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Tak plynie čas...

Vianočné trhy
v Moravskom Lieskovom

Rozhovor s Jarkou
Hargašovou - Lajčákovou

Vianočné trhy vznikli ako
spontánny sľub na predvolebnom stretnutí v roku 2014,
kedy sme si na seba uviazali,
neuveriteľný záväzok ich aj za
necelý mesiac ...
Strana 11

“Na Vianoce v Moravskom
Lieskovom si spomínam ako
na najkrajšie. Vyrastala som
Zajavorom. Tam nikdy nebola
núdza o sneh, ani u nás na
Brestovom. Po večeri...”
Strana 13 -14
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“Rodina je miesto, kde sa život začína a láska nikdy nekončí.”
Koniec roka 2015 sa nezadržateľne blíži a s ním je vždy spojené aj isté bilancovanie. Bilancujeme v práci, v súkromí a bilancujeme
aj u nás v obci. Koncoročné hodnotenie má svoj význam. Zistíme, čo krásne nás v uplynulom roku stretlo, čo nás potešilo, na čo sme
na seba hrdí. Samozrejme, spomíname aj na veci, ktoré sa nám možno nepodarili, ktoré nás nepotešili alebo nás dokonca negatívne
ovplyvnili. Na bilancovaní nie je nič zlé. V podstate len my ľudia sme si vymysleli nejaký symbolický “koniec roka”, ale pritom
život ide stále ďalej, pokračuje si svojím tempom a ani na konci roka sa nezastaví. Čo ale môžeme skúsiť, je pozerať sa na tieto
miľníky v podobe konca roka ako na nové príležitosti, ktoré nás čakajú a na otočenie sa späť, z čoho sa tešiť a možno z čoho aj
poučiť. Tak ako budeme žiť teraz, taká bude i naša budúcnosť. Stáročiami overená múdrosť hovorí, že je lepšie zapáliť sviečku ako
preklínať tmu. Preto si úžívajme každú minútu, ktorú sme na tomto svete naplno a prežívajme ju, ako keby bola posledná.
Podstata Vianoc nespočíva v preplnených stoloch, ani v mnohorakých daroch. Ich podstata je hlboko v nás, v dobrote a láskavosti
našich sŕdc, v ľudskej dobroprajnosti a vo vzájomnej spolupatričnosti. Nepremárnime teda vianočný čas na všedné, mnohokrát
nepotrebné činnosti, ktorým sa môžeme venovať aj inokedy. Sústreďme svoju pozornosť a lásku na ľudí, ktorí sú nám najbližší a
rozdávajme ju aj tým, ktorý jej možno toľko nemajú. Vianočný čas má v sebe to čaro, ktoré zbližuje ľudí, otvára ich srdcia, napĺňa ich
pocitom chápania, spolupatričnosti, pomoci a tolerancie. Je to čas, kedy sa viac ako obyčajne stávame ľudskejšími a zraniteľnejšími.
Prajeme všetkým čitateľom Moravskolieskovského hlásnika, s príchodom čarokrásnych Vianoc, zabudnúť na všetky starosti.
V kruhu blízkych prežiť spoločné chvíle v zdraví, šťastí a radosti. V novom roku 2016 splnenie všetkých želaní, snov a hlavne veľa
zdravia, lebo to je najdôležitejšie. Krásne Vianoce a Štatstný nový rok 2016.
-

Pozvánky na nadchádzajúce akcie
Vážení spoluobčania,

Kultúrne podujatia v okolí

Chceme Vás touto cestou v mene Vašich volených
zástupcov obce pozvať na
STRETNUTIE S OBČANMI, ktoré sa uskutoční

26.12. 2015, 16:00h. STRÁNÍ (kostel Povýšení sv. Kříže)
RADOST ZVĚSTUJEM - Štepánské koledování
(Javorina a CM Strýci, gajdoš Pavel Popělka,...)

dňa 23. 01. 2016 o 15.00 hodine
v kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom.
Príďte si v neformálnej atmosfére podebatovať a
zhodnotiť aktuálnu situáciu obce, oboznámiť sa
s pripravovanými aktivitami, informovať sa o novom
systéme nakladania s odpadmi v obci.
Tešíme sa na vás s malým občerstvením, kultúrnym
programom a zaujímavými hosťami.

S pozdravom starosta a poslanci obce Moravské Lieskové.

Pochovávanie basy

26.12. 2015, 16:30h. VELEHRAD
Tradiční štepánsky koncert v Bazilice
( HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica,
Slováckí komorní orchestr & Jiří Pospíchal, ...)
26.12. 2015, 19:00h. KÁLNICA
Štefanská zábava

(Kulrúrny dom)

31.12. 2015 Nové Mesto nad Váhom
Silvester 2015 na Námestí slobody
31.12. 2015 - JAVORINA
Česko-slovenská vatra přátelství
9.1. 2016 ČACHTICE /obecná sála/
- 1. Reprezentačný ples
16.1. 2016 STRÁNÍ - Myslivecký ples

Návrat k tradíciam?? ÁNO
Kedy? Január/február 2016
Viac info zverejníme včas pred akciou

Školský ples
6. február 2016
v KD Moravske Lieskové
Bližšie info na plagátoch a
školskom webe www.zsml252.edupage.org

23.1.2016 KÁLNICA
Kultúrny dom - Poľovnícka zábava
24.1.2016 Nové Mesto nad Váhom
Divadelná sála MsKs- Javorina,
Javorina-slávnostný program k 23. výročiu vzniku SR
a slávnosti Podjavorinských rodákov
27.2.2016 HLUK
8. VINÁŘSKÝ PLES
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Vážení spoluobčania,
Rok sa nám stretol s rokom a do rúk sa Vám dostáva štvrté číslo obecných novín. Na prelome
rokov zvyknú ľudia zväčša bilancovať plusy a mínusy uplynulého obdobia. Počas môjho ročného
pôsobenia vo funkcii starostu obce Moravské Lieskové môžem smelo konštatovať, že pre mňa bol
rok 2015 určite rokom ,,pestrým.“ Človek si obvykle stanovuje ciele, aby následne hľadal spôsob ako
ich naplniť. Skupina ľudí, ktorí sme sa rozhodli našu obec posunúť dopredu, sme si stanovili priority
vo svojom predvolebnom programe, ten obsahoval návrhy riešenia problémov našej dediny. Naše
Lieskové je rozbehnutým vlakom a aj keď držíte v rukách ,,kormidlo“ len veľmi ťažko a opatrne sa
dá meniť jeho kurz. Rok je obdobím, kedy sa stane neskutočné množstvo udalostí, ale zároveň je to
veľmi krátka chvíľa v dnešnom uponáhľanom svete. Preto som nesmierne rád, že sa mne a nášmu
tímu poslancov, s ktorými mám tú česť spolupracovať, podarilo začať postupnými krokmi otáčať
kormidlo našej obce na dobrý smer. Vždy som bol zástancom názoru, že tvrdou a svedomitou prácou
sa dajú dosiahnuť vytýčené ciele. Robiť v dnešnej dobe veci na komunálnej úrovni znamená ťažké
a pomalé vŕtanie do tvrdých dosák, so zanietenosťou a zároveň s odhadom. Dôležité je v momente, keď sa Vám otvorí priestor
možností, nepreceniť svoje sily. Pravdou ale zostáva a celá dejinná skúsenosť to potvrdzuje, že ľudia by nikdy nedosiahli to, čo je
možné, keby vo svete sústavne nesiahali po tom, čo možné nie je.
Našou prirodzenou ľudskou vlastnosťou je mať v živote nároky, často čakáme výsledky od svojho okolia, aby sme sa bez
nášho pričinenia mali dobre. Občas sa priamo schovávame za prvky demokracie, v rámci ktorých si nevieme uvedomiť, kde je tá
pomyselná hrana, kedy už my začíname na ostatných porušovať jej princípy. Pod pojmom demokracia si mnohí ľudia predstavujú
rôzne veci. Jedni ju stotožňujú s bezbrehou slobodou, iní ako možnosť konať všetko, čo nie je zakázané. Pre ďalších je význam
tohto pojmu neznámy, skôr zahmlený a nevýrazný. Veľká skupina ľudí je naopak presvedčená, že jej je tento pojem absolútne jasný.
Pravdou zostáva, že pojem demokracie nie je jednoznačný a už vôbec nie je jednoduchý. Len ľud, presnejšie občania, tvoria svojím
konaním to, čomu hovoríme demokracia. Demokratickú vládu a demokratické inštitúty je možné uskutočňovať len vtedy, ak sú
občania osobne slobodní, kritickí k sebe aj ostatným a zodpovední za svoje konanie. Musia si byť zároveň rovní, v zmysle rovnosti
jeden pred druhým a zároveň musia mať záujem neustále demokraciu formovať a rozvíjať, s uvedomením si faktu, že demokracia
nie je nemenný stav spoločnosti, ale je to forma, o ktorú je potrebné neustále zvádzať zápas s tými, ktorí nerešpektujú jej pravidlá.
Tieto všetky princípy by sme mali uplatňovať hlavne na sebe, uvedomovať si vo vzťahu k našej obci, ktorú sme zdedili v plnej svojej
kráse, že my všetci sme zodpovední v akom prostredí budeme žiť.
Krok za krokom...
Podarilo sa nám v obci zrealizovať menšie práce ako boli opravy ciest, údržba verejných priestranstiev, zbúranie odstrašujúcich
stavieb, opravu mosta aj náročnejšie projekty. Začal sa budovať dom smútku, podarilo sa prejsť náročnú cestu od samotného projektovania až po úspešné podanie žiadosti o Eurofondy na Gravitačnú kanalizáciu a ČOV (Čističku odpadových vôd, pozn. red.),
pripraviť viacero projektov na žiadosti o dotácie, z ktorých sa podarilo za pomoci dotácie opraviť telocvičňu základnej školy. Nie
len rozvoj, ale aj kultúrne aktivity nám robili radosť, najviac však vysoká účasť našich ľudí, dobrá nálada a skvelá zábava. Verím,
že sa nám aj v budúcom roku bude dariť a za podpory a pomoci spoluobčanov aj realizovať naše ciele, ktoré budú pomáhať tvoriť
krajšie Lieskové pre nás všetkých.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a
zveľadeniu obce, členom všetkých spoločenských organizácií a združení, ktorí svojou prácou dokazujú, že im osud našej obce nie
je ľahostajný.
Blížia sa nám vianočné sviatky, jedno z najkrajších období v roku, sviatky pokoja, radosti, porozumenia a rodinnej pohody, prežite
ich v kruhu svojich najbližších. Milí občania prajem Vám v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých
zamestnancov obce pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a úspešný rok 2016, nech sa Vám splnia všetky sny a ciele,
ktoré ste si predsavzali.

- S úctou starosta obce Róbert Palko

Č

o robí človeka človekom? Povedal kedysi môj priateľ. Je to jeho pôvod? Spôsob ako príde na
svet? Myslím si, že nie. Záleží na tom, ako sa rozhodne, nie ako niečo začne, ale ako to dokončí.
									
