prestavba domu smútku a rekonštrukcia obecného úradu síce teší, avšak
dôležitejší je pohľad a potreby občana.
3. Po zorientovaní sa v problematike a prostredí ani nie.
4. Tomu, čo prislúcha poslancovi. Vyjadrovať sa k práci obecného úradu, tak ako k pozitívam tak i k negatívam.
5. Tak ako doteraz, sledovať prácu OcÚ. Podporovať aktivity, ktoré poslúžia ku prospechu občana a obce ako i
poukazovať na nedostatky a pochybenia.
6. Krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, priateľov a samozrejme rodiny.

Marián JANIGA

1. Začiatok nášho volebného obdobia hodnotím kladne. Na to, že väčšina z nás sú nováčikovia a na začiatku
chvíľku trvalo, kým sme sa dostali do problematiky, tak máme celkom pekné výsledky.
2. Jednoznačne mám radosť z Domu smútku a schválenie dotácie na kanalizáciu.
3. Sklamala ma slovenská byrokracia, nebyť tej už by bolo viditeľných viac výsledkov. Nepodarilo sa zatiaľ viac
vecí, ale aj vďaka neprístupnosti niektorých inštitúcií. Upozorňovali sme napr. niekoľkokrát na problémy na ceste
1/54 - betónka (napr. zvodidlá od ihriska až na kopanice, podomletý pilier mosta pod ihriskom, zanesené priekopy,
v lete kosenie a kroviny), ale zo strany správcu cesty samé negatívne odpovede.
4. Venoval som sa najmä činnosti okolo odpadov - čierne skládky, zberný dvor, nádoby na separovaný zber a pod.
5. Dokončenie systému separovaného zberu, zberné hniezda a tým celková úspora finančných nákladov na odpady a čistejšie životné
prostredie.
6. K vianočným sviatkom prajem spoluobčanom hlavne veľa, veľa zdravia, pokoja a odpočinku, aby nazbierali nové sily do roku
2017.

Bc. Lenka NEŠŤÁKOVÁ
1. Boli to 2 roky plné zmien a prekvapení. Veľa som sa v tomto období naučila a som rada, že všetci poslanci sme
na rovnakej vlne a vieme sa spojiť pre tie správne veci, lebo aj na základe toho sa nám v obci podarilo veľa vecí
uskutočniť. Teší ma aj to, že už aj ľudia z okolitých obcí začínajú Lieskové vnímať trošku v pozitívnejšom svetle.
2. Určite medzi ne patrí zateplenie obecného úradu, nový dom smútku, ale rovnako aj tie menej viditeľné projekty
a činnosti, o ktorých občania možno toľko nehovoria, ale takisto bolo na ne vynaloženého veľa úsilia. Veľmi sa
teším aj zaujímavému projektu so študentmi STU, ktorý nám prinesie určite mnoho inšpiratívnych nápadov pre
rozvoj obce.
3. Niekedy ma vedia prekvapiť reakcie občanov, v globále však nevidím nič extra negatívne. Možno by ma potešilo, keby sme ako
občania skúsili neuvažovať nad tým, čo môže obec urobiť pre nás, ale čo my môžeme urobiť pre našu obec.
4. Venovala som sa najmä kultúre a veciam s tým spojeným. Naša komisia mala tradične najviac oficiálnych stretnutí spomedzi
všetkých komisií, nehovoriac o množstve neoficiálnych stretnutí, na ktorých sme plánovali, pripravovali a priamo sa venovali
mnohým akciám v obci. Rada by som aj touto cestou poďakovala všetkým ochotným a pracovitým ľudom, ktorí neváhali vo svojom
voľnom čase priložiť ruku k dielu a pripraviť tak pre všetkých občanov nejedno príjemné kultúrne podujatie.
5. Podporovať projekty a činnosti, ktoré sú všeobecne prospešné pre našu obec, naďalej venovať svoj čas kultúre a snažiť sa ju
posunúť o level vyššie, ale aj sa snažiť viac zapájať ľudí do týchto činností. V budúcom roku by som taktiež bola veľmi rada, keby
sa mi podarilo zvýšiť počet kultúrnych podujatí v amfiteátri na Bučkovci.
6. Popriala by som im, aby prežili sviatky v pokoji v kruhu svojich najbližších, aby sa im splnili priania, očakávania i predsavzatia.

Mgr. Tomáš ROJKO
1. Hodnotím ho pozitívne, nakoľko sa prioritné projekty podarilo pripraviť v takej kvalite, že boli schválené na
Ministerstve životného prostredia SR a ďalších štátnych inštitúciách. ( Projekt Kanalizácia a ČOV, Zateplenie OÚ,
Nakladanie s odpadmi a iné).
2. Obec financovala celú výstavbu domu smútku z vlastných finančných zdrojov prevažne z úspor, tz. že neboli
potrebné žiadne úvery. Rovnako ma teší veľký záujem našich obyvateľov o podujatia, na ktorých sa spoločne stretávajú ako Vianočné trhy, Dožinky či naposledy Moravskolieskovský kotlík.
3. Niektoré projekty sa nepodarilo úspešne realizovať. Hlavne niekoľkokrát riešená kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia, oprava Materskej škôlky či rozšírenie vodovodu. O to viac sa nimi bude musieť Obecné zastupiteľstvo zaoberať,
aby našlo ďalšie riešenia ich financovania a realizácie.
4. Ako predseda finančnej komisie zodpovedám za prípravu a zostavenie finančného rozpočtu obce na ďalší rok. Tejto práci sa vždy
venuje najviac času koncom aktuálneho roka.
5. Hlavná priorita na ďalšie obdobie je samozrejme začatie s výstavbou kanalizácie, na ktorú je naviazaný ďalší rozvoj infraštruktúry
ako napríklad chodník z centra obce po Základnú školu a mnohé ďalšie. Inšpiráciu na ďalší zmysluplný rozvoj nepochybne prinesie
aj projekt spolupráce Obce so Slovenskou technickou univerzitou a jej študentmi Fakulty architektúry.
6. Najkrajšie sviatky v roku sa blížia a preto želám všetkým krásne Vianoce plné pohody, lásky a porozumenia. Nový rok bude plný
výziev nielen pre Obec Moravské Lieskové, ale aj pre jej obyvateľov. Nech je teda úspešný pre nás všetkých.
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Ing. Milan ZÁMEČNÍK

1. Vždy sa dá spraviť viac a niečo možno inak, ale myslím, že na naše možnosti a obmedzujúci čas je to pozitívny
a viditeľný obrat v našej obci a čo sa týka práce pána starostu, činy a skutky hovoria sami za seba - čiže spokojnosť
a vďaka pánovi starostovi i blízkym spolupracovníkom a zainteresovaným.
2. Asi sa budeme opakovať - samozrejme sú to už jasné a viditeľné projekty a úspechy a to dom smútku,
rekonštrukcia obecného úradu, ďalšie rozbehnuté projekty s dotáciami štátu a EÚ a hlavne dotácia na kanalizáciu,
následne práca a usporadúvanie rôznych kultúrno spoločenských a športových akcií a podujatí v našej obci.
3. Som sklamaný z toho, koľko času zostáva rodičom na deti. Samozrejme česť a vďaka výnimkám, ale vo veľa
prípadoch riešime skôr ako nemôžeme niečo urobiť a nemáme čas - než začať každý od seba. Spoločne dokážeme našu obec meniť
a rozvíjať lepšie a rýchlejšie, našim spoločným cieľom je Naše Lieskové - miesto pre lepší život: www.naselieskove.sk
Som sklamaný, že nevieme už viacej rokov upraviť školské ihrisko v areáli školy, aby ho deti mohli pravidelne a bezpečne používať
na športovanie a pohybové aktivity a rozvoj. Myslím to i v kontexte ako všade iba počúvame a rozprávame “naše deti sa málo hýbu,
športujú, sú iba za počítačom alebo televízorom atď”, ALE aké im ponúkame alternatívy už rieši iba málokto.
4. Fungovaniu a rozvoju našej TJ Iskra Moravské Lieskové a trénovaniu najmladších detí prípraviek spolu s Jozefom Uhríkom.
Organizovaniu a podpore prevažne športových, ale i kultúrno spoločenských podujatí. Spolupráca a rozvoj našej ŽŠ z pozície
poslanca, člena komisie školstva a športu, člena rodičovskej rady a v prvom rade otca detí, ktoré navštevujú našu Základnú školu.
5. Z pozície člena športovo školskej komisie: úprava školského ihriska, zlepšenie spolupráce a komunikácie s našou Základnou
školou v komplexnom slova zmysle na úrovni škola - obec - rodičia - deti a zatraktívnenie našej školy v porovnaní s okolitými ZŠ,
zvyšovanie úrovňe a inovácií vo vyučovacích procesoch. Pri tejto príležitosti i veľká vďaka celému učiteľskému zboru našej školy,
škôlky a umeleckej školy a pani riaditeľke Mgr. Podolanovej za ich každodennú prácu, výuku a starostlivosť o naše deti. Stanovenie
rozsahu a postupu úprav futbalového ihriska a celého areálu ako miesta pre futbal, šport, oddych.
6. Požehnané vianočné sviatky strávené v kruhu svojich najbližších a do nového roka hlavne zdravie, všeliečivý úsmev, pohyb a
dostatok energie a šťastia k splneniu svojich cieľov a snov.

Ing. Marián ZELKO

1. Za mňa osobne ho hodnotím vysoko pozitívne, v mnohých veciach ako prelomové obdobie pre Moravské
Lieskové. Veľa sa podarilo spraviť, veľa ďalších projektov pred nami. Zmenu je myslím vidieť, ale najdôležitejšie
je aj tak ako nás za to hodnotia občania a tí nám dajú vysvedčenie už o dva roky. Vysoko profesionálne hodnotím
prácu nášho starostu a jeho vysoké nasadenie, chuť do práce a to, že nás všetkých spája a nie rozdeľuje.
2. Najviac sa teším z domu smútku, pri jeho otvorení som mal asi najsilnejšie pozitívne emócie. Ale veľkú radosť
mám aj z toho, že ideme budovať kanalizáciu a že sa nám podarilo rekonštruovať obecný úrad. Tešil som sa aj
z asanácie viacerých budov v dedine a študentský projekt s STU je moja srdcovka, od neho veľa očakávam a veľa
sa mu aj venujem.
3. Všetko je o nastavení očakávaní nás poslancov aj občanov. Niekedy som mal pocit, že od nás všetci chceli všetko a dobehnúť za
pár rokov, veľa stratených projektov. Žiaľ to sa nedalo. A preto musíme poctivo plánovať. Vieme, že tu chýba vodovod, aj kanalizácia, aj služby, aj námestie, ale naraz sa to nedá. Ale postupnou tvrdou prácou to zvládneme. Verím, že nám občania stále dôverujú a
veria, že to dokážeme. Lebo my si stále veríme.
4. Som predseda komisie rozvoja, takže rozvoju sa venujem najviac. Okrem vyššie spomínaných projektov, sa najviac aktuálne
venujem urbanistickej vízií našej obce – Moravské Lieskové 2022, na ktorej pracujem spolu so študentmi Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Aj na základe tohto projektu, chceme začať postupne pracovať, čo s naším centrom obce a akým smerom ho
budeme rozvíjať. Venujem sa veľa aj osvete, čo robíme, či už cez Hlásnik alebo facebook Naše Lieskové.
5. Úspešne spustiť výstavbu kanalizácie a ČOV, pretože tá nás brzdí vo veľa rozvojových projektoch. Nemôžeme opraviť cestu alebo
vybudovať chodník a potom ho búrať kvôli kanalizácii. V roku 2017 by som sa chcel zaoberať rozvojom centra obce a pripraviť
finálny projekt ako by mohlo vyzerať. A hľadať podporu na jeho rozvoj cez rôzne dotácie a fondy. Verím, že aj študenti nás správne
navedú a ukážu smer. Tretí veľký projekt, čo musíme dotiahnuť, je nové osvetlenie v obci, lebo to je časovaná bomba pre nás, dlhodobo zanedbaná časť. A samozrejme množstvo menších vecí, čo ale spolu môžu vytvoriť lepšie miesto pre život nás všetkých.
6. Vianoce považujem za najkrajšie obdobie v roku. Už od júna pracujeme s kolegami, aby aj v Lieskovom boli výnimočné, cez naše
krásne podujatie vianočných trhov, na ktoré verím, že prídete. A prajem vám a vaším rodinkám tie najkrajšie sviatky plné rodinnej
pohody a blízkosti jeden k druhému. Lebo o tom celé Vianoce sú, o láske a rodine. Šťastné a veselé.
- pripravila Danka Zelková

