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Karneval

Zmeňme stav na lepší!

Dňa 6.2.2015 v Materskej
škole Moravské Lieskové
pripravili pani učiteľky
deťom veselý karneval, aby
sa mohli predstaviť
v krásnych maskách.
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Dolinou tupých hláv
označujú Moravské Lieskové najčastejšie nadnesene
jeho vlastní obyvatelia,
nepochybne však taký prívlastok prebehne mysľou...
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„Nejestvujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy toho, čo je možné.“
										
(Beth Mendeová Connyová)

Začínať od nuly je ťažké. Ale dá sa to. Mnohí to
dokázali. Začínať v mínuse je oveľa ťažšie. Ale sila ducha,
bojovnosť, odvaha, silný charakter a vytrvalosť vie priniesť
svoje ovocie. Prečo naša dedina nenapreduje, prečo sa projekty
nerealizovali, prečo sa mnohé problémy „pozametali pod koberec“, to nám neprináleží súdiť. Môžeme to iba skonštatovať
a uviesť fakty. Každopádne, sú viac ako tri mesiace po komunálnych voľbách, ktoré priniesli do Moravského Lieskového
nového starostu, nových poslancov a v neposlednom rade i znovu obnovený Moravskolieskovský Hlásnik. Chce byť nezávislým, informačným, ale najmä objektívnym štvrťročníkom, ktorý
bude všetkým občanom sprostredkovávať najdôležitejšie informácie o dianí v našej obci.
Rok 2015 by mohol byť pre nás všetkých prelomový,
výnimočný, mohol by byť novým začiatkom. V novembrových
voľbách sme nielen svoj hlas, ale i očakávania a nádeje odovzdali do rúk tímu ľudí, ktorí budú nás a naše záujmy reprezentovať
najbližšie štyri roky. Veríme, že sme si dobre vybrali, pretože
naša obec už zmenu naozaj potrebuje. Pozitívnu. Takú, ktorá
ľudí preberie z apatie a averzie voči všetkému verejnému.

Nečakajme však na zázrak. Nespoliehajme sa na to, že niekto
urobí všetko za nás. Buďme aktívnymi občanmi a podieľajme sa
na verejnom dianí. Snažme sa v rámci svojich možností prispieť
k rozvoju. Každý z nás môže niečo urobiť. Naša obec je ten
priestor kde žijeme, kde by sme sa mali cítiť dobre, kde vychovávame naše deti. Krok vpred však môžeme urobiť len vtedy,
keď odhodíme všetky sváry, predsudky, budeme sa zapájať do
všetkého, čo sa nás týka, nielen nečinne prežívať. Nové vedenie
obce prebralo na seba nielen veľkú zodpovednosť a nové výzvy,
ale bohužiaľ i množstvo problémov a nedoriešených záležitostí,
ktoré sa postupne vynárajú. Je preto na mieste istá dávka trpezlivosti a tolerancie.
Ako nová redakčná rada si želáme, aby sa vám Hlásnik v novom šate páčil, aby bol prínosom, aby bol aktuálny,
objektívny a najmä nestranný. Budeme sa snažiť priniesť vám
nielen správy o tom čo bolo, čo sa udialo, ale najmä o tom, čo
sa chystá a čo stojí za zmienku. Veríme, že sa nám spoločne
podarí premeniť Lieskové na obec, o ktorej budeme môcť hrdo
hovoriť, že tu „nielen bývame, ale i žijeme“.
-

PPozvánky na nadchádzajúce akcie

Spomienková slávnosť
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
obce Moravské Lieskové
dňa 18.

apríla 2015

Ekumenická bohoslužba v evanjelickom
chráme v Moravskom Lieskovom
Slávnostné kladenie vencov pred OcÚ
Krátky kultúrny program
Beseda s pamätníkmi

Presné časy programu tohto dňa budú zverejnené včas
pred danou slávnosťou.

Nepoznané Lieskové a okolie
“Spoznajme spoločne krásy nášho okolia,
o ktorých sme možno doteraz ani nepočuli!
Turistický výlet do lesov Moravského Lieskového ukáže, koľko prírodných atrakcií v jeho
okolí stojí za pozornosť a často jej napriek
tomu uniká.”

8. máj 2015
Miesto, čas a iné podrobnosti budú zverejnené neskôr.

Srdečne pozývame všetkých
občanov
na 2.ročník

„Veľkonočných
tvorivých dielní“
Uskutoční sa
dňa 25. marca 2015
v Osvetovom dome
v Moravskom Lieskovom.
Na Vašu účasť sa teší OZ Lieskovanky
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Vážení spoluobčania,
do rúk sa Vám dostalo prvé číslo obecných novín počas môjho pôsobenia vo funkcii.
Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou prihovoril. Mám tú česť byť starostom obce
Moravské Lieskové, miesta kde žijeme, kde sme vyrastali a vyrastajú tu i naše deti. Obklopuje nás krásna príroda, predkovia nám zanechali tradície, spôsob života typický pre
našu obec a len na nás záleží, ako s týmto dedičstvom naložíme. Často počúvam zo strany
ľudí kritiku a nezáujem uveriť v možnú zmenu. Naša obec je jedinečná vo svojom dobrom,
ale zároveň aj v tom horšom svetle a len na nás všetkých zostáva, ako v nej budeme žiť.
Obraz našej obce nie je iba na pleciach volených zástupcov samosprávy, ale na každom
z nás.
Mojou snahou bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými
sa každodenne stretávame a ktoré trápia nás všetkých. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a
odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste
stretnú. Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia ako aj návštevníci našej obce. Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne
a v záujme tých, ktorých zastupujeme, a úspech sa určite dostaví.
Začíname svoje nové funkčné obdobie a preto je potrebná tolerancia aj zo strany občanov. Čakajú nás zmeny a každá
zmena pri jej transformácii prináša so sebou potrebu prispôsobenia sa, empatie a spolupráce. Podporujme organizácie
pôsobiace v obci svojou účasťou na ich akciách, bez účasti ľudí budú vždy neúspešné. Skúsme sa aj sami akýmkoľvek
pričinením snažiť vytvoriť niečo nové, dokonalejšie a lepšie pre spríjemnenie a vylepšenie životného prostredia nás i
našich blízkych, veď len tak sa môže naša obec posunúť vpred.
Ďakujem.
S úctou starosta obce Róbert Palko

Miesto pre starostu...
M
Žiť
modernejšie,
aktívnejšie
a
bezpečnejšie. To všetko sa nieslo vašou
predvolebnou kampaňou. Ste vo funkcii
tri mesiace. Ktorý z avizovaných projektov ste za toto krátke obdobie otvorili?
Žiť modernejšie: realizujeme modernizáciu chodu obecného úradu. Sme
vo fáze realizácie miesta prvého kontaktu
s občanom, ktoré bude pri vstupe do budovy obecného úradu. Podateľňa, dane a
poplatky, miesto kde budú občanovi podané základné informácie a odporúčania.
Žiť aktívnejšie: v rámci zvýšenej aktivity v obci je potrebné vytvoriť optimálne
podmienky pre všetky oblasti občianskej
vybavenosti a verejného života. V tak
krátkom období sme zatiaľ len vo fáze
maximálnej operatívnosti pri riešení problémov. Žiť bezpečnejšie: pracujeme na
projekte prestavby autobusovej zastávky
pri 24 bytovke s nástupným ostrovčekom
pre zvýšenie bezpečnosti. Geodeticky
sme zamerali úsek cesty od umeleckej

školy po základnú školu ako podklad pre
vypracovanie projektu chodníka.
V našej obci je množstvo pomerne
závažných nedostatkov. Chýba vodovod, kanalizácia, dom smútku,
chodníky a pod. Všetky tieto témy sú
dôležité, ktorá je však z vášho pohľadu
tá najaktuálnejšia?
Prioritou obce je vybudovanie centrálnej
kanalizačnej siete. Kanalizácia nie je len
otázkou kvality života, jej vybudovaním
si zlepšíme životné prostredie, môžeme
začať rekonštrukciu ciest a ďalšie projekty v rámci rozvoja obce. Rovnako je však
dôležité aj rozšírenie vodovodu, hlavne
do oblastí, kde je nedostatok vody v letných mesiacoch.
Keď si človek kúpi starý dom,
predtým ako sa doň nasťahuje, musí
poupratovať. I vy postupne otvárate
zásuvky jednotlivých stolov. S akými
pocitmi?

Táto otázka, po necelých troch mesiacoch môjho pôsobenia vo funkcii,
pôsobí na mňa až príliš expresívne. Reálne
sa mi tie zásuvky otvárali sami, a pocity?
Veľmi som sa nimi nezaoberal, nakoľko
môj nástup do funkcie bol na prelome
roka a popri riešení bežných otázok obce
nezostávalo nič iné len tvrdá práca.
Skúsme občanom predložiť vízie,
reálne ciele, ktoré ste si s poslancami na
najbližšie obdobie stanovili. Aby sme
ich mohli spoločne, v závere roka 2015,
na tomto mieste zhodnotiť.
Realizujeme prípravu na projekte
domu smútku, usporiadali sme vlastnícke
vzťahy na pozemkoch v objekte materskej
školy, analyzujeme rekonštrukciu verejného osvetlenia, revidujeme efektívnosť
využívania všetkých obecných budov a
v neposlednom rade realizácia projektu
odkanalizovania obce.
- pripravila Martina Pašková

Tretia strana Moravskolieskovského Hlásnika bude vždy patriť vašim otázkam, ktoré chcete smerovať na starostu a poslancov
našej obce. Všetko, čo Vás zaujíma, čo chcete vedieť, píšte na mail: hlasnikml@gmail.com
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PPrečo je Moravské Lieskové tam, kde je ?!