- Hellboy
Ak máte 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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Vianočná spoveď poslancov po roku pôsobenia vo funkcii
1. Ktoré Vaše aktivity/výsledky za prvý rok pôsobenia Vám urobili najväčšiu radosť?
2. Z čoho z diania v obci ste najviac sklamaní alebo prekvapení?
3. Ako sa Vám spolupracuje s novým starostom obce?
4. Ako vnímate záujem obyvateľov Mor. Lieskového o dianie v obci /zastupiteľstvá, kult. podujatia,../?
5. Čím by ste hlavne chceli prispieť k rozvoju obce v ďalšom roku svojho pôsobenia?
6. Keby ste vrátili voľby, kandidovali by ste znova?
Mgr. Tomáš ROJKO
1. Najviac ma teší podanie žiadosti o NFP na projekt kanalizácia a čistička odpadových vôd pre celú obec. Rovnako
ma teší rekonštrukcia Domu smútku, ktorá bude dokončená začiatkom budúceho roka.
2. V obecnom zastupiteľstve pracujem piaty rok, takže ma už málo čo dokáže prekvapiť. V súkromnom sektore sa
dajú rozhodnutia plniť veľmi rýchlo, naopak vo verejnej správe trvá niekedy banálna vec aj celé mesiace až uplynú
rôzne lehoty a človek potom býva sklamaný z toho, že sa veci nedejú rýchlejšie.
3. V mojom prípade je táto spolupráca na profesionálnej úrovni, komunikujeme spolu takmer denne, pretože treba
neustále riešiť niekoľko plánovaných projektov, ktoré si žiadajú konzultácie.
4. O dianie sa zaujímajú skôr starší občania, ktorí prichádzajú pravidelne na rokovania obecného zastupiteľstva. Tento rok obec
pripravila alebo sa spolupodieľala na 11tich kultúrnych podujatiach, na ktorých sa zúčastnili všetky vekové kategórie čo je znakom,
že ľudia sa majú chuť stretávať.
5. Už v nadchádzajúcom roku sú naplánované ďalšie projekty ako napríklad chodník k Základnej škole, zateplenie Obecného úradu
a Materskej školy či monitorovací kamerový systém. Z môjho pohľadu bude dôležité, ako sa podarí získať finančné zdroje na väčšie
projekty. Obec totiž dokáže financovať zo svojho rozpočtu iba menšie projekty.
6. Ak by sa spojil tím ľudí, s ktorými viem profesionálne spolupracovať a ľudsky si s nimi vychádzať nevidel by som v tom žiadny
problém. Aktuálne zloženie zástupcov obce pracuje na programe, ktorý si pred voľbami stanovili. Netreba nikoho chváliť ani haniť,
treba iba zodpovedne pristupovať k veciam verejným. Hodnoty, ktoré teraz vytvoríme tu zostanú pre prospech všetkých obyvateľov.

Ing. Marián ZELKO
1. Teší ma viacero aktivít a projektov. Podarilo sa nám v rámci komisie zadefinovať všetky priority, čo obec
v najbližších rokoch čakajú a začať ich časovať a manažovať. Teším sa, že sa nám podarilo dať dokopy projekt
na novú kanalizáciu a z toho, že konečne staviame nový Dom Smútku. Takisto ma teší, že sme sa vysporiadali
s “dedičstvom “ po minulom vedení obce.
2. Z nedočkavosti občanov a ich očakávania, že za rok sa dá dobehnúť x stratených rokov a zo stále vysokého
nezáujmu občanov.
3. Výborne. Rieším s nim takmer všetko, na dennej báze. Myslím si, že obaja máme veľkú motiváciu našu obec
zmeniť k lepšiemu a že sme spolu vytvorili skvelý tandém. Vážim si ho za jeho ľudský prístup, pracovitosť, snahu a podporu, ktorú
nám všetkým vytvára. Aj vďaka nemu, ma komunálna politika baví. A získal som v ňom aj super kamaráta.
4. Záujem o dianie v obci vnímam ešte poslabšie. Ale s pozitívnym trendom. Teším sa vždy, keď je občanov na zastupiteľstve viac
ako poslancov :) Z kultúrnych akcií sú mojou srdcovkou Vianočné trhy, kde bola účasť nad očakávania. Prekvapením je aj stále
rastúca komunita ľudí na facebooku Naše Lieskové, o ktorú sa starám. Na rok chceme zmeniť aj web stránku obce.
5. Stále chcem “strážiť “ projekty, do ktorých bude obec investovať a prioritizovať ich a dobre plánovať, to sa asi odomňa aj očakáva.
Priorita bude kanalizácia, vodovod, revitalizovať centrum obce. Teším sa na obrovský študentský projekt, ktorý nás budúci rok čaká
so študentami Fakulty Architektúry STU, ktorí budú dizajnovať nové centrum obce. A x ďalších projektov, ktoré nás čakajú a ktoré
aktuálne plánujeme. Takisto projekt neobývaných domov a ich revitalizácie bude pokračovať aj v roku 2016.
6. Pre mňa je všetko o ľudoch. Ak by sa dali dokopy správni ľudia, profesionáli z rôznych oblastí, určite by som do toho znova išiel.
Pre mňa je najdôležitejšie, aby som sa po 4 rokoch vedel pred občanov postaviť s čistým svedomím.

Marián JANIGA
1. Najväčšiu radosť mi urobilo začatie výstavby domu smútku, ktorý nám sľubovali bývalé vedenia obce niekoľko
rokov až desaťročí. Spokojný som aj so zrušením povolenia na výrub drevín v lokalite Chríby, smer Ostrý vrch.
2. Sklamaný ani prekvapený nie som, lebo žijem v Lieskovom 42 rokov a už viem, čo sa dá od Lieskovanov čakať.
3. S novým starostom sa mi spolupracuje dobre.
4. Záujem obyvateľov o dianie v obci je slabý, na zastupiteľstve narátame občanov na prstoch dvoch rúk. Jedno
zastupiteľstvo sa konalo na Bučkovci, ale ani to nepomohlo, zrátali sme ich tam na prstoch jednej ruky. Milo ma
prekvapila účasť na Vianočných trhoch a dúfam, že to bude stále lepšie.
5. V ďalšom roku je veľa plánov, projektov a prial by som si, aby sa dokončila aspoň časť z nich. Niekedy to nezáleží na zastupiteľstve,
ale brzdí to byrokracia. Osobne sa zameriam na projekt zberného dvora v objekte bývalej píly, nebude to však jednoduché, lebo
pozemky pod pílou nepatria obci.
6. Niekedy je to na zamyslenie, ale musíme sa nad tým povzniesť a ísť ďalej aby sme mali to ,, Naše Lieskové “ lepšie. Takže asi by
som do toho išiel znova.
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Ing. Ján HARGAŠ, PhD
1. O radosti ťažko hovoriť, skôr o starosti. Avšak to nemyslím ako sťažnosť, vedel som do čoho idem, takže ďalšia
práca a ďalšie starosti.
2. Malý záujem občanov o veci verejné. Myslím si, že komunálna politika by sa mala robiť s občanmi pre občanov.
3. Doteraz som nemal žiadny problém. Nápadov a úloh je z objektívnych dôvodov v obci veľa. Nie všetko sa dá
vyriešiť “ na počkanie resp. do troch dní “, takže chce to ešte čas.
4. S tou kultúrou je to výrazne lepšie ako záujem o veci verejné (účasť na zastupiteľstvách).
5. Sprehľadniť činnosť a financovanie SŠ (Spojenej školy, pozn.red.) a športových klubov.
6. To, čo robím, robím preto, že robiť chcem, takže s najväčšou pravdepodobnosťou áno.

Miloš GERŹA
1. Som rád, že sa obec viditeľne mení a čistí k lepšiemu.
2. Sklamaný nezáujmom občanov o dianie v obci; prekvavený, koľko ľudí príde na akékoľvek kultúrne podujatie.
3. Dobrá, ale mohla by byť aj lepšia, má toho veľa.
4. Očakával som viac záujmu obyvateľov o diane a kontrolu predstavenstva a viac kontrolných alebo konfrontačných
článkov alebo fotiek v hlásniku, aby bola vidieť práca.
5. Svojou prácou v komisiách a napredovaním “ukázať” cestu.
6. Som sklamaný veľmi slabou komunikáciou, čakal som prísnejší postoj k problémom, ktoré tu boli a ich riešeniu
a veľmi dlhá odozva na riešenie problémov. Asi by som si znovu uvážil svoju kandidatúru, čakal som promptnejšie konanie alebo
rýchlejšie jednanie. Dobre sa to konkretizovalo z druhej strany a skutočnosť je iná.

Bc. Lenka NEŠŤÁKOVÁ
1. Asi nebudem sama, čo odpovie na túto otázku, že tým bol začiatok rekonštrukcie domu smútku, ktorý už dlhé
roky nepôsobí veľmi reprezentatívne na tak veľkú obec. Nemenej potešujúcim bol posun pri riešení kanalizácie.
2. Najviac som bola prekvapená z toho, ako negatívne sa na niektoré veci vedia občania pozerať. Príprava projektov a veci okolo nie je jednoduchá a hlavne sa nedajú riešiť za týždeň. Veľmi som sklamaná, keď počujem, že sa
v obci nič nerobí a keď sa aj viditeľne niečo robiť začne, tak opäť nastúpi negativizmus v zmysle, prečo sa robí
toto a nie tamto?!
3. Dobre.
4. Zdá sa mi, že na zastupiteľstvách sa počet občanov pomaly zvyšuje, rovnako tak aj na kultúrnych podujatiach. Nejde len o
občanov - návštevníkov podujatí, ale i ľudí, ktorí sa ponúknu, že by chceli niečím pomôcť. To si vážim najviac, lebo to je pre mňa
zmysel celej kultúry v Lieskovom. Nielen robiť niečo pre verejnosť, ale aj naučiť ľudí ťahať spolu za jeden povraz, pokiaľ ide o
dobrú vec.
5. Naďalej by som sa chcela podieľať na rozvoji kultúry v obci a snažiť sa, aby každé ďalšie podujatie u nás bolo zase o niečo lepšie.
Rada by som však vyzvala občanov, aby si možno na túto otázku skúsili odpovedať s nami. Veď aj Ľudovít Štúr povedal jednu múdru
vetu, ktorej sa držím i ja: “Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju
vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.” (Život domáci a
pospolití. In: Slovenskje národňje novini, 1845).
6. Určite áno.

Mgr. Mária BAČOVÁ

1. Dať kultúrnemu životu v Moravskom Lieskovom nový dych bola pre nás veľká výzva, pretože sme mali pocit,
že posledných niekoľko rokov stagnoval. Motivovalo nás, aký bol záujem o podujatia v priebehu roku, stretli sme
sa s kladnými ohlasmi občanov a ochotou pomôcť zo strany miestnych obyvateľov.
2. Hoci ma veci verejné zaujímali vždy, považujem sa v danej oblasti za nováčika. Z toho dôvodu ma veľmi
prekvapilo a sklamalo ako neefektívne bývalé vedenie zaobchádzalo s finančnými prostriedkami obce. Práve túto
skutočnosť považujem za prekážku nášho hospodárskeho a sociálneho rozvoja za posledné roky.
3. Ku komunikácii a spolupráci so starostom nemám žiadne výhrady a oceňujem jeho promptný prístup k riešeniu
vzniknutých problémov, ktoré sú samozrejmosťou pri organizovaní podujatí.
4. Záujem zo strany obyvateľov o veci verejné hodnotím ako veľmi slabý. Ukazovateľom nezáujmu je predovšetkým nízka účasť
obyvateľov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Mali by si uvedomiť, že je to predovšetkým pre nich - stertnúť sa s vedením
obce a poslancami a získavať informácie takpovediac z prvej ruky. Ako som už uviedla, postupný nárast záujmu o podujatia organizované v našej obci ma veľmi teší. Potvrdilo sa nám to pri príprave, nedávno konaných, vianočných trhov, že postupne sa môžeme
dopracovať k tomu, že kultúra v našej obci nebude len záležitosťou úzkej skupiny ľudí, ale bude spájať ľudí v tom pozitívnom slova
zmysle.
5. V oblasti kultúrneho života by sme zabehnutým podujatiam radi udržali nastolený štandard. Taktiež by sme chceli obnoviť niektoré podujatia, ktoré mali v obci dlhoročnú tradíciu (napr. Pochovávanie basy). A pripravujeme aj celkom nový projekt, ktorého prvý
ročník by mohlo Moravské Lieskové privítať už na konci leta.
6. Pravdupovediac, párkrát som sa ocitla v situácií, kedy som uvažovala, či moje rozhodnutie bolo správne. Keďže všetky začiatky
bývajú ťažké, nebolo to inak ani pri mojom nástupe do funkcie poslankyne OZ a funkciu predsedníčky Kultúrnej komisie som prijímala s veľkými obavami. Dnes po roku pôsobenia a stanovení si určitých pravidiel hodnotím svoje rozhodnutie pozitívne.
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Ján ADAMOVIČ
1. Radosť z aktivít - naplnenie bodov volebného programu - Dom smútku.
2. Sklamanie - pretrváva nezáujem spoluobčanov o dianie v obci, aj keď sa zlepšuje. Vidieť to napr. na účasti na OZ.
3. Spolupráca - spokojnosť, pokračuje v takej miere ako v období pred voľbami
4. Záujem obyvateľov - odkaz na druhú otázku, ale myslím, že sa zlepšuje a som presvedčený, že sa zlepší
5. V rámci komisie rozvoja a výstavby pomáhať hlavne pri dôležitých projektoch - Kanalizácia, Zberný dvor, ale
aj ďalších.
6. Nakoľko som v OZ už druhé volebné obdobie a vidím v súčastnosti, že je vidieť výsledky nášho snaženia,
môžem povedať, že áno.

Ing. Milan ZÁMEČNÍK
1. Mám okolo seba veľa šikovných ľudí, ktorým zdravo dôverujem a to mi umožňuje sa vo väčšej miere viac
venovať v rámci našej obce rozvoju športu a hlavne futbalu. Tu ma teší, že sa nám postupne darí vysporiadavať
pozemky ako pod futbalovým tak i školským ihriskom. Snažíme sa podporovať a vytvárať priaznivé podmienky
pre prácu s deťmi. Všetko zatiaľ stojí na pár ľudoch a všetci ostatní, iba neviem či opodstatnene alebo neopodstatnene konštatujú, čo sa robí či nerobí. Každý máme možnosť priložiť ruku k dielu.
2. Najviac som sklamaný z reality, ktorú tu máme po 2,5 volebnom období predchádzajúceho starostu za posledných 10 rokov. Veľa vecí sme prespali a veľa peňazí neefektívne vynaložili. A teraz ľudia očakávajú, že za pol roka
alebo rok všetko dobehneme. Ale som optimista a zároveň realista, ktorý vie, že sa veci dajú robiť, len to chce mať okolo seba dobrý
tím ľudí a samozrejme všetko chce svoj čas.
3. S pánom starostom sa mi zatiaľ spolupracuje výborne, na čom sa dohodneme, to platí. Verím, že mu energia s akou sa do starostovania pustil vydrží čo najdlhšie. Pozitívne je, že si okolo seba vytvoril i kvalitné zastúpenie komisií a kontrolných mechanizmov
a všetky dôležité rozhodnutia nerobí iba sám. Vecí k riešeniu je veľmi veľa a stále pracujeme na systéme práce, výmene informácií
a rozhodovacích procesov, aby sme minimalizovali zlé rozhodnutia.
4. Musím povedať, že som stále milo prekvapený, koľko máme šikovných mladých ľudí, ale i všeobecne obyvateľov alebo
podnikateľov v našej obci. Len sa nám zatiaľ ešte nepodarilo tento potenciál naplno využiť a vytvoriť takú ideálnu súdržnosť a
ťahanie za jeden povraz v rámci našej obce. Ale vravím, som optimista a verím, že je ten pravý čas a postupne sa títo šikovní mladí i
starší ľudia viac a viac budú zapájať a pomáhať nám meniť fungovanie a návyky v našej obci. Naši obyvatelia si už konečne zaslúžia
lepší rozvoj našej obce, len je to na nás všetkých.
5. Myslím, že som už na toto čiastočne odpovedal i v predchádzajúcich otázkach. Za podstatné považujem pozerať sa na veci ako
sa dajú robiť a nie ako nejdú, alebo ako sa dá vyhovoriť. A po druhé by som chcel prispieť k tomu, aby sme sa snažili naše Lieskové
budovať spoločne a nerobiť medzi sebou rozdiely. A samozrejme potom sa budeme i spolu chodiť zabávať a tráviť voľný čas možno
na spoločných obecných akciách.
6. Určite áno, i keď verejné funkcie sú vďačno nevďačné a nie vždy všetkým uľahodíte. Naše aktuálne zoskupenie poslancov
s pánom starostom išlo do volieb s jasným a úprimným cieľom. Zmena a budovanie Lieskového ako lepšieho miesta pre život nás
všetkých. Všetci tu máme rodiny, deti, vyrastali sme tu a vďakabohu sme dospeli do štádia, že s tým chceme niečo spraviť, niečo
zmeniť. V Lieskovom sme chvábohu pozitívnu zmenu odštartovali, ešte by si ju zaslúžilo i celé Slovensko.
Všetci poslanci vám prajú krásne požehnané Vianoce v rodinnom kruhu a všetko najlepšie v novom roku 2016!
- pripravila Danka Zelková

Strop v Osvetovom dome v novom šate
Osvetový dom, ktorý často býva použitý občanmi našej obce
na spoločenské a rodinné akcie, si už vyžadoval radikálnejšie
opravy. Strop hlavnej časti budovy bol vo veľmi zlom stave,
a už nebol prevádzky schopný. Nahradili sme ho moderným
systémom a doplnili tepelnú izoláciu, ktorá tam absentovala.
Veríme, že opravou dosiahneme elegantnejšie podmienky a
budeme ho môcť aj naďalej využívať.
MATRIKA za obdobie 10 - 12/2015
Noví občiankovia
Lilly Jane Gardianová Filip Smažák
Natally Bláhová
Martin Filipek
Krištof Xavér Erdödy Linda Poláčková
Marko Pastorek

Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Zdenko Toráč – Simona Balážová
Michal Kadlec – Veronika Hanicová

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Ladislav Baláž
Miloš Drobný
Jozef Mičo
Vladimír Sahaj
Ľudmila Bačová

Emília Zámečníková
MUDr. Marta Zámečníková
Mária Balážová
Anna Štefanovičová
Jaroslav Štefanovič

75 rokov
Eugénia Popelušáková
Ján Podolan
Mgr. Michal Masár

80 rokov
Milan Černý
Emil Pastorek
Emília Turovská Mária Ferenčáková
Antonín Benešík Eva Martišová Mária Podolanová
85 rokov
Margita Zámečníková
Pavlína Podolanová
93 rokov Emília Brímusová

Odišli spomedzi nás...
Ladislav Kukuča - 67
Milan Malíček - 60
Viera Čičmanská - 69

Mgr. Lenka Mitanová – 47
Henrich Hogel – 73
Vladimír Popelušák - 69
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Privítanie nových občiankov a svadby na OcÚ Moravské Lieskové
zľava: Viktória Benovičová, Oliver Pavolka, Natália Hulmanová

zľava: Jakub Malíček, Adam Liška, Samuel Bušo, Lilly Jane Gardianová

Dňa 24.11.2015 (v Bratislave) sa zúčastnili starosta obce Róbert Palko a poslanec obecného
zastupiteľstva p. Marián Janiga, na pozvanie p. Akademika Profesora MUDr. Jána Štefanoviča
DrSc. rodáka a čestného občana obce Moravské Lieskové, na slávnostnom uvedení do života,
knihy o jeho živote. Na slávnosti sa zúčastnili prezident lekárskej komory MUDr. Marián
Kollár, riaditeľ Slovenskej akadémie vied Bratislava RNDr. Michal Dubovický, CSc. a
ďalší nemenej významní poprední slovenskí lekári. Na úvod uviedla hlásateľka STV Nora
Beňačková ďakovné slová p. Akademika Jána Štefanoviča, že si nesmierne váži prítomnosť
zástupcov jeho rodnej obce. Pán Akademik Štefanovič má 87r., je svetovo uznávaný mikrobiológ a imunológ, držiteľom viacerých vysokých ocenení za obrovské prínosy pre medicínu,
ale napriek svetovému uznaniu zostal skromným človekom s veľkým srdcom a ľudským
prístupom a ako povedal jeden z jeho kolegov, človek presiaknutý človečinou. Napriek tomu,
že v súčasnosti žije dlhodobo v Bratislave stále sa cíti byť hrdým Lieskovanom a netají sa, že
má Moravské Lieskové veľmi rád. Želáme mu veľa zdravia, šťastia, životnej energie pri jeho
stále aktívnom živote. Takýchto ľudí by sme si mali všetci brať za príklad.
-

Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.
Tešíte sa na prekvapenia pod vianočným stromčekom? Mnohí z nás pritom vzdychajú nad konvenčnou nutnosťou darovania,
ktorá sa aj u nás spojila s Vianocami. Nevieme si ich už predstaviť bez každoročného rituálu trpezlivého a precízneho balenia a
potom netrpezlivého očakávania, „čo priniesol Ježiško“.
A predsa patria Vianoce a darovanie nerozlučne spolu. Samotným a najväčším darom je Syn Boží – Pán Ježiš. Vianociam
porozumieť a správne ich svätiť znamená tento Dar prijať. Znamená to dať Pánu Bohu priestor vo svojom živote a tiež obdarovať
iných.
Kristus Pán neskoršie vyslovil vetu, ktorú síce nemáme zaznamenanú evanjelistami, ale ju vyslovil apoštol Pavel pri rozlúčke
v Miléte. Je základnou myšlienkou veriaceho kresťana, ale tiež každého, komu leží na srdci budúcnosť človečenstva, bez ohľadu na
to, aký má vzťah k viere. Znie: „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Sk 20, 35)
Na prvé počutie môžu tieto slová vzbudzovať nevôľu, či rozpaky. Mentalita ľudí je vo všeobecnosti orientovaná na prijímanie
darov, ako ich dávanie. Nedivme sa – je to v zhode s egom, ktoré stavia vlastnú osobu do stredobodu.
Ježiš Kristus ukazuje iný smer cesty. Ak chceš pravú, trvalú radosť, človeče, nie povrchnú a chvíľkovú, usiluj sa viacej dávať, buď
pripravený slúžiť nezištne, dobrovoľne, šľachetne a nie len hromadiť bezduché veci a inflačné peniaze bez hodnoty. Na túto hlbokú
pravdu poukazuje aj velikán svetovej literatúry J. W. Goethe: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet
dich von der anderen Lebenwesen, die wir kennen“ , teda „ušľachtilý buď človeče, nápomocný a dobrý, lebo to jediné ťa odlišuje
od ostatných tvorov, ktoré poznáme. “
Aké plytké, prázdne by bolo ľudstvo zajaté v primitívnom lakomstve, „skrblení“ farebných papierikov do ponožiek a strožliakov.
Treba sa nám neustále uberať tým smerom radosti, ktorý naznačil náš Spasiteľ: žiť život bez pretvárky a vypočítavosti, prinášať
úsmev ľuďom a svetu svojou veľkodušnosťou. Toľko dobra je na svete, no nikdy ho nie je dosť nato, aby odpovedalo na všetky
očakávania, nádeje ľudí, najmä tých, čo žijú v núdzi, čo trpia. Nezabúdajme, že hoci každý z nás je len kvapkou v mori, aj táto naša
maličkosť dáva zmysel, cenu životu a pocit užitočnosti.
Pripomeňme si to aj v týchto dňoch, viac ako romantických, kedy sa nám dostalo Daru nad všetky dary.
- Peter Maca, školský dekan Považského seniorátu ECAV a zborový farár

Kde sa vzala tradícia stavania betlehemov?
Každý rok sa počas Vianoc v našich chrámoch i domácnostiach objavujú betlehemy. Iste medzi neopakovateľné okamihy patrí,
keď sa doma každoročne oprášia a pod vianočný stromček umiestnia jasličky. Kde sa vzala táto tradícia, spojená s vianočným
časom?
Zvyk stavať v našich chrámoch či domácnostiach betlehem má súvis s úctou voči miestu narodenia Spasiteľa, ktorá je veľmi starobylá. Jej korene siahajú až ku životu sv. Hieronyma. On sa odobral v roku 385 z Ríma do Betlehema, kde žil v blízkosti betlehemskej
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jaskyne až do svojej smrti v roku 420. Tu, na mieste, kde sa narodil Pán Ježiš, vznikol tiež jeho preklad Svätého Písma do latinčiny
a väčšina jeho listov. V jednom z nich píše: “Kedykoľvek pohliadnem na miesto, kde sa narodil môj Spasiteľ, dávam sa s ním do
rozhovoru. Vravím mu: Ach, Pane Ježišu, v akých tvrdých jasliach tu ležíš pre moju spásu. Ako ti to mám oplatiť? A vtedy ako by
mi božské Dieťa vravelo: Nežiadam nič, iba aby si spieval Sláva Bohu na výsostiach...”
Jasle, v ktorých spočinul narodený Spasiteľ sveta, mali podľa Hieronyma vo veľkej úcte už prvý kresťania. Zbožná cisárovna sv.
Helena ich nechala umiestniť do striebornej schránky a v roku 642 boli prenesené do Ríma. Svoje miesto našli v podzemnej kaplnke
baziliky Sancta Maria Maggiore. Každoročne ich veriaci uctievali, keď boli počas Vianoc vystavené spolu s obrazom Ježiška na
slame.
Nadšeným ctiteľom božského Jezuliatka bol sv. František z Assisi. Uvádza sa, že na Vianoce roku 1223 vybudoval v lese blízko
Grecia chliev s jasľami, do ktorých položil na slamu sošku milostivého Jezuliatka. Ku jasliam priviedol aj živého vola a osla. Pri
jasličkách spolu so svojimi rehoľnými spolubratmi a ľuďmi zo širokého okolia slávili v noci narodenia Spasiteľa svätú omšu. Veľmi
skoro sa táto vianočná pobožnosť rozšírila aj do širšieho kresťanského sveta.
Zo začiatku bolo predstavenie vianočných jasieľ v chrámoch aj domácnostiach veľmi jednoduché v duchu zvyku sv. Františka.
Neskôr začali stredovekí umelci zobrazovať miesto narodenia Pána ako budovu, aby tak naznačili, že chliev v Betleheme bol vlastne
prvým kresťanským chrámom. Okrem znázornenia Jezuliatka, Panny Márie a sv. Jozefa sa začínajú pri jasličkách objavovať pastieri,
mladí i starí, anjel s nápisom “Sláva Bohu na výsostiach”, niekedy aj postavy prorokov Starého zákona. Na sviatok Zjavenia Pána
(Troch kráľov) doplnili jasličky postavy troch mudrcov, ktorých viedla hviezda do Betlehema.
Ľudová zbožnosť tiež často umiestňovala jasličky do panorámy národnej krajiny či mesta a pripojila aj postavy v národných krojoch,
aby sa znázornilo, že Kristus prišiel na tento svet pre ľudí celého sveta a všetkých národov.
- Eduard Lazo, farár

Zo života našich školákov...

Šarkaniáda v ZŠ

Každoročná šarkaniáda pripadla tento rok na pondelok 12.10. 2015. Počasie síce nebolo teplé a prehriate slniečkom, fúkal však
výborný vietor a tak šarkany lietali fantasticky, snáď najlepšie zo všetkých ročníkov. Za pomoci rodičov dostali deti šarkany do
vzduchu a ukázali nám ich v plnej letovej kráse s trepotajúcimi sa chvostami. Počas leteckej prehliadky vyhodnotila odborná porota
výstavu krásnych takmer 40 súťažných „svetlonosov“. Po pristátí všetkých účastníkov letovej ukážky šarkanov sme sa zahriali
teplým čajom a roztancovali sme celé nádvorie školy. Okrem toho si deti vyskúšali svoju silu pri preťahovaní lanom, trénovali svoje
hlávky pri skladaní puzzle a nechýbalo ani obľúbené maľovanie na tvár. Na chodbách školy súbežne prebiehala výstavka plodov
našich záhrad. Triedne diela hodnotili aj rodičia žiakov prostredníctvom ankety na webovej stránke školy. Jasní víťazi boli prváci.
V súťaži o najkrajšieho svetlonosa porota udelila 1. miesto za Domček baby Jagy Vladkovi Kušnierikovi, 2. miesto Lodi duchov
Matyášovi Paškovi a 3.miesto získal Martin Vavrinkovič za Mačku s myšami. Ocenených však bolo viacero modelov a všetky deti
dostali malú pozornosť na pamiatku.
Celou akciou nás sprevádzala pani riaditeľka a dievčatá: Evka Műllerová, Nikolka Černá, Monika Staňáková, Valika Palková,
Kristínka Rošková, Natálka Černá, Hanka a Natálka Staňákové. Za ich ochotu a pomoc pri príprave im veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujeme taktiež rodičom a tetám kuchárkam, ktorí deťom pripravili chutné občerstvenie. Všetci sme sa výborne zabavili a už sa
tešíme na ďalší ročník.
- Mgr. Andrea Sýkorová

Tradičné vianočné trhy v moravsko-lieskovskej škole

Sme radi, že okrem mnohých školských akcií sme aj v tomto
roku (4. decembra) uskutočnili tradičné vianočné trhy na pôde
našej školy. Celé vianočné popoludnie svojím programom
pod taktovkou mediálneho
krúžku otvorili naši prváci
aj starší žiaci a snažili sa
priblížiť podstatu
Vianoc, ktorou je radosť, láska
a svornosť medzi ľuďmi.
V toto popoludnie medzi nás
na pozvanie obecného úradu
zavítal aj sv. Mikuláš so svojím sprievodom a všetkým
moravskolieskovským
deťom rozdal mikulášsku
nádielku. Na trhoch sme
privítali mnohých predajcov
ručne zhotovených výrobkov
pre radosť našich návštevníkov, ale aj ich blízkych, ktorým mohli zakúpiť aspoň malý darček. Medzi predajcami boli najmä naši
žiaci, ktorí sami alebo za pomoci svojich rodinných príslušníkov

zhotovovali rozličné vianočné drobnosti ako vianočné ozdoby,
stromčeky šťastia, šperky, medovníčky, vianočné koláčiky, látkové bábiky či postavičky, a pod. Verejnosť si mohla „popásť
oči“ a nakupovať v približne
20-tich vianočných stánkoch.
Pre deti i dospelých bolo pripravené občerstvenie, deti
z krúžku ŠIK KUCHÁR/KA napiekli pre všetkých
hostí sladké medovníčky,
všade rozvoniavala výborná
vianočná kapustnica a zneli
tóny vianočných kolied.
V príjemnej predvianočnej
atmosfére sme sa aj takto
pripravovali na tie najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce.
Ďakujem všetkým našim žiakom aj zamestnancom, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľali na príprave školských vianočných
trhov a prispeli k tomu, aby sa táto niekoľkoročná predvianočná
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tradícia u nás zachovala. Samozrejme, ďakujem aj tým, ktorí pripravili alebo pomáhali pripravovať skutočne pekné výrobky, ktoré
boli na trhoch v ponuke. Vďaka patrí aj vám, ktorí ste nás podporili svojou účasťou. Veríme, že zúčastnení si odniesli so sebou nielen
pekné drobnosti, ale aj príjemné zážitky.

Všetci zamestnanci a žiaci Spojenej školy v Moravskom Lieskovom Vám prajeme pokojné a požehnané
vianočné sviatky, do nového roku zdravie, spokojnosť, šťastie a pohodu v kruhu svojich blízkych a aby ste
mali Vianoce počas celého roka, pretože tam, kde je láska, zdravie, pohoda, tam sú Vianoce.
- riaditeľka školy (Mgr. Jana Lacková) a žiačky z mediálneho krúžku

Zo života našich malých škôlkárov...
TEKVIČKOVÁ AKCIA
Príjemné popoludnie prežili detičky z MŠ
v stredu, 7. októbra na nádvorí svojej škôlky
spoločne s rodičmi a pani učiteľkami na milej
„tekvičkovej“ akcii. Hudba, smiech,ale najmä vyrezávanie všakovakých svetlonosov, strašidielok,
postavičiek, či lampášikov charakterizovali toto
októbrové popoludnie. Malé umelecké diela zdobili celé dva nasledujúce týždne vchod do MŠ.
V novembri mali deti okrem interaktívneho predstavenia „Červená čiaočka a vlk“
ešte jednu výnimočnú návštevu. Pozvanie prijala stomatologička Barbora Gulová.
Porozprávala deťom o dôležitosti ústnej hygieny. Deti si mohli na makete vyskúšať
ako sa správne majú o zúbky starať. Všetko bolo obohatené prezentáciou pre deti.

Zo svetlonosov mali radosť nielen detičky,
ale všetci návštevníci škôlky. Naozaj sa bolo
na čo pozerať.
Počas tejto milej akcie sa niektorí oslovení
oteckovia s vervou pustili do rýľovania,
aby tak malým škôlkarom pripravili kúsok
záhradky na jarné sadenie. Patrí im veľká
vďaka.

Sviatok sv. Mikuláša

Lampiónový sprievod
Už po tretíkrát sa v našej obci konal lampiónový sprievod. Pôvodne „škôlkárska“
akcia nadobudla tento rok väčší rozmer a do sprievodu sa 27. novembra 2015 mohol
pridať ktokoľvek, kto mal záujem. Sprievod mal štart pred obecným úradom. Deti si
pyšne niesli svoje lampióny a ich nadšená vrava nás utvrdila v tom, že takýchto akcií
pre deti nie je nikdy dosť. Úžasný pohľad na množstvo stúpajúcich svetielok tam
niekde ku hviezdam, v podobe balónov šťastia, si mohol vychutnať každý, komu sa
nelenilo v ten piatok k nám pripojiť. Deti mohli energiu, ktorá im ešte po prechádzke
zostala, vybiť pri tanci v Kultúrnom dome. Ďakujem patrí všetkým, ktorí pomohli.
Výťažok z predaja balónov šťastia bol použitý na zakúpenie hračiek do MŠ.

Vianočné trhy

Sviatok sv. Mikuláša pripadol tento rok na
nedeľu, preto do našej MŠ zavítal Mikuláš
so svojimi pomocníkmi už v piatok, 4. decembra. Detičky sa svedomito pripravili,
recitovali, spievali a nevedeli sa dočkať, či
sa aj im ujde nejaký balíček z toho veľkého
mikulášskeho koša. Nikto nebol sklamaný,
pretože naši škôlkari sú nielen šikovní, ale
najmä poslušní.

Vystúpenie na ozajstnom veľkom javisku si naši najmenší mohli vyskúšať v piatok,
11. decembra, keď svojím milým prejavom zahájili program 2. ročníka vianočných
trhov, ktoré sa konali v Kultúrnom dome. Tancovali, recitovali, spievali, hrali divadielko, no prosto predviedli program, ktorý bolo hodno obdivovať. A že zožali
aj patričný potlesk, o tom niet pochýb. Všetko zvládli výborne, ani trému nemali a to najmä vďaka svojim pani učiteľkám, ktorým
patrí veľké poďakovanie.

Pár dní pred zatvorením brán škôlky počas vianočných prázdnin pripravili ešte pani učiteľky pre všetky svoje deti a ich rodičov
vianočné tvorivé dielne. 17. decembra 2015 sa MŠ premenila na veľký ateliér, deti na malých umelcov a rodičia na ich pomocníkov.
Po vedením pani učiteliek nám pod rukami vznikali naozaj výnimočné diela. Teším sa, že množstvo nových aktivít nielen rozvíja
podnety našich detí, ale zároveň prispieva k užšej spolupráci MŠ a rodiny.
- Martina Pašková
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110 výročie Dobrovoľného hasičského zboru Moravské Lieskové
Človek a oheň, obec a požiarna ochrana,
hasiči a sv. Florián to sú spojenia, ktoré už
po niekoľko generácií patria k sebe. Veď
je naozaj ťažko predstaviť si spoločenstvo
obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví
a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek
dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a
spánok, pre pomoc druhým. Hasičská zbrojnica vždy dodávala sebavedomie občanom
obce v boji proti požiarom a živelným
pohromám.
V našej obci prvý hasičský zbor založili
v roku 1905, vlastnil jednoprúdovú ručnú
striekačku. Počas I. svetovej vojny mal zbor
prestávku (nie sú žiadne zmienky o zbore).
Po niekoľkých zmarených pokusoch bol dňa
7.11.1926 v obci znovu založený 25 členný
hasičský zbor, zakúpili hasičskú výstroj a
štvorkolesovú striekačku na jar roku 1927.
Do roku 1937 zbor zlikvidoval 27 požiarov
v obci. V roku 1941 mal zbor 27 členov a 10
sestier sanitárneho odboru. Po roku 1952 bola
činnosť zameraná hlavne na výcvik, po ktorom nasledovali súťaže družstiev. Dlhoročná
túžba členov sa splnila, keď bola v roku 1956
zboru odovzdaná motorová striekačka PS 8.
Činnosť v 60 rokoch oslabla a to hlavne
v poklese odborného výcviku a účasti na
súťažiach. K oživeniu zboru došlo v roku
1965 – 66 vybudovaním novej hasičskej
zbrojnice pri pálenici. V ďalších rokoch

potom nasledovali úspechy na súťažiach,
keď členovia zboru reprezentovali našu obec.
Organizovali aj vlastnú hasičskú súťaž o Putovný Podjavorinský pohár. V roku 1984 už
mal náš zbor 41 členov a 5 členiek.
Ďalší veľký útlm nás postihol koncom
90 rokov, spôsobený hlavne nedostatkom
mladých členov, ktorí by prevzali dlhodobú
aktívnu činnosť od svojich starších kolegov a
nedostatkom finančných prostriedkov na obnovu zastaralého materiálno-technického vybavenia, techniky a hasičskej zbrojnice. Náš
zbor opúšťalo šťastie a zostal nečinný.

Keď obec postihla v roku 1997 živelná
pohroma – veľká povodeň, tak ako býva zvykom, že ľudia sa v zlom zjednotia a pomáhajú
si, tak sa začal prebúdzať aj náš zbor počas
likvidácie jej následkov. Do roku 2000
sme získali veľa mladých nových členov a
začiatkom roku 2001 bolo zvolené oficiálne
nové vedenie hasičského zboru, čím sa obnovila v obci dlhodobá tradícia hasičstva.

Novozvolený veliteľ zboru – predseda DHZ
Bc. Radoslav Pavlík a veliteľ jednotky OHZ
Marián Janiga so svojím výborom zriadili
zásahovú jednotku a týmito skutočnosťami sa
odštartovala nová éra nášho zboru v obci. V
roku 2010 bolo podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom,
Obecnému hasičskému zboru slávnostne
odovzdané úplne nové hasičské auto IVECO
DAILY. Vozidlo je vybavené kompletne
technickými prostriedkami potrebnými k zásahovej činnosti a skvalitnilo činnosť nášho
zboru pri stále sa zvyšujúcich nárokoch.
Naša jednotka sa okrem zásahovej
činnosti, zúčastňuje pohárových súťaží a od
roku 2002 každý rok organizuje vlastnú súťaž
o putovný Podjavorinský pohár. Dobrovoľní
hasiči z našej obce si tento rok v septembri
pripomenuli 110 výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní niektorí členovia a funkcionári DHZ najmä udelením medaile za vernosť 40 r. Bušovi Miroslavovi a Sarkócimu Stanislavovi, 50 r.
Drobnému Jozefovi, 60 r. Sýkorovi Ivanovi.
Pre znižovanie škôd spôsobených požiarmi
je dôležitý včasný zásah, čoho základom
je dobrá fyzická a psychická pripravenosť
členov, kvalitná technika, ale hlavne ľudia,
ktorí to robia srdcom vo svojom voľnom
čase. Sme jedna veľká rodina a touto cestou
všetkým ďakujem.
- Bc. Radoslav Pavlík

Z činnosti TJ ISKRA Moravské Lieskové

PROJEKTY A CIELE

V sobotu 12.12.2015 sa naši najmladší futbalisti zúčastnili Turnaja prípraviek Vladimíra
Pavloviča v športovej hale Bošáca. Turnaj organizoval rozhodca Miroslav Kurnický
z Nového Mesta nad Váhom v spolupráci so zúčastnenými klubmi na počesť pamiatke
svojho kolegu rozhodcu a futbalistu Vladimíra Pavloviča z Hrádku, ktorý nás opustil vo
veku 60 rokov priamo počas rozhodovania futbalového zápasu v Bzinciach pod Javorinou
v septembri 2013.

V spolupráci s našou obcou sa
nám podarilo tento rok za jednou bránou postaviť ochrannú sieť
a máme pripravené rekonštrukcie
lavičiek. Ďakujeme našim obecným
predstaviteľom za podporu nášho futbalového oddielu TJ ISKRA Moravské
Lieskové a podieľaní sa na zveľaďovaní
nášho nielen futbalového ihriska,
ale športovo - kultúrneho stánku pre
všetkých obyvateľov. Sme presvedčení,
že práca s deťmi je správna voľba a
naša nielen futbalová budúcnosť, ktorú
ocenia i naši obyvatelia, rodičia a deti.
Hlavným cieľom nášho spoločného
futbalového oddielu TJ ISKRA Moravské Lieskové je futbalová výchova
detí,
spoločne sa zdokonaľovať,
učiť sa, vážiť si ľudí a jeden druhého
v najpopulárnejšej hre na svete futbale.
Taktiež tvoriť si pozitívny vzťah k našej
obci a ľuďom, ktorí nám toto všetko
umožňujú.
Ďakujeme všetkým členom TJ ISKRA,
sponzorom - prispievateľom 2% daní,
občanom, ktorí nás v týchto našich
cieľoch podporujú a pomáhajú.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá Hrádku, Bošáce, Trenčianskych Bohuslavíc, Nového Mesta
nad Váhom a Moravského Lieskového.
Naši chlapci sa po veľmi pekných vyrovnaných súbojoch s dvomi výhrami a dvomi prehrami umiestnili na 4. mieste. V celkovom hodnotení najlepších hráčov turnaja si náš
brankár Dominik Vrzala žiak druhého ročníka odniesol cenu za najlepšieho brankára.
Ďakujeme organizátorom a sponzorom za usporiadanie pekného športového podujatia
Naše mužstvá TJ ISKRA - prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci a muži majú za
sebou peknú a úspešnú jesennú časť súťaží.

Priebežné poradie
v tabuľkách
- prípravka 5. miesto, ml. žiaci
5. miesto, st. žiaci 6. miesto,
dorastenci 5. miesto a muži
4. miesto - kde strácame na 1.
miesto iba 4 body
Ďakujeme našim futbalistom
za reprezentáciu našej obce a
futbalového klubu TJ ISKRA
Moravské Lieskové.

Prípravka, Turnaj Bošáca, 12/12/2015, 4. miesto

-TJ ISKRA TÍM - “bavme sa spoločne futbalom”
- Ing. Milan Zámečník; www.TJISKRA.sk
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Vianoce v Moravskom Lieskovom krajšie ako nikdy predtým …
Už o pár dní nastane znova ten čarovný čas, to magické ticho, tá neopísateľná atmosféra Vianoc. Keď celá rodina zasadne za
jeden stôl a úžíva si spoločne tajomnú atmosféru Vianoc a to najkrajšie, čo je v nich ukryté. Je to obdobie pokoja, rodinnej pohody,
času, kedy sa zrazu všetko zastaví a kedy sú si zrazu ľudia bližšie jeden k druhému. A tento rok už prišli po druhýkrát Vianoce aj do
Moravského Lieskového - v podobe druhého ročníka Vianočných trhov v Moravskom Lieskovom.
Vianočné trhy vznikli ako spontánny sľub na predvoľebnom stretnutí v roku 2014, kedy sme si na seba zobrali neuveriteľný záväzok ich za necelý mesiac zorganizovať. Ale podarilo sa a v roku 2014 zožali veľký úspech. A tak sme si sľúbili, že z toho zvyku
spravíme tradíciu našej obce a posunieme ich v tomto roku ešte na vyššiu úroveň a ešte na väčší zážitok pre všetkých obyvateľov
obce. A tak začali prípravy na ďalšie Vianočné trhy v Moravskom Lieskovom, ktoré sa naplánovali na 11. a 12.decembra 2015
v Kultúrnom dome v Moravskom Lieskovom.
Každý kto miluje Vianoce bude súhlasiť,
že Vianočné trhy mali aj v dávnej minulosti, aj v súčasnosti, vždy neopakovateľnú
atmosféru. Preto ich už viaceré mestá a obce
od nepamäti organizujú. Určite mnohých
vás zamrzelo, keď ste sa v nejakom inom
meste alebo dedine takýchto trhov zúčastnili
a ste si kládli otázku: “ Prečo niečo takéto
nemôžeme mať aj doma v Lieskovom?
Prečo z takejto veľkej obce musíme za tým
cestovať ? “ Toto sme si často hovorili aj my
a verte, že nás to mrzelo rovnako ako vás. A preto sme sa rozhodli to jednoducho zmeniť. Nenariekať, prečo ich nemáme, ale si ich
jednoducho vytvoriť. A zase sa potvrdilo, že partia nadšencov a dobrovoľníkov s chuťou a entuziazmom dokáže aj bez množstva
peňazí a veľkej podpory urobiť veľké veci a niekedy aj zázraky. Romantika vianočných trhov na vidieku má skrátka niečo do seba.
Trhy otvoril v piatok 11.12. starosta obce Moravské Lieskové - Róbert Palko, kde
privítal množstvo prvých účastníkov a viac ako dve desiatky predajcov vo vianočných
stánkoch. Nechýbali medzi nimi vianočné dekorácie a ozdoby, vianočné pochutiny a
koláčiky, výborný vianočný punč a varené vínko, domáce zabíjačkové špeciality,
či voňavé vianočné oblátky a trubičky.
V kultúrnom programe počas prvého dňa sa
predstavili deti Spojenej školy v Moravskom Lieskovom, cimbalová muzika zo susednej obce Strání - Stýci ze Stráni, ktorí sprevádzali folklórny súbor Javorina. Účasť
počas prvého dňa bola obrovská a miestami sme sa
o náš kultúrny dom až obávali. Sobotný (12.12.)
kultúrny program odštartovalo hudobné zoskupenie Na plný dych, po ňom nasledoval miestny FS
Kasanka, ktorých neskôr vystriedali Harmonikári
zo Selca a druhý ročník Vianočných trhov bol ukončený skvelým večerným koncertom Tomáša
Bezdedu. Druhý deň účasť ešte viac prekročila očakávania a na koncert Tomáša bolo doslova “vypredané”. Zhasnuté svetlá, romanticky vyzdobené stánky, krásny takmer 7m vianočný
stromček, ligotavé žiarovky a krásne balady od Tomáša skutočne navodili neopakovateľnú
vianočnú atmosféru, z ktorej sme mali až mrazivé zimomriavky.
Vidieť tváre spokojných predajcov vo vianočných stánkoch, stovky spokojných
návštevníkov, ktorí neprichádzali len z našej obce, ale aj širokého okolia, bola najlepšia
odplata pre nás organizátorov. Vianoce sú predsa presne o tomto. Zastaviť sa, dať si
voňavý punč, dobrú kapustnicu, stretnúť priateľov, susedov, kamarátov, zabaviť sa
s nimi, prehodiť pár viet a užiť si neopakovateľnú vianočnú náladu a odniesť si domov
toho správneho vianočného ducha. A myslím, že toto všetko sa nám na trhoch podarilo
dokázať. Bola to veľkolepá akcia, možno najväčšsia za posledné roky v našom Lieskovom. Veľká priazeň, Vás návštevníkov, nám ukázala, že mala aj veľký zmysel.
Ďakujeme všetkým partnerom, ktorý nás podporili a vďaka ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť. Veľmi si vážíme vašu podporu,
bez nej by sa to nedalo. A ďakujeme všetkým, ktorý nám akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, aby sa táto úžasná akcia mohla
uskutočniť. A špeciálne ďakujem patrí najúžasnejšiemu organizačnému tímu, bez ktorého by náš predvolebný sľub nikdy nebol naplnený a ktorý mohol za to, že trhy vyzerali tak ako vyzerali.
Tešíme sa už teraz na vianočné trhy v Moravskom Lieskovom - 2016, ktoré veríme, že budú ešte lepšie a plné vianočných
prekvapení. Šťastné a veselé všetkým.

- Marián Zelko
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PREBUDENIE DOMÁCEJ KULTÚRY
Vidieť kultúrny dom do prasknutia
naplnený, počuť všetky generácie (nielen)
Lieskovanov tlieskať a výskať na podarenom koncerte, prijímať zaslúžené pochvaly a sčasti tiež lízať smotanu za iných...
Vianočné trhy 2015 boli pre nás všetkých
zážitkom. Poukázali na silné stránky aj
rezervy organizácie kultúry v Moravskom
Lieskovom, zároveň ale naznačili, prečo
sú práve kultúra a umenie aj pre našu malú
spoločnosť dôležité. Chlieb a hry, už od
staroveku. Narozdiel od gladiátorských
zápasov, ktoré zastupovali spomenuté
„hry” v antickom Ríme, akoby umenie
a kultúra v dnešnom ponímaní motivovali to dobré v nás, aby sa prejavilo. Nielen kvalitný koncert – emócie dokáže
v človeku vzbudiť aj silné divadelné predstavenie, filmové premietanie či výtvarné
dielo. V nasledujúcich rokoch sa možno
v Moravskom Lieskovom dočkáme aj ich.
Za prvý rok spoločného pôsobenia
nestihla Kultúrna komisia naplniť ani
zďaleka všetky plány, s ktorými do nej jednotliví členovia vstúpili. V každom z nás
šiestich bol na začiatku akýsi hnev a vzbura. Hnevali sme sa, že Moravské Lieskové
počas posledných rokov nenapĺňalo potenciál, ktorý má. Nenapĺňalo ho vlastne
v žiadnej oblasti, nielen v kultúre, my
sme sa ale vlastné schopnosti a skúsenosti
rozhodli zúročiť práve v nej. (Zvyšok, ako

verím, riešia povolanejší.) A hnevali sme
sa sčasti aj na seba, že sme sa na niečo podobné nepodujali už skôr, preto musíme
nadväzovať na tradíciu „odfláknutých“
podujatí, ich nízkeho počtu a nulového
zanietenia pre vec.
Práve zanietenie si pritom zaslúži samostatný odstavec. Na začiatku si každý
z nás definoval, s čím do „reforiem” v
lieskovskej kultúre vstupuje, a hoci semtam narážame na rozdielny vkus aj tendencie, všetci sme sa zhodli na princípe –
príspevku za pôsobenie v komisii sme sa
vzdali, podobne ako niektoré ďalšie komisie, aby sme obci ušetrili byrokraciu aj pár
drobných. Osobne som veľkým zástancom
teórie, že platiť za kultúru je normálne a
umelci za svoju prácu musia byť finančne
odmeňovaní, akonáhle je o ňu záujem.
Tiež platia dane, tiež živia rodiny a tiež
majú svoje miesto v spoločnosti. Chceme
ich, niekto nás predsa po večeroch musí
baviť a také bavenie si vyžaduje prípravu
aj istú formu námahy, ktorú nezvládne
každý, tobôž nie na lusknutie prstov.
Organizovať v Moravskom Lieskovom
kultúrne podujatia je ale pre mňa osobne
v prvom rade záľuba a voľnočasová aktivita. Práve preto jej môžem venovať
len toľko času, aby som v tom zvyšnom
zvládol zarábať na živobytie, podobne
ako všetci ostatní. Tento rok sa nám

Zájazd dôchodcov do Bratislavy
Dňa 19. novembra 2015 sa konal zájazd dôchodcov z Moravského Lieskového do Bratislavy. Plánovaná bola návšteva
NRSR a hradu.
Vedúci zájazdu bol pán Mesiarik, ktorý je asistentom pána poslanca Bublavého. Po kontrolovanom vstupe do budovy NRSR
nás privítala sprievodkyňa. Vo vstupnej časti sme si vypočuli jej
výklad o vzniku nášho štátneho znaku a zástavy, ale aj mnohých
iných historických súvislostiach.
Potom sme sa presunuli do kinosály parlamentu, kde s nami
besedoval pán Bublavý. Polovica účastníkov išla na balkón
rokovacej sály, druhá časť zostala a pokračovala v besede. Po
čase sme sa na rokovaní parlamentu vymenili a vypočuli si
príspevok pána poslanca Jariabka, týkajúci sa rozpočtu na rok
2016.
Sprievodkyňa nás potom previedla chodbami parlamentu, podala nám výklad o maliarskom diele Miloša Bazovského, ktoré
ich zdobí. Nasledovala prehliadka reprezentačných miestností
Bratislavského hradu. Zanietený bohatý výklad sprievodkyne o
jeho histórii sme si s veľkým záujmom a pozornosťou vypočuli.
Po obede v Záhorskej Bystrici pokračoval program prehliadkou
Eurovei. Domov sme odchádzali v podvečerných hodinách.
Ďakujeme za zájazd plný zaujímavých poznatkov. Veľmi radi
sme sa ho zúčastnili, bol to pre nás pekný darček.
- Anna Podhradská

do voľného času vošla spomienková
slávnosť oslobodenia obce, turistický pochod, MDD, dožinková slávnosť a pomoc
pri organizácii Vianočných trhov. Ako to
bude o rok, uvidíme.
Prečo nás také čosi napĺňa a baví?
Možno preto, že patríme ku generácii,
ktorá potrebuje stavať aj na iných hodnotách, než sú finančné. Možno vďaka
základu, ktorý sme dostali v detstve aj
v súvislosti s umením. Možno preto, že
sa nechceme hanbiť za miesto, odkiaľ
pochádzame a chceme sa aktívne podieľať
na jeho kultivovaní. Možno preto, lebo veríme, že lepšie sa môžeme mať len vďaka
spoločnému úsiliu. Kultúra má spájať...
a motivovať to dobré v nás, aby sa prejavilo. Aby sme sa učili oceniť, keď sa
niečo podarí, pochváliť, alebo aj prijímať
dobre mienené rady a konštruktívnu kritiku. Aby sme si našli spôsob, akým stavať
na užitočných tradíciách a akým sa vzdať
tých, ktoré nepreukázali životaschopnosť,
lipneme na nich len z lenivosti a brzdia
vývoj. Pôsobenie Kultúrnej komisie má
rezervy, na ktorých môže pracovať, a
práve s týmto predsavzatím vstupuje do
roku 2016, vďaka motivácii v podobe
Vašich pozitívnych ohlasov. Ďakujeme!
Ďakujeme, že nám pomáhate Moravské
Lieskové kultivovať kultúrou!
- Peter Gašparík

Mesiac úcty k starším
Plná sála Osvetového domu
v Moravskom Lieskovom taká bola účasť dôchodcov
našej obce nad 70 rokov.
Na posedenie a pobavenie
ich pozval pán starosta pán
Róbert Palko dňa 28. októbra.
Príjemné posedenie spestrili
programom žiaci Spojenej
školy v Moravskom Lieskovom, básňou pani riaditeľka
Lacková, prihovoril sa i pán
starosta.
Nasledovala družná debata
zúčastnených, prerušovaná
hudobným
programom
Zámeckej Žajglovky, ktorá
hrala do tanca aj na počúvanie.
Strávili sme príjemné
popoludnie, stretli sa mnohí,
ktorí už dávno nemali na to
príležitosť.
Ďakujeme

- Anna Podhradská

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

DECEMBER 2015

ROZHOVOR

13

SNÍVAM O TOM,
aby sme boli všetci zdraví
JARMILU HARGAŠOVÚ - LAJČÁKOVÚ

možno považovať aj za vianočné dieťa, narodila sa len jeden deň pre
Štedrým dňom - 23.decembra v Trenčíne. Väčšina z nás ju pozná
hlavne z televíznych obrazoviek ako úspešnú slovenskú moderátorku,
ale možno nie každý vie, že celú mladosť prežila v Moravskom
Lieskovom a je tak jedna z nás. Svoju kariéru začínala v denníku
Práca, neskôr prešla do Slovenského rozhlasu. Odtiaľ smerovali jej
kroky do Rock FM rádia a neskôr do rádia Okey. Bola prvou ženskou
športovou moderátorkou, keď začala moderovať športové spravodajstvo v televízií Markíza. Moderovala aj viaceré úspešné televízne
formáty ako talkshow Nočné lampy v TV Markíza, retroshow Hit
Storočia a následne Môj najmilší hit. Do septembra 2011 bola
moderátorkou Správ verejnoprávnej RTVS. V súčanosti moderuje
v RTVS Góly body sekundy. Je vydatá za ministra zahraničných
vecí SR Miroslava Lajčáka a má dve dcéry - Vanesu a Laru. O jej
moderátorskej kariére, deťoch, rodine, Vianociach a jej spomienkach
na Moravské Lieskové a detstvo prežité tu, sa s ňou v Bratislave
rozprával Marián Zelko.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce, aký k nim máte vzťah ?

Keďže som aj vianočné dieťa,
veľmi pozitívny. Na druhej strane je
predvianočné obdobie v mojom povolaní
to najhektickejšie. Už roky mám pocit,
že najdôležitejšie je, aby som to nejako
zvládla a do Vianoc nejako vydržala.
Denne spím maximálne päť hodín, preto
zúfalo čakám na oddych. Aj keď je pravda, že šport vysielame aj počas sviatkov.
Teda absolútny oddych to nebude. Teším
sa však na to, že sa všetci stretneme a
bude nás pri stole veľa. Lebo tak to má na
Vianoce byť.

Ste dlhodobo jedna z top moderátoriek Slovenska. Ako sa dievča z
relatívne malej dedinky môže dostať do
veľkého sveta showbiznisu? Aký je Váš
recept úspechu?

Keď som sa v tom čase hlásila na vysokú
školu, na žurnalistiku zobrali zo Slovenska 20 študentov. Všetci mi vraveli nemáš žiadnu šancu a predsa som sa do
školy dostala. Neskôr mi v STV hovorili,
že žena nikdy nemôže moderovať šport o pár rokov sa to stalo. Nikdy nič nie je
vopred stratené, treba bojovať a pracovať
na sebe, aj keď na úspech niekedy treba čakať roky. Aspoň si ho potom viac
vážime.

Ste skôr typ, ktorý má darčeky už nakúpené v septembri alebo skôr na poslednú chvíľu ešte obháňate nakúpné
strediská?

Máte dve krásne dcéry, staršiu
Vanesu a mladšiu Laru. Budú Vás
nasledovať a tiež sa z nich stanú moderátorky alebo majú iné ambície?

Určite nie. Ja som bola pre ne skôr
odstrašujúci príklad. Ony totiž vedia, čo
všetko sa skrýva za tým pozlátkom. Vedia, koľko hodín presedím pri počítači
nad scenármi, koľko sa musím učiť texty
naspamäť, koľko sa nacestujem a ako sa
cítim, keď prichádzam domov o štvrtej
nadránom a potom o šiestej vstávam a
veziem ich do školy. Museli si zvyknúť na
to, že sú večer samé doma, že do práce sa
chodí aj cez víkend a niekedy aj na Vianoce či na Silvestra.
Čo bolo Vaším snom v časoch detských a bezstarostných? Pohybovali
sa tieto sny okolo televízie? Boli ste
ako dieťa kultúrne činná?

Párkrát sa mi podarilo nakúpiť niečo už
v predstihu. Ale väčšinou sa naháňam aj
tak na poslednú chvíľu.
Ako si spomínate na Vianoce, keď ste
ich este ako dieta prezivali v Moravskom Lieskovom?

Ako na najkrajšie. Vyrastala som Zajavorom. Tam nikdy nebola núdza o sneh, ani
u nás na Brestovom. Po večeri sme sa išli
sánkovať. Darčekov nikdy nebolo veľa,
takže som dostala nejaký pulóvrik a jednu - dve knihy. Najviac mi bolo ľúto, že
som ich mala už na druhý deň prečítané.
Ale pamätám si, ako sme raz dostali lyže.
Vôbec sme to so sestrou nečakali, skoro
sme odpadli od šťastia...

la, aj keby mi zaviazali oči. A čím som
staršia, tým mi viac chýba.

Vďaka diplomatickým povinnostiam
manžela ste nedávno žili nejakú dobu
v Bruseli, dlhodobo žijete v Bratislave,
narodili ste sa v Moravskom Lieskovom, pravdepodobne veľa cestujete…
Kde sa cítite najviac doma? Čo pre Vás
znamená domov ?

Žila som aj v Belehrade a precestovala
kus sveta, ale doma bude vždy Zajavorom
a na Brestovom. Tú vôňu by som spozna-

Spočiatku sme hlavne nemali televízor! Ale keď ho dedko kúpil, pamätám si, že som často pozerala hokej a
krasokurčuľovanie. Vtedy totiž hviezdil
Ondrej Nepela. Snívala som o tom, že raz
aj ja budem za športom cestovať po svete
ako Karol Polák. V škole som recitovala,
moderovala som rôzne estrády a chodila
som recitovať na občianske svadby a
pohreby...
Napriek tomu, čo ste v živote
dosiahla a máte šťastnú rodinu, máte
ešte nejaké nesplnené sny ?
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Snívam o tom, aby sme boli všetci
zdraví. To vôbec nie je fráza. Aby sme
boli častejšie spolu a mali čas jeden pre
druhého. U náš každá spoločne prežitá
chvíľa je sviatok.

Navštevujete svoju rodinu v Moravskom Lieskovom? Chodievate sem?

Cez média Vás pozorujeme už
niekoľko x rokov, ale nám divákom sa
zdá, že sa vôbec nemeníte. Dokonca
mladnete. Čím to je?

Máte doma v Lieskovom nejaké
miesto, ktoré máte špeciálne rada alebo ktoré by ste rada znova navštívila/
videla?

do vynikajúcej školy, na ktorú spomínam
s láskou. Stretla som vynikajúcich
učiteľov, spolužiakov, kamarátov. S partiou sme trávili čas v klube mládeže, na
dedinských zábavách. Nech by ma život
zaviedol kamkoľvek, tieto spomienky mi
nikto nikdy nezoberie.

To ste mi polichotili, ďakujem. Mením sa,
roky pribúdajú. Snažím sa usmievať sa na
svet, prinášať ľuďom pozitívny pocit. Hovorí sa, že po 30-tke človek vyzerá tak,
ako si zaslúži, ja sa už blížim k 50-tke:))
Zásadne nerobím nič proti prírode, budem
sa snažiť hrdo existovať aj so svojimi
vráskami.
Voľného času asi pri Vašej a
manželovej
vyťaženosti
nemáte
nazvyš, ale predsa len...Čo robíte, keď
nepracujete ?

Tie chvíle sú zriedkavé. Prechádzame sa
po lese. Niekedy aj v noci. Aby sme sa
nadýchali čerstvého vzduchu, ktorý nám
chýba.

Samozrejme, áno, ale nie toľko, koľko by
som chcela. Radšej sa nepýtajte mojich
rodičov, určite by sa posťažovali:))

Určite už spomínaná osada Zajavorom,
kde som na samote prežila prvé roky
svojho života. Naučili ma, že všetko si
treba tvrdo oddrieť a že človek nič nedostane zadarmo. Naučili ma vzťahu k pôde.
Z toho čerpám celý život. Viem, kde mám
korene a viem, že ma tu čakajú ľudia, na
ktorých sa môžem spoľahnúť za každých
okolností.
Aká je Vaša najkrajšia spomienka na
Moravské Lieskové?

Je ich veľa. Ťažko povedať jednu. To by
nebolo spravodlivé. Mala som úžasných
starých rodičov a mám skvelých rodičov,
ktorých si nesmierne vážim. Chodila som

Jedna naša obyvateľka nedávno
povedala, že možno raz prvá dáma
Slovenska bude z Moravského Lieskového. Vedeli by ste si predstaviť byť
prvou dámou Slovenska ?

/smiech/ Pekne ju pozdravujem. Nechcem
si nič predstavovať. Všetko je tak, ako má
byť.
Čo by ste popriali čitateľom Moravskolieskovského Hlásnika?

Predovšetkým zdravie. Krásne, pokojné
Vianoce, aby si užili aspoň chvíľku pohody bez stresu a naháňania sa. Vážme
si to, čo máme, užívajme si čas s našimi
blízkymi, lebo to, že ich máme, vôbec nie
je samozrejmosť.
- pripravil Marián Zelko

Ako vyzerali VIANOCE v minulosti

Zas se k nám blíží Vánoce,
nejhezčí svátky v každém roce.
Zas budou Betlémy v každém kostele,
lidé si budou přát “šťastné a veselé!”
Na dveře věší se adventní věnečky,
odevšad zaznějí vánoční zvonečky.
Z výkladních skříní Santa Klaus nám mává,
tradiční Ježíšek už to u nás vzdává.
V rádiích hrají se už jenom koledy,
blízcí si po roce pošlou zas pohledy.
/Aspoň teda ti, co mobily nemají,
ostatní píší SMS a nebo volají/.
Navštívit rodinu? Na to čas není.
Vždyť je moc práce, to je snad k pochopení.
Všichni jsou nervózní, neví co dřív si přát.
Další zas váhají, co svým blízkým dát...
Takhle to vypadá v dnešní moderní době.
Vánoce nás oddelují, netáhnou nás k sobě.
A tak se ptám, kde je láska, mír a klid?
Vždyť o tomhle mají vánoční svátky být!
Nebylo by lepší se všem zmatkům jen smát
a raději být s těmi, co má člověk rád???
Zazpívejte si spolu koledu,
šťastné a veselé vám přeju.

VIANOČNÉ PRIANIE

(síce česky, no zrozumiteľné, pravdivé a na
zamyslenie, pozn. red.)

Pres lieskovskí kostelíček, prelecel tam andelíček,
a zvestuval šetkím nám, narodzil sa Kristus Pán.
Ftáčkové tam ščebotali, aj hrdlički hrkútali,
aby šecci vedzeli, že on leží v maštali.
(lieskovská koleda)
Vianoce nášho detstva boli krásne! V porovnaní s tými dnešnými boli hlavne mrazivé a zasnežené.
Javorina rozložila mäkučký biely plášťa zahalila ním celú dolinu. Zo striech domčekov viseli
ľadové cencúle akoby vytvarované z kryštálu. Menšie, väčšie, až po tie najdrobnejšie, jeden
krajší ako druhý.
Už pred samotnými sviatkami dýchala krajina tichom a všade bolo cítiť predvianočnú atmosféru. Tento velebný pokoj prerušovalo vržďanie snehu pod náhliacimi sa krokmi zababušených
postáv, alebo krik šantiacich detí. Často sa pridal ešte pôvabný zvuk hrkálok. To vyzváňali
zvončeky na šijach bujných koní, zapriahnutých do saní, čo prebehli dolinou so svojimi pánmi
za povinnosťami.
Štedrý deň bol dňom prípravy na nastávajúce sviatky: V sedliackych domoch museli muži
nachystať dostatok dreva na kúrenie, krmiva pre statok, aby sviatočné dni nerušili žiadnou
veľkou prácou. V kuchyni mali plné ruky práce zase ženy. Okrem iného museli napiecť veľa
tradičných koláčov, aby vystačili na celé sviatky a samozrejme aj pre „koledášov:“
Zdobenie malej jedličky sme mali na starosti my, deti. Zo škatúľ sme vyberali sklené ozdoby
rôznych tvarov: domčeky, hviezdičky, vtáčiky s chvostíkmi. Boli tam aj ozdoby v podobe hrozna,
orechov, čertov, Mikulášov i anjeličkov s krídlami. Potom prišli na rad obyčajné fondánové
salónky. V časoch nedostatku počas vojny sme ich robili my, deti. Nastrihané papieriky sme
plnili kockami cukru, alebo domácimi karamelovými cukríkmi. Často to boli i kocky zo suchého chleba. Potom sme pomocou špendlíkov pripevnili na konce vetvičiek farebné sviečky
a na všetku tú nádheru sme ponaťahovali kupované „šíkovice“, alebo doma vyrábané reťaze z
kúskov ražnej slamy s pestrofarebnými papierikmi. A nakoniec sme stromček potiahli jemnými
vlnitými „Ježiškovými vláskami“ a radosti nebolo konca kraja.
V niektorých prípadoch sa jedlička pripevňovala na strop na stolom.
Štedrý deň bol pôstny a dodržiavali sa i mnohé zvyky: Dievčatá zamietli izbu od dvier smerom
ku stredu, aby nevymietli majetok. Smeti zhrnuli na lopatku a vybehli s ňou na ulicu. Verili, že z
tej strany, odkiaľ sa ozve štekot psa, prídu pytači.
Takisto sa každý v tento deň usiloval vyhnúť zvade, mrzutosti, kriku, plaču, lebo by ho sprevádzali po celý nasledujúci rok.
Štedrý večer sa u evanjelikov začal bohoslužbami. V preplnených a rozžiarených kostoloch

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

DECEMBER 2015

sme aj my deti zároveň s dospelými z plného hrdla spievali: „Narodil s Kristus Pán,
veseľme sa!“
Na ceste z kostola nás pozdravovali v oknách za odostretými záclonami
stromčeky so zapálenými sviečkami a prskavkami. Bolo to ako v krásnej rozprávke.
Pod stromčekom sme nenašli žiadne veľké
darčeky, iba ak čokoládu alebo cukríky, ale
i z toho mála sme sa tešili.
Po zotmení sa najprv nakŕmil dobytok. Na
stôl a na lavice gazda rozložil seno. Gazdiná
položila na stôl slamenicu so zrnom, ovocím a inými plodinami, ktoré
sa urodili, čo malo zaručiť hojnosť aj v budúcom roku. Do všetkých
kútov gazda rozhodil orechy so slovami: Radujte sa, kúti, Vánoce idú!“
K tradičnej večeri patrila „kvaková“ polievka maslom zapražená,
hubová omáčka so sušenými slivkami, makové „pupáky“, či iné pochutiny. Večera sa začala zapálením sviečky, zaspievaním vianočnej piesne
a vianočným vinšom:
„Vinšujem vám v títo nastávajúce svátky,
abi vám Pán Boh dal ščascjé, zdravjé a šetko,
čo si od neho žádame a po smrci královstvo nebeské,
abi sme dosáhnút móhli.“
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Následne sa spravil na čelo medom krížik
ako ochrana proti všetkému zlému.
Počas večere sa veštilo. Napríklad sa aj
predpovedal osud podľa rozkrojeného
jablka či rozbitého orecha, alebo sa sledoval plameň sviečky - ku komu sa nakláňal,
ten mal do roka zomrieť. No nie každý
tomu veril.
Vo vykúrenej izbe rodina večer modlitbou
a spevom vianočných piesní vítala sviatky
pokoja a lásky. Túto atmosféru onedlho
prerušil dupot nôh pod oknami alebo pri

dverách a zaznel spev:
„Na Vánoce na tí hodi, zamrzali blatá, vodi, len tá jedna nezamrzla,
dze Mária sina okúpala.“
To prišli zakoledovať a zavinšovať deti i dospelí z cigánskej osady.
Dostali za to nádielku: koláče, ovocie a niekde i peniaze.
Pravdaže v domácnostiach poznačených nedostatkom boli sviatky
skromnejšie, ba i celkom chudobné. Ale aj tak všade vládol pokoj a
dobrá vôľa. Všetci sa náhlili do kostolov za hlaholu zvonov, ktoré oznamovali, že nadišiel čas Vianoc.
- Elena Drobná
Zdroje:
Elena Drobná. Spomienky ožili, s. 21-22
Obecný úrad Moravské Lieskové. Moravské Lieskové 1398-1998, s. 208-209

“Ťažko vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch bolesti,
čo k hrobu chodíme. Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ho mal rád, nemôže zabudnúť.”

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Dňa 15.12.2015 sme si pripomenuli 15.výročie
tragickej smrti nášho milovaného syna ADRIANA
ZELKU. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, súrodenci
a ostatná rodina.
„Mal nás všetkých rád a chcel žiť, ale prišla chvíľa,
keď nás musel opustiť.”
Dňa 5.12. 2015 sme si spomenuli na 5. výročie, čo nás
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
VILIAM KUCEK
z Moravského Lieskového.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
“Čas plynie, spomienky v srdci bolia a zabudnúť mi
nedovolia. Osud mi nedoprial s Tebou byť, no v mojom
srdci budeš stále žiť.”

Priskoro zhasol plamienok Tvojho života, ktorý
však hrial a tešil všade, kde si sa pohla milá,
dobrá a pracovitá LENKA MITANOVÁ.

Dňa 23.1. 2016 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
PAVEL KUCEK.

Vo veku 47 rokov si navždy odišla od
všetkých, ktorí Ťa mali radi. Smrť Ťa vytrhla od
manžela, detí, rodičov, súrodencov, príbuzných,
kolegov zo školy, kamarátov a od Tvojich
školských detí.
Ďakujeme všetkým, ktorí Ti pomáhali pri
prekonávaní najťažšieho obdobia v živote.
Všetkým príbuzným, lekárom, kolegom
v škole i priateľkám, ako i pracovníkom Domu
opatrovateľskej služby v Moravskom Lieskovom, všetkým susedom a známym, ktorí Ťa
prišli odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký
žiaľ.

S nekonečnou láskou a úctou spomína priateľka Marta
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Vás mal rád, nevie zabudnúť.
16.11. 2015 a 6.2. 2016 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustili naši drahí rodičia
JURAJ A MÁRIA ADAMOVIČOVÍ
S láskou a úctou spomína dcéra Elena
s rodinou.
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Daňové priznanie k miestnym daniam –
poznačte si dátum 1.2.2016
Keďže posledný januárový deň v roku 2016 pripadne na
nedeľu, termín na podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2016 je posunutý na pondelok 1. februára 2016.
Daňové priznanie podáva osoba, ktorej daňová povinnosť
vznikla a prvýkrát - stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom prvej nehnuteľnosti. Osoba, ktorá
v minulosti daňové priznanie podávala a nastanú u nej zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru, alebo u ktorej zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti,
podáva čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len
príslušné zmeny. Osoba, ktorá si chce uplatniť právo na oslobodenie v zmysle VZN obce o miestnych daniach vypĺňa
v daňovom priznaní prílohu k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa §17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004
Z.z. miestnych daniach. Povinnosť podať daňové priznanie nenastáva, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa
§17 ods. 1 písm. a) a b). zákona o miestnych daniach.
Tlačivo daňového priznania nájdete na www.finance.
gov.sk v časti Vzory tlačív, na webovej stránke obce, ale
môžete si ho vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.
- Ing. Martina Švehlová Juríková

Silvestrovký beh medzi mostami - jubilejný 50. ročník sa uskutoční
v stredu 30. decembra na Kolonádovom moste v Piešťanoch po
15. hodine.
Pripravené sú 4 disciplíny: Pre žiacke kategórie 1,
5 km, pre dorastencov, dorastenky a ženy 2,5 km,
tradičný furmanský beh bez rozlíšenia veku a pohlavia s dĺžkou 5 km a pre mužov je pripravená 10 km
trať. Po preteku máte ešte šancu vyhrať hodnotné
ceny v tombole. Prihlásiť sa možno online aj priamo
na mieste a ukončiť tak tento rok s dobrým pocitom,
že ste spravili niečo pre svoju kondíciu.
- Monika Kusendová

Obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 91/2015 schválilo zámer obce prenajať
nebytový priestor vo vlastníctve obce –
Zdravotné stredisko -

stomatologická ambulacia

pani MDDr. Barbore Gulovej
Ak všetko vyjde tak ako má a
nenastanú žiadne
nepredpokladané problémy,
ambulancia bude otvorená

k 1.3. 2016.

Kozmetický salón - pedikúra
JANKA

Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 10

(oproti Šmolkosadom, v budove nad parkoviskom)

PONÚKAME:
Kompletné ošetrenia všetkých druhov pleti
Ošetrenia očného okolia
Objednávky:
Líčenie
Depilácie
0907 56 56 47
Pedikúra
Wellness pedikúra
Pedikúra aj k Vám domov
Týždenné akcie
Zákaznícke karty s bonusmi
Darčekové poukážky
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