MATRIKA za obdobie 09 - 12/2016
Noví občiankovia
Tobias Hrebíček
Lea Horňáková
Jakub Zemko
Juraj Burza
Markus Ludvik Škarka

Odišli spomedzi
nás...

Anna Kusendová - 89

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Ing. Ján Pastorek
Miroslav Dedík
Mgr. Mária Juríková
Alena Janigová
Blažena Dedíková
Alžbeta Korytárová
Štefánia Poláčková
Anna Stachová

75 rokov
Peter Vojtek
JUDr. Ján Mikulec
Dušan Miko
Miloslav Malíček
Jarmila Miklánková
Jiřina Ochodnická
Zdenka Herinková

80 rokov
Emília Hrivňáková
Anna Zámečníková
85 rokov
Eduard Dvorský
94 rokov
Emília Brímusová

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Ladislav Herák a Monika Zámková
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Študenti zanechali veľký dojem a veľkú nádej pre naše krajšie Lieskové
V dňoch 20.-23.10.2016 privítala naša obec študentov z Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V našej obci strávili intenzívne a programom nabité štyri dni, kde pod dohľadom svojich profesorov, učiteľov a zástupcov obce
intenzívne pracovali na novej urbanistickej vízií našej obce v rámci projektu Moravské Lieskové 2022. Študenti vymenili školský
ateliér za zasadačku na obecnom úrade a pracovali tak priamo v teréne. Projekt Moravské Lieskové bol vyhlásený ako semestrálny
projekt ohodnotený kreditmi na katedre urbanizmu na zimný semester 2016/2017. Výsledkom budú práce odovzdané vo februári
2017 formou finálneho projektu. Naša obec tým získa desiatku hodnotných projektov nielen na papieri, ale aj v 3D vizualizáciách
a 3D modeloch. Aj na ich základe sa naša obec môže rozhodnúť, ktorým smerom začne budovať nové centrum obce a jeho širšie
okolie a čo bude jeho hlavná dominanta, čo ho bude charakterizovať, aby čo najlepšie skrášlilo našu obec a slúžil nám, občanom.

V našej obci sa začne v roku 2017 budovať kanalizácia. Tým
vložíme do zeme dôležitú časť infraštruktúry – odkanalizovanie
našej obce a tým budeme môcť posunúť jej rozvoj ďalej. Všetci
vieme ako vyzerajú naše cesty, naše nenájdené centrum, prípadne náš hlavný ťah cez dedinu zdobený rôznymi nepeknými
budovami a pozemkami. Doteraz sa všetky garnitúry vyhovárali,
že sa s tým nič nedalo robiť, lebo nebola kanalizácia. Otázne
je, prečo sa ani tá kanalizácia nerobila... Ale to už je iný príbeh.
Teraz je kanalizácia pred realizáciou. Keď sa postupne tie dlhé
potrubia budú zakopávať treba rozmýšľať, čo vznikne na ich
povrchu. Preto sme oslovili univerzitu a jej študentov, aby nám
túto víziu pomohli dať do reálnejšej podoby a my sme ju mohli
postupne začať realizovať. Dá sa to samozrejme aj bez takéhoto
projektu. Tam urobíme zastávku, tam zasadíme stromčeky, tam
nejaký kúsok chodníka. Ale kým nevieme, aký má byť cieľový
stav, asi to nikdy nebude úplne ladiť a fungovať. Preto chceme
robiť veci koncepčne a s jasným smerom.
Študenti mali veľmi bohatý program. Prvé tri hodiny diskutovali so starostom obce Róbertom Palkom a predsedom komisie rozvoja a výstavby Mariánom Zelkom. Zorientovali sme ich
s aktuálnou situáciou a našich víziach. Následne nám študenti
predstavili svoje doterajšie analýzy, ktoré za prvé dve mesiace
štúdia našej dediny pozberali a analyzovali. Musím povedať, že
boli veľmi dobre pripravení a mali o našej dedine viac vedomostí
ako väčšina našich obyvateľov. Následne mali niekoľkohodinovú
pešiu obhliadku obce. Druhý deň strávili spracovaním prvých
vízií v niekoľkých skupinách. Večer sa stretli s poslancami
obecného zastupiteľstva a členmi komisie rozvoja a výstavby, s
ktorými diskutovali o víziách obce.
Predposledný deň pracovali na prvých skiciach a prvých
náčrtoch svojich predstáv, aby ich následne mohli predstaviť

vám, občanom našej dediny na stretnutí v Osvetovom dome v
sobotu 22.10.2016. Ako je žiaľ u nás zvykom, účasť bola veľmi
nízka, pozberalo sa nás približne 20 občanov. Študenti pripravili
úžasné vízie a predstavy kam by chceli centrum a širšie centrum našej dediny smerovať. Akým smerom chcú na projekte
pracovať, kde vidia priestor na rozvoj a kde nie a boli zvedaví na
prvé reakcie občanov. Svoje predstavy prezentovali v digitálnej
forme, v reálnych územných mapách Moravského Lieskového.
Žiaľ neprišlo nás veľa. Ale tí čo prišli, boli o to aktívnejší a o
to viac študentom pomohli v ich ďalšom smerovaní. Bolo to
úžasné poobedie, v skvelej atmosfére, plné nádeje, že aj v našom
Lieskovom sa dá spraviť krásne centrum ale aj krásne oddychové zóny. Je nás veľa Lieskovanov, ktorí sú nespokojní s tým,
ako aktuálne vyzerá centrum dediny, ak vôbec nejaké máme a je
smutné, keď sa o jeho víziách ideme baviť s nádejnými mladými
architektmi a príde nás sotva 20. Ani mladí, ani starí, ani stredná
generácia. O to viac nesmierne ďakujeme tým, čo prišli.

Napriek všetkému, mladí študenti architektúry odišli veľmi
spokojní a namotivovaní. Plný energie a síl sa znova vrátili do
školského ateliéru, kde pokračujú v práci na tomto projekte. Už
začiatkom februára nám predstavia svoje vízie centra obce a
jej širšieho okolia. Vyjadrenie jedného zo študentov hovorí za
všetko: „Zažil som už veľa projektov a workshopov tohto typu,
ale žiadny nebol tak dobre zorganizovaný. A ešte som sa nestretol s takým záujmom vedenia obce ako tu v ML. Je to pre nás
veľká motivácia. Vždy, keď začnem pracovať na projekte, vidím
tváre vášho vedenia, ako im na tom záleží a to je veľmi zaväzujúce. Preto pre vás pripravíme to najlepšie, čo bude v našich
silách.“, povedal Tomáš Pozdech.
- Marián Zelko

Poslovia vianočnej radosti
Už sme si skoro mysleli: anjeli sú preč, veď ani nie sú takí dôležití. Sú akoby dodatok, ktorý môžeme vynechať. Sme totiž moderní,
pokrokoví. Ale zrazu sú opäť tu. Neuveriteľné! Sú len sezónnou výzdobou cez vianočné obdobie? Celkom iste nie. Veď napĺňajú,
ako sotva iná téma, akademické večery, básne, literatúru. Zrejme ich nemožno umlčať. Zvláštne! Kým sa zdá, že Boh je vzdialený
dnešnému svetu, posúva sa bližšie k nám cez svojich zvestovateľov, cez anjelov.
Naozaj, aj ľudia, ktorí už nepoznajú alebo nechcú poznať kresťanstvo, sa často zaujímajú o tieto vznášajúce sa postavy medzi
nebom a zemou. Čo budí náš záujem? Sú to krídla, ktoré nás vynášajú ponad každodenný život a sľubujú ochranu? Je to želanie
prekročiť poznaný a prehliadnutý svet a uzrieť svetlo nového sveta?
Áno, návrat anjelov je téma viac ako na rozmýšľanie. Ľudia cítia, že existuje ešte niečo iné ako to, čo produkujeme a konzumujeme.
Avšak anjeli nie sú rozprávkové bytosti, ani anjeli, ktorých si produkujeme v reklame. Takí nás neposúvajú dopredu. Poukazujú iba
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na to, ako rýchlo sa uspokojujeme so sebou samými a zostávame v zajatí našich predstáv a falošných očakávaní. To má byť všetko?!
Nie, hovoria anjeli z vianočnej noci. Anjel Pána, ktorý vstupuje medzi pastierov, nie je anjel, ktorého sme si sami vytvorili, je
iného druhu, až sa betlehemskí pastieri zľaknú. Je Božím poslom, ktorý ako prvé slová pastierom hovorí: „Nebojte sa!“ Nie vlastnou
silou prichádzajú pastieri k sebe. Anjel Pána musí povedať: „Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán...“ Tu sa začínajú nové dejiny. Boh sa spája s človekom, s každým človekom.
Naozaj dosť dôvodov klaňať sa Bohu. To robia anjeli. Veľké nebeské vojsko chváli Boha: „Sláva Bohu na výsostiach...“ Človek by
mal ostať bokom? Veď jemu je adresovaná druhá časť posolstva: „ a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Akým spôsobom? Vianoce
nám môžu dať k tomu mnohoraký podnet. Je to príležitosť zastaviť sa a uvedomiť si svoj pôvod i cieľ. Tento čas je aj požehnaným
obdobím, aby sme odložili falošné predstavy o Bohu a prijali ho takého, aký sa nám dáva. Práve narodenie Božieho Syna nám ukazuje, aký Boh je a ako koná. On je láska.
Možno sme si to ani neuvedomili. Sotva existuje obdobie v celom roku, keď sa toľko spieva ako na Vianoce. Prvú vianočnú pieseň
spievali anjeli. Je potrebné, aby sa ľudia pripojili k ich chválospevu svojím hlasom i svojím životom.
Keď smieme zakúsiť lásku, máme pocit, že do nášho života vstúpil anjel. A.Grün hovorí v tomto zmysle, že anjel je ten „ktorého
ti Boh posiela do života, nečakane a nezaslúžene, aby ti, keď je celkom tma, zapálil niekoľko hviezd.“ Potrebujeme anjelov lásky,
týchto vianočných poslov lásky, ktorí nás vovedú do tajomstva lásky, ktorí nás privádzajú k Bohu.
Preto je tu „návrat anjelov“. Boh nás potrebuje pre svoj nepochopiteľný plán. Vianočná radostná zvesť potrebuje zvestovateľov,
a nielen anjelov. Potrebuje aj ľudí ako sme my.
- Eduard Lazo, farár

(Podľa knihy: Na ceste k všednému dňu)

Znaky pravého adventu

Vážení a drahí!
Spoločným znakom adventného obdobia, pre všetkých bez rozdielu, je radostné očakávanie. Počnúc malým dieťaťom, ktoré počíta
na prštekoch, koľkokrát sa ešte vyspí a príde Ježiško, pokračujúc otcom či matkou, tešiacich sa na radosť detí, končiac starcom.
Azda by ani nebolo človeka, ktorého by sa nedotkla zvláštna, opakujúca sa, a predsa vždy nová atmosféra Vianoc.
Je to pochopiteľné, pretože Vianoce sú exkluzívne kresťanským sviatkom a kresťanstvo je náboženstvom radosti a lásky. Veď Boh
je Radosť a Láska. A keď na Vianoce svätíme radostne Kristov príchod, je to príchod radosti a lásky medzi nás. Preto nemôžu byť
pravé Vianoce bez adventu ako obdobia radostného očakávania.
Advent však nie je len o radostnom očakávaní darčekov, či túžobne očakávanej radostnej atmosfére, keď sú ľudia navzájom
láskavejší, tolerantnejší a majú aspoň na čas mäkšie srdcia než inokedy. Advent je aj obdobím zodpovednej prípravy na stretnutie s
Ježišom – Sudcom. Kresťania prvých storočí nášho letopočtu žili v pevnom presvedčení, že Kristov opätovný príchod nastane hneď
po Jeho vstúpení na nebesá. Keď sa tak nestalo, mnohí boli sklamaní, znechutení a mali výčitky voči apoštolom. Aj my sme dnes v
mnohom netrpezliví a nedokážeme sa povzniesť nad to, ak sa niečo nestane po našej vôli.
A liek na túto „chorobu“? Pripomeňme si, že nie sme na svete sami, že sú tu aj „tí druhí“, ktorí majú rovnaké práva ako my.
Spomeňme si, s akou láskou chystáme darčeky pre blízkych. Ak chceme túto chvíľu dosiahnuť vo vzťahu k Bohu, usilujme sa byť
človekom nehľadiacim len na seba.
Kiežby sme prežili tohtoročný advent v radostnom očakávaní, ktoré bude raz korunované Vianocami večnými.
- Peter Maca

Slávnostné predstavenie publikácie
V nedeľu 27. novembra 2016 mali evanjelici v Moravskom Lieskovom hneď niekoľko dôvodov pre radosť v srdci. Prvou nedeľou
adventnou sa otvoril nový cirkevný rok, zároveň s vďačnosťou oproti Pánu Bohu predstavili novú publikáciu Púť, hľa, dlhá... o
cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera domáceho ev. farára ThDr. Petra Macu.
Pri tejto príležitosti zborová poddozorkyňa Anna Štefániková privítala na začiatku služieb Božích vzácnych hostí: dp. biskupa ZD
ECAV Mgr. Milana Krivdu s manželkou, farárov okolitých zborov, predstaviteľov samosprávy Moravského Lieskového a Dolného
Srnia i reprezentantov sponzorov, realizačného tímu a lektorov zborovej publikácie. Služby Božie spestrila svojím vystúpením FS
Kasanka.
V rámci bohoslužieb boli aj udelené cirkevno-zborové ocenenia formou pamätných a
ďakovných listov: Anne Drobnej, Ľubici Kusendovej, Oľge Demkovej, Emílii Pastorkovej,
Anne Podhradskej a Elene Hargašovej. Za doterajšiu pastorálnu aj hmotnú starostlivosť o
cirkevný zbor udelil v mene zboru domáci farár dp. biskupovi Milanovi Krivdovi aj najvyššie
cirkevno-zborové ocenenie: Cenu Jozefa Hollého.
Slávnostné chvíle pokračovali popoludní v Osvetovom dome, kde kultúrny program predstavenia zborovej publikácie opätovne čarokrásne sprevádzali spevom členovia FS Kasanka,
autor knihy, Peter Maca, predstavil náročnú históriu a podmienky sprevádzajúce tvorbu diela. Po ňom sa prítomným prihovorili starostovia Róbert Palko, Ing. Ján Skovajsa, lektori publikácie PhDr. Jozef Karlík a vedúci katedry cirkevných dejín na EBF UK v Bratislave doc.
ThDr. Peter Gažík, pričom pozitívne ohodnotili prínos predstavenej knižnej práce. Následne
starostovia obcí Róbert Palko, Ján Skovajsa a biskup Milan Krivda uviedli slávnostne vinšom
a slovami požehnania publikáciu čitateľskej verejnosti. Na záver domáci farár poďakoval
sponzorom, najmä vedeniu oboch obcí a Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
- Peter Maca
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Príprava publikácie: „Púť, hľa, dlhá...“ o histórii evanjelického
cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom vám trvala štyri roky.
Pri zhromažďovaní informácii ste sa určite stretli s kadečím.
Bolo niečo, čo vás veľmi prekvapilo a nemali ste doposiaľ o tom
ani potuchy?

Pre mňa bolo obrovským vnútorným zážitkom smieť sa vôbec
ponoriť do hlbín minulosti. Nezaujate, bez akýchkoľvek predsudkov plynúcich z nejakých rodinných, regionálnych či náboženských
predpojatostí k danej téme, čomu sa nedá úplne zabrániť, ak je
pisateľ z vyššie uvedených dôvodov ovplyvnený pri koncipovaní svojej práce. Moje bádanie malo prirodzene svoje úskalia –
zvyčajné povinnosti kňazskej služby, k tomu ešte dve malé deti
v predškolskom veku a manželka na rodičovskej dovolenke bez
adekvátneho príjmu. Práca teda postupovala prakticky výhradne
len v neskorých nočných a skorých ranných hodinách, za cenu
mnohého odriekania, bez toho, aby o celom procese môjho doktorandského štúdia ktokoľvek, okrem rodiny, v obci vedel. Neraz
sa preto viacerí čudovali: „Čo to ten farár robí, prečo v noci vysvecuje...?“ S odstupom času môžem povedať, že ak by sám Pán Boh
nesprevádzal a nedával sily, človek sám by to celé dielo nezvládol.
A tie prekvapenia? Prakticky všetko. Presvedčil som sa o jednom
pravidle – realita minulosti bola úplne iná, než sme ju doteraz čítali.
V Moravskom Lieskovom je veľkým problémom zberanie historických faktov a informácii, pretože obecná kronika sa stratila
a mnohé údaje z matrík musí človek hľadať po celom Slovensku. Vedie to potom k tomu, že aj pomerne nedávna história je
takmer zabudnutá. Čo sa dá podľa vás robiť v takomto prípade,
aby sme neprišli aj o zvyšky cenných informácii?

Tematika zberu informácií, najmä všakovakých dobových fotografií
a iných archiválií vypovedá o rôznorodosti prístupu ľudí. Boli takí,
ktorí ochotne ponúkli svoje albumy či staré zápisky k zapožičaniu,
iní boli rezervovanejší. Tu chcem poďakovať najmä pani Ľubici
Kusendovej, ktorá v tom čase na pracovnej pozícii predavačky,
veľmi obetavo oslovovala množstvo rodákov. Napriek tomu zber
dát prebiehal viac ako dva roky a stále sa potešíme, ak niekto bude
ochotný zapožičať rodinné fotky či písomnosti k oskenovaniu.
Práve to je podľa mňa jediná možná cesta, ako predísť strate kolektívnej histórie. Uschovať ho na bezpečnom, a zároveň dostupnom mieste a príležitostne uverejniť, publikovať, aby bol v tlačenej
forme rozšírený. Jedine tak má nejaká archivália svoje opodstatnenie, keď slúži verejnosti, nie keď je niekde zapatrošená na povale,
či polici. S týmto vedomím sme sa snažili uverejniť v spomínanej
publikácii maximum fotiek a skenov, aby čím väčšia čitateľská
verejnosť mala možnosť sa oboznámiť s tým, čo bolo v minulosti.
Vo vašej knihe ma zaujali pasáže o histórii evanjelického kostola. Prečo podľa vás nikdy nemal dlhú životnosť? Niekoľkokrát
ho postihol požiar, potom postupne chátral... Myslíte si, že ľudia
boli kedysi nedbanlivejší a ľahostajnejší? Sú dnes viac ochotní
obetovať svoj čas i úspory na zveľadovanie svätostánku?

Doba sa síce mení, ale povaha človeka zostáva. To značí, ak v
niektorej rodine kvitnú pekné kresťanské zásady, pobožnosť,
pracovitosť, čestnosť, štedrosť, tak s najväčšou pravdepodobnosťou
budú aj potomkovia vedieť, že počiatok všetkej múdrosti je bázeň
pred Hospodinom. Kde však toto dobré ovocie Ducha Božieho dusí
odpadlíctvo od viery, skupáňstvo, lakomstvo, teda chudoba ducha,
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tam nemožno príliš čakať, že budúce generácie budú oveľa lepšie.
Totiž ako vravia starí latinčinári: „Exempla trahunt...!“ - t. j. deti
absorbujú od rodičov vzory k čineniu dobra, aj zla.
Kostol bol pôvodne z dreva, neexistovali hasičské zbory, ani
požiarne smernice, tobôž nie poisťovne. Nečudo, že kostol vyhorel,
či už pôsobením prírodných síl alebo aj ľudskej zloby. Dnes sú svätostánky murované, čiže požiare nebývajú časté, hoci pyrománia
sa prejavovala v tejto obci aj v relatívne nedávnej dobe. Náročné
je však kostol opraviť a udržiavať. V minulom storočí dosiahol
počet členov tri a pol tisíca, dnes len sedemsto. V minulosti bol ľud
chudobnejší, dnes je sekularizovanejší. Čiže odpoveď, akí boli a akí
sú ľudia, je relatívna.
Zámer vašej knihy, ktorá vyšla ako súbor hodnotných historických informácii pri príležitosti nadchádzajúceho 500. výročia
reformácie, je teda jasný - spoznanie minulosti, ktorá sa nás
týka. No bola táto kniha alebo časť z nej aj potrebným krokom k
nedávnemu získaniu doktorátu z teológie?

