PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Nezadržateľne sa blíži jar plná symbolov znovuzrodenia. Začína všetko
okolo nás kvitnúť, na svet prichádzajú zvieracie mláďatká a po pôste tela
a duše nás čaká najväčší symbol príchodu nového života – vzkriesenie.
Veľmi ma teší, že vďaka našej redakčnej rade a ich zanieteniu a úsiliu
práve v tomto symbolickom čase prichádza k nám 1. číslo obnoveného
nášho Melčicko-Lieskovského Elánu.
Chceme vám v ňom ponúknuť zaujímavosti zo života obce, uskutočnené
aj pripravované akcie, prezentáciu organizácií, ktoré v našej obci pracujú.
Nezabúdame ani na duchovnú, kultúrnu či športovú časť nášho Elánu.
Dovoľte mi pár vetami zhrnúť, čo
sa za krátky čas udialo, ale aj to,
čo nás v najbližších dňoch čaká.
Nový rok sme začali bohatou snehovou nádielkou, ktorá preverila
trpezlivosť nás všetkých. Pri spomienke na tie dni mi prichádza na
myseľ ochota mnohých ľudí, ktorí
nezištne pomáhali. Veľká vďaka
patrí Poľnohospodárskemu družstvu Melčice-Lieskové, firme SVECONS a ZŠ s MŠ Jána Smreka,
ktorí nám pomohli technikou, potrebnou pri odpratávaní háld snehu.
Veľmi si vážim zanietenosť poslancov nielen pri kultúrno-spoločenských akciách, ktoré spríjemnili
fašiangové obdobie, ale aj zanietenosť v záujme o rozvoj obce. Mnohí sa podieľajú na tvorbe projektov,
do ktorých sa naša obec zapojila.
Napríklad projekty z COOP Jednoty, ktoré by mohli v prípade úspešnosti priniesť jednu z troch aktivít,

do ktorých sme sa zapojili – výmena autobusových zastávok, obecný
mobiliár, alebo altánok na grilovanie. V oblasti športu bol pripravený
projekt na vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku.
Pokračujeme v dokončení projektu vybudovania chodníkov, vybavujeme dokončenie plynofikácie
v časti Kolónia ako aj opravu cesty
v spomínanej časti. Máme zámer
vypracovať projekty na rekonštrukciu kultúrneho domu, vybudovanie
športovo-oddychovej zóny, vybudovanie odvodnenia budov školy,
opravu balkóna v školskej jedálni
a pod. V procese príprav je pasportizácia oboch cintorínov obce, svetelný audit obce, týkajúci sa následnej
rekonštrukcie osvetlenia a zapojili
sme sa do projektu kamerového systému, ktorý v prípade úspešnosti prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti v našej obci.
Marec, mesiac knihy zavítal aj do
našej knižnice. Bolo príjemné počuť
detské hlasy v budove obecného
úradu. Som rada, že do knižnice začínajú prichádzať deti a vďaka aktivitám novej kultúrnej pracovníčky majú
možnosť rozvíjať si vzťah ku knihám.
Na našom úrade sme vo februári
a začiatkom apríla privítali nových
občanov. S učiteľmi z našej školy
sme oslávili Deň učiteľov. Venovali sme ho poďakovaniu za ich obetavú prácu pre naše deti. Náš trochu ošarpaný kultúrny dom privítal
divadelníkov z Hornej Stredy, aby
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sme sa zabavili, ale aj zamysleli nad
životom v divadelnej hre Pohreb.
Príchod jari sa spája s čoraz
viac slnečnými dňami, radosťou zo znovu rodiacej sa prírody.
Chceli by sme vás osloviť s aktivitou „Skrášlime si našu obec“. Máme
na mysli vyčistenie a upratanie si
svojho okolia. Vhodným sa nám zdá
týždeň pred Veľkou nocou a zároveň
aj pred Dňom Zeme. Naši školáci sa
už tradične chystajú skultúrniť našu
dedinu pri tejto príležitosti dňa 17. 4.
2019. Nenechajme ich v tom samých
a pokúsme sa našu obec pozrieť ako
na miesto, kde sa chceme cítiť dobre a spokojne. Zároveň vás prosíme o dbanie poriadku a čistoty pri
separácii zberu v našej obci. Miesta, kde sú pristavené kontajnery sú
často v zúfalom stave. Možno stačí
len málo, napríklad rozložiť kartóny,
a tak ich odhodiť a pod. Táto problematika nás veľmi trápi a budeme hľadať čo najlepšie riešenie,
ako separovať odpad v našej obci.
Potrebujeme len niekde začať a začať by sme mali každý od seba.
Nech vás tieto veľkonočné sviatky inšpirujú k novej nádeji, šťastiu,
pretože Veľká noc nám dáva nádej
pre zajtrajšok. Je to ten správny
čas, prijať zmysluplné požehnania
pre rodinu, priateľov, blízkych. No a veľkonočný pondelok je tá najlepšia
príležitosť potešiť sa zo stretnutí s
blízkymi a užiť si naše ľudové tradície so všetkým, čo k tomu patrí.

20. výročie založenia Melčicko-Lieskovského Elánu
Ako si spomínam za začiatky vydávania časopisu Melčicko-Lieskovský Elán?Potešilo ma, keď som sa z volebného
programu pani starostky Remencovej dozvedela, že v rámci spolupráce a propagácie obce, plánuje vydávanie časopisu
Melčicko-Lieskovský Elán.Od roku 1999, kedy vyšlo prvé číslo tohto časopisu, uplynulo 20 rokov. Som vďačná, že znova
začal vychádzať. Bola som pri jeho zrode. Názov Elán nás spája s naším vzácnym rodákom Jánom Čietekom Smrekom,
a v prenesenom slova zmysle referuje o eláne, s akým obec žije. Slovo elán nás napĺňalo radosťou, tvorivosťou, ochotou,
spolupatričnosťou – tými vlastnosťami, ktoré zdobia spolunažívanie v obci.
Ako sa tvoril časopis? Po schválení obecným zastupiteľstvom, bola vytvorená redakčná rada. Členovia tejto rady si
rozdelili oblasti, do ktorých budú prispievať a zbierať materiály. Vytvorili sme si pravidelné rubriky: aktuálne dianie v obci,
zo života Základnej školy, materských škôlok, poľnohospodárskeho družstva, spoločenských organizácií, športu, kultúry,
histórie, spoločenskú rubriku a iné. Povzbudilo nás, keď sme sa stretli s priaznivým ohlasom občanov, ich pripomienkami,
ale i oprávnenou kritikou.
Želám Vám, aby stránky obnoveného Melčicko-Lieskovského Elánu boli požehnanou platformou pre všetko,
čo dáva radosť, čo buduje dobré vzťahy a pokoj medzi občanmi. Verím, že časopis bude informatívny a zaujímavý.
Oľga Kusendová

JÁN ČIETEK SMREK NA POKRAČOVANIE - 1. ČASŤ
pomáhal kochanovský farár Ján Palic. Sformoval a napísal „osvedčenie“, ktoré v polovici júna 1907 v prítomnosti
notára a dvoch svedkov – Karola Grasela a kochanovského
učiteľa Gustáva Šimka – podpísala. V záujme lepšej synovej budúcnosti sa však matka musela vzdať rodičovských
práv počas jeho pobytu v sirotinci. Pre malého Jána to
bola veľmi ťažká situácia.
Do Modry si priniesol batôžtek s najpotrebnejším ošatením, o ktoré sa mu postarali kochanovskí cirkevníci.
Oľga Kusendová

Narodil sa ako štrnáste dieťa čižmárskeho majstra Andreja Čieteka a Anny Čietekovej, rodenej Kadlecovej, 16.
decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom.
Meno Ján, ktoré bolo takisto ako Andrej frekventované, dostal po svojom starom i prastarom otcovi. Dokonca
rodičia už jedného Jána mali, narodil sa desať rokov pred
ním, ale zomrel v celkom útlom veku. Príznačne dobe,
ale i skromným podmienkam, v ktorých rodina žila, sa dospelého veku dožili len štyri deti. Väčšina z nich zomrela
krátko po narodení, alebo v dojčenskom veku. Čietekovci
sa preto poponáhľali s krstom posledného dieťaťa. Už dva
dni po narodení ho v Kochanovciach pokrstil evanjelický
farár Pavol Roy. V útlom detstve, mal len štyri roky, mu
zomrel otec-živiteľ rodiny. Matka, nádenníčka so štyrmi
deťmi, sa ocitla v existenčne hraničnej situácii.
Ján si na otca uchoval len hmlisté spomienky, utužované skôr rozprávaním súrodencov po jeho smrti.
„Otec zomrel, keď som nemal ani päť rokov. Nechápal
som to. Pamätám si, že mi staršie sestry museli zhodiť
slamený klobúčik z hlavy, lebo som nevedel, že mŕtvym
treba vzdať úctu. Ale vidím ho pred sebou ako dnes, a tak si
ho pripomínam, že mal fúzy a za ruku ma viedol do Hája.
Poúčal ma, kde je hustá tráva a kde rastú hríby.“
Spomienka na mamu sa mu spájala s chlebom. „Ráno
vstávala o štvrtej a chodila upratovať, aby zarobila na chlieb. Pamätám sa, ako ma raz viedla na návštevu, kde nás
ponúkli mastnou kašou a ja som sa jej nevedel dojesť,
lebo u nás ani masti nebolo.“
Chudobná, utrápená a sama s nalomeným zdravím,
sa matka o najmladšieho Jána nedokázala ďalej starať.
Riešenie z núdze matka preto hľadala v novozaloženom
evanjelickom sirotinci v Modre. S vybavovaním žiadosti jej
2

Rozlúčili sme sa s čestným občanom našej obce
Dňa 7. 2. 2019 nás zastihla smutná správa. Po ťažkej chorobe umrel
čestný občan našej obce, pán Ivan
Čietek-Smrek, syn Jána Smreka.
Pán Ivan bol vzácny človek. Ľudia si ho spájali s menom slávneho
otca, o ktorého pamiatku, knižnicu
i rodný archív sa obetavo staral.
Pamätáme si ho ako láskavého a
milého človeka. Keď škola žiadala
pozostalých Jána Smreka o súhlas s udelením čestného názvu, neváhal a spolu s bratom Mojmírom jej súhlas udelili. Pri slávnostnom udeľovaní
čestného názvu prišiel do školy s úsmevom a čerstvo natlačenou Maľovanou
abecedou. Tak si ho niektorí budeme pamätať. Podľa slov svojich blízkych
mal schopnosť spájať ľudí s rôznymi názormi, čo je veľká ľudská vlastnosť.
Mal veľa plánov a jedným z nich bolo vydať neznámu tvorbu Anny Novákovej alias Blanky Čietekovej-Smrekovej. Jedna z jej básní zaznela i na pohrebe,
na ktorom sme sa zúčastnili spolu s p. Kusendovou z úst spisovateľky Moniky
Kaprálikovej.
Pán Ivan – česť vašej pamiatke.

Anna Nováková
Cvakla branka zahradní,
prostorem zahřměl hlas.
Ach, mami, s tebou je kříž!
Kosíš to strašně
copak to nevidíš?
Tu ti dám křeslo
A polštář pod nohy,
Hlas mutuje, hlas rachotí
ale láska v jeho očích
má barvu a zář oblohy.
Úchytem na mě pozor dává
časem aj cosi zabručí,
mně zahrada štěstím voní
když se přešťastný
stulí v mé náruči.
Kdo je ten bručoun,
ten postrach prérie,
to mládežnícké smetí?
To je mé štěstí, to má láska je,
můj nejněžnější syn,
jedno z mých dobrých dětí.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
16. 1. 2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové

Členovia: JUDr. Andrea Štefancová (poslankyňa)
Mgr. Daniela Vančová (poslankyňa);
• schválilo Štatút komisií Obecného zastupiteľstva v Melčiciach-Lieskovom,

• schválilo členov a tajomníkov komisií:
Komisia finančná:
Predsedníčka komisie: Mgr. Monika Mizeráková
Členovia: Ing. Branislav Fabian (poslanec)
Eva Ištoková, Melčice-Lieskové č. 447
Ing. Viera Hladká, Melčice-Lieskové č. 437
Tajomníčka: Milota Habdáková

• schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Melčice-Lieskové na deň 26. 3. 2019 na plánovanom
zasadnutí obecného zastupiteľstva,
• schválilo čiastočný úväzok hlavného kontrolóