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Nie je to iba o tom,
byť v správnom čase, na správnom mieste a
so správnymi ľuďmi.
Ale dôležité je aj vedieť, čo robiť, keď sa tam
nájdeme.
DEŇ DETÍ

Dýchajme “Na plný dych”

Radosť v očiach, usmiate tváre
premenené na spidermanov či
princezné...To všetko svedčí o
tom, že tohtoročná oslava Dňa
detí sa v Moravskom Lieskovom vydarila.
Strana 12

Ďalší ročník dvojdňového festivalu už má svoje reálne obrysy.
Všetko vypukne 19. júna 2015
o 17:00 hod na ihrisku Šance.
V piatok budú účinkovať kapely Lieskované, ...
Strana 12
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MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“
										

M. Gándhí

Vždy to tak býva, chceme všetko čo najrýchlejšie a najjednoduchšie. No niekedy to chce viac času a najmä rúk ochotných
pomôcť. Lebo najväčším problémom je pasivita. Buďte otvorení novým veciam a nebojte sa zmien a nových akcií. Tak, ako sme to
videli i na nedávnej spoločnej turistike, kde sa ukázalo, že aj Moravské Lieskové môže mať vydarené podujatia. A niekedy k tomu
netreba viac ako chuť niečo podniknúť, optimizmus a dobrú náladu.
Nedávno sme si pripomínali sedemdesiat rokov od skončenia II. svetovej vojny, preto je viac ako vhodné prízvukovať:
„Kto nepozná svoju minulosť, nepochopí budúcnosť.“ Na históriu našej obce formou vlastných spomienok sa orientuje článok
„Pravidelná prechádzka do histórie.“
Snažíme sa aj rozšíriť svoje obzory, preto cestujeme a prezentujeme našu obec v tom najlepšom svetle. V tomto čísle sa
pozrieme do Berlína.
Naše deti sú budúcnosťou nielen tejto obce a preto ich treba podporovať vo všetkých ich aktivitách. O tom, že úspechy
dosahujú nielen na domácej pôde sa môžete presvedčiť v rubrike venovanej škole.
V športe sa takisto často ukazuje, že veľmi chcieť znamená dosiahnuť. Čo nám dokazujú i zisky medailí klubu Sokol.
Taktiež reportáž z bratislavského maratónu podporuje heslo: „Keď sa chce, všetko sa dá. “Vo futbale sa nám takisto poslednú dobu
podarilo „rozbehnúť“ všetky mužstvá, otvoril sa i nový bufet a chystá sa rekonštrukcia ihriska.
Tak čo, nepriložíte aj vy ruku k dielu? Spolu toho dokážeme viac!

-

Pozvánky na nadchádzajúce akcie

Základná umelecká škola Vás
srdečne pozýva na koncerty, ktoré
sa uskutočnia v dňoch
24., 25. a 26. júna 2015
v budove ZUŠ
v Moravskom Lieskovom
Kultúrne podujatia v okolí
4.7. - 7.7. 2015 - Beckov
Slávnosti sv. Cyrila a Metoda
17.7. - 19.7. 2015 - Beckov - Beckovské slávnosti
25.7. - 26.7.2015 - Beckov - Kováčsky festival
26.7. 2015 - Veľká Javorina
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
1.8. 2015 - Višňové - Najväčší rozprávkový les
7.8. - 8.8. - Trenčín - Ostrov Festival
...viac o festivale na str. 12

Kolkársky klub
Moravské Lieskové
organizuje 27.6. 2015
tradičnú zábavu

“Jánske ohne”.

21.8.-22.8.2015 - Nové Mesto nad Váhom
Novomestský pivný festival
22.8. - 23.8.2015 - Čachtice
Čachtické hody, hodová zábava
27.8. - 28.8.2015 - Piešťany
Lodenica
Koniec augusta, Vrch Roh
Oblastné oslavy výročia SNP na vrchu Roh
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Vážení spoluobčania,
od posledného vydania Hlásnika uplynuli tri mesiace, počas ktorých sa v našej obci, okrem bežných činností vyplývajúcich z jej každodenného chodu, uskutočnilo viacero udalostí. Najviac ma teší záujem občanov, bez ktorého by nemala
žiadna činnosť zmysel. Mali sme v obci dôstojné oslavy 70.teho výročia oslobodenia obce a ukončenia druhej svetovej
vojny, stavanie májov, oslavu dňa detí. Som rád, že nás občania prišli svojou účasťou podporiť. Nie však len kultúrou
je človek živý, a preto si rovnako cením a zároveň ďakujem dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť pri akcii upratovania
obce. Ja osobne veľmi rád privítam každú aktivitu zo strany občanov. Prostredie, v ktorom žijeme a verejný život okolo
nás bol a vždy bude obrazom nás všetkých. A tak ako sa vraví, ,,ako si kto ustelie, tak bude spať“, rovnako platí aj o nás.
Moravské Lieskové má v sebe potenciál stať sa modernou dedinou a ja preto verím, že spoločnými silami sa nám podarí
ju vybudovať a zabezpečiť, aby rástla.
- Róbert Palko, starosta obce

Miesto pre starostu...
Aké nové informácie môžete poskytnúť
občanov v otázke „kanalizácia“?
Ako už bolo prezentované občanom, obec
disponovala projektovou dokumentáciou
„Vodovod, kanalizácia, ČOV Moravské
Lieskové“. Dôkladným prieskumom, získaním relevantných podkladov a vykonanou fyzickou kontrolou starostom obce a
poslancami, bol daný systém kanalizácie
vyhodnotený ako pre nás nepoužiteľný.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
nepokračovať v odkanalizovaní obce
vákuovým podtlakovým systémom.
V ďalšom bode bol schválený zámer, na
základe platného územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby, vypracovať
projektovú dokumentáciu na vybudovanie
gravitačnej kanalizácie a ČOV. V tomto
období prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie, po spracovaní musí
byť vydané vodoprávne a stavebné povolenie. Po vyhlásení výzvy o nenávratný
finančný prostriedok zo štrukturálnych
fondov Európskej únie (EÚ) sa budeme
uchádzať o prostriedky na jej realizáciu.
Nový dom smútku je pre Moravské
Lieskové nevyhnutný. V akom štádiu je
fáza jeho riešenia?
Dali sme vypracovať nezávislé štúdie na
prestavbu súčasného domu smútku. Podľa
jedného z riešení bol vybraný dodávateľ
projektovej dokumentácie a realizuje projekt pre stavebné povolenie. Po dodaní
projektovej dokumentácie a vystavení
právoplatného stavebného povolenia
musí obec podľa zákona o verejnom obstarávaní vybrať dodávateľa na realizáciu

stavby.
Deti, ktorých je v našej obci pomerne
veľa, sa nemajú kde hrávať. Má obec
zámer riešiť túto otázku?
Naša obec v tomto smere pripravuje vypracovanie štúdie s komplexnou koncepciou vízie rozvoja obce. Na základe
výsledkov špecifikujeme lokalitu zóny
oddychu, do ktorej umiestnime aj detské
ihrisko. Následne začneme s jeho realizáciou.
Ďalšiu skupinu občanov tvoria mladí
ľudia, ktorým chýba miesto na stretávanie a viac akcií pre nich určených,
napr. diskotéky.
Nakoľko v záujme obce je takéto aktivity
podporiť, budeme vždy naklonení návrhu
a ponuke na vytvorenie reštauračného alebo iného zariadenia ponúkajúceho služby
pre občanov. Čo sa týka spoločenských
akcií, obec môže na ich účel poskytnúť
priestory ktorými disponuje, a v zmysle
platných VZN podporiť spoločenskú aktivitu. Súčasná doba rovnako nesie so sebou dôsledky za tento stav aj v našej obci,
preto je potrebné, aby ľudia žili v užšej
komunite, viac sa stretávali a tým sme
podporovali možnosť organizovania rôznorodých spoločenských akcií.
Aké kroky obec podniká v súvislosti
s rekonštrukciou verejného osvetlenia?
Osvetlenie v našej obci je v nevyhovujúcom a ekonomicky nevýhodnom
stave. Svietidlá verejného osvetlenia
majú veľký odber a vedenie je opotrebo-

vané, čo spôsobuje výpadky osvetlenia,
najmä v zimnom období. V prípade
nepriaznivého počasia, vetra, dažďa,
dochádza k spojeniu drôtov a následnú
poruchu sme schopní odstrániť až na druhý
deň. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
je investične náročná záležitosť, ktorú
nie sme schopní zabezpečiť z rozpočtu
obce. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné
príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Obec prijala uznesenie
a schválila zámer rekonštrukcie osvetlenia s možnosťou využitia nenávratného
príspevku.
- spracovala Martina Pašková

OZNAM PRE OBČANOV
Oznamujeme všetkým
občanom, no najmä tým
starším, ktorí by mali
záujem o dovoz obedov
priamo domov, aby sa
informovali na Obecnom
úrade Moravské Lieskové.
Postačí aj telefonicky na
čísle : 77 92 331

Máte aj vy otázky, ktoré by ste radi smerovali na starostu alebo poslancov našej obce? Všetko, čo Vás zaujíma,
čo chcete vedieť, píšte na mail: hlasnikml@gmail.com
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Z DIANIA V OBCI

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Činnosť a aktivity jednotlivých komisií pri OcÚ
ZÁKLADNÉ OBLASTI ROZVOJA OBCE

Komisia rozvoja a výstavby
Komisia rozvoja a výstavby mala doposiaľ dve pravidelné stretnutia a
jedno mimoriadne. Na pravidelných stretnutiach prerokovala viac ako 45
bodov a dala 22 odporúčaní pre Obecné zastupiteľstvo. Medzi tie zásadne
patrili napríklad tieto :
Komisia odporúčila obecnému zastupiteľstvu pripraviť nový projekt
gravitačnej kanalizácie v obci, rekonštrukciu Domu Smútku, zaoberať
sa novým obecným osvetlením, presunúť polyfunkčné ihrisko do areálu
školy a na pôvodom mieste pripravit projekt na možnú výstavbu nájomných bytov. Dalej komisia odporučila pokračovať v projekte územný plán
obce a prijala množstvo stavebných a pozemkových odporúčaní. Takisto
odporučila Obecnému zastupiteľstvu začať spoluprácu s Fakultou Architektúry STU so študentským projektom, na vizualizácie nového centra
obce.
Komisia usporiadala aj jedno mimoriadne stretnutie - Strategický
meeting (stretnutie, pozn. Red.) obce Moravské Lieskove na roky
2015 - 2022, kde sa prerokovávali strategické priority obce na toto obdobie. Ako sme spomínali aj v prechádzajúcom vydaní hlásnika, je veľmi
dôležité, aby mala obec jasnú stratégiu a nej sa držala a postupne ju
napĺňala. A preto bolo dôležité si tieto priority zadefinovať. Stretnutia
sa zúčastnili okrem stálych členov komisie rozvoja a výstavby aj všetci
poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce, zástupcovia
ostatných komisií a externí hostia, spolu viac ako 25 zástupcov obce .
Stručné výstupy zo stretnutia vám prikladáme nižšie.
- Ing. Marián Zelko

Rozvojové
a investičné
projekty
Noví
obyvatelia

Kultúra

Stratégia
Moravského
Lieskového
Kvalita života

Školstvo a šport
Životné
prostredia a
bezpečnosť

Stratégia obce 2015 - 2022 ešte nie je odsúhlasená obecným zastupiteľstvom, je to zatiaľ jej pracovná verzia. Preto, ak máte akýkoľvek nápad, čo by ste tam chceli doplniť/
pridať/ubrať, kontaktujte nás na email:
naselieskove@gmail.com, najneskôr do 31.07.2015

ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÉ PROJEKTY
Projekt

Plán realizácie

Popis

Príprava

Projekty

Realizácia

Kanalizácia

Odkanalizovanie obce, Kopaníc, čistička odpadových vôd

2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Obecný vodovod

Vybudovanie vodovodu a tlakovej stanice

2016

2017

2017 - 2018

Verejné osvetlenie

Výmena lámp verejného osv., výmena vedenia

2015

2015 - 2016

2016

Dom smútku

Rekonštrukcia DS, zvýšenie kapacity a komfortu

2015

2015 - 2016

2015 - 2016

Zberný dvor

Vybudovanie zberného dvoru pre odpad

2016

2016 - 2017

2018

Audit obecných budov

Analýza obec.bud., využiteľnosti; plán optimalizácie obec.majetku

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2016

Rekonštrukcia ciest

Obnova obec.ciest, doplnenie o nové; po kanalizácii a vodovode

2016

2016 - 2017

2017 - 2018

Obecné chodníky

Vybudovanie siete obecných chodníkov, pripojenie na aktuálne

2017

2018 - 2019

2019 - 2020

Územný plán obce

Schváliť územný plán obce, prispôsobiť realite

2015

2015 - 2016

2015 - 2016

Rekonštrukcia OcÚ

Výmena okien, kúrenia a vody; zateplenie OcÚ

2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Rekonštrukcia Kult. domu

Vyriešenie vykurovania; rekonštrukcia balkónu a zákulisia

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

Centrum obce

Návrh nového centra obce, spolupráca so študentmi vys. škôl

2015 - 2016

2016 - 2017

2018 - 2022

Centrálny bod obce

Vytipovať centrálny bod obce (mlyn, orloj, skanzem,..)

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Promenáda pri Klanečnici

Vybudovanie oddychovej zóny pri Klanečnici

2018

2019 - 2020

2020 - 2022

Obecné zastávky

Dobudovanie obec. zastávok v súlade s existujúcimi

2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Parky v obci

Vytipovanie možných zón pre parky / oddychové zóny v obci

2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Vybudovanie centrálnej bud.

Budova obce pre rôzne podujatie, združenia a iné obecné účely

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Obecná tržnica

Centrálne trhovisko v obci využiteľné počas celého roka

2015 - 2016

2015 - 2016

2016 - 2018

Financie *

KULTÚRA
Projekt

Popis

Plán realizácie
Príprava

Projekty

Realizácia

2015

2015 - 2016

2016

Dni obce

Nosná letná udalosť obce, 3 dňová tematická akcia

Knižnica / jej elektronizácia

Knižnica a jej ďalšie pôsobenie v obci, nájsť vhodné miesto

2016

2016 - 2017

2017 - 2019

Propagácia miestnych spolk.

Centrálna evidencia miestných spolkov/združeni, koordinácia čin.

2015 - 2016

2016

2016 - 2017

Spieva celá dedina

Obnoviť historicky populárnu akciu, pokračovanie tradícií

2015 - 2016

2016

2017 - 2017

Letný kultúrny amfiteáter

Vybudovanie letného amfiteátra v obci na letné účely / akcie

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Financie*

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK
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Rekonšt. amfit. Bučkovec

Obnova amfiteátra, využitie na kult. akcie a obnovu tradícií

2015

2016

2017 - 2022

Rozvoj vianočných trhov

Vypracovanie konceptu vianočných trhov

2015

2015

2015

Elektronizácia kroniky obce

Sprístupnenie kroniky obce aj na webe

2016

2016 - 2017

2017

Zoznam významn. rodákov

Pripraviť publikáciu významných rodákov našej obce

2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Rozvoj Múzea ML

Rozvoj a podpora múzea ML, zvýšenie návštevnosti

2016

2016 - 2017

2017 - 2022
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ŠKOLSTVO A ŠPORT
Projekt

Plán realizácie

Popis

Príprava

Projekty

Realizácia

2015 - 2016

2016 - 2017
2017 - 2018

Optimalizácia školsk.budov

Analýza efektívnosti prevádzky budov, návrh optimalizácie

2015

Šport. centrum v areáli školy

Vybudovať športové centrum v areáli školy, ďalšie športoviská

2016

2017

Multifunk. ihrisko-areál školy

Presun ihriska z areálu škôlky do areálu školy, vybudovanie okolia

2015

2015 - 2016

2015 - 2016

Modernizácia školstva v obci

Návrh koncepcie modernizácie školstva, nové inovatívne prístupy

2015

2015 - 2016

2016 - 2020

Rekonštrukcia škôlky

Rekonštrukcia škôlky - zateplenie, strecha, moderniz.interiéru

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Rekonštrukcia ZUŠ

Rekonštrukcia ZUŠ - okná, strecha, zateplenie

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2020

Futbalový areál

Koncepcia renovácie/obnovy futbal. areálu - šatne, sprchy

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Tvorivé dielne pre školu

Vytvorenie tvorivých dielní pre žiakov ZŠ, podpora tvorivosti detí

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Parkovisko pre zákl. školu

Vytvorenie priestorov a možností parkovania pre rodičov detí

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Financie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ
Plán realizácie

Projekt

Popis

Triedenie komunáln. odpadu

Koncept triedenia odpadu, zberné dvory v obci na triedený odpad

Technické služby obce

Vybudovať technické služby obce, podpora obecných projektov

Zelené výsadby

Identifikácia možnej zelenej výsadby, výsadba okolo cintorína

Projekt oštara

Identifikácia dlhodobo neobývaných domov, projekt obnovy

Strážny a kamerový systém
Týžden skrášlovania obce

Príprava

Projekty

Realizácia

2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2022

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Vybudovanie siete strážnych a kamerových systémov v obci

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Koncept akcie, pravidelné pokračovanie, podpora akcie

2015

2016

2017 - 2022

Financie*

KVALITA ŽIVOTA
Projekt

Plán realizácie

Popis

Príprava

Projekty

Realizácia

Priestor pre rozvoj služieb

Multifunkčná budova v obci pre rozvoj služieb a kultúry

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Cyklotrasy a cyklochodníky

Vybudovanie cyklotrás - spolupráca s ČR a regiónom

2017

2017 - 2018

2018 - 2022

Súkromá škôlka

Hľadať možnosť súkromnej škôlky v obci - dôraz na cudzie jazyky

Detský lekár

Prilákať opätovne do obce detského lekára, podpora jeho štartu

Cezhraničná spolupráca
Autobusové spojenie s ČR

2016

2016 - 2017

2017 - 2020

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Využiť fondy cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Obnoviť autobusové spojenie s ČR, koordinácia so Strání/Květná

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Jednotné označ.obec.budov

Pripraviť koncept jednotného označenia budov v obci

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Navigačné tabule

Identifikovať polohy, kde treba pripraviť navigačné tabule

2015

2015 - 2016

2016 - 2022

Názvy ulíc

Odštartovať projekt označovania ulíc v obci

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Osvetlenie kostolov

Pripraviť koncept osvetlenia kostolov, dominanty obce

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Uvítacie tabule obce

Pripraviť koncept uvítacích tabúľ do obce “ Vitajte v ML”

2015

2015 - 2016

2016 - 2022

Informačný TV kanál

Spôsob širenia informácií po obci pre širokú verejnosť

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Financie*

NOVÍ OBYVATELIA
Projekt

Plán realizácie

Popis

Príprava

Projekty

Realizácia

Nová bytová výstavba

Využiť fond rozvoja bývania, vytipovať miesta možnej výstavby

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Nové zóny bývania

Identifikovať pozemky, možné na ďalšiu výstavbu, pripravit projekt

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Projekt predaja neobýv. dom.

Pomôcť predať neobývané domy, obecná realitná kancelária

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Rozvoj vidieckeho bývania

Podpora rozvoja vidieckeho bývania, rozvoj kopaníc

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

Monitoring strateg.pozemkov

Monitorovanie strateg. pozemkov možných na ďalšiu výstavbu

2016

2016 - 2017

2017 - 2022

* Možnosti financovania:
- Eurofondy,
- Vlastné zdroje,

Financie*

Spracoval: Ing. Marián Zelko; Zdroj: Strategické stretnutie z dňa 11. apríla 2015
- Cudzie zdroje
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Komisia majetku a financií

Kultúrna komisia

Komisia sa na druhom májovom zasadnutí zaoberala
najmä zabezpečením finančných prostriedkov na financovanie
prevádzky školských budov a financovanie nepedagogického
personálu v tomto roku. Tieto kompetencie je obec povinná
zabezpečiť zo zákona. Komisia odporučila na tieto výdaje podobnú sumu ako minulý rok, celkovo 218 634,98 Eur.
Takisto odporučila schváliť refinancovanie udržateľnosti
projektu cezhraničnej spolupráce ZUŠ ML s Obcou Strání
„Ďetské umění překonává hranice“ v sume 2 577,00 Eur a
súhlasila s rozpočtovaním vlastných príjmov Spojenej školy
v príjmovej a výdajovej časti v sume približne 20 000 Eur.
Obec uspela v žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu podlahy
telocvične a bola jej pridelená suma 35 000 Eur.
Spojená škola má na tento rok pridelené prostriedky na financovanie prenesených kompetencií zo štátu v sume 372 875,00
Eur. Celkovo bude teda školstvo v našej obci hospodáriť
v roku 2015 so sumou 649 086,98 Eur.
Komisia odporučila odsúhlasiť nové Všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce. Týmto nariadením sa určujú presné pravidlá
podávania žiadostí, účel poskytovania dotácií a termín a
spôsob ich vyúčtovania. Nové VZN bolo schválené obecným
zastupiteľstvom a je platné od 10. júna 2015.
Komisia začala pracovať na novom znení Všeobecne
záväzného nariadenia o nakladaní s majetkom obce,
ktoré je momentálne v pripomienkovom konaní a bude
predložené na rokovanie obecnému zastupiteľstvu po zapracovaní pripomienok. Rovnako členovia komisie skontrolovali
čerpanie finančného rozpočtu obce za 1. Q 2015 a odporučili
rozposlanie výmerov daní a poplatkov do konca mája.
Za finančnú komisiu sa zúčastňujem každého stretnutia
komisie výstavby a rozvoja, aby sme čo najefektívnejšie spolupracovali na rozvoji obce a vedeli zabezpečiť potrebné financovanie jednotlivých naplánovaných úloh.

Kultúrna komisia (KK) mala doposiaľ päť oficiálnych stretnutí, na ktorých sme pripravili priebeh dvoch verejných
podujatí a jednej turistiky. Tí, čo máte akékoľvek skúsenosti
podobného charakteru uznáte, že samotným naplánovaním
podujatí sa práca nekončí, ale sa začína nekonečný kolobeh
aktivít, ktoré končia samotnou realizáciu akcie.
Na zabezpečenie dôstojného priebehu Spomienkovej
slávnosti, ktorá sa v našej obci konala 18. apríla sme iniciovali viaceré stretnutia s historicko-vojenským klubom.
Pre vytvorenie detailnejšieho obrazu doby sme sa viackrát
osobne stretli s pamätníkmi/rodákmi ako napr. s pani Elenou
Drobnou, s pánom Číčkom a inými, ktorí nám poskytli materiály, no predovšetkým svoje spomienky, neskôr použité
v diskusií a pri príprave rozhlasovej upútavky. Ako sa k nám
dostalo, spomienková slávnosť sa stretla s veľmi pozitívnym
ohlasom nielen u občanov, ale aj u pozvaných hostí, čo nás
samozrejme veľmi teší.
Rovnako nás teší, že aj prvá obecná turistika dopadla
nad naše očakávania, čoho dôkazom je účasť takmer 50 ľudí.
A práve to nás motivuje v tejto novej tradícii aj pokračovať.
Ako posledný sme pripravili Deň detí v areáli Spojenej
školy. S úmyslom zorganizovať podujatie čo najlepšie,
členovia KK oslovili viaceré spoločnosti, ktoré našu
myšlienku podporili nielen vecne (odmeny pre deti, pitný
režim a iné), ale aj finančne. Veríme, že i napriek zhoršenému
počasiu ku koncu, tento deň splnil svoj účeľ, a to potešiť
všetky zúčastnené deti.
Som si vedomá, že názory na kultúru v našej obci sa
veľmi líšia a bohužiaľ za posledné roky dostala akoby nálepku “nežiadaná/zbytočná”. No zároveň si myslím, že práve
kultúra a jednotlivé podujatia sú priestorom na zbližovanie
občanov, a preto som rada, že doteraz zorganizované akcie
mali úspech a verím, že to v tomto duchu bude aj pokračovať.
Teší ma, že členovia KK pristupujú k plneniu úloh zodpovedne, že zastrešujú celú organizáciu podujatí, a to aj na
úkor svojho vlastného času.

- Mgr. Tomáš Rojko

- Mgr. Mária Bačová

Komisia sociálna , bezpečnosti a ŽP
Komisia sa v prvých mesiacoch roka zaoberala hlavne výrubom stromov v oblasti Chríby
smer Ostrý vrch, kde vykonala s pánom starostom Palkom dve kontroly. Na základe zistení
druhej kontroly bol výrub zastavený. Komisia
v spolupráci s OcÚ zorganizovala akciu „Týždeň
skrášľovania obce“. Kde si veľa občanov
skrášlilo svoje okolie, ale veľa ich to ešte nestihlo a týmto ich vyzývame, aby si odstránili
niekoľkoročné kopy štrku, piesku a iných
materiálov. Pokosili, ostrihali alebo orezali
zeleň, ktorá zasahuje do miestnych komunikácií. 1.mája sa konala brigáda na upratovanie,
kde sa nám aj za neveľkej účasti občanov (tým
zúčastneným ďakujeme) podarilo upratať peknú
časť lieskovskej prírody. Pokračujeme monitorovaním čiernych skládok fotopascami a začíname
takto riešiť aj problém veľkokapacitných kontajnerov na kopaniciach. Na pravidelnom zasadnutí komisia riešila niekoľko bodov, napr. žiadosť
o soc. príspevok, havarijný stav mosta pri kolkárni, žiadosť o spomaľovací retardér, spomínané
kontajnery na kopaniciach a iné. 		
				- Marián Janiga

Komisia školstva a športu
Komisia školstva a športu počas uplynulého obdobia mala jedno
riadne zasadnutie, ktorému predchádzalo viacero formálnych i neformálnych stretnutí. Dvakrát sme sa zúčastnili zasadnutia Rady školy,
kde sa časť komisie (poslanci OZ) mala možnosť oboznámiť s činnosťou
našej Spojenej školy (SŠ) ako i jej jednotlivých zložiek. Pani riaditeľka
nás zatiaľ sčasti oboznámila s problematikou na jednotlivých úsekoch
školy. Vypočuli sme si informácie ohľadom materiálno-technického
vybavenia školy, potreby údržby a opráv, študijných výsledkov našich
žiakov, kultúrnych a športových akcií a podujatí ako i potrieb a plánov
pre budúce obdobia. Osobne som bol navštíviť ZUŠ a MŠ, kde som sa
priamo na mieste oboznámil s potrebami, nedostatkami, ale aj pozitívami
a úspechmi týchto zložiek našej SŠ.
Na našom riadnom zasadnutí sme o týchto všetkých skutočnostiach
rokovali a dospeli k jednoznačnému záveru, že na riešenie problémov
školstva a športu v našej obci je potrebné koordinovať spoluprácu a
pôsobenie ďalších komisií, hlavne finančnej a komisie rozvoja obce
ako i kontrolórky obce. Takéto stanovisko bolo aj predložené obecnému zastupiteľstvu na ostatnom riadnom zasadnutí.
V súčasnosti už prebehlo niekoľko neformálnych prípravných rokovaní a stretnutí so zámerom, aby sa v horizonte nového školského roka
resp. nového kalendárneho roka mohli realizovať nové opatrenia smerujúce k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre rozvoj školstva a športu
v našej obci. 		
					
- Ing. Ján Hargaš, PhD
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MATRIKA
za obdobie 03 - 06/2015
Noví občiankovia
Oliver Kopecký
Ján Makara
Samuel Sokolík
Adrián Kúkol
Štefan Hrebíček

Spoločné “ÁNO” si vyslovili

S mladými do SKALICE
Trdlofest 2015 – Viac ako 20 mladých
spolu s rodičmi, či príbuznými - evanjelikov, 16. mája spoznávali minulosť
aj prítomnosť mesta Skalica. V rámci
prehliadky mesta sme navštívili tamojší
evanjelický chrám Boží, jezuitský
kostol s katakombami aj farský kostol.
V poobedňajších hodinách nasledovalo kultúrne vyžitie v priestore bývalej
kláštornej záhrady. Pohnutá minulosť
mesta, súťažná ochutnávka trdelníkov
i kultúrne atrakcie pre deti zanechali v
srdciach navštevníkov svoje čaro. I touto
cestou chceme poďakovať vedeniu obce
a obecnému zastupiteľstvu za podporenie
mobility mládeže, umožnenie spoznávať
regionálnu históriu našej vlasti a pestovanie uvedomelého občianstva, v neposlednom rade i podporu zmysluplného
trávenia voľného času cieľovej skupiny
našej obce.
- Peter Maca, ev. a.v. farár

Dňa 6.6. 2015
sa dožil pekného
životeného jubilea
90 rokov
JÁN OPRCHAL.

Spoločné roky prežité,
v nich sú dni šťastné, starosti ukryté.
Driny za tie roky mnoho,
žiť však za to hodno bolo.
Dnes Ti všetci bez meškania prinášame
blahopriania. Želáme ti zdravia mnoho,
veľa šťastia okrem toho, radosti a
spokojnosti ešte na života ďalšej ceste.
Zo srdca želá dcéra s rodinou.

Branislav Rehora – Ing. Zuzana Podolanová
Juraj Liška – Zuzana Struhárová
Marek Ozdínyi – Alena Lukačovičová
Radoslav Blanár – Andrea Struhárová

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Božena Heliová
Anton Špalek
Milan Kozák
Peter Kubica

85 rokov
Emília Kulichová
Ján Bušo
90 rokov
Ján Oprchal

75 rokov
Emília Kucková
91 rokov
Anna Dedíková
Emília Kovačovicová
Milan Čičmanský Emília Pastorková
80 rokov
Anna Černá
František Mašek

93 rokov
Anna Nešťáková

Odišli spomedzi nás...
Ján Sarkocy - 89
Anna Figurová - 80
Anna Podhradská - 88
Jaroslav Bradáč - 65
Alena Štefániková - 51

Prísna matka?!
Vážení čitatelia!
Obdobie mesiacov máj a jún je presýtené rôznymi sviatkami a oslavami. Pripomíname si sviatok práce, skončenia 2.
svetovej vojny, iní sa tešia na máj – lásky čas, deti na MDD a aj matky sa tešia na ten „svoj“ sviatok. Ale nemôžeme hovoriť iba
o našich mamách, pretože všetci muži, chlapi a otcovia by si povedali, že sú zbytoční. Preto nám znie text z Písma svätého, ktorý
sa týka každého človeka. „Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy.“ (Príslovia 12, 1). Na prvý
pohľad nie je vôbec veľkolepý a uhladený, skôr by som povedal, že šokujúci. Napriek tomu je veľmi praktický a veľmi jednoducho a priamo povedaný. Náš starší preklad znel „…kto nenávidí karhanie je sprostý“. Tak to bolo ešte surovejšie, ale priamejšie.
Musím pripomenúť, že je to ľudská múdrosť, ktorá bola overená a preskúšaná už rokmi, a aj preto sa dostala do Božieho slova.
Konkrétne toto príslovie zozbieral kráľ Šalamún, ktorý bol na začiatku svojej vlády známy svojou múdrosťou, ktorá však nebola
len ľudská. Nebolo to vzdelanie, ani nejaká šikovnosť v reči. Bola to múdrosť od Boha, bolo to niečo viac, ako len vedomosti. Kázňou sa tu, v tomto slove, nemyslí nedeľná kázeň v našich kostoloch. Ide doslovne o napomínanie človeka. To, čo bežne
nemáme radi. Je to pre nás nepríjemné, keď nám niekto pripomína naše zlé rozhodnutia, zlé kroky, nevhodné správanie. Kto by
mal takéto veci rád?! Ale kráľ Šalamún hovorí, že dobrý vzťah k napomínaniu, ku karhaniu vždy vedie človeka k väčšiemu poznaniu. To znamená k väčšej rozumnosti a životnej skúsenosti.
V súvise so spomínanými sviatkami matiek, otcov, detí nemôžeme obísť napomínanie rodičov a aj našich mám, čo sa
týka výchovy. Napomínanie môže byť vecou pomsty, hnevu na niekoho, ale aj vecou lásky k druhému človeku. Bez ohľadu na
to, z čoho karhanie vychádza, vždy môže byť pre človeka užitočné a prospešné. Veď vedie k zmene, k náprave a to je vždy niečo
pozitívne. Zarazilo ma, keď som počul v škole, ako už malé dieťa dokáže povedať – „protivná matka“. Protivné mamy?
Karhanie, napomínanie, dohováranie, to všetko sú veci, ktoré vyšli v našich rodinách z módy. Toľko slobody a toľko možností,
ktoré majú naše deti, ešte nikdy nemali. Majú všetko a môžu všetko. Nič sa im nezakazuje, nič neprikazuje, môžu si robiť všetko,
čo len chcú. A to vedie k tomu, že ich nevieme zvládnuť. Deti nám bijú v školách učiteľov, a keď je málo, pridajú sa aj rodičia.
Chýba úcta k autoritám, medzi mladými vládne drzosť a arogancia. Toto je veľakrát ovocie voľnej a tolerantnej výchovy.
Dnes sa v mnohých rodinách deťom venuje viac ako v minulosti a predsa je to ovocie horšie. Deti obskakujeme, príliš im dávame najavo, že sú dôležité, a oni majú potom pocit, že sa celý svet točí iba okolo nich. Že všetko môžu robiť a každý sa im musí
prispôsobiť.
Máme málo „protivných mám“. Malé deti pozerajú do noci televízor, cez internet majú prístup ku všetkému možnému,
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po nociach sa túlajú po uliciach len preto, že v dnešnej dobe netreba hovoriť NIE. Ale viem jedno, že ak chcem z detí niečo
vychovať, tak to musím urobiť teraz. A bez prísnosti, bez karhania a napomínania sa to nedá.
V dnešnej dobe sa mnohým mladým ľuďom stratili hranice, v ktorých sa môžu a majú pohybovať. Stráca sa im prehľad
v tom, čo je dobré a čo je zlé, čo si môžu dovoliť a čo už je pre nich neprípustné.
Keď vidím dnes rodičov, ktorým malé päť, či šesťročné dieťa rozkazuje, alebo nadáva a oni nevedia, čo robiť, len sa mu
doprosujú, a obskakujú, ako keby ono o všetkom rozhodovalo a rozkazovalo, tak sa pýtam, čo bude robiť, keď bude mať 16? Čo
pre neho budú tí rodičia znamenať, keď si ich v malom veku neváži a nie sú pre neho autoritou?
Milí bratia a sestry, naučme sa milovať karhanie, a to sa netýka iba našich detí, ale aj nás dospelých, lebo bez Božej
výchovy z nás nikdy nič nebude. Milé mamy a milí otcovia, buďte prísni na svoje deti a veľa od nich vyžadujte, nech majú svoje
povinnosti a svoju prácu a raz skutočne príde čas, keď vám za to budú vaše deti vďačné.
- Peter Maca, školský dekan Považského seniorátu ECAV a zborový farár

Cesta krásy - cesta k Bohu.
Jedna z ciest, ktorá nás môže priviesť k Bohu a tiež pomôcť pri stretnutí s ním: je cesta umeleckého vyjadrenia, ktorého časťou je
„via pulchritudinis”- cesta krásy, ktorej hlbší význam by dnešný človek mal znovu objaviť.
Možno sa vám už pred nejakou sochou, obrazom, veršami poézie alebo časťou hudobného diela niekoľkokrát stalo, že
ste vo vnútri zažili dôverné emócie, pocit radosti, jasné vnímanie toho, že pred vami nie je len matéria, kus mramoru a bronzu,
maľované plátno, súbor zvukov, ale niečo väčšie, niečo, čo „hovorí“, čo je schopné dotknúť sa srdca, komunikovať posolstvo,
pozdvihnúť ducha. Umelecké dielo je výsledkom kreatívnej schopnosti ľudskej bytosti, ktorá si kladie otázky pred viditeľnou
realitou, snaží sa odhaliť jej hlboký zmysel a odovzdávať ho prostredníctvom jazyka, tvarov, farieb a zvukov. Umenie je schopné
vyjadriť a zviditeľniť potrebu človeka ísť nad rámec toho, čo vidí, poukazuje na smäd a hľadanie nekonečna. Ba viac, sú to akoby
otvorené dvere k nekonečnu, ku kráse a pravde, ktorá prekračuje všednú každodennosť. Umelecké dielo môže otvoriť oči mysle a
srdca, pozdvihnúť nás k výšinám.
Jestvujú umelecké vyjadrenia, ktoré sú skutočnými cestami k Bohu, Najvyššej kráse, ba čo viac, sú pomôckou rastu vo
vzťahu k nemu v modlitbe. Ide o diela, ktoré sa rodia z viery a vyjadrujú vieru. Napríklad, keď navštívime gotickú katedrálu, sme
okúzlení vertikálnymi líniami, ktoré sa ťahajú smerom k nebu a priťahujú náš pohľad a nášho ducha, zatiaľ čo sa zároveň cítime
malí, avšak túžiaci po plnosti. Alebo keď vstúpime do románskeho kostola: sme spontánne pozvaní k sústredenosti a modlitbe.
Vnímame, že v týchto nádherných priestoroch je akoby ukrytá viera celých generácií. Alebo keď počúvame nejakú časť sakrálnej
hudby, ktorá rozochveje struny nášho srdca, náš duch sa akoby rozšíri a pomôže nám obrátiť sa k Bohu.
Ako často sú obrazy alebo fresky plodom viery umelcov. Tvary, farby, svetlo nás podnecujú priamo k myšlienkam na
Boha a vyvolávajú v nás túžbu dosiahnuť zdroj každej krásy. Je stále hlbokou pravdou to, čo napísal veľký umelec Marc Chagall,
že maliari počas celých stáročí namáčali svoj štetec vo farebnom základe (farebnej abecede), ktorým je Biblia.
Koľkokrát potom umelecké vyjadrenia môžu byť príležitosťou, aby sme si pripomenuli Boha, aby nám pomohli v modlitbe alebo tiež k obráteniu srdca! Paul Claudel, slávny básnik, dramatik a francúzsky diplomat, v Bazilike Notre Dame v Paríži
v roku 1886, práve počúvajúc spev Magnificat počas vianočnej omše, cítil Božiu prítomnosť. Nevkročil do kostola z dôvodu viery,
ale vstúpil tam práve kvôli tomu, aby hľadal argumenty proti kresťanom, a predsa Božia milosť zasiahla jeho srdce.
Drahí priatelia, pozývam vás znovu objaviť význam tejto cesty aj pre modlitbu, pre náš živý vzťah k Bohu. Mestá a krajiny
po celom svete uchovávajú umelecké diela, ktoré vyjadrujú vieru a pozývajú ku vzťahu k Bohu. Návšteva umeleckých miest potom
nie je len príležitosťou pre kultúrne obohatenie, aj keď i pre toto, ale môže byť tiež momentom milosti, podnetom k posilneniu
nášho vzťahu a dialógu s Pánom, k zastaveniu sa a premýšľaniu – na ceste z jednoduchej vonkajšej reality k hlbšej realite, ktorá sa
vyjadruje tu - lúč krásy, ktorý sa nás dotkne, ktorý nás akoby vnútorne „poraní“ a vyzýva nás vystúpiť k Bohu. „O jedno prosím Pána
a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval
jeho chrám“ (Ž 27,4).
Dúfam, že Pán nám pomôže kontemplovať svoju krásu ako v prírode, tak aj v umeleckých dielach, a tak dotknutí svetlom jeho
tváre aj my sa staneme svetlom pre našich blížnych.
- Eduard Lazo, farár

Zo života SPOJENEJ ŠKOLY...
Športujeme
Športovú bojovnosť preukázali 14. 4. 2015 v NMnV vo vybíjanej žiačky 5. – 7. ročníka a chlapci z tých istých ročníkov
24.4.2015 v Bošáci na malom futbale. Hoci nepriniesli medailové miesta, bojovali statočne. Na okresnom kole v atletike 27.
Mája v NMnV v skoku do výšky Barbora Klčovská zo VI. A
získala bronzovú medailu. Naše družstvo dievčat skončilo na 8.
mieste a družstvo chlapcov na 13. mieste. Všetci, ktorí súťažili
v rozličných atletických disciplínach, si priniesli pekné športové
zážitky.
Počas aprílového plaveckého výcviku sa naši tretiaci a štvrtáci
učili plávať a zdokonaľovali sa vo svojich plaveckých výkonoch.

Územná súťaž Družstiev mladých záchranárov SČK nám
priniesla prvenstvo
Posledný aprílový deň sme sa v Trenčíne opäť spolu s ďalšími
deviatimi školami z okresov TN a Nové Mesto n/V. zúčastnili
tejto peknej súťaže. Reprezentovali nás ôsmaci - Karol Cigna, Jerguš Zámečník, Branislav Radoš, Filip Gužiňák a Juraj
Podhradský. Títo zanietení záchranári súťažili už piaty rok.
S pekným bodovým náskokom sa stali absolútnymi víťazmi!
Okrem víťazstva majú cenné vedomosti a zručnosti, ktoré
im môžu pomôcť v ťažkých životných situáciách. Chlapcom
a pani učiteľke, Mgr. Klaudii Dedíkovej, ďakujeme za svedomitú prípravu, gratulujeme im a tešíme sa z ich úspechu.
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Zo života našich školákov...
Vďaka našim dobrovoľníkom aj
všetkým ľuďom s dobrým srdcom
sme mohli za našu obec odoslať
výťažok zo zbierky na Deň narcisov (27.3.) vo výške 405€. Srdečne
ďakujeme.
Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci
skrášľovali obec zberaním odpadkov, ktoré sa „povaľovali“ po cestách či trávnikoch. O školský areál
sa postarali deviataci čistením a
prváci maľovaním.
S Čítajkom na cestách... naši „prvostupniari“ čítajú stále. V tomto
roku s vláčikom Čítajkom spoznávali detský svet. Vlastnými prácami so
zachyteným obsahom kníh si zdobia
vláčik na svojej chodbe v nadstavbe.
Trinásta komnata
S poučným a dynamickým koncertom k nám 6. mája zavítali hudobníci zo skupiny AYA, ktorí slovom a
piesňami poučili tretiakov až deviatakov o nástrahách sveta závislostí
a drog a upriamili ich pozornosť na
skutočné životné hodnoty.
Na nádvorí školy sa konala 7. 5.
2015 o 16. hodine slávnosť pri
príležitosti Dňa matiek pre všetky
mamičky a babičky našej obce.
Program plný prianí, scénok, tanca, básní, spevu a hry na hudobných nástrojoch si deti pripravili
pod vedením triednych učiteliek,
vychovávateľky ŠKD a vyučujúcich
v ZUŠ. Na záver boli mamičky obdarované malým darčekom. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa na príprave
slávnosti podieľali.
V minulom roku vo VÝPRAVE
NÁDEJE chlapci vyhrali 1. miesto
a pre školu financie, ktoré všetky
deti dostali k MDD. „Druhostupniari“ navštívili 1. júna muzikál HAIR
SPRAY (hl. rola Sisa Sklovská)
na Novej scéne. „Prvostupniari“ s
časťou piatakov 3. júna navštívili Nitru - divadelné predstavenie FERDO
MRAVEC, na špeciálnom vláčiku sa
previezli mestom a mohli obdivovať
moderný mestský park plný atrakcií.
Veríme, že táto netradičná oslava
MDD sa deťom páčila.
Podrobnejšie informácie zo života školy
môžete sledovať na webovej stránke :

www.zsml252.edupage.org
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SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY
V stredu, 20. mája 2015 nás naši žiaci pod dlhoročným vedením p. uč Dedíkovej
reprezentovali v Trenčíne na Krajskom kole Trenčianskeho kraja v spomenutej súťaži.
Zúčastnilo sa jej 16 škôl, 17 družstiev, spolu 85 žiakov. Za nás súťažili dve družstvá
– 1. Karol Cigna, Branislav Radoš, Veronika Turiaková, Terezka Benešíková, 2. Filip
Gužiňák, Jerguš Zámečník, Vaneska Toráčová, Kristínka Klčovská. Súťažiaci museli
zabehnúť trať dlhú cca 1,5 km s plnením úloh na 6 stanovištiach, do časového limitu 40
minút. Snaha dobre sa pripraviť sa oplatila, naše 1. družstvo sa umiestnilo na krásnom
3. mieste a druhé na 12. mieste. Ďakujeme aj Okresnému úradu v N. M. n. V., odboru
krízového riadenia, Ing. Sevaldovi (zapožičal vzduchovky a terče na nácvik streľby),
hasičom v Moravskom Lieskovom, pánovi Janigovi (zapožičal džberovku na nácvik
hasenia a Územnému spolku Červeného kríža v Trenčíne (zapožičal model na resuscitáciu). Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
1. ročník Moravskolieskovského orientačného behu
Počas 1. ročníka Morvskolieskovského orientačného behu, ktorý sa uskutoční
v areáli našej školy dňa 17. 6. 2015, naši žiaci privítajú súperov z viacerých škôl
v novomestskom okrese. Túto netradičnú súťaž realizujeme vďaka p.uč Dedíkovej a
organizačnému tímu z radov žiakov a učiteľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií
organizačne náročného dňa. Veríme, že naši žiaci budú úspešne reprezentovať školu aj
obec a potešia nás ziskom medailových miest.

Zo života našich malých škôlkárov...
Naši malí škôlkari majú od marca skutočne bohatý program. 20. 3. 2015 sa DELFÍNKOVIA zúčastnili hneď dvoch podujatí. Najskôr futbalového turnaja v ŽŠ, kde predviedli obdivuhodnú bojovnosť a podali prekvapujúci športový výkon. Popoludní svojím vystúpením spríjemnili výročnú schôdzu Jednoty dôchodcov, vyčarili úsmev na
tvárach všetkých prítomných, za čo dostali malú sladkú odmenu.
Výlet autobusom do knižnice Ľ. V. Riznera
v Novom Meste nad Váhom absolvovali deti
MŠ 9. apríla 2015. Privítala a sprevádzala ich
pani knihovníčka. Deti boli očarené priestormi
knižnice, množstvom kníh, rozprávaním o tom,
ako vzniká kniha, o spisovateľoch pre deti, ale
najmä prezeraním si krásne ilustrovaných
detských kníh. Deti veľa príbehov a rozprávok
poznali, rozprávali o tom, aké knižky majú doma,
kto im číta, niektorí dokonca knižnicu navštevujú
s rodičmi. Veríme, že exkurzia do novomestskej knižnice prebudí u detí väčší záujem o
knihy a ich čítanie. 					
- Beáta Ligová, učiteľka MŠ
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám. Už tradične sa v tento deň slávi deň
matiek. Úctu, lásku a obdiv
svojim mamám prejavili i
škôlkari svojím nádherným
programom, ktorý predviedli v pondelok 11. mája 2015
v priestoroch škôlky. Každá
trieda nacvičila pod vedením svojich pani učiteliek
vystúpenie a detičky pripravili pre svoje mamičky
i darček. Tí najmenší
kvetinku a srdiečko z papiera, tí starší sami vypestovali kvetinky zo semienka. Cínie teraz zdobia záhradky
všetkých mamičiek malých škôlkarov. To, že sú naše deti šikovné, o tom niet pochýb.
Spievali, tancovali, recitovali a v nejednom oku rodiča sa pri pohľade na nich zaleskla
v oku slza. Deti v tento deň ďakovali nám, ale teraz môžeme zaďakovať aj my im.
Za krásny program, ktorý si pre nás pripravili. A tiež pani učiteľkám, ktoré ho s nimi
nacvičili. Chrobáčikovia, motýlikovia, delfínkovia – ĎAKUJEME.
- Martina Pašková
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TJ ISKRA Moravské Lieskové 2. ročník „Futbalového turnaja tried“

TJ ISKRA Moravské Lieskové v rámci
svojich náborových a podporných pohybových akcií pre deti dňa 20. marca
2015 usporiadala v spolupráci so základnou školou 2. ročník Futbalového turnaja
tried. Turnaja sa zúčastnili všetky triedy
od prvákov až po deviatakov a zahrať si
prišli i predškoláci z materskej škôlky.
Putovný pohár prvého stupňa medzi 1. a
4. ročníkom si vybojovali žiaci 3. ročníka
a na druhom stupni to bolo zaujímavé
finále medzi žiakmi 9. a 5. ročníka, kde
po fair play zápase prevážili skúsenosti deviatakov a zvíťazili. Celý turnaj
sprevádzala vynikajúca atmosféra a každá
trieda si pripravila pre svojich futbalových reprezentantov, spolužiakov transparenty s povzbudzujúcimi rýmovačkami
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a heslami. Ďakujeme škole za ústretový a
nápomocný prístup pri organizácií tohto
turnaja a tešíme sa na ďalšie ročníky - TJ
ISKRA Tím.

práce na našom ihrisku, ktoré by prispeli
k lepšiemu vybaveniu a prostrediu, ako
pre hráčov, tak pre fanúšikov.
Naším prvoradým cieľom je budovanie
hráčskej základne - novej generácie už od
detí predškolského veku a rozvíjať v nich
pohybové návyky, tímovú spoluprácu,
koordináciu a motoriku, disciplínu a hru
fair play.
Toto všetko si vyžaduje spoluprácu
našej TJ ISKRA Moravské Lieskové
- obce - školy - rodičov - sponzorov –
dobrovoľníkov, za čo by sme chceli
všetkým poďakovať.
Vďaka Tomášovi Škriečkovi, ktorý nám
vytvoril webovú stránku www.tjiskraml.
sk si môžete informácie a aktuálity o
našej činnosti a výsledkoch pozrieť i na
našej webovej stránke.

Teší nás zatiaľ záujem detí a sme pripravení rozvíjať a organizovať futbal
v našej obci. Ale nakoľko si tieto aktivity vyžadujú i isté personálne obsadenie,
radi by sme privítali akúkoľvek pomoc a
možnú súčinnosť občanov s trénovaním
a rôznymi činnosťami, ktoré s chodom
celej TJ ISKRA ML súvisia. Ľubomírovi
Ondruškovi ďakujeme za vyrobenie futbalových brán potrebných pre zápasy
PRÍPRAVIEK.
Snažíme sa zlepšiť i prostredie pre
fanúšikov a hráčov. V spolupráci s pánom
Romanom Magálom sme otvorili i nový
bufet. Tento rok chystáme v spolupráci
s obecným úradom i nejaké rekonštrukčné

- Ing. Milan Zámečník, člen a tréner TJ ISKRA
Moravské Lieskové

Činnosť ŠK Sokol Moravské Lieskové

Kam za športom v okolí

Naše aktivity boli viditeľné najmä v krúžku vzpierania a kondičnej kulturistiky, v Centre voľného
času a cvičení veteránov. Dosiahli sme aj viaceré úspechy. Napríklad starší žiaci skončili na 6.
mieste v rámci SR. Ján Marek Trebichavský získal titul „Majster SR.“

Čachtický polmaratón 2015v sobotu 22. augusta sa
uskutoční už 30. ročník tohto
behu. Patrí medzi najťažšie
polmaratóny na Slovensku,
pretože časový limit je len
do 2 hodín. Trať vedie okrem
Čachtíc aj cez Višňové a
Hrachovište s krátkym úsekom cez les. Tak ak patríte
k tým, čo sa chcú „hecnúť“,
neváhajte
využite toto
podujatie v našom regióne a
pokorte 21 km. Viac info na
stránke beh.sk.

Žiaľ, mladší žiaci, ktorí mohli získať medaily, to tesne pred Majstrovstvami SR jednotlivcov vzdali, hoci predtým chodili na tréningy
k pánovi Štefanovi Martákovi s veľkou chuťou. Veteráni sa pripravovali na Majstrovstvá SR a Majstrovstvá sveta v silovom trojboji .
Vo vzpieraní MSR zvíťazili vo svojich kategóriách Marián Zelko,
Ján Trebichavský, Jozef Gabrhel a na druhom mieste skončil
Bronislav Pastúň.
V silovom trojboji sa Jozef Gabrhel stal majstrom sveta.
Tréner a predseda ŠK Sokol k jubileu 70 rokov obdržal od Slovenského zväzu vzpierania plaketu za dlhoročnú funkcionársku
činnosť. 					
- Monika Kusendová

- Monika Kusendová

Reportáž: Desiaty ročník ČSOB maratónu v Bratislave. Tam, kde sa míňaju fyzické sily, nastáva miesto pre vôľu a srdce.
Každý, kto behá, by vám potvrdil, že
nie je nad ten pocit, ako keď na konci
preteku môžete skonštatovať, že vaša
niekoľkoročná drina sa vyplatila. A
navyše, nie je to len o kondičke, ale aj o
vašej silnej vôli. Dá vám to veľa do života,
pretože, keď sa dokážete „hecnúť“ pri
behu, i keď už nevládzete, bežné činnosti
vám potom neprídu až také ťažké.
Tohtoročný polmaratón ČSOB bol pre
mňa s kamarátkou taký míľnik, ktorý
nás mal posunúť ďalej. Brali sme ho
ako veľkú výzvu, ale súčasne sa aj trochu obávali. No strach vystriedali vlny
adrenalínu hneď pri štarte. Videli sme tisícky bežcov a stovky povzbudzujúcich,
atmosféra si nás všetkých podmanila.
Mihali sa popri nás atletickí ašpiranti na
víťazstvo z Kene, ale aj mnoho iných
národností napríklad z Veľkej Británie,

Maďarska či Rumunska. Niektorí bežali
i s vlajkami alebo s niečím typickým pre
ich domovinu.
Celý beh mal tú výhodu, že mal niekoľko
vodičov, ktorí určovali celkové tempo,
takže keď sme míňali tabuľku s časovým
údajom 4:00:00 na maratón, dodalo nám
to nádeje, že raz tak splníme i tento náš
vysnívaný limit. Ani sme sa nenazdali
a boli sme v polovici, bolo to krásne,
povzbudzovali ľudia v koridoroch i bežci

na trati, aby si tak navzájom dodávali
odhodlanie. Počas celého behu sme nepocítili takmer žiadnu krízu, okrem slabších
kŕčov v nohách na náročnejších úsekoch
v poslednej tretine polmaratónu, za čo
sme vďačili dobrej príprave. Najsilnejším
momentom z celého behu bol posledný
kilometer, ktorý sme sa s kamarátkou
rozhodli prešprintovať. Bola to ukážková
chvíľa toho, ako sa dá kašľať na to, že už
vám sily ubúdajú, pretože vy jednoducho
chcete! Do cieľa sme síce dobehli v čase
niečo cez 2 hodiny, a hoci sme túto hranicu chceli pokoriť, vedeli sme, že sme
zo seba na prvýkrát vydali takmer všetko.
Z pódia sme potom sledovali s obdivom
aj tých, ktorí sa odhodlali bežať maratón
a mysleli na to, ako raz aj my zabehneme
tých magických 42 kilometrov
- Monika Kusendová
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Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci sa stretli dňa 20. marca
2015 na výročnej členskej schôdzi. Otvorila ju predsedníčka A. Podhradská.
Privítala i hostí: pána starostu Róberta Palka, tiež zástupkyne Okresnej organizácie JD v Novom Meste nad Váhom - pani Atalovičovú a pani Priebrackú.
Správu činnosti za uplynulý rok predniesol M. Miko, ktorý nás oboznámil i
s plánom práce na rok 2015. Treba spomenúť, že v priebehu uplynulého roka sa
až 12 našich členov oslávilo životné jubileá. Naše schôdzovanie spestrili krásnym programom deti z MŠ. Pani učiteľkám i detičkám patrí veľká vďaka za ich
milé vystúpenie. Po oficiálnej časti posedenie pokračovalo družným rozhovorom pri malom pohostení. Oživili nám ho hrou na harmoniku, bicie a spevom
J. Miklánek, Ľ. Ferianec a S. Baláž. Chlapci, ďakujeme pekne za obveselenie
nášho popoludnia. Príjemne ste sa počúvali.
- Anna Podhradská

Veľkonočné tvorivé dielne
Už po druhýkrát sa v priestoroch Osvetového domu v našej obci zišli remeselníci, tvoriví a kreatívni ľudia, aby
svoje umenie prezentovali verejnosti.
Nielen žiaci a škôlkari, ale i všetci tí, ktorí
obdivujú a inklinujú k ručnej tvorbe podporili svojou návštevou 25. marca 2015
Veľkonočné tvorivé dielne organizované
OZ Lieskovanky, s finančnou podporou
obce. Deti mohli nielen obdivovať, ale
si i vyskúšať, že
maľovanie kraslíc,
pletenie korbáčov
či
zdobenie
medovníčkov nie
je vždy jednoduché a treba na to
kus
šikovnosti,
trpezlivosti
a
nadšenia. Okrem
výrobkov a dekorácií, ktoré sa

70. výročie oslobodenia obce
V sobotu 18. apríla 2015 sa v našej obci konala Spomienková slávnosť pri príležitosti
70. výročia oslobodenia obce. Slávnosť
sa začala ekumenickými bohoslužbami
v Evanjelickom chráme. Zúčastnili sa
zástupcovia oboch cirkví, taktiež bol prítomný zborový farár M. Hargaš. Príhovory kňazov doplnil o vlastné spomienky
na vojnové obdobie v Moravskom Lieskovom. V kázňach vytýkali zločiny proti

ľudskosti, ktoré pretrvávajú dodnes.
Program pokračoval pietnym aktom

tradične spájajú s Veľkou
nocou si mohli
návštevníci
prezrieť
a
kúpiť
ručne
vyrábané
pohľadnice,
mydielka,
výrobky
z dreva, keramiky či ochutnať výborné
medovníčky.
I tento rok nás svojou účasťou poctilo takmer dvadsať remeselníkov, nielen z našej
obce. Celé podujatie veľmi príjemne doplnili svojím speváckym výkonom Marek
Holáň a hrou na gitaru Milan Zámečník,
žiaci zo ZUŠ, v sprievode pána učiteľa
Róberta Bánovca, za čo im patrí veľká
vďaka.
Jediným prianím organizátoriek je, aby
sa toto milé podujatie stalo v našej obci
tradíciou a prilákalo každým ďalším
rokov viac návštevníkov.
- Martina Pašková

položenia vencov a kytíc k pamätnej
tabuli pred Obecným úradom v Moravskom Lieskovom. Po položení vencov
a kytíc nasledovali príhovory starostu,
predstaviteľa NR SR a tiež zástupcu
Zväzu protifašistických bojovníkov.
Hľadali súvislosti medzi minulosťou a
súčasnosťou a apelovali na poučenie sa
z minulých chýb. Taktiež prispeli aj žiaci
Základnej školy recitáciou básní a folklórna skupina Kasanka svojím programom.
Počas slávnostného položenia vencov
bolo možné pozrieť si výstavu historických vozidiel a artefaktov z 2. Svetovej
vojny vďaka vojensko-historickému klubu Východní fronta. Zástupcovia obce s
hosťami a členmi vojensko-historického
klubu Východní fronta sa po ukončení
programu presunuli na Šance, kde položili
vence k pamätníku N. N. Smirnova.
Pamätníci a ostatní zúčastnení sa presunuli do priestorov obecného úradu, kde sa
konala beseda. Moderovania besedy sa
chopil pán farár P. Maca. Ako prvý dostal

Stavanie 1.mája
V posledný aprílový deň, tak ako to je
zvykom v mnohých slovenských obciach,
sa staval máj. Naša obec nezaostáva a
dodržiava tradíciu. Jeden z májov je postavený v časti Bučkovec dobrovoľným
hasičským zborom. Ďalší sa nachádza
na ihrisku na Šancoch, ktorý postavili
tamojší obyvatelia.

Priamo v obci pri obecnom úrade sme za
účasti pána starostu a folklórnej skupiny
Kasanka prežili príjemný kultúrny
podvečer v duchu tradícií. Následne
sme sa presunuli ku klubu dôchodcov,
ktorý tiež dodržiava tento zvyk. Za zvukov piesní a pri príjemnom občerstvení aj
dôchodci postavili svoj máj.
- Eliška Herinková

slovo pán Čičko. Počas svojho rozprávania nám priblížil problémy ľudí v medzivojnovom období, migráciu obyvateľstva
do Južnej Ameriky na základe skutočných
príbehov. Odkaz pani Drobnej bol prezentovaný formou dobových ľudových piesní
a krátkeho rozprávania v podaní folklórnej
skupiny Kasanka. Svojimi spomienkami
na detstvo prispeli pani Pagáčová a pani
Hargašová. O udalostiach v Žeraviciach,
ktoré úzko súvisia s našou obcou porozprávala pani Žákovicová, ktorá tiež
prezentovala zaujímavé dobové materiály.
Zúčastnení sa vďaka spomienkam
starších, ktorí zažili hrôzy vojny preniesli
do minulosti a dozvedeli sa fakty, ktoré
nie sú až tak známe. Je potrebné si ich
pripomínať, pretože len ‘‘Ten kto sa
nepoučí z chýb minulosti je odsúdený ich
opakovať‘‘.
- Eliška Herinková
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Nepoznané Lieskové.
Nultý ročník turistiky za krásami okolia
Dňa 8. mája 2015 dopoludnia sme sa
spoločne s pánom starostom vybrali na
výlet do prírody lieskovského chotára.
Počasie nám už od rána prialo a všetko
bolo dopredu naplánované a pripravené.
Vyšli sme k vojenskému bunkru z druhej
svetovej vojny, kde si na toto obdobie
zaspomínal i pán I. Drobný. Bunker bol
vtedy akýmsi pozorovacím stanovišťom a
Nemci tu boli hojne roztrúsení, pretože z
tejto lokality bol dobrý výhľad a aj signál.
Trasa ďalej viedla cez Rolincovú, kde sme
si prezreli hradisko z doby bronzovej, o
ktorého histórii a archeologických výskumoch nám rozpovedal pán Ľ. Kucek.
Ďalšia zastávka bola až po niekoľkých
kilometroch na Landroveckej skale. Tam
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sme si najprv obhliadli Landroveckú
jaskyňu, o ktorej objavenie sa pričinil i
prítomný pán J. Švacho, a na záver sme si
po niekoľkohodinovom putovaní konečne

zasadli k ohňu a pri opekačke sme sa skvelo pobavili a zaspievali si. Potom každý
zúčastnený dostal ako odmenu pamätnú
medailu a deti zase drobné darčeky.
Príjemne prekvapila i účasť občanov, zišlo
sa nás vyše štyridsať a všetky vekové kategórie, od predškolákov až po dôchodcov.
Vďaka patrí najmä organizátorom, ktorí sa pričinili o vydarenú akciu a takisto všetkým zúčastneným, ktorí svojou
dobrou náladou prispeli k celkovej atmosfére.
Dúfame, že turistika sa stane tradíciou
a niekedy v budúcnosti sa vyberieme
spoznávať i ďalšie zaujímavé miesta
v okolí.

Najstarší a najmladší
účastníci turistiky :)

- Monika Kusendová

Dýchajme “Na plný dych“!
Možno to bude znieť ako otrepaná fráza. Ba, celkom iste! Ale je to neuveriteľné ako čas rýchle letí a ako sa rok s rokom schádza.
V bežnom živote je to prekážkou - veď kto z nás by nechcel žiť a vychutnávať si život pomaly a kľudne?! No v tomto prípade je to
len dobre. Čo mám na mysli?
No predsa blížiaci sa „sviatok“ všetkých milovníkov dobrej dychovky – Festival dychových hudieb „Na plný dych“. O prvom
ročníku tohto festivalu sa všetci mohli dočítať už v jesennom čísle Hlásnika. Tí, ktorí sa zúčastnili už minulý rok, iste radi zaspomínajú... Tí, ktorí sa nezúčastnili, dúfam, že tento rok neodolajú a pripoja sa k nám! Minulý ročník bol náročný pre organizátorov,
ale zaujímavý a podnetný pre účastníkov zároveň. Obrazne povedané: svetlá zhasli, posledný návštevník odišiel, ale mašinéria
nekončila. Pre organizátorov bol pozitívny ohlas na ich „prvotinu“ záväzkom. Doslova a do písmena si užili pár týždňov zaslúženého
oddychu a potom hurá do organizovania ďalšieho ročníka! A poctivá práca speje k svojmu výsledku. Ďalší ročník dvojdňového
festivalu už má svoje reálne obrysy. Všetko vypukne 19. júna 2015 o 17:00 hod na ihrisku Šance. V piatok budú účinkovať kapely
Lieskované, Bučkovanka, Březovjané a Skaličané. V sobotu 20. júna 2015 od 15:00 hod predvedú kus zo svojho umenia slovenské
dychovky Križovianka, Bojnická kapela a Drietomanka. Privítame aj hostí z Moravy – Stříbrňanku a Kumpanových muzikantov,
s ktorými vystúpi spevácke duo – súrodenci Baťkovi. Počas oboch dní program spestrí svojím vystúpením aj náš, moravskolieskovský, folklórny súbor Kasanka. Pre všetkých je prichystané tiež bohaté občerstvenie, atrakcie pre deti ako aj výstava (pre záujemcov aj predaj) hudobných nástrojov. Vstupenky je možné si zakúpiť aj v predpredaji (predpredaj@festbuckovec.eu) alebo priamo
na mieste. Bližšie info o cene vstupeniek, kontakty a propagačné materiály nájdete na stránke www.naplnydych.eu. Pozývame
všetkých, ktorí majú chuť zažiť nezabudnuteľné hudobné zážitky a stráviť príjemné chvíle s rodinou, priateľmi a známymi. Keďže
festival sa koná v čase letného slnovratu, odštartujeme tak vlastne celú letnú sezónu. Ja už sa na festival veľmi teším a plánujem si
ho užiť – ako ináč než „Na plný dych“. 							
- Mgr. Katarína Paulínová

DEŇ DETÍ - 30.máj 2015
Radosť v očiach, usmiate tváre premenené na spidermanov, víly, batmanov,
či princezné a
v závere i ruky
hore. To všetko
svedčí o tom,
že
tohtoročná
oslava Dňa detí
sa v Moravskom Lieskovom
vydarila
v prospech tých,
ktorým
bola
určená. A to bol
cieľ a najväčší motív pre všetkých členov
Kultúrnej Komisie pri OcÚ v Moravskom
Lieskovom, ktorí pripravili koncept a vy-

tvorili podmienky na realizáciu samotnej
akcie.
Na ceste rozprávkovým lesom mohli deti stretnúť
Červenú čiapočku,
Popolušku, Vodníka,
prejsť
bludiskom
až
k
princeznej,
pomôcť ježibabe
ozdobiť jej perníkovú chalúpku či
si aj zamajstrovať
s Patom a Matom.
Na spolu desiatich stanovištiach
plnili úlohy všetci, ktorí si chceli v cieli
prevziať odmenu. Teší nás, že rozprávkovým lesom prešlo viac ako 170 detí.

Tu sa však program nekončil. Malí
športovci si mohli zmerať svoje sily
vo futbalovom súboji, iní sa vozili na
koníkoch alebo sledovali vystúpenie
psíkov. Záujem bol i o policajné a
hasičské auto, trampolínu či hrad na
skákanie. No najviac práce mali dievčatá,
ktoré sa podujali na maľovanie na tvár.
Snáď každé dieťa si vystálo dlhý rad, aby
sa mohlo aspoň na chvíľku premeniť na
svoju obľúbenú postavičku.
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Veríme, že sa nám v sobotu 30.
mája podarilo naplniť programom a
sprievodnými akciami očakávania
všetkých detí.
Za spoluprácu ďakujeme tým,
ktorí sa aktívne zapojili do príprav
a realizácie tohto dňa, pani
riaditeľke Mgr. Jane Lackovej, ale
predovšetkým tým, ktorí prispeli
finančne a vecne.
- Martina Pašková

Mladí LIESKOVANIA na konferencii v Berlíne
Dňa 7.3. 2014 sa v Berlíne uskutočnila konferencia For Tolerance and equality, usporiadaná organizáciou United for Iran.
Konferencia bola zameraná prioritne na ľudské práva a ich implementáciu v krajinách Blízkeho východu, ale taktiež aj na práva žien. Zúčastnilo sa viac ako 10000
ľudí z celej Európy a Iránu. Oficiálnym
jazykom bola angličtina a perzština,
avšak každý účastník mohol využiť
možnosť prekladu do češtiny, poľštiny,
francúzštiny a mnohých iných jazykov.
Program konferencie bol mnohojazyčný
a prednášajúci boli známe aj menej
známe osoby – predsedkyňa nemeckého parlamentu v rokoch 1988-1998
Prof. Dr. Dr. Rita Süssmuth, bývalý
starosta mesta New York Rudy Guiliani , bývalý minister
zahraničných vecí Francúzska Bernard Kouchner , ale taktiež
aj členovia európskeho parlamentu a členovia parlamentov arabských krajín. Ako jediná prednášajúca Slovenka sa zúčastnila
Iveta Radičová, ktorej štvorminútový prejav o živote za čias socializmu zaujal nielen slovenských účastníkov konferencie ale aj
mnohých iných.
Hlavnou postavou celej konferencie bola Maryam Rajavi, ktorá
je vedúcou postavou iránskej opozície. Jeden zo svojich prejavov venovala aj problematike fundamentalizmu .

Taktiež sme mali možnosť zakúpiť si viaceré publikácie alebo
sa osobne porozprávať s niektorými prednášajúcimi a dozvedieť
sa viac o ich živote a skúsenostiach s ľudskými právami. Dozvedeli sme sa, aké problémy trápia ľudí v cudzích krajinách a aké
riešenia navrhujú.
Dňa 8.3. sme mali voľný deň v Berlíne, ktorý sme sa rozhodli využiť na
spoznanie nemeckej metropoly. Keďže
nedeľa bola krásna a slnečná, videli
sme všetky nemecké pamiatky- pamätník obetiam Holokaustu, nemecký parlament Bundestag, známu Brandenburskú bránu, pôvodnú časť Berlínskeho
múru, ale taktiež aj menej známe a
nie typické turistické miesta- vedecké
múzeum zamerané na medicínske
objavy v posledných rokoch, pamätník obetiam socializmu,
mestský trh a mnoho ďalších.
Po odchode z Berlína v nás zostalo mnoho dojmov. Nielen
z krás historického Berlína, ale prioritne úžasný zážitok z konferencie a množstvo nových informácií. Ľudské práva sú skutočne
dôležité. My ich berieme ako samozrejmosť, ale je mnoho ľudí
po celom svete , ktorí také šťastie ako my nemajú. Práve preto
existujú udalosti ako táto konferencia. Len spoločnými silami
a presvedčením dokážeme zmierniť situáciu v krajinách, kde je
najhoršia. 				
- Eliška Herinková

OSOBNOSŤ OBCE
Dňa 18. Januára 2015 sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom slávnostné odovzdávanie titulov za dlhoročné zásluhy, kde
pribudlo do kroniky ocenených hneď ďalších päť osobností, ktoré zviditeľnili kraj pod Javorinou. Dovoľte mi, aby som Vám týmto
krátkym príspevkom predstavila jedného z nich - pána profesora, vedca a podjavorinského rodáka, ktorému bol právom udelený
titul „Významná osobnosť Podjavoriny“.
Rodák z Moravského Lieskového, študoval na novomestskom GMRŠ, v štúdiu pokračoval na
Petrohradskom inštitúte inžinierov železničnej dopravy, jednej z najstarších škôl svojho druhu na svete.
Potom pôsobil na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity na Katedre stavby železníc, neskôr ako emeritný profesor na Katedre železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Zastával funkciu prodekana
na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a prorektora na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline.
Vo svojom obore bol uznávaným odborníkom, štúdiom si zvyšoval svoju kvalifikáciu a postupne
získaval vedecké hodnosti, až po profesúru v odbore Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb. Je
autorom viacerých učebných vysokoškolských textov, spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc a
niekoľkých legislatívnych dokumentov. Napísal viac ako 60 vedeckých článkov, je autorom, resp. spoluautorom 29 realizovaných inžinierskych diel a projektov, riešiteľom 15 výskumných úloh a vedúcim
grantových výskumných projektov.
Za pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a propagovanie rozvoja vedy a techniky doma i v zahraničí v oblasti teórie a konštrukcie
inžinierskych stavieb mu udelili viaceré ocenenia : v r.1999 Zlatú medailu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, v r.
2002 sa stal Vedcom roka SR, v r. 2012 držiteľom Plakety J.A.Komenského.

Prof. Ing.
Ivan Malíček, Csc.

- Mgr. Silvia Malíčková, PhDr. Eva Grznárová ( Podjavorina s päťkou : Novomestský spravodajca Február 20015)
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Hluchavka biela
Činnosť črevnú reguluje,
stolicu zas upravuje.
Bez kalicha biele kvietky,
zahoja vám rany všetky.
Obklad, kúpeľ hojivý, lieči
opuch, aj žily.
(zmierňuje krvácanie; podporuje
trávenie a metabolizmus; čaj z
hluchavky pomáha pri nespavosti)

HISTÓRIA

Materina dúška
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Alchemilka žltozelená

Vôňa pekná poľom letí,
zbierajú ju ženy, deti.
Lieči nervy, ženské choroby,
veľký zázrak s telom porobí.

Ak spoznáte alchemilku,
v nariasenej sukničke,
zistíte, že pomôže vždy
mladej, starej ženičke.

(prísada do čajov na dýchacie cesty;
čaj vhodný aj pre tých , ktorí majú
nízky tlak; zlepšuje chuť do jedla; ako
kúpeľ-zmierňuje svalové kŕče)

(liečivka žien; uvoľňuje nadúvanie;
zvonka sa používa na kožné zápaly
a ťažko sa hojace rany; výborné
kloktadlo)

Ako si poradiť s niektorými chorobami/problémami v lete
Angína
teplý obklad zo semena ľanu, uvareného v sladkom mlieku na kašu
3 polievkové lyžice kvetu bazy čiernej navlhčiť mliekom, chvíľu podusiť, vysypať do gázy a
priložiť teplé na 3 hod. 2-3 dni po sebe. Navrch treba dať teplú šatku
tenké rezy slaninky namočiť do horúcej vody a priložiť ako obklad - opakovať 3 noci
pečené zemiaky rozotrieť s maslom - dať ako obklad. Zemiaky by nemali byť postrekované.
200g cibule dusiť - poliať 2 lyžicami vody, pridať 4 malé lyžičky anízu, ešte 10 min. podusiť,
dať do gázy, aby sa to nesypalo. Obklad na 2 hod.. Teplé 1 x denne až do zlepšenia stavu.
Popálenina od slnka
natierať smotanou alebo zriedenou slabou octovou vodou
Bolesti hlavy zo slnka
(môžu byť spojené s nevoľnosťou a zvracaním) - na 2 hod. sa uložiť do zatienenej, vetranej
miestnosti a na čelo a spánky dať obklad zo studeného tvarohu, zmiešaného s rozsekanou
cibuľou. Vložiť do gázy. Po 15 min. vymeniť. Počet obkladov podľa potreby.

Pravidelná prechádzka do histórie...
Dedina ako vymretá,
po hroznej povíchrici.
Potom sa zjavil vojak ružolíci,
za ním druhý, tretí, štvrtý.
Tak ako po búrkach zjavujú sa dúhy.
Nedávno sme si pripomínali veľmi temnú etapu v dejinách ľudstva – 70
rokov od skončenia II. svetovej vojny. 8. máj sa natrvalo zapísal do
histórie ako „Deň víťazstva nad fašizmom.“
Ja vás teraz pozývam do minulosti a porozprávam vám o tomto období tak, ako som ho prežívala a vnímala ja. V čase môjho detstva
sme nepoznali televíziu a rozhlasové prijímače vlastnilo iba niekoľko
rodín v dedine. V našom okolí to boli kamarátkini rodičia. Niektoré
večery nám dovolili počúvať rozprávku, čo nám bolo veľmi vzácne.
Ich babička dbala na to, aby sme ticho sedeli na stoličkách a nesmeli
sme kývať nohami, lebo to vraj privolávalo smrť alebo biedu. My sme
pravdaže poslúchli, aby sme i inokedy mohli prísť k nim. Dospelých,
tých pravdaže zaujímali správy. Naše správy o vojnovej situácii boli
však skreslené, preto sledovali tie zahraničné z Londýna a Moskvy.
Lenže to bolo veľmi riskantné a trestné, tieto stanice boli i rušené. Našli
sa ale majstri, ktorí si vedeli vyhotoviť takzvané „kryštálky“ a tak sa
čo to o svete dozvedeli. My deti sme dianie vo svete príliš nevnímali.
Smutný koniec Židov
Prvým čiernym dňom bol pre mňa 10. apríl 1942, na ktorý nikdy ne-

Baza čierna
Z voňavého kvetu šťavu,
sirup urobíš, z čiernych bobúľ
krvinkám zas poslúžiš.
(Biele kvety /jar/ - liek na všetky
choroby z prechladnutia; inhalačná
zmes pri nádche a zápale priedušiek;
Čierne bobule /jeseň/ - po usušení
pomáhajú proti hnačke; hlavné
použitie plodov bazy je na tíšenie
bolestí nervového pôvodu.)

NA ZAMYSLENIE :)
Ak si odopierate lásku
k sebe samým a
poznanie svojej pravdy,
stane sa, že práve tí
ľudia vo vašej blízkosti,
od ktorých by ste radi
počuli slová uznania, si
nakoniec povedia,
že nemá cenu zotrvávať
v blízkosti osoby,
ktorá nedôveruje sama
sebe.
-

zabudnem.. Vtedy sme boli svedkami toho, ako deportovali tri naše
občianky - židovky do koncentračných táborov: Máriu Neumannovú
(1863), ktorá zomrela na ceste už v Žiline, Ruženu Gobharthovú (1896)
a Gizelu Šproncovú, ktoré zahynuli v Osvienčime. Nikto z nás im
nemohol pomôcť, iba sme spoza záclon cez okná videli, ako s nimi
surovo zaobchádzali, keď ich odvážali. Ich skromný majetok rozpredali na verejnej dražbe. Ostala po nich synagóga, ktorá stála na mieste
bývalého obchodného domu v strede dediny. Ako zvedavé decká sme
nazerali dnu cez okná a videli sme na laviciach rozložené modlitebné
knižky a povestný biely pôstny chlieb „maces“, tak ako keby mali prísť
cirkevníci na bohoslužby. Budova postupne chátrala a ani neviem, kedy
ju zbúrali...
Letecké nálety
Medzi ďalšie stretnutia s vojnou patrili prelety angloamerických leteckých zoskupení. 11. augusta 1944 krátko po desiatej hodine sme zaregistrovali nepríjemné nevysvetliteľné dunenie. Onedlho sme objavili
vysoko na oblohe stovky ťažkých bombardovacích lietadiel, ktoré sa
javili ako kŕdle malých vtákov, čo tiahli na sever so silným rachotom.
Po určitom čase sme si na denné prelety zvykli. Ešte dodnes si pamätám
na hlásenia v rádiu: „Achtung, achtung, die Luftlagenmeldung.“ Potom
nasledovalo hlásenie o vzdušnej situácii v slovenskom i nemeckom
jazyku. Vtedy sme chodili do školy v Novom Meste nad Váhom na
bicykloch a po vyhlásení poplachu sme nasadli na bicykle a urýchlene
sme opúšťali mesto. Prelet lietadiel sme prečkali v malom kameňolome
pri ceste nad Mnešicami. Lenže jeden taký naoko pokojný prelet mohol
mať tragický dopad.
Raz sme tak oberali pri Drieňovej s kamarátkami maliny a
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lietadlám sme nevenovali pozornosť dovtedy, kým sa nezmenil ich hukot.
Niektoré z lietadiel zmenili smer pohyb letu a následne sa ozvali silné
detonácie, ktoré spôsobili tri bomby, čo dopadli v lokalite „Židáčka“
do poľa. Všetci sme si uvedomili, aké sme mali šťastie, že nedopadli
bližšie k obývanej časti obce.
Koniec vojny sa blíži...
Ako dni plynuli, bolo jasné, že front sa blíži a neobíde ani našu dolinu.
Nasvedčovalo tomu i nariadenie kopať protitankové zákopy (november 1944). Podľa nariadenia boli občania povinní sa na týchto prácach
zúčastňovať.
40- člennú nemeckú posádku, ktorá v obci bola od septembra 1944,
posilnila skupina slovenských vojakov. Ubytovali ich v škole a
vyučovanie bolo dočasne prerušené. Zákopy sa tiahli od „Sadov“
krížom tesne pod dedinou až po Bzince. Časť cesty pri katolíckom kostole vojaci pri odchode zamínovali. Muži z okolitých domov to zistili a
nálože s pomocou odborníkov odstraňovali.
Červená armáda začiatkom roka 1945 začala gigantickú ofenzívu.
V Poľsku prerazili nemecký „východný“ front a Varšava padla. Ruské
vojská dosiahli rieku Odru a zastavili sa pred Berlínom. Južné krídlo
východného frontu bolo tiež úspešné. Na západe angloamerické vojská
prešli cez rieku Rýn a nezadržateľne tiahli do Nemecka.
Lieskovania z obavy z nedostatku potravín si zásoby ukrývali vo vykopaných jamách, napríklad v komore. Moji rodičia mali takú skrýšu
v stodole. Mnohí rodičia tiež svoje deti evakuovali do rodín v odľahlých
osadách kopaníc. Aj mňa a moju sestru ubytovali u dobrých priateľov
v osade u Martákov. Ďalej na bošáckych kopaniciach ukryli zase kravy,
prasnicu, obilie i múku vo vreciach. Našťastie sa nám ani majetku nič
nestalo, naša prasnica sa navyše vrátila domov na veľkú radosť aj so
štrnástimi malými prasiatkami.
Aj iní gazdovia z obavy, že im vezmú majetok, schovávali ho mimo
dediny. Hornokopaničania ho skrývali v lokalite „Nevädzie cesty“.
Priesečania a ostatní z dediny zase u Janigov, u Štefánika, v Bukovine, v Kotorovej, v Lúpaninskom jarku. Životom na to doplatila
Anna Turanová, ktorú zastrelila hliadka, keď niesla krmivo pre kravu
k Štefánikovom. Okrem nej v posledných dňoch pred oslobodením
obce zahynuli i ďalší občania: Juraja Pastorka zastrelil nemecký vojak
12. apríla 1945, Jozefa Paulínu zasiahla počas bojov v Strání črepina
z granátu. Pri ústupe nemeckej armády na Moravu odvliekli Štefana Mi-

SPOMIENKY
“Keď zomrie mama, aj slnko zájde,
v duši sa rozhostí zvláštny chlad. Ťažko sa
potom ešte vo svete nájde, kto by ako mama
vedel mať rád.”

Dňa 18.6.2015 uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustila naša mama a babka
Elena Sarkocyová, rod.Tehlárová.
S láskou spomínajú dcéry Jana a Elena
s manželom a vnúčatá Monika, Mirko a
Robko.
Elena Švachová, Považská 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Dňa 10.6. 2015 uplynulo 5. smutné
výročie, čo od nás v deň svojich
89-tych narodenín odišla do večnosti
naša drahá mama, babka a prababka
Mária Dedíková z Hrubej Strany.
S úctou a láskou na ňu spomínajú
deti s rodinami.
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tanu, Martina Čičku, Jána a Štefana Dedíka a v Žeraviciach na Morave
zastrelili.
Niečo z dejín SNP
Na strane č. 590 v publikácii „Dejiny SNP 1944“ je zaznamená táto
udalosť: „Dňa 16. októbra 1944 partizán Alexej i so svojimi tromi
priateľmi prišiel na Šance. Dozvedeli sa o tom Nemci, pribehli tam
z blízkej Květnej na aute a nastal boj. Traja priatelia Alexejovi utiekli
a on sám kryl ich ústup, ale zaplatil za to životom. Potom ho ľudia
odviezli do dediny a pochovali ho na evanjelickom cintoríne. Ja si na
túto príhodu spomínam tak, že mŕtvy partizán bol uložený v rakve na
slame v priestoroch cintorína, asi tam, kde je teraz dom smútku. Ľudia
tajne obsypali hrob kvetmi. Pravdaže aj my, decká sme priložili kytičku.
Onedlho pravidelná ozbrojená hliadka kvety odstránila a hrob strážila.
My sme ukrytí v kroví striehli, a keď sa hliadka vzdialila, rýchlo sme
niekoľko kvetov zasa hodili na hrob. No hneď sme utekali domov,
zo strachu, aby nás nechytili.
V tej istej publikácií, na strane č. 591 je opísaná aj táto príhoda: „Keď
už Nemci ustupovali, ľudia sa schovávali aj s dobytkom na kopaniciach a v horách. Nemci boli nútení hľadať a brať kone na ťahanie až
na kopaniciach. Tak sa traja z nich dostali až na kopanice u Janigov.
Mali so sebou aj pobraté kone. Jeden Nemec zostal s koňmi a zvyšní
dvaja išli ešte hľadať ďalšie k Štefánikovom. Kým tí dvaja boli preč,
prišli tam partizáni, Nemca odzbrojili a odvliekli ho aj s koňmi do hôr.
Ale keď sa tí dvaja vrátili a druha nenašli, vybrali trinástich chlapov
z osád, že ich z pomsty zastrelia. No zhodou okolností boli zachránení
pred istou smrťou tak, že vo Vrzavke prepadli partizáni Nemcov. Bolo
odtiaľ počuť silnú streľbu, dvaja Nemci sa tak zľakli, že so slovami: „Ja,
Partisanen,“ ušli rýchlo smerom na Bzince.
V noci z 9. na 10. apríla sa z obce odsunuli posledné jednotky nemeckých vojsk a zaujali výhodné obranné postavenie v oblasti moravskolieskovských kopaníc a pri osade Květná. 10. apríla prešli cez obec
početné kolóny Rumunskej armády s bojovou technikou. Časť jednotiek prenikla do osady Květná, ale tu narazila na mocnú obrannú líniu
v teréne Javoriny a Hrabiny. Pretože Rumuni utrpeli veľké straty, nasadilo sovietske velenie do tohto priestoru jednotky sovietskej armády
s ťažkým delostrelectvom, tankami a „kaťušami“. Za aktívnej podpory
sovietskeho letectva sa v noci z 28. na 29. apríla podarilo prelomiť
obrannú líniu Nemcov a cez hrebeň Hrabinky a Javoriny prejsť na
Moravu.
- Elena Drobná
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“ Revolúcia v Lieskovom “
Viete čo je Food revolution day?
Lieskovskí škôlkari a školáci to už vedia.
Pretože sa do tohto celosvetového projektu,
ktorý predstavuje osvetu v oblasti stravovania, zapojili. Hlavným cieľom projektu je do
školských osnov zakomponovať vzdelávanie
o stravovaní. Tvorcom myšlienky je známy
šéfkuchár Jamie Oliver, ktorého snahou je
prostredníctvom aktivít podporiť vzdelávanie
všetkých detí v oblasti stravovania a bojovať tak
intenzívne proti narastajúcej obezite. Vyzýva
rodičov, aby začali opäť doma variť a zároveň
všetkých k podpísaniu petície za zmenu okliešťujúcich noriem v oblasti
školského stravovania.
Zrealizovať a zapojiť sa do projektu sa stretol s pozitívnym ohlasom
na pôde školy, škôlky i školskej jedálne. Preto mohli naše deti prežiť
naozaj výnimočný piatok, 15. Máj 2015. Pre tých najmenších pripravili
pani kuchárky v MŠ „chlebíky s tváričkami“ z mrkvy, papriky a rajčín.
Nasledovala ochutnávka nátierok, ovocia, zeleniny a nápojov v jedálni. A že bolo naozaj čo ochutnávať. Deťom chutilo naozaj všetko, od
melónov, manga, avokáda, nashi hrušiek, ananásov, granátových jabĺk,
cez oriešky, slnečnicové semienka až po rebarboru či cherry paradajky. Napriek predtým zjedenému desiatovému chlebíku sa po ovocí
len tak zaprášilo. Smäd si uhasili vodou s citrónom a mätou alebo mohli
ochutnať mliečny koktail s ovocím
pripravovaný priamo pred ich očami.
I doma upečené a mamičkami
prinesené muffiny či koláčiky z ovsených vločiek mali veľký úspech.
Praktickú výučbu sadenia byliniek
a priesad zabezpečili pani učiteľky
v jednotlivých triedach. Deti sami
plnili hrantíky kamienkami, hlinou,
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vkladali sadeničky a polievali. Takto vysadené rastlinky umiestnili pri
okná, aby mali dostatok slniečka a prisľúbili, že sa budú o ne starať, aby
si z nich po prázdninách mohli variť čajík.
A keďže nielen strava je pre zdravie dôležitá, ale i pohyb, slnko a čerstvý
vzduch, zakončili škôlkari svoj „zdravý deň“ športovými súťažami na
ihrisku. Pretekali, triafali do cieľa, skákali, šantili, prosto dokonale si
užili deň, o čom svedčili ich rozžiarené očká. Odmenou pre každého
bolo rozprávkové DVD, medaila a fľaša čistej, neochutenej vody.
V Základnej škole sa do projektu zapojilo dvesto detí. Pedagógovia
pripravili v každej triede iný program, adekvátny veku svojich žiakov.
Niektorí sadili prinesené sadeničky, tí väčší pomocou počítačového programu zisťovali obsah kalórií v jednotlivých potravinách. Na školákov
čakala v jedálni tiež ochutnávka rôznych druhov ovocia, pripravených
nátierok od kuchárok a fľaša vody. Deti nielen videli a ochutnávali
ale tiež získali počas dňa množstvo zaujímavých informácií o zdravej
výžive, pitnom režime a nevyhnutnosti pohybu a športu. „Revolúciu“
v Základnej škole oslávili všetci - žiaci, učitelia i pani riaditeľka tancom
na nádvorí školy.
A keďže sa nič nedeje len tak, chcem týmto poďakovať našim sponzorom, pánovi Marcelovi Nešťákovi a pánovi Pavlovi Nešťákovi, vďaka
ktorých finančnej podpore sme mohli zabezpečiť deťom pitný režim a
ovocie, rodine Cíferskej za ovocie do školy i škôlky, všetkým rodičom,
ktorí sa zapojili a priniesli deťom ovocie a zeleninu na ochutnávku
a v neposlednom rade všetkým zamestnancom MŠ a ZŠ za ochotu
a podporu realizácie tohto dňa. Fľaškovú vodu zn. Lucka sme mohli
zakúpiť všetkým deťom vďaka cene, ktorú nám spoločnosť na túto
akciu špeciálne upravila.
Food revolution Day ako deň oslavy poctivého jedla nemá byť iba jedným výnimočným dňom v roku. Verím, že ním sa to všetko práve iba
začalo. Že sme aspoň malou kvapkou pomohli nielen k podpore projektu ale snáď i prebudili úvahy a snahy o to, robiť veci lepšie.
- Martina Pašková

DH LIESKOVANÉ vydala pri príležitosti 25. výročia svoje štvrté CD
						
s názvom “Priateľom”
Vypočuť si niektoré z nových piesní,
prípadne si zakúpiť toto nové CD bude
možné aj na blížiacom sa festivale “Na
plný dych” (vystúpenie DH Lieskované
- piatok 19.6. 2015 o 17.00 hod.)
ZOZNAM PIESNÍ
1. Sedemnásť liet polka
2. Odtrhla sa skala valčík
3. Keby čierne očenká zmes poliek
4. Dievčatko krásne tango
5. Ej šenku, šenku zmes poliek
6. Nočné ruže (Something stupid) slow
7. Františkovi polka
8. Sklamanie valčík
9. Deti z Pirea slow
10. Stará myslivna valčík
11. Zelenáči polka
12. Neber si synečku valčík
13. Moravská zmes zmes piesní
Celkový čas 53:57
Nahraté v renomovanom štúdiu v Moravskom Lieskovom - MUSAE POLYMNIA (Peter Šima).

Firma HPM therm
s.r.o., so 17-ročnou
tradíciou
v
obci
Moravské Lieskové, zameraná na export
výrobkov strojárskeho charakteru prijme
pracovníka na pozíciu:

zákazkový konštruktér.
Predpokladom získania práce je ovládanie
programov Autocad alebo Solidworks.
Vítaná je prax a aspoň čiastočná znalosť
nemeckého alebo anglického jazyka a programov MS office.
Miesto práce: Moravské Lieskové 2
Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis
na mail: office@hpmtherm.eu, prípadne
si dohodnúť pohovor na tel.č.: 77 92 983.
Okrem tejto pozície perspektívne zamestnáme:
- operátora NC strojov
- pracovníka do strojnej údržby
- spájkovač - zvárač - stroj. zámočník
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