Máte pravdu, jadro textovej časti bolo obsahom mojej práce na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Po úspešnom obhájení a zložení rigoróznej skúšky s vyznamenaním som do leta tohto roka ešte rozšíril text diplomovky o
kapitoly venované migrácii, sfragistike, doplnil o fotografie, obrazovú štúdiu, ako hypoteticky vyzeral pôvodne kostol z roku 1786.
Ďalej prepísal objavené Rázusove propozície z útržkov papiera, na
ktoré ich foneticky zaznačil neznámy autor a v spolupráci s bratom,
Mgr. art. Jánom Macom som sa začal venovať grafike knihy, čo
napokon bolo zavŕšené finálnou podobou vo vydavateľstve Tranoscius, a. s.
A na záver sa vás ešte spýtam, s akým nákladom knihy ste
spočiatku počítali a k čomu ste dospeli teraz? Budú sa dať exempláre knihy v prípade zvýšeného záujmu ešte dotlačiť?

Pôvodný zámer s vydaním publikácie bol zachytiť výsledky
archívneho bádania tlačenou formou. Dlho som zvažoval počet
výtlačkov, napokon sme na pôde presbyterstva dohodli na náklade
v počte tristo kusov. Veľkým zadosťučinením pre mňa bolo, že mesiac pred vyjdením publikácie bola viac ako jedna tretina nákladu
rezervovaná, bez toho, aby boli záujemcovia plne oboznámení
s obsahom a stvárnením knihy. Takpovediac „riskli to“ a som
presvedčený, že nebanujú. Momentálne zostávajú doslova posledné kusy, celý náklad je rozobratý. Veľmi časté odozvy čitateľov,
domácich, cezpoľných, laikov i odborníkov je zhodný: „Takú vysokú úroveň diela – reprezentačnú stvárnením, odbornú textom,
sme ani nečakali!“ A ja k tomu skromne dodávam, že mi to na jednej
strane nesmierne lichotí, na druhej strane je samozrejmé, že človek
by nemal ustrnúť na tom, čo tu už bolo, ale mieru odbornosti, kvality a atraktívnosti má posúvať vyššie a vyššie, ak chce napredovať.
Rozhodne preto zvažujeme dotlač prvého vydania, respektíve,
zámerom je vydať druhé, rozšírené a doplnené vydanie. V ňom by
publikácia bola opäť rozšírená o niektoré nové kapitoly, rád by som
spracoval viaceré osobnosti, poprípade spracoval aj novšiu časovú
periódu, doplnil prílohy o ďalšie fotografie, archívne ilustrácie.
Kto by mal záujem, nech neváha a prihlási sa, aby sme vedeli
odhadnúť veľkosť nákladu.
- Monika Kusendová

Púť, hľa, dlhá...
Dejiny ev. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom
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Moravskolieskovské
16. - 17. decembra 2016

Počas dvojdňových vianočných trhov bude ponúknutý veľmi
bohatý kultúrny program, kde si určite každý nájde to svoje.

Piatok 16. 12. 2016

15:00 hod. - začiatok predaja
15:30 hod. - oficiálne otvorenie trhov
16:00 hod. - vystúpenie detí Spojenej školy
17:00 hod. - rockový koncert Andreja Depeša
18:00 hod. - koncert cimbálovky STRÝCI ze Strání
		
v sprievode FS JAVORINA
20:00 hod. - koncert CLOSE

HARMONY FRIENDS

Sobota 17. 12. 2016
11:00 hod. - začiatok predaja
14:30 hod. - vystúpenie FSk Kasanka
15:30 hod. - vianočný punč so starostom
16:00 hod. - koncert hudobníkov zoskupenia Na plný dych
17:00 hod. - koncert harmonikárov z Novej Bošáce
18:00 hod. - koncert speváckeho zboru TIRNAVIA
20:00 hod. - koncert ADAMA

ĎURICU

Tešiť sa môžete na TRADIČNÉ VIDIECKE TRHY
s domácimi výrobkami, vianočnými ozdobami a
maškrtami, ktoré si pamätáte z detstva!
Všetko toto nájdete v nasledujúcich PREDAJNÝCH MIESTACH:
KAPUSTNICA, cigánska, mastený chlieb s cibuľou, PALACINKY, VIANOČNÝ PUNĆ a iné dobroty
Pečené čaje, sirupy a
džemy

Vianočné oblátky a
trubičky

Vianočné perníčky

Med, medové sviečky,
medovina a medovníky

Medové sviečky, ozdoby a
tinktúra

Medové sviečky, svietniky,
vianočné ozdoby a pečivo

Plstenie, ozdoby a výrobky
z ovčej vlny

Zázvorníky, makrónky,
vianočné ozdoby a sviečky
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VIANOČNÉ TRHY
Kultúrny dom, Moravské Lieskové
Textilné hračky, ozdoby a
zástery

Háčkované ozdoby, adventné vence a svietniky

Vence na dvere, svietniky,
aranžmány na hroby, vianočné
ozdoby

Patchworkové vianočné
gule, ozdoby a svietniky

Textilné hračky, vianočné
ozdoby, mydielka

Mydielka z olivového oleja,
parafínové a vonné sviečky

Košíky a iné výrobky z prútia,
textilné hračky a ozdoby

Drevené tabuľky
s maľovanými nápismi

Keramické výrobky -

Drevené kuchynské náradie,
píšťalky, praky, meče a ďalšie
výrobky

Obrazy vypaľované do
dreva

Prírodné vianočné ozdoby,
gule a svietniky

Milkine bylinkové čaje,
pečené čaje a domáce
vianočné pečivo

Balený skalický trdelník

Textilné hračky, sviečky, sklené
šperky

Vianočné oblátky

Šperky z minerálov

Frivolitková čipka vianočné ozdoby, obrusy,
náušnice, náhrdelníky

hrnčiarina, záhradná keramika

Počúvame vás a preto sme trhy oproti minulému roku ešte vylepšili :
Máme pre vás pripravený vyhrievaný stan na sedenie a príjemné chvíle strávené s vašimi blízkym
Máme profesionálneho zvukára, ktorý zabezpečí dokonalé ozvučenie všetkých vystúpení.
Navýšili sme počet aj kvalitu stánkov, aby si každý mohol nájsť “to svoje”
Chýbala vám hriata medovina. Aj tú už máme.
V predaji bude kniha o Moravskom Lieskovom a ďalšie publikácie zo života v obci
...A pripravené sú aj ďalšie prekvapenia počas oboch dní!

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

Kvetinárstvo
Mor.Lieskové

HLAVNÝ PARTNER
BEMI METAL s.r.o

Potraviny
Javorinka
Škunda

Pavol Nešťák
zemné práce
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Stretnutie dôchodcov
Dni utekajú ako voda dolu potokom. Uplynul rok a
znova tu bol október – mesiac úcty k starším. Obecný
úrad v Moravskom Lieskovom pri tej príležitosti pozval
dôchodcov nad sedemdesiat rokov dňa 20. októbra na
slávnostné posedenie. Stretnutie sa konalo v kultúrnom
dome. Privítal nás a príhovorom pozdravil pán starosta
Róbert Palko. Programom potešili žiaci hudobnej a materskej školy. K spríjemneniu posedenia, rozhovorov i k
tancu prispela hudobná skupina Zámecká pětka.
Ďakujeme vedeniu obce za veľmi príjemne strávené,
hoci daždivé jesenné popoludnie!
- Anna Podhradská

Prehľad kultúrnych podujatí v roku 2017
január 2017, Kultúrny dom
Talkshow so starostom a poslancami

14. máj 2017, Základná škola
Oslavy Dňa matiek

Zaujíma vás, čo všetko za posledný rok postváralo vedenie obce?
Príďte si pozrieť, aké otázky si na starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva pripravil zvedavý moderátor a jeho hudobní hostia.

Svoju vďaku a lásku mamičkám dokážu naši školáci a školáčky vo
vystúpení, ktoré si pre ne pripravia v rozkvitnutej polovici mája.

24. február 2017, Kultúrny dom v Dolnom Srní
Školský ples

3. jún 2017, areál Základnej školy
Deň detí

Spojená škola pozýva na ďalší ročník Školského plesu, ktorý sa
tento rok uskutoční v Dolnom Srní, s ktorým nás okrem susedského puta spája aj spoločná škola.

Rozprávková cesta lesom a množstvo ďalších aktivít až do zotmenia – na lieskovský Deň detí sa nezabúda!

25. február 2017, Kultúrny dom
Maškarný bál s pochovávaním basy

23. - 24. jún 2017, ihrisko Šance
Na plný dych

Popoludní karneval pre deti a večer maškarný bál spojený s pochovávaním basy pre dospelých – na konci fašiangov sa zabaví skutočne
každý!

Festival dychových hudieb, ktorý je jednou z najväčších akcií lieskovského kultúrneho roka, k nám aj tento rok na začiatku leta pozve
obľúbené domáce i “cezpoľné” kapely.

31. marec 2017, Základná škola
Noc s Andersenom

28. - 30. júl 2017, obec
Lieskovský filmový víkend

Pre žiakov a žiačky prvého stupňa našej školy bude pripravená
nezabudnuteľná noc venovaná dielu legendárneho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena.

Ani nasledujúce leto nebude ochudobnené o filmové premietania,
v roku 2017 budú spojené do intenzívneho filmového víkendu s
množstvom sprievodných podujatí pre všetky generácie.

apríl 2017, Osvetový dom
Veľkonočné tvorivé dielne

5. august 2017, amfiteáter na Bučkovci
Dožinková slávnosť

Tradičné tvorivé dielne spojené s trhom, na ktorom si budete môcť
pred Veľkou nocou zakúpiť dekoračné aj praktické predmety, ktoré k
nej neodmysliteľne patria.

August patrí zberu úrody z polí a tradičným oslavám dožinkov na
Bučkovci. Budeme spievať, tancovať aj si pochutnávať na najlepších
lieskovských koláčoch od výmyslu sveta..

apríl 2017, Obecný úrad
Veľkonočná kvapka krvi

september 2017, Kolkáreň
Moravskolieskovský kotlík

Darcovia a darkyne, šetrite si na jar životodarnú energiu – okolo
Veľkej noci ju budete môcť darovať priamo na Obecnom úrade,
kam príde výjazdová jednotka Národnej transfúznej služby.

Aj vy sa môžete na sklonku leta zúčastniť druhého ročníka súťaže
vo varení gulášu a okrem naplneného popoludnia získať aj niektorú
z lákavých cien.

apríl 2017, obec
72. výročie oslobodenia obce

október 2017, Kultúrny dom
Úcta k starším

Koniec druhej svetovej vojny v našej obci si každoročne pripomíname v polovici apríla položením vencov k pamätníkom jej obetí.

Podujatie pre pozvaných starších občanov našej obce, ktorí si vďaka
rokmi nadobudnutým skúsenostiam zaslúžia našu úctu a uznanie.

30. apríl 2017, obec
Stavanie mája

december 2017, Základná škola
Stretnutie s Mikulášom

Vlani boli tri, koľko májov postavíme v dedine tento rok? Príjemné
popoludnie so spevom a tancom.

Ak budú deti celý rok poslušné, aj v decembri 2017 navštívi
Moravské Lieskové dobrosrdečný Mikuláš so svojou kompániou.

8. máj 2017, okolie obce
Nepoznané Lieskové

december 2017, Kultúrny dom
Moravskolieskovské vianočné trhy

Na obľúbený turistický pochod „nepoznaným“ Lieskovým si aj
tentoraz vyhraďte sviatočný májový deň, obujte kvalitnú obuv a
vyzbrojte sa dobrou náladou!

Štvrtý ročník Moravskolieskovských vianočných trhov prinesie do
obce v adventnom období kvalitných hudobníkov, tradičné výrobky i
maškrty, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam.

Dátumy aj názvy niektorých podujatí sú len orientačné a v priebehu roka môže dôjsť k drobným zmenám! Tešíme sa však na Vašu
účasť na všetkých, aj na tých, čo možno pribudnú!							
- Kultúrna komisia
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JESEŇ V NAŠEJ ŠKOLE
Svetový deň úsmevu
Prvý októbrový piatok sme v našej škole
prežili skutočne veselo, pretože sme si
urobili celoškolskú oslavu Svetového
dňa úsmevu. Deviatačky namaľovali,
alebo nalepili smajlíkov všetkým žiakom
školy, dokonca aj niektorým učiteľom.
Štvrtú hodinu sme začali na veselú nôtu s
piesňou od všetkým generáciám známych
chlapcov Kollárovcov - Kráčajme s úsmevom, a vypočuli sme si krátku rozhlasovú reláciu, prečo sa stal práve tento deň
Svetovým dňom úsmevu.

Naše „čitateľské“ aktivity
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa 24. októbra zapojili do projektu Kniha spája všetky generácie. Naši „prvostupniari“ prežili deň s rozprávkou Čin-Čin, dozvedeli sa novinky o knihách a
kníhtlači, či o regionálnych autorkách, prezentovali tiež svoje vlastné výtvory. V ŠKD sme čítali s rodičmi aj starými rodičmi a kreslili sme obrovský
rozprávkový koberec. Starší žiaci pracovali s textom o udalostiach v regióne
a na Javorine, písali úvahu a list Ľ. Podjavorinskej. Mali sme aj besedu s
pani učiteľkou Boženkou Hargašovou a hodnotnú výstavu rozličných kníh.
Užili sme si tiež spoločné celoštátne čítanie, vyhlásené Ministerstvom
školstva. Zúčastnili sme sa i 7. ročníka česko-slovenského projektu Čítaš,
čítam, čítame a bola nám pridelená škola Ročov z Českej republiky, pre
ktorej žiakov naši štvrtáci a piataci vyrobili knižné záložky.

Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším naši žiaci zo
ZUŠ a MŠ prispeli svojím pestrým programom ku
každoročnému slávnostnému popoludniu pre jubilantov v moravskolieskovskom KD.

Šarkaniáda

Pred jesennými prázdninami sme si užili obľúbenú výstavu jesenných
plodov a svetlonosov i púšťanie šarkanov rôznych tvarov, farieb a
veľkostí. V súťaži boli odmenené svetlonosy, ktoré od rodičov, žiakov
a zamestnancov získali najviac hlasov. O dostatok energie sa postarali
maminy a babičky, ktoré pripravili sladké pohostenie. Novinkou bolo
jedlo pripravené z tekvice, ktoré mohol ochutnať ktorýkoľvek účastník.

Beseda o kpt. Adamovičovi
Naši deviataci dostali v deň písania celoslovenských testov Kompara malú odmenu v podobe besedy s Ing. Jánom Hargašom, PhD. a
pozvanými hosťami o kpt. Jurajovi Adamovičovi. Získali sme cenné vedomosti, pretože o tejto našej významnej osobnosti je veľmi
ťažké získať bližšie informácie. Aj preto sme nesmierne radi, že medzi nás ako člen jeho rodiny zavítala aj MUDr. Slávka Dolinská.

Naše športové výkony
Zúčastnili sme sa športovej súťaže v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom (NM). Žiačky behali trať dlhú 1100 m a žiaci
2100 m, súťaže sa zúčastnilo 14 škôl okresu. Naše družstvá skončili na 10. mieste (chlapci) a 11. mieste (dievčatá). Zúčastnili sme
sa predkôl vo florbale v NM, kde naši chlapci vyhrali dva zápasy s Hornou Stredou a Lúkou, a prehrali len jeden s novomestskou
ZŠ Odborárska. Nechýbali sme ani na 1. ročníku novovzniknutej regionálnej súťaže v atletike v ZŠ s MŠ Podolie. Žiaci súťažili
v 4 kategóriách. Každé družstvo tvorili 3 pretekári, z ktorých každý musel absolvovať 5 disciplín, čo bolo pre deti zaujímavé a aj
náročné po fyzickej i psychickej stránke. Všetci naši žiaci nás vzorne reprezentovali a podali krásne výkony, vďaka ktorým škola
po spočítaní jednotlivých výsledkov získala 4. miesto. Sme hrdí, že aj naša škola má vlastnú športovú tradíciu a úspešne organizuje
regionálne preteky v Moravskolieskovskom orientačnom behu.
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Veľká slávnosť v moravskolieskovskej škole
V sobotu 19. novembra sme prežívali v našej škole výnimočne
slávnostný deň. V tomto školskom roku si pripomíname 60.
výročie jej otvorenia. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili krásnu výzdobu z pestrých násteniek, vlastných prác z
rôznych oblastí či výtvarných prác. Na paneloch boli aj stovky
fotografií z akcií školy. Na slávnostnom obede sa stretli bývalí
zamestnanci školy, zástupcovia obecného zastupiteľstva, rady
školy a spoločného úradu samosprávy (SÚS). Po príchode do
školy sa srdečne zvítali a hneď mali na čo spomínať. Priestory
školy boli otvorené aj pre širokú verejnosť. Pán starosta slávnostným prestrihnutím pásky otvoril novo zrekonštruovanú učebňu
fyziky a chémie. Pre všetkých, ktorí k nám zavítali, bolo pripravené aj bohaté občerstvenie a hostia si domov odniesli malý
darček. Naša slávnosť pokračovala v kultúrnom dome. Dôležitou
časťou slávnostnej akadémie bolo udeľovanie ceny obce (za
dlhoročnú príkladnú pedagogickú činnosť a prínos pre rozvoj), ktorú si z rúk pána starostu po ich veľkom prekvapení prevzali pani
učiteľka Hargašová, pán učiteľ Švacho a pani učiteľka Kucková. Nasledoval pestrý kultúrny program žiakov základnej a základnej umeleckej školy. Prítomní diváci sa zoznámili aj s víťazmi celoslovenského finále benefičnej súťaže Výprava nádeje. Veľkým
zadosťučinením pre všetkých, ktorí program starostlivo pripravovali, bol do posledného miesta „vypredaný“ kultúrny som, dokonca
boli obsadené aj „miesta na státie“. Pri odchode sa každý mohol
ponúknuť sladkým medovníčkom s jubilejnou 60-kou. Všetci
zúčastnení odchádzali domov s neopakovateľnými zážitkami,
plní pozitívnych dojmov. Za skutočne náročnú prípravu si
zaslúžia poďakovanie všetci zamestnanci školy, všetci žiaci
za výzdobu a účinkujúci za program. Zvlášť potom deviataci
pod vedením svojho triedneho pána učiteľa - za spoluúčasť pri
prípravách a na samotnom slávnostnom dni. Veríme, že aj týmto
sme ukázali svetu, že naša škola má právom dobré meno a prajeme jej, aby sa jej história písala ešte mnohé ďalšie desaťročia.
Pre záujemcov o bližšie spoznanie jej histórie bude na školských
vianočných trhoch v ponuke brožúra, ktorá priblíži mnohé zaujímavosti a dianie zo šesťdesiatich rokov existencie školy. Nech
žije „naša škola v Lieskovom“!
- Spojená škola,

V prípade záujmu pozrieť si viac fotiek z aktivít Spojenej školy, navštívte stránku:

http://zsml252.edupage.org/album/

Zo života našich malých škôlkárov...

Materská škola si jeseň užila naplno

Život v materskej škole bol na jeseň pestrejší než farebné lístie na stromoch. Naši najmenší obyvatelia obce žili kultúrou i vzdelávaním:
Materskú školu navštívilo začiatkom jesene DIVADIELKO, ktoré si deti mimoriadne užili
Okrem divadelného umenia spoznali deti aj umenie cirkusové, keď v základnej škole navštívili predstavenie CIRKUSU JACKO
s žonglérmi, iluzionistami, klaunami a artistami z Ukrajiny, Ruska či Gruzínska.
Začiatkom jesene si deti doslova vychutnali DEŇ JABLKA, ktorého aktivity zahŕňali okrem výstavy jabĺčok aj pečenie chutného
koláčika.
Hudobník BRANISLAV HARGAŠ prišiel do materskej školy predstaviť niekoľko exotických hudobných nástrojov rôznych tvarov
i zvukov a umožnil malým záujemcom a záujemkyniam si na ne zahrať.
V rámci cezhraničnej spolupráce lieskovskú materskú školu opäť navštívili deti a pani učiteľky z MŠ STRÁNÍ-KVĚTNÁ. Tamojšia
pani riaditeľka pozvala osadenstvo materskej školy na májovú olympiádu a pozvanie bolo s radosťou prijaté.
Spoločne so školákmi vystúpili deti v Kultúrnom dome s pekným programom na podujatí zasvätenom ÚCTE K STARŠÍM GENERÁCIAM.
V decembri privíta naša materská škola vo svojich priestoroch MIKULÁŠA, pripraví VIANOČNÚ BESIEDKU, TVORIVÉ
DIELNE s rodičmi a deti vystúpia aj v programe MORAVSKOLIESKOVSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV. Budúci rok bude
potom nepochybne minimálne rovnako pestrý ako záver toho aktuálneho!
- Drahomíra Brumerčíková +

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

DECEMBER 2016

ŠPORT

ROZHOVOR

15

TJ ISKRA Moravské Lieskové
TJ ISKRA má za sebou pestrú a úspešnú časť futbalovej jesene 2016.
Priebežné poradie v tabuľkách: Prípravka 3. miesto, Starší žiaci 8. miesto, Dorastenci 4. miesto a muži 5. miesto
ĎAKUJEME našim futbalistom za reprezentáciu našej obce a futbalového klubu TJ ISKRA Moravské Lieskové!
Z akcií našich najmladších futbalistov v roku 2016

3. ročník futbalového turnaja tried 2016, usporiadaného TJ ISKRA ML v spolupráci so školou

Naši najmladší vyzvali k futbalovému
zápasu i neďalekých susedov z Hornej
Dolnej.

Hlavným cieľom nášho spoločného futbalového oddielu TJ ISKRA Moravské Lieskové je futbalová výchova detí, spoločne sa
zdokonaľovať, učiť sa, vážiť si ľudí a jeden druhého v najpopulárnejšej hre na svete – futbale. Taktiež tvoriť si pozitívny vzťah k
našej obci a ľuďom, ktorí nám toto všetko umožňujú.
Ďakujeme všetkým členom TJ ISKRA, sponzorom, rodičom - prispievateľom 2% z daní, občanom, ktorí nás v týchto našich cieľoch
podporujú a pomáhajú!
- TJ ISKRA TÍM

- “bavíme sa spoločne futbalom”
www.TJISKRA.sk

Rozhovor so spisovateľom Dušanom Mitanom

„Za najväčší úspech považujem skutočnosť, že som dokázal
písať s pocitom vnútornej slobody“
Náš významný rodák sa narodil 9. decembra 1946 a v týchto dňoch oslávi okrúhle jubileum.
Jeho diela číta niekoľko generácii, boli preložené do desiatok jazykov a tvoria súčasť učiva
na školách. Porozprávali sme sa s ním nielen o literárnej tvorbe, ale vrátili sme sa aj do jeho
mladosti, zaspomínali na Moravské Lieskové a pozreli sme sa, ako vyzerajú Vianoce v jeho
ponímaní.
Pochádzate z Moravského Lieskového,
ktorému ste venovali značný priestor v
čiastočne autobiografickom diele Môj
rodný cintorín. Aký je váš vzťah k rodnej obci dnes, po desaťročiach života v
Bratislave? Vraj sa tu na vás v mladosti
pozerali ako na rebela a dobrodruha...

Rád si spomínam na mojich učiteľov a
učiteľky a najmä na svojich rovesníkov,
s ktorými som hrával futbal za Iskru
Moravské Lieskové. Napríklad Jano Pastorek, Vilo Kucek, Tóno Dedík, Jožo Rojko, Jano Miklánek, Laco Baláž a mnohí
iní. Rebelom a dobrodruhom som sa
necítil, táto nálepka mi prischla až neskôr,
po vydaní prvých kníh. Literárni kritici
ma začali označovať za enfant terrible –
hrozné dieťa slovenskej literatúry, buriča,
provokatéra. Dnes som už súčasťou maturitných otázok a píšu o mne ako o žijúcej
legende a žijúcom klasikovi.

V Moravskom Lieskovom máme po
rokoch snáh konečne dôstojný Dom
smútku. Vy však v knihe Môj rodný
cintorín nepristupujete k smrti ako k
čomusi dôstojnému, či sviatočnému,
skôr sú tam prvky recesie, morbidity
a čierneho humoru. No zároveň ste sa
v jednom rozhovore priznali, že veríte,
že smrťou sa nič nekončí. Smrť je ako
spánok. Zaspíme a prebudíme sa v inej
izbe...

Som rád, že v mojej rodnej dedine je
konečne dôstojný Dom smútku, treba ešte
postaviť Dom radosti.
Celá táto kniha je kompletne vymyslená.
Prvú časť som uverejnil dva roky pred
vydaním debutu Psie dni, ale vtedy som
vôbec netušil, že z toho textu, ktorý som
napísal z recesie, niekedy vznikne kniha
Môj rodný cintorín s podtitulom Pamäti.
Skrátka, nič v tej knihe nie je z osobnej

skúsenosti, nikdy som nežil na cintoríne,
nikto z mojej rodiny nebol hrobárom a na
cintorín by som najradšej nikdy nešiel.
Áno, celý príbeh je vymyslený, ale reálie
sú lieskovské a ide o prvú knihu, napísanú
v lieskovskom nárečí.
A máte pravdu, priznal som a stále priznávam: verím, že smrťou sa nič nekončí.
Zaspíme a prebudíme sa v inej izbe...
Túto metaforu si môže každý čitateľ
vysvetľovať a dešifrovať, ako chce.
Z Moravského Lieskového ste odišli
študovať žurnalistiku na Filozofickú
fakultu Univerzity Komenského v
Bratislave. Po roku ste však prestúpili
a napokon ste absolvovali štúdium
filmovej a televíznej dramaturgie a
scenáristiky na Vysokej škole múzických umení. Čo vás viedlo k tomuto
rozhodnutiu? Nebanovali ste nikdy za

16

ROZHOVOR

VIANOCE

kariérou novinára?

Nikdy som nebanoval, že som tam dva semestre študoval, lebo som sa tam stretol
so svojou budúcou manželkou, s ktorou
žijeme už skoro polstoročia.
A publicistike sa venujem dodnes.
Vašu tvorbu charakterizuje konfrontácia reality všedného dňa so snovými
prvkami, fantazijnými motívmi a tajomnou atmosférou. Dokazujete čitateľom,
že táto hranica je veľmi krehká. Niekde som čítala, že by vám nemali veriť
každé slovo, ale radšej si vytvoriť subjektívny obraz a úsudok. Bolo práve
toto vaším zámerom?

Na tvorbe ma zaujíma práve toto prelínanie sna a skutočnosti, reality a ireality,
skrátka, rád píšem knihy, prihovárajúce
sa čitateľovi náznakmi tajomstva, ktoré
je jadrom každej krásy. Naozaj netúžim
po tom, aby mi čitateľ veril každé slovo,
lebo beletria, alias umelecká literatúra,
nie je publicistická reportáž, hoci aj také
texty som napísal. Mojím zámerom je
otvoriť čitateľovi dvere dokorán, aby si
na základe prečítaného textu vytvoril svoj
subjektívny obraz a úsudok. Považujem
čitateľa za spoluhráča, lebo poviedka
je vtedy hotová, keď mu dáva možnosť
dokončiť ju vo svojej hlave a inšpiruje ho
k zamysleniu.
Pochádzate z robotníckej rodiny, z vidieka, čiže určite ste sa počas svojej
kariéry stretli s názorom: „Čo je na tom
byť spisovateľom? To je ťažká práca?“
Dnes, po rokoch už môžete objektívne zhodnotiť svoju profesiu. Aké
sú najväčšie pozitíva spisovateľského
remesla a čo považujete za najťažšie?

Nenarodil som sa ako spisovateľ, písať
a čítať som sa naučil tak ako ostatní už
na základnej škole. Čítal som odmalička
určite viac ako moji rovesníci a to ma
celkom prirodzene priviedlo aj k písaniu.
Najskôr som písal do Pionierskych novín,
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neskôr do okresných Trenčianskych
novín, jednoducho, písanie ma bavilo.
Už ako študent, na gymnáziu v Novom
Meste nad Váhom, som začal písať i poviedky, pretože som čítal literárne časopisy
– Mladú tvorbu a Slovenské pohľady a
uvedomil som si, že také niečo by som
dokázal aj ja. Mnohí ľudia si myslia, že
písanie kníh je činnosť, ktorú nemožno
ani prirovnať k „ťažkej práci“, hoci neviem, čo si vlastne pod ťažkou prácou predstavujú. Písanie kníh nie je remeslom, ale
povolaním.

žiadne plány, lebo človek mieni, Pán Boh
mení. Ale knihy mi vychádzajú stále. Tento
rok mi vyšla osemstostranová kniha Prózy
v Knižnici slovenskej literatúry, a tak som
sa ocitol v dobrej spoločnosti slovenských
klasikov, napríklad Sládkoviča, Hviezdoslava, Kukučína, čo považujem za veľkú
poctu. Je to obsiahly výber z mojich kníh
prozaických, básnických, publicistických.

V decembri oslávite okrúhle jubileum, vaše diela sú súčasťou učiva na
základných, stredných aj vysokých
školách, preložené boli do desiatok jazykov, adaptované do divadelných inscenácií, patríte bez pochýb
medzi našich najvýznamnejších aj
najrešpektovanejších spisovateľov. Čo
vám pôsobí najväčšie zadosťučinenie,
prípadne čo považujete za svoj najväčší
úspech?

Ako som už povedal, najväčším
zadosťučinením je pre mňa fakt, že dnešní
mladí ľudia radi čítajú moje knihy, ktoré
som napísal už pred takmer päťdesiatimi
rokmi a vychádzajú v prekladoch do
mnohých jazykov. Za najväčší úspech
považujem skutočnosť, že som dokázal
písať s pocitom vnútornej slobody, dožil
som sa staroby, a aj keby som už nevydal žiadnu knihu, považujem svoj život
vďaka Bohu a mojej rodine za zmysluplný a šťastný.
Naposledy vám vyšiel román Zjavenie
v roku 2005, ktorý, ako ste sám priznali,
patrí k vašim najobľúbenejším. Odvtedy už ale ubehlo veľa času. Plánujete
ešte napísať nejaké dielo, prípadne,
máte už niečo rozpísané, na čo sa môžu
čitatelia tešiť?

Po románe Zjavenie píšem ďalej, aj keď
zatiaľ nič z toho nepublikujem, nerobím si

Jedna z vašich poviedok, Vianočná
cesta, sa odohráva práve vo vianočnom
období. No k rodinnej svornosti a
hrejivej atmosfére, akú si všetci pod
stromčekom
predstavujeme,
má
ďaleko. Ako vnímate Vianoce vy? Oslavujete ich tradične, alebo po svojom?

Poviedka Vianočná cesta je umeleckou fikciou s prvkami hororu, preto má
ďaleko od rodinnej vianočnej idyly a
hrejivej atmosféry. Samozrejme, protagonistu nemožno stotožňovať s autorom.
Pre mňa sú Vianoce sviatkom pokoja a
oslavujem ich tradične tak, ako keď som
bol malý chlapec – štedrovečerná kapustnica, oblátky s medom, vyprážaný kapor,
zemiakový šalát, ovocie... Podrobne som
to opísal v knihe Patagónia, ktorá vyšla už
v piatich vydaniach.
Čo by ste teda zaželali k Vianociam
čitateľom Moravskolieskovského Hlásnika, ak by to nemali byť len klasické
šťastné a veselé?

Želám všetkým Lieskovanom, mojim
rodákom, pokoj duše a radosť zo života!
Najmä v tejto dobe, keď je celý svet zmietaný katastrofami, či už prírodnými, alebo tými, ktoré sú výsledkom nášho konania, plného nenávisti, závisti, intolerancie,
samovražedného egoizmu a nepriateľstva.
Želal by som sebe aj vám, aby sa Vianoce
stali naplnením slov toho, ktorého narodenie Vianoce symbolizujú: Miluj blížneho
svojho ako seba samého. Veľa zdravia,
šťastia, úspechov a najmä toho pokoja!
- pripravila Monika Kusendová

Vianoce kedysi. Vianoce teraz.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, blížia sa Vianoce. Čas lásky, pokoja, porozumenia,
rodiny a Božieho požehnania. Sviatky roka majú pre ľudí podmanivé čaro, ktoré si
v sebe nosíme od detstva. Ani dospelí sa netaja, že na Vianoce radi pozerajú rozprávky,
milujú prekvapenia ukryté v darčekoch, udržiavajú vianočné rituály a snívajú o snehom
zaviatej krajine. Snáď ani neexistuje človek, ktorý by nemal rád Vianoce.
Avšak aj oslavovanie najkrajších sviatkov roka sa časom zmenilo. Vianoce boli pôvodne sviatkami zimného slnovratu. Výskumy
mnohých historických správ naznačujú, že najviac tradícií a zvykov sa spája so slnovratmi. Z nich vystupuje práve zimný slnovrat
ako veľmi významný, pretože poskytoval dostatok času na rôzne slávnosti. Človek bol v tom čase úzko spojený s prírodou a prírodné
dary aj úkazy ho fascinovali. K pôvodným pohanským slávnostiam sa pridali neskôr antické slávnosti a napokon aj kresťanské. Preto
sa časom k oslavám znovuzrodenia slnka pridali rímske saturálie či brumálie, koleda a potom sa pridružilo aj kresťanské narodenie
Spasiteľa.
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Prípravou na Vianočné sviatky bolo v minulosti predslnovratové obdobie a hlavne advent, začínajúci 4 nedele pred sviatkom narodenia Krista. Dni Vianoc sprevádzali rozmanité tradície a obyčaje. Štedrý deň bol bohatý na tajuplné úkony, obrady a zvyky. Na
vidieku gazda zavčas rána obviazal stromy slamou, aby pocítili teplo Vianoc a na jeseň
priniesli bohatú úrodu. V maštali vložil dobytku do pysku kúsok oblátky natretej cesnakom,
aby ich obchádzali choroby. Gazdiná prelomila prvý upečený koláč nad teľnou kravou, aby sa šťastne
otelila. Až do východu prvých hviezd sa držal pôst.
Ešte pred štedrou večerou bolo treba urobiť obrady a úkony, ktoré mali obyvateľov domu ochrániť pred zlými
duchmi a trápeniami, pole a záhradu pred pohromami a statok pred chorobami a uhynutím. Celá rodina sa zoradila za gazdom, ktorý sa vybral po gazdovstve s kadidlom v rukách. Gazdiná cesnakom robila kríže na dverách a oknách domu, vrátach
do dvora a maštale. Rodičov nasledovali deti a všetci odriekali Otčenáš. Popri kadidle, sviečkach, Otčenáši a cesnaku sa vraj
zlí duchovia najviac báli silnej, súdržnej a veľkej rodiny. Štedrý večer - najkrajší sviatok kresťanov v roku - sa podľa ľudových
zvykov začínal väčšinou pri východe prvej hviezdy a jej zjavenie sa oznamovalo streľbou či zvonením zvonov. Až vtedy sa na stole
zapaľovala sviečka.
Na štedrovečernom stole bol vždy biely obrus s červenými nitkami. Červená sa považovala za ochrannú farbu. Pod stolom bola
slama, ktorá pripomínala, že Ježiš sa narodil v maštali na slame. Nohy stola boli zviazané reťazou, na ktorú si všetci vyložili nohy,
aby boli silní a pevní ako tá reťaz. Zároveň, aby vydržala súdržnosť rodiny. Štedrá večera bola výlučne rodinnou záležitosťou.
Gazdiná cesnakom v mede urobila mužovi i deťom na čelo krížik, gazda rozkrojil najkrajšie jablko a každému dal z neho kúsok, čo
znamenalo, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria jabĺčko. Skutočnú večeru otvorili prípitkom, po ktorom sa jedli oblátky
s medom a cesnakom, hríbová, šošovicová alebo kapustová polievka s hubami a sušenými slivkami. Na vyzdobenom stole bývali
placky z chlebového cesta, osúchy, pupáčiky, lekvárové koláče, tvaroh, mak i pohár medu a
hrnček mlieka. Takto prestretý stôl symbolizoval aj vďaku roľníka za dary zeme. Po večeri
prichádzali koledníci. Vnímalo sa ako dobroprianie a zároveň šírenie zvesti o Ježišovom
narodení. Koledovať chodili buď malé deti alebo mládež.
Naši predkovia vianočný stromček v dnešnej podobe nepoznali. Prišiel k nám z Nemecka
až koncom 18. storočia. Vianočný stromček sa vyvinul zo starého ľudového zvyku, spojeného
s donášaním zelenej ratolesti do domu v čase zimného slnovratu. V zelenom prúte totiž
koloval život a jeho sviežosť mala zahnať zlých duchov. Až neskôr získal vianočný stromček
najmä dekoratívnu funkciu, keď v neľútostnej tmavej zime tešil svojou zeleňou. Postupne sa
pridali rôzne ozdoby. Zaujímavosťou napríklad je, že pôvodne vianočný stromček nestál na
podlahe, ale napríklad v oblasti Oravy visel z povaly.
Aké sú Vianoce dnes? Rozsvietené námestia, obchody preplnené ľuďmi ženúcimi
sa za tovarom v akciových ponukách, po snehu častokrát ani stopy, všade stres a panika, plné parkoviská a komercia Vianoc sa k nám tlačí z každého smeru. Niekedy má
človek pocit, že pôvodný význam obdobia, ktoré nastáva, sa niekde vytratil a vytráca.
V súčasnosti prvá rozsvietená sviečka na adventnom venci signalizuje skôr: „ Ak si
nezačal predvianočné nákupy, je najvyšší čas.“ V minulosti však obdobie adventu bolo
obdobím duchovných príprav na Vianoce. Hovorilo sa, že týždne, keď je vonku viac
tmy ako svetla, sú plné zlých síl, ktoré môžu škodiť ľuďom, zvieratám alebo celému majetku. Preto boli nevyhnutné magické obrady a úkony, ktorými sa snažili ľudia ubrániť
útokom démonov, bosoriek a iných zlých síl (sv. Ondrej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv.
Lucia) a duchovne pripraviť na najkrajšie sviatky roka.
Dnes sa to troška zmenilo. Zúrivé vianočné
reklamy, tisíckrát opakované koledy a „americký Santa Claus“ v červenej čapici útočiaci
spoza každého rohu! Ach, čo sa to len stalo s vianočnou idylkou? Prevalcoval ju načisto
nákupný ošiaľ? Presťahovali sa Vianoce do hypermarketov, ktoré nás plašia už do polovice októbra? Alebo sme si v sebe uchovali kúsok vianočného tajomstva a romantiky? Vianoce sa postupne žiaľ prispôsobili dobe a hoci je obal iný, Vianoce sú po
stáročia stále Vianocami. Sviatky pokoja, rodiny, lásky, porozumenia, tajomna a
spolupatričnosti. Zachovajme si túto hodnotu aj naďalej, lebo len správne
hodnoty v nás, z nás robia lepších ľudí.

Želáme Vám, aby ste neprestali snívať, aby ste mali okolo seba vždy tých správnych
ľudí, aby ste pri sadaní k štedrovečernému stolu mali na čo spomínať a nech vo
vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia Zdravie, Šťastie a Láska.
-
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DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI S OBECNÝM ČASOPISOM
Vážení čitatelia a čitateľky Moravskolieskovského Hlásnika!
Záleží nám na Vašom názore a na tom, aby sme obecný časopis pripravovali čo najlepšie, ako je v našich skromných možnostiach.
Veľmi nám pomôže, ak zodpoviete pár otázok, ktoré sme si pre Vás pripravili, a vyplnený dotazník odovzdáte do Vianoc na
dohodnutých zberných miestach, ktorých zoznam nájdete naspodu. Dotazník je anonymný, ale ak sa budete chcieť podpísať alebo
nám niečo osobné odkázať, pokojne tak môžete urobiť. Pokojne ho tiež môžete vyplniť celá domácnosť spoločne. Za Vašu pomoc
a záujem vopred ďakujeme!
Vaša redakcia
V Hlásniku ma vždy najviac zaujíma:
(Zakrúžkovať môžete aj viacero možností.)
- editoriál
- príhovor starostu
- zaujímavosť
- kultúrne tipy v okolí
- informácie z diania v obci
- informácie z matriky
- cirkevná rubrika
- školská rubrika
- športová rubrika
- kultúrna rubrika
- články o histórii našej obce a tradíciách našich predkov
- príspevky od občanov
- potulky svetom
- rozhovor s rodákom
- spomienky na zosnulých obyvateľov obce
- inzercia na poslednej strane
- iné: ….........................................................................................
V Hlásniku ma príliš nezaujíma a menej priestoru si zaslúži:
(Zakrúžkovať môžete aj viacero možností.)
- editoriál
- príhovor starostu
- zaujímavosť
- kultúrne tipy v okolí
- informácie z diani v obci
- informácie z martiky
- cirkevná rubrika
- školská rubrika
- športová rubrika
- kultúrna rubrika
- články o histórii našej obce a tradíciách našich predkov
- príspevky od občanov
- potulky svetom
- rozhovor s rodákom
- spomienky na zosnulých obyvateľov obce
- inzercia na poslednej strane
- iné: ….........................................................................................

V Hlásniku mi chýba:
(Doplňte.)
- …................................................................................................
.....................................................................................................
Inzeráty a oznamy na poslednej strane:
(Zakrúžkujte jednu možnosť, prosím.)
- čítam vždy a pozorne
- občas preletím očami
- takmer vôbec nevnímam
- mám k nim poznámku: …...........................................................
Informácie o tom, čo sa v obci buduje a plánuje získavam
najmä:
(Zakrúžkovať môžete aj viacero možností.)
- z Hlásnika
- z obecného rozhlasu
- z vývesnej tabule Obecného úradu
- z webstránky obce
- z Facebooku
- od rodiny, kamarátov a známych
- inak: ….......................................................................................
Informácie o tom, aké kultúrne či športové podujatia sa
uskutočnia, získavam najmä:
(Zakrúžkovať môžete aj viacero možností.)
- z Hlásnika
- z obecného rozhlasu
- z plagátov v obci
- z webstránky obce
- z Facebooku
- od rodiny, kamarátov a známych
- inak: ….......................................................................................
Ešte by som rád dodal/a (nepovinné): ….................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Dotazník môžete do Vianoc odovzdávať na nasledujúcich zberných miestach:
- v obecnom stánku (Lieskovská chalúpka) na vianočných trhoch
- na podateľni obecného úradu
- vo vestibule základnej školy
- v predajni Coop Jednota na Brestovom
- osobne u ktoréhokoľvek z členov redakčnej rady či naskenovaný poslať na mail hlasnikml@gmail.com

ĎAKUJEME A ŽELÁME KRÁSNE BLÍŽIACE SA SVIATKY!
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Spomienka na vlastenca
Začiatkom júna sme si pripomenuli vylodenie Spojencov v Normandii
ŠTEFAN MIKLÁNEK sa narodil 21. februára 1922 v Dolnom Srní otcovi Jurajovi Miklánkovi (1881 – 1954) a matke Anne, rodenej Hargašovej (1891 – 1960) k sestrám, dvojičkám Eve (1913 – 1990) a Anne (1913 – 1997) a k bratom Jánovi (1920 – 1986)
a Milošovi (1927). Manželka Anna, rodená Liptáková (1924 – 2014) povila manželovi syna Štefana (1952) a dcéru Annu (1958),
vydatú Zubríkovú, oboch budúcich inžinierov. Rodine dnes robia radosť vnúčatá Richard, Barbara , Kristína a pravnučka Ellie
Teresa.
Náš vlastenec sa narodil v roľníckej rodine, ľudovú školu navštevoval v rodisku. Toto obdobie mu milo pripomínala pani učiteľka, budúca
spisovateľka a prekladateľka Mária Rázusová – Martáková, sestra evanjelického farára, spisovateľa Martina Rázusa zo susedného Moravského
Lieskového, kam dochádzal na bohoslužby. Meštiansku školu navštevoval v blízkom Novom Meste nad Váhom. Zakrátko na to pracoval ako
volontér (neplatený zamestnanec) na okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom. Možno i táto nedobrá ekonomická situácia vedno s dusnou
politickou klímou tých rokov donútia citlivo vnímajúceho mladíka Štefana koncom roku 1938 k rozhodnutiu opustiť svoju vlasť. Od tohto zámeru
ho neodradila ani následná zrada kamaráta, ani zauzlenia z nelegálneho prechodu hraníc do Maďarska a do Rumunska.
Ide sám a pevne za svojim cieľom. Loďou z Konstance, cez Blízky východ a Stredozemné more, vtedy obvyklou „útekovou cestou“ našich
vlastencov za slobodou. Keď dopláva do Marseilles na juhu Francúzska, je už prihlásený k formujúcim sa československým jednotkám. Čoskoro
tu absolvuje vojenský výcvik a na francúzsko – nemecký front odchádza ako 18-ročný mladík bez akýchkoľvek skúseností z bojovej reality.
Po kapitulácii Francúzska nerezignuje. V juhofrancúzskom prístave Sete sa naloďuje, aby s mnohými vlastencami cez Gibraltár a Biskajský záliv
zakotvil 7. júna 1940 v Liverpoole vo Veľkej Británii. V mestečku Cholmondeley podstupuje ďalší výcvik pre novotvoriacu sa československú
vojenskú jednotku. Všetko sa tu deje v podmienkach intenzívneho bombardovania ostrovov nemeckou Luftwaffe. Štefan napokon získal pozíciu
rádiotelegrafistu a stal sa zástupcom veliteľa tanku typu Sherman M-4. V takomto obrnencovi, vo zväzku 21. armádnej skupiny generála Montgomeryho zúčastňuje sa i vyloďovania v deň D - 6.6.1944 na plážach Normandie. So slzami v očiach si spomínal na tu padlých
kamarátov, ako i na svoju, niekoľkohodinovú drámu v znehybnenom tanku pri jeho prechode z vody na pevninu, ktorá na veľké šťastie pre ich
osádku dopadla dobre. Prežili! Štefan tak svojou osobnou účasťou prispel ku konečnému otvoreniu západného frontu v Európe. Prichádzajú však
ďalšie drámy, ako boje o francúzske Falaise, Dunkerque, či vytláčanie Nemcov z Belgicka postupne ďalej na východ. Náš hrdina v bojoch utŕžil
viacero zranení, viackrát prežil výnimočné, životunebezpečné situácie. Druhú svetovú vojnu zakončuje v západných Čechách, v radoch americkej
armády, v hodnosti seržanta.
Po demobilizácii v roku 1945 sa zamestnal na letisku Praha – Ruzině, potom na letiskách Karlovy Vary, Ostrava a Bratislava. Neskôr v neprajnej
dobe začal pracovať vo Vagónke Poprad, následne po dobrej náhode na tamojšom letisku. Tu sa trvale usadil a uzavrel manželstvo s Annou, rodenou Liptákovou z Košíc, jednou z prvých pilotiek v Československu. V Poprade sa im narodili i obe deti. Manželia Miklánkovci sa nedali zlomiť
ani krutosťou vtedajšieho politického režimu, kedy obaja prišli o zamestnanie. Po oteplení politickej klímy sa Štefan Miklánek vracia znova na
letisko a takisto dobieha svoje „resty“ mladosti - trvalá túžba po vzdelaní ho priviedla študovať na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.
Taktiež sa zdokonaľuje v anglickom jazyku na jazykovej škole, ktorú ukončil štátnou skúškou. Oba tieto kroky ku rozšíreniu vzdelania mu napomohli, ako pracovníkovi Riadenia letovej prevádzky na letisku Poprad, oveľa kvalifikovanejšie konať svoju náročnú a zodpovednú prácu, kde sa
zlyhania platia ľudskými životmi.
Vo voľnom čase popri obvyklej starostlivosti o rodinu, venoval sa záhradkárčeniu, ako i výpomoci matke a sestrám pri poľnohospodárskych
prácach v rodisku. Nezanedbával pritom ani svoje milované Vysoké Tatry. Svoju poslednú túru urobil ako 67-ročný vedno s manželkou na Veľké
Hincovo pleso. K jeho koníčkom patril i zemepis. Ten podnietil jeho záľubu cestovať, väčšinou v dôchodkovom veku precestoval celú desiatku
európskych krajín.
Po novembri 1989 boli ocenené jeho niekdajšie bojové zásluhy. Veľmi si cenil najmä Československú medailu za chrabrosť. Pribudli i ďalšie
vyznamenania, k najcennejším patria: Rytier Čestnej légie, ktoré mu udelil francúzsky prezident Jacques Chirac a Rytier Národného radu za zásluhy, udelené tiež ich prezidentom, Francoisom Mitterandom, obe pri príležitosti šesťdesiateho výročia vylodenia a bojov vo Francúzsku. Nové
časy priniesli i pozvania na osobnú návštevu britského, francúzskeho, či belgického veľvyslanectva. V pamäti mu nadlho zostali stretnutia s
členmi britskej kráľovskej rodiny, s Alžbetou, manželkou kráľa Juraja VI., keď 25. septembra 1941 navštívila vojenský klub v Londýne a desať
minút svojho vzácneho času venovala rozhovoru s naším vlastencom. V roku 2009 v Bratislave pribudlo i stretnutie s jej dcérou, Alžbetou II.,
súčasnou kráľovnou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Slobodného Írska spolu s manželom Philippom, vojvodom z Edinburgu a stretnutie s
princom Charlesom, následníkom trónu. Vtedy v prezidentskom paláci v Bratislave obdržal Medailu prezidenta Slovenskej republiky.
Pri príležitosti osláv sedemdesiateho výročia vylodenia v Normandii bol prítomný ako jediný žijúci slovenský veterán tých bojov. Spolu s
ďalšími dvadsiatimi spolubojovníkmi sa zúčastnil i slávnostného obeda za prítomnosti hláv dvadsaťjeden štátov v Benouville, ktorý podával
prezident Francúzskej republiky, Francois Hollande.
V roku 2013 si ho rodáci uctili udelením ocenenia Osobnosť Podjavoriny v Novom Meste nad Váhom.
Život plný statočnosti, rozvážnosti, ale i životného optimizmu sa naplnil vo veku deväťdesiatdva rokov. Pán Štefan Miklánek zomrel v Poprade
28. novembra 2014.
- Gustáv Muránek

SPOMIENKY
“Spustla už záhrada, spustol už dvor,
prázdny je bez teba, mamička, dom.
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Ťažko sa nám lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.

Dňa 18.11.2016 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej a milovanej ženy, mamičky,
dcéry, sestry a príbuznej

LENKY MITANOVEJ.

Dňa 18.12. 2016 si s láskou a úctou pripomíname smutné piate
výročie, keď nás navždy opustila naša drahá milovaná mama,
babička a prababička, pani BOŽENA FRAŇOVÁ
z Moravského Lieskového, Brestové.
“Najväčšia láska na svete umiera, keď
oko matkino sa navždy zatvára.Čas plynie,
nevráti to najdarhšie, čo vzal. Zostali
na teba len krásne spomienky a v našich
srdciah nevýslovný žiaľ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú tri
dcéry a syn s rodinami.
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DECEMBER 2016
Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom

Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného
fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, ktoré sú rozmiestnené po obci, tak aby boli ľahko prístupné každému obyvateľovi
a návštevníkovi našej obce. V rámci našich možností sme vytvorili systém pre zefektívnenie zberu odpadov. Zberné nádoby
sú označené podľa druhu odpadu pre - PLAST, SKLO, PAPIER,
KOVOVÉ OBALY A VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ
MATERIÁLY. Pravidelný zber plastu a skla vrecovým systémom
v stanovených intervaloch z každej domácnosti zostáva bez zmeny,
papier, kovové obaly a viacvrstvové obaly budú zberané len cez
zberné hniezda. Nové nádoby nám majú slúžiť pre posilnenie a
rozšírenie oddeliteľných zložiek komunálneho odpadu, za ktoré vynakladáme nemalé finančné prostriedky. Vývoz, zber, likvidácia a
celý logistický proces súvisiaci so separovaným zberom, je financovaný producentmi výrobkov cez organizáciu zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu a nás finančne nezaťažuje.
Ponúkame riešenie a všetko ostatné závisí na nás všetkých,
na našej ochote a na našej zodpovednosti.

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Obecný úrad v Moravskom Lieskovom UPOZORŇUJE
OBČANOV:
ktorí v priebehu roka 2016 nadobudli (kúpili, zdedili,
skolaudovali), predali alebo darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru, pristavili, nadstavili, zmenili účel
využitia stavby, že sú povinní podať daňové priznanie na
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2017
na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny,
týkajúce sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa)
na povinnosť predložiť žiadosť o zníženie poplatku za
komunálny odpad

V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2017

DOTAZNÍKY si môžete počas obdobia od vydania tohto Hlásnika do
15.01.2017 vyzdvihnúť na podatelni Obecného úradu v Moravskom
Lieskovom a tam priamo vyplniť tento malý prieskum.
Vedenie obce oslávilo pred pár dňami svoje dvojročné pôsobenie,
polovicu volebného obdobia. Je veľmi dôležité dostávať spätnú väzbu od vás občanov, aby vedeli lepšie korigovať svoje kroky, ktoré Pre tých viac internet skúsených, svoj dotazník môžete vyplniť aj elerobia a aby vedeli napĺňať vaše očakávania. Len na základe spätnej ktronicky na priloženom linku: https://www.survio.com/survey/d/
väzby od vás, môžu robiť svoju prácu ešte lepšie a spraviť tak z naselieskove.
nášho Lieskového skutočne lepšie miesto pre život nás všetkých.
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, každý názor si nesmierne vážime.

LEKÁREŇ v Moravskom Lieskovom bude opäť poskytovať lekárenskú starostlivosť a služby v plnom
rozsahu od polovice mesiaca január 2017. Otváracia doba: Po- Pia: 7:00-15:30 hod.
B Y Ť V I A C I N F O R M O VA N Í O D I A N Í V O B C I S A O P L AT Í ! ! !
Naša obec využíva rôzne komunikačné kanály na komunikáciu s občanom. Je to nielen Moravskolieskovský
Hlásnik, ale veľmi intenzívna je aj komunikácia na Facebooku Naše Lieskové, kde je pridávaných v priemere
15 noviniek z obce mesačne. Uvedomujeme si, že nie každý má k Facebooku prístup a preto zavádzame aj
emailové zasielanie noviniek priamo k Vám.
Pošlite svoje kontaktné údaje spolu s emailom na email: naselieskove@gmail.com alebo sa zaregistrujte na
linku: https://www.survio.com/survey/d/novinky.

Byť informovaný o dianí v obci nikdy nebolo jednoduchšie.
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