od začiatku a bohužiaľ v oveľa horšej dov podľa katastra buď vôbec neexistuje
východiskovej situácii, ako sme boli alebo nie je skolaudovaná. Budovy podľa
tých 18 rokov dozadu. Všetko je dnes všetkého nemali niekoľko rokov žiadne
už žiaľ komplikovanejšie a zložitejšie. zákonom stanovené revízie a potrebné
Každý rok, ktorý sme premrhali, budeme dokumenty k ich prevádzke takisto nedoháňať viac ako jeden rok a je otázne, existujú. Väčšina potrebuje obrovské inči je to ešte vôbec možné dobehnúť. vestície do ich revitalizácie a obnovy, čo
Miliardy z Európskej únie sú žiaľ už si obec pri súčasnom napnutom rozpočte
vyčerpané a umiestnené. Je pravda, že nemôže dovoliť (problémov je bohužiaľ
možno prídu ešte ďalšie a o tie sa budeme viac ako financií a bude potrebné si zvoliť
môcť uchádzať, otázkou postupne priority, pozn. red.). Ani ich
V čom sme my horší, však zostáva, prečo sme sa vonkajší vzhľad neprispieva k niečomu,
Dostaneme bohužiaľ aj že u nás sa to nevyvíja takmer ani náznakom ne- čím by sme sa mohli pochváliť, práve
úplne opačné odpovede.
pozitívnym smerom?! dotkli tých, ktoré tu boli od naopak. Aj toto bolo zapríčinené tým, že
nášho vstupu do Európskej sa im dlhodobo nevenovala pozornosť zo
Veľa ľudí by nám povedaúnie a s úsmevom na tvári strany zodpovedných a nevykonávali sa
lo, že Moravské Lieskové
dlhodobo upadá, že sa nám rozpadajú sme ich prenechali okolitým dedinkám a takmer žiadne priebežné investície. Žiaľ,
cesty, nemáme kanalizáciu, nemáme vo- mestám.
za rok sa s týmto stavom zázrak nebude
dovod, nemáme námestie, nemáme jeden
dať urobiť.
Sme pravdepodobne jediná dedina na
centrálny bod dediny. Že lampy nám svietia podľa počasia a Klanečnicou nám tečie Slovensku, ktorá zostala v roku 2015 bez
Ani celkový vizuál našej obce nie je
všetko, len nie čistá voda. Iní nám môžu projektu na kanalizáciu. Keď zoberieme veľmi estetický. Je tu obrovské množstvo
povedať, že všetci mladí ľudia odchádza- do úvahy fakt, že v roku 2014 bolo už viac starých, neobývaných budov až ruín,
jú, lebo tu nič nie je, takmer žiadne nové ako 65% miest a obcí odkanalizovaných a niekedy až bezpečnosť ohrozujúcich. Aj
mladé rodinky neprichádzajú a podľa ostatní čakajú na realizáciu a my nemáme toto je znak, že naša obec starne a index
štatistík INEKO (Inštitút pre ekonomické ani reálny projekt, je to smutné. Sloven- jej obnovy je veľmi slabý. Keď k tomu
a sociálne reformy, pozn.red.) sme vy- sko sa zaviazalo v prístupovej zmluve pridáme nízky, resp. žiadny prírastok
mierajúca dedina s veľkým podielom ľudí s EÚ, že do konca roku 2015 všetky nových obyvateľov, ktorí by boli ochotní
v neproduktívnom veku a s malým podie- obce nad 2000 obyvateľov budú od- tu stavať nové či prerábať staré domy, je
kanalizované. My nielen že tento dátum to viac-menej začarovaný kruh.
lom detí a produktívnych ľudí.
nestihneme, ale sme jediná obec takejto
Skupina kultúry chtivá nám povie, veľkosti, ktorá v roku 2015 ani nevie, ako
Takto žiaľ vyzerá realita našej obce.
že je tu nulová možnosť kultúrneho a bude jej kanalizácia vyzerať. Je to smut- Je to fakt a je to zrkadlo, ktoré si musíme
spoločenského vyžitia, nemáme tu žiadny né, je to možno až depresívne, ale takto všetci nastaviť a zmieriť sa s ním. Ale
podnik, kde by sme sa mohli stretnúť sme dopadli a toto je naša aktuálna situá- zároveň musíme vedieť aj urobiť čiaru,
s priateľmi, deťmi, posedieť pri čaji...Ab- cia a naša realita. A my občania, resp. naši zabudnúť na to všetko zlé, čo tu bolo a
sentujú tu základné služby a keď človek zástupcovia, ktorých sme si vybrali sa jej začať odznova. Dôležité je vyčistiť si
čokoľvek potrebuje, musí vycestovať musíme postaviť čelom a bojovať s ňou.
stôl, upratať a nastaviť systém tak, aby
do okolitých dedín alebo miest. Potom
fungoval a začal našu obec pozitívne
Okrem toho naša obec bojuje aj meniť. Treba pripraviť jej dlhodobú strasa nám môže stať, že sadneme do auta,
pocestujeme po Slovensku a zistíme, s ďalšími problémami. Keby sme ich tégiu a držať sa jej. Musíme vedieť, čo si
že máme pocit, že ideme po inom štáte. chceli vymenovať, ani by sme nevedeli,
môžeme dovoliť a čo nie,
Všetky dedinky sa budujú, stavajú chod- kde začať. Píše sa rok 2015
hľadať ďalšie zdroje príjLen tímový duch
níky, kanalizácie, vodovody, zberné dvo- a obec Moravské Lieskové
mov do nášho obecného
ry, námestia, kultúrne altánky, buduje sa nemá schválený územný dokáže robiť zmeny a rozpočtu a začať robiť veci
turizmus a agroturizmus, cezhraničné plán – základný dokuniekedy aj zázraky. pre úžitok obce a všetkých
spolupráce a iné krásne projekty a pritom ment potrebný pre ďalší
jej občanov. A v prvom
sa pýtame sami seba, prečo sa to všade strategický rozvoj. Bez
rade musíme začať robiť
inde dá a prečo u nás nie?! V čom sme tohto dokumentu nemôže prísť k žiadnej zmenu od seba, lebo len od seba sa môžu
my horší alebo čo sme niekomu horšie výstavbe a k žiadnym strategickým rozvo- začať meniť aj veľké veci. Pomáhajme
urobili, že u nás sa to týmto pozitívnym jovým projektom. Bez tohto dokumentu si, podporujme sa, pridajme ruku k dielu,
sa vlastne nepohneme z miesta. Od toho zaujímajme sa o dianie verejné a buďme
smerom nevyvíja?!
sa odvíja mnoho ďalších problémov. ako jeden veľký tím, lebo len tímový duch
A tu sa dostávame ku skutočnému koreňu Nemáme obecný vodovod, máme v zlom dokáže robiť zmeny a niekedy aj zázraky,
problému a ku skutočnej analýze, prečo stave obecné osvetlenie, v dezolátnom ktoré naša obec veľmi potrebuje.
je Moravské Lieskové tam, kde je. Resp. stave vyzerajú naše cesty a sme dedina
otázka môže znieť aj prečo je Moravské viac-menej bez chodníkov. Obecný maLieskové späť v roku 1997?! Odpoveď jetok je v havarijnom, až katastrofálnom
- Marián Zelko, Danka Zelková
je jednoduchá... lebo začíname úplne stave. Viac ako polovica obecných buKeby sme sa túto otázku spýtali 100
obyvateľov Moravského Lieskového,
bez pochyby dostaneme 100 rôznych
odpovedí. Dostaneme odpoveď, že
Moravské Lieskové je krásna dedina
pod Bielymi Karpatmi, obklopená krásnou prírodou, krásnym kopaničiarskym
životom a dolinou. Dedina, kde žijú dobrí
a srdeční ľudia rešpektujúci jej tradície,
rodinne založení, láskaví a ochotní si
pomáhať.
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PProjekty, projekty a ešte raz projekty...
Príprava projektov rozvoja obce by
mala byť primárna úloha jej vedenia. Len
úspešné projekty jej môžu pomôcť sa
rozvíjať a posúvať vpred. Za posledných
10 rokov sa v našej obci bohužiaľ zrealizovalo len niekoľko málo projektov a
žiaľ ani o každom z tých zrealizovaných,
nemožno povedať, že bol príliš úspešný.
Obec za toto obdobie preinvestovala
takmer 400 000 EUR za vypracovanie
najrôznejších projektov a z toho viac ako
230 00 EUR eviduje na účte budúca platba, ktoré obec do dnešného dňa neuhradila a hrozia jej problémy do budúcnosti.
Jeden z mála, ktorý nám vyšiel, bola
rekonštrukcia a zateplenie Základnej
školy, ktorý sa zrealizoval a bol dotiahnutý do úspešného konca. Aj tento má žiaľ
slabšie miesta. Keďže projekt podlieha
ešte stále monitorovaniu prislušných kontrólnych orgánov, je potrebné predkladať
monitorovaciu správu a podklady k projektu. Pri tej poslednej sme zistili, že
obecný urád nemá o projekte žiadnu dokumentaciu a žiadne podklady. Jednoducho sa “stratili “ :)
Ďalší projekt, ktorý sa podarilo
zrealizovať je rekonštrukcia starej školy
na Dom opatrovateľskej služby. Žiaľ aj
tento projekt vyzerá úspešný len na oko
a pre ľudí, ktorí nie sú zainteresovaní a
nepoznajú detaily. Vnútri tento projekt
ukrýva množstvo problémov a časových
hrozieb, ktoré nikdy nevieme, kedy nás
môžu prekvapiť.
P.
č.

Názov projektu

Všetky ostatné projekty možno označiť
za jeden veľký “prúser” a jedno veľké
fiasko, ktoré stálo nás, občanov Moravského Lieskového, obrovské množstvo
peňazí s nulovým efektom pre našu obec.
Hovorí sa, že keď si nie sme projektom na
100 percent istí, nemáme urobenú dôkladnú analýzu realizovateľnosti a nemáme
vymyslené, z čoho chceme daný projekt
financovať, nemali by sme sa do projektu
ani pustiť. My sme žiaľ pôsobili presne
naopak. Vyrábali sme jeden projekt za
druhým, bez akýchkoľvek analýz a za
projekty sme len platili a ukladali si ich
do vytrínky, prípadne odnášali do zberu
druhotných surovín ako odpad. Minúť
takmer 400 000 EUR len na projekty, t.j
kusy papierov bez možnej budúcej realizácie je celkom odvaha a najmä výsmech občanom tejto dediny.
Projekt kanalizácie za viac ako
330 000 EUR na typ kanalizácie, ktorý je
pre našu obec viac ako otázny, až možno
nerealizovateľný !!!!! Projekt na megalomanský zberný dvor, ktorý snáď
v takejto veľkosti nemajú ani veľké mestá za viac ako 20 000 EUR, takisto žiaľ
nerealizovateľný. Očakávané investície
vo výške 1 650 000 EUR. Projekt revitalizácie miesta nad 24bj (súčasné
detské ihrisko nad nájomnými bytmi) za
viac ako 25 000 EUR s vykurovanými
toaletami a zopár lavičkami a fontánkou
v celkovej investícii 428 000 EUR, takisto čisto vyhodené peniaze, ďakujeme za

Popis projektu

jeho prípravu. Projekt Kubov dvor na
Bučkovci s amfiteátrom za viac ako 8 000
EUR, takisto bez predstavy realizácie a financovania a x ďalších neužitočných projektov, ktorých v Moravskom Lieskovom
nájdete za haldy.
Potom sa žiaľ môžeme čudovať, prečo
tu nič nemáme, prečo máme rozbité cesty, zničené obecné budovy, škaredý dom
smútku a veľa ďalších problémov. Za
tie peniaze, ktoré sme vyhodili za tieto
nerealizovateľné projekty, sme mohli mať
aj ten dom smútku, aj zrekonštruované
obecné budovy a aj tú kanalizáciu, aj
krásnu obec.
Kým sa nenaučíme robiť projekty
efektívne, účelne, s rozumom a prihliadnutím na ostatné priority obce, budeme
vyhadzovať tisíce eur na zbytočné projekty, zakladať si do poličky na obecnom
úrade a budeme bohužiaľ upadať stále
tak, ako upadáme. Naša obec si už žiaľ
nemôže dovoliť ani jedno jediné euro
vyhodené za zbytočný projekt a každé
euro, ktoré sa rozhodne investovať do
projektov, musí byť premyslené a hlavne
musí byť vložené do projektov, ktoré
su realizovateľné a ufinancovateľné
z obecného rozpočtu. Čas vyhadzovania obrovských finačných prostriedkov
do budovania predstáv “Hollywoodu”
v Moravskom Lieskovom našťastie
skončí.
Urobte si názor na projekty sami
- Marián Zelko

Rok
projektu

Náklady
na projekt

Očakávaná
investícia

Realizovaný
áno - nie

Možná
budúca
realizácia
áno - nie

1.

Projekt zateplenia
Obecného úradu

Zateplenie, výmena okien a
kúrenie

2008

15 979 EUR

298 000 EUR

nie

áno

2.

Projekty kanalizácia 1

Projektová dokumentácia pre
stavebné a územné konanie
Moravské Lieskové a Dolné
Srnie

2007

58 089 EUR

neevidujeme

nie

nie

3.

Projekty kanalizácia 2

In projekt Louny - zatiaľ
neuhradené

2010

109 274 EUR

14 998 000 EUR

nie

nie

4.

Projekt obecný vodovod

In projekt Louny - zatiaľ
neuhradené

2010

121 593 EUR

7 000 000 EUR

nie

áno

5.

Projekty kanalizácie 3

Inprocon

2013

24 211 EUR

neevidujeme

nie

nie

6.

Projekt revitalizácie

Priestor ihriska nad 24bj.

2009

26 929 EUR

428 000 EUR

nie

nie

7.

Zberný dvor

Pozemok pri cintoríne

2010

21 587 EUR

1 650 000 EUR

nie

nie

8.

Kultúrny dom Bučkovec

Kubov dvor

2006

8 298 EUR

neevidujeme

nie

nie

9.

Rekonštrukcia bloku A
Zdravotné stredisko

Vizualizácie/projekt

2012

9 700 EUR

cca.500 000 EUR

nie

nie

10.

Rekonštrukcia Základnej
školy ML

Zateplenie a nadstavba

2010

neevidujeme

1 118 946 EUR

áno

neeviduj.

Spolu za projekty

395 660 EUR
Zdroj: OcÚ Moravské Lieskové
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PPredstavenie jednotlivých komisií
Komisia majetku a financií
Komisia pôsobí v oblasti finančného hospodárenia obce a to najmä:

Mgr. Tomáš ROJKO
PREDSEDA komisie
Riaditeľ predaja a logistiky
34 rokov

Tvorba návrhov rozpočtu obce a jeho zmeny, záverečný účet obce, plnenie rozpočtu
Posudzovanie návrhov rozpočtov a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených
obcou
Posudzovanie žiadostí o úľavy predpísaných daní a poplatkov v súlade s prijatými VZN
Návrhy VZN, ktoré súvisia s finančnou a majetkovou agendou obce a kontrolu ich plnenia
Prejednávanie finančných výpomocí pre fyzické a právnické osoby v zmysle prijatého VZN
Prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce.
Cieľom komisie je rozdelenie financií tak, aby neboli míňané iba na spotrebu, ale aby zostali
aj na rozvoj obce. Na rok 2015 sa prostredníctvom úsporného balíčka vyčlenilo 97 000 Eur
na rozvojové projekty. Celkové financie obce aj napriek tejto sume zostali v prebytku 35 000
Eur a môžu byť použité v priebehu roka.

Členovia komisie:
Ing. Ján Hargaš, PhD. Ing. Marián Zelko, Marián Janiga, Mgr. Mária Bačová, Alena Pastorková, Tatiana Škriečková

Komisia rozvoja a výstavby
Priorita komisie :
V prvom rade je mojím záujmom to, aby komisia vypracovala a dohliadala na vypracovanie
a realizáciu dokumentu dlhobého a strategického rozvoja obce Moravské Lieskové na roky 2015
až 2022. Toto bude základny rámcový dokument rozvoja našej obce, ktorého by sme sa mali
držať a tým nápĺňať našú dlhodobú víziu a stratégiu.
Hlavné ciele dokumentu:
Zadefinovať kľúčové priority obce v jednotlivých oblastiach na obdobie 2015- 2022
Dohliadnuť na dopracovanie územného plánu obce Moravské Lieskové
Projekt odkanalizovania obce Moravské Lieskové a obecného vodovodu
Vytvorenie nových obytných zón a pritiahnutie nového obyvateľstva
Revitalizácia obecného majetku a obecných priestorov
Pritiahnutie potencionálnych investorov ( priemysel, agroturistika, turizmus,...)
Zadefinovanie nového centra obce a oddychových zón
Dom smútku a revitalizácia cintorína
Rozvoj vidieka a kopaníc
Projekt “rýchlych riešení “ na skrášlenie obce

Ing. Marián ZELKO
PREDSEDA komisie
Vrchný riaditeľ úseku
externého predaja,
Generali poisťovňa, a.s.
30 rokov

Členovia komisie:
Ján Adamovič (poslanec OZ), Ing. Roman Valach, Marcel Bača, Bc. Roman Rojko, Ing. Marek Želibabka, Ing.Jaroslav Černý

Komisia školstva a športu
Priorita/vízia komisie:

Ing. Ján HARGAŠ, PhD.
PREDSEDA komisie
Riaditeľ SOŠ ,
vysokoškolský pedagóg
61 rokov

Oboznámiť sa s prácou a funkčnosťou jednotlivých zložiek našej školy v obci
Sprehľadniť a skoordinovať finančné potreby školy s reálnymi možnosťami finančného
rozpočtu obce.
Oboznámiť sa s výchovnými a študijnými výsledkami žiakov s dôrazom na ich
pripravenosť pokračovať v štúdiu na stredných školách.
Napomôcť vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality realizácie pracovného vyučovania pre
žiakov ZŠ.
Motivovať a inšpirovať pedagógov jednotlivých zložiek školy k vedomiu, ich
nezastupiteľnej zodpovednosti za pripravenosť mladej vyrastajúcej generácie na život a
tým aj na budúcnosť našej obce.
Členovia komisie:
Ing. Milan Zámečník (poslanec OZ), Andrej Čížik, Juraj Gašparík, Lubomír Ondruška
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Komisia sociálna , bezpečnosti a životného prostredia
Hlavným mottom komisie je: komunikácia - občan - komisia - obec.
V oblasti sociálnej : sledovanie sociálnej situácie starších občanov, osamelo žijúcich, nekompletných rodín a pod.
V oblasti bezpečnosti chceme pripraviť návrhy na úpravu dopravného značenia na niektorých
miestnych komunikáciách, sledovanie bezpečnostnej situácie v obci (priestupky, trestná činnosť,
požiarna ochrana)
V oblasti životného prostredia monitorovanie nelegálnych skládok, konzultácie s obcou napr.
pri povoleniach na výrub drevín, osveta v oblasti životného prostredia, napr. besedy
v škole, škôlke.
Ďalšie činnosti, ktoré súvisia s činnosťou našej komisie.
Členovia komisie:
Ing. Ján Dedík, Miloš Gerža (poslanec OZ), Pavol Romančík, Libor Hargaš

Marián JANIGA
PREDSEDA komisie
Hasičský a Záchranný
Zbor Okresné riaditeľstvo
Nové Mesto nad Váhom
41 rokov

Kultúrna komisia
Priorita/vízia komisie:

Mgr. Mária BAČOVÁ
PREDSEDA komisie
Učiteľka, 30 rokov

Postupnými krokmi oživiť kultúrny a spoločenský život v obci, a tak prinavrátiť jej
obyvateľom chuť byť jeho aktívnou súčasťou
Snaha zapojiť do spoločenského života všetky vekové kategórie a združenia v obci
Obnoviť zabudnuté tradície
Vytvoriť nové tradície ako napríklad “Dni osláv obce” , kde by išlo predovšetkým o stretnutie občanov pri dobrej nálade, hudbe, ...
Členovia komisie:
Lenka Nešťáková (poslanec OZ), Mgr. Eva Pavolková, Ing. Dana Zelková,
Mgr. Martina Pašková, Mgr. art. Peter Gašparík
- pripravila Danka Zelková

Má výrub stromov a kríkov v MORAVSKOM LIESKOVOM zmysel?
M
Už pred nejakým časom sme zaregistrovali, že v našej obci prebieha výrub a
čistenie pozemkov od náletových drevín
(Náletové drevina - je termín lesnícky a
ekologický, ktorý zahŕňa všetky dreviny,
šíriace sa aerochoricky, teda ktorých semená sú roznášaná vzduchom, pozn.red.).
Prvá vlna výrubov začala na strane pod
Skalkou ešte v zimnom období 2013/2014.
Už vtedy sa na povrch dostávala otázka,
či a v akej miere je tento výrub opodstatnený. Odpoveď na ňu asi nedostal nikto
z nás. No bohužiaľ výruby v našej obci
pokračujú aj naďalej a to v oblasti Ostrého
vrchu. Výrub na parcelách v katastri
obce prebieha na základe rozhodnutia,
ktoré vydal orgán ochrany prírody, t.j.
obec v zastúpení bývalého starostu obce,
v posledný deň svojho funkčného obdobia 12.12.2014. Rozhodnutie bolo vydané
žiadateľovi M.E.A. AGRO s.r.o., (Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou
výrobou, sídlo: Moravské Lieskové, pozn.
Red.), ktorá má uzatvorené právoplatné
nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov vedených ako trvalý trávnatý po-

rast a orná pôda. Nájomca sa zmluvne
zaviazal ,,pozemky obhospodárovať
starostlivosťou riadneho hospodára primerane druhu pozemku“. Tento záväzok
mu ukladá povinnosť udržiavať pozemky
v takom stave, ako sú klasifikované. Je
preto tento výrub naozaj oprávnený?

Obec Moravské Lieskové zastúpená starostom Róbertom Palkom, ziniciovala
stretnutie komisie sociálnej, bezpečnosti
a životného prostredia za účasti odborníkov v oblasti poľnohospodárstva. Komisia vykonala kontrolu výrubu drevín v
časti Chríby smer Ostrý vrch. Kontrolným meraním sa nezistili prekročenia
povoleného obvodu kmeňa stromu nad

rámec rozhodnutia, čo je obvod 120 cm
(priemer až cca. 38 cm !!!?) vo výške
130 cm nad zemou. Následne, na podnety
občanov sa konalo stretnutie zástupcov
obce so zástupcami CHKO Biele Karpaty
a Obvodného úradu životného prostredia
Nové Mesto nad Váhom. Kontrolou realizácie výrubu v teréne, neboli zistené
žiadne prekročenia povoleného výrubu
stromov nad rámec rozhodnutia. Rozhodnutie vydané 12.12.2014 obcou je v súlade
so zákonom č. 543/2002 Z.z. (Zákon o
ochrane prírody a krajiny, pozn. red.)
a obec ho nemôže z vlastného podnetu
zrušiť alebo zmeniť. Vykonať tak môže
len na základe porušenia § 89 tohto zákona (Zmena, zrušenie, predĺženie platnosti
a strata platnosti rozhodnutia, pozn. red.).
Kompetentní, t.j. Obec, CHKO Biele Karpaty a Obvodný úrad životného prostredia, v danej veci už podnikli predmetné
kroky, aby zákon nemohol byť porušený a
naša príroda zostala naďalej taká, aby sa z
nej mohli všetci tešiť.
-
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RRozsiahle výruby v chotári Moravské Lieskové
Činnosť človeka – hospodára v Bielych Karpatoch je, popri prírodných danostiach, hlavným faktorom, ktorý po
stáročia utváral túto pôvodne lesnatú krajinu. Naši predkovia ju pretvárali v pote
tváre – pôda predstavovala základný zdroj
obživy. Intenzita využívania pasienkov a
lúk po niekoľko storočí kopírovala potreby a možnosti ľudí, ktorí tento podhorský
priestor osídlili. Pri pohľade na historickú
fotomapu z roku 1950 (je dostupná na internete na stránke http://mapy.tuzvo.sk/
HOFM/) môžme sledovať jemnú mozaiku
krajinnej štruktúry – obrábaná alebo vypásaná bola skutočne každá piaď zeme.
Terasovité medze predeľovali orané i
kosené svahy, zabraňovali erózii, ovocné
stromy na medziach boli udržiavané a
držané v úcte – prinášali úrodu.
Časy násilného sceľovania úzkych
roličiek, likvidácie medzí a združstevnenia
pôdy, rozorania lúk, odvodnenia mokradí,
rekultivácií a nadmerného hnojenia sa
minuli. V nových podmienkach prešla
hlavne živočíšna výroba obdobím útlmu, horšie dostupné pozemky postupne
na mnohých miestach zarástli najskôr
krovím, postupne lesom. Pri vstupe do
EÚ boli v systéme európskych agrodotácií pozarastané plochy vypustené
z dotačných schém – v časti chotára, ktorá
leží v Chránenej krajinnej oblasti to bolo
približne 40 % poľnohospodárskej pôdy.
Pri pravidelnom leteckom prehodnocovaní v roku 2013 sa dotované výmery ešte
trochu scvrkli o okraje pozemkov zanedbané v posledných 10 rokoch.
Zarastanie pozemkov nemotivuje hospodárov k ich vyčisteniu – predsa len, boli
vypustené z užívania často z dôvodu horšej
dostupnosti a nerentability. V súčasnosti
však vstupuje do hry systém dotácií energie získanej z drevnej štiepky – náklady na vyčistenie poľnohospodárskych
pozemkov od náletových drevín znáša z
veľkej časti firma, ktorá výrub realizuje a
drevnú štiepku dokáže následne speňažiť.
Udržať rozsah výrubov v rozumných
medziach je ťažká úloha, a leží na pleciach obce, ktorá je pri výruboch drevín
na nelesných pozemkoch orgánom ochrany prírody. Ak užívateľ pozemkov podá
žiadosť o súhlas na výrub drevín, starosta
zvažuje odôvodnenie a vystavuje súhlas,
v ktorom môže stanoviť podmienky výrubu, a tiež musí uložiť vykonanie adekvátnej náhradnej výsadby. V priestore, ktorý
bude následne obhospodarovaný (kosený,
vypásaný, oraný) je súhlas s výrubmi
drevín odôvodnený, ostatne, povinnosť

udržiavať svoje pozemky vyplýva vlastníkom a užívateľom zo zákona na ochranu
pôdneho fondu. Pri svojom rozhodovaní
si starosta môže vyžiadať stanovisko
Štátnej ochrany prírody.
Ochrancovia prírody túto aktivitu
prevažne vítajú – zarastanie pestrých
lúk a pasienkov pokladajú za stratu
prírodných hodnôt územia a obnovný
manažment s návratom obhospodarovania môže tento trend zvrátiť. Tiež okraje rolí, lúk a pasienkov, do ktorých
zasahujú korunami okolité stromy, je
potrebné udržiavať, podobne je potrebné
starať sa o zjazdnosť prístupových ciest.
Úzke remízky a medze, hate, brehové
porasty popri občasných vodných tokoch
zabraňujúce erózii a splavovaniu pôdy z
obrábaných svahov, je potrebné zachovať.
Aj solitérne stojace vzrastlé stromy je
možné očistiť od krovitého podrastu a
zachovať, podobne perspektívne ovocné
dreviny. Prejavom ochranárskeho cítenia aj úcty k predkom je aj zachovanie
starých ovocných stromov v krajine, ktoré
už sú so svojou úrodnosťou dávno za
časom svojej niekdajšej slávy – predstavujú často nielen cenný genetický zdroj
starých či krajových odrôd (vrúble), ale aj
životný priestor pre celý rad ohrozených
druhov hmyzu, viazaných na oslnené
staré (i mŕtve) drevo. V lokalite Ostrého
vrchu a niekdajšej motokrosovej dráhy
nad obcou (časť Pupnová) sa ešte vyskytuje mimoriadne vzácny druh motýľa
– žltáčik zanoväťový, ktorý je viazaný
svojím výskytom na krajinnú mozaiku s
otvorenými stanovištiami, udržiavanými
pastvou a kosením. Citlivo vykonaný obnovný management lokalít s následnou
obnovou pastvy je pre ochranárov žiadúci
– tento druh už v celej Európe takmer vyhynul.
Pri dodržaní týchto zásad nevzniknú
prírodnému prostrediu a krajinnému rázu
obce pri výrube drevín v krajine žiadne
nezvratné škody. Pravda, ťažká technika spôsobí pri prejazdoch a manipulácii s drevom škaredo pôsobiace koľaje
plné blata, či mokrého snehu, pretože
z dôvodu ochrany hniezdiacich vtákov
sa výrub časuje do jesenného, zimného a
predjarného obdobia (október – marec).
Dôležité je dotiahnuť dokončovacie
práce, ponechať vyznačené stromy,
upratať po sebe, v priestore ktorý
bude následne obrábaný vyfrézovať
aj pne a odstrániť zvyšky dreva po zásahu. Dodržanie stanovených podmienok
si musí strážiť predovšetkým žiadateľ,
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MATRIKA
za obdobie 10/2014 - 03/2015
Noví občiankovia
10 - 12/2014

01 - 02/2015

Samuel Teplan
Rastislav Gregor
Jakub Janiga
Laila Vidovičová

Damian Plašienka
Nikolas Bukovinský
Marianna Zemková
Jakub Juriš

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Patrik Kucek a Adriana Vavrinčíková
Dominik Mičo a Lenka Semanová
René Richter a Marcela Miková
Vladimír Malíček a Barbora Súrovská

Životné JUBILEÁ
01 - 03/ 2015
70 rokov
80 rokov
Amália Hornáčková Vladimír Kucek
Karol Cigna, Ing.
František Kušnierik
Mária Hargašová
Miroslav Tomeš
Pavol Gajdoštin
Anna Fraňová
85 rokov
Ivan Uhrík
Anna Špalková
Mária Straková
Emília Magálová
Jozefa Želibabková
Anna Pěnkavová
Ján Janiga
Mária Balážová
Viera Dedíková
Anna Tinková
Anna Ševčíková
Jozef Tinaj
75 rokov
Jozef Dedík
Ladislav Maláček
Fedor Rubaninský,
MUDr.
Jaroslav Sýkora

90 rokov
Anna Zlatá
Jozef Sahaj

Odišli spomedzi nás...
10 - 12/2014

01 - 02/2015

Mária Zlatá - 88r.
Bohumila Valach.-88r.
Emília Dedíková-93r.
Jozef Jambor-54r.
Mária Revayová-83r.
Michal Gašparík-90r.
Ján Ochodnický-40r.
Vilma Drobná-81r.
Anna Poláčková-93r.
Pavol Bédi-65r.

Božena Bušová-85r.
Mária Zámečník.-89r.
Miroslav Gerža-57r.
Pavol Blažej-72r.
Eva Bučková-66r.
Vilma Zámečník.-79r.
Božena Zámečník.-82r
Pavol Tinka-70r.
Jana Struhárová-66r.
Mária Skovajsová-84r.
Anna Hrzavská-95r.
Ján Kravárik-88r.
Ján Boor-73r.
Ján Gašparík-81r.

ten nesie vždy zodpovednosť za spôsob
realizácie, ktorý si pre takúto náročnú
investíciu zvolí. Stanovenie podmienok, ktoré udržia „drevárov“ na uzde,
s jednoznačným vymedzením rozsahu
výrubu v priestore a čase, je zas úlohou starostu. Verím, že po počiatočných
a súčasných problémoch sa podarí chotár
obce priebežne udržiavať v súlade so záujmami ochrany prírody – napokon, človek
hospodár je v našich stredoeurópskych
prírodných podmienkach hlavným partnerom ochranárov.

- Sylva Mertanová,
Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová
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dopraj aj nám na nej miesta, obráť k sebe, kým je čas. Amen
SSvätá je Bože, Tvoja cesta, na ktorú nás pozývaš,
Joel 1, 14: „Zasväťte pôst!“
Vážení čitatelia,

Bohoslužby v ev. kostole
počas Veľkej noci:
Štvrtok 2.4. - 17.30 hod.

po týždňoch nazývaných aj fašiangovými vstupujeme každoročne do obdobia, ktoré sa v kresťanskom
Piatok 3.4. - 9.30 hod.
svete nazýva pôstom. Výraz „pôst“ sa aj v sekularizovanej podobe a význame používa na označenie
Nedeľa 5.4. - 9.30 hod.
Pondelok 6.4. - 9.30 hod.
vzdania sa niečoho. Obyčajne sa tým myslí dobrovoľná absencia ako výraz ľudskej túžby po očistení.
V tomto zmysle kresťanský pôst je vlastne obdobím očisťovania sa ako prípravy na Veľkú noc. Aj Židia
prežívajú podobné prípravy na Pésach, pamiatku odchodu Izraelcov z Egypta.
Je všeobecne známe, že očisťovanie je nutné pre fyziologickú obnovu organizmu, najmä teraz po zime, keď je naše telo oslabené.
Je však nevyhnutné aj v duchovnom význame. Obrodné očisťovacie obdobia v dejinách ľudstva prinášali so sebou celkovú obrodu
národných zoskupení, spolužitia ľudí, zvrúcnenie manželských a vôbec rodinných vzťahov. Mnohí cítime, že očisťovanie potrebujeme aj v súčasnosti. V rozmeroch celosvetových, kde človek zabíja človeka, kde človek človeku ubíja dušu a ducha.
Ako má vyzerať očisťovanie tela, na to nám dajú odpoveď lekári. Psychoterapeuti, psychológovia a psychiatri dokážu poradiť,
ako zregenerovať duševné sily a zbaviť sa škodlivých psycho – somatických návykov. Kto však povie, ako očistiť to najkrehkejšie
vlákno v nás, pripomínajúce, kto vlastne sme, ono krehké tušenie, odkiaľ a kam smerujeme? Kto nám predpíše recept na ubitú dušu?
V 7. storočí pred Kristom sa o to pokúsil muž menom Izaiáš. Ako človek, ktorý mal poslanie proroka, návod na očistný pôst
predpísal takto: „ Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na
slobodu a polámať každé jarmo... Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu,
ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, ak poskytneš hladnému po čom sám túžiš a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo
v temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas.“ / 58,6,89-10/
Prorok Joel aj nás volá Božím slovom: „ Zasväťte pôst!“, aby sme nepremárnili čas milosti Božej. Pôst, to je pre každého z nás,
milí priatelia, možný začiatok. Začiatok očisťovania svojej duše a ducha do sfér svetla a Božej blízkosti, čo tak veľmi potrebujeme.
A nielen v pôste...!
Peter Maca, ev. a. v. farár

VVzkriesený Kristus mení srdcia
Drahí bratia a sestry,
chcem vám zaželať všetko dobré k Veľkej noci: vo všetkých príbytkoch a vo všetkých srdciach nech znovu zaznie radostná správa
o Kristovom Vzkriesení, ktoré definitívne porazilo smrť a všetkým nech prinesie novú nádej.
Ježišova Pascha spôsobila v jeho učeníkoch veľkú zmenu. Začnime dňom Vzkriesenia. Učeníci sú zatvorení v dome z obavy
pred Židmi (porov. Jn 20,19). Strach im preniká srdce a bráni, aby vyšli von, v ústrety životu. Učiteľa viac niet. Spomienka na jeho
utrpenie ich napĺňa neistotou. Ježišovi však na jeho učeníkoch záleží a chystá sa splniť sľub, ktorý im dal pri Poslednej večeri:
„Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ (Jn 14, 18). Toto hovorí aj nám, a aj v ťažkých časoch. Nenechám vás ako siroty.
Strastiplná situácia učeníkov sa radikálne mení, keď prichádza Ježiš. Prichádza cez zatvorené dvere, zastane uprostred a odovzdá
im pokoj, ktorý sprostredkuje istotu: „Pokoj vám“ (Jn 20, 19). Je to bežný pozdrav, ktorý ale teraz získava nový význam, lebo vyvoláva vnútornú premenu; je to Veľkonočný pozdrav, čo zaháňa všetok strach. Pokoj, ktorý prináša Ježiš, je spásonosným darom,
ktorý prisľúbil počas svojej rozlúčkovej reči: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam ako svet dáva.
Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje” (Jn 14, 27). V deň Vzkriesenia Pán daruje pokoj v plnosti, a tento pokoj sa pre celé
spoločenstvo apoštolov stáva prameňom radosti, víťazstvom a istotou o tom, že na Boha sa možno spoľahnúť. Nech sa vám srdce
neobáva a nech nemá strach - to hovorí aj nám.
Vzkriesený Kristus aj dnes vchádza do našich domov a do našich sŕdc, i keď dvere má niekedy zatvorené. Vchádza s darom
radosti a pokoja, života a nádeje, s darmi, ktoré tak veľmi potrebujeme pre naše ľudské a duchovné znovuzrodenie. Len on môže
odvaliť tie náhrobné kamene, ktoré človek neraz kladie na svoje city, na svoje vzťahy, na svoje chovanie; kamene, čo ťažia ako smrť:
rozdelenie, nepriateľstvo, hnev, závisť, nedôverčivosť, ľahostajnosť. Len on, Živý, môže dať zmysel našej existencii a pomôcť na
nohy tomu, kto je unavený a smutný, strápený a bez nádeje. Práve toto zažili dvaja učeníci, čo v čase Paschy putovali z Jeruzalema
do Emauz (por. Lk 24, 13-35). Ježiš z Nazareta všetko obnovil a zmenil ich život. Spoznali ho pri lámaní chleba.
Veľkonočný čas nech je pre všetkých vhodnou príležitosťou s radosťou a entuziazmom
znovu objaviť pramene viery. Prítomnosť Vzkrieseného medzi nami. Treba absolvovať
Bohoslužby v kat. kostole počas Veľkej noci:
tú istú cestu, ktorú Ježiš prešiel s dvomi učeníkmi z Emauz: skrze znovuobjavenie
Božieho Slova a Eucharistie. Ísť s Pánom a nechať si otvoriť oči pre pravý zmysel
Zelený Štvrtok 2.4. - 17.30 hod.
Veľký Piatok 3.4. - 15.00 hod.
Písma a pre jeho prítomnosť pri lámaní chleba. Vrcholom tohto putovania, tak vtedy
Biela Sobota 4.4. - 8.30 hod.(Posvätné čítanie)
ako aj dnes, bolo Eucharistické spoločenstvo:
v spoločenstve nás Ježiš živí svojím
20.00 hod. (Slávenie vigílie
telom
a
krvou,
aby
mohol
byť
prítomný
v
našom
živote,
aby nás obnovil, aby nás oživil
zmŕtvychvstania Pána)
silou Ducha Svätého.
Veľkonočná nedeľa 5.4. - 7.30 hod.; 9.05 hod.;
		
10.45 hod. - Šance
							
Eduard Lazo, farár
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RRenovácia ZUŠ

Počas vianočných prázdnin sa uskutočnila renovácia chodieb ZUŠ. Prinášame vám rozhovor s inicátorkami a realizátorkami celého
projektu - Monikou Černou (15) a Hankou Herinkovou (16).
Ako vznikla myšlienka renovácie ZUŠ?
ZUŠ navštevuje veľa žiakov, ktorí tam
trávia veľmi veľa času a cítia sa tam ako
doma. Keďže sídli v staršej budove, chodby nepôsobili na pohľad veľmi príjemne.
Preto sme sa rozhodli, že to zmeníme.
Ako ste získali financie na projekt?
Na Slovensku existujú rôzne nadácie
a granty, ktoré podporujú dobrovoľné
činnosti, organizáciu rôznych podujatí
a taktiež renovácie. My sme si vybrali
IUVENTU (slovenský inštitút mládeže)
a ich projekt Komprax. Komprax je projekt, ktorý podporuje rozvoj zručností
mladých ľudí. V rámci tohto projektu
dostane každý účastník 200€ na realizáciu svojho nápadu. Dokopy sme získali
400 EUR. Taktiež nám prispela aj Základná škola Moravské Lieskové a firma Eurocom, konkrétne Marián Švacho.
Realizácia takéhoto projektu býva
náročná. Koľko času ste strávili prípravou a realizáciou?
Prípravou sme strávili 2 mesiace, počas
ktorých sa kupoval materiál a tiež bolo
nutné všetko dohodnúť s vedením školy.
Realizácia prebehla počas vianočných
prázdnin a trvala 4 dni.

PRED

Čo všetko ste v rámci projektu zrenovovali?
Natreli sme všetky steny na chodbách
a nábytok, kreslá dostali nový poťah
z eko-kože, vyrobili sme nové závesy a
podsedáky . Na oživenie stien sme použili
tapety a samolepky.
Ktorá časť projektu vám zabrala
najviac času?
Asi náter nábytku. Keďže realizácia
prebehla v decembri, v celej budove bola
zima a farba schla veľmi pomaly. Kvôli
nábytku sme sa tam viac krát vrátili.
Na čo ste najviac hrdé?
Nedá sa povedať že by sme boli hrdé na
niečo konkrétne. Sme hrdé najmä na to,
že sme dokázali zohnať kompletný tím na
prácu v ZUŠ a taktiež na ľudí, ktorí sa na
tomto projekte podieľali a za prácu, ktorú
spravili.
Už sú to 2 mesiace od realizácie. S akým

PO

ohlasom u ľudí ste sa stretli?
Ohlas bol prevažne pozitívny, čo nás
veľmi teší.
Ak by ste mali možnosť, chceli by ste
zrealizovať niečo podobné?
Určite áno. Zaujíma nás bytový dizajn
a tento projekt nás veľa naučil. Počas
písania projektu sme uvažovali aj nad
zorganizovaním benefičného koncertu na
podporu ZUŠ, ale nakoniec sme si vybrali
priamo renováciu.
Chceli by ste nám ešte niečo povedať?
V prvom rade by sme sa chceli poďakovať
IUVENTE za túto možnosť a tiež vedeniu
školy za to, že nám vyšli vždy v ústrety.
Najviac by sme chceli poďakovať našim
rodičom, ktorí s nami strávili celé štyri
dni a so všetkým nám pomáhali. Samozrejme by sme chceli poďakovať aj Eliške
Herinkovej, Radovanovi Paulínovi a
ďalším pomocníkom, ktorí sa podieľali na
realizácii nášho malého projektu.
-

Karneval v MŠ
K

Dňa 6.2.2015 v Materskej škole Moravské Lieskové pripravili pani učiteľky deťom veselý karneval, aby sa mohli predstaviť v krásnych maskách. Nechýbali princezné, víly, piráti či motýle. Po predstavení masiek si deti mohli zatancovať na mini diskotéke. Každé
dieťa dostalo za svoju masku sladkú odmenu. 					
- Simona Kosová, učiteľka MŠ
Karnevalová nálada pokračovala i v popoludňajších hodinách. Priestory Osvetového domu
sa zmenili na veselú, tancujúcu miestnosť, plnú detského smiechu a radosti. K výbornej
nálade bezpochyby prispel Stanko Černý, ktorý roztancoval všetky deti i niekoľkých
rodičov. Odvážne mamičky si dokonca so svojimi deťmi zasúťažili. Pani Viera Macová,
predsedníčka ZRPŠ, pre všetky detské masky pripravila zaujímavé súťaže. Deti sa vďačne
zapojili a odmenou pre ne bol v závere karnevalu diplomom a sladká odmena. Šťastie a
radosť v očiach našich detí isto stojí za to, aby sme pre ne takýchto akcií a spoločných podujatí pripravovali viac.						
- Martina Pašková

NNávšteva v Základnej škole Moravské Lieskové

Mesiac január je pre deti v materskej škole mesiacom zimných radovánok. Pre našim predškolákov však aj obdobím, kedy sa vyberú
spolu so svojimi pani učiteľkami na návštevu základnej školy. A tak sme 16. januára základnú školu navštívili. Cieľom návštevy
bolo zoznámiť deti s prostredím školy, odbúrať stres z neznámeho, či menej známeho prostredia a
uľahčiť tak deťom samotný zápis do ZŠ. V ZŠ nás čakali pani učiteľky s prvákmi. Predviedli nám,
čo všetko sa naučili, ako vedia čítať, písať, počítať. Aj naši predškoláci ukázali svoju šikovnosť pri
určovaní farieb, geometrických tvarov a nedali sa zahanbiť ani pri recitácii, či speve. Deti sa vzájomne obdarovali a odchádzali s pocitom, že sa tešia na deň, kedy pôjdu na zápis so svojimi rodičmi.
- Eva Mišová, zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
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Informácia pre rodičov stravníkov
Ak si chcete každý mesiac skontrolovať sumu na šeku za stavu vášho dieťaťa, najlepšie urobíte, ak platbu zaplatíte včas. To
znamená, aby peniaze za stravné boli na účte školy pripísané do 15. dňa v mesiaci. Tak si môžete veľmi jednoducho výpočet
platby skontrolovať sami. Od počtu pracovných dní daného mesiaca, za ktorý šek platíte, odpočítate počet dní, ktoré v predchádzajúcom mesiaci vaše dieťa stravné zariadenie nenavštevovalo. Počet dní potom vynásobíte sumou 1,27 Eur, čo je výška
stravného za jeden deň.
V prípade, že platbu nezrealizujete načas, postup výpočtu je oveľa zložitejší. V takomto prípade sa s vašimi otázkami môžete
obrátiť na vedúcu školskej jedálne pani Mlčúchovú. Tel. kontakt: 032/77 92 502.

