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Dožinková slávnosť

TJ ISKRA - 2015/2016

V nedeľu 23.8.2015 sa v amfiteátri na Bučkovci stretli
v hojnom počte mladí i starí,
aby sa zúčastnili na slávnosti po
ukončení žatvy – dožinkoch.
Od začiatku si návštevníci
mohli prezerať...
Strana 13

S koncom letných prázdnin sa
skončila i letná príprava kolektívov TJ Iskra Moravské Lieskové a pomaly, ale isto začala
jesenná časť súťažného ročníka
2015/16. Teší nás, že do tejto
sezóny...
Strana 10 -11
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“Život je zmena. Ak sa prestaneš meniť, prestaneš žiť.”
									

Rainer Haak

S koncom leta a príchodom jesene nás začína chytať smútok a nostalgia za teplými slnečnými dňami. Práve počas leta sú
všetci otvorenejší novým veciam a s príchodom upršaných jesenných dní sa schopnosť skúšať nové veci postupne vytráca. Malá
zmena je to, čo človek potrebuje v každodennom stereotype. Skúšanie nových vecí, cestovanie na miesta kde ste nikdy predtým
neboli alebo akýkoľvek zážitok, ktorý sa vymyká vášmu bežnému životu, vám dokážu dodať pocit, že opäť žijete.
Ako to už býva zvykom, práve počas leta si dokážeme vytvoriť program na každý voľný deň. V posledných mesiacoch
sme vám ponúkli viacero kultúrnych udalostí, ktoré nájdete aj na nasledujúcich stránkach. Na začiatku leta sa na Šancoch konal festival dychových hudieb Na plný dych. O mesiac neskôr sa na Veľkej Javorine konali XXII. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov.
S koncom leta sme sa rozlúčili na konci augusta počas tradičnej mláťačky- Dožinkov na Bučkovci.
Okrem úspešných kultúrnych udalostí sme boli úspešní aj v športe. Futbalová prípravka TJ Iskra získala 1. miesto vo svojej
kategórii. Zároveň Vás pozýva do novej futbalovej sezóny 2015/2016.
Naši škôlkari zistili, že život je zmena pri rozlúčke so škôlkou a teraz už nadšene sedia v školských laviciach a tešia sa, čo
im základná škola prinesie. Keďže máme radi nezvyčajné veci, na chvíľu sa pozrieme aj do Azerbajdžanského hlavného mesta Baku
očami dobrovoľníka a tiež sa môžete tešiť na nahliadnutie do zdravotného okienka. Z histórie sa poučíme v článku Nie vojne.
Dúfame, že vás posledné slnečné mesiace inšpirovali a nabrali ste sily na nasledujúce obdobie.
-

Pozvánky na nadchádzajúce akcie

Základná
škola
s materskou školou
Moravské Lieskové pozýva všetky deti na tradičnú
šarkaniádu spojenú so súťažou
o najkreatívnejšiu tekvicu.
Zábavu si príďte užiť na nádvorie školy v slnečné októbrové popoludnie.

Materská škola Moravské Lieskové pozýva všetky deti do
lampiónového sprievodu, ktorý sa tento rok uskutoční už
po tretíkrát. Jeden z novembrových dní bude patriť tejto
milej akcii, ktorá tento rok nebude iba pre škôlkarov.
Bližiše informácie o termíne konania uvedených akcií upresní
škola, škôlka a miestny rozhlas.

Kultúrne podujatia v okolí
22.8.-17.10.2015 Čachtice
Výstava Sochy na hrade

26.-27.9.2015 Beckov - Tekvicový festival
10.-11.10.2015 Beckov - Hradná zabíjačka

I tento rok vás pozývame
na Vianočné trhy
v Moravskom Lieskovom,
ktoré sa budú konať
11. - 13. decembra 2015
v Kultúrnom dome,
Moravské Lieskové.
V prípade záujmu o priestor, kde by
ste chceli ponúknuť svoje tradičné,
ľudové či vianočné výrobky, sa
informujte na Obecnom úrade
Moravské Lieskové.
Bližšie informácie o konkrétnom
programe trhov budú zverejnené
včas pred daným termínom.

17.10.2015 Stará Turá
Kungfu Deti II.- Juniorská súťaž
23.10.2015 Stará Turá - Kopaničársky Jarmok
03.11.2015 Trenčín, Dom Armády
Vystúpenie FS Lúčnica
27.11.2015 Bošáca - DH Vlčnovjanka
28.11.2015 Bzince pod Javorinou
Katarínska zábava
6.12.2015 Stará Turá
Benefičný koncert Nadácia ŽIVOT
14.12.2015 Stará Turá
Koncert Fragile
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Vážení spoluobčania,
leto a letná turistická sezóna plná slnečných dní a teplých nocí je už nenávratne za nami. Semtam sa ešte objaví príjemný
slnečný deň, ale nástup jesene je neodkladne tu. Verím, že ste všetci nabrali počas letných mesiacov veľa síl a energie, a
najmä zažili veľa neopakovateľných chvíľ a zážitkov, na ktoré budete ešte dlho spomínať. Pretože sa hovorí, že v živote
človeka nie sú dôležité veci, ale okamihy. A práve tieto chvíle s rodinou, priateľmi, blízkymi, pre mnohých z nás prežité
v najkrajšom období roka, budú isto zdrojom energie, z ktorého budeme postupne čerpať počas celého jesenného a zimného obdobia. Čaká nás najrozmanitejšia a najpestrejšia časť roka, kedy príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani
vizážistov, jeseň je sama o sebe krásna, sfarbená do neuveriteľných farieb. Pristupujme teda zodpovedne voči prírode,
nášmu okoliu a v prvom rade našej obci, aby raz z našej práce jasne vysvitlo ,,Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi
dávno zasadil strom“.
- Róbert Palko, starosta obce

Miesto pre starostu...
Ako vyzerá deň pána starostu?
Veľmi jednoduchá otázka, na ktorú ale
ťažko hľadám predpis, vzhľadom k tomu,
že môj pracovný čas vyplývajúci z funkcie
starostu je veľmi variabilný. „Bežný“ pracovný deň začínam ráno po príchode do
práce kontrolou pošty, e-mailov, následne
prijímam stránky alebo vykonávam operatívne administratívne úkony, robím
obhliadky v obci. V poobedňajších hodinách si vyhradzujem čas na inštitúcie
pôsobiace mimo obce. Po návrate pracujem na obecnom úrade. To je len určitá,
schéma, ktorej sa snažím držať, ale pri
množstve rozbehnutých projektov, objeme úkonov a nepredpokladaných prípadoch, je ťažko odhadnúť a naplánovať si
pracovný deň. Niekedy v ňom platí fráza,
že by mohol mať aj dvadsaťpäť hodín.
Ako obec podporuje Občianske
združenia a ich pôsobenie?
Obec Moravské Lieskové má prijaté
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (VZN) č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Moravské Lieskové. Účelom tohto
nariadenia je poskytovanie finančnej
pomoci
miestnym organizáciám a
združeniam.
V zmysle predmetného
VZN musí právnická alebo fyzická osoba,
ktorá má o finančný príspevok záujem,
podať do 15. septembra žiadosť o poskytnutie dotácie pre nasledovný rozpočtový
rok. Počas roka obec aktívne spolupracuje
so združeniami pôsobiacimi v našej obci.
V tomto roku sme finančne podporili
futbalový oddiel TJ Iskra, ktorý aktívne

pracuje i s deťmi a mládežou, poskytujeme priestory Občianskemu združeniu
(OZ) Šport – Relax, športovému klubu
ŠK Sokol, dychovej hudbe Lieskvované,
finančná pomoc smerovala i na realizáciu
podujatia organizovaného OZ Lieskovanky. Technickým a organizačným
zabezpečením pomohla obec i hudobnému festivalu Na plný dych. Radi
podporíme aj iné aktivity, ktoré budú
mať verejnoprospešný význam, budú
smerovať k spájaniu občanov Moravského Lieskového a podpore kultúrneho,
športového a duchovného dedičstva.
Ako obec rieši otázku túlania psov, ktorí ohrozujú občanov?
Rovnako
má
obec
vypracované
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2013 o podmienkach držania
psov na území obce, Moravské Lieskové.
Počas mojej pôsobnosti som už riešil
viacero podnetov, každý prípad je však
individuálny. Hromadné túlanie psov je
dlhodobý problém a aj ťažko riešiteľný,
identifikácia psa býva zložitá a v tejto veci
je potrebná spolupráca občanov, aby obec
mohla konať vo veci priestupku.
Obecný rozhlas nie je vo vyhovujúcom
stave, k mnohým domom nemá ani dosah. Prečo nie sú všetky vyhlasované informácie zverejňované i na internetovej
stránke obce?
Preveril som túto informáciu a zabezpečil
nápravu.
V Moravskom Lieskovom sa nachádza
pomerne zachovaná budova mlynu.

Isto by stálo za to zrekonštruovať ho a
zachovať pre ďalšie generácie takúto
historickú pamiatku. Má obec záujem
o riešenie takejto záležitosti?
V našej obci sa v minulosti nachádzalo
viac ako desať mlynov, tri z nich sa zachovali dodnes. Samozrejme každá obec
v úcte k svojej minulosti a s odkazom do
budúcnosti by si mala uchovávať národné
tradície a prvky, ktoré ju vystihujú. Otázkou zriadenia múzea alebo inej formy
zachovania mlynov sme sa na komisiách
už zaoberali. Problém je v tom, že obec
ani jeden z týchto mlynov nevlastní, objekty monitorujeme a zo strany stavebného úradu ich vieme kontrolovať. Radi
prijmeme aj konkrétne návrhy a nápady
od občanov.
Riešite aj po ôsmich mesiacoch vo svojej funkcii ešte problémy z predchádzajúceho obdobia?
Áno, tieto nepredvídateľné ,,nášľapné
míny“ sa žiaľ stále objavujú. Nie je to nič
príjemné, keď sa snažíte nakladať doslova
s každým Eurom spôsobom dobrého hospodára a úplne z čista jasna vám príde
výzva na úhradu bezmála 100-tisíc Eur a
to za staré nedostatky ešte z roku 2010.
Sú to situácie, ktorým sa treba vzoprieť
s určitou dávkou sarkazmu, nájsť v sebe
novú mentálnu silu a ísť dopredu. Naše
Lieskové potrebuje cielený rozvoj, sofistikovaný spôsob plánovania, hlavne veľa
trpezlivosti a výsledky sa určite dostavia.
Vykročili sme tou správnou nohou vpred,
musíme sa toho držať a zostáva nám už
len premieňať ciele na výsledky.
- spracovala Martina Pašková

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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Veľké (ne)očakávania ? Ak už niečo očakávate, očakávajte to najlepšie.
„Jeden z mojich priateľov očakáva všetko na svete a je sklamaný, keď nie je všetko najlepšie. Ja som začal
iným extrémom, nečakám nič a vždy som plný vďaky aj za malé veci a malé úspechy.”
Ralph Waldo Emerson

Na jednom z posledných
zastupiteľstiev v Moravskom Lieskovom
sa nás jeden nemenovaný občan v rámci
diskusie spýtal niekoľko zaujímavých otázok, o ktoré by sme sa s vami radi podelili
a možno skúsili na ne nájsť aj odpovede.
Spýtal sa nás : „ Kedy už konečne začnete
niečo robiť? Kedy už konečne niečo
uvidíme? Kedy sa Moravské Lieskové
už začne meniť? Čo vlastne robíte? Veď
už ste tu rok a nevidíme skoro nič. Intenzívne ste kritizovali svojich predchodcov,
no len aby po vás nezostalo to isté ako
po nich. Dedina ešte v horšom stave ako
bola.“
Táto diskusia v nás opätovne otvorila úvahy o tom, ako je to s
očakávaniami občanov a úvahy o tom, či
sa dajú zázraky robiť na počkanie, mávnutím čarovného prútika alebo sa nedajú.
Predpokladám, že ste sa už dostali do
situácie, keď ste mali od niekoho alebo
od niečoho veľké očakávanie a nakoniec prišlo akurát tak veľké sklamanie.
Alebo naopak, neočakávali ste vôbec
nič, nechali ste tomu voľný priebeh a
boli ste z výsledku pozitívne prekvapení.
Uvedomili ste si niekedy, koľko hnevu,
negatívnych emócií, zlej nálady, sklamaní
a podrívačnosti pramení z toho, keď máte
nesprávne nastavené očakávania, keď sa
veci nevyvíjajú presne tak ako očakávate,
resp. keď nemáte úplné informácie o
tom, ako sa veci majú a potom máte tie
očakávania zle nastavené? Boli by ste
veľmi prekvapení.
Čo je vlastne očakávanie? Je to
určité predpokladanie, rátanie s niečím,
dúfanie v niečo, vysnívanie niečoho.
Každý z nás má očakávania a je to dobré. Dôležité je, či sú postavené na reálnych základoch alebo len na nejakých
snoch, prípadne nejakej ilúzií. Môžeme
sa takisto pokúsiť nemať očakávania a
tak predchádzať nepríjemným sklamaniam. Alebo jednoducho nastaviť svoju
myseľ na pozitívne očakávania a keď
aj nepridám ruku k dielu, aspoň budem
držať palce ľuďom, ktorý o tie pozitívne
výsledky bojujú, podporovať ich a držať
im palce, aby sa ich vízie a ambície
naplnili. A takto im dodávať pozitívnu
energiu a nie im tú energiu odčerpávať a
podkopávať im ich entuziazmus, nadšenie
pre vec a elán, že sa táto dedina dá zmeniť.
Očakávania máme pevne v svojich

rukách, je to náš postoj, naša voľba, náš
uhoľ pohľadu, ktorý si zvolíme. Každý
z nás má očakávania, ale je nevyhnutné
sa naučiť s očakávaniami pracovať veľmi
obozretne a vo svoj prospech, aby nás neprevalcovali.
Ako je to teda s odpoveďou na
otázky nemenovaného občana? Odpoveď
je, že robíme.... a robíme strašne veľa. Ale
vecí, ktoré žiaľ zatiaľ nevidíte a uvidíte až
v budúcnosti. Máte predstavu, koľko trvá
hocaký projekt od prvotného nápadu, po
spísanie projektu, po vybavenie všetkých
povolení, po získanie peňazí alebo eurofondov až po realizácie a spustenie? Nie
sú to týždne, ani mesiace, ale žiaľ roky.
Je to veľa „mravenčej“ práce, ktorú nikto nevidí, ale je nevyhnutná na to, aby
sa projekt mohol zrealizovať. Táto obec
musí dobehnúť x stratených rokov a žiaľ
za pár mesiacov sa to dať nebude. Paralelne pracujeme na množstve rôznych
projektoch, ktorých výsledky sa postupne
začnú ukazovať a popritom žiaľ hasíme
stále nášľapné míny, ktoré sa nám z minulosti stále objavujú.
Finalizujeme projekt na podanie
žiadosti o novú gravitačnú kanalizáciu
v obci a čističku odpadových vôd. Do konca roka 2015 budeme žiadať o eurofondy
na jej financovanie. Podávame žiadosť o
dotáciu na rekonštrukciu nového osvetlenia v celej obci, predpokladaná hodnota
zákazky cca. 500.000 EUR. V prípade
úspešnosti sa bude realizovať do konca
roka 2015. Vybavujú sa posledné povolenia na rekonštrukciu Domu smútku, ktorý
by sme v krátkej dobe chceli začať stavať.
Zrekonštruovali sme most pri Kolkárni,
opravila sa podlaha telocvične, budeme
žiadať o dotáciu na opravu strechy škôlky
a ide sa podávať žiadosť na zateplenie
obecného úradu. Podarilo sa aspoň z časti
opraviť cesty pred zimným obdobím a dať
aspoň ako tak do dôstojného stavu. Finalizujeme schvaľovanie územného plánu
obce, ktorý je nevyhnutný na ďalší rozvoj.
Na to nadväzuje tvorba plánu revitalizácie centra obce, s ktorým by sme chceli
začať v priebehu budúceho roka. Takisto
sme začali so sanáciou viacerých problematických budov v dedine ( „Perníková
chalúpka“, „Ftáčkovec“ a pod. ). Dali by
sa vymenovať ešte desiatky mikroprojektov, ktoré sa museli spraviť na to, aby sa
dali realizovať tie projekty, ktoré všetci

tak očakávate a ktoré budú už viditeľné.
Len dôslednou prácou a jasným cieľom
pred sebou sa k nim dá dostať. Inak to žiaľ
nepôjde. Ak má niekto iné očakávania,
bude žiaľ sklamaný.
Očakávania na nás, ako vašich
verejných zástupcov, sú obrovské,
zároveň očakávania sami na seba, máme
žiaľ častokrát menšie. Prečo sa tak veľa
ľudí zaujíma o veci verejné len pasívne
(kritizovaním a konštatovaním pri pive) a
tak málo aktívne (pridaním ruky k dielu,
aktívnym spôsobom)? Na zastupiteľstvo
chodí minimum ľudí, väčšinou tých
istých, čo môže niekedy vyzerať ako
nezáujem ľudí o veci verejné. Dňa
8.9.2015 sa konalo dokonca zastupiteľstvo
aj na Bučkovci, aby sme boli bližšie aj k
občanom z miestnych častí na kopaniciach. Prišli žiaľ len traja občania, z toho
dvaja stabilní priamo z dediny, čiže jeden
nový človek. V minulom hlásniku sme
zverejnili možnú stratégiu našej obce na
roky 2015-2022, kde sme žiadali o ďalšie
podnety, nápady, postrehy. Neprišlo nám
nič. Môžeme si to vysvetliť aj tak, že
sme to tak dobre pripravili, že nemáte čo
dodať alebo aj vašim nezáujmom. Určite
sú to veci na zamyslenie. Toto bude trvať
určite ešte dlho zmeniť, ale ani v tomto
nás elán neopúšťa. Sú aj obce na Slovensku, kde sa do verejných vecí zapája
toľko ľudí, že musia byť zastupiteľstvá
v kultúrnych domoch, aby sa zmestili
všetci. Vytvoriť komunitu občanov, ktorí
chcú obec zmeniť tak ako my, je jeden
z našich primárnych cieľov.
Preto na záver chceme vysloviť
jedno želanie. Myslite pozitívne, držte
nám palce, aby sa nám podarilo všetko,
čo máme rozbehnuté, lebo najbližší rok/
dva sa bude lámať to, či sa kurz Moravského Lieskového otočí správnym
smerom alebo nie. A na to, aby sa otočil
správne, potrebujeme vašu podporu, aj
istý druh motivácie od vás a aby ste sa
zaujímali viac o veci verejné, ale prajne,
nie posmešne a ironicky, ale ľudsky, s
pochopením a vierou v nás, ktorých ste si
zvolili za svojich zástupcov. My budeme
aj naďalej realizovať naše vízie, ktoré
sme si dali a snažiť sa aj naďalej urobiť
z Moravského Lieskového lepšie miesto
pre nás všetkých.
- Marián Zelko
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DLHO OČAKÁVANÁ REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V MORAVSKOM LIESKOVOM
Projekt Domu smútku v Moravskom Lieskovom rieši rekonštrukciu jestvujúceho čiastočne podpivničeného prízemného objektu Domu smútku s vonkajšími rozmermi 4,70 x 9,50 m. V rámci prestavby budú odstránené niektoré pôvodné časti objektu a
konštrukcie. K pôvodnému objektu je navrhnutá murovaná prístavba s pôdorysom obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 7,00
x 11,00 m.
V rámci prístavby bude v exteriéri z dvoch strán realizovaná krytá spevnená plocha zo zámkovej dlažby (pre státie smútočných
hostí) šírky 2,50 m, ktorú budú uzatvárať železobetónové nosné kruhové stĺpy. Vonkajšie rozmery navrhovanej prístavby vrátane
krytej plochy sú 9,50 x 13,50 m, celkové vonkajšie rozmery objektu Domu smútku po rekonštrukcii budú 9,50 x 18,23 m. Navrhovaná prístavba je čiastočne podpivničená, v suteréne prístavby sa vybudujú sociálne zariadenia (WC) pre návštevníkov a personál.
Na prízemí v mieste pôvodnej časti objektu bude miestnosť pre vykonávanie obradov a umiestnenie chladiaceho boxu. Prístavba
pozostáva z jednopriestorovej obradnej siene s kapacitou min. 56 miest na sedenie, v exteriéri sa nachádza zastrešená plocha pre
státie smútočných hostí, z ktorej sú riešené vstupy do objektu.
Predpokladaná dĺžka realizácie sa dojednáva zmluvne na maximálne 90 dní odo dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných
prác do dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác.
Náklady na realizáciu stavby : 141 141,- €
-

OBEC MORAVSKÉ LIESKOVÉ, ako orgán ochrany prírody a krajiny, touto cestou vyzýva občanov, aby
nespaľovali plastový ani iný komunálny odpad, čím spôsobujú znečisťovanie životného prostredia a znepríjemňujú
život svojim spoluobčanom. Zároveň prosíme občanov, ktorí budú svedkami takejto nezákonnej činnosti, aby takýto
skutok nahlásili na Obecnom úrade. Priestupok bude riešený v správnom konaní a vinníkovi môže byť podľa
závažnosti priestupku na základe § 11 ods. (1) písmeno b.) Zákona č. 372/1990 Zb. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov udelená pokuta.
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Privítanie nových občiankov a svadby na OcÚ Moravské Lieskové

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

MATRIKA
za obdobie 07 - 09/2015
Noví občiankovia
Patrik Valach
Samuel Bušo
Viktória Benovičová
Natália Hulmanová
Jakub Malíček
Oliver Pavolka
Adam Liška

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Kúkol Adrián

Makara Ján

Miloš Erdödy – Simona Gajdošíková
Antonín Podolan – Miroslava Kozáková
Michal Švider – Beáta Frenková
Ľuboš Zemko - Zuzana Donovalová

Životné JUBILEÁ

Čížiková Ema

70 rokov
Mária Juráková
Viera Kozáková
Anna Sýkorová

85 rokov
Michal Demko
Anna Švehlová
Mária Bušová

75 rokov
Albín Čongrády
Ján Miklánek
Josef Želibabka
Viera Masárová
Ľudmila Zámečník.

91 rokov
Emília Revayová
Emília Černá
92 rokov
Mária Malíčková

80 rokov
Amália Brišková
Miroslav Čerpala

Odišli spomedzi nás...
Juraj Liška – Zuzana Struhárová

Michal Švider - Beáta Frenková

Ospravedlňujeme sa za nezverejnenie fotky zo
svadby novomanželov Liškovcov v minulom
čísle Moravskolieskovského Hlásnika
(jún 2015).

-

Ján Oprchal - 90
Mária Pastorková - 83
Ján Jurák - 77
Anna Švehlová - 81
Emília Hrevušová - 86
Katarína Bačová – 90
Pavel Vojtek – 86
Anna Mitanová – 92
Božena Zámečníková - 80

LETNÉ REKONŠTRUKCIE V OBCI
V Moravskom Lieskovom a jeho častiach sa nachádzajú úseky
ciest, ktoré nevyhovujú bežným štandardom a predstavám
o modernej dedine, ale boli tu aj také, ktoré priamo ohrozovali bezpečnosť a zdravie. Most, ktorým sa dostanete na našu
kolkáreň bol toho príkladom.
Za predchádzajúce obdobie sa podarilo poopravovať viaceré
cesty a mosty v obci. Spomínaný ,,nenápadný“ most je veľmi
zaujímavou stavbou, bol postavený približne v roku 1915
talianskymi remeselníkmi a je skonštruovaný iba z kameňa a
hliny. Celé storočie slúžil nám a našim predkom, avšak takmer
desať rokov hrozilo jeho zrútenie. Most bol v havarijnom stave,
mal úplne podomleté kamenné základy a z pôvodnej vozovky
zostalo sotva 70 %. Svojpomocne sa obci podarilo most opraviť
a veríme, že bude aj naďalej slúžiť ďalším generáciám.

Základná škola v Moravskom Lieskovom prevádzkuje
telocvičňu, ktorej priestory sa využívali viac ako päťdesiatdeväť
rokov bez väčšej rekonštrukcie. Podlaha telocvične už nevykazovala známky najvyššej kondície, ba naopak jej stav bol už
havarijný a zvyšovalo sa už aj riziko úrazu. V zmysle týchto
skutočností podala Obec Moravské Lieskové v zastúpení starostom Róbertom Palkom žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a dňa 20.04.2015 dostala kladnú odpoveď. Následne po prijatí
dotácie v celkovej sume 35 000 € sa mohli využiť letné prázdniny na realizáciu prác. Naši žiaci si pri nástupe do nového
školského roku 2015/16 našli telocvičňu, v ktorej sa im veríme
bude dobre, ale hlavne bezpečne cvičiť.
-
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Pamiatka zosnulých.

„ Dal sa do hlasitého plaču...“ 1M 45, 2
Vážení čitatelia, prečo ľudia plačú? Z rôznych dôvodov. Ale najviac bez pochýb v smútku, bolesti, trápení, pri stratách, pri poznaní
svojej biedy, pri pokání. Niektorí ľudia plačú menej, iní zas plačú viac, niektorí skoro stále. Kto prežíva ťažké udalosti života, kto sa
trápi, kto stratil niekoho veľmi blízkeho, vždy znovu príde plač a slzy. Keby sa všetky slzy sveta dali dohromady, možno by z toho
bol jeden smutný upršaný deň. Aj po tieto dni možno niektorí plačú viac. Lebo sú dni spomienky na zosnulých, dni pamiatky zosnulých. Myslíme na tých, ktorí tu boli s nami. Uchovávame si ich pamiatku v srdci a cítime smútok, žiaľ. Zároveň si uvedomujeme,
že toto je daný zákon žitia, život a smrť. Plač nikoho nikomu nevráti, predsa je v plači spôsob, ako vyplakať bolesť alebo aspoň kúsok
bolesti srdca pri spomienke. Pán Boh to takto zariadil. Božie slovo, Biblia je tiež plná plaču. Čítame v nej aj o plači dieťaťa. Hagar,
Abrahámova egyptská manželka, ktorá so synom Izmaelom musela odísť od rodiny sa dostala do krízovej situácie, odhodila dieťa
v zúfalstve pod krík a vzdialila sa, aby nevidela ako umiera. Dieťa plakalo. Boh začul tento plač a zachránil ich oboch. V príbehu o
Ezavovi a Jákobovi, spomína sa Ezavov hlasitý plač. Bolo to vtedy, keď sa dozvedel, že mu Jákob podvodom uchmatol požehnanie
od otca Izáka. Azda najznámejšia biblická kniha o plači je Plač Jeremiášov. Bolo to po skaze mesta Jeruzalem. V tejto biblickej
knihe, v 1. kapitole čítame: „Nad týmto plačem, moje oko sa rozplýva v slzách, lebo sa vzdiali odo mňa ten, čo potešuje, ten, čo mi
upokojí dušu. Moje deti sú opustené, lebo nepriateľ zvíťazil.“ Tu už prichádzame do evanjelií, do Novej zmluvy a nachádzame Pána
Ježiša, ktorý oplakáva svoj ľud, Jeruzalem. „Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním...“. Niekedy je treba si uvedomiť, či my
sami, náš život nie je hoden plaču. Plačeme nad tým a za tým, čo bolo, ale netreba zaplakať v pokání nad tým, čo je teraz? Povedané
slovami Pána Ježiša Krista: „Dcéry, Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi.“
Plač je teda súčasťou života, celá Biblia hovorí o plači a mnohé miesta Písma, nielenže sa v nich spomína slovo plač a nariekanie,
ale mnohé časti Písma sú smutné a môžu nás priviesť k plaču, k plaču z rozcítenie, k plaču uvedomenia si pravdy o svojom živote, k
plaču pokánia a priznania si faktu, ako veľmi potrebujem Božiu lásku a ako veľmi pred touto láskou utekám. A nebyť Božej milosti
a Božieho vedenia, bolo by to všetko oveľa horšie. Koľkí ľudia odchádzajú zo sveta a my si uvedomíme, že sme im dali málo lásky
alebo že aj oni nám dali málo lásky. Boli sme v rodine a ako sme žili? Ale iste sú aj lepšie prípady a plač nad hrobom či pri hrobe nie
je s výčitkami, ale v pokoji, že bolo všetko tak, ako Boh žiada. Aj v dnešný deň, teda nechceme len spomínať, ale aj ďakovať Bohu
za životy tých, ktorí tu boli s nami i pred nami. Chceme však aj ďakovať za životy tých, ktorých máme pri sebe, a iste aj za svoj
vlastný život, že nám Pán Boh zhovieva, že nám dáva chvíle radosti, ale i chvíle na plač, na zamyslenie, na spomienky, na stretnutia.
Smrť vykonala dielo, ktoré je nezvratné. Kresťania však majú Krista. Áno, máme Krista. A mať Krista značí mať nádej. A mať nádej,
neznamená len myslieť si, že možno to bude, ale byť presvedčený, že to určite bude. Tak podľa Božích zasľúbení veríme v nový
život. Život po vzkriesení, život v Božej sláve. Nuž teda, môžeme dnes plakať i zaplakať, smútiť, trápiť sa. Ale môžeme i niesť v
srdci pokoj, že Boh je i bude vždy s nami. Nech Pán všetkých potešuje. Amen.
- Peter Maca, školský dekan Považského seniorátu ECAV a zborový farár

Ako som zachytila Božie volanie? - Rok zasväteného života
Ako začiatok tejto cesty považujem svoj príchod na cirkevné Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, na ktorom učili sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Ísť na cirkevnú školu som sa rozhodla jednoducho preto, že mi boli
sympatické priestory a zariadenie školy. Hneď v prvom týždni som sa rozhodla, že budem chodiť ráno na svätú omšu, teda o hodinu
skôr do školy, aby som nemusela chodiť príliš plným autobusom. Nebolo za tým nič zbožné. Žiadna láska k Bohu ani nič podobné.
A vôbec mi v tom čase ani len neprišlo na um, že by tu nejaká taká motivácia mohla byť.
Bola som na svätej omši, celú som ju sledovala. Nemôžem povedať, že by ma nudila, ale zároveň som sa nad tým, čo sa
tam dialo, nijako nepozastavila. Napriek takémuto vnútornému postoju Boh začal prichádzať ku mne. Inak ako dovtedy. Bolo to
nádherné! Dotýkal sa môjho srdca, hovoril ku mne, dával mi jasne zakusovať svoju prítomnosť.
Pre mňa samú to bolo celé veľmi zvláštne, možno aj preto, že som ho vôbec nehľadala. Boh bol pre mňa v tom čase veľmi
vzdialený, neosobný. A zrazu začal prichádzať. Nie raz. Nie náhodou. Trvalo to veľmi dlho a ja som si tie chvíle zamilovala. Zrazu
som vedela, že byť s Bohom je super. Začala som sa modliť, prežívať čas s ním a zmenila sa aj motivácia môjho chodenia na sväté
omše.
Bol to čas, kedy som bola denne v kontakte s rehoľnými sestrami a riadne som ich pozorovala. Sledovala som ich postoje
a správanie. Boli pre mňa veľmi tajomné. Kdesi v hĺbke svojho srdca som tušila, že za tým, čo žijú, musí niečo byť a ja som chcela
vedieť čo. Oslovovali ma na nich veľmi jednoduché veci. Keď som každé ráno stretávala jednu z nich, ktorá mala vždy úsmev na
tvári, pýtala som sa samej seba, ako je to možné. Obdivovala som sestry, ktoré chodili pripravené na vyučovanie a snažili sa nám
odovzdať čo najlepšie vedomosti. Párkrát som prišla do kaplnky, keď sa sestry modlili a Boh mi dal zakúsiť svoju prítomnosť. To
bol moment, keď som si uvedomila, že spoločenstvo je miesto, kde je prítomný On sám. Všetko to boli chvíle, cez ktoré Boh ku mne
hovoril, a stále viac si získaval moje srdce.
Zároveň s týmto celým sa diala jedna úžasná vec. Bol to čas a trval viac ako rok, keď sa Boh dotýkal môjho srdca vždy,
keď niekto vyslovil jeho meno. To, čo sa v tej chvíli vo mne dialo, bolo krásne, no slovami to nedokážem vyjadriť... Celé som to
považovala za úplne normálnu vec. Myslela som si, že Božie meno láme a s láskou sa dotýka každého srdca rovnako. No raz mi dal
Boh pochopiť, že to celé nie je samozrejmosťou.
Ako úplne normálnym študentom ani nám sa nechcelo učiť. Preto sme sa pred hodinou náboženstva spoločne dohodli, že
musíme sestričke nahodiť nejakú dobrú tému na rozhovor. Keďže sme chceli mať istotu, že naozaj s nami bude komunikovať, tak sa
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nám ako najvhodnejšia zdala diskusia o zasvätenom živote. Sestrička, samozrejme, pochopila, že dôvodom nie je to, že sa chceme
prihlásiť do kláštora, a preto sa snažila danú tému skončiť skôr, ako začne.
No jedna spolužiačka sa nedala odradiť a opýtala sa: „Dobre, aspoň nám teda povedzte, ako niekto vie, že má vstúpiť do
kláštora?“ Na odpoveď dnes už mojej spolusestry asi nikdy nezabudnem. Zahľadela sa. Potom sa postavila a povedala: „To je vtedy,
keď vám pri mene JEŽIŠ začne biť srdce tak trocha inak.“ Keď vyslovila meno Ježiš, Boh ma objal a zahrnul svojou láskou tak
mocne, že sa o tom nedalo pochybovať. Moje srdce začalo naozaj biť inak. Neviem, či som niekedy predtým alebo niekedy potom
mala rýchlejší pulz.
Toto bolo pre mňa jasné znamenie. Svoje rozhodnutie som ešte dlho zvažovala, veľa som sa modlila, pýtala sa seba, Boha
i ľudí naokolo. Boli chvíle, keď som bojovala, a aj také, keď som takmer kričala „nie“. No vo chvíľach, keď som možno aj neisto
a potichu šepla Bohu svoje áno, keď som nechávala znova zaznieť meno Ježiš, prichádzal jasný pokoj, jasnejší ako čokoľvek iné.
Napriek tomu, že som mala určitú obavu, urobila som krok za tým hlasom, ktorý ma volal. A ja som zrazu tušila, že aj keď neviem,
kam ma táto cesta zavedie, moje srdce je v dobrých rukách.
Od prvého Pánovho „Poď!“ už nejaký čas uplynul, no keď sa vraciam späť, mám srdce plné vďačnosti za všetku lásku a
mimoriadne veci, ktoré mi Pán dal zažiť, aby som mala odvahu vykročiť.
- sr. M. Alica Hornáčková z Kongregácie školských sestier de Notre Dame
- Eduard Lazo, farár

Zo života SPOJENEJ ŠKOLY...
Riaditeľstvo ZŠ informuje
V uplynulom šk. roku deviaty ročník ukončilo 30 žiakov. Väčšia časť z nich bola prijatá na stredné školy, resp. na odbory,
ktoré končia maturitnou skúškou, niektorí si vybrali zasa odbory, ktoré ukončia výučným listom. Všetci deviataci prospeli,
preto môžu svoje vedomosti a zručnosti rozvíjať na stredných školách, na ktoré sa prihlásili a na ďalšie štúdium v nich boli
prijatí.
V školskom roku 2015/2016 bude našu školu navštevovať 187 žiakov, ktorí budú žiakmi desiatich tried. V druhom ročníku
budeme mať vzhľadom k počtu žiakov 2 triedy (II. A, II.B). V ostatných ročníkoch budeme mať po jednej triede. Okrem
dobre známych žiakov a žiačikov, do prvého ročníka nastupuje 14 nových prváčikov. Aj v tomto školskom roku budú mať
žiaci možnosť vo voľnom čase navštevovať záujmové útvary, tzv. krúžky alebo rôzne odbory v našej ZUŠ aj ŠKD.
Aktuálne informácie a oznamy zo života školy môžete sledovať na webovej stránke www.zsml252.edupage.org. Potrebné
informácie rodičia majú možnosť získať na tel. čísle 032/77 92 111 alebo 0918 438 473.
Tešíme sa na nové školské zážitky, pracovné i osobné úspechy žiakov aj zamestnancov školy. Prajem všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom, našim priaznivcom, aby nadchádzajúci školský rok 2015/2016 prežili v zdraví, pohode a ich snaha
bola korunovaná úspechom.

- Mgr. Jana Lacková, riaditeľka školy

MORAVSKOLIESKOVSKÝ
ORIENTAČNÝ BEH – jún 2015
17. júna 2015 sme sa dočkali ďalšieho
ročníka Moravskolieskovského orientačného
behu. Zúčastnilo sa ho 5 škôl, vrátane našej.
Hosťami boli základné školy, ktoré prijali pozvanie. Lúka, Kočovce, Lubina sa zúčastnili už
druhýkrát a prvýkrát prišli nabrať skúsenosti
zo ZŠ na Odborárskej ulici, Nové Mesto n/V.
Spolu pretekalo 103 pretekárov, štartovali
jednotlivo alebo vo dvojici, teda uskutočnili
sme 70 štartov. Na začiatku pretekov nás
privítala a organizačne viedla pani učiteľka
Mgr. Klaudia Dedíková. K privítaniu sa pripojili aj pani riaditeľka Mgr. Jana Lacková a pán starosta Róbert
Palko, zapriali nám veľa šťastia a športových úspechov. Cieľom
pretekárov bolo čo najrýchlejšie prebehnúť určenú trať 1,7 km
podľa správneho poradia kontrol. Pretekári štartovali v štyroch
kategóriách, mladšie žiačky a mladší žiaci 5. - 6. ročníka a staršie
žiačky a starší žiaci 7. - 9. ročníka. Do cieľa dobehli všetci. Preteky sme si spestrili hrami v dvoch labyrintoch, kde sa pretekári

trénovali v orientácii. Počas dňa sa osviežovali
pitím vody a čajíku, jablkami a energiu dopĺňali
drobnou sladkosťou. Nakoniec sme všetkých
pretekárov odmenili cenami a maličkosťami
na pamiatku. Najúspešnejšou školou bola naša,
keďže sa tomuto športu venujeme už druhý rok a
snažíme sa zdokonaľovať, aj výhoda domáceho
prostredia nám určite priala. Ďalšie úspešné školy
boli v poradí: Lubina, Kočovce, Odborárska
NMn/V a Lúka. Počasie nám prialo, aj keď bolo
chladnejšie ako predchádzajúce dni. Zranenia sa
nám vyhýbali, čo nás veľmi potešilo. Celé preteky sme si organizačne aj finančne zabezpečili
sami, teda naša škola. Hlavní organizátori boli
naši žiaci 9. ročníka pod vedením pani učiteľky
Mgr. Dedíkovej. Veľmi krásne nám namaľovali
propagačné transparenty žiačky 7. ročníka. Ďakujeme všetkým
pracovníkom školy, ktorí sa podieľali na organizovaní a priebehu celej súťaže! Tešíme sa na budúci 2. ročník Moravskolieskovského orientačného behu 2016 a dúfame, že sa nám podarí získať
podporu verejnosti a nájsť nejakých sponzorov pre túto súťaž.		
- Mgr. Klaudia Dedíková
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Zo života našich malých škôlkárov...
Posledný mesiac školského roka bol
pre malých škôlkarov plný aktivít.
Okrem toho, že tí, ktorí prejavili záujem, absolvovali plavecký výcvik
v Starej Turej, sa všetci zúčastnili
výletu do blízkej Lubiny, na zvieraciu Minifarmu. Deti boli nadšené,
šťastné a najmä očarené cestou autobusom a množstvom zvieratiek,
ktoré si mohli na farme do sýta užiť.
Tie detičky, ktoré majú cestovné
pasy sa s pani učiteľkami vybrali i
na výlet do susednej škôlky v Kvetnej a v Strání.
19. júna sa v priestoroch MŠ konala
brigáda, ktorej cieľom bolo zútulniť
a vylepšiť prostredie pre našich
najmenších maľovaním stoličiek, na
ktorých počas celého školského roka
sedia. O farby sa sponzorsky postaral
pán Brumerčík, za čo mu patrí veľká
vďaka. A tú treba vyslať i smerom k
rodičom, ktorí sa aktívne zapojili a
zúčastnili spomínanej akcie. Akcia
to bola veľká, brúsky a šmirgľovanie
bolo počuť ďaleko. Keď peňazí nie
je nazvyš, každú snahu a úsilie treba
oceniť a podporiť. Atmosféra, ktorá
tam vládla bola veselá. Snažili sa
naozaj všetci.
Ďakujeme rodine:
Mikovej,Šímovej,Mikulcovej,
Kusendovej, Bačovej, Smažákovej,
Šimovcovej, Pankúchovej, Horvátovej, Uhríkovej, Rojkovej, za snahu, ktorú vynaložili pri šmyrgľovaní
a natieraní stolov a stoličiek v našej
MŠ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
s rodičmi.

,,September už prišiel k nám,
hovorím to predsa Vám.
Škôlka čaká s hračkami,
i s plyšovými mačkami.
Zvieratká i autíčka moja
rúčka znova postíska.
Kamaráti všetci moji, už aby
sme tam zasa boli,
v tej našej škôlke lieskovskej.”
TEŠÍME SA NA VŠETKY DETI
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Rozlúčka s Materskou školou

Všetko sa raz v živote musí skončiť, aby sa zas niečo nové mohlo začať. Takto nejako
je to i s našimi milými malými predškolákmi, ktorí sa museli rozlúčiť s bránami svojej
materskej školy, aby od 2. septembra 2015 nastúpili do ďalšej dôležitej etapy svojho
života.
A že to bola rozlúčka, na ktorú tak rýchlo nezabudnú! A zrejme ani my rodičia nie.
Pretože program, ktorý si naše deti pripravili pod vedením skvelej a trpezlivej pani
učiteľky Beátky Ligovej, bol nádherný, dojímavý a oni ho zvládli bravúrne. Opäť
potvrdili, že sú hodní zasadnúť do školských lavíc. Za odmenu každý z nich dostal
kus výbornej „delfínovej“ torty, ktorú pre nich z lásky upiekla Anežka Zemaníková.
Program po oficiálnej časti, odovzdaní osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a kníh na pamiatku, pokračoval neformálnym piknikom na nádvorí materskej školy. Atmosféra bola výborná i vďaka maskotovi, Kung Fu Pande, ktorého sme
mohli zabezpečiť vďaka nemenovanému sponzorovi. A to že deti milujú tanec, hudbu
a zábavu dokázali na tanečnom parkete, kde sa so svojimi pani učiteľkami a rodičmi
vybláznili do sýta. Do tanca a výbornej nálady nám zahral Stanko Černý, za čo mu
patrí veľká vďaka. Občerstvenie v podobe opekačky ocenili snáď všetci. Verím, že
pani učiteľky, deti ale i všetci prítomní rodičia prežili príjemné popoludnie a našim
prváčikov želám, aby školskou púťou prechádzali s ľahkosťou, bez akýchkoľvek
väčších zaváhaní :)								
							

							

- Martina Pašková

Nový školský rok 2015/2016 sa v našej materskej škole začal 2. septembra 2015.
Kapacita MŠ je naplnená do posledného miesta. Bohužiaľ, nie všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sme mohli vybaviť kladne. Tak ako nám kapacitné
dôvody umožnili, otvorili sme tri triedy a naplnili tak zákonom stanový maximálny
počet 66 detí pre predprimárne vzdelávanie. V novom školskom roku sa o všetky prijaté detičky bude starať šesť pani učiteliek, z toho dve novo prijaté.
1. Trieda CHROBÁČIKOVO: Beátka Ligová a Zorka Kahúnová
2. Trieda MOTÝLIKOVO: Martinka Zicháčková a Mgr. Anežka Zemaníková
3. Trieda DELFÍNOVO: Bc.Drahomíra Brumerčíková a Evka Mišová
Zmena sa udiala i na poste zástupkyne riaditeľky školy pre Mš. Tejto funkcie sa ujala
pani učiteľka Drahomíra Brumerčíková. V prípade akýchkoľvek otázok alebo
požiadaviek sa na ňu môžete obrátiť.
Tel. číslo: 032/779 24 55
Pokiaľ vaše dieťatko ochorie,
E-mail: ms.moravskelieskove@gmail.com
Ďalší personál zabezpečujúci chod MŠ:
Vedúca ŠJ: Jarka Kahúnová
Kuchárky: Katka Paulínová a Boženka Černá
Upratovačky: Irenka Mikulcová, Silvia Šímová

alebo z nejakého iného dôvodu
nepríde do škôlky, je potrebné
ho zo stravy odhlásiť do
8.00. hod. V opačnom prípade vám bude strava riadne
započítaná.

- Mirka Brumerčíková, Martina Pašková

10

SPOJENÁ ŠKOLA

ŠPORT

SEPTEMBER 2015

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Zo života Základnej umeleckej školy...
Veľmi nás teší veľký záujem detí o odbory, ktoré ZUŠ v novom školskom roku ponúka. Žiaľ, nebolo možné uspokojiť všetkých
záujemcov o štúdium z dôvodu obmedzení, ktoré vyplývajú z úväzkov jednotlivých učiteľov a učebných plánov pre ZUŠ.
Neprijatí žiaci sú evidovaní a v prípade, že niekto zo žiakov ZUŠ predčasne ukončí štúdium, bude im oznámené, že sa môžu do ZUŠ
prihlásiť aj v priebehu školského roka.
Tanečný odbor v novom školskom roku 2015/2016 opäť povedie pani učiteľka Monika Gáborová na čiastočný úväzok, popri MD.
Zatiaľ bude vyučovať tanec v 2 skupinách žiakov.
Výtvarný odbor bude vyučovať namiesto p. uč. Viery Fándliovej p.uč. Iveta Lišková a to 3 skupiny žiakov.
- počty dosiaľ prijatých žiakov :
HO:
66 		
TO:
30		
VO:
26_
Tešíme sa na všetky deti

- Róbert Bánovec

TJ ISKRA Vás pozýva do novej futbalovej sezóny 2015/2016
S koncom letných prázdnin sa skončila i letná príprava kolektívov TJ Iskra Moravské Lieskové, a pomaly, ale isto začala jesenná
časť súťažného ročníka 2015/16. Teší nás, že do tejto sezóny sme vstúpili až v piatich vekových kategóriách. Samozrejmosťou je
kolektív dospelých (8. liga NM) a z minuloročných kolektívov zostáva tiež družstvo našich najmladších – prípravka (Prípravka JUH
I.). Žiakov sme pre tento rok rozdelili do dvoch kategórií – starší žiaci sa predstavia v 5. lige skupine „B“, mladší žiaci, ktorí budú
v tomto roku fungovať ako spojené družstvo žiakov Dolné Srnie – Moravské Lieskové, budú hrať 4.ligu. Domáce zápasy mladších
žiakov sa budú odohrávať na našom ihrisku v Moravskom Lieskovom. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť dostatok nádejných
futbalistov, aby sme mohli spustiť dve kategórie žiakov, pre mladších žiakov bude takto prechod z prípravky zaujímavejší, keďže
budú mať viacej priestoru, ako by dostali pri starších ročníkoch. Do súťaže nastúpia i dorastenci – posledná chýbajúca súčasť hierarchie – nastupovať budú v 6.lige JUH.
Príprava dospelých (tréner Rastislav Drobný) sa tento rok dočkala hojnejšej účasti na tréningoch ako tomu bolo posledné roky.
Svedčia o tom i výsledky – po prvej prehre s Hrádkom 0:2, prišli víťazstvá nad Dolným Srním 2:1 a Hrachovišťom 5:0 a následne
sa podaril i vstup do novej sezóny. V prvých dvoch zápasoch – v Novej Bošáci a doma so silnou Hornou Stredou – vybojovali naši
muži dve výhry v pomere 2:1. V treťom súboji, bohužiaľ, smolne prehrali 1:3 na ihrisku v Hrnčiarovom.
Dorastencom, poctivo zaberajúcim pod trénerom Petrom Nešťákom od začiatku leta, sa úvod prípravy príliš nepodaril, no po
prvých dvoch vysokých prehrách sa chlapci vzchopili a v poslednom prípravnom zápase si pred súťažou spravili chuť víťazstvom
10:1 nad Kočovcami. V prvom ostrom súboji na ihrisku favorita v Brezovej pod Bradlom síce prehrali 4:1, no hra sa zlepšuje od
zápasu k zápasu.
Starší žiaci, ktorých v tejto sezóne vedie ako tréner pán Miloš Nešťák, a medzi ktorými nám robia radosť i dievčatá, sa po úvodnej
prehre s Ivanovcami prezentovali v príprave veľkou streleckou formou, keď zdolali Bošácu 9:6 a Modrovú 8:3. Prvý majstrovský
zápas prehrali doma s Pobedimom 3:6.
Mladší žiaci pod vedením Petra Nešťáka a prípravka, ktorú trénuje Milan Zámečník spoločne s Jozefom Uhríkom, absolvovali
svoju prípravu poctivými tréningami. Teší nás, že sa najmladšie kolektívy schádzajú na ihrisku v hojnom počte.
Stále hľadáme nové posily, či už v podobe hráčov do jednotlivých tímov, ale tiež aktívnych ľudí, ktorí by nám pomohli s organizáciou tréningov a zápasov, či turnaja prípraviek. Každý ochotný rodič, nádejný tréner alebo vedúci mužstva sa môže prihlásiť na
ktoromkoľvek tréningu. Vítaná je každá pomoc, hlavne pri našich najmenších. Ďakujeme firme Internal Audit Services, s. r. o. - Ing.
Roman Janega, ktorá venovala nové dresy pre družstvo mladších žiakov.
Informácie o tréningoch a novinkách z našej telovýchovnej jednoty môžete hľadať na oficiálnej webovej stránke:
www.tjiskraml.sk ale aj na facebooku TJ Iskra Moravské Lieskové.
Teší nás, že Vás môžeme i týmto spôsobom pozvať na naše zápasy, ktorá sa odohrajú počas jesenných víkendov (viď priložený
rozpis). Veríme, že si nájdete čas prísť podporiť našich futbalistov. Počas domácich zápasov je otvorený i bufet, kde si môžete dať
čapovanú kofolu, pivko, či párok v rožku alebo pečenú klobásu u prevádzkara Romana Magála.
- TJ ISKRA TÍM - “bavme sa spoločne futbalom” - Juraj Gašparík, Milan Zámečník

Mladší žiaci 2015

Starší žiaci 2015
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Vylosovanie TJ ISKRA Moravské Lieskové - jeseň 2015
Deň

Dátum

Dospelí 8.liga NM

Dorast 6.liga JUH

Starší žiaci 5.liga B

Mladší žiaci 4.liga

Prípravka JUH 1
Turnaje

V 17:00

nedeľa

9.8.2015

Nová Bošáca

nedeľa

16.8.2015

Horná Streda

D 17:00

nedeľa

23.8.2015

Lubina kop.

V 17:00

Brezová p.Bradlom V 14:30

Pobedim

nedeľa

30.8.2015

Lubina

D 17:00

Bzince p.Javorinou D 14:30

Bošáca

D 10:30

utorok

1.9.2015

Beckov

V 10:30

štvrtok

3.9.2015

Považany

V 17:00

sobota

5.9.2015

Častkovce

V 10:30

nedeľa

6.9.2015

sobota

12.9.2015

nedeľa

13.9.2015

utorok
sobota
nedeľa

20.9.2015

sobota

26.9.2015

nedeľa

27.9.2015

piatok

2.10.2015

sobota

3.10.2015

nedeľa

4.10.2015

sobota

10.10.2015

nedeľa

11.10.2015

sobota

17.10.2015

nedeľa

18.10.2015

sobota

24.10.2015

nedeľa

25.10.2015

sobota

31.10.2015

nedeľa

1.11.2015

D 10:30

Stará Lehota

V 16:00

Podolie

V 13:30

Turá Lúka

Zem.Podhradie

D 16:00

Turá Lúka

D 13:30

Brezová p.Bradlom D 10:30

Mor.Lieskové

D 9:00

Považany

V 9:00

V 10:30
Kálnica

D 10:30

15.9.2015

Potvorice

D 10:30

19.9.2015

Motešice-Bobot

V 10:30

Tr.Bohuslavice

V 9:00

Záblatie

D 10:30

Bošáca

V 9:00

Horná Súča

V 16:00
Modrová

V 9:00

Športové
v okolí

Hrachovište

V 15:30

Nová Ves n/V

V 13:00

Brunovce

D 15:30

Modrová

D 10:30

Modrová

V 14:30

Horná Streda

V 12:00

Horná Streda

V 9:30
Mel.Lieskové - Ivanovce
D 10:30

Beckov

D 14:30

Hôrka n/V

V 14:00

Považany

D 14:00

podujatia

Night city run Piešťany
– uskutoční sa v sobotu
10. októbra na Námestí
Slobody o 19:30. Kto má
rád beh a chce si vyskúšať
aj trocha netypickejšiu
atmosféru nočného behu
mestom, pridajte sa k davu
ľudí a vyberte si trasu 5
alebo 10 kilometrov.
- Monika Kusendová

Kočovce
Krajné

D 12:00
V 11:30

Hrádok
Očkov

D 9:30
TTS Trenčín

V 10:30

Tr. Stankovce

D 10:30

V 11:00

Bzince p.Javorinou D 11:30
Chocholná - Velčice V 10:30
TR Bohuslavice

Prípravka 2015

V 9:00

Nábor futbalistov a futbalistiek
jeseň 2015
PRIDAJTE SA K NÁM!!!
deti vo veku 5-10 rokov
tréningy - ihrisko TJ Iskra ML (streda piatok cca 16.30 - 17.30 hod.)
tréningy v zime - telocvičňa ZŠ
(cca od 16 hod. - možnosť ísť rovno
z družiny)
Tešíme sa na všetkých mladých
futbalistov, ktorí majú záujem zmysluplne tráviť voľný čas, rozvíjať svoj
talent , ale aj užiť si veľa zábavy
v kolektíve.
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Opäť sme žili „Na plný dych“...
Jedno je viac než isté – čas nezastavíme.
Zdá sa mi to ako včera, čo som písala
článok o 1. ročníku festivalu dychových
hudieb „Na plný dych“.
A už máme za sebou
2. ročník, ktorého
zhodnotenie mi opäť
pripadlo. Čestná úloha,
ale zdá sa mi tento rok
náročnejšia. Minulý
ročník nasadil čo do
úrovne vysokú latku
a mnoho z charakteristických čŕt festivalu bolo spomenutých
práve v predchádzajúcom článku. Ako to
teda zhodnotiť inak?! Z pohľadu diváka
alebo postrehmi zo zákulisia? Keďže som
mala možnosť pozorovať priebeh tak aj
onak, skúsim to skĺbiť. Hlavní organizátori sú všetci zároveň aj muzikanti a festival pre nich predstavuje niečo ako umelecké dielo. Preto by som organizovanie
festivalu prirovnala napr. k hre na hudobný nástroj. Hudobník pozná techniku,
pozná noty a vie ich z notového papiera
dostať cez nástroj k uchu poslucháča.
Napriek tomu po každom cvičení a hraní,
získava väčšie skúsenosti a zručnosti.
Hoc bude hrať rovnakú skladbu dookola,
nebude vždy znieť rovnako. Najprv sa s
ňou zoznámi, pochopí ju a až potom jej
môže dať ten špecifický výraz, ktorý neustále vylepšuje. Nie inak tomu bolo aj pri
2. ročníku tohto festivalu. Rovnako ako
pred rokom, organizátori usilovne, neúnavne a často na úkor vlastného zdravia
(Apropos, Janko, čo Tvoj „slepák“?:)) prechádzali všetkými stresujúcimi úskaliami
takejto činnosti. Videla som vrásky na ich
čelách, ktoré prezrádzali obavy z počasia,
stavu technického a organizačného
zabezpečenia aj návštevnosti. Avšak bolo
vidno aj to, že už nie sú nováčikovia.
Všetko viedli pevnou rukou a vymýšľali
„zlepšováky“ oproti minulému ročníku
(napr. kupóny na občerstvenie ušetrili čas
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aj námahu účastníkov ako aj obsluhy).
Deň „D“ nastal v piatok, 19. júna 2015.
Atmosféra hustla, návštevníci pribúdali
v slušnom počte. Otvorenie festivalu
dostalo
slávnostnú
príchuť aj vďaka fanfáre zloženej priamo
pre túto udalosť. Diváci sedeli napäto
pod stanmi, ktoré ich
chránili pred nepríjemným vetrom. V dave
sme mohli rozoznať
veľa známych tvárí
našich susedov, rodiny, kamarátov –
spoluobčanov. Výborne! Festivalová
nálada „nakazila“ tento rok o niečo viac
Lieskovanov. Z hľadiska však bolo počuť
aj češtinu (resp. moravský dialekt) alebo
nemčinu. Po prvých slovách a tónoch
napätie hneď opadlo a namiesto neho
začala priestorom ihriska na Šancoch
prúdiť obrovská energia – od účinkujúcich
k divákom a
späť.
Piatkové
predstavenie patrilo kapelám:
Lieskované,
Bučkovanka,
Březovjané
a
Skaličané.
V sobotu ucho a oko diváka potešili
Križovianka,
Bojnická
kapela,
Stříbrňanka, Drietomanka a Kumpanovi muzikanti. Hoci festival patril predovšetkým dychovej hudbe, aj
milovníci folklóru si prišli na svoje.
Program v piatok i v sobotu spestrila svojím vystúpením aj FS Kasanka.
Po oba dni areál pripomínal jedno veľké
mravenisko. Vysmiati muzikanti v
ľudových krojoch si odovzdávali štafetu
na javisku a spokojní účastníci tancovali pod javiskom alebo si len tak pre
radosť podupkávali nohou pod stolom a
pospevovali známe melódie. Deti šantili

na detských atrakciách. Mimochodom,
aby sme nepodcenili deti, je potrebné
povedať, že zaujať detského diváka je
jedna z najťažších vecí. Tento festival
však zaujal deti nielen skákacím hradom,
ale aj súťažou, v ktorej si niektorí odvážni
špunti mohli vyskúšať, že hrať na dychovom hudobnom nástroji nie je až také
jednoduché. Obdivovala som ich, ako
nebojácne vyšli na javisko a pred zrakmi
toľkých ľudí sa snažili rozozvučať trumpetu. Len nech! Možno ich to osloví a
mladé talenty potrebuje každá dychovka.
Iste mi dáte za pravdu, keď poviem,
že 2. ročník „Na plný dych“ dopadol
opäť „na výbornú“. Vďaka organizátorom, ich nezištným a obetavým pomocníkom, ako aj šľachetným sponzorom a
Trenčianskemu samosprávnemu kraju,
ktorý projekt podporil. Ale samozrejme
aj vďaka všetkým, ktorí s otvoreným srdcom prišli podporiť svojou účasťou túto
kultúrnu udalosť.
Leto
2015
je
nezadržateľne za nami.
Festivalová
atmosféra utíchla. Môžem
prezradiť, že organizátori po vyčerpávajúcom
výkone pár dní oddychovali. Bezprostredne po
festivale som na otázku
o ďalšom ročníku dostala od nich úsečnú
odpoveď: „O festivale nechcem najbližšie
3 týždne počuť ani slovo!“. Keďže ich
však dobre poznám, viem, že 3. ročník
už mali v hlave premyslený oveľa skôr
než skončil ten druhý. Medzi účastníkov
už rozdali letáčiky, ktoré v budúcom
roku lákajú na dychové hudby ako sú
Vištučanka, Javorinka, Bučkovanka,
Mistříňanka, Kameníkovi muzikanti,
Lieskované, Vacenovjáci, Drietomanka,
Moravanka Jana Slabáka a tiež FS Kasanka. Poprajme im teda veľa síl a tešme sa
na budúci rok...
- Mgr. Katarína Paulínová

V nedeľu 27. Júla sa už dvadsiaty-druhý krát na Veľkej Javorine konali Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov.
Program sa začal položením kytíc k pamätníku česko-slovenského priateľstva a pokračoval vystúpeniami folklórnych súborov z blízkeho okolia. Za slovenskú stranu sa predstavili tanečná skupina Trúfalci z Mníchovej Lehoty, ženská spevácka skupina Dolinečka
zo Soblahova, detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy a pozvanie prijala aj mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče.
Českú stranu reprezentovali dychová hudba Boršičanka Antonína Koníčka z Uherského Hradišťa, Mužský zbor JMF Derfla taktiež
z Uherského Hradišťa, Národopisný krúžok Dolněmčan z Dolního Němčí, folklórny súbor Javorina zo Strání, NSPT Velička a
Horňácka cimbalová muzika Martina Hrbáča z Veľkej nad Veličkou, hudobná skupina Rabi Gabi z Uherského Hradišťa. Záver programu na veľkom pódiu patril skupine Medicimbal.
Na malom pódiu vystúpili ĽH Borovienka z Lančára, skupina Podjezd zo Zlína, kapela Harvestri a Ivan Terry Zeman & H30. Počas
celého dňa prebiehali súťaže pre deti a návštevníci sa mohli občerstviť alebo si nakúpiť tovar v blízkych stánkoch.
Záštitu nad týmto tradičným podujatím prebrali Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj zo slovenskej a Juhomoravský a Zlínsky
kraj z českej strany.
Zároveň by sme sa radi poďakovali v mene celej obce Moravské Lieskové za všetkých zúčastnených na Slávnostiach bratstva
Čechov a Slovákov.										
- Eliška Herinková
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Dožinková slávnosť
„Už sme sa nažali, snopov navázali, v tom lieskovském poli...“
V nedeľu 23.8.2015 sa v amfiteátri na Bučkovci stretli v hojnom počte mladí i starí, aby
sa zúčastnili na slávnosti po ukončení žatvy – dožinkoch. Od začiatku si návštevníci
mohli prezerať ručne pokosené obilie poviazané žinkami do snopov, uložené do krížov
a pripravené tak na mlátenie starou mláťačkou poháňanou motorom, presne tak, ako
to kedysi robili naši predkovia. A veru sa okolo mláťačky zišlo chlapov, ako to býval na
ozajstnej mlatbe.
„Ked sme šetko pokosili, do stodoly povozili, tento venéc sme uvili...“
Po omlátení posledného snopu vystúpila FS Kasanka, ktorá krásnym pásmom
pripomenula odovzdávanie dožinkového venca gazdovi a gazdinej spolu s prianím
zdravia, šťastia celému ich domu.
„Tento pozdrav neséme vám z vášho pola, dze žitko je skosené a zem je už holá. A tak
milý hospodár, prijmite od nás tento dar...“
Gazda s gazdinou poďakovali žencom za odvedenú prácu, vinšovanie i dožinkový veniec
a ako sa patrí, ženci dostali oldomáš, pri ktorom spevom a tancom oslavovali koniec
žatvy. Následne gazda symbolicky v mene svojom i v mene všetkých poľnohospodárov
v Moravskom Lieskovom na znak ukončenia žatevných a mlatebných prác odovzdal
dožinkový veniec gazdovi Moravského Lieskového – starostovi.
„Už je žitko v stodole a zábava na dvore!“
Ďalším krásnym spestrením tejto nedele bolo vystúpenie DH Lieskované, ktorých piesne
naozaj vhodne dopĺňali atmosféru dožinkovej slávnosti. Na oslave ukončenia žatvy nikdy nesmeli chýbať tradičné koláče. Inak to nebolo ani teraz. Účinkujúci i dobrovoľníci
z publika sa stali porotcami pri hodnotení súťaže o najlepší tradičný koláč. Koláče mizli
jeden za druhým. Najväčšej obľube sa však tešil koláč od p. Revayovej, ktorej blahoželáme
k prvému miestu. Veríme, že sa kúsok koláča ušiel každému návštevníkovi. :) Ďalej nasledovala ľudová zábava, ktorú zabezpečoval DJ Milan Zámečník. Počas celého podujatia boli pre deti pripravené atrakcie ako trampolína, skákací hrad, maľovanie na tvár,
jazda na koni a pod.
V toto krásne nedeľné popoludnie bolo viac ako inokedy cítiť vo vzduchu súdržnosť
Lieskovanov, dobrú náladu a dúfame, že to vo viacerých vzbudilo pocit, že najväčším
lieskovským bohatstvom sú šikovní a ochotní ľudia, ktorých tu doma máme. Ďakujeme
všetkým, ktorí s úsmevom priložili ruku k dielu a bez nároku na odmenu prispeli k tejto krásnej letnej nedeli a to najmä Kvetinárstvu
Moravské Lieskové, ktoré darovalo dožinkový veniec, FS Kasanka, DH Lieskované, poľovníkom, ktorí zdarma zabezpečili guláš
pre účinkujúcich, p. Drobnému, ktorý tešil deti jazdou na koňoch, dievčatám s farbami na tvár, moderátorovi a DJ-ovi Milanovi
Zámečníkovi, DHZ-u a všetkým ostatným. :)
- Lenka Nešťáková

Známy ľudový liečiteľ oslávil 75 rokov
Rodák z Moravského Lieskového Ján Dedík, ktorý
je celoslovensky známy ľudový liečiteľ, irisdiagnostik
a naturoterapeut oslávil životné jubileum. Pestovaniu
a zbieraniu liečivých rastlín sa venuje už 40 rokov. Pán
Dedík nemá žiadne zázračné schopnosti, ale len poctivou
tvorivou prácou a stálym pozorovaním prírody získal
schopnosť poznávať silu liečivých rastlín a využívať ich
v prospech ľudí pri liečbe a k prevencii viacerých chorôb.
Pri príležitosti 75 narodenín mu srdečne blahoželajú všetci
súrodenci s rodinami a zároveň ďakujú za jeho pomoc.
Najnovšou publikáciou pána Dedíka sú “LIEČIVÉ
BYLINKY MIKROREGIÓNU TEPLIČKA”, ktorú vydala Miestna akčná skupina Strážovské vrchy.
-
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BAKU, hlavné mesto Azerbajdžanu je známe ako mesto vetrov alebo v súčasnosti ako ‘‘Dubaj západu‘‘.
V roku 2012 sa zviditeľnilo hosťovaním Eurovision song Contest. V júni 2015 hosťovalo 1. Európske hry.
Na 1. EH sa zúčastnilo viac ako 6000 športov z 50 krajín. Slovenská výprava mala 177 športovcov a naši
športovci priviezli domov celkovo 7 medailí (2 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové). Ako každé veľké podujatie,
ani Európske hry sa nezaobišli bez pomoci mnohých dobrovoľníkov. Prihlásila som sa ako dobrovoľníčka a
na začiatku júna som cestovala do Azerbajdžanu.
Mala som možnosť zažiť najúžasnejšie týždne v mojom živote. Týždne plné spoznávania azerbajdžanskej
metropoly, lokálnej kultúry, športu a v neposlednom rade ľudí okolo mňa. Vďaka BEGOC (pod vedením prvej dámy Azerbajdžanu
Mehriban Aliyeva) sa zišlo v Baku mnoho medzinárodných dobrovoľníkov od Mexika po Turkmenistan, ktorí vytvorili jednu
veľkú rodinu. Azerbajdžan ako hostiteľská krajina splnil svoju úlohu skvele a mnohí dobrovoľníci sa tam cítili ako doma. Počas
práce som mala zároveň možnosť pozrieť si mnohé zápasy, povzbudzovať slovenský tím a taktiež stretnúť zástupcov slovenského
olympijského výboru a médií. Ako dobrovoľníčka som zažila neuveriteľnú atmosféru európskych hier spoza opony, vďaka čomu
som si uvedomila výnimočnosť hier a ich zmysel.
- Eliška Herinková

Kolorektálny karcinóm a jeho prevencia
Kolorektálny karcinóm je malígny nádor vyrastajúci z výstielky hrubého čreva, vyskytujúci
sa najmä v posledných 30-40 cm jeho dĺžky. U mužov na Slovensku je to najčastejšie a u žien
2.najčastejšie nádorové ochorenie vôbec, postihujúce prevažne pacientov nad 50 rokov. V medzinárodnom porovnaní je situácia žalostná - Slovensko sa na neslávnej 1. priečke v Európe strieda
s Českou republikou alebo Maďarskom. A pritom pri dnešných možnostiach medicíny by sme
sa s ním už vôbec stretávať nemuseli. Kolorektálny karcinóm je nádor, ktorý vzniká plynule zo
svojho benígneho protikladu - teda adenómu, ktorý má v hrubom čreve zväčša vzhľad drobných
bradavičnatých výrastkov nazývaných polypy. Premena takéhoto benígneho a ničím nebezpečného
polypu v kolorektálny karcinóm trvá približne 10 rokov. Odstránenie polypov preto zohrává
kľúčovú úlohu v prevencii jeho vzniku.

Obr. 1: Najčastejšia lokalizácia polypov a kolorektálneho karcinómu

Ako sa kolorektálny karcinóm prejavuje? Medzi časté prejavy patrí krv v stolici, bohužiaľ nie vždy viditeľná voľným okom,
ďalej dlhodobé neurčité tráviace ťažkosti ako hnačky, zápcha alebo ich časté striedanie v čase a v neskorších štádiách úbytok na
váhe. Práve zanedbávanie, bagatelizácia či akási zahanbenosť v súvislosti s týmito ťažkosťami sú príčinou, prečo je drvivá väčšina
pacientov diagnostikovaná až príliš neskoro. A pritom stačí tak málo.
Čo môžem spraviť pre prevenciu kolorektálneho karcinómu? Ak máte menej ako 50 rokov, riziko kolorektálneho karcinómu
je u Vás nízke, preto stačí, ak budete zatiaľ dbať na vyváženú stravu s dostatkom vlákniny. Ak ste ale starší ako 50 rokov, riziko je
výrazne vyššie a preto pre Vás existujú navyše 2 možnosti prevencie: test na okultné krvácanie a kolonoskopia. Obe sú bezplatné!
Aké sú výhody jednotlivých možností? Test na okultné krvácanie je jednoduchý bezbolestný test, na ktorý má každý pacient nad
50 rokov nárok raz za 2 roky. Spočíva v odobratí malého vzorku stolice. A to je naozaj všetko, čo musíte robiť vy! Zvyšok za Vás
spraví Váš lekár a výsledok tohoto testu - teda to, či vo Vašej stolici sú stopy krvi alebo nie - sa dozviete ihneď. Ak je výsledok negatívny, môžete byť pokojný a test si zopakovať za ďalšie 2 roky. Ak
je tento výsledok pozitívny, nasleduje ešte kolonoskopické vyšetrenie, ktoré je spoľahlivejšie a môže
potvrdiť alebo vyvrátiť tento výsledok. Pre pacientov, ktorí sú radšej odkázaní na lekára ako na rôzne
testy, je možnosť absolvovať kolonoskopické vyšetrenie aj bez predchádzajúceho testu na okultné
krvácanie. Pri tomto vyšetrení sa cez konečník zavádza tenká hadička, na ktorej konci je kamera a
skúsenému lekárovi - endoskopistovi netrvá toto vyšetrenie dlhšie ako 5-10 minút. Kolonoskopie sa
takisto netreba báť, je bezbolestná, pacient pociťuje zväčša iba tlak. Ak je jej výsledok negatívny a
Vaše hrubé črevo je úplne v poriadku, ďaľšie vyšetrenie postačí o 10 rokov! Najlepšie na tejto metóde
Obr. 2: Polyp vyrastajúci z výstelky
je však to, že ak aj lekár objaví podozrivý útvar, okamžite ho môže odstrániť.
hrubého čreva.

PREVENCIA

Test na okultné krvácanie

Negatívny

Pozitívny

Opakovať o 2 roky

Kolonoskopia

Negatívna

Pozitívna

Opakovať
o 10 rokov

Ďalšia liečba

Takže voľba je na Vás: ak máte stále strach z kolonoskopického
vyšetrenia, ideálny je pre Vás test na okultné krvácanie, i keď
by ste ho mali opakovať každé 2 roky. Ak to naopak chcete mať
rýchlo za sebou a „mať pokoj” na 10 rokov, vyberte si kolonoskopiu.
V každom prípade nezanedbávajte prevenciu! Uvedomte si, že
suma, ktorú odvádzate každý mesiac na zdravotné poistenie je
nemalá, tak prečo nevyužiť možnosť bezplatného a jednoduchého preventívneho vyšetrenia, na ktoré máte nárok. Informujte
o tejto možnosti aj Vašich rodičov alebo prarodičov.
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Vášho
obvodného lekára.

- Veronika Dzuráková
(študentka medicíny na Univerzite Karlovej v Prahe)
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NIE VOJNE
Medzi najsmutnejšie spomienky patria tie na vojnu, ich hrôzy a nezmyselné obete, ktoré zahynuli v mene zvrátených cieľov. Aj mňa
a mojej rodiny sa vojna bolestne dotkla. Zahynul v nej môj otec
Štefan Mitana, vtedy 45-ročný. Zostala po ňom vdova a päť detí.
V apríli 1945 na sklonku vojny zobrali Nemci pri ústupe z našej
osady Plevovec troch mužov. Jedným z nich bol môj otec. Ten spolu
so susedmi Martinom a jeho synom Jánom Číčkom zachraňovali
pred rekviráciou kravy, s ktorými sa skrývali na lúkach zvaných Ligasová. Tu ich aj chytili, hoci bolo jasné, že nie sú vojaci. Neboli
ozbrojení a nič nenaznačovalo ich členstvu v nejakej partizánskej
skupine. Odviedli ich poľskí vojaci v nemeckých uniformách a
odovzdali Gestapu. Zatvorili ich v škole na Šancoch a odtiaľ ich
odviedli na Moravu do obce Žeravice, kde boli postrieľaní.
Moja matka sa vybrala vyjednávať s Nemcami, kým boli ešte v
škole na Šancoch. Chcela za muža orodovať s tým, že bol aj na
prácach v Nemecku, čo chcela aj dokázať potvrdením. Niesla pre
neho aj spodné prádlo v domnienke, že ich zobrali na nejakú prácu.
Nakoľko nevedela po nemecky, požiadala pána Pavla Chromého,
ktorý tento jazyk ovládal, aby šiel s ňou. Nemci však na nich pustili
psa a tak nevymohli nič.
Pretože končila vojna, všetci sme čakali, že ich pustia. Nič sme ale o
nich nevedeli, až v máji prišiel zo Žeravíc posol na Miestny národný
výbor so správou, že u nich boli zatvorení a potom aj popravení
lieskovskí občania. V budove, kde boli zatvorení, objavili v pivnici pod obrazmi nápisy na stene s menami a adresami. Písal to môj
otec a Martin Číčko. Na základe toho si moravskí priatelia prišli
overiť zistené skutočnosti do Moravského Lieskového, za čo im
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patrí naša veľká vďaka. Potom predstavitelia obce Žeravice zariadili
všetko potrebné – vykopanie mŕtvych, zistenie totožnosti, pri čom
bol prítomný aj pán Podhradský, člen rodiny popraveného Martina
Číčku. Poskytli aj rakvy, vence, dôstojný ekumenický cirkevný
obrad a odvoz do rodnej obce. Moja matka, staršia sestra a ostatní
príbuzní aj s rodinami ďalších popravených cestovali na tento obrad
niekoľko dní pešo. Veľkú vďaku si zaslúžia tiež obyvatelia obcí, cez
ktoré prechádzali, za to, že sa o nich pekne postarali – pozývali ich
do svojich príbytkov, kde sa mohli najesť a umyť, čo bolo veľmi
veľkodušné od neznámych ľudí.
V Žeraviciach ich predstavitelia obce informovali o celej tragédii a
vypovedal o nej aj priamy svedok, ktorý popravu videl. Na miesto
Uhelní důl ich Nemci vodili po jednom a dvaja Gestapáci ich popravovali.
Po vykonaní cirkevného obradu všetkých – mŕtvych i pozostalých
doviezli na náklady obce Žeravice do Moravského Lieskového. Tu
obete pochovali vedľa seba na mieste tesne pred terajšou márnicou.
Smutné bolo, že po ich pohrebe sa o pozostalých nikto z miestnych
obecných funkcionárov nezaujímal. Aký rozdielny prístup v porovnaní s Moravanmi.
Veľká česť a vďaka patrí aj našej matke, ktorá zvládla výchovu
vtedy 19, 17, 15, 7 a 3-ročných detí a bez finančnej pomoci z nich
vychovala čestných a skromných ľudí.
Ja už mám pomerne vysoký vek a mojím veľkým želaním je, aby na
svete zavládol trvalý mier, už nikdy nie vojna.
- Emília Skovajsová, rod. Mitanová

Oprava z minulého čísla Hlásnika - Článok Pravidelná prechádzka do histórie
Aj iní gazdovia z obavy, že im vezmú dobytok, 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.

SPOMIENKY
ŽIVOT MAL SOM RÁD? TAK MLADÝ
MUSEL SOM HO ZANECHAŤ.

Dňa 24. septembra 2015 uplynie 30
rokov čo nás navždy opustil milovaný
brat, švagor, ujo a priateľ SLAVOMÍR
NAGY vo veku 18 rokov. Všetci,
ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomenuli si na našu drahú a milovanú mamu, babičku, prababičku
KATARÍNU BAČOVÚ a prišli ju odprevadiť na poslednej ceste 26.7.2015 na miesto večného odpočinku. Ďakujeme za kvetinové dary i podporu v ťažkej chvíli. Tiež ďakujeme folklórnemu
súboru Kasanka, miestnemu cirkevnému zboru Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, muzikantom, hrobárom, obecnému zastupiteľstvu v Moravskom Lieskovom , ošetrujúcim
lekárom – MUDr. Kuckovej so sestričkou, MUDr. Gálikovej
so sestričkou, farmaceutom v lekárni v
Moravskom Lieskovom. Tiež ďakujeme
celej rodine a susedom.
Nech spí sladko svoj večný sen.
„Život zosnulých, ktorých sme mali radi, zostane
navždy uložený v pamäti nás žijúcich.“
M. T. Cicero

Smútiaca pozostalá rodina – syn Ján, dcéra
Božena s rodinou a vnuk Radovan s rodinou.

Dňa 9.9.2015 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš drahý,
nezabudnuteľný ŠTEFAN FEKETE.
Prosím, venujte mu tichú spomienku.
„Žiť v srdciach, ktoré tu zanechávame,
znamená byť nesmrteľný.“
		
- T. Campbell
Ďakuje smútiaca rodina
Dňa 06.09.2015 uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá mama,
babička a prababička EVA KORYTÁROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a
synovia s rodinami. Kto ste ju poznali a
mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
Kde sú tie roky, ktoré tak vrelo hriali,
kde sú tie oči, ktoré tak zraniteľných rady mali?
Vôňa čerstvých makovníkov,
aj na ňu, steny raz živého domu pozabudli.
Takto, či bez slov,
sa podpisuje spoločník Čas a suší boľavé slzy, ktoré dobre
vedia,
že jesenné listy skôr než na Zemi pohľadením zaľahnú, ešte raz
s vetrom popri slnku, všetkým čím boli a sú, preletia...
- A. Bohinc
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Aktuálne zmeny –
nákupná karta COOP Jednota
Tento rok priniesol niektoré zmeny v oblasti vernostného
programu.
Mnohí z vás už určite zaregistrovali častejšie výhody
nákupnej karty v predajniach COOP Jednota. Oceňujete i
princíp vyplácania zliav, ale viacerí by ste uvítali i častejšie
vyplácanie zliav. Preto sa predstavenstvo rozhodlo schváliť
zmenu vo vyplácaní zliav a to na dvakrát ročne.
Zľavu za prvý polrok 2015 (1.1. – 30.6.) si bude môcť
držiteľ karty uplatniť ku koncu roka vo vianočnom období.
Zľava za druhý polrok 2015 (1.7. – 31.12) sa bude vyplácať
v nasledujúcom kalendárnom roku v období veľkonočných
sviatkov.
Presné termíny budú ešte medializované plagátmi v predajniach.
Tovar zaplatený stravnými lístkami alebo stravovacou
kartou nemôže byť evidovaný na nákupnej karte, preto sa
nezapočítava do zľavy na karte. Tiež sa sem nezarátava ani
úhrada účtov prostredníctvom COOP kasy, platba tabakových výrobkov za vrátené obaly (fľaše, prepravky), úhrada
služieb ako je dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov.
A v neposlednom rade chcem v mene našej základne COOP
Jednota poďakovať všetkým našim členom- držiteľom kariet a zákazníkom za ich vernosť a tiež našim predavačkám
za ich záslužnú a obetavú prácu so zákazníkmi.
Tešíme sa na vašu návštevu v predajni COOP Jednota a
nezabudnite – nákupná karta COOP Jednota šetrí vaše peniaze pri každom nákupe.
- Vlasta Tomešová (predsedníčka VČ)

V priestoroch zdravotného
strediska prebieha
každý štvrtok
masáž.
Viac info o čase a
cene a objednávaní
na čísle:
0907 155 113.

Oz Lieskovanky informuje, že od
15.9.2015 sa každý utorok o 19.00
cvičí v priestoroch Relax centra
POWER JOGA.
V prípade
záujmu sa môžete
prihlásiť na tel. čísle
0907 155 113.

Oznam OcÚ
Obec Moravské Lieskové vyzýva obyvateľov, ktorí ešte nemajú
uzatvorené zmluvy na prenájom hrobového miesta, aby tak urobili
v čo najkratšom čase,v úradných hodinách obecného úradu.
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy
medzi Obcou Moravské Lieskové a nájomcom,
podľa platného VZN č. 1/2013.
Hrobové miesta, ktoré nebudú identifikované, môžu byť do
budúcna zrušené.

www.cns-net.sk

bezplatná non-stop linka

0800 110 017

Upozornenie pre seniorov

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä
seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. Ďalej upozorňuje, že páchatelia
oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli
o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych
úradov, či iných inštitúcií. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a
neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej
chvíli im ukradnú celoživotné úspory.
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