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Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle, prežite
ich v láske, šťastí a v harmónii. Nie sú dôležité
dary, len nech sa vám vždy dobre darí. Nielen
teraz, ale stále, majte vždy usmiate tváre.
Nielen v tejto svätej chvíli, nech je k vám
Ježiško milý. Dary Božej milosti nech vás
po celý rok chránia, nech vám dá Boh
v Novom roku sťastie, radosť, lásku, smiech,
veľa Božieho požehnania.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok
prajeme Lieskovania!
Zdroj: www.onegreenwayboston.com

Moravskolieskovský
foromaratón - finále
S nápadom usporiadať fotografickú súťaž prišla redakcia
Moravskolieskovského Hlásnika na sklonku minulého
roka. Naša obec patrí medzi
najväčšie v kraji, ..
Strana 12

MORAVSKOLIESKOVSKÉ
VIANOČNÉ TRHY

Moravskolieskovské
VIANOČNÉ TRHY

15. - 16. december 2017
Kultúrny dom, Moravské Lieskové

Pripravte sa na štvrtý ročník
obľúbeného podujatia s našou
odnímateľnou prílohou, ktorá
ponúka prehľad o vystúpeniach,
predávanom tovare i novinkách na
tohtoročných vianočných trhoch!
Strana 10-11

2

EDITORIÁL

DECEMBER 2017

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Ďalší rok na konci
a pred nami okrem vianočných trhov aj jeho rekapitulácia. Možno ani sami nevieme, prečo sa práve na prelome rokov pozeráme späť
častejšie než obyčajne, ale deje sa tak. Sumarizujeme, hodnotíme, dávame si nové (alebo obnovené) predsavzatia.
Hodnotia a plánujú aj moravskolieskovskí poslanci, poslankyne a starosta v tomto čísle Hlásnika. Niet pochýb o tom, že obec prechádza zmenami - niektoré sú viditeľné, iné menej, ale dejú sa. Vývoj často neregistrujeme aj preto, že nám jeho predmet nebije do
očí. Poznáte históriu lieskovského hokeja? Prečítajte si o nej na našich stranách! Spoznajte tradičné Vianoce nášho kraja a porovnajte
ich s tými, ktoré spolutvoria aj Moravskolieskovské vianočné trhy! Zistite, čo nové v našom kultúrnom, školskom, či športovom
živote!
Vianoce sú obdobím rekapitulácie, spomínania na to dobré i zlé, poučenia sa z vlastných úspechov a chýb. Čo bolo dobré, nech sa v
budúcom roku zopakuje, čo bolo zlé, nech sa polepší. Polepšime spoločne Moravské Lieskové a samých seba - dajme si predsavzatie
urobiť pre spoločné dobro denne aspoň jedinú vec. Pri počte Lieskovanov a Lieskovaniek je to vyše 2500 dobrých činov na dennej
báze. Nestojí nám to za to? ;)
-

Plánované kultúrne podujatia v roku 2018

Kultúrne podujatia v okolí

JANUÁR
Školský ples

22. 12. 2017, 18:00, Hluk (Sportovní hala)
Vánoční koncert manželů Řihákových s orchestrem

FEBRUÁR

Manželia Říhakoví spolu s výborným klaviristom a dirigentom
Martinom Procházkom pripravili pestrý vianočný koncert.

Maškarný bál s pochovávaním basy

26. 12. 2017, 19:00 hod., Kálnica (KD Kálnica)
Tradičná Štefanská zábava

Noc s Andersenom pre 1. stupeň ZŠ

MAREC
APRÍL

Do tanca bude hrať DUO SONET. Vstupné 5 EUR.

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce
Jarné upratovanie
Stavanie májov
Veľkonočná kvapka krvi

26. 12. 2017, 16:30 hod.,VELEHRAD (Bazilika)
Svatoštěpánský koncert - Hradišťan
Vstupné v predpredaji: 250,- Kč

MÁJ

30. 12. 2017, od 8:00, Vrbové (Kúria M. Beňovského)
12. ročník - Šachový turnaj Karola Slováka

Nepoznané Lieskové – 4. turistický pochod
Oslavy Dňa matiek

Štartovné 3 €, zahrnuté je občerstvenie. Hlásiť sa môžete na adrese
michalpodjavorinsky@gmail.com.

JÚN
Deň detí
Jánske ohne
Festival dychových hudieb Na plný dych

6. 1. 2018, 18:00 hod., Čachtice (obecná sála)
3. Reprezentačný ples obce Čachtice

Hudobní hostia: Júlia Vlčková a Trnafská cimbálovka. Hudba večera:
4others. Cena lístka 30 EUR.

17. 1. 2018, 20:00 hod., Nové Mesto nad Váhom (Blue Note)
Cigánski diabli
20. 1. 2018, 19:30 hod., Podolie Kultúrny dom)
14. Fašiangový školský ples
Do tanca hrá skupina TENOR a Trnafská cimbálovka.
Cena lístka je 21 EUR.

3. 3. 2018, Hluk (Sportovní hala)
X. Vinařský ples

AUGUST
Dožinková slávnosť
Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci

SEPTEMBER
Moravskolieskovský kotlík

OKTÓBER
Oslavy výročia konca 1. svetovej vojny a založenia ČSR
Úcta k starším
Lampiónový sprievod

DECEMBER
Stretnutie s Mikulášom
Mikulášska kvapka krvi

Porgram plesu sa ešte pripravuje

ZAUJÍMAVOSŤ...
5 zaujímavostí o advente
1. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia (Rímska ríša, Španielsko).
2. Rímsky pápež Gregor Veľký stanovil advent na 4 týždne, symbolizujúce 4000 rokov,
na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva pred Kristom.
3. Bolo to obdobie takzvaného „malého pôstu“ a zákazu zábav či svadieb.
4. Na Luciu (13.12.) sa okrem iného nikomu nič nepožičiavalo a do domu nevpustili nikoho cudzieho.
5. Kedysi sa vianočný stromček zdobil dekoráciami zo slamy, jabĺčkami, medovníkmi, neskôr orechmi či cukrom v staniole.

				

- Monika Kusendová
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STAROSTA PRE VÁS

Vianočná spoveď pána starostu po 3 rokoch pôsobenia vo funkcii
Pán starosta, 3 roky vo vedení obce sú
za Vami, 1 rok pre Vami. Ako hodnotíte
doterajšie obdobie?

V prvom rade sa mi ani nechce uveriť, že
nám začína štvrtý, posledný rok volebného obdobia! Čo sa týka hodnotenia
môjho doterajšieho funkčného pôsobenia, tak myslím, možno na dvojku by to
mohlo byť. Veci sa pohli dopredu, no musím poznamenať, že je to v prvom rade
zásluha kolektívnej práce, poslancov,
obecného úradu a možno aj trocha šťastia.
Mňa práca starostu profesne napĺňa a ako
každá činnosť, ktorú robíme prirodzene s
radosťou, prináša ovocie.
Podarilo sa Vám presadiť viacero
rozvojových projektov. Čo z toho bolo
najťažšie a čo Vás najviac potešilo?

Najťažší bol samotný začiatok, snažil som
sa od niečoho odraziť, hľadať pozitíva
vo veciach, s ktorými som sa zoznamoval a namiesto toho prichádzala jedna
nepríjemná skutočnosť za druhou. Rôzne
rozvojové projekty boli spracované, obec
mala v nich vložený veľký finančný kapitál a nebolo jednoduché rozhodnúť
sa o ich možnej realizovateľnosti alebo
potrebe začať odznovu. Najviac ma teší,
že sa rozbehlo viacero projektov, ktoré
sa podarilo dokončiť alebo sa na nich
úspešne pracuje.
Koľko trpezlivosti budú občania ešte
potrebovať pri jazdení po rozkopaných
cestách?

Viem, bude to znieť trocha alibisticky,
ale Moravské Lieskové je do vydania
kolaudačného rozhodnutia na všetkých
úsekoch výstavby kanalizácie vedené ako
stavba. Momentálny termín ukončenia
prác je 03/2019. Z toho vyplýva, že do
začiatku budúcej zimy musia byť povrchy
vozoviek opravené.
Podarilo sa Vám doteraz odstrániť
niekoľko starých schátralých budov,
ktoré boli hanbou Moravského Lieskového. Mienite v tom ešte pokračovať?

V doterajších prípadoch sa jednalo hlavne
o budovy bez priamej majetkovej správy,
verejne ohrozujúce stavby a budovy
nachádzajúce sa na strategicky významnom mieste pre obec. Súčasťou rozvojového plánu je aj predpoklad sanácie
ďalších budov. Rád využijem tento
priestor a apelujem aj na spoluobčanov,

ktorí vlastnia nehnuteľnosti zle pôsobiace obrazu obce, aby venovali možno
len trocha fyzickej práce, finančných
prostriedkov a aj stará budova môže
pôsobiť prirodzene.
V Moravskom Lieskovom je veľa
starých neobývaných budov a zanedbaných neudržovaných záhrad. Táto
ľahostajnosť k majetku znepríjemňuje
mnohým našim občanom život. Máte
nejaký recept, čo sa s tým dá robiť?
Napr. vyššie dane a pod?

Na komisiách sme sa touto otázkou veľmi
citlivo zaoberali, prijali sa kroky pri
zmene sadzby dane z nehnuteľnosti, ale
sme obmedzovaní zákonom. V prípade
stavieb verejne ohrozujúcich je povinná
obec zo zákona priamo konať na náprave
stavu. Registrujem pripravované zmeny
legislatívy, spojené s prenosom ďalších
kompetencií na obce v danej sfére a verím, že nám pomôžu rozviazať ruky.
Za 3 roky ste už urobili podstatne viac,
ako Vaši predchodcovia za 3-4 volebné
obdobia. Prečo to teraz ide a predtým
to nešlo?

Neviem, nehodnotím prácu iných, snažím
sa poučiť a vyvarovať podobným chybám.
Urobili sa aj v minulých obdobiach dobré
veci a každá doba je iná, možno okolnosti, ekonomická situácia. Pri každej aktivite prirodzene môže dôjsť k odchýlke,
chybe, zlému kroku, podstatné je poučiť
sa a nedopustiť, aby dôsledky predbehli
úspech. Prešiel som pred mojím nástupom
do funkcie určitými fázami, kde som nazbieral skúsenosti, po ktorých bolo treba
len tvrdo pracovať a hlavne sa obklopiť
správnymi ľuďmi.
Čím pozitívnym nás chcete ešte
prekvapiť v posledný rok Vášho
funkčného obdobia?

Čaká nás náročný rok. V prvom rade treba pokračovať na budovaní kanalizácie
a následnej oprave ciest. Plánujú sa v
nasledovnom roku aj také ,,menšie“
aktivity, ako je výstavba chodníka od
ZUŠ po ZŠ, vybudovanie dvoch autobusových zastávok, parkoviska pred
základnou školou. Čakáme na získanie
dotácie na rekonštrukciu materskej školy,
naštartovanie rekonštrukcie kultúrneho
domu, príprava projektu na úpravu centra
v oblasti zdravotného strediska a obecného úradu. Neviem, či bude mať rok

opäť 365 dní, ale asi stačí...
Veľa občanov je už teraz zvedavých, či
budete kandidovať aj v budúcoročných
komunálnych voľbách (11/2018). Ste už
rozhodnutý?

Som človek, ktorý má vo veciach jasno
a myslím, že ešte minimálne jedenkrát to
ešte skúsim. Rok je však dlhá doba, môže
sa čokoľvek zmeniť, ale nateraz áno.
Moravské Lieskové sa stalo v širokom
okolí populárne o.i. aj vianočnými trhmi. Latka je postavená vysoko. Myslíte, že tento trend bude pokračovať
aj po budúcich komunálnych voľbách
(11/2018)?

Vianočné trhy v Moravskom Lieskovom
sa stali kvalitnou značkou. Verím, že aj
zloženie nového obecného zastupiteľstva
prejaví vôľu pokračovať v tej úžasnej
akcii. Základy a dušu naším trhom vdýchol
pán poslanec Marián Zelko, jemu patrí
podstatná vďaka. Kultúrne akcie sú spojené s prácou dobrovoľníkov a ochotných
ľudí, preto verím, že sa dá dohromady
správna partia nadšencov a dokážeme si
aj naďalej spríjemňovať predvianočný čas
touto úžasnou akciou na dobrej úrovni.
Ako
budete
tráviť
vianočné
sviatky Vy a čo by ste popriali našim
spoluobčanom?