SSúťažíme, riešime a sme úspešní...
Už tradične sa aj v školskom roku
2014/2015 žiaci našej základnej školy pod
vedením svojich pedagógov prihlásili do
rôznych prírodovedných súťaží, hlavne
matematického a geografického zamerania. Deti našej školy sú ochotné poctivo
sa pripravovať, čo je zmyslom súťaží a
základom úspechu.
V duchu riešenia školského kola Pytagoriády, žiakmi obľúbenej matematickej
súťaže, sa niesol 10. a 11. december.
Úlohy riešilo 30 detí 3.-8. ročníka, z nich
10 bolo úspešných riešiteľov a v marci
sa zúčastnia okresného kola v Novom
Meste nad Váhom. Ďalšou, pomerne
náročnou súťažou, ktorej školské kolo
máme za sebou, je matematická olympiáda. Žiaci riešili 6 úloh školského kola,
v ktorých sa od nich vyžaduje napísať
celý myšlienkový postup svojho riešenia
pomerne náročných úloh. Zapojili sa
žiaci 5.-8. ročníka a piataci majú za sebou
už aj obvodné kolo. Sú to dvaja šikovní
matematici – Martin Miko a Milan
Zámečník, ktorí sa poctivo pripravovali

a stali sa úspešnými riešiteľmi. Keďže
premiéru zvládli bravúrne, p. uč. Búliková
považuje ich potenciál za veľkú výzvu do
budúcna. Ostatným žiakom budeme držať
palce, aby nás v okresnom kole reprezentovali rovnako úspešne v mesiaci apríl.
Teší nás aj chuť a záujem 29 detí 1. – 8.
ročníka zapojiť sa v marci do medzinárodnej súťaže KLOKAN, ktorá je platenou
súťažou. Napriek tomu sa každoročne
do tejto súťaže zapájajú deti našej školy
v hojnom počte. Tejto súťaže sa v minulom
školskom roku zúčastnilo viac ako 6 448
794 detí z 56 krajín sveta. Chcem vyjadriť
poďakovanie všetkým rodičom prihlásených detí, ktorí sú ochotní finančne
podporiť chuť detí súťažiť, rozšíriť ich
obzor poznania a hlavne zmerať si sily
s deťmi celého sveta. A verte, že naše
deti sa svojimi vedomosťami z matematiky v minulých školských rokoch svojim
rovesníkom vyrovnali, ba dokonca „mali
navrch“. Každoročne máme úspešných
riešiteľov na popredných (ba aj prvých)
miestach rebríčka súťaže.

Geografická olympiáda, ktorá sa v
tomto roku koná už po 43krát, je tiež
súťažou, ktorá má u nás svoju tradíciu.
Naši žiaci z 5. – 9. ročníka si pod vedením
p. uč. Kozica zmerali svoje sily s kamarátmi z iných škôl v oblasti zemepisných
vedomostí a zručností. Školského kola
sa zúčastnilo 13 žiakov. Z nich sa ôsmi
zaradili medzi úspešných riešiteľov a šesť
z nich postúpilo do obvodového kola.
Medzi úspešných riešiteľov vo vyššom
kole svojím výkonom patrili Martin Miko
(5. ročník) a Tatiana Múčková (8. ročník).
Veľmi pekné umiestnenie (8. miesto z
33 účastníkov) si vybojoval aj Rastislav
Kusenda (6. ročník) a pekných 52 bodov
získal aj nováčik v geografickej olympiáde, piatak Jakub Janega. Bohužiaľ,
zvyšných olympionikov (Viktóriu Janegovú a Karola Cignu) zmorila choroba,
vyššej súťaže sa zúčastniť nemohli, ale
veríme, že v budúcom roku tiež zabodujú.
- Mgr. Adriana Búliková

PPripravujeme sa na TESTOVANIE 2015
6. novembra 2014 sa 20 žiakov 8. ročníka a 30 žiakov 9. ročníka našej školy zúčastnilo testovania v projekte KOMPARO.
Ide o dobrovoľné, cvičné testovanie organizované spol. s r.o. Exam testing v Bratislave. Túto možnosť otestovania žiakov v
predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra (u žiakov 8. ročníka aj iných) dlhoročne využívame. Ide o platenú službu,
pričom deviatakom testovanie v Kompare hradí škola.
Je to pre žiakov prvá vážna skúška, kedy v podobných podmienkach, ako sú vytvorené pri skutočnom testovaní, ktoré prebehne
v tomto školskom roku 15. apríla 2015, riešia úlohy z hlavných predmetov a nacvičia si celý priebeh TESTOVANIA 2015. Zároveň
žiaci i učitelia získajú obraz o vedomostiach kolektívu tried i jednotlivcov.
V tomto školskom roku KOMPARO najlepšie zvládli žiaci 8. ročníka v predmete matematika. Svojím výkonom predstihli
84,1% ostatných zapojených škôl, čo je veľmi pekný výsledok. V slovenskom jazyku a literatúre majú čo naprávať nielen ôsmaci,
ale i deviataci, pretože výsledky v tomto predmete dopadli podstatne horšie. Čiastočne je to aj odrazom skutočnosti, že deti majú
negatívny postoj k čítaniu a rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti. Veľké percento úloh zo slovenského jazyka je zameraných na prácu
žiaka s textami, ktoré sú odborné aj umelecké, dlhšieho i kratšieho rozsahu. Je potrebné, aby deti čítali veľa textov rôzneho charakteru, aby sa zdokonaľovali nielen v rýchlom čítaní, ale aj v čítaní s porozumením.
Žiaci 9. ročníka zistili, že v oboch hlavných predmetoch budú musieť ešte poriadne zabrať, pretože na rozdiel od ôsmakov sa
čas ich prípravy nezadržateľne kráti.
- Mgr. Adriana Búliková
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ZZaujala nás čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“
Súťaž, ktorú vyhlásilo internetové kníhkupectvo „ABC Knihy“, mala niekoľkotýždňové
trvanie (od 15.10.2014 do 15.2.2015). Žiak prečítal ľubovoľnú knihu, potom o nej
napísal krátky príspevok, prečo si ju vybral, čo sa mu na nej páčilo, čo mu kniha „dala“.
Žiaci 1. stupňa mohli nakresliť obrázok súvisiaci s prečítanou knihou.
Popri tejto celoslovenskej súťaži sme ako škola vyhlásili súťaž o najaktívnejšiu triedu a
čitateľa. Keďže je marec, ktorý má prívlastok aj Mesiac knihy, naša školská súťaž bude
mať druhé kolo, v ktorom sa môže poradie ešte zamiešať alebo vďaka neutíchajúcej
aktivite čitateľov aj zostať také ako doposiaľ. V mesiaci marec budú môcť žiaci svoje
príspevky o prečítaných knihách odovzdávať svojim triednym učiteľom a na 2. stupni
vyučujúcim slovenského jazyka. Všetci máte druhú šancu zabodovať a okrem pekných
zážitkov s hrdinami svojich kníh, získať umiestnenie na stupni víťazov nielen pre seba,
ale aj pre svoju triedu.
- Mgr. Jana Lacková

OOpäť sme pre našu školu získali aj prvenstvo
vo VŠETKOVEDKOvi

Naši žiaci sa už tradične zapájajú do známej a obľúbenej súťaže VŠETKOVEDKO.
V školskom roku 2014/15 sa do súťaže zapojilo 12 198 žiakov. Ide o celoslovenskú
súťaž pozostávajúcu z viacerých kôl s rôznorodými úlohami, ktoré sú zamerané na
rozvoj všestranného, samostatného a logického myslenia. Všetkovedko musí byť
zdatný v oblasti jazykov, matematiky, umenia, hudby a prírodných vied. Tento rok sa
z mnohých našich riešiteľov medzi úspešných zaradilo až 8 moravskolieskovských
žiakov, z toho 5 piatakov, 2 druháčky a 1 tretiak. Úspešní vo svojich kategóriach boli
Rebeka Nešťáková (27. miesto), Nina Vrzalová a Milan Zámečník (24. miesto), Lucia
Škriečková (23. miesto), Martin Miko (21. miesto), Sebastián Jakub Machel (8. miesto). Na krásnom 2. mieste sa s 200 bodmi umiestnila Natália Staňáková. Najvyššie na
stupienok víťazov vystúpila a z 1. miesta sa 210-timi bodmi popýšila Hanka Staňáková.
V prípade záujmu si bližšie a podrobnejšie informácie o tejto súťaži môžete prečítať na
webovom portáli www.vsetkovedko.sk. Srdečne všetkým blahoželáme a tešíme sa
z ich úspechu a vzornej reprezentácie školy.
- Mgr. Lena Staňáková /školský koordinátor súťaže/ a Mgr. Jana Lacková

BBudúci prváčikovia prišli na pôdu školy v deň zápisu

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

OObjavujeme krásu a čaro
prednesu

Každoročne sa zimné mesiace nesú
v duchu umeleckej recitácie. V našom
školskom prostredí sa udomácnil prednes
povesti pod názvom Šaliansky Maťko.
Zo školského do vyššieho kola postúpila
Jadranka Drobná zo 4. ročníka a aj napriek tomu, že ju predbehli súperi z iných
škôl, nadobudla nové skúsenosti a svojím
pekným recitátorským výkonom prispela
k umeleckému zážitku divákov v MsKS
v Novom Meste nad Váhom.
Ďalší prednes poézie a prózy je v našom
regióne známy ako Podjavorinskej
Bzince. Víťazi triednych kôl súťažili
v školskom kole v prednese v troch kategóriách. Prvú tvorilo 20 žiačikov z 1. – 3.
ročníka,v druhej kategórii mali zastúpenie
žiaci 4. – 6. ročníka a v tretej sa prezentovali žiaci 7. – 9. ročníka.
Novomestské
kultúrne
stredisko
sa s našimi recitátormi stretne aj v
najbližšom období, pretože máme svoje
ohnivká, víťazov školského kola, aj v obvodovom kole Podjavorinskej Bziniec.
Fandiť budeme Patrikovi Struhárovi (2.
ročník), Sebastiánovi Jakubovi Machelovi (3. ročník), Barbore Klčovskej (6.
ročník), Patrícii Martákovej (6. ročník),
Vanese Toráčovej (8. ročník) a Viktórii
Janegovej (7. ročník).
Víťazom blahoželáme, prajeme im, aby
sa prebojovali do vyšších kôl, ktoré sa
budú v jarných mesiacoch konať v rodisku Ľudmily Podjavorinskej. Držíme im
palce v ďalšej reprezentácii školy a obce
zároveň.
- Mgr. Iveta Želibabková a Mgr. Jana Lacková

V stredu 4. februára 2015, v deň slávnostného zápisu do ZŠ, na všetkých predškolákov
čakali lienky s kvietkami a motýlikmi, aby im pomohli “striasť” trému a nechať ju
predo dvermi. Veruže sa to aj všetkým podarilo. Malí škôlkari sa ukázali ako nebojácni a veľmi šikovní. Hravo rozoznávali farby,
geometrické tvary, ani čísla do 6 a písanie či kreslenie im nerobili žiaden problém. Tento slávnostný deň im bude pripomínať malý
darček, diplom, ale aj fotografia, na ktorej sú zvečnení spolu so staršími kamarátmi. Nasledujúci školský rok začne u nás školskú
púť nových, čerstvo zapísaných 18 detí, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme. Okrem novej pani učiteľky ich bude čakať aj Lienka
Školienka a mnoho nových kamarátov. Želáme im, aby sa do školy tešili a boli úspešní ako v tento „zápisový deň“.
- Mgr. Andrea Sýkorová
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KKolkárský klub Moravské Lieskové
V roku 2015 si pripomíname výročie
zaregistrovania
Kolkárskeho
klubu
Moravské Lieskové. Pred 20 rokmi začali
hráči nášho klubu hrávať súťaže v rámci Slovenského kolkárskeho zväzu. Aj
keď s prestávkami, spôsobenými hlavne
technickými
problémami
kolkárne,
pokračujeme v reprezentovaní nášho klubu a obce dodnes.
Občianske združenie Kolkársky klub
Moravské Lieskové združuje približne 60
hráčov, hrajúcich v 9 družstvách v súťaži
Dedinskej kolkárskej ligy. Do tejto súťaže
má prístup každý, kto chce stráviť voľný
čas v dobrom kolektíve v rámci kolkárskeho športu. Je to amatérska súťaž, ktorá
ma pevné pravidlá. Kolkárska sezóna
je rozložená do dvoch častí. Aktuálne je
od októbra v plnom prúde jesenná časť
a následne pokračuje jarnou časťou do
mája. Táto súťaž je akousi prípravou
hráčov na vyššie súťaže a turnaje.
Našu obec reprezentujeme v súťaži 3.
krajskej ligy, kde sú naši hráči po jesennej časti na prvom mieste. Zastúpenie
máme tiež v súťaži mestskej ligy v Novom Meste nad Váhom. Pravidelne sa
zúčastňujeme na turnajoch organizovaných kolkárskymi klubmi na Slovensku i v Čechách. Na všetkých súťažiach
sa snažíme dobre reprezentovať náš klub
a obec, o čom svedčia aj naše výsledky.
V Moravskolieskovskej kolkárni organizujeme turnaje, na ktorých sa zúčastňujú
hráči nielen z nášho klubu, ale aj z
iných klubov zo Slovenska a aj z českých
klubov. Hráči oceňujú prostredie, v ktorom máme kolkáreň, no žiaľ zariadením
našej kolkárne sa pochváliť nemôžeme.
Nedostatok finančných prostriedkov sa

prejavuje na zastaranom technickom
vybavení, ktoré nevyhovuje pravidlám
kolkárskeho športu aj napriek investíciám
samotných hráčov, čo mimochodom
v iných športoch nevidieť. Preto kvalitní
hráči našej členskej základne hrajú 1. a
2. ligu v iných kluboch, kde je technické
zabezpečenie na oveľa vyššej úrovni.
Nezameriavame sa iba na športovú
činnosť. Pravidelne poriadame zábavy
pre verejnosť „Jánske ohne“, organizujeme pre našich členov a priateľov rôzne
turistické pochody a poznávacie zájazdy.
Všetko, čo je v areáli kolkárne vybudované, je prácou našich členov, ktorí odpracovali množstvo brigádnických hodín na
budovaní a údržbe technického zariadenia,
ale aj samotných budov. Bohužiaľ, veľká
časť rozpočtu ide na úhradu energií, ktoré
si hradíme sami z členských príspevkov
a zbierok členov. Sme vďační aspoň za
materiál na opravy budov poskytnutý obcou. Tento materiál následne používame
na údržbu budov, ktoré sú nakoniec majetkom obce.
Aj v roku 2015 budeme pokračovať
v našej činnosti v súlade s plánom,
odsúhlaseným členskou schôdzou:
Vstúpime do jarnej časti v súťaži Dedinskej kolkárskej ligy, Krajskej ligy
a aj Mestskej ligy, dúfajme že rovnako
úspešne ako v minulej sezóne.
Plánujeme usporiadať od 7.7. do
11.7.2015 už 4. ročník turnaja „Memoriál Jána Machovica“. Tohto turnaja sa
zúčastňujú aj hráči z iných klubov, ale je
prístupný aj pre každého občana obce,
ktorý si chce vyskúšať kolkársky šport.
Usporiadame turnaj „Pavúk cup“,
vyraďovací turnaj pre našich hráčov

v kategórii šprint. Majstrovstvá okresu,
kde si zmerajú sily víťazi mestských líg
okresu Nové Mesto nad Váhom. Ďalej sa
bude konať už štvrtý ročník Vianočného
turnaju dvojíc, tento je určený aj pre
verejnosť obce.
V pláne je účasť na turnajoch organizovaných klubmi zo Slovenska aj Čiech.
Dňa 27.6.2015 usporiadame tradičnú
zábavu pre verejnosť „Jánske ohne“.
V súlade s plánom pripravujeme turistický pochod ako aj poznávací zájazd pre
členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
Z brigádnickej činnosti je potrebné
spomenúť predovšetkým rekonštrukciu
stropu kolkárne, údržbu kolkárskych automatov, ktoré už majú svoje odžité, ale
bez finančnej podpory sa budú musieť
ešte nejaký ten rôčik potrápiť. V neposlednom rade sa veľké úsilie pravidelne venuje údržbe areálu kolkárne, čo je
niekedy sizyfovská práca.
Za úspešnú činnosť nášho klubu treba
pochváliť všetkých členov, ktorí sú ochotní obetovať svoje voľno pri organizovaní
našich akcií a zúčastňovať sa na brigádach
pri údržbe a budovaní areálu kolkárne.
Kolkársky Klub Moravské Lieskové je
organizácia, ktorá aj keď na svoju činnosť
dostane minimum financií, dokáže udržať
celý areál kolkárne v dobrom stave a
dobre reprezentovať náš klub, ale najmä
obec na súťažiach a turnajoch na Slovensku i v Čechách. Radi privítame vo svojich radoch všetkých občanov, čo by sa
chceli venovať tomuto krásnemu športu,
ktorý zažíva svoj “new age” najmä v krajinách západnej Európy.

KKam za športom v okolí RRELAX CENTRUM Moravské Lieskové
Jarný beh okolo Sĺňavy (Piešťany) 2. ročník podujatia sa uskutoční v sobotu
11.4. 2015. Dĺžka trate je 12 kilometrov
a povrch je asfaltový. Zabehať si môže
celá rodina, keďže zastúpené sú všetky
kategórie. Veď je tu jar, tak sa treba
rozhýbať a nesedieť len tak doma!
- Monika Kusendová

Chcete si vylepšiť postavu
alebo kondíciu?
Aj v našej obci máte takúto možnosť
v posilňovni RELAX CENTRUM. Nie
sú určené žiadne presné otváracie hodiny,
ale v prípade záujmu sa môžete obrátiť
na zodpovedné osoby, ktoré Vám dajú
presné informácie o spôsobe prevádzky.
Neváhajte a dajte sa s nami do formy.
Kontakt:
0907 415 398
0907 231 745

-

- DM/JM
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VVýsledky futbal - Jesenná časť

8. liga dospelí, skupina A

Z celkového počtu 14 klubov sa naše mužstvo dospelých umiestnilo presne v polovici.
6

#

Klub

Z

V

R

P

7

Moravské Lieskové

13

7

1

5

Skóre
35

:

28

Body

+ Body

22

4

Body

+ Body

9

-3

Body

+ Body

40

10

Starší žiaci, 5. liga, skupina C
Z celkového počtu 8 družstiev sa žiaci umiestnili na 5. mieste.
5

#

Klub

Z

V

R

P

5

Moravské Lieskové

7

3

0

4

Skóre
19

:

38

Prípravka
Z celkového počtu 6 družstiev sa naši najmladší umiestnili na peknej 3. pozícii.
3

#

Klub

Z

V

R

P

3

TJ Iskra Moravské Lieskové

20

12

4

4

Skóre
59

:

32

- Monika Kusendová

PPrvý ročník Vianočných trhov

Od uplynulých Vianoc sa už aj Moravské Lieskové môže popýšiť podujatím, ktoré sa
v mnohých iných mestách a dedinách stalo tradíciou. Naša obec ho zorganizovala v
spolupráci s občianskym združením Lieskovanky. Dvojdňové vianočné trhy sa konali
19. a 20. decembra 2014 v kultúrnom dome. Okrem tradičných vianočných pochutín
ako kapustnica, pečivo a punč, ponúkli aj hudobný program, v ktorom vystúpili FS
Kasanka, muzikanti z Drietomanky a deti zo Spojenej školy Moravské Lieskové. Nesmeli chýbať ani tvorivé dielne, kde ste si mohli pozrieť ukážky zdobenia medovníkov,
pečenia vianočných oblátok a výroby rôznych dekorácií. Vianočné trhy sa tešili vcelku
vysokému počtu návštevníkov, ktorí sa rozhodli načerpať atmosféru na nadchádzajúce
sviatky aj takýmto spôsobom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o organizáciu tohto podujatia
a tešíme sa na ďalší ročník!

RRok pôsobenia - OZ

- Monika Kusendová

LIESKOVANKY

História občianskeho združenia sa
začína písať dňa 24. januára 2014. Vtedy
sme sa totiž prvýkrát stretli v tunajšom
osvetovom dome. Bolo
nás asi 30, ktoré sme
zareagovali na výzvu iniciátorky a zakladateľky
tohto združenia .
Na
tomto
stretnutí
sme sa oboznámili s
plánom a aktivitami na
tento kalendárny rok.
Druhé plánované stretnutie bolo hneď
19. februára 2014 vo veľkej zasadacej
miestnosti obecného úradu, kde bol okrem
plánu aktivít schválený i návrh funkcií
tohto občianskeho združenia. Členky OZ
sa dohodli /pretože bolo fašiangové obdobie/ na smažení fánok a na pečení a plnení
šamról.
Marec bol pomerne bohatý na akti-

vity, ktoré sme organizovali. Wellnes
deň pre ženy, kurz zdobenia kraslíc, ale
najzaujímavejšie bolo hádam divadelné
predstavenie „Gazdova
krv“ v Divadle Astorka
Korzo 90 v Bratialave,
ktorého sme sa zúčastnili
spoločne aj s obyvateľmi
našej obce.
Veľmi
vydarené,
zaujímavé,
ale
i
časovo náročné boli
„Veľkonočné tvorivé
dielne“, ktoré sa konali 3.apríla 2014
v tunajšom osvetovom
dome. Zamerané boli
na ľudové tradície a
tvorivosť v období
Veľkej noci. Skutočne
tu bolo čo obdivovať,
ale i návšteva bola veľmi veľká. Deti i

občania mali možnosť vyskúšať si rôzne
techniky zdobenia kraslíc.
V mesiaci máji začali členky OZ
s úpravou výsadby areálu tunajšej MŠ.
Areál je vysadený veľmi peknými a hodnotnými drevinami, ktoré sú žiaľ zničené
bezohľadným správaním návštevníkov
tohto areálu. Premenlivé, daždivé počasie
však členkám neumožnilo začatú prácu
dokončiť, takže upravili iba polovicu
areálu.
Tiež v sychravom počasí,
ale o to vo veselšej nálade
sme sa zúčastnili výstavy
kvetov „Flóra v Bratislave“. A o niečo neskôr na
ďalšej
medzinárodnej
výstave
kvetov
v rakúskom „Tullne“.
Zájazdov sa mohli zúčastniť aj
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obyvatelia obce.
Naplánovaná bola i letná burza oblečenia,
ale pre slabý záujem sa nekonala a to
z toho dôvodu, že naše mamičky si
oblečenie detí medzi sebou posúvajú.

naše členky. Záver tohto podujatia patril
diskotéke pre najmenších. Teda takto veselo sme sa rozlúčili s jeseňou a domov
nás odprevádzali svietiaci svetlonosi.

V septembri sme si mohli posedieť
pri prezentáciách produktov zdravého
životného štýlu švajčiarskej spoločnosti
JUST a gazdinky pri prezentácií výrobkov TUPPERWARE .
V októbri, presnejšie
v sobotu – 18.októbra
pripravilo OZ v areáli
zdravotného strediska
pre našich najmenších
a tiež občanov obce
rozlúčkové
popoludnie s jeseňou, „tekvicové slávnosti“.
Deti hľadali stratený poklad, prekonávali
prekážky, vyrábali svetlonosov, kreslili kriedami, pretekali na kolobežkách.
Zúčastnení si mohli pomaškrtiť na chutnom pohostení, ktoré pre nich pripravili

November bol venovaný ručným prácam. Do tajov patchworku nás po dve
soboty za šijacími strojmi zasväcovala
skúsená krajčírka-odborníčka na pathcworkovú techniku. Každá z nás si zručne
ušila prekrásne dekorácie do domácnosti.
V spolupráci s obecným úradom a miestnou
základnou školou prežili
naše deti, ale i obyvatelia
DOSu v piatok 5. decembra pekné mikulášske
popoludnie. Pri tejto
príležitosti im Mikuláš rozdal balíčky,
ktoré zabezpečili naše členky s finančnou
pomocou obecného úradu.
Vianočné trhy, ktoré sa v našej obci konali po prvýkrát na konci adventu a to

RRecenzie: Filmové a knižné novinky

Film Archa bláznov, Brad Anderson- natočený je podľa
literárnej predlohy Edgara Allana Poea, o ktorom ste určite už
počuli ako o majstrovi hororového a detektívneho žánru.

Dej filmu sa odohráva v temnom anglickom prostredí
v odľahlých horách. Na konci 19. storočia sem prichádza na
prax do psychiatrického ústavu mladý doktor Edward. Spozná tu celý lekársky tím,
ktorý sa stará o choromyseľných a taktiež aj krásnu Elizabeth trpiacu zvláštnou fóbiou... Edward sa postupne stáva svedkom netypických a prazvláštnych „liečebných“
metód a čím ďalej, tým viac začína silnieť jeho podozrenie, že nik nie je tým, za koho
sa vydáva. Tak kto je vlastne pacient a kto lekár?
Kto videl film Prekliaty ostrov s Leonardom Dicapriom, nájde tu podobné črty- temná
atmosféra, režisér sa zahráva s fantáziou diváka, niektoré momenty si musíte vysvetliť
sami a nikomu nesmiete veriť.
Tento film je plný napätia, zvratov, nečakaných rozuzlení a skvelých hereckých výkonov
v podaní Jima Sturgessa, Kate Beckinsale, Bena Kingsleyho a mnohých iných hviezd.
Od januára beží v slovenských kinách.

Kniha Rytierova česť, Jana Pronská - v kníhkupectvách a

knižniciach nájdete už deviaty román obľúbenej slovenskej autorky.
Opäť zostáva verná stredovekému Slovensku a veľká časť je venovaná
najmä na východnom Slovensku.
Dej jej knihy sa odohráva na hradoch Makovica či Ľubovňa, ale i v Krakove. Rytier Filip sa po rokoch vráti domov z vojny, no čaká ho skaza:
z jeho sídla zostali len ruiny, syn a žena sú mŕtvi. Keď zistí, že o šťastie ho pripravili
intrigy jeho súrodencov, v duši sa mu usídli nenávisť a zanevrie na celý svet. Jeho pustovnícky život sa však skončí, keď náhodou stretáva sokoliarovu chovanicu Katarínu,
ktorá mu zachráni život. Potom sa dozvie, že krásna Katarína má nemanželskú dcéru
s jeho starším bratom. Rozhodne sa s ňou oženiť a začne kuť pomstu…
Vydajte sa s Filipom na cestu pomsty lemovanú nespravodlivosťou, intrigami a
prekážkami, na konci ktorej však čaká láska.
- Monika Kusendová
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19. a 20. decembra zrealizoval obecný
úrad v spolupráci s naším OZ. Trhy boli
obohatené vystúpeniami žiakov našej
školy a folklórnym súborom KASANKA
a dychovou hudbou Drietomanka, ktorí
návštevníkov potešili svojimi vystúpeniami.
Tak takto sme sa počas roka mali a
toto všetko sme popri práci, domácnosti
a rodine postíhali. Nie nadarmo sa vraví
“Kde je chuť, tam je i cesta“.
Verím, že nás táto stará múdrosť ešte dlho
neopustí. Aj na tento rok 2015 máme
preto naplánovaných veľa zaujímavých
aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí. Najbližšie 25.marca 2015 srdečne
pozývame všetkých občanov na 2.ročník
„Veľkonočných tvorivých dielní“,
ktorý sa uskutoční v Osvetovom dome v
Moravskom Lieskovom. Podujatie bude
spojené s ukážkou výroby, výstavou a
predajom veľkonočných ľudových výrobkov. Tešíme sa na každého z Vás.
		

- OZ LIESKOVANKY

KKultúrne akcie v okolí
21.-22.3.2015-Bošáca
Moje záľuby, výstava v KD Bošáca
22.3.2015 o 14:00 - Čachtice
Pochovávanie Moreny - Vítanie jari - organizuje Spolok čachtického ringu
27.3.2015- Stará Turá
Vítanie jari a veľkonočný trh
23.-27.3.2015 – Stará Turá
Výstava najkrajších kníh knižnice,
Knižnica K. Royovej
5. 4. 2015 - Bošáca
Veľkonočná zábava, KD
8.4.2015- Stará Turá
Výročie oslobodenia mesta - Starý Cintorín
11.4. 2015 - Čachtice
Otvorenie letnej turistickej sezóny na
Čachtickom hrade
30.4.2015- Stará Turá
Koncert Nedvědovcov- DK Javorina
30. 4. 2015 - Bošáca
Májová veselica, KD Bošáca
8.5. 2015 - Čachtice
Za vínom na Čachtický hrad
9.5. 2015- Stará Turá
Podjavorinské folklórne slávnosti na RohuVrch Roh
29.5.2015- Stará Turá
MDD- Športový deň- Štadión alebo ZŠ
13.6.2014- Strání
Deň obce
- Eliška Herinková
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S tamojšou nelegálnou skládkou odpadu moji rodičia so striedavými úspechmi bojovali odkedy pamätám, napriek
tomu sa vždy našli značné počty tupých
hláv, ktoré bez hanby ignorovali značku
zákazu vyvážania smetí a hneď vedľa
obilných polí som tak nachádzal okrem
iného aj toxické kvapaliny a žieraviny
vsakujúce do pôdy. (Nazdravie!)
Rozhodol som sa venovať boju
s tuposťou aspoň jedno slnečné popoludnie, to bolo naozaj to najmenej, čo som pre
Moravské Lieskové mohol urobiť. Skládku som nafotil, vecne popísa v podnete na
vyšetrenie porušenia ustanovení zákona o
odpadoch, ktorý som s množstvom príloh
poslal v jednej kópii na Obvodný úrad
životného prostredia, v druhej na Obecný
úrad.
O pár mesiacov neskôr, keď som
zneistel z nemeniaceho sa stavu veci,

nahlásil som skládku aj prostredníctvom
jednoduchej aplikácie TrashOut vo svojom smartfóne. Vyvinuli ju Slováci a nelegálne skládky s jej pomocou nahlasujú
obyvatelia celého sveta. Takí, ktorí nechcú privierať oči, ale stav aktívne meniť
na lepší.
Ak to dokážu inde, popri ostatných
každodenných starostiach a radostiach, prečo by nám to malo robiť problém v Moravskom Lieskovom? Odmietam uveriť, že sme naozaj dolinou,
akú spomínam v úvode. Vidím navôkol
obrovský potenciál a kto sa otvorenými
očami a mysľou rozhliadne, uvidí ho
tiež – v ľuďoch, ktorí tu žijú. Verím, že aj
vďaka takým, vďaka Vám všetkým, keď
sa najbližšie prejdem po vyčistenom brehu Klanečnice, nebudem musieť zvažovať
žiadny ďalší podnet, na ktorého spracúvanie sa v dôsledku poskladáme všetci.
Možno k tomu prispejú aj tzv. fotopasce
- technika, do ktorej sa obec rozhodla
investovať, aby pomohla usvedčiť konkrétnych vinníkov. Otvorením očí sebe
aj druhým nielen skrášlime dedinu, ale aj
výrazne ušetríme. R o b í m i r a d o s ť ,
že si to začíname uvedomovať!

ZZmeňme stav na lepší!
Dolinou tupých hláv označujú Moravské Lieskové najčastejšie nadnesene jeho
vlastní obyvatelia, nepochybne však taký
prívlastok prebehne mysľou aj nejednému
cestujúcemu, prechádzajúcemu dedinou, najmä ak prichádza zo západu. Pred
prudkým kontrastom upraveného Strání
s našimi končinami môžeme zhovievavo
privierať oči, privieranie však – celkom
logicky – v konečnom dôsledku nikomu
neprospeje.
Ešte v máji 2013 som sa rozhodol
nielen oči dokorán otvoriť, ale aj urobiť
niekoľko ďalších krokov vedúcich k
zmene stavu, ktorý mi nevyhovoval meniť stav z nevyhovujúceho na opačný
totiž považujem za základ šťastného a
naplneného života. Nevyhovoval mi stav,
v akom sa nachádzal pravý breh
Klanečnice tesne nad miestom, kde
križuje “hlavnú cestu”.

PRED

PO

- Peter Gašparík

RRodný môj kraj...
Tam pod dohľadom Veľkej Javoriny...
Je pre mňa stále ten najkrajší a vždy sa s radosťou doň vraciam. Veď tu, v Moravskom Lieskovom, v neveľkej chalúpke v blízkosti
dnešného múzea sa narodila moja mama Júlia Kaššovicová. Tu som sa kedysi u babky v humne hrával s kamarátmi.
Ako rodák zo susedného Dolného Srnia som od školského roku 1949/1950 navštevoval druhý stupeň základnej školy v Moravskom
Lieskovom. Vtedy to bola Stredná škola a náš šiesty ročník mal triedu umiestnenú v bývalej cirkevnej škole vedľa starej evanjelickej
fary, kde pôsobil kňaz a spisovateľ Martin Rázus. V triedach sme museli byť o 7,45 hodine, pretože vtedy z rozhlasovej ústredne
v novej budove školy zaznela zo všetkých ampliónov melódia piesne „Širokaja strana moja rodnaja“, čo bolo znamenie k nástupu na
rozcvičku - fyzminútovku na školskom nádvorí. Zacvičili sme si, sadli do lavíc a o dve hodiny vyfasovali cez veľkú prestávku hrnček
teplej desiatovej polievky.
V siedmom ročníku sme triedu mali už v novej budove za humnami a začali sme chodiť aj na obedy do školskej jedálni. V jeseni a
v jarných mesiacoch sme sa do školy dopravovali na bicykloch alebo peši a v zime autobusom. Cesta domov do Srnieho nám občas
trvala dve-tri hodiny, pretože sme zasadli vedľa cesty na okraj priekopy pod slivky a „mastili“ karty.
S radosťou sme chodili na školské brigády zbierať do zemiačnísk „amerického chrobáka“- mandelinku zemiakovú, ktorá vďaka
bohatej plodnosti vytrvalo nás zachraňovala od vysedávania v školských laviciach.
Vďační sme boli aj niektorým sovietskym veľkofilmom, napríklad “Veľký občan” nám doprial stráviť pol dňa v kine, hoci sme
z neho boli viac otrávení ako zo školského vyučovania. Obľube sa tešili aj dlhé pochodové cvičenia – napríklad až do Haluzíc, kde
sme sa zároveň oboznámili s historickou stavbou, pamiatkou na pobyt husitov v tejto oblasti. Občas sme „vypochodovali“ do kina
v Bošáci na sovietske rozprávkové filmy. Na hodinách telocviku sa väčšinu času súťažilo v ľahkoatletických disciplínach pre splnenie
podmienok získania Tyršovho odznaku brannej zdatnosti.
Školské finty a vylomeniny
K mojim najobľúbenejším predmetom v škole od začiatku patril slovenský jazyk. Niektorí sa triasli pred diktátmi a slohmi,
no ja som nemal problémy s písaním mäkkého či tvrdého “i” alebo s akoukoľvek slohovou témou. Nemal som v láske matematiku a
chémiu, o čo sa pričinila učiteľka oboch týchto predmetov. K jej čiastočnému ospravedlneniu nech slúži fakt, že vyučovanie chémie
v našom ročníku nečakane zdedila po mladom sympatickom učiteľovi Polčicovi, ktorý emigroval na západ. Nebol to jej
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odbor a tak preberanú látku riadne nevysvetlila, texty iba čítala z učebnice a nútila nás učiť sa ich celé naspamäť s ďalšími domácimi
úlohami. Bola pritom dosť roztržitá, nepozorná, čo sme bohato zneužívali. To však sa neobišlo bez následkov. Ak žiak nevedel
presne odrapotať dáku poučku (ona ju tiež nevedela, vždy sledovala text v učebnici) nasledoval písomný trest: napísať ju 20-50-100
krát. Alebo takúto “poučku“ s textom : Na vyučovanie sa mám pripraviť. Takisto v desiatkach opakovaní.
Lepšie spomienky mi zostali na vtedajšieho riaditeľa moravskolieskovskej školy Gustáva Majtása, aj keď nás niekedy “obšťastňoval”
husľovým sláčikom po hlavách. My, chlapci zo Srnieho, mali sme naše “makovice” na takýto spôsob vtĺkania disciplíny už navyknuté od čias, keď sme na oslavách narodenia tatíčka Masaryka, Štefánika či Dňa matiek museli spievať na pódiu v „ Miklánkech“
sále trojhlasne a nám sa “darilo” aj päťhlasne ...
Sebakriticky musím priznať, že tie výprasky v základnej i strednej škole boli vcelku zaslúžené. Opakovali sa v súvislosti so
spevom a hudbou a to na hodinách hudobnej výchovy, ktorú nás vyučoval pán riaditeľ vo svojej pracovni, v riaditeľni, lebo iba tam
bol jediný gramofón v škole. Pozval nás, aby nám z gramofónovej platni reprodukoval árie zo Smetanovej Predanej nevesty. Nuž a
pri melódiach vážnej hudby my sme sa za jeho chrbtom nevážne bavili, štípali dievčatá. Totiž pán riaditeľ sa tak vžil do hudobnej
skladby, že sám sebe si dirigoval, pospevoval a nás pritom takmer nevnímal. Nám to bolo smiešne, niekto sa nahlas zachichotal.
On precitol z hudobného opojenia a už nám slák lietal po hlavách i pleciach. S exkurziami za vážnou hudbou do riaditeľne bol už
nadobro koniec.
Avšak pozvánky do riaditeľne bývali aj z iných príčin a dôsledky takejto návštevy pozvaný cítil aj niekoľko dní najmä v sedacej
časti svojho tela.
Ani takmer polstoročie môjho odchodu z Dolného Srnia nespretŕhalo priateľské vzťahy k rovesníkom, bývalým spoluobčanom i
novým občanom dvoch mladších generácií v mojej rodnej obci i v Moravskom Lieskovom. Tých mladých, žiaľ, už nepoznám, oni
nepoznajú mňa a som rád, keď sa môžeme stretnúť pri oslavách SNP, či iných príležitostiach.
Roky plynú veľmi rýchlo a tak pri návšteve krásneho miestneho múzea vo vašej obci pomyslel som si, že i moja generácia
súčasných sedemdesiatnikov – stáva sa, obrazne povedané, muzeálnym exponátom. V našich spomienkach zafixovaný život dediny
a nás, vtedy v polovici minulého storočia mladých ľudí, predsa len už patrí histórii. Z nej však vyšla súčasnosť – z tvorivej práce rúk
a umu našich predkov i nás, ešte žijúcich pamätníkov rokov nie tak dávno minulých.
S pozdravom Váš krajan Milan Bušo z Báhoňa

AAko na jarnú očistu ... nielen z chleba je človek živý...
Jar prináša okrem slnka, pozitívnej energie, dlhších dní a kratších nocí i množstvo
vzácnych jarných bylín na naše lúky. K
takým bezpochyby patrí i Pľúcnik lekársky. Táto trváca bylina narastá do
výšky 15 – 30 cm a vyskytuje sa v dvoch
poddruhoch. Prvý sa vyznačuje bielymi
škvrnami na listoch, druhý má listy mäkko chlpaté, bez škvŕn. Oba poddruhy majú
rovnocenné liečivé účinky. Pľúcnik lekársky rastie v polotienistých chladnejších
húšťavách a lesoch, kvitne v marci až
máji. Zbierame kvitnúcu vňať alebo len
mladé prízemné listy.
Používa sa na liečenie zápalu priedušiek,
kašľa, napomáha vylučovaniu hlienov,
poteniu a má protizápalový a močopudný
účinok. Do čajovín sa kombinuje s inými
bylinami.
Čaj na vykašliavanie:
pľúcnik lekársky, podbeľový list, aníz
alebo fenikel

Čaj na uvoľnenie hlienov:
pľúcnik lekársky, koreň ibiša, koreň
kostihoja

Čaj proti vnútornému zahlieneniu:
zmiešať po jednom diele ligurčeka lekárskeho a pľúcnika lekárskeho. Pije sa zápar
z 1 polievkovej lyžice zmesi na šálku
vody, dvakrát denne, ráno a večer.

Ďalšou výnimočnou jarnou bylinkou je Prvosienka jarná. Nájdeme ju
najmä na lúkach, často sa vyskytuje
blízko riek a potokov. Čaj z prvosienky
jarnej je skutočným elixírom a vnútorným
pohladením. Dúšky čaju chutia najmä po
zime znamenite. Jarný čaj je najlepšie
pripravovať z čerstvých bylín, netreba
ich sušiť. Nemusíme si pripravovať iba
jednozložkový čaj, práve naopak. Vhodné
je bylinky kombinovať, ich účinok to ešte
znásobí.
Čaj na jarné prečistenie krvi:
50 g kvetov prvosienky
50 g mladých výhonkov bazy (pod
výhonkami bazy rozumieme mladé
púčiky na jar)
15 g pŕhľavových listov
15 g koreňov púpavy
Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi
na 1/4 I vody, nechá sa 3 minúty
lúhovať.
Denne sa po dúškoch pijú
dve šálky.

TIPY NA ZBER LIEČIVÝCH
BYLÍN
Zbierame:
len rastliny, ktoré poznáme
len čisté, pevné zdravé rastliny, bez
chorôb
za slnečného počasia, suché, bez rosy
rastliny do košíkov alebo plátnových
tašiek, NIKDY nie pri cestách
snažte sa zbierať byliny v čase, keď je
ich sila najväčšia.
je vhodné sa riadiť podľa fázy Mesiacapri dorastajúcom Mesiaci sa zbierajú
nadzemné časti bylín, a pri ubúdajúcom Mesiaci korene, pakorene, či
cibuľa.
bylinky zbierajte iba vtedy, keď máte
dobrú náladu
Jarný TIP k nedeľnému obedu:
Hlávkový šalát, koreň púpavy a
hlávky sedmokrásky. Práve tie sú plné
saponínov, fenolov, flavonoidov a
pomáhajú najmä pri kašli, astme
a krvácaní.
Dobrú chuť
-
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Na Obecnom úrade v Moravskom Lieskovom som chvíľu s čudným pocitom hľadela na nástennú tabuľu s portrétmi osobností,
pochádzajúcich z obce alebo pôsobiacich tam v časoch dávno minulých i menej dávnych. Zadívala som sa na tvár, čo mlčky na mňa
kričala. Áno. Všetky mená aj tváre na tabuli poznám, ale človek, ktorý ma svojím výzorom upútal na prvý pohľad, mi je neznámy.
O niektorých jeho susedoch na tabuli som sa učila v škole, o iných počúvam z rádia alebo sa z novín dozvedám, že ešte žijú a čo
robia, ale meno Ján Šimko som nikdy nepočula. Je oblečený v leteckej kombinéze, na hlave kukla, veľké oválne okuliare so širokým
okrajom vysadené nad čelo, pohľad priam zasnene upretý do diaľky. Obrázok príslušníka RAF, anglického kráľovského letectva z
II. svetovej vojny.
Pod tým niekoľko informácií. V júli 1939 odišiel na Západ, aby si splnil túžbu stať sa pilotom. Vybral sa s niekoľkými kamarátmi
do Francúzska cez Poľsko. Do francúzskeho prístavu Boulogne neďaleko Calais sa dostal loďou 3. augusta, a už 1. septembra
Nemecko prepadlo Poľsko a začala sa vojna. V máji 1940 odišiel na front vo Francúzsku a po porážke Francúzska bol premiestnený
do Anglicka a priradený k letectvu. Bol vyznamenaný čs. medailou za chrabrosť, československým vojnovým krížom.
Viem veľa o tom, že v II. svetovej vojne
cudzí oslobodzovali nás, ale o tom, že
Slováci oslobodzovali Európu viem stále
málo. O Jánovi Šimkovi som sa chcela
dozvedieť viac než mi prezradila tabuľa
na Obecnom úrade a našlo sa viacero
ľudí, ktorí mi ochotne porozprávali, čo
vedeli. Ale tiež toho nevedeli veľa. Sľúbili
zistiť, čo sa dá a už o dva dni mi prišli
do počítača oskenované texty z denníka
Slovenská republika, v ktorom Drahoslav
Machala na začiatku 90-tych rokov
uverejňoval na pokračovanie príbeh
tohto dedinského mládenca z knihy
„Rytieri oblohy.“ Stručne vyberám
údaje o Jánovi Šimkovi.
Narodil sa v Moravskom
Lieskovom 10. augusta l920
v roľníckej rodine, otec ho dal na
štúdiá do Poľnohospodárskej školy,
aby potom mohol dostať prácu u
niektorého bohatého gazdu. Ale bol
to romantický chlapec, mal rád literatúru a poéziu, učil sa angličtinu
a túžil po „výškach.“ Keď mu otec
zmaril možnosť prihlásiť sa na letecký
výcvik, na ktorý robila nábor Masarykova letecká liga akciou „Tisíc pilotov
republike“, v júli 1939 odišiel z domu.
V zlom sa rozišiel s otcom a o svojom
živote podal správu matke až z Anglicka
v marci l941. Po vyhlásení mobilizácie
Československým národným výborom
vo Francúzsku bol nasadený v čs. jednotke a internovaný najskôr v tábore
v Briey a neskôr v Barle-Duc. Keď
bleskové útoky Nemcov už veľmi rozvracali bojaschopnosť francúzskej armády,
velenie prepúšťalo internovaných cudzincov, ale ako píše v liste matke, ani tieto prekážky „nezlomili moju túžbu, aby
som dosiahol svoj ideál.“ Jeho túžbou
bolo lietať. Odišiel na juh Francúzska,
tam sa v prímorskom mestečku Agde formovala československá jednotka na čele
s generálom Viestom. Lenže ani tam sa

československí vojaci dlho neudržali. Už
v júni l940 Francúzsko kapitulovalo, a tak
sa loďami preplavili z Port Vendres okolo
Gibraltaru do Veľkej Británie. Tu mal Ján
Šimko šťastie: spolu s kamarátom Jánom
Haladom ich pridelili k letectvu. V septembri l940 sa obaja ocitli v mestečku
Yatesbury na juhozápade Anglicka, tam
absolvovali kurz rádiotelegrafistov a
palubných strelcov. Tempo výcviku aj
výuky bolo bleskové. Pred záverečnými

skúškami boli povinné dva lety a krátko
po Vianociach frekventanti opúšťali školu
s odznakom palubných telegrafistov na
rukávoch. V januári 1941 odišli všetci
československí rádiotelegrafisti z Yatesbury na strelecký výcvik, ich ďalším
cieľom bola najstaršia základňa RAF
v Cranwell. Tam všetci dostali biele
pásky, ktoré si zastrčili do čapíc. Takú
pásku mohol nosiť iba kadet, nastávajúci
výkonný letec. Z Cranwell Ján Šimko v
liste, v ktorom hodnotil aj situáciu, kvôli
ktorej odišiel od rodičov, napísal 9. 3.
1941 svojej matke: „To, čo sa stalo bolo
len k môjmu prospechu a nikdy to nebudem ľutovať. Moja túžba sa mi čiastočne
splnila, dúfam že sa mi splní celá.“
Každý člen posádky bombardovacieho lietadla mal iné povinnosti. Ján
Šimko, ktorého vyškolili na rádiotel-

egrafistu a palubného strelca, sa musel
zdokonaľovať aj vo voľnom čase najmä v streleckej činnosti. Úspešnosť
práce s rádiom závisela od precíznosti a
rýchlosti merania. Z toho potom mohol
vyhodnocovať úspech letu aj v sťažených
poveternostných podmienkach. Práve
v takých podmienkach celá posádka priam visela na rádiotelegrafistovi, či sa mu
podarí nadviazať spojenie s materskou
základňou. Okrem toho sa rádiotelegrafisti
učili bleskove a najmä presne
šifrovať a dešifrovať najrôznejšie
správy. Počas letu museli perfektne ovládať svetelné znamenia,
dohodnuté znaky, letecké kódy,
vlastné aj medzinárodné predpisy,
ale aj pravidlá leteckej prevádzky. Rádiotelegrafista a navigátor
v posádke lietadla znamenali psychickú vyrovnanosť, na nich sa pilot aj ďalší členovia posádky museli v každom okamihu spoľahnúť.
Strelec naproti tomu mal vedieť
predovšetkým dobre strieľať a musel vedieť odstrániť bežné poruchy
strelných zbraní aj so zaviazanými očami,
palubné guľomety musel mať v hmate.
V auguste l941 sa dopĺňala 311.
československá bombardovacia peruť,
po tom, čo sa nevrátilo niekoľko lietadiel
z náletov nad Nemecko. Vtedy k 311-ke
nastúpil aj Ján Šimko s kamarátom Jánom
Haladom. Na jar 1942 velenie britského
letectva pripravilo novú stratégiu nočného
lietania a bombardovania, diverzné útoky
menších skupín lietadiel nahradili mohutné masové nálety celých zväzkov, ktoré sa
sústredili na jediný cieľ. Ako prvý vybrali
za cieľ takého masového náletu Kolín
nad Rýnom v noci z 30. na 31. mája l942.
V jednom okamihu vyletelo z mnohých
britských letísk 1046 bombardérov, z toho
letu sa nevrátilo 40 anglických strojov.
O dva dni neskôr ďalšia tisícka prevažne
„wellingtonov“ odštartovala smerom
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na Essen nad Kruppove zbrojárske závody
a nevrátilo sa 99 anglických lietadiel. Tretia tisícka vyletela zo štvrtka 25. na piatok
26. júna l942 smerom na Brémy, všetkých
týchto náletov sa zúčastnil aj Ján Šimko.

ba nad hlavou, hrozivá hladina oceánu
pod lietadlom. Strelec Ján Šimko ako
vyškolený rádiotelegrafista vedel, že pri
letoch nad Atlantik sa nesmie používať
rádiové spojenie s materským letiskom
v East Wrethame, aby nepriateľ nemohol
„wellington“ zamerať, vtedy by naň mohli bleskovo zaútočiť nemecké stíhačky.
Vážnejšia porucha na stroji znamenala
obyčajne koniec...

Počas letných mesiacov sa potom
„tristojedenástka“ z nočnej bombardovacej perute preškolila na pobrežnú hliadkovú. Jej prvé lety smerovali nad Biskajský
záliv. Jej úlohou bolo hliadkovať vo vopred určenom pásme, hľadať nepriateľské
plavidlá, najmä ponorky, a zničiť ich. Boli
to dlhé, nekonečné lety nad oceánom,
ktoré podľa typu použitého lietadla trvali
osem až desať hodín. Jednotvárna klen-

V jeho pozostalosti sa našiel aj linajkový zošit. V ňom okrem iných zápisov
boli verše. Vyjadrujú hĺbku prežívania
udalostí, ktoré naplnili život 23-ročného
mladého muža so zasneným pohľadom
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upretým do diaľok. O jeho osobnosti
najviac prezrádza báseň, ktorá je na rube
slovenského textu prepísaná do anglickej
verzie a je nadpísaná slovami „To dear
Anny in country“. V nej vyznal svoje city
k rodnej dedine a dievčaťu Aničke, na
ktorú si spomínal s vedomím, že každý
štart môže byť jeho posledným: „.....však
si ty ruža červená. / Ako si mi voňala / tri
rôčky bezmála / tri rôčky aj necelý týždeň
/ zbohom buď moja milá zbohom / ja už
viac neprídem...
Nevrátil sa z hliadkového letu nad
Biskajským zálivom 15. septembra 1942.
Marta Slezáková

SSPOMIENKY...
Odišiel si náhle, zostala som sama.
Odišiel si na cesty, kam musí ísť každý sám,
len dvere spomienok si nechal otvorené dokorán.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach som pri tebe každý deň.
S bolesťou v srdci sme si 23.1. 2015 pripomenuli smutné
2. výročie úmrtia pána Pavla Kuceka.
Mal som Vás všetkých rád
a chcel som ešte žiť,
no prišla osudná noc
a musel som navždy odísť.
Neplačte za mnou, moji drahí,
nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 28.11. 2014 sme si pripomenuli smutné 1. výročie, kedy nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a brat Ľubomír Luža.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia, brat a celá najbližšia rodina.

S láskou spomína priateľka Marta.
Možno z výšky nebies na nás sa dívate, nám
však veľmi všetkým chýbate.
Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy
budete v srdciach tých, ktorí Vás milovali.
Dňa 16.10. 2014 sme si pripomenuli 5. výročie,
čo nás navždy opustila naša milovaná mamička,
babička a prababička, pani Anna Malíčková.
A dňa 8.11. 2014 sme si pripomenuli 4.
výročie, čo nás opustil náš milovaný otec, deduško a pradedko, pán Samuel Malíček.
S láskou a úctou spomína dcéra Zdenka s rodinou.

Odišli ste bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku Vám na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s úctou spomínať.
Dňa 14.3. a 21.4. uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustili naši manželia, otcovia, dedkovia
a bratia Ján a Jozef Černý.
S láskou a úctou spomínajú manželky Mária a
Emília s deťmi a rodinami, taktiež brat Jaroslav Černý s manželkou
a rodinou.

V prípade záujmu zverejnenia Vašich spomienok,
prosíme o zaslanie textu aj fotky na mail: hlasnikml@gmail.com
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,,Pretože dobrých správ je čím
čim ďalej tým menej, je treba zlým správam dávať úsmevné heslá.”
Obec Moravské Lieskové platila x rokov
poistenie svojho majetku vo výške
2 753,62 EUR, žiaľ v prípade poistnej
udalosti by nedošlo k žiadnemu poistnému plneniu. Dôvod je jednoduchý. Veľa
obecných budov oficiálne neexistuje a ten
zvyšok, čo existuje bol dlhodobo bez povinných revízií a kontrol.

Ak sa dal areál materskej školy vlastnícky
vysporiadať za 3 mesiace,
prečo sa to nedalo posledných 10 rokov ? Aktuálne
už pozemky patria obci.

Rozhodnutie na
výrub ďalších oblastí
(oblasť Ostrého
vrchu) bolo podpísané posledný deň
funkčného obdobia
predchádzajúceho vedenia, t.j. 12.12.2014.
Posledný deň sa podpisuje bezstarostne.

Viete čo je zlatý padák ?
Tak táto novinka prišla aj
k nám, jedna nemenovaná
zamestnankyňa obecného
úradu ho musela pri svojom odchode „zatiahnuť“
až do výšky 1248 EUR.

Viacero obecných budov, ako napríklad
aj dom smútku oficiálne neexistovalo.
Nevieme ich nájsť ani podľa katastra,
ani podľa kolaudačného rozhodnutia, ani
podľa mapy. Ale poctivo ich hľadáme.

Perspektívnou a dôkladnou revíziou sme zistili, že
obecné budovy by nám
v súčasnom stave najlepšie
poslúžili ako strašidelný hrad.
Že by sme z nich spravili
tento druh atrakcie? :)

ČO NÁS ZAUJALO,
a l e i P R E K VA P I L O . . .
SME NAOZAJ TAKÍ
bohatí,
prajní,
nedôslední,
nevšímaví,
ľahostajní,
tolerantní, skrátka hlúpi ???

Čriepky z kultúrnej histórie.
Nepodarilo sa nám nájsť
povestnú kasičku, do ktorej
vraj išli príjmy z kultúrnych
akcií. Obecný rozpočet
z nich mal čistú nulu.

S vedomím obce Moravské Lieskové sa
v lieskovskom chotári vyrúbalo hektáre
porastov. Starosta obce vydal prvé povolenie na výrub náletových rastlín v oblasti
pod Skalkou. Výrub nezastavila ani
polícia, ani štátna inšpekcia. Medzitým sa
odviezli desiatky nákladných áut štiepky.

Dobrý gazda si po
sebe aj dobre uprace.
Tak nás to učili staré
mamy. Ten náš si
upratal aj nábytok
z kancelárie.

Nové vedenie obce v
prvý deň svojho nástupu
do funkcie veľmi dobre
oslávilo. Veď z obecného
rozpočtu bolo starým
vedením použitých 330
EUR na nákup rôznych
druhov vín. Ale noví pili
len čistú vodu, vína sa
v posledný funkčný deň
stratili, aj s pôvodným
vedením.

Čo sa na obecnom úrade
nachádza alebo nenašlo, je
fakt. Až pri doručení výzvy
na kontrolu dokladov pri
čerpaní dotácie z eurofondov na opravu školy sme
zistili, že dokumentácia
vôbec neexistuje. Záhadne
sa stratila.

Na tom, že štatutárovi obce patrí pri
odchode z funkcie odstupné vo výške
3 platov, nič nezmeníme. Ale nedá
nám aspoň sa nad tým nezamyslieť.
Za čo bolo tých 6607 EUR
superhrubej mzdy.
Zdroj: OcÚ; zo zasadnutí jednotlivých komisíi
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