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Štvrťročný spravodaj obce Moravské Lieskové

ročník XXVIII

treba ju orať, siať, kosiť, zberať úrodu?

číslo 1

zadarmo

starám sa o ňu dostatočne?

neznečisťujem ju?
zaslúžila by si viac pozornosti?
kto sa stará o väčšinu
zeme v Moravskom
Lieskovom?

apríl 2018		

zem nestačí len vlastniť?
správam sa k nej
ekologicky?

Ň ZEME
E
D

neškodím jej
svojím
správaním?

22. apríl 2018

mám rád
prekrásnu
lieskovkú
prírodu?

chodím na
prechádzky
v prírode?

Čo nás LIESKOVANOV
napadne pri slove
“ZEM” ?

... ďalšie svoje pohľady na ZEM si skúste doplniť sami,
milí Lieskovania!
Zdroj_foto: Erika Rojková, www.zaujimavosti.net

Ako sme kedysi hrávali
futbal

Sanácia skládky odpadu
v obci

Ihrisko sme mali na kopaniciach
„na Židáčke“. Bolo veru ďaleko
chodiť tam trénovať a hrať. Tí,
čo sme mali bicykle, chodili
sme na nich na tréningy a zápasy...
Strana 10

Obci
bola
na
základe
predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve
OPLZ-PO6-SC611-2017-1
na likvidáciu čiernej skládky
schválená...
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„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“
- Hans Christian Andersen

Milí čitatelia,
v prvom rade by sme sa vám chceli ospravedlniť za oneskorenie jarného čísla Moravskolieskovského Hlásnika z dôvodu
organizačných problémov. Berte ho preto ako príjemné ohliadnutie sa za činnosťou našej obce na počiatku roka i za Veľkonočnými
sviatkami.
Obzrieme sa za kultúrnymi akciami zimy i jari, ako boli napríklad vianočné trhy, divadelné predstavenie či spomienková slávnosť
na pamiatku partizánov. Pekne nás reprezentujú i naši najmenší a školáci. O ich úspechoch a aktivitách sa budete môcť presvedčiť
na nasledujúcich stranách. Takisto máme významných reprezentantov i z kategórie tých skôr narodených. Preslávili nás nielen regionálne a napriek pokročilému veku sú stále aktívni. Prečítajte si o nich v pravidelnej rubrike Od vás.
Pozrieme sa i na to, ako sa u nás hrával kedysi futbal. Aké podmienky mali vtedajší hráči a čo si všetko zažili. No neostaneme len
pri histórii, veríme, že nás i v tejto sezóne čakajú úspešné futbalové sezóny. Prinášame aktuálny rozpis.
A v neposlednom rade máme pre vás dve dobré správy tejto jari: našej obci sa podarilo získať dotácie na likvidáciu skládky
v „cigánskom járku“ a na futbalovú tribúnu.
Príjemné čítanie!

Kultúrne podujatia v okolí
21. - 22. 4. 2018, 10:00 – 18:00, Čachtický hrad
Otvorenie turistickej sezóny na Čachtickom hrade

Dobíjanie hradu, vystúpenia šermiarskej skupiny, živá dobová hudba, historický trh, remeselný jarmok a mnoho ďalších atrakcií.

22. 4. 2018, 13:00 – 18:00, Kultúry dom, Bošáca
Zóna bez peňazí

Bazár, na ktorom sa nepredáva, ale vymieňa, taká je Zóna bez peňazí, na ktorej
môžete svojimi zachovalými predmetmi a oblečením urobiť radosť niekomu
inému.

24. 4. 2018, 18:00, MsKS Nové Mesto nad Váhom
Zlatá baňa

Smiech a humor liečia – nechajte sa vyliečiť divadelnou komédiou s Marekom
Majeským, Mariánom Labudom ml. či Andreou Karnasovou v hlavných
úlohách.

30. 4. 2018, 18:00, Kino, Hluk
Hucký bombóz
10. ročník festivalu mladých cimbalových muzík, unikátnej a obľúbenej
akcie v neďalekom Hluku.

13. 5. 2018, 19:00, Dom armády, Trenčín
Hana Zagorová – galakoncert

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény poteší svojich
priaznivcov najväčšími hitmi.

16. 5. 2018, Mestské múzeum, Stará Turá
Noc múzeí a galérií

Každoročné podujatie, ktoré sprístupňuje múzeá po celej Európe v nočných
hodinách. Nechajte sa vzdelať i zabaviť na Starej Turej!

25. - 27. 5. 2018, Bzince pod Javorinou
VIFI FEST

Podujatie, ktoré prináša na vidiek filmové premietania a viacero sprievodných
podujatí – susedné Bzince sa zúčastňujú prvého ročníka celoslovenského
Vidieckeho FIlmového FESTivalu.

8. - 10. 6. 2018, Uherský Brod
Bílokarpatské slavnosti

7. ročník podujatia venovaného zvykom našich pohraničných krajov, tradíciám
reprezentovaným napríklad jarmokom, ale napríklad aj súčasnej hudbe.

15. - 17. 6. 2018, Myjava
59. Medzinárodný folklórny festival Myjava

Ďalší ročník obľúbeného festivalu, určeného všetkým milovníkom ľudovej
kultúry a umenia.

21. - 24. 6. 2018, Trenčianske Teplice
Festival filmov a umenia (IFFTT)

Festival v kúpeľnom meste, nástupca niekdajšieho Art Film Festu, ktorý bude
tentoraz venovaný nielen filmom, ale aj umeniu všetkého druhu.

ZAUJÍMAVOSŤ...
5 zaujímavostí o reďkovke – zelenine ako
stvorenej na jarnú očistu
Reďkovka má svoje neodmysliteľné miesto v záhradkách
mnohých z nás. Nezaškodí preto o nej vedieť niečo viac,
aby sme ju mohli naplno zužitkovať.
Má schopnosť prečistiť organizmus, pretože je mierne
močopudná.
Zmierňuje pálenie záhy, odstraňuje zápchu a plynatosť.
Podporuje činnosť pečene.
50 gramov reďkovky má len 44 kJ, tak pokiaľ chcete
schudnúť, zaraďte ju do svojho jedálnička.
Ak dáte reďkovky do misky, prikryjete ich mokrou utierkou a necháte v chladničke, vydržia vám takto aj týždeň.
- Monika Kusendová
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Vážení spoluobčania,
Zima musí nekompromisne tak ako každý rok ustúpiť pestro ovenčenej kvetnatej jari,
ktorú symbolizuje pučanie stromov a rast kvetov s plným pocitom odhodlania žiť. Teplé
slnečné dni opäť prichádzajú a je čas sa z nich radovať. Budeme tráviť viac času vonku,
v záhradke či na terase a po dlhej zime aj napriek občasným chvíľam stráveným na slnku,
doplníme zásoby chýbajúceho vitamínu D. Slniečko nás vytiahne von zveľaďovať si každý
svoje blízke okolie, aby sme sa v ňom počas roka cítili príjemne.
Opätovne chystáme aj v obci dobrovoľnú akciu skrášlenia verejných priestranstiev
pri príležitosti dňa zeme. Preto by som chcel apelovať na nás všetkých, ktorým nám záleží
v akom prostredí žijeme, nebuďme k svojej krajine ľahostajní a podporme svojím správaním zlepšenie životného prostredia v Moravskom Lieskovom. Verím, že v súlade s naplno rozbehnutým projektom výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktorý spravil
z našej dediny jedno obrovské stavenisko, sa nájde priestor a miesta, ktoré sa dajú zveľadiť.
Prežili sme obdobie veľkonočných sviatkov, ktoré sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré
zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz týchto sviatkov
by mal zostávať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale i počas celého roka. Sviatky jari, ako ich
zvykneme volať sú nepochybne spojené so zázračným znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok čo rok, a predsa nás
vždy znovu a znovu fascinujú. Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia
okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje
miesto. To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobré, že im všetci dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe,
ktorú prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Duch tradícií a bohaté zvyky jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz a pozdrav jari i života.
Tieto dni sú pre Moravské Lieskové ešte špecifické v tom, že sme si pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej obce.
Vojna, aj keď by sa mohlo v spleti rôznych názorov zdať ako niečo dávne a odložené, nie je tomu tak a nikdy ani nebude. Pretože tak ako vyjadruje výrok v knihe o oslobodení nášho regiónu ,,A nápisy na rudých hrobech v zahradách, při
silnicích a na náměstích budou první abecedou, kterou budu učiti své syny“, by sa mali rovnako aj naše mladšie generácie naučiť čítať túto abecedu a nedať si zobrať pravdu, ktorá sa nedá zmeniť. Venujme preto tichú spomienku všetkým
hrdinom, ktorí cestou do cieľa pozemskej púte obetovali to najcennejšie, svoj život za našu slobodu.
Na nás čakajú s príchodom jari dlhšie dni a kratšie noci, počas ktorých sa budeme pokúšať plniť veľa úloh a práce,
preto si zaželajme odhodlanie a odvahu pokračovať v dobrých veciach a hľadajme stále inšpiráciu na nové nápady a
podnety. Našu snahu nech pociťujú každodenne všetci okolo nás ako prejav odhodlania ísť dopredu.
S úctou starosta obce Róbert Palko

Informácie o stave výstavby kanalizácie:
celá stavba

prestavané k 31.1.2018

zostáva

12 468 905 €

2 858 915 € - 14,30%

9 609 99 €

potrubie DN 100

1 822 m

598 m

1 224 m

potrubie DN 250

912m

267m

645m

DN 300

18 475 m

6 526 m

11 949 m

potrubie

4 165 m

725m

3 440m

DN160(odbočky)

940 ks

145 ks

795 ks

Šachty

609 ks

229 ks

380 ks

rozpočtové náklady s DPH

Výstavba čističky odpadových vôd (ČOV): prebehla sanácia náletových drevín; následne budú odstránené betónové konštrukcie pod
úrovňou terénu, ktoré sa nachádzajú na stavenisku ČOV a sú v kolízii s novobudovanými konštrukciami; zrealizovaná elektrická VN
a NN prípojka, čaká sa na priaznivejšie počasie pre osadenie trafostanice.

Máte nejaké 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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Tribúna na ihrisku TJ
Obec v spolupráci s TJ Iskra Moravské Lieskové pripravila projekt a žiadosť o pridelenie dotácie so zámerom vybudovať tribúnu na
našom futbalovom ihrisku. V rámci rozdelenia finančných príspevkov v projekte SFZ “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry” – 2. etapa, nám bola pridelená dotácia vo výške 10 000,- EUR.

Miesto výstavby tribúny

Vizualizácia – detail tribúny – pohľad spredu

Sanácia skládky odpadu v obci
Obci bola na základe predloženej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok k výzve
OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na likvidáciu
čiernej skládky schválená dotácia vo výške
48 362,98 EUR. Skladba odpadu: komunálny
odpad, drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad.
Znečistená parcela, ktorá je predmetom
projektu, sa nachádza na svahovitom teréne v
niektorých častiach už v značnej miere navrstvené pôdou. Navyše mnohé časti z tejto parcely sú zarastené poľným porastom.
Kombinácia komunálneho odpadu z domácnosti, stavebného odpadu, pôdy a porastu vytvorila umelé nánosy, ktoré sú nebezpečné pre
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obyvateľstvo zo zdravotného hľadiska a pre životné prostredie z environmentálneho hľadiska.
Sanáciou čiernej skládky sa zlepší nielen životné prostredie v danej lokalite, ale prispeje sa aj k motivovaniu obyvateľov ako aj
prevencii ich vzniku v budúcnosti, čomu by malo napomôcť vybudovanie pump trackovej dráhy v mieste lokality.

Čierna skládka
sa nachádza na
parcele registra
E 13592/1 –
názov skládky je
,,Nad
cigánskym
jarkom“
označená
v modrom
rámčeku

Porovnanie zberu komunálneho odpadu
v obci Moravské Lieskové v rokoch 2016 a 2017
ODPAD v tonách

Rok 2016

Rok 2017

ROZDIEL

Komunálny zmesový

377,30

344,34

- 32,96

Veľkoobjemový

118,58

122,46

+ 3,88

Elektroodpad

7,8

8,9

+ 1,1

Plasty

11,09

16,39

+ 5,3

Sklo

7,7

23,81

+ 16,11

Papier

7,2

20,89

+ 13,69

VKM (tetrapaky)

0

0,5

+ 0,5

Kovy

0

2,63

+ 2,63

Textil

3,3

4,1

+ 0,8

Stavebný

0

498,76

+ 498,76

V roku 2017 sme pristúpili k triedeniu odpadov pozitívne. Podarilo sa nám znížiť zložku komunálnych zmesových odpadov o 32,96
tony.
V roku 2018 je potrebné vynaložiť ešte väčšie úsilie pri triedení zložiek komunálneho odpadu.
Zber plastov a skla prebieha v stanovených termínoch podľa kalendáru vývozu spred rodinných a bytových domov vo vreciach
alebo farebne rozlíšených nádobách (plast – žltá, sklo – zelená). Do plastov patria aj VKM – tetrapaky.
Zber kovov prebieha zo zberných hniezd.
Zber papiera prebieha zo zberných hniezd alebo formou výkupu P&P Import Trenčín.
Triedený zber (plasty, sklo, kov, VKM, papier) pre našu obec zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS.
Obec Moravské Lieskové zaplatila za odvoz a likvidáciu odpadu na skládke odpadov v roku 2016 sumu 46 646,- EUR. V roku 2017
sumu 56 941,- EUR. Cena za likvidáciu odpadu na skládke odpadov sa zvýšila a postupne by cena likvidácie mala narastať.
K triedeniu odpadu by sme mali pristupovať zodpovedne, aby sme na skládku odpadov odovzdávali čo najmenej komunálneho
odpadu. Len tak dosiahneme zníženie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad . Poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na rok 2018 je stanovený na 0,054 EUR / deň / obyvateľ čo je 19,71 EUR za rok.
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Obec Moravské Lieskové
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 zverejnený podľa §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
OSOBA

ADRESA

Nedoplatok v EUR

Baláž Miroslav

Moravské Lieskové 177

162,41

Duga Vladimír

N.Teslu 3, Piešťany

210,84

Ižáková Danka

Moravské Lieskové

382,84

Královič Pavol

Moravské Lieskové 104

376,02

Mašková Helena

Moravské Lieskové 594

180,81

Mazúrová Blažena

Hurbanova 136/10, Stará Turá

179,02

Mizeráková Elena

Moravské Lieskové 631

221,95

Paulovič Ladislav

Moravské Lieskové 149

453,66

Popelka Róbert

Moravské Lieskové 1151

284,68

Ščípová Alena

Moravské Lieskové 148

212,64

Taraba Štefan

Dlhá 85/4, Sokolovce

575,33

Tencer Daniel

Moravské Lieskové 692

396,82

Valachová Mária

Moravské Lieskové

172,12

Veselá Ružena

Moravské Lieskové 677

359,46

Zámečník Jaroslav

Moravské Lieskové 1271

201,07

Zemanová Eliška

Nové Mesto nad Váhom

210,83

Zigo Vladimír

Moravské Lieskové 536

541,71

MATRIKA za obdobie 12/2017 - 03/2018
Noví občiankovia
12/2017
David Kúkol
Tobias Lazarčík
Richard Žáčik

Životné JUBILEÁ

1-3/2018
Laura Bačová
Natália Zelenayová
Ernest Deardo Mitana

Spoločné „ÁNO“ si vyslovili
Tibor Hrušovský – Anna Miklánková
Drahomír Roháček – Zuzana Todtová
Roman Vozár – Lenka Navrátilová

Odišli spomedzi nás...

70 rokov
Ján Kučera
Jaroslav Liška
Rudolf Žák
Viliam Sedlák
Blažena Martáková
Viera Želibabková

75 rokov
Milan Tomeš
Vlasta Tomešová
Angela Búliková
Anna Černá
Jozefa Balážová

80 rokov
Emília Korytárová

12/2017
Elena Drobná – 84

85 rokov
Božena Miklánková
Mária Sádovská
Anna Mikulcová

90 rokov
Mária Podhradská

91 rokov
Jozef Jakubík

93 rokov
Jozef Sahaj

01-03/2018
Helena Chmulíková – 76
Alexander Fraňo – 69
Ivan Štefanovič - 71
Filomena Štefániková – 83
Eva Gábová – 69
Vladimír Brožko – 62

ŠTATISTIKA ZA ROK 2017:
Počet narodených detí - 13

K 31.12.2016 sme evidovali celkovo 2530 obyvateľov

Počet zomretých obyvateľov - 33
Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu - 39
Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu - 36

1291 mužov

1239 žien

Priemerný vek obyvateľa našej obce je 42,85 rokov.

Za spracovanie štatistických údajov ďakujeme pani Bačovej z OcÚ Moravské Lieskové

Svadby na OcÚ Moravské Lieskové

Lenka Navrátilová - Roman Vozár

Dramohír Roháček - Zuzana Todtová
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Zber nebezpečného odpadu
a veľkoobjemového
komunálneho odpadu
sa uskutoční

v dňoch 16.4. – 21.4. 2018
v priestoroch bývalej píly.
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Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

16.4.2018
17.4.2018
18.4.2018
19.4.2018
20.4.2018
21.4.2018

CIRKEV

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
9:00
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- 15:30
- 15:30
- 17:00
- 15:30
- 18:00
- 18:00

Autopôst na Slovensku po druhý raz.
Čo by som mohol urobiť pre tento Boží svet ja, jednotlivec? I k takémuto zamýšľaniu sa nad sebou samým a prospešnosťou svojej existencie pre celé stvorenstvo viedlo pôstne obdobie veriacich nielen v Moravskom Lieskovom. Už po druhý raz rezonoval
autopôst počas duchovných príprav, od Popolcovej stredy po Kvetnú nedeľu, mysľami tých, ktorí prichádzali na služby Božie
pešo, na bicykli alebo ochotne priberali spolucestujúcich, aby motorové vozidlá boli plne využité. Týmto
spôsobom prijal cirkevný zbor Moravské Lieskové
autopôst ako výzvu, ako stráviť pôstne obdobie bez
áut, či ich aspoň výrazne obmedziť. Práve autopôst,
ako novodobý nástroj vzdania sa konkrétnej sociálnej
závislosti, vedie zároveň k hlbšej úvahe nad prístupom
k životnému prostrediu, celému Božiemu stvorenstvu.
Ideálom tohto podujatia, ktoré sa po minuloročnom
pilotnom projekte v Moravskom Lieskovom konalo
tento rok celoplošne v rámci ECAV na Slovensku, je,
aby vyskúšané poznatky presiahli pôstne obdobie a
mali formu trvalých návykov.
- ThDr. Peter Maca, ev. a.v. farár

Veľký Piatok v nás
Scéna Veľkého Piatku je človeku žijúcemu v prostredí ovplyvnenom kresťanstvom viac-menej dobre známa. Ukrižovaný Ježiš,
vedľa Neho napravo a naľavo iní dvaja ukrižovaní lotri, niekoľko rímskych vojakov, niekoľko Ježišových verných a zástup tých,
ktorí svoje predsavzatie – zbaviť sa Ježiša – doviedli týmto spôsobom do konca. Túto scénu poznáme z kresťanských náboženských
obrazov, z čítania Pašií – či z filmov, ktoré na túto udalosť boli natočené. Na udalosť Veľkého Piatku nás upozorňuje množstvo
krížov, ktorými sú lemované naše cesty, cintoríny, zlaté krížiky ako prívesky našich retiazok, kríže na stenách našich izieb, či kríže
na vrchole veží našich chrámov.
Dnes sa spolu s vami chcem zamýšľať nad tým, ako udalosť z Golgoty vplýva na môj život? Čo mi prejde hlavou, keď vidím
podobizeň Krista na kríži alebo len kríž ako taký? Čo vtedy cítim? Pohne to mnou vôbec? Prvá reakcia na ukrižovanie vychádza z úst
samotného Ježiša, ktorý prosí svojho Otca: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Ježiš v zastúpení, v mene svojich vrahov a v
mene celého ľudstva prosí svojho Otca o odpustenie pre tých, ktorí sa na Ňom dopustili takéhoto bezprávia. Väčšinou ukrižovaní vo
veľkých bolestiach preklínali svojich mučiteľov. Ježiš nepreklína. Prosí: „Otče, odpusť im!“ Takto keď pozeráme na kríž, ďakujme
nášmu Pánovi za to, že v Jeho smrti a utrpení je naše odpustenie. Kríž je pre nás znakom spásy. Pamätajme i na to, že týmto pre nás
Kristus Pán ustanovil novú cestu, po ktorej je nám treba kráčať. Je to cesta nie starozmluvnej primeranej odplaty (oko za oko – zub
za zub), ale cesta odpustenia. Ak nám hriešnikom bolo odpustené svätým a bezhriešnym Božím Synom, o čo skôr si my navzájom
máme odpúšťať svoje nedostatky a poklesky?!
A ľud stál a pozeral sa. Pri tejto reakcii akoby mi zimomriavky behali po chrbte. Bohom vyvolený ľud bez ľútosti, bez súcitu,
bez nejakej dávky empatie stojí a pozerá sa. Obyčajne to človeku nerobí dobre, keď vidí utrpenie druhého. Snaží sa Ho odstrániť
alebo zmierniť, alebo aspoň odvracia svoj pohľad. Nechce to vidieť. Ten zástup však baží po krvi a po smrti. Ľud v utrpení a pomalom umieraní Ježiša vidí svoj triumf. Doslova si to tento zástup vychutnáva. Zdá sa vám to morbídne a surové? Áno, aj mne sa to také
zdá. Ono to také skutočne je. Je to zakaždým také, keď človek prejde popri kríži bez akéhokoľvek vnútorného pohnutia. Dokonca s
vnútornou myšlienkou víťazstva: Tohto ja nepotrebujem. S týmto ja nechcem mať nič. Vystačím si v pohode aj bez Neho.
...bili sa v prsia, a tak sa vracali domov. Áno, zatiaľ čo pre niektorých je udalosť kríža záchranou (lotor a stotník), pre iných je
len divadielkom na pobavenie a dokázanie si vlastnej pravdy. Ani dodnes sa to nijako nezmenilo. Sú ľudia, ktorí sa v istom momente
života zlomia a otvoria sa pre Boha. Niekto skôr, niekto neskôr. Sú však i takí, ktorými nepohne ani smrť Syna Božieho. Apoštol
Pavol píše, že pri druhom príchode Ježiša ako Pána pánov a Kráľa kráľov – každé koleno bude musieť pokľaknúť a každý jazyk bude
musieť vyznať, že Ježiš je Pán. Bratia a sestry, nečakajme až dovtedy. Pretože vtedy takéto vyznanie bude už oneskorené a človeku
na odsúdenie, pokiaľ sa počas života na zemi bil do pŕs a dokazoval niečo Bohu i ľuďom naokolo. Vyznajme preto ešte dnes: Ježiš
je môj Pán.
- ThDr. Peter Maca, ev. a.v. farár
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„Spievajme Pánovi, je naozaj slávny!“
Posolstvo Veľkej noci zaznieva cez starobylý hymnus chvály Židov po prechode cez Červené more. Kniha Exodus rozpráva
(porov. 15,19-21), že keď Židia prešli cez more suchou nohou a videli Egypťanov pohltených vodami, Miriam – sestra Mojžiša a
Árona – i s inými ženami zaspievali spolu s tancom tento chválospev: „Spievajte Pánovi, lebo je veľmi vznešený! Koňa i jazdca
zmietol do mora!“ Kresťania po celom svete opakujú tento chválospev Veľkonočnej vigílie, a jedna zvláštna modlitba vysvetľuje
jeho zmysel; modlitba, ktorú si teraz v plnom svetle Vzkriesenia, s radosťou osvojujeme i my: „Bože, aj v našich časoch vidíme
skvieť sa tvoje dávne mocné činy: to, čo si svojou mocnou rukou učinil, aby si vyslobodil jediný národ z faraónovho útlaku, teraz to
konáš prostredníctvom vody Krstu pre spásu všetkých národov; daj, aby bolo celé ľudstvo prijaté medzi Abrahámových synov a malo
účasť na dôstojnosti vyvoleného národa.“
Evanjelium nám zjavilo naplnenie dávnych predobrazov: svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus oslobodil človeka
z otroctva, totiž otroctva hriechu, a otvoril mu cestu do pravej Zasľúbenej krajiny, Božieho kráľovstva, univerzálneho Kráľovstva
spravodlivosti, lásky a pokoja. Tento „exodus“ sa uskutočňuje predovšetkým vo vnútri samotného človeka a spočíva v novom narodení v Duchu Svätom, čo je účinok Krstu, ktorý nám Kristus daroval práve vo veľkonočnom tajomstve. Starý človek prenecháva
svoje miesto novému človeku; minulý život je opustený a je možné kráčať v novom živote (porov. Rim 6,4). Ale duchovný „exodus“
je základom celostného oslobodenia, schopného obnoviť každý ľudský rozmer, osobný i spoločenský.
Veľká noc značí skutočnú spásu ľudstva! Ak by Kristus – Boží Baránok – nebol vylial svoju Krv za nás, nemali by sme žiadnu
nádej, naším osudom a osudom celého sveta by bola nevyhnutne smrť. Lež Veľká noc obrátila toto smerovanie: Kristovo vzkriesenie
znamená nové stvorenie, ako štep, ktorý dokáže obnoviť celú rastlinu. Je to skutočnosť, ktorá premenila podstatné zameranie dejín,
nahnúc misky jej váh raz navždy na stranu dobra, života, odpustenia. Sme slobodní, sme zachránení! Hľa, prečo vo vnútri srdca
jasáme: „Spievajme Pánovi: je naozaj slávny!“.
Kresťanský ľud, ktorý vzišiel z krstnej vody, je poslaný do celého sveta svedčiť o tejto spáse a prinášať veľkonočné ovocie,
ktoré spočíva v novom živote, oslobodenom od hriechu a obnovenom v jeho pôvodnej kráse, dobrote a pravde. Počas dvetisíc rokov
kresťania – zvlášť svätí – neustále činili dejiny plodnými skrze živú skúsenosť Veľkej noci. Cirkev je ľudom exodu, pretože trvale
prežíva veľkonočné tajomstvo a šíri jeho obnovujúcu silu v každom čase a na každom mieste. Aj v našich dňoch potrebuje ľudstvo
„exodus“, nie exodus dákych povrchných úprav, ale duchovnej a morálnej obnovy. Potrebuje evanjeliovú spásu, aby vyšlo z krízy,
ktorá je hlboká a ako taká vyžaduje hlboké zmeny, počnúc svedomiami.
Veľká noc neuskutočňuje žiadnu mágiu. Tak ako za Červeným morom našli Židia púšť, aj Cirkev po Vzkriesení nachádza vždy
dejiny s ich radosťami a nádejami, ich bolesťami a úzkosťami. A predsa, tieto dejiny sa zmenili, boli poznačené novou a večnou
zmluvou, boli skutočne otvorené pre budúcnosť. Preto, zachránení v nádeji, pokračujme na našej púti a nesme v srdci starobylú a
vždy novú pieseň: „Spievajme Pánovi: je naozaj slávny!“
- Eduard Lazo, farár

Zo života našich školákov...
Vianočná dobročinná výstava

V predvianočnom období sa v škole uskutočnilo podujatie na podporu rodiny chlapčeka, žiaka školy – ŠIMONKA, ktorého
zdravotný stav si vyžaduje individuálne vzdelávanie v domácom prostredí a množstvo rehabilitačných či liečebných pobytov
v špecializovaných centrách. Na dobročinnej výstave sa podieľali nielen domáci umelci a žiaci, ale aj šikovní ľudia s dobrým
srdcom z iných miest. Zapojila sa tiež ZUŠ v Čachticiach pod vedením našej bývalej pani učiteľky Liškovej. Počas výstavy sme
spoločne vyzbierali predajom amatérskych umeleckých diel a prác žiakov 1500 €, ktoré budú spolu so 130 € vyzbieranými na
školských vianočných trhoch použité na pokrytie časti nákladov na rehabilitačné procedúry a cvičenia.

Vystúpenie cirkusu JACKO
Netradičný darček priniesol 7. decembra do školy Mikuláš – žiakov prvého až siedmeho ročníka zabavil cirkus JACKO z Ukrajiny. Vystúpenia artistov, ktorí predviedli svoju zručnosť, obratnosť a šikovnosť v žonglovaní, udržiavaní rovnováhy, kúzlení a
zabávaní, sledovali deti s obdivom a nadšením, odmeňovali silným potleskom a radostným detským smiechom. Nechýbali ani
obľúbené rozprávkové postavičky, ktoré všetkých rozveselili vtipnými príhodami a artisti pobavili aj vytváraním obrovských
bublín, ktoré neraz zahalili aj viaceré deti.

Úspech vo výtvarnej súťaži Ochranárik
Niektoré práce žiakov našej školy boli odoslané do výtvarnej súťaže Ochranárik. Svojimi prácami oslovili porotu a dostali
sa na stupienky víťazov, za čo si vyslúžili uznanie od svojich kamarátov a pekné ceny od vyhlasovateľov súťaže. Z mladších
žiakov boli ocenení druháci – Alexandra Kubová, Adrian Zámečník a Alexandra Švachová, ktorej práca sa bude uchádzať
ako víťazná o ďalšie ocenenie v krajskom kole. Zo siedmakov zabodovali Dominika Uhríková a Michal Konštiak. Všetkým
žiakom ďakujeme za reprezentovanie školy a obce a postupujúcej držíme päste v ďalšom „boji“ o úspech.

Technická olympiáda v Trenčíne
Žiaci Martin Štefánik a Michal Švehla sa dňa 11. januára zúčastnili Technickej olympiády v Trenčíne, kde vyrábali výrobok
strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej realizátorom súťaže. Žiaci preukázali manuálnu zdatnosť a
dokázali podľa výkresovej dokumentácie vyrobiť výrobok. Michal Švehla sa umiestnil na peknom 18. mieste, Martin Štefánik
na 3. mieste z 30 súťažiacich.
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3. Moravskolieskovský školský ples

Lyžiarsky kurz

V Moravskom Lieskovom sa už stáva tradíciou, že fašiangové
obdobie spestrí školský reprezentačný ples. Inak tomu nebolo
ani 20. januára, kedy sa jeho tretí ročník uskutočnil v Kultúrnom
dome. V programe potešili tanečníci a tanečníčky z našej ZUŠ
pod vedením pani učiteľky Gáborovej, podobne spevácke
výkony Hanky Herinkovej, pani učiteľky Gáborovej a Katky
Adamovičovej, ktorým korepetítora robil pán učiteľ Róbert
Bánovec. Hudobnú produkciu už tradične zabezpečila talentovaná domáca bratská dvojica Ján a Peter Sahajovci z Amysbandu. Mnohí účastníci si okrem pekných zážitkov odniesli so sebou aj krásne hodnotné ceny z tomboly, ktorých bolo viac ako
60. Kto prišiel, určite neobanoval a iste už dnes sa teší na ďalší
ročník.

Lyžiarskeho kurz sa tento rok zúčastnilo 21 žiakov a 2
učitelia. Výučba v 2 družstvách prebiehala dopoludňajšou a
popoludňajšou výukou s krátkymi prestávkami na horských chatách. Po večeri sme sa stretávali v spoločenskej miestnosti, kde
sme sa vzdelávali, dopĺňali informácie a hodnotili priebeh kurzu.
Počas dvoch večerov nám animátori pripravili zábavný a zoznamovací program s inými kurzami. Lyžiarsky výcvik sa zaobišiel
bez zranení, zato nám priniesol množstvo pekných zážitkov.

Školský fašiangový karneval
13. februára sa v telocvični našej školy uskutočnil školský
fašiangový karneval. Žiaci všetkých ročníkov sa v neuveriteľne
rozmanitých maskách presunuli do nazdobenej telocvične. Malí
aj veľkí žiaci i naše pani učiteľky sa na jeden školský deň zmenili na zvieratká, rozprávkové, seriálové a filmové postavy, veci
používané v domácnosti, dobroty, štyri ročné obdobia... Porota
zložená z pani učiteliek a žiakov mala čo robiť, aby vybrala z
nádherných masiek tie najkrajšie... Oceňované boli hlavne nápady, vlastnoručná výroba masiek, originalita a fantázia ich
nositeľov. Ďalšej zábave, hlavne tanečnej, sme sa kvôli hroziacej chrípke vyhli, napriek tomu sme strávili príjemné a milé
dopoludnie.

Úspechy v matematických súťažiach
13. a 14. februára sa 11 žiakov 3. až 8. ročníka našej školy zúčastnilo okresného kola obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriády.
Žiaci boli vybraní a pozvaní do vyššieho kola súťaže na základe svojich výborných výsledkov dosiahnutých v školskom kole. Pozvaní boli žiaci Erik Zámečník, Lea Horváthová, Patrik Augustín Turiak, Daniel Gašparík, Rebeka Nešťáková, Lucia Škriečková,
Samuel Švikruha, Sebastian Jakub Machel, Martin Miko, Milan Zámečník, Daniel Tomášik. 5 z týchto detí sa stalo úspešnými
riešiteľmi okresného kola a urobili svojím umiestnením sebe, nám a všetkým blízkym radosť.
19. marca 2018 sa šikovní matematici našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Klokan. Súťaž riešili milióny žiakov v 70 krajinách sveta. V našej škole bolo v tento deň 48 „klokanov“ od prvého až po ôsmy ročník a všetci s chuťou riešili
zaujímavé a graficky príťažlivo spracované úlohy. Výsledky súťaže zverejní organizátor (Talentída, n.o.) 9. apríla. Tešíme sa na ne,
dúfame, že sa všetkým riešiteľom darilo a budeme o nich radi po vyhodnotení súťaže informovať.

Športové úspechy

Noc s Andersenom

15. decembra sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili predkola v súťaži Prehadzovaná žiakov 1. stupňa ZŠ. V Novom Meste nad Váhom. Naše
družstvo si poradilo so všetkými ostatnými družstvami a zvíťazili sme,
získali prvé 3 body za každú výhru a postupujeme ďalej.

23. marca sa piatková noc stala ďalšou z tých, ktoré
naši žiaci prvého stupňa strávili v škole zábavou,
dobrodružstvom, ale aj neformálnym vzdelávaním. Jedna
noc v roku na prelome marca a apríla patrí každoročne
spomienke na dielo spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Deti navštívila spisovateľka Diana Mašlejová,
od ktorej sa dozvedeli čo-to o spisovateľskom remesle.
Samy potom vytvorili vlastné príbehy, užili si energické
divadielko a po zotmení sa oddali pátraniu po indíciách
ukrytých v zhasnutej budove a jej okolí, aby odhalili, akú
rozprávku si spoločne prečítajú pred spaním. V triedach
sa potom uložili a únavou zaspali, aby sa ráno prebudili
do víkendu, plné nových zážitkov i vedomostí.

22. marca sme sa zúčastnili okresného kola v gymnastickom 4-boji
žiakov. Naša škola má dlhoročnú tradíciu v tomto krásnom športe,
ktorým rozvíjame všestranné pohybové schopnosti našich detí a napomáhame ich zdraviu. Družstvá žiakov súťažili v 4 disciplínach a
5-členných družstvách. Našu školu reprezentovalo 21 žiakov. Získali
sme pekné umiestnenia: žiačky kategórie C 3. miesto, žiačky kategórie B 3. miesto, žiaci kategórie B 2. miesto. Všetkým gratulujeme a
ďakujeme za reprezentáciu školy.
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Zo života našich malých škôlkárov...
V škôlke je každý deň plný radosti, často sa aj domov z kolektívu odchádza ťažko. O to radšej sa doňho potom ráno vracia. Inak tomu
nebolo ani v zime na prelome rokov 2017 a 2018.
V predvianočnom období piekli deti s pani učiteľkami medovníčky a spoločne ich zdobili na tvorivých dielňach a vyrobili si peknú
vianočnú dekoráciu.
Nechýbala ani besiedka v triedach, či vystúpenie na vianočných trhoch, ktoré je pre mnohé z detí prvým a obohacujúcim stretnutím s doskami, ktoré znamenajú svet.
K zime patria aj zimné športy, 15 detí z našej materskej školy preto využilo
ponuku Penguin sport clubu v Novom Meste nad Váhom a absolvovalo kurz
korčuľovania. Najmladšia účastníčka nemala ani 4 roky, spoločne s ostatnými sa naučila nespadnúť a všetci získali na ľade slušnú obratnosť. Za vysoko
profesionálny prístup ďakujeme pánovi Úradníčkovi zo športového klubu a
deťom za snaživosť a odhodlanie, ktoré k športu patria.
Vo februári si deti mali možnosť na chvíľu
vyskúšať, aké to je byť kýmsi celkom iným.
Aspoň na pár hodín, počas karnevalu.
Rôznorodosť masiek a skvelá nálada prispeli
k tomu, že si naše princezné, včielky, čerti, mačičky, kovboji, ninjovia či väzni domov odnášali
krásne zážitky.
Na konci zimy navštívila výprava z materskej školy kamarátov prvákov na základnej škole.
Škôlkari si vyskúšali, aké je to byť ozajstnými žiakmi, posedeli v laviciach a počúvali pani učiteľku
Staňákovú. Viacerí sa na svoje budúce pôsobisko už teraz výrazne tešia.
Deťom v materskej škole zmarila plány na množstvo pekných zimných aktivít chrípková epidémia, bez väčšej ujmy sa z nej našťastie
všetky dostali a môžu sa tešiť na jarné dobrodružstvá.
- Spojená škola

Veselé spomínanie. Ako sme kedysi hrávali futbal...
Ihrisko sme mali na kopaniciach „na Židáčke“. Bolo veru ďaleko
chodiť tam trénovať a hrať. Tí, čo sme mali bicykle, chodili sme
na nich na tréningy a zápasy. Trénoval nás MUDr. Ján Krištofík.
Tiež chodil na bicykli. Vždy na ňom mal veľký kufrík, v ktorom
nosil potrebné veci ako lekár. Ten bol vždy po ruke. Čo keby
sa na ihrisku niekto z nás zranil alebo bolo treba rýchle ísť k
nejakému pacientovi?
Raz za ním počas tréningu prišiel jeden pán. Niečo mu povedal, pán doktor hneď vzal bicykel, kufrík a šiel. My sme ďalej
pokračovali v tréningu aj bez dozoru. Keď sa vrátil, boli sme
zvedaví, čo sa stalo a kde bol. Odpovedal, že „za Javorom“:
„Babka sa nemohla uprdnúť ...“
Nuž, tréning – netréning, pán doktor mal často na starosti
neodbytnejšie veci.

Futbalové mužstvo

Fotka z roku 1973: zápas medzi T.J. Iskra Moravské Lieskové
– T.J. Družstevník Hrádok (výsledok 1:2)
Už ako 16-18 roční sme hrávali futbal za prvé mužstvo. Na bicykloch sme šli hrať do Bošáce poľnou cestou popod „Sady“,
do Beckova zasa po násype vedľa Váhu. Na bošácku stranu sme
schádzali takou veľkou strminou, že sme celou cestou museli
silno brzdiť. Kolesá sa nám veľmi prehriali, až sme ich museli
po zídení dolu chladiť.
Aj do Dolného Srnia, Bziniec pod Javorinou, Lubine či Kálnice
sme cestovali na bicykloch. Nie všetci hráči však mali bicykle,
nuž sme sa viezli aj po dvoch. Až neskoršie nás na zápasy vozil
autobus. Kabíny sme mali urobené zo starého autobusu, kde mali
hniezdo drozdy, skladovalo sa tam vápno a ešte všeličo ďalšie.
Pre nás však boli vzácne a nikto sa nesťažoval. Kedysi futbalisti
vôbec nemali také podmienky a vymoženosti ako dnes. Napriek
tomu sme však trénovali a hrali zápasy s oduševnením.
- Ivan Drobný, Dušan Šimovec
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Vylosovanie TJ ISKRA Moravské Lieskové - JAR 2018
Dátum

Dospelí 8.liga NM

Dorast 6.liga

Starší žiaci 5.liga B

22.4.2018

Považany

D 16:00

N.Ves n/Váhom
SOBOTA 21.4.

D 12:00

Horná Streda

D 10:30

29.4.2018

Stará Lehota

V 13:00

Očkov
SOBOTA 28.4.

V 16:00

Modrová

D 10:30

1.5.2018

voľno

6.5.2018

Nová Bošáca

8.5.2018

voľno

13.5.2018

Lúka

20.5.2018

voľno
D 16:30

Pobedim
SOBOTA 5.5.

D 12:00

voľno
V 16:30

Turá Lúka

D 13:00

Pobedim

V 10:30

Horná Streda

V 13:00
D 10:30

Bzince p./Jav.
SOBOTA 12.5.

V 16:30

Tr. Bohuslavice

voľno

Selec
SOBOTA 19.5.

D 12:00

Brezová p.Bradlom V 10:30

27.5.2018

voľno

voľno

3.6.2018

Brunovce

D 14:00

Dubodiel
SOBOTA 2.6.

10.6.2018

Lubina

V 17:00

17.6.2018

Lubina kop.

D 17:00

Potvorice

D 10:30

D 12:00

Beckov

D 10:30

V. Hradná
SOBOTA 9.6.

V 17:00

Kočovce

V 10:30

Ľuborča
SOBOTA 16.6.

D 12:00

voľno
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V nedeľu 8.4.2018 sa odohralo na našom
ihrisku majstrovské futbalové stretnutie
medzi mužstvami TJ Iskra Moravské Lieskové a OŠK Sokol Beckov. Domáci sa tešili
z vybojovaného víťazstva 3:1, výsledok
potešil fanúšikov, ktorí ich prišli podporiť.
Držíme palce, aby sa našim hráčom takto
darilo aj v ďalších zápasoch.

ZIMNÝ KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
Moravskolieskovské vianočné trhy
V dňoch 15. a 16. decembra ožilo Moravské Lieskové vianočnou atmosférou. Štvrtý ročník miestnych vianočných trhov sľuboval
okrem nej aj množstvo kvalitných koncertov, tradičného vianočného tovaru i pochutín. Podujatie si za roky vytvorilo skvelé meno v
regióne a miestni okrem kultúrnej funkcie radi využívajú aj tú spoločenskú. Veď kde môžete
príjemnejšie stretnúť svojich priateľov, než pod nazdobeným stromčekom a nad legendárnym punčom?
Užiť sme si pri tom všetci mohli mimoriadne pestrý program. Otvorili ho svojím vystúpením
deti Spojenej školy. Poctivo nacvičené tance, spevy a scénky pobavili i dojali, napriek
tomu, že značnú časť rodičov očividne nezaujímali tie vystúpenia, kde nevystupovali ich
deti, preto s vervou vyrušovali. Škoda, snáď budeme do budúcna rozumnejší, talentované
deti si to zaslúžia.
Neskôr nás potešila dvojica harmonikárov,
či vynikajúca ľudová hudba Beťári, ktorej
sa podujatie i publikum v Moravskom Lieskovom skutočne páčilo. Vyhodnotili sme
úspešný fotomaratón, pri ktorom zamrzelo,
že ocenení si (až na jednu výnimku) neprišli
po ceny. Veríme, že nabudúce budú súťažiaci
zvedaví na výsledky a dostavia sa.
Sobotu vystúpením otvorila FSk Kasanka, ktorej vianočné pásmo nasledoval neformálny punč
so starostom. Po zotmení vystúpila dvojica harmonikárov z predchádzajúceho dňa, po nich
výborným koncertom zaujala Natália Hatalová s Jánom Slezákom, aj Nikola Benedikovičová
s jej zoskupením Ukitas.
A napriek obavám z nedostatočnej
kapacity kultúrneho domu sme
si nakoniec skvelo užili aj koncert Dary Rolins. (Tým, ktorí sa
dnu nedostali z dôvodu neskorého
príchodu, sa ospravedlňujeme a
odporúčame chodiť na všetky podujatia v dostatočnom predstihu.)
Energický koncert popovej hviezdy aj nasledujúca diskotéka s Djom
Dominikom Gonom dokázali, že Moravské Lieskové sa vie zabávať,
vie hostiť a vie, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale v prvom rade o
zážitkoch a o tom – byť spolu.
Foto: JozefDedíkPhotography

12

KULTÚRA

APRÍL 2018

MORAVSKOLIESKOVSKÝ HLÁSNIK

Divadlo Lusian: Rínek
V nedeľu 18. marca 2018 ožil moravskolieskovský Kultúrny dom po dlhom čase divadelným predstavením. Činoherný ochotnícky
klub Lusian, ktorý pôsobí pri Centre voľného času v Novom Meste nad Váhom, prišiel zahrať svoju komediálnu inscenáciu Rínek.
Ľudovým humorom a precítenými hereckými výkonmi si novomestskí ochotníci a ochotníčky získali lieskovské publikum, ktoré sa
predstavenia zúčastnilo v hojnom počte a už teraz sa teší na najbližšie!

Moravskolieskovský fotomaratón
Výsledky prvého ročníka Moravskolieskovského fotomaratónu boli pre organizátorov obrovským
zadosťučinením. Medzinárodná porota vybrala trojicu ocenených, udelené boli aj dve čestné uznania a najmä –
výsledkom bol nádherný a praktický kalendár, plný záberov našej obce a vecí s ňou priamo súvisiacich. Redakcia
Moravskolieskovského Hlásnika sa preto rozhodla v súťaži pokračovať aj tento rok, s jemnou obmenou pravidiel. Zapojením budete môcť aj tento rok súťažiť o zaujímavé ceny, či o zaradenie svojej fotky do budúcoročného
kalendára. Aktuálne pravidlá a všetky témy/kategórie, ktorých bude tento rok omnoho viac, si môžete pozrieť na
webstránke lieskovskej kultúry - www.lieskove.sk. Tešíme sa na vaše zábery!

73. výročie partizánskeho boja v Cetune
V nedeľu 25. februára 2018 sa zúčastnila spomienkovej slávnosti konanej v Cetune na počesť 73. výročia partizánskeho boja aj
delegácia z Moravského Lieskového.
27. februára 1945 sa tu odohral neľútostný boj medzi partizánskym oddielom Hurban a protipartizánskou jednotkou Edelweis
podporovanou Hlinkovou gardou. V boji padol veliteľ partizánskeho oddielu kpt. Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík
a ďalších 16 partizánov. Položili svoje životy za slobodu nás
všetkých.
O udalostiach súvisiacich s bojom v Cetune píše Juraj Jurčo
v článku Spomienky sa odvíjajú ako film:
Keď v kraji pod Javorinou vzrástol organizovaný odboj, do Moravského Lieskového prišli čudní vojaci všakovakých národností
poobliekaní v rozličných uniformách. Ich veliteľ, major Ervin Thun von Hohenstein, bol v civile, s prasačou štetkou za klobúkom,
v ruke bičík. Bola to skupina Edelweis, špeciálne vycvičená na boj proti partizánom. Keď sa v dedine ubytovali, šírili okolo seba
hrôzu. Ľudia sa im zďaleka vyhýbali. Skupina najskôr začala s rabovaním v Cetune. Keď sa to partizáni dozvedeli, zišli z lesa do
obce. Začal sa strašný boj. Pri rozličných uniformách bolo ťažko rozoznať, kto je na ktorej strane. Keď v boji zblízka padol veliteľ
partizánskej skupiny Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík zvolal:
„ Chlapci, keď padol otec, nech padnú aj deti!“ Partizáni sa s veľkým zápalom vrhli do boja. Mnohí z nich padli a sú pochovaní na
vrchu Roh pri Lubine.
Mŕtvych a ranených mal aj nenávidený nepriateľ. Na vozoch ich odviezol do Nového Mesta nad Váhom. Ostatní príslušníci skupiny
Edelweis sa vracali späť do Moravského Lieskového. Cestou brali každého chlapa, ktorého stretli. Pre nich to všetci boli partizáni.
Do obce priviedli desať chlapov. Medzi nimi aj Janka Pastorka, ktorý mal narukovať do slovenskej armády a bol sa na kopaniciach
odobrať do babky. V hostinci Štefana Malíčka nevinných poviazaných chlapov posadili na lavicu a sami sa vrhli na pijatiku. Chlapi
boli bledí, čakali na to, čo s nimi bude.
Hostinský vymohol pre nich u veliteľa aspoň po cigarete. Keď sa fašisti napili, pobrali sa do Nového Mesta. Zajatcov vzali so sebou.
Jedného dňa prišli dvaja príslušníci gestapa do bytu npor. Staneka v Novom Meste nad Váhom. Prišli ho zaistiť, lebo spolupracoval s partizánmi. Keď zazvonili pri dverách, Stanek ich dvoma výstrelmi zastrelil a ušiel oblokom. Nastal poplach a po ňom
represálie. Za zabitých gestapákov zobrali Nemci všetkých väzňov. Odviedli ich na židovský cintorín, kde ich postrieľali a zakopali
do spoločného hrobu. Medzi nimi bol aj Ján Pastorek z Moravského Lieskového.
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Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Maškarný bál

Členovia ZO JDS v Moravskom Lieskovom sa stretli 15.3.2018
na výročnej schôdzi v osvetovom dome. Jednota dôchodcov
v tomto roku oslavuje u nás 20. výročie svojho založenia.
Niekoľko jej zakladajúcich členov je stále aktívnych.
Na naše stretnutie prijal pozvanie aj pán starosta Róbert Palko.
Vo svojom príhovore ocenil, že sme aktívni a radi sa stretávame.
Za klubovňu a finančné príspevky ďakujeme OcÚ.
Vypočuli sme si správu o činnosti, finančnú správu a plán práce
na rok 2018. Malou pozornosťou sme pozdravili 9 jubilantov,
ktorí v uplynulom roku oslávili 70 a 75 rokov.
Milým program nás potešila detská folklórna skupina Malá
Kasanka. Ďakujeme deťom a dúfame, že lásku k folklóru si
udržia i v ďalších rokoch.

Tretí maškarný bál sa konal 10. februára 2018 v Kultúrnom
dome v Moravskom Lieskovom. Fašiangové podujatie začalo o
18. hodine karnevalom pre deti. Naši najmenší prekvapili rôznorodými maskami, na detskej diskotéke sa do sýtosti vytancovali. Sladká odmena čakala na všetkých. O kultúrny program sa
postarali žiačky tanečného odboru ZUŠ. Patrí im tiež pochvala
za pomoc pri realizácii tejto akcie. Poďakovanie za zorganizovanie detského karnevalu patrí predovšetkým pani učiteľke MŠ
Anežke Zemaníkovej.

- Anna Podhradská

Po vyhodnotení detských masiek pokračoval bál zábavou pre
dospelých. Do tanca hrala dychová hudba Lieskované a DJ
Stanislav Černý. O 23. hodine bolo odmenených päť najlepších
masiek praktickými cenami. O polnoci sa začal smútočný obrad.
Tradičným pochovaním basy sa symbolicky ukončilo obdobie
fašiangov a začalo sa obdobie pôstu.

Fungujú ešte pranostiky?
V súvislosti s končiacou sa zimou mi prišli na um dve múdre a
výstižné hodnotenia počasia, s akými som sa ešte nikde nestretla,
len v Moravskom Lieskovom:
„Kaša bez medu,
zima bez snehu,
voda bez ryby
sú všetko samé chyby.“
Keď sa vzduch citeľne prehrial, povedali sme: „Oteplilo sa aj o
dva kabáty.“
Samozrejme, že sa neoteplilo ani o jeden ani o dva kabáty.
Ochladenie nemalo takéto ustálené slovné spojenia. V súvislosti
s mrazivým počasím sa používalo:
„Mrzne, až tak praščí.“
„Pritahuje, pritahuje...“
„Zladuvatelá hracká bola jenno oko.“
Slovo PRANOSTIKA nik nepoznal, za to však naši predkovia
poznali pranostiku pravdivú.

Určite prišiel poriadny dážď, často aj s búrkou a hromobitím, až sa blesky na oblohe križovali a bolo potrebné
zapáliť hromničku:
- keď nízko nad zemou lietali lastovičky
- keď veľmi štípali muchy
- keď sa z tmavých oblakov „stavali zámky“
- keď „Javorina kúrila“
- keď sa snívalo o mŕtvych
- keď sa „v hnilom kúte“ hromadili čierne mračná
Raz, keď som mala približne osem rokov, sme videli pod Novou horou nad lesom vlniace sa spektrum polárnej žiary.
Predpoveď počasia dnes
Po 2. svetovej vojne sa svet rýchle menil a neustále sa mení.
Počasie už nepredpovedajú muchy ani lastovičky, ale kovové
satelity krúžiace vo výškach okolo našej planéty. Týmito vynálezmi ľudstvo odhaľuje tajomstvá prírody a tak znehodnocuje
poéziu života.
- Božena Adamicová
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Ing. Ján Magál, CSc.

Príklad, ako žiť na 110 percent
Naša obec je pomerne bohatá na významné osobnosti. Ku jednej z nich nepochybne patrí Ing. Ján Magál,
CSc. V septembri 2017 oslávil svoje 95. narodeniny a Moravské Lieskové mu stále zostáva v srdci ako
jeho rodisko.„Nemalo by sa zabúdať na Hrubú Stranu a jej občanov i z obdobia pred pridružením k
Bzinciam pod Javorinou, pretože mnohí sú naďalej spojení svojou mladosťou a predkami s Moravským
Lieskovým.“
Cesta za vzdelaním
Pán Ján Magál sa narodil 11. septembra v roku 1922 ako jeden
zo štyroch synov v maloroľníckej rodine na Hrubej Strane, ktorá
ešte v sedemdesiatych rokoch patrila ku obci Moravské Lieskové. Tu prežíval školské, mládežnícke i prvé tvorivé roky. Jeho
cesta za vzdelaním začala na Meštianskej škole na Starej Turej,
neskôr pokračovala na Obchodnej akadémii v Trenčíne a nakoniec jeho kroky viedli na Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde dosiahol vedecký titul CSc.
Odborná a akademická činnosť
Celý život pracoval v oblasti potravinárskeho priemyslu, tri roky
vyučoval externe na Vysokej škole ekonomickej. Angažoval
sa i v Spoločnosti pre racionálnu výživu v Prahe a Bratislave,
v redakciách časopisu Průmysl potravin v Prahe či Výživa a
Zdravie v Bratislave, kde bol i predsedom redakčnej rady.
Ako úspešný pracovník potravinárskeho priemyslu absolvoval
mesačnú stáž v Spojených štátoch, získal početné uznania od
odborných kruhov a pri príležitosti jeho 60. narodenín dokonca
obdržal Štátne vyznamenanie od niekdajšieho prezidenta Gustáva Husáka.

Nekonečné množstvo záľub a aktivít
Jeho záľuby boli naozaj pestré: patril ku členom Zväzu Slovenských
spisovateľov a vydal niekoľko publikácií, založil Mykologickú
spoločnosť, v rámci ktorej vyšla publikácia „Praktická príručka
hubára“, preložená i do českého a poľského jazyka. Ďalej stál
za vznikom „Klubu podjavorinských rodákov“, každoročne
udeľujúcim čestné vyznamenania úspešným jednotlivcom aj
podnikom a reprezentujúcim Podjavorinu v Bratislave folklórnymi vystúpeniami a turistikou. Okrem toho si urobil skúšky
z cestovného ruchu, špeciálne ako sprievodca turistov po Bratislave. Vďaka tomu však spoznal i mnoho ďalších krajín, ako
napríklad Baleárske ostrovy, Maroko či Turecko.
Blahoželáme!
Jeho životná cesta je naozaj inšpirujúca a plnohodnotná. Veríme,
že bude vzorom i pre nasledujúce generácie. V mene redakcie
Moravskolieskovského Hlásnika, ako i celej obce Moravské Lieskové, želáme nášmu významnému rodákovi ku jeho
životnému jubileu najmä veľa zdravia, elánu a spokojnosti!
- Monika Kusendová
Zdroje: Spravodajca SMS, Ing. Ján Magál, CSc.

Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
Veľký lieskovský lekár a vedec

Minulý rok v novembri oslávil 89. narodeniny jeden z najvýznamnejších slovenských lekárov druhej
polovice dvadsiateho storočia. Pre našu obec je cťou, že takúto významnú osobnosť môže zaradiť medzi
svojich rodákov. Aj keď to niekedy u nás nemal ľahké, k Moravskému Lieskovému sa vždy hlási a väzby
s našou obcou spájajú i jeho manželku a vnuka.
Neľahké začiatky
I napriek tomu, že pochádzal z
chudobnej rodiny s negatívnymi
kádrovými posudkami, dostalo sa mu
ukážkového vzdelania. Odporúčania na štúdium získal od pána
farára a neskôr od istého žida z Viedne, ktorý bol s jeho starým
otcom deväť rokov zajatý v Rusku. Stal sa z neho vynikajúci žiak
– na Gymnáziu v Banskej Bystrici maturoval so samými jednotkami a rozhodol sa pokračovať v štúdiách. Zvolil si medicínu
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde
v roku 1963 úspešne promoval.
Kariéra
Pôsobil ako odborný asistent a docent na Ústave mikrobiológie
a epidemiológie, neskôr ako profesor, prednosta a riaditeľ Ústavu imunológie Univerzity Komenského. Vo svojom bádaní sa
venoval najmä imunitnému systému v súvislosti s protilátkami
a degradačnými systémami. Bolo nápomocné pri diagnostike a
terapii rôznych ochorení.
Bol prorektorom na Univerzite Komenského, predsedom imunologickej spoločnosti pri Česko-slovenskej akadémii vied a vydal viac ako tristo odborných publikácii, pričom z jeho Lexikónu

lekárskej bakteriológie sa predalo neuveriteľných 14-tisíc exemplárov!
Ocenenia
Jeho činnosť a zásluhy neostali bez povšimnutia. Získal Národnú cenu za výsledky výskumu v Slovenskej republike a Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy z rúk prezidenta Slovenskej republiky
za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej medicíny a vedy
v oblasti mikrobiológie a imunológie.
Stále činný
Má za sebou úspešnú kariéru a svoje poznatky odovzdal ďalším
generáciám. Vychoval niekoľko profesorov, docentov i doktorov
vied. Ani pokročilý vek ho nezastavil v jeho činnosti. Stále píše,
pôsobí ako konzultant a motivuje okolie elánom a svedomitým
prístupom.
Blahoželáme!
V mene redakcie Moravskolieskovského Hlásnika, rovnako tak
našej obce, želáme všetko dobré k uplynulým narodeninám i k
nadchádzajúcemu významnému životnému jubileu. Najmä veľa
zdravia, síl a chuti do života a práce!
- Monika Kusendová
Zdroje: prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., časopis MEDIKOM
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Jarné upratovanie

Židia v starom mlyne

Pozývame vás na jarné upratovanie
našej obce, ktoré sa uskutoční pri
príležitosti DŇA ZEME v sobotu
21.4.2018. Zraz účastníkov bude o
9.00 hod. pred Obecným úradom
v Moravskom Lieskovom a pred
Kultúrnym domom na Bučkovci.

Keďže už patrím medzi najstarších pamätníkov obce, zaznamenám tento príbeh z obdobia židovských represálií, aby sa zachoval a neupadol do zabudnutia.
Zubár Richard Lichtenberg s rodinou býval v Novom Meste nad Váhom. Keď sa situácia židovského obyvateľstva začala zhoršovať, presťahoval sa aj s rodinou do Moravského
Lieskového. Zubnú ambulanciu mal u Drobných, v uličke za obecným domom, ubytovaní
boli u Blažejov. Po čase sa však začali o svoj život obávať aj tu, lebo neďaleko býval
gardista.
Lichtenbergovci sa snažili v prvom rade zachrániť svoju jedinú, v tom čase asi 15-ročnú
dcéru Inge. Kamarátili sme sa s ňou aj my, o trochu mladšie. Pán farár Čierny ju prijal,
zapísal do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a chodila aj na konfirmáciu. Keď
sa ju rodičia rozhodli skryť, lieskovské kamarátky ju brávali so sebou do rodín. Bola aj u
mojej sesternice Marienky Černej v Prieseke. Zubárovi sa podarilo nájsť pre celú rodinu
úkryt v Samotných mlyne u Štefana Ochodnického. Bývali v ňom všetci traja v hornej izbe
s dvoma okienkami otočenými dozadu.
Raz prišli Nemci do mlyna. Vošli našťastie len zo dvora do strojovne. Keďže sa už
v mlyne nemlelo, bolo tam veľa pavučín a na všetkom vrstva prachu. Usúdili, že tu sa
určite nik nezdržiava. Z boku, cez pristavenú šopu bol však ešte jeden vchod, ktorý nebolo
vidno. Tadiaľ sa šlo aj do izbičky, kde sa rodina ukrývala.
S približujúcim sa frontom stále viac narastala obava, že niekto prezradí ich úkryt.
Rozhodli sa preto odísť na myjavské kopanice. Ženu a dcéru obliekli do „suknárskeho
odevu“, aby boli po ceste nenápadné, ak by ich zastavila nejaká hliadka. Zapriahli kone,
Lichtenbergovcov usadili do voza. Štefan Ochodnický a Ján Samotný ich odviezli do
bezpečia. Inge potom umiestnili do modranského evanjelického sirotinca. Všetkým trom
sa našťastie podarilo vojnu prežiť.
Dnes tam už mlyn nie je, ale miesto, kde bol, ho pripomína. Aj táto spomienka potvrdzuje, že i v našej obci žili hrdinskí ľudia, riskujúci svoje životy na záchranu iných,
ohrozených.
- Mgr. Božena Hargašová

Prispejme k tomu, aby naša lieskovská dolina bola taká krásna ako v básni spisovateľky Anny Ivanovej, ktorá
v našej obci pôsobila ako učiteľka.
ZEM SPIEVA
Zem naša, zem krásna, mať slovenských detí,
zem ťažko skúšaná od dávnych století.
Synovia a dcéry mať svoju milujú,
doma i v cudzine vernosť jej sľubujú.
Zem naša, zem krásna, Tatrami venčená
a v duši národa naveky zvečnená.
Reč tvoja všade nám sladúčko zvoní
a duša slovenská zemi sa pokloní.
Zem naša, zem krásna, vŕšky a doliny,
chalúpky bielené v nich šťastie rodiny.
Vyrastaj do krásy, náš milý rodný kraj.
Bol si a vždy budeš nám ako krásny raj.

SPOMIENKY
Bola to chvíľa, okamih, prázdnota,
stratil si sa navždy z nášho života.
Húf spomienok na teba zostal v nás,
v našom srdci svoje miesto stále máš.

Kľudu si nedoprial, srdce jeho zlaté bolo,
každému len blaho prial.
Odišiel tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala
krásna spomienka len.

Dňa 9.4.2018 sme si pripomenuli smutné
tretie výročie, kedy nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a brat

Dňa 12.5.2018 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka
a pradedka

JAROSLAV BRADÁČ.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry a celá najbližšia rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

JURAJA CHOVANCA z Moravského
Lieskového – Plevovca, ktorý nás navždy
opustil vo veku 86 rokov.
S láskou na neho spomína celá smútiaca rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nevie zabudnúť.
Tento rok si pripomíname 20. výročie, čo nás navždy
opustili naši rodičia a starí rodičia

ANNA a MARTIN MIKULCOVÍ.

S láskou a úctou spomínajú synovia Vladimír a Jaroslav
s rodinami.
Odišli ste tíško ako odchádza deň a v našich
srdciach zostáva spomienka len.
Dňa 28.1.2018 uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička a babička MÁRIA
SKOVAJSOVÁ a 1.2.2018 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho drahého otca a dedka

ŠTEFANA SKOVAJSU.

S láskou spomínajú dcéry Danka a Alenka
s rodinami. Spomínajte s nami.

„OSUD TI
NEDOPRIAL
S NAMI
DLHŠIE BYŤ,
ALE
V NAŠICH
SRDCIACH
BUDEŠ
STÁLE ŽIŤ“
Dňa 31.12.2017 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec

JOZEF DEDÍK.

S láskou spomína manželka a deti
s rodinami.
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REŠTAURÁCIA NA HUTI
Strání-Květná
ponúka:

Denné obedové menu, večere
Svadobné hostiny
Rodinné oslavy
Zrazy
Ubytovanie
Ďalej možnosť využitia neďalekého letného
kúpaliska a turistiky v Bielych Karpatoch
Kontakty:

Tel.: 00420 607 966 511
E-mail: restauracekvetna@gmail.com
www.restauracekvetna.cz

Hasičská súťaž

Bučkovec

26. MÁJA 2018
14:00
V. ROČNÍK
HASIČSKEJ SÚŤAŽE

O POHÁR PREDSEDU DHZ BUČKOVEC

Oznam OcÚ Moravské Lieskové !!!
Oznamujeme občanom, že bude obmedzený vývoz
odpadu v častiach obce, kde sa vykonávajú výkopové
práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV. Prosíme vás, umiestnite smetné nádoby na miesta, ktoré sú
prístupné a vyložte ich do 6:00 v deň vývozu.

Žiadame vás o toleranciu.
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