Vianočné sviatky budem tráviť tak ako
každý rok v kruhu svojich najbližších. V
tomto smere som konzervatívny a u mňa
sú Vianoce spojené s rodinou, domácim
prostredím, tradičným jedlom a hlavne
aktívnym oddychom.

Naším spoluobčanom chcem pri
príležitosti blížiacich sa Vianoc
popriať v prvom rade pokoj, pohodu,
aby si každý našiel pod stromčekom
kúsok radosti, rodinného šťastia, iskierku nádeje a vstup rovným krokom
do nového roku 2018. Rovnako
chcem poďakovať každému, kto sa
malým či veľkým skutkom zaslúžil o
zveľaďovanie našej obce a verím, že
bude tento počet stále viac narastať.
Nech nám k tomu dopomáha čaro
Vianoc, lebo kúzlo Vianoc nikdy
nekončí a jeho najväčšími darmi sú
rodina a priatelia.
S úctou starosta obce Róbert Palko

-
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Vianočná spoveď poslancov po 3 rokoch pôsobenia vo funkcii
1. Práve začal posledný rok vášho funkčného obdobia poslanca. Ako ste spokojný s vývojom v našej obci za
toto obdobie?
2. Ako poslanec, každý zodpovedáte a venujete sa nejakej konkrétnej oblasti. Čo považujete za váš najväčší
osobný úspech ako poslanca, čo sa vám osobne podarilo presadiť v prospech občanov
Moravského Lieskového a obce ako takej?
3. Aké sú vaše osobné priority na posledný rok vášho funkčného obdobia?
4. O rok tu máme komunálne voľby. Uvažujete sa opätovne uchádzať o podporu občanov a budete
kandidovať v nastávajúcich komunálnych voľbách?
5. Blížia sa vianočné sviatky, čo by ste popriali našim spoluobčanom?
Ján ADAMOVIČ
1. Musím skonštatovať, že som spokojný s vývojom v obci za posledné obdobie, nakoľko je vidieť výsledky práce
celého nášho tímu aj napriek tomu, že nás ešte čaká veľa ďalších výziev.
2. Nakoľko pracujem v komisii rozvoja a výstavby, nechcem konkretizovať žiadny projekt, skôr považujem
za osobný úspech, že sa nám podarilo rozbehnúť proces celkových zmien v obci, ktoré iste ocenia všetci naši
spoluobčania.
3. Úspešne dokončovať projekt kanalizácie a spolupodieľať sa na príprave ďalších rozvojových projektov, ktoré
bude treba realizovať po dobudovaní kanalizácie (úprava miestnych komunikácii, výstavba chodníkov).
4. Zatiaľ som nad tým neuvažoval, ale prikláňam sa k možnosti áno.
5. Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu priateľov a rodiny a do nastávajúceho roku 2018 prajem veľa zdravia, šťastia a
lásky.

Mgr. Mária BAČOVÁ
1. Obec sa posúva a je to aj vidieť. Nehovorím len o veľkých projektoch. Často sú to drobnosti, ktoré si síce
vyžadujú vôľu a ochotu, ale vedia výrazným spôsobom pozitívne ovplyvniť ráz obce. Verím, že rozbehnuté projekty zatraktívnia našu obec a prilákajú nových ľudí, mladé rodiny a postupne sa skvalitní občianska vybavenosť
v obci.
2. Nehovorila by som o osobnom úspechu, ale skôr o kolektívnom. Teší ma, že iniciatíva, ktorú vynakladáme v
oblasti kultúry má svoje opodstatnenie. Stretávame sa s podporou ľudí, ochotou pomôcť pri organizovaní podujatí.
Teší ma záujem ľudí o jednotlivé kultúrne akcie. Snažíme sa zachovať rôznorodosť, aby si každý prišiel na svoje.
3. Pokračovať a udržať štandard, ktorý sme v uplynulých troch rokoch miestnym kultúrnym akciám nastavili. Podarilo sa nám oživiť
mnohé kultúrne akcie, pridať nové, ktoré prilákajú aj ľudí z okolitých dedín a miest. Verím , že v nastavenom tempe nepoľavíme ani
v novom roku a udržíme tak kvalitu kultúrneho života na úrovni, akú si občania zaslúžia.
4. Otázku budúceho kandidovania nemám zatiaľ definitívne zodpovedanú. Uvidím, čo prinesie nastávajúci rok.
5. Všetkým prajem radostné sviatočné dni, naplnené nielen tým materiálnym. Nech stretnutie rodiny a priateľov je plné čarovných
okamihov.

Miloš GERŹA
1. Rok 2018 bude mojím posleným funkčným poslaneckým obdobím. Je vidieť veľa odvedenej práce. Niektoré
projekty sú už ukončené, napr. dom smútku, verejné osvetlenie. Rozpracované projekty, napr. kanalizácie, sú plány
aj na nové projekty ako je vybudovanie chodníkov a parkovísk.
2. Ja ako poslanec som v sociálno-bezpečnostnej komisii. Úspechom sú zberné miesta s kontajnermi na separovaný
odpad. Umiestnenie bezpečnostného zrkadla na ceste od obecného úradu.
3. Dokončiť rozpracované projekty. Pri zbere separovaného odpadu treba zvýšiť uvedomelosť ľudí, aby odpad
neponechávali voľne. Je to naša obec, naša vizitka.
4. Ťažko sa vyjadriť k téme kandidatúry. Očakával som ako poslanec lepšiu komunikáciu, doriešenie a dotiahnutie
určitých vecí do konca. Momentálne neuvažujem o kandidovaní na poslanca v nasledujúcom období.
5. Chcem všetkým občanom našej obce, priateľom, rodine popriať požehnané a pokojné vianočné sviatky. Veľa zdravia a úspešný
nový rok 2018.

Ing. Ján HARGAŠ, PhD

1. Hovoriť o spokojnosti, resp. nespokojnosti s vývojom v našej obci je pre mňa zložitejšia odpoveď, nakoľko
v celom obecnom zastupiteľstve som jediný, ktorý som nekandidoval s programom, ktorý sa týka ostatných kolegov ako i pána starostu. V každom prípade môžem pozitívne hodnotiť a byť spokojný, že sa v obci niečo deje
(kanalizácia, osvetlenie a pod.). Či je to dosť alebo málo by sa však mali vyjadriť občania.
2. Podobne ako v predchádzajúcej otázke tažko mi hovoriť o najväčších osobných úspechoch. Starosta realizuje
svoj volebný program, s ktorým uspel v komunálnych voľbách a ktorý sa snaží realizovať. S tým sa dá súhlasiť
prípadne nesúhlasiť, resp. hodnotiť do akej miery sa plní alebo neplní. Projektov a úloh je rozpracovaných viac
než dosť, nie všetko sa dá zrealizovať na počkanie, ale o úspechoch sa bude dať hovoriť až budú zrealizované a budú slúžiť ku
spokojnosti našich spoluobčanov.
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3. Vniesť do mne sledovanej oblasti školstva a športu viac systematickosti a prehľadnosti.
4. Na budúci rok, keď sa bude dať hodnotiť celé volebné obdobie, bude čas venovať sa tejto otázke. V nemalej miere bude to však
záležať na okolnostiach, ľudoch s podobnými názormi, skúsenosťami a myšlienkami.
5. Tak ako vždy pred tak významnými sviatkami v roku. Veľa pohody v kruhu svojich rodín a priateľov , najsť si čas na priateľské
stretnutia na ktoré počas roka nebol čas, na príjemné spomienky na roky minulé a dosť času na načerpanie nových síl do dalšieho
nastávajúceho roku.

Marián JANIGA
1. Obdobie od nástupu hodnotím pozitívne. Myslím, že v obci je vidieťvýsledky, ale také projekty ako kanalizácia,
verejné osvetlenie, výkup pozemkov pod našimi cestami, ihriskom, cintorínom a pod. už mali byť hotové niekoľko
rokov.
2. Som predsedom komisie sociálnej bezpečnosti a životného prostredia a preto som rád, že sa nám podarilo
rozbehnúť systém triedenia odpadov a dostali sme dotáciu na nákup týchto kontajnerov. Na začiatku roka budeme
vedieť výsledky za prvý rok triedenia. Z hľadiska bezpečnosti sa takisto za pomoci dotácie na prevenciu kriminality podarilo v našej obci spustiť kamerový systém .
3. Mojou prioritou na posledný rok je vyriešiť problém veľkokapacitných kontajnerov na kopaniciach, postupne ich zrušiť a nahradiť
zbernými miestami s kontajnermi na separovaný zber, zberné miesta upraviť, oplotiť a naučiť obyvateľov udržiavať pri nich čistotu
a poriadok.
4. Činnosť v zastupiteľstve, v komisiách na obci zaberie veľa času, ktorý by som mohol využiť aj inak, napr. s rodinou. Tiež si dávam otázku, či kandidovať alebo nie, ale chcel by som byť pri tom, keď sa spustí kanalizácia alebo keď moje deti pôjdu do školy
po chodníku.
5. Spoluobčanom prajem cez vianočné sviatky veľa pokoja, aby si odpočinuli od dnešného uponáhľaného sveta a do nového roku
veľa zdravia, šťastia, elánu a trocha trpezlivosti pri stavbe kanalizácie.

Bc. Lenka NEŠŤÁKOVÁ
1. Vnímam to tak, že vývoj v našej obci sa uberá správnym smerom. Pustili sme sa do viacerých projektov, na ktoré
naša obec čakala už niekoľko rokov. Už len zostáva nepoľaviť a naďalej udržať nastavené tempo a dotiahnuť veci
do úspešného konca.
2. Myslím, že nič, čo sa v obci podarilo či už vybudovať alebo zorganizovať nie je tak celkom úspech iba jedného
človeka. Možno myšlienka vznikla v hlave konkrétnej osoby, ale určite boli do procesu zapojení viacerí. Ja som sa
osobne počas roka venovala najmä kultúre a za úspech považujem to, že účasť na kultúrnych podujatiach stúpa a
jednotlivé akcie majú dobrý ohlas aj za hranicami nášho Lieskového.
3. Tento rok sa nám podarilo schváliť zámer vybudovania rozhľadne, čo bol vlastne taký môj malý sen, tak by som rada prispela
k dotiahnutiu tohto projektu do úspešného konca. Realizácia tohto projektu by zviditeľnila obec a stala by sa viac turisticky atraktívnou nie len pre našich občanov, ale aj turistov zo širšieho okolia. Okrem toho by som sa rada pokúsila apelovať na mladých ľudí,
aby sa začali zaujímať viac o dianie v obci, pretože práve oni sú jej budúcnosťou.
4. Uvidíme, čo nám najbližší rok prinesie. Skĺbiť povinnosti poslanca, člena kultúrnej komisie, v mojom prípade teda i aktívnu účasť
na príprave kultúrnych podujatí, je často veľmi náročné.
5. Zo srdca im želám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a aby mali vo svojich domovoch
tú krásnu pokojnú atmosféru nie len počas sviatkov, ale i počas celého roka. Zároveň by som chcela poďakovať kolegom poslancom
a pánovi starostovi za to, že im úprimne záleží na našej rodnej obci a popriať im do nového roka veľa síl a trpezlivosti.

Mgr. Tomáš ROJKO
1. Posledné obdobie hodnotím pozitívne, nakoľko sa prioritné projekty podarilo dotiahnuť z projektovej etapy
do realizačnej a viaceré projekty sa aj úspešne ukončili a odovzdali do prevádzky ako napríklad kompletná
rekonštrukcia verejného osvetlenie tento rok.
2. Poslanci obecného zastupiteľstva pracujú v rôznych oblastiach v poradných orgánoch obce, ktoré sa nazývajú
komisie. Úspechy netreba hľadať u jednotlivcov, pretože bez spolupráce poslancov a starostu obce by sme určite
neboli v realizácii projektov tak ďaleko ako je tomu dnes. Veľmi si preto cením túto prácu od poslancov, ktorí sú
vo svojom zamestnaní plne vyťažení, no napriek tomu obetujú svoj voľný čas v týždni alebo cez víkendy, aby
sa darilo plniť stanovené ciele. Rovnako patrí veľká vďaka zamestnancom obecného úradu, ktorí sa priamo podieľajú na príprave
podkladov pre činnosť, napríklad mne zodpovednej finančnej komisie. Treba si uvedomiť, že obecné zastupiteľstvo má 9 členov s
rôznorodými názormi a spolupráca starostu obce a členov zastupiteľstva je najväčší úspech našej obce a dôvod, prečo sa darí obec
po rokoch opäť rozvíjať vo viacerých oblastiach.
3. Osobnou prioritou je zabezpečenie financovania plánovanej rekonštrukcie budovy materskej školy z mimorozpočtových zdrojov obce a realizácia projektu bezpečnosti cestnej dopravy, ktorým je nový projekt výstavby parkoviska pred základnou školou a
chodníka s autobusovými zastávkami, ktorý zvýši bezpečnosť chodcov medzi ZŠ a centrom obce. Finančne nákladná investícia do
infraštruktúry je plánovaná z úspor obce bez potreby finančného úveru. Ako predseda finančnej komisie zodpovedám za prípravu a
zostavenie finančného rozpočtu obce na ďalší rok. Tejto práci sa vždy venuje najviac času koncom aktuálneho roka.
4. Touto otázkou sa budem zaoberať až budúci rok.
5. Najkrajšie sviatky v roku sa blížia a preto želám všetkým krásne Vianoce plné pohody, lásky a porozumenia. Nový rok bude plný
výziev nielen pre obec Moravské Lieskové, ale aj pre jej obyvateľov. Nech je teda úspešný pre nás všetkých.
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Ing. Milan ZÁMEČNÍK
1. Nie je jednoduché vyhovieť všetkým a naraz, ale verím, že už i občania vidia, že snahy a program aktuálneho
vedenia obce sú úprimné, reálne a v prospech našej obce.
2. Z pohľadu samotného poslanca obecného zastupiteľstva sa nedá hovoriť, čo kto pre obec spravil sám. Nerobíme
poslancov na hlavný pracovný úväzok, ale dobrovoľne popri práci. Naša práca je až na pár detailov tímová,
spoločná a všetko dôležitejšie prechádza hlasovaním nás všetkých poslancov na zasupiteľstvách a tým následne
dávame priestor na realizáciu nášmu pánovi starostovi. Dôležitou súčasťou úspechov sme všetci občania Moravského Lieskového, ktorí sa zúčastňujú a rozhodujú v slobodných volbách, ktorí pomáhajú organizovať a realizovať
rôzne naše lieskovské aktivity - akcie od kultúrnych, športových, školských, pracovných, rozvojových - za to patrí veľká vďaka
všetkým zúčastneným a aktívnym spoluobčanom.
3. Ako člen komisie školstva a športu, by som bol veľmi rád, keby sa nám spoločne s našou základnou školou podarilo naštartovať
a v postupných etapách i realizovať rekonštrukciu školského ihriska. Dohodnúť jasnú koncepciu rozvoja školy a školského areálu.
Spoločne s predstaviteľmi obce, vedením školy a učiteľmi permanentne pracovať na zvyšovaní kvality a atraktivity našej spojenej
základnej školy. Veľká vďaka všetkým zamestnancom a učiteľom našej spojenej ZŠ, ZUŠ a MŠ, ktorí sa podieľajú na dosahovaní
týchto cieľov.
4. I keď to popri pracovnom, rodinnom a aktuálne ani nemôžem hovoriť asi o voľnočasovom živote nie je jednoduché všetko
zvládať, myslím, že pokiaľ budem mať podporu od občanov - ÁNO, pokúsim sa znovu zaradiť medzi tých, ktorí nebudú o veciach
iba rozprávať, ale opäť skúsim i reálnymi skutkami spoločne prispieť k nášmu Moravskému Lieskovému - lepšiemu miestu na život.
5. Pokojné, požehnané Vianoce v kruhu svojich najbližších a do nového roka, hlavne zdravíčko, šťastie, lásku a veľa pozitívnej
energie do osobného i pracovného života.

Ing. Marián ZELKO
1. Som veľmi spokojný, myslím, že až nad očakávania. Nikdy sa nedá vyhovieť asi všetkým, ale myslím si, že
naša obec nabrala kurz rozvoja a obnovy a to je najdôležitejšie. Ja som vždy hovoril, že pre mňa bude dôležité,
aby som sa po 4 rokoch mohol na seba pozrieť a povedať si, že sme spravili kus práce a nemáme sa za čo hanbiť.
A vysvedčenie nám v konečnom dôsledku dávate vy občania, či už priebežne alebo v ďalších voľbách. A veľmi
oceňujem nasadenie nášho pána starostu, nebyť jeho, veľa vecí u nás vyzerá inak.
2. Najviac hrdý som, že sme stanovili koncepciu dlhodobého rozvoja a hlavne postupnosť krokov, čo a kedy treba
robiť. Všetci chceme chodníky, ale kým nie sú zakopané rúry, nemôžeme budovať povrch. Hrdý som, že sa nám
podarilo získať peniaze na kanalizáciu, čo pre dlhodobý rozvoj bola nevyhnutná podmienka. Hrdý som na dom smútku, nový obecný
úrad. Tiež ma teší, že budeme svietiť aj keď bude fúkať a ešte nás energie za to budú menej stáť a hrdý som aj na množstvo menších
projektov, ktoré posúvajú našu obec vpred. A asi najväčší úspech pre nás všetkých je to, že hlavne vy vidíte, že sa na niečom robí a
že cítite zmenu k lepšiemu. A ešte aby som nezabudol ... moja srdcovka sú Moravskolieskovské vianočné trhy, som strašne šťastný,
že sa nám ich darí organizovať a už aj Lieskové má tú pravú vianočnú atmosféru.
3. Chcem v spolupráci s STU v Bratislave dokončiť urbanistickú štúdiu obce a odovzdať ju obecnému zastupiteľstvu ako základný
dokument rozvoja obce a čo s ňou budeme robiť, keď zakopeme rúry a začneme na jej vonkajšom skrášľovaní. Časovo to akurát
spojíme s dokončením kanalizácie, kedy prídu úvahy ako námestie, chodníky, oddychové zóny, parky, ďalšia výstavba. A veľmi by
ma potešilo, keby sa nám podarilo ešte zrekonštruovať škôlku na takú akou si zaslúži byť. Snáď sa to podarí.
4. Som veľmi vďačný za toto obdobie. Veľa som sa naučil na tejto skúsenosti, ale samozrejme veľa som tomu musel aj dať, času aj
energie. Niekedy je to veľmi ťažké skĺbiť s každodenným životom a veľakrát to chce aj veľké obete. Moja ďalšia kandidatúra závisí
od viacerých faktorov a uvidíme ako sa vyvinie.
5. Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku pre mňa. Prajem vám, aby ste ich prežili v kruhu tých najbližších, aby ste si oddýchli pri krásnom vianočnom stromčeku a pri krásnych rozprávkach a aby si to vianočné čaro a tajomno v sebe ponechali po celý rok. A verím,
že sa s viacerými z vás ešte predtým stretnem na našich Moravskolieskoských vianočných trhoch.
- pripravila Danka Zelková

TRENČIANSKE POVESTI, Ján Skovajsa/Peter Mišák
Zbierka povestí a príbehov približuje kraj pod Trenčianskym hradom, niekdajším sídlom Matúša
Čáka, hrdého pána Váhu a Tatier. Vraj na hrade zhromaždil obrovské poklady – a viete, kde skončili?
Povesti nás však vedú oveľa ďalej do minulosti, približujú časy, keď jaskyňu na trenčianskej Skalke obývali pustovníci Svorad a Benedikt, i kruté časy, keď tatárske hordy vyplienili kraj a udatný
pobočník za cenu vlastnej krvi vyslobodil hradného pána Vršatského hradu. Prezradí nám aj to, ako
šašo rozveselil krutého veľmoža Stibora zo Stiboríc a ten mu za to postavil hrad – viete ktorý? Povesť
vie, čo iní nevedia, aj o tajomstve slávnej Studne lásky, Katovho domu i o tom, čo skrývajú krypty trenčianskeho kostola. Dozviete sa o kuruckých vojnách, o zbojníkoch v Soblahove a v horách
Inovca.
Kniha obsahuje 46 známych i menej známych povestí a historických príbehov z nášho neďalekého
okolia. Pripravil ju regionálny historik a publicista Ján Skovajsa z Dolného Srnia a spisovateľ, autor
niekoľkých úspešných kníh povestí a rozprávok Peter Mišák.
Pozn.: v prípade záujmu, jeden výtlačok tejto zbierky nájdete aj v obecnej knižnici OcÚ Mor. Lieskové
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MATRIKA za obdobie 10 - 12/2017
Spoločné “ÁNO” si vyslovili
Marek Pastorek – Mgr. Ivana Helíková
Roman Dziňa – Petra Kucková

Životné JUBILEÁ
70 rokov
Jozef Marták
Miroslav Podhradský
Štefan Dedík
Elena Drobná
Emília Černá
Mgr. Anna Sedláková
Viera Miková
Anna Podolanová
Elena Černá

75 rokov
Ján Hornáček
Milan Petrovič
Miloslav Miko
Alžbeta Klučárová
Marta Bruštíková
Mária Ochodnická
Viera Hargašová
Vlasta Martáková
Pavlína Balážová
Emília Mikulcová
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Privítanie nových občiankov na OcÚ Moravské Lieskové

80 rokov
Tibor Lahvička
Božena Remová
Božena Zelková
Alžbeta Turanová
85 rokov
Bohumil Poláček
95 rokov
Emília Brímusová

Odišli spomedzi
nás...
Mária Balážová – 87
Jozef Marták – 70
Anna Machovicová – 73
Anna Turjaková – 95
Michal Štefánik - 28

zľava: Diana Kačányová, Hana Makarová

zľava: Jakub Vráblik, Lukáš Sadloň

zľava: Martin Hložka, Marek Gába, Sofia Uhrová

„Posvätný deň nám zažiaril“
Deň veľkej nádeje: dnes sa narodil Spasiteľ ľudstva!
Narodenie dieťaťa prináša svetlo nádeje všetkým, ktorí ho ustarostene očakávajú. Keď sa narodil Ježiš v betlehemskej jaskyni, nad
zemou „zažiarilo veľké svetlo“; veľká nádej vstúpila do sŕdc tých, čo ho očakávali: „lux magna“, spieva sa v liturgii toho vianočného
dňa. Isteže nebolo „veľké“ na spôsob tohto sveta, pretože spočiatku ho videla len Mária, Jozef, niekoľkí pastieri, neskôr mudrci,
starý Simeon, prorokyňa Anna: tí, ktorých si Boh vopred vyvolil. A predsa v skrytosti a tichu tejto svätej noci, zažalo pre každého
človeka žiarivé nehasnúce svetlo; do sveta vošla veľká nádej, nesúca šťastie: „Slovo sa telom stalo... a my sme uvideli jeho slávu“
(Jn 1, 14).
„Boh je svetlo – hovorí apoštol Ján – a niet v ňom nijakej tmy“. V knihe Genezis čítame, že keď vznikal vesmír, „zem bola pustá a
prázdna, tma bola nad priepasťou. Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo“ (Gen 1, 2-3). Stvoriteľské Božie slovo je Svetlo,
prameň života. Všetko povstalo skrze toto Slovo a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo (porov. Jn 1, 3). To je dôvod, prečo
sú všetky stvorenia v podstate dobré a nosia v sebe Božiu stopu, iskru jeho svetla. Keď sa však Ježiš narodil z Panny Márie, samé
Svetlo prišlo na svet: „Boh z Boha, Svetlo zo Svetla“ – vyznávame v Kréde. V Ježišovi Boh prijal to, čo nebol, zostanúc tým, čím
bol: „všemohúcnosť vstúpila do detského tela a neprestala vládnuť nad celým vesmírom.“ Človekom sa stal ten, ktorý je stvoriteľ
človeka, aby priniesol na svet pokoj. Preto vo vianočnú noc zástupy anjelov spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle – ľuďom, ktorých má rád“ (Lk 2, 14).
„Posvätný deň nám zažiaril.“ Kristovo svetlo je nositeľom pokoja. V polnočnej omši sa eucharistická liturgia začína práve tým
spevom: „Dnes k nám z neba zostúpil pravý pokoj.“ Veď len „veľké“ svetlo, ktoré sa zjavilo v Kristovi, môže dať ľuďom aj „pravý“
pokoj: preto je každá generácia pozývaná, aby ho prijala, aby prijala Boha, ktorý sa v Betleheme stal jedným z nás.
Toto sú Vianoce! Historická udalosť a tajomstvo lásky, ktoré už viac ako dvetisíc rokov oslovuje mužov a ženy v každej epoche a
na každom mieste. Je to svätý deň, keď zažiarilo „veľké svetlo“ Krista, nositeľa pokoja. Iste, aby sme ho rozpoznali a prijali, na to
je potrebná viera a pokora. Pokora Márie, ktorá uverila Pánovmu slovu, a prvá, sklonená v stajni, prijala plod svojho lona; pokora
Jozefa, človeka spravodlivého, ktorý mal odvahu viery a radšej poslúchol Boha, než by si chránil svoju povesť; pokora pastierov,
chudobných a anonymných pastierov, ktorí prijali zvesť nebeského posla a ponáhľali sa do jaskyne, kde našli novonarodené dieťa
a plní obdivu sa mu klaňali a chválili Boha (porov. Lk 2, 15-20). Malí, chudobní v duchu: to sú nositelia vianočnej zvesti, včera tak
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ako i dnes; odvekí nositelia Božích dejín, neúnavní budovatelia jeho Kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.
V tichu Betlehemskej noci sa Ježiš narodil a bol prijatý starostlivými rukami. A dnes, v tieto naše Vianoce, v kom naďalej zaznieva
radostná zvesť o jeho vykupiteľskom narodení, kto je ochotný otvoriť mu dvere svojho srdca? Muži a ženy týchto našich čias, aj
nám Kristus prináša svetlo, aj k nám prichádza, aby nám daroval pokoj! Kto však bdie, v noci pochýb a neistôt, s bdelým a prosiacim
srdcom? Kto očakáva zore nového dňa, držiac zapálenú fakľu viery? Kto má čas počúvať jeho slovo a nechať sa preniknúť úžasom
nad jeho láskou? Áno! Jeho posolstvo pokoja je tu pre všetkých, pre všetkých prichádza, aby im daroval seba samého ako istú nádej
spásy.
Nech sú tieto Vianoce skutočne pre všetkých dňom radosti, nádeje a pokoja!

- Eduard Lazo, katolícky farár

Pravé Vianoce?!
Vianoce sú asi jedinými dňami v roku, keď Slovensko vyzerá byť kresťanské. Pohodová vianočná hudba, všade opakujúce sa priania
pokoja, Božieho požehnania, prežitých sviatkov v kruhu rodiny. Každý sa snaží byť doma a venovať sa najbližším. Vyzerá, že sme aj veľmi
zbožní, veľmi milí a láskaví. V tieto dni sme iní ako v tie ostatné – alebo sa aspoň o to snažíme. V kostoloch je aspoň na chvíľu veľa ľudí
– čo je samozrejme príjemné – vyzerá, že sme kresťanský štát. V domácnostiach sú stromčeky, počúvajú sa koledy, hovorí sa o narodení
Ježiška. Takto to má predsa byť. Alebo nie? Ale. Ale je to celé trochu umelé. Vianoce nám vytvárajú obchody svojimi reklamami. Rádia púšťaním vianočnej hudby. TV - púšťaním vianočných filmov. Vianočná výzdoba v mestách a dedinách, množstvo svetiel aj po domoch.
Vianočná atmosféra sa vnúti dnešnému človeku na základe vonkajších podnetov a stimulov.
Pre toto sú Vianoce? Toto vytvára Vianoce? Tá celková atmosféra je trošku umelo vytvorená. Predávajú sa nám Vianoce, ktoré nemajú
nič spoločné s Vianocami. Toto všetko čo dnes vidíme, sa len nabalilo na jednu dôležitú a hlbokú správu pre človeka: Boh poslal na svet
svojho Syna pre naše spasenie. Kupujte darčeky, upratujte, prekvapujte ľudí, zdobte stromčeky, pečte, vyvárajte, veľa konzumujte, len aby
bol veľký výber všetkého
Chceme ešte vôbec počuť pravdu? Pravda je, že my za ne z roka na rok viac platíme. Kopu starostí navyše, väčšie výdavky, stres, prepchaté
obchody, veľa konfliktných situácií, množstvo nervozity a uponáhľanosti. Potom prídu sklamania, pretože očakávania sú väčšinou väčšie
ako možnosti ich vyplniť. Stres, z ktorého sa nestihneme naladiť na vianočnú atmosféru. Toľko povinnosti a práce v domácnosti, že si
nestihneme užiť ten sľubovaný pokoj a kľud v rodine. Z Božej strany sa nič nemení. Raduj sa človeče z toho, že Boh sa k nám sklonil a
prišiel na zem ako človek! Príď do spoločenstva kresťanov a spievaj Bohu na chválu a ďakuj za to, čo pre teba robí! Problém je, že my sme
sa dali zmanipulovať tými umelými Vianocami. V TV: aké sú trendy v tohtoročných darčekoch? Koľko minú Slováci na nákupoch? Čo
všetko je dnes moderné mať na stole na Vianoce? Aké špeciality by vám nemali chýba na Vianočnom stole? Kde je na Vianoce najlepšia
lyžovačka?
Pýtam sa vás, bratia a sestry, vás milé deti, či to chcete takto? Nevadí vám, že si z vás niekto strieľa a robí bláznov, len aby zarobil, urobil na
vás nehorázne dobrý biznis a zbohatol na ľudskej hlúposti? Na tej vašej? Veď je to klamstvo! Podvod! Nechcime už tie umelé Vianoce plné
umelého sladidla a umelých ochucovadiel! Nechcime Vianoce bez pravdy, že sa pre nás narodil Spasiteľ sveta, ktorý nás prišiel zachrániť.
Skúste si to dnes takto povedať aj vy. A je jedno čo máte na štedrovečernom stole, podstatnejšie bude sa pri ňom pomodliť. A je jedno čo
máte pod stromčekom, podstatnejšie bude povedať: Vďaka Bože za tvojho Syna Ježiša Krista. Potom prežijete tie pravé Vianoce.
- ThDr. Peter Maca

Reformačné slávnosti v Moravskom Lieskovom
Pred 500 rokmi vystúpil augustiniánsky mních, Martin Luther, so svojimi myšlienkami pred širokú verejnosť.
Chcel reformovať – napraviť stav vtedajšej stredovekej Cirkvi. Stalo sa ale omnoho viac. Podľa mnohých historikov práve jeho vystúpenie spustilo nielen teologické dišputy, ale komplexnú kultúrnu aj spoločenskú premenu západnej civilizácie smerom k modernej spoločnosti. Preto sa 500. výročie Reformácie na celom svete oslavovalo tento rok nielen ako náboženský sviatok jednej z kresťanských cirkví, ale ako celospoločenská udalosť
nadnárodného charakteru. I na Slovensku prebiehali mohutné misijné podujatia a oslavy už od októbra 2016 pod
názvom Oslobodení Božou oslavou.
V predvečer celoslovenského finále reformačných osláv vyvrcholili 29. októbra slávnostnými službami Božími
reformačné slávnosti aj v našej obci. Nejednalo sa o jednodňovú záležitosť. Zborový farár Dr. Peter Maca ešte v
decembri 2016 predložil na vedomie zborovému presbyterstvu a následne aj konventu v januári toho roka, ucelený program aktivít, prostredníctvom ktorých bola široká verejnosť oboznamovaná s nadchádzajúcim jubileom
v priebehu celého roka. Medziiným sa uskutočnil aj vlakový zájazd do rodiska reformácie – mesta Wittenberg.
Slávnostným kazateľom na službách Božích po úvodných tónom DH Bošáčanka bol ThDr. Ivan Tóth, ktorý poslucháčov podnietil k
mnohým úvahám erudovanou zvesťou Božieho slova. Chrámovému zhromaždeniu sa prihovorili svojím vystúpením aj deti a dorastenci
dramatizovaným predstavením o Lutherovi vo Wormsi. Následne vedenie miestneho cirkevného zboru ocenilo vzácne osobnosti:
A, Najvyššie cirkevno-zborové ocenenie: Cena Jozefa Hollého (Výnimočne až 5 cien namiesto 1 za jeden kalendárny rok):
Za mimoriadny prínos pre náš zbor, poťažne pre celú cirkev:
1, Ordinovaní: ThB. Milan Hargaš, Mgr. Michal Masar, ThDr. Ivan Tóth. 2, Neordinovaní:p. Róbert Palko, Ing. Ján Hargaš, PhD.
B, Ďakovné listy za šírenie vzdelanosti, kultúry a humanity:
1, In memoriam: + Mária Drobná, + Oľga Hlavatá, + Miroslav Miko, + Milan Žákovic. 2, Lekári: MUDr. Slávka Dolinská, MUDr. Lenka
Gáliková, MUDr. Fedor Rubaninský. 3, Učitelia: p. Oľga Demková, p. Elena Drobná, Mgr. Božena Hargašová, Mgr. Ľubomír Mitana, p.
Anna Podhradská, Mgr. Jaroslav Švacho, Mgr. Eva Tomešová, Mgr. Miroslav Žákovic.
Po udelení ocenení sa prítomným prihovorili za ocenených ThB. Milan Hargaš a starosta obce p. Róbert Palko, domáci farár potom odhalil
v interiéri kostola pamätnú tabuľu. Nech i naďalej Pán Cirkvi požehnáva prácu na svojej Vinici, lebo len s Jeho požehnaním je možná
náprava, najmä nás, ľudí.
- ThDr. Peter Maca
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Poďakovanie
Seniori našej obce vo veku nad 70 rokov sa zišli dňa 19.10.2017 na slávnostnom posedení v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie
dostal každý osobne od obecného úradu. Krásne pripravená sála kultúrneho domu sa o 14:00 hodine zaplnila. Naše slávnostné
naladenie umocnilo srdečné privítanie a príhovor starostu obce p. Róberta Palka.
Nasledoval kultúrny program, ktorým nás potešili naše vnúčatá. Vystúpili deti z materskej školy, zaspievali pekné ľudové piesne a
ich nôžky aj zatancovali. Po nich pokračovali v speve a tančekoch Malí Kasankári.
Tešíme sa z návratu detského folklóru do našej obce. Do tretice pokračovali v programe žiaci základnej umeleckej školy hrou na
nástroje i krásnym spevom ľudových piesní. Niektoré sme si s nimi aj zaspievali. Ďakujeme za milý program.
Veľmi sme si ocenili i starostlivo pripravené pohostenie s milou obsluhou pracovníčok obecného úradu. Šikovní muzikanti bratia
Sahajoví nám veľmi ulahodili hudbou a pesničkami, ktoré v našej pamäti stále zostávajú zvlášť milé. Dobrá nálada a radosť zo vzájomného stretnutia vyvrcholila tým, že sme si nehľadiac na svoje rôčky a ťažie nôžky aj zatancovali.
Mnohí účastníci stretnutia si odniesli i darček – životopisnú knihu nášho významného rodáka a rovesníka akademika prof. MUDr.
Jána Štefanoviča, DrSc.
Veľmi si ceníme naše stretnutie. Ďakujeme obecnému úradu a účinkujúcim deťom i hudobníkom za príjemne strávené popoludnie.
- Mgr. Božena Hargašová a Anna Podhradská

Lampiónový sprievod

Myšlienku pripomenúť si blízkych, ktorí už nie sú medzi nami
vypustením balónov šťastia do pomyselného neba sa podarilo v
Moravskom Lieskovom zrealizovať aj tento rok. Akciu si pod
svoje krídla zobrali členovia Kultúrnej komisie. Za aktívnej
účasti pani učiteľky Anežky Zemaníkovej, viacerých členov
kultúrnej komisie a naozaj bohatej účasti detí a ich rodičov
i starých rodičov, sa preto mohol 3. novembra 2017 konať už
po štvrtýkrát lampiónový sprievod obcou s rozsvietenými
lampášikmi v rukách. I keď napriek niektorým nedočkavcom
nevyzeral sprievod celkom ako sprievod, napokon sme všetci
spoločne ukončili túto milú akciu vypustením svetielok do neba,
mysliac pritom na tých, ktorí nám chýbajú.

Stretnutie s Mikulášom na Školských
vianočných trhoch
Výnimočne našu obec tento rok navštívil Mikuláš ako prvú.
Deti ho s nedočkavosťou a zatajeným dychom privítali už
1. decembra na školskom nádvorí, kam zavítal aj so svojou
družnou, čertom a anjelikom. Deti prekonali počiatočné ostýchanie a odhodlali sa zaspievať aj zarecitovať vzácnej návšteve,
za čo boli odmenené balíčkom so sladkosťami. Mikuláš bol už
tradične súčasťou školských vianočných trhov, ktorých atmosféry naladila mnohých na blížiace sa vianočné sviatky. Krásne,
ručne a s láskou vyrábané drobnosti, medovníčky, sviečky,
punč aj výborná kapustnica. Prosto, každý si našiel to svoje.

Mikulášska kvapka krvi
Lieskovania a Lieskovanky majú pomáhanie v krvi. Hoci
to do poslednej chvíle nevyzeralo s účasťou na tradičnom
mikulášskom darovaní životodarnej tekutiny ružovo, napokon
sa 6. 12. 2017 dostavil rekordný počet - 29 darcov a darkýň.
Okrem dobrého pocitu z pomoci tým, ktorí to skutočne najviac potrebujú, ich potešila aj drobnosť, ktorú im na Obecnom
úrade v noci nechal Mikuláš. Pomáhať si treba. V Lieskovom to
vieme a keďže to vidia aj iní, transfúzna služba sa už teraz teší
na ďalší – veľkonočný – výjazd k nám! Prídete darovať?
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Moravskolieskovské
15. - 16. decembra 2017

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

Piatok 15. 12. 2017

15:00 hod. - otvorenie brán trhov
16:00 hod. - vystúpenie detí Spojenej školy
18:00 hod. - koncert heligonkára Dominika Minárika
19:00 hod. - vyhodnotenie Moravskolieskovského
fotomaratónu
20:00 hod. - koncert ľudovej hudby BEŤÁRI

Sobota 16. 12. 2017
11:00 hod. - začiatok predaja
14:00 hod. - vystúpenie FSk Kasanka
15:00 hod. - vianočný punč so starostom
16:00 hod. - koncert Dominika Minárika a Jožka Chupáča
17:00 hod. - koncert Natálie Hatalovej a Jána Slezáka
19:00 hod. - koncert finalistky Miss Universe Nikoly Benedikovičovej
20:00 hod. - koncert DARY

ROLINS

od 21:30 hod.
		DJ Dominik GONO
Tešiť sa môžete na

TRADIČNÉ VIDIECKE TRHY

s domácimi výrobkami, vianočnými
ozdobami a rôznymi maškrtami.
Všetko toto nájdete v nasledujúcich

PREDAJNÝCH MIESTACH:

KAPUSTNICA, GULÁŠ, CIGÁNSKA, mastený chlieb s cibuľou, zabíjačkové dobroty, PALACINKY,
VIANOČNÝ PUNČ, varené vínko, medovina a iné dobroty
Výrobky z gorálok
Šperky zo skla a macramé,
drevené tabuľky

Bylinné čaje
Papierové dekorácie

Bižutéria, rýchlo hojaci balzám z prírodných surovín
Makrónky, zázvorníky, vianočné
ozdoby

Vianočné ozdoby, vianočný sliz,
pohladnice
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VIANOČNÉ TRHY
Kultúrny dom Moravské Lieskové
Vianočné vence, svietniky, odzoby

Sklenené vianočné dekorácie

Látkové tašky, detské háčkované
čiapky, medovníky

Včelí med, medovniky medovina,
sviečky, vianočné oblatky

Vianočné svetniky, venčeky, dekorácie vyr. patchwork technikou

Textilné hračky a mydielka

Hračky, vianočné dekorácie
z textilu

Muštárenské výrobky Muštárne
za Javorom

Charitatívny stánok s výrobkami
Detského domova Trnava

Prírodné sviečky, drevené ozdoby
a svietniky

Vianočné perníky, košíky z pedigu

Sviečky/ozdoby z včelieho vosku,
propolisová tinkt., sušené jablká

Mix vianočného pečiva a keksíkov

Poézia i próza autorov z nášho
okolia

Šité zásterky, tašky, farbičkovníky,
vianočné ozdoby

Trdelníky, aj plnené

Výrobky z konopy

Medovníkové dedinky, dekorácie,
háčkované vianočné ozdoby

Sochy anjelov, šité hračky,
tabuľky na dvere

Štrikované papuče, tkané koberce,
vianočné ozdoby

HLAVNÍ PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

Kvetinárstvo
Mor.Lieskové

MEDIÁLNI PARTNERI

Pavol Nešťák
zemné práce

Potraviny
Javorinka
Škunda

MORAVSKOLIESKOVSKÝ
H L Á S N I K
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Moravskolieskovský fotomaratón ukončí na vianočných trhoch svoj prvý ročník
S nápadom usporiadať fotografickú súťaž prišla redakcia Moravskolieskovského Hlásnika na sklonku minulého roka. Naša obec
patrí medzi najväčšie v kraji, počet obyvateľov presahuje 2500 a medzi nimi sa nevyhnutne musia skrývať talenty, ktoré by mohli
prispieť k lepšej propagácii nášho krásneho kraja a jeho ľudí.
Sme veľmi radi, že sa skutočne našli a do súťaže prihlásili dohromady 136 fotografií spĺňajúcich pravidlá. Svoje zábery posielali
v štyroch kolách – zimnom, jarnom, letnom a jesennom, pričom jeden autor či autorka mohla v jednom kole prihlásiť maximálne
tri fotografie. Aby sme zabezpečili skutočnú nezávislosť pri výbere víťazov všetkých troch kategórií (Príroda a architektúra, Ľudia,
Príbehy), rozhodli sme sa porotu zostaviť medzinárodne. Zastúpenie v nej má Slovensko, Španielsko a Nemecko, všetci jej
členovia aktívne pracujú s vizuálnym umením a ponuku vybrať víťazov prijali s nadšením.
Na základe pozitívnych ohlasov fotografií na sociálnych sieťach sme sa rozhodli pridať kategóriu najobľúbenejšej facebookovej fotografie, do ktorej boli automaticky zaradené všetky snímky súťažiace v hlavných kategóriách. Víťaza v tomto prípade svojím
hlasovaním vybrali fanúšikovia a priaznivci facebookovej stránky Moravské Lieskové. Mená ocenených sa spoločne dozvieme na
Moravskolieskovských vianočných trhoch v piatok 15. decembra 2017 o 19:00. Tešiť sa môžu na drobnú elektroniku poskytnutú
predajňou Data el Com Nové Mesto nad Váhom, na poukazy na fotoslužby v prevádzkach Foto Vrátny, na nákupné poukážky do
siete hypermarketov Tesco, na výtlačok obecného kalendára a publikácií a na ďalšie zaujímavé ceny. My, organizátori, sa budeme
sa tešiť, že budete pri tom, či už ste sa do súťaže zapojili, alebo len držíte palce tým, ktorí tak urobili.
Fotomaratón zaostril na krásy našej obce – mali by ste záujem o jeho pokračovanie?

-

POROTA FOTOMARATÓNU
Rastislav Vrátny
Rastislav Vrátny je fotograf a majiteľ prevádzok FOTO VRÁTNY v Trenčíne a Novom Meste nad
Váhom. Jeho spoločnosť je spoľahlivým predajcom fotoaparátov a príslušenstva výrobcov Nikon,
Canon a Fujifilm, ďalekohľadov, doplnkového príslušenstva k fotoaparátom, materiálov na výrobu fotografií a poskytovateľom množstva fotografických služieb. Vo fotomaratóne sa stal garantom kategórie
„Príroda a architektúra“ a poskytol ceny víťazom každej kategórie.

Jone Zubiaga
Jone Zubiaga pochádza z Getxa, čo je mestečko blízko baskického Bilbaa, pracuje v Bilbau ako
manažérka kultúrnych podujatí, vrátane Medzinárodného festivalu fotografie GETXOPHOTO už od
jeho založenia pred viac ako 10 rokmi. V roku 2013 sa stala jednou zo zakladateliek kreatívnej agentúry
Peopleing (voľný preklad - „Ľudenie“). Jej vášňou je fotografia, kultúra, cestovanie a ľudia – pre kategóriu „Ľudia“ sme teda v Moravskolieskovskom fotomaratóne sotva mohli nájsť lepšiu porotkyňu!

Undine Siepker
Undine Siepker je nemecká filmov režisérka, ktorá sa špecializuje na umelecký dokumentárny film. Nakrúca vlastné filmy, ale podieľa sa aj na filmoch iných tvorcov ako strihačka, kameramanka, dramaturgička
či grafická dizajnérka. Vyštudovala komunikačný dizajn na Bauhaus univerzite vo Weimare a v štúdiách
pokračovala postgraduálnym programom na Akadémii mediálnych umení v Kolíne nad Rýnom, kde v
súčasnosti aj žije a pôsobí ako aktívna členka filmovej skupiny DOKOMOTIVE. Kategóriou, ktorú v našom
fotomaratóne zastrešuje, sú „Príbehy“.

Zo života našich školákov...
Šarkaniáda
23. októbra sa uskutočnil ďalší ročník obľúbenej
šarkaniády, ktorý tentoraz ponúkal okrem výroby a
púšťania šarkanov aj viacero sprievodných aktivít.
Jednou z nich bola súťažná výstava ovocia a zeleniny, teda vo vlastných záhradkách vypestovaných
pokladov. Nádherne naaranžovaná výstava na
poschodí základnej školy zaujala isto nielen zanietených záhradkárov. Ďalšou aktivitou bola súťaž o
najkrajšieho svetlonosa. V tvorivosti sa medze nekládli, preto sme sa dočkali okrem klasicky desivých
či usmiatych tvárí aj rôznych zvieratiek, superhrdinov, či dokonca strašidelnej krajinky.
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Športové úspechy

Súťaž v zručnosti

CEZPOĽNÝ BEH
Dňa 5. 10. 2017 sme sa zúčastnili v Novom Meste
nad Váhom OK v cezpoľnom behu žiakov a žiakov
ZŠ. Našu školu reprezentovali 2 družstvá - družstvo
dievčat (Hanka a Natália Staňákové a Natália Černá)
sa umiestnilo na krásnom druhom mieste z 15 škôl
okresu. Družstvo chlapcov tvorili Peter Múčka,
Michal Konštiak a Sebastián Fabo, ktorí získali
pekné 8 miesto z 15 družstiev. Všetkým pretekárom
gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu
školy.

Na konci októbra, 24. 10. 2017 sa žiaci 9.A – Matej Čehák, Martin
Štefánik, Peter Múčka, Martin Rojko – zúčastnili Súťaže zručnosti
žiakov ZŠ okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii strojárstvo a
informatika. Matej Čehák sa v kategórii strojárstvo umiestnil na 4. mieste. Blahoželáme a tešíme sa z nových talentov v oblasti, ktorá sa
stále rozvíja a čoraz viac prekvitá.

BEDMINTON
Šport s raketami a lietajúcim košíčkom nepatrí medzi tie najrozšírenejšie, preto nás potešilo, že 19. 10.
2017 sa dve naše žiačky zúčastnili OK v bedmintone
žiačok ZŠ v Novom Meste nad Váhom. Dievčatá
skončili na 6 mieste. O deň neskôr súťažili v bedmintone chlapci Adrián Matejík a Peter Múčka, umiestnili sa na 4. mieste. Obom družstvám patrí veľké
uznanie a pochvala.

Školské vianočné trhy

Stalo sa tradíciou, že december v našej škole začínajú vianočné trhy.
Tohtoročné vyšli presne na 1. 12. 2017 a znova sa niesli v krásnej
a svornej atmosfére. Chodby školy zaplnili ochotní šikovníci a
šikovníčky všetkých vekových kategórií, ktorých výrobkami mohli
nášvtevníci urobiť radosť sebe či svojim blízkym. Popoludnie a večer
spríjemnili vianočné tóny piesní v podaní našich žiakov, ale aj vynikajúca kapustnica, teplý čaj, káva, voňavý punč, ale aj návšteva Mikuláša
a jeho družiny. Tá sa znenazdania zjavila na nádvorí a odmenila všetky
dobré deti, ktoré naša obec (nielen škola) má.

FLORBAL
Rovnako 19. 10. 2017 sa naši chlapci zúčastnili v
Novom meste nad Váhom predkola OK vo florbale. Družstvo tvorili: Matej Čehák, Adrián Matejík, Peter Múčka, Martin Rojko, Denis Ševčík,
Milan Zámečník, Filip Pavlech, Martin Miko, Simon Kucek, Jakub Janega, Denis Bielčík, Michal
Konštiak a Sebastián Fabo. Chlapci získali 2. miesto
a našu obrovskú gratuláciu.
VYBÍJANÁ
26.10.2017 sme sa zúčastnili predkola OK vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Súťaže sa v Novom
meste nad Váhom zúčastnilo 5 škôl. Naše družstvo
žiakov 4. ročníka získalo pekné 3. miesto. Reprezentovali nás žiaci: Matúš Dedík, Lea Horváthová,
Ondrej Pavolka, Eliška Tekulová, Matej Uhrík,
Oliver Zámečník, Filip Černý, Simona Hargašová,
Patrik Augustín Turiak, Emma Valachová a Simona
Zámečníková. Blahoželáme!

Zo života našich malých škôlkárov...
V materskej škole sa v posledných mesiacoch rozhodne nenudili. Okrem toho, že deti s pani učiteľkami pilne nacvičovali vystúpenia
na vianočné kultúrne podujatia, našli si čas aj na nasledujúce aktivity.
V októbri vystúpili spolu so svojimi staršími spolužiakmi zo základnej školy a základnej umeleckej školy na podujatí venovanom
Mesiacu úcty k starším.
V novembri materskú školu navštívil pán HARGAŠ, hudobník, ktorý zahral na rôznych hudobných nástrojoch a ku každému niečo
porozprával. Mnohé z nich mali deti možnosť vidieť celkom prvýkrát a vzbudili preto výrazný záujem.
V poslednom jesennom mesiaci sa žiaci a žiačky materskej školy mali možnosť vyšantiť na KLZISKU v Novom Meste nad
Váhom, pod skúseným okom trénerov PENGUIN klubu.
V decembri škôlku navštívil MIKULÁŠ a odmenil všetky poslušné deti, ktorých je v triedach neúrekom!
Okrem Mikuláša potešila a pobavila i hudobníčka a speváčka SIMSALA so svojím zábavným programom.
Do konca roka ešte deti čaká VIANOČNÁ BESIEDKA, tvorivé dielne i vystúpenie na obecných vianočných trhoch.

- Spojená škola

V prípade záujmu pozrieť si viac fotiek z aktivít spojenej školy, navštívte stránku: http://zsml252.edupage.org/album/
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Hokej v Moravskom Lieskovom
Mnohí z našich spoluobčanov ani nevedia, že v našej obci je vytvorený hokejový klub.Počiatky Moravsko-Lieskovského hokeja
sa viažu na zimné obdobie, v prelome rokov 1992-1993, keď sa partia kamarátov z Moravského Lieskového a Dolného Srnia
spojila a začala chodiť na Zelenú vodu v Novom Meste nad Váhom.
Nakoľko príroda neposkytovala vždy vhodné podmienky, tak sme
sa rozhodli naše hokejové zápolenia presunúť na zimný štadión v
Novom Meste nad Váhom.
Už počas prvej návštevy zimného štadióna, sa hráčom zapáčila
upravená ľadová plocha s mantinelmi, bránkami, šatňami a so
všetkým, čo nám štadión ponúkal.
Nakoľko doba bola veľmi náročná a nedovolili sme si nakúpiť
hokejovú výstroj, každý jeden z nás mal podomácky vyrobené rôzne
chrániče.
Jeden z hráčov mal dokonca na hlave ,,tankistickú prilbu,, ďalší mal
Počiatky lieskovského hokeja - Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
vyrobené hokejové nohavice z ,,prešivákových nohavíc,, a takto
sme sa snažili chrániť telo nielen pri pádoch, ale aj nastrelených
pukoch.
Keďže zimný štadión nebol krytý, tak sme sa snažili zahriať nielen
hrou, ale aj teplým čajom, ktorý nám poskytlo Pohostinstvo u Ikáša
a nechýbalo ani niečo do čaju. Postupom času si chlapci nakúpili
či už nové, alebo použité hokejové výstroje a týmto sa skvalitnila
nielen hra, ale aj obetavosť, dravosť a odvaha.
V rokoch 2006-2007, prebiehala na zimnom štadióne v Novom
Meste nad Váhom, rekonštrukcia ľadovej plochy a strešné prekrytie.
Farebné odlíšenie v obecných farbách
V tom istom období, bola postavená aj tréningová hala v Trenčíne,
ktorá nesie názov MG RINK Mariána Gáboríka.
Písal sa august 2006, keď sme prvý krát navštívili novo - vybudovaný štadión v Trenčíne. Keď sa následne spustila prevádzka len
prestrešenej ľadovej plochy, hrávali sme súčasne v zimnom období v Novom Meste nad Váhom a každý druhý týždeň sme dostali
priestor na štadióne Mariána Gáboríka. Zimný štadión v Trenčíne poskytoval viac komfortu, vykurované šatne, ale predovšetkým
fungovanie ľadovej plochy celý rok, tak od tej doby využívame túto halu nepretržite, počas dvanástich mesiacov v roku.
2011 - Nakoľko sme už mali svoje zázemie, chýbal nám názov a klubové logo. V našej obci sa vyskytuje pomerne veľké množstvo jastrabov. Preto v kabíne bol navrhnutý názov klubu ,,HC HAWKS
MORAVSKÉ LIESKOVÉ – Jastraby z Moravského Lieskového,” na ktorom sme sa všetci zhodli a
pod týmto názvom vystupujeme dodnes. Keďže sme chceli hájiť aj farby našej obce, ktorou je žltá a
zelená, aj tieto farby sme preniesli na naše nové dresy. Za pomoci sponzorov a kamarátov, sme mali
krásne nové dresy, ktoré boli vyrobené, jedna kolekcia v zelenom
a druhá v žltom prevedení.

Spoločná fotografia so Zdenom Chárom

Keďže nič netrvá večne, tak od samotného začiatku klubu
sa pomenilo veľa hráčov, niektorí odišli do iných tímov,
ďalší mali či už zdravotné problémy alebo rodinné povinnosti. Z pôvodnej partie sa pravidelne
zúčastňuje hokeja už len okolo 5 hráčov.
Ako partia spolu držíme i mimo ľadovej plochy, organizujeme rôzne opekačky, akcie na kolkárni a pri ukončení
sezóny.

- Zdroj: Róbert Palko, starosta obce
- Spracoval Jozef Dedík

3. CHARITATÍVNY HOKEJOVÝ TURNAJ
MEMORIAL CUP ROMANA BARTOŠA

Blíži sa k nám čas Vianoc a s ním je spojené, nielen trávenie voľných chvíľ v kruhu rodiny, ale aj dobré skutky, ktoré zanechajú
v každom z nás dobrý pocit a zároveň pomôžeme tým, ktorí to potrebujú.
Pred piatimi rokmi t.j. v roku 2012 vznikla v Novom Meste nad Váhom amatérska hokejová liga ,,NMHL - Novomestská hokejová
liga”. Liga už od samotného vzniku dáva priestor amatérskym hokejistom, nielen mladým chlapcom, otcom ale i dedkom, zahrať si
hokej na amatérskej úrovni.
V lige od jej samotného počiatku pôsobí 10 tímov, ktoré svoje zápasy mávajú vo štvrtky, piatky a v nedeľu na zimnom štadióne v
Novom Meste nad Váhom. Pôsobia v nej tímy z Nového Mesta nad Váhom a okolitých dedín, ktoré nesú ich názov, okrem nich aj
hokejové partie, ktoré majú taktiež vlastné logo, dresy a názov klubu. Našu obec Moravské Lieskové nezastupuje žiadny tím, ale
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máme v nej veľa šikovných hráčov, ktorí hrávajú za rôzne tímy.
Od roku 2015 NMHL začala organizovať CHARITATÍVNE HOKEJOVÉ TURNAJE, počas ktorých je hlavnou myšlienkou nielen si zahrať hokej, ale aj podporiť
človeka alebo rodinu, ktorá to potrebuje. Počas každého jedného turnaja je zriadená
verejná zbierka, ktorá je určená na liečbu alebo iné potreby. V roku 2016 spomedzi
nás odišla veľká osobnosť našej ligy, bol to nielen kapitán, ale aj jeden z pôvodných
zakladateľov ligy Roman Bartoš, ktorý už teraz hrá ,,nebeskú hokejovú ligu,, česť
jeho pamiatke.
Na jeho počesť turnaj nesie názov: MEMORIAL CUP Romana Bartoša.
Keďže NMHL dáva na našich turnajoch priestor nielen ligovým klubom, ale aj
klubom, ktoré v našej lige nepôsobia, preto sme sa rozhodli osloviť hokejový klub z
Moravského Lieskového, HC HAWKS MORAVSKÉ LIESKOVÉ.
Sme veľmi radi, že Moravské Lieskové prijalo túto pozvánku a zúčastní sa turnaja.

23. decembra 2017 o 09:00 sa na zimnom štadióne v Novom Meste
nad Váhom uskutoční 3. CHARITATÍVNY HOKEJOVÝ TURNAJ
- MEMORIAL CUP ROMANA BARTOŠA, na ktorom sa predstaví 8
tímov.

Počas celého turnaja bude verejná zbierka, ktorá bude určená na liečbu malého
6-mesačného chlapca Branka Domina, ktorý trpí Barthovým syndrómom poruchou srdiečka. Chlapec je synčekom jedného z členov výboru NMHL.
Pozývame vás všetkých na turnaj, kde budete mať možnosť vidieť svojich
spoluobčanov, kamarátov,...
Prajem vám v mene ligy NMHL pekný hokejový zážitok pri dobrej vôli pomôcť
malému Brankovi.
V prípade že máte záujem pomôcť Brankovi a nedá sa vám prísť na turnaj, vieme to
riešiť individuálne, či už telefonicky alebo mailom.
Kontakt: Jozef Dedík
Mobil: +421 907 696 279
Mail: jdphoto@jdphoto.sk
- predseda disciplinárnej komisie - Jozef Dedík

ŠK Sokol Moravské Lieskové – šanca byť ešte lepší?

Činnosť ŠK Sokol v roku 2017 bola orientovaná dvoma smermi:
1. Krúžok vypierania a kondičnej kulturistiky
2. Výkonnostné vzpieranie

Krúžok vzpierania a kondičnej kulturistiky bol orientovaný na všestranné posilňovanie, zlepšenie kĺbovej ohybnosti, obratnosti,
odstránenie problémov s chrbticou, správne držanie tela. Odstránenie problémov po úrazoch, spevnenie svalov a kĺbov. Najlepší
členovia sa uplatňujú vo výkonnostnom športe.
Výkonnostné vzpieranie – žiaci Dominik Glogar na M-SR žiakov
skončil na 7. mieste Miroslav Kadlec bol piaty.
Najlepšie výkony dosiahol dorastenec, 16-ročný Michal Rehák.
M-SK dorastu – strieborná medaila.
Medzinárodný turnaj „Memoriál Ondreja Hekela“ - zlatá medaila.
Medzinárodný turnaj „Pohár starostu obce Likavka“ - 2. miesto v absolútnom poradí výkonmi 98 kg v trhu a v nadhode výborných 130 kg,
čo dalo dvojboj 228 kg.
A čo môže pomôcť zvýšiť úroveň vzpierania v našej obci? Práve
možnosť zaúčať sa trénerstvu u Štefana Martáka. Je na čase, aby sa
aj mladšia generácia aktívne podieľala na rozvoji športu.

- Štefan Marták
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Vianoce sú o rodine, láske a tradíciách už odjakživa.
Život našich predkov bol veľmi ťažký. Ich bytostná spätosť s prírodou bola prostá a zároveň veľmi zložitá.
Nesúvisela len s namáhavým spôsobom získavania obživy, so zabezpečením obydlia a odevu. Krajina, jej tajomné javy a úkazy, striedanie svetla a tmy, tepla a zimy, neznáme situácie a zvraty kládli našim predkom
otázky, na ktoré nepoznali odpovede. Čím ich viac bolo, tým viac u nich prevládali obavy, strach z neznámych
škodlivých síl, z konca života. V snahe pomôcť si a vnútorne sa brániť, vytvárali a prijímali názory, ktorými položili
základ pohanským oslavám, kultovým obradom a rôznym magickým úkonom. Časom do nich významne vstúpila cirkev
a
v priebehu storočí určila cirkevné sviatky, pričom niektoré prispôsobila pôvodným pohanským oslavám. Išlo najmä o tie, ktoré sa
viazali k striedaniu ročných období, k zimnému a letnému slnovratu a k jarnej a jesennej rovnodennosti. Naši predkovia sebe vlastným
spôsobom postupne prevzali cirkevný rok a jeho sviatky skĺbili s úkonmi a zvykmi, ktorých sa nedokázali vzdať. Vytvorili tak osobitý
svet tradícií, rodinných zvykov a obradov, výročných sviatkov, v ktorom je ťažké určiť hranicu medzi jednodtlivými vrstvami, medzi
svetským a duchovným.
Tie najkrajšie zvyky, ktoré pretrvávajú doteraz na celom svete, sa určite viažu k Vianociam, k vianočnému času. Tajuplné čaro, chute
a vône dávno minulých Vianoc našich prastarých rodičov so všetkým, čo z generácie na generáciu dodržiavali, prežívali a s láskou
odovzdávali svojím potomkom je naším najväčším duchovným a kultúrnym dedičstvom. V ňom potichu ožíva neopakovateľná atmosféra a história predvianočného obdobia a vianočných sviatkov na vidieku i v meste. Počas predvianočného obdobia sa všetci kresťania po
celé stáročia pripravovali na príchod Ježiša Krista – Spasiteľa, ktorý ako malé dieťatko príde zachrániť svet. Keď v 4. storočí stanovila
cirkev deň narodenia Ježiša Krista na deň zimného slnovratu, vytvorila protiváhu doterajším pohanským oslavám slnka.
Predvianočné obdobie mali za čias našich predkov nepísané zákonitosti. Začínali sa na deň sv. Martina 11. novembra, ktorý mal podľa
pranostiky prísť na bielom koni a končili na Troch kráľov 6.januára. Na sv. Martina pastieri zohnali dobytok z holí do dedín, chodili
po domoch so zelenými vetvičkami, želali domácim šťastie, zdravie a rozmnoženie dobytka. Na sv. Martina sa vraj bili mlynári o to,
ktorý mu dá aké množstvo múky a podľa toho mal padať aj sneh. Možno aj preto sa ľudom spájali prvé vločky snehu práve so svätým
Martinom.
Predlžovanie nocí a skracovanie dní na začiatku zimy odpradávna vyvolávalo v našich predkoch obavy a strach. Predstavovali si zlých
a škodlivých démonov, ktorý zvíťazili nad blahodarným slnkom. Ľudia túžobne čakali na zimný slnovrat, ktorý bol znakom novej etapy
dňa, znakom víťazstva dobra nad zlom, svetla nad tmou. V období čo mu predchádzalo, sa pred strachom bránili, preto v dňoch, ktoré
volali stridžie, vykonávali rôzne rituálne úkony. Obliekali sa do rôznych masiek, používali magické znaky, rastliny, predmety.
ŠTEDRÝ DEŇ
Štedrý deň – 24. decembra predchádza najväčšiemu kresťanskému sviatku, ktorým je deň narodenia Krista Pána. Ľudia po celý deň
usmerňovali svoju činnosť, pretože platila mágia počiatku. Čo urobili v tento deň, malo sa diať po celý budúci rok. Preto gazda a gazdiná
robili úkony, ktoré mali zabezpečiť zdravie, šťastie, prosperitu gazdovstva, hojnosť úrody. Muži išli zavčas ráno na čerstvú vodu. Keď
do nej dali orechy, jablká alebo peniažky, všetci sa vo vode umyli, aby boli zdraví a bohatí. Platili rôzne zákazy a príkazy. Žena nemohla
ísť prvá na návštevu, nič sa nepožičiavalo, požičané bolo treba vrátiť. Domáci zisťovali, odkiaľ prišiel prípadný návštevník, lebo podľa
toho mal pribúdať alebo ubúdať majetok, dievky skúmali všetko okolo svojho vydaja. Do roľníckych príbytkov dávali snop slamy,
roztrúsili ju po podlahe izby i pod stôl. Pripomínala zrod nového života v prírode, budúcoročnú úrodu a hlavne skromnosť maštaľky, v
ktorej sa narodil Ježiško.
So vznikom vianočného stromčeka sa spája viacero legiend. Koncom 16.storočia
sa vianočné stromčeky šírili do domácností remeselníckych rodín a šľachty. Na
územie Slovenska sa vianočný stromček dostal z oblastí Nemecka a Rakúska
v polovici 19.storočia, najviac sa rozšíril po prvej svetovej vojne. Na vidieku
sa po stromček vybral do hory zvyčajne gazda. Po návrate ho zavesil o hradu
nad stolom. V niektorých oblastiach nazývali stromček jezuleň a domácim mal
zabezpečiť prosperitu. Preto naň vešali slamené ozdoby, jabĺčka a orechy, sušené
slivky, retiazky zo šípok a jarabiny. Za betlehem vďačíme sv. Františkovi z
Assisi. V 20.rokoch 13.storočia urobil jednoduché jasličky so živými zvieratami,
pri ktorých slúžil omšu. Jasličky sa neskôr rozšírili do kostolov františkánov,
neskôr i jezuitov.
Počas štedrého dňa bola veľmi dôležitá príprava štedrovečernej večere. Veľké rozdiely boli medzi mestom a dedinou, ale zásadný vplyv
malo aj vierovyznanie. V katolíckych rodinách sa cez deň prísne postili, ich štedrá večera bola sýta, ale bezmäsitá. Evanjelici mohli na
Štedrý večer jesť klobásy i pečené mäso. Takmer všade mali na vianočnom stole kyslé polievky. V katolíckych rodinách navarili pôstnu
kapustnicu s hubami a sušenými slivkami, solenou údenou rybou, šošovicovú alebo fazuľovú polievku, hubovú polievku alebo rybaciu
polievku. V evanjelických domácnostiach pridávali do kyslých polievok údené a čerstvé klobásky, čerstvé aj údené mäso.
Pôstnym vianočným jedlom bola ryba, symbol kresťanstva, pochádzajúcich z čias prenasledovania kresťanov. Na štedrý večer nachystali ľudia zväčša zaúdené ryby, uvarené v kyslej polievke. Vo všeobecnosti platilo, že na štedrý večer sa má jesť mäso beznohé, na
Kristovo narodenie, čiže na prvý sviatok vianočný, dvojnohé a na deň sv. Štefana, čiže na druhý sviatok vianočný, mäso štvornohé.
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Prvým mäsom je teda ryba, druhým hydina, najmä pečená hus alebo kačka a na Štefana, keď si v rodinách našich starých mám návštevy
doslova podávali kľúčky, mala byť na stole bravčovina alebo divina.
Popoludní sa všetky prípravy na najočakávanejšiu večeru roka pomaly končili. Gazdinú však ešte čakala príprava štedrovečerného stola.
Zvyčajne prestreli biele, doma tkané obrusy. Gazdiné položili na obrus svietnik, v katolíckej rodine bibliu, v evanjelickej rodine
spevník. Nesmel chýbať chlieb ako Boží dar, oblátky, soľ, cesnak, po troche z obilnín, jabĺčka, orechy a sušené ovocie. Pod obrus
patrili peniaze, najlepšie drobné mince, ktorých hodnota smerom nahor rastie, tiež sa dávalo za hrsť obilia, aby sa v ďalšom
roku rozhojnilo. Na stole bol tanier pre zosnulých alebo dušičky, na ktorý odložili po troche z vianočných jedál. Nohy stola sa
obkrúcali reťazou, symbolizujúcu súdržnosť a svornosť rodiny. Podľa zaužívaných tradícií nepatril na štedrovečerný stôl nôž,
preto sa chlieb nekrájal, ale otec z neho odlamoval. Okolo štedrovečerného stola sa poschádzali domáci vo sviatočných šatách.
Na vidieku mali muži vyšívané košele a vesty, nohavice, pristrihnuté vlasy a fúzy. Ženy s nadýchanými vyšívanými čepcami a
rukávcami, nadrobno skladanými sukňami a vyšívanými zásterami. Na vianočnom stole museli byť všetky jedlá naraz, od stola
sa nesmelo vstávať, preto naň gazdiná položila všetky jedlá pre celú rodinu naraz. Za vrch stola si najskôr sadol otec, ktorý sa pomodlil. Po spoločnom prípitku z jedného pohárika nasledovali vianočné jedlá podľa určeného poradia. Pretože ľudová viera pripisovala
jednotlivým jedlám a ich počtu magické účinky, štedrá večera pozostávala z magických siedmych, deviatich a v bohatších rodinách z
dvanástich jedál. Po prípitku urobila gazdiná medom krížik na čelo každému, aby ho ochránila od zlého. Potom nasledovali oblátky ako
symbol kresťanstva s medom symbolizujúcim porozumenie, lásku a šťastie rodiny a cesnak, symbol zdravia. Z orechov a prekrojeného
jablka sa veštilo zdravie. Múčne jedlá bývali väčšinou posypané makom, ktorého množstvo symbolizovalo hojnosť a bohatstvo. Z
každého jedla sa muselo odložiť aj domácim zvieratám. Potom nasledovala kyslá polievka, rozdielna podľa regiónu. Potom nasledovala
ryba. Gazdiné spočiatku rybu varili v polievke, uvarenú ju zajedali s chlebom. Až neskôr sa ryba začala smažiť. V protestantských
šľachtických a bohatých meštianskych rodinách mali k rybám už aj šalát. Najčastejšie zemiakový nakyslo. Potom nasledovali neplnené
a plnené kysnuté koláče a koniec večere predstavovalo čerstvé i sušené ovocie. Vodu nepili, dospelí mali hriate, pálenku alebo víno,
deťom dali odvar zo sušeného ovocia.
Zo štedrej večere sa nesmelo nič vyhodiť, v mnohých rodinách zo stola nič neodložili, len ho prikryli bielym obrusom. V roľníckych
rodinách pozbierali odrobinky zo stola a odložili ich na liečenie, inde ich gazda zaoral do prvej brázdy, aby bola dobrá úroda. Po štedrej
večeri rodičia a starí rodičia svorne spievali vianočné piesne, očakávali koledníkov a betlehemcov, v katolíckych domácnostiach čakali
na polnočnú omšu. Vo väčšine roľníckych rodín do 20.storočia však darčeky nepoznali, až po prvej svetovej vojne začali postupne deti
dostávať darčeky – handrové bábiky pre dievčatá a drevené hračky pre chlapcov.
Na druhý deň po Štedrom dni – 25.decembra, pripadá sviatok narodenie Božieho syna – prvý sviatok vianočný. Tento deň možno
považovať za najväčší vianočný sviatok označovaný ako Božie narodenie a u evanjelikov Narodenie Pánovo. Bol pokojný a určený
najbližšej rodine. Ľudia ostávali doma, nenavštevovali príbuzných ani susedov. Celý deň sa domáci modlili, spievali a spomínali.
Druhý sviatok vianočný – 26.decembra bol zasvätený sv. Štefanovi, diakonovi, vernému kresťanovi. Bol prvým mučeníkom, stal sa
patrónom stavbárov a diakonov. Ráno si mnohí dlhšie pospali. Všetci sa tešili na príjemný a veselo strávený deň, plný návštev a rodinných stretnutí. V kostoloch zneli kostolné orchestre, spievali cirkevné zbory, stretávali sa známi, večer bývali veľké zábavy.
Záver zimného novoročného obdobia sa končil v deň Zjavenia Krista Pána mudrcom, u evanjelikov vo sviatok Zjavenia – 6. Januára. Vtedy hviezda doviedla troch
mudrcov z Východu – Gašpara, Melichara a Baltazára – do Betlehema k Synovi
Božiemu, Ježiškovi ležiacemu v jasliach. Farári svätili vodu, ľudia v nej namáčali
vetvičky a kropili sa, aby boli počas roka zdraví. Veriaci si okrem vody dali posvätiť
a sviečku, kriedu, soľ a cesnak, ktoré počas roka používali na ochranu pred zlými
silami a živelnými pohromami. V rodinách v tento deň zvesili ozdoby z vianočného
stromčeka a stromček vyniesli z izby. Najkrajšie sviatky roka sa týmto skončili.
- Spracoval Marián Zelko
Zdroj : Internet, ZUBERCOVA, Zora. 2012. Vianoce na Slovensku. Bratislava

Kniha Záhoria 2016

Úspešný príbeh knihy Púť, hľa, dlhá... o dejinách evanjelického cirkevného zboru v Moravskom
Lieskovom zavŕšila anketa Kniha Záhoria 2016, v ktorej získala druhé miesto. V 9. ročníku
prestížnej čitateľskej ankety Záhorskej knižnice Senica a ďalších spoluorganizátorov, do ktorej
sú zaradené publikácie o Záhorí a Záhorákoch a od autorov pochádzajúcich zo Záhoria, dostala
spomedzi 53 knižných titulov 264 hlasov. Hlasovalo spolu 1956 čitateľov.
Autor knihy evanjelický farár ThDr. Peter Maca pochádzajúci zo Senice na slávnostnom vyhlásení
výsledkov v závere októbra v Záhorskom múzeu v Skalici netajil príjemné prekvapenie z výsledku o to viac, že nebýva samozrejmosťou, aby kniha z cirkevného prostredia bežne bodovala u
dnešnej čitateľskej verejnosti. Ozrejmil cestu, ktorá viedla k jeho publikačnej prvotine, spracovaniu dejín cirkevného zboru na území obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie prakticky od zániku
Veľkej Moravy až po druhú polovicu 20. storočia. „Na začiatku bol Deň otvorených dverí archívu v roku 2 012, ked y si mohli návštevníci pozrieť najcennejšie archívne materiály zo zborového
archívu. Priaznivý ohlas na výstavu podnietil vo mne záujem pokračovať v detailnejšom obozna-
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movaní sa s obsahom archívneho fondu v Moravskom Lieskovom.
Pri štúdiu listín a dokumentov jednotlivých farárov (o.i. Jozef Hollý,
Martin Rázus), ktorí tu pôsobili predo mnou dozrelo vo mne rozhodnutie zmapovať tieto dejiny, a to nielen z pohľadu cirkevnej histórie,
ale v kontexte života ľudí v oboch obciach. &n bsp; Na výročnom
zborovom konvente vo februári 2013 som preto inicioval myšlienku
zachovať pre budúce generácie dostupné materiály v knižnej forme,“
zhrnul úvodnú fázu zrodu publikácie Peter Maca, po ktorej nasledovalo štúdium prameňov v rôznych archívoch, knižniciach i z prineseného
materiálu od cirkevníkov a náročné spracovávanie do knižnej podoby.
Kniha v ôsmich kapitolách pútavou formou, množstvom obrázkových
ilustrácií i tabuliek približuje život v minulosti v kopaničiarskom kraji
pod Veľkou Javorinou v Bielych Karpatoch. Autor sa snažil do značnej miery dejiny poľudštiť, neoddeľovať cirkevné dianie od
občianskeho života ľudí, hovoriť komplexne, lebo aj kedysi sa borili so životom tak ako dnes. Kniha, ktorá sa na cestu k čitateľom
dostala v novembri 2016 sa stretla s veľkým záujmom verejnosti, preto neprekva puje, ž e Peter Maca už pracuje na doplnení publikácie o najnovšie dejiny evanjelického zboru v Moravskom Lieskovom od roku 1970 až do súčasnosti.
Keďže aj tento úspešný titul tituly ankety sa dotýka viac - menej duchovných dejín, riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová pripomenula krásnu myšlienku Konštantína Filozofa z Proglasu: „Lebo sú bez kníh nahé všetky národy, bo nemôžu sa
boriť v boji bez zbroje.“ Za takýto prínos označila i knihy z čitateľskej ankety, ktoré nás obliekajú do pocitu spolupatričnosti s
prostredím a spoločnosťou, v ktorej žijeme.
- Text a foto: Mgr. Viera Barošková

Ako som kupovala SVETY

Mená Rázus a Svetský boli pre mňa odmala duchovnou potravou, keďže moja mama Mária Brídová, rodená Pastorková (1910 –
2000) často o Rázusovi rozprávala. Jej otec, teda môj dedko, kováč Juraj Pastorek mal domec s vyhňou v blízkosti evanjelického
kostola a Svetského krčmy. Je aj literárnou postavou vo SVETOCH, spomína sa tam ako „vychudnutý kováč Krušina“. Žartom
hovorievam, že som sa narodila „vo vyhni“, lebo od prírody som pre každú dobrú prácu „horela“.
Keď Rázus stretol moju mamu, už ako dospievajúcu dievčinu, vždy obdivoval jej krásu. Prihováral sa jej slovami: „ Ale dievča,
dievča, kto len teba takto vymaľoval?“ Žiaľbohu, ani krása, ani všestranné nadanie jej nepriniesli nijaké šťastie. Naopak... Bolestný
životný príbeh, ale viem, že nebol jediný.
Keď som bývala v Bratislave, chodievali za mnou kamaráti z Bošáce - Adam Rýdzi a Jano Jurák. Spolu sme lozili po antikvariátoch,
lebo som stále hľadala SVETY. Boli, ale len prvý diel, ďalší raz zase mali iba dva diely...
Našťastie som ich ani raz nekúpila. A tu naraz, div divúci, objavila som všetky štyri diely! Ale po chvíli som zistila, že mám so sebou
inú kabelku a v nej nemám ani náhodou peňaženku. Knihy za mňa zaplatil Jano Jurák. Hneď som letela domov, aby som nemala
dlhy. Šťastne sme sa kdesi stretli a peniaze som mu vrátila. Dodnes spomínam, ako sa to všetko nakoniec šťastlivo podarilo.
- Božena Adamicová

Vianoce sú vtedy, keď pomáhame
Spravte pred sviatkami dobrý skutok: je to jednoduché
„Vrchnáčik nepatrí do koša, ale do zbierky.“
Ľudia ochotní pomáhať v spolupráci so školou vás žiadajú o pomoc pre Šimonka - žiaka ZŠ s MŠ Moravské Lieskové.
Šimonko je jedenásťročný chlapec, ktorého zdravotný stav si vyžaduje mnoho rehabilitačných procedúr a cvičení, nevyhnutných
na zlepšenie zdravotného stavu. Sťahovanie svalstva a šliach mu spôsobuje bolesti. Je preto potrebné ich rozcvičovať a zvyšovať
hybnosť horných aj dolných končatín.
Stačí málo
Tento druh pomoci nás nestojí žiadne peniaze ani veľkú námahu, iba ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Rozhodli sme sa
zberať vrchnáčiky z plastových fliaš a financie získané odkúpením týchto uzáverov poukážeme rodine chlapca ako dar na úhradu
liečebných a rehabilitačných pobytov v špecializovaných centrách.
Veríme, že sa nám spoločnými silami aj s vašou pomocou podarí uskutočniť dobrú vec a urobiť tak ďalšie dieťa šťastnejším.
Potrebné informácie
Hlavné zberné miesto je v budove základnej školy a ďalšie na obecnom úrade a v obchode u pána Hargaša. V prípade, že budete
mať nazberané väčšie množstvo vrchnáčikov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0915 896 179 a nazberaný materiál vieme od vás
prebrať aj osobne.
Plánujeme do budúcnosti viaceré dobročinné podujatia, o ktorých vás budeme priebežne informovať prostredníctvom obecného
rozhlasu, plagátikov či školskej a obecnej stránky, prípadne facebooku.
- Mgr. Jana Lacková
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SPOMIENKY / POĎAKOVANIA
Spomienka na HANKU ZEMANÍKOVÚ
V novembri uplynulo už 5 rokov, čo si nás
navždy opustila, ale my nezabúdame:
„Možno z výšky nebies sa na nás dívaš,
nám však všetkým veľmi chýbaš.
Dobrosrdečná, skromná milá,
tak veľmi sme všetci chceli, aby si žila.
V kroji s modrou zásterou, tvoj zvonivý hlas,
to všetko zostane spomienkou v nás.
Odišla si náhle, nechala nás v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých, ktorí sme ťa
radi mali.“
S láskou kolektív FSk Kasanka

Už len kytičku na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s úctou spomínať.

Dňa 31.12.2017 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný a starostlivý
otec, svokor a dedko JÁN ZELKO.
S láskou spomína syn Miroslav s rodinou

Prekročil hranice svojho života, ale nikdy neprekročí
hranice našich spomienok.

Tento rok si pripomíname 30. výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor , ujo a brat EMIL BAČA
z Plevovca.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján a dcéra Božena
s rodinami, sestra Anka a ostatná rodina.

Zvony už dozneli aj hviezdy zhasli, tvoj život vyhasol v 26 rokoch a bol tak krátky. V srdciach
nám zostaneš ukrytý navždy, spomínať na teba bude snáď každý. Dali by sme všetko, musí stačiť
kvet, dali by sme život, aby si sa vrátil späť. Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal, zostali len
spomienky a veľký žiaľ.

Dňa 17.12.2017 si pripomíname nedožité narodeniny nášho zaťa JOŽKA CIGÁNIKA
z Bytče a12.1.2018 uplynie 10 rokov, čo nás tragicky opustil. Zároveň si pripomíname 30. výročie, čo nás navždy opustil náš otec ŠTEFAN MIKO a 25. výročie
úmrtia našej mamy ANNY MIKOVEJ.
V našich srdciach stále miesto máte, keď už na nás z neba pozeráte. S bolesťou v srdci na zaťa
spomínajú svokrovci a synček Davidko, s úctou a láskou na rodičov dcéry Milada a Viera
s rodinami.

Odišiel si v jeden krásny deň,
nepovedal si ani zbohom, už viac neprídem.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžem dať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.

Zostalo ešte veľa nedopovedaného...
...veľmi som ešte chcel žiť...

Dňa 23.1.2018 si pripomenieme smutné
5. výročie úmrtia PAVLA KUCKA.

4.10.2017 sme na poslednej ceste odprevadili nášho
milovaného manžela, otca a starého otca, vzácneho a
múdreho človeka pplk. JUDr. JÁNA MIKULCA.
Ďakujeme všetkým, ktorí boli s nami v ťažkých
chvíľach, ako aj za kvetinové dary a dôstojnú
rozlúčku s ním.

S láskou a úctou spomína priateľka Marta.

Manželka a deti s rodinami

Odišli ste tíško ako odchádza deň a v našich srdciach
zostáva spomienka len.

Dňa 26.12.2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička a babička
EVA SAMOTNÁ a 11.1.2018 si pripomenieme
13. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec a
dedko JAROSLAV SAMOTNÝ.

Dňa 9.9. 2017 sme si s úctou
pripomenuli piate výročie, keď nás
navždy opustil manžel, otec, starý
otec a prastarý otec, pán AUGUSTÍN
TURIAK. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Veď ako sám
vravieval „človek skutočne zomrie až
vtedy, keď si naňho nikto nespomenie.“

S láskou spomínajú deti Jaroslav, Zdena a Rastislav
s rodinami.

My si s láskou spomíname a veríme, že je
v Božej náruči. Rodina Turiaková
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PREVÁDZKA CINTORÍNA
Podľa prevádzkového poriadku je miestny cintorín
prístupný verejnosti denne:
a) v letnom období

(1.4. - 15.10. kalend. roka )
od 7.00 hod. do 21.00 hod.,

b) v zimnom období

(16.10. - 31.3. kalend. roka)
od 8.00 hod. do 18.00 hod.

POČAS VIANOČNÝCH
SVIATKOV JE
CINTORÍN
SPRÍSTUPNENÝ
NEPRETRŽITE
Obecný úrad v Moravskom Lieskovom UPOZORŇUJE
OBČANOV:
Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2017
nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo
darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru
pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia
stavby, sú povinní podať daňové priznanie k dani z
nehnuteľností na rok 2018. Občania, ktorí spĺňajú podmienky úľavy na dani z nehnuteľností, môžu predložiť
žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností na rok 2018
(občania nad 70 rokov, ZŤP).

Vážení čitatelia, pre rok 2018 sa chystá druhé, rozšírené
vydanie úspešnej a ocenenej publikácie Púť, hľa dlhá...
II. Obsah pôvodného vydania bude doplenený o spracovanie
obdobia rokov 1970 až 2017, stovky nových, doposiaľ neuverejnených fotografií a dobových materiálov.
Taktiež sa môžte tešiť na bohatú fotokroniku Lutherovej
dekády 2008 až 2017. Obetaví sponzori budú aj uverejnení
s poďakovaním priamo v knihe.

Majitelia psov sú povinní nahlásiť všetky zmeny vo
vlastníctve (nový pes, utratenie).
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za
komunálny odpad na rok 2018 treba predložiť spolu
s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku
(napr. študenti SŠ,VŠ ubytovaní na internáte, občania s
trvalým pobytom v obci Moravské Lieskové pracujúci
a žijúci v zahraničí, vlastníci nehnuteľností v katastri
obce Moravské Lieskové s trvalým pobytom mimo obce
Moravské Lieskové).Viac o podmienkach úľav nájdete
vo VZN o miestnom poplatku za KO na rok 2018.

TERMÍN PODANIA
DO 31. JANUÁRA 2018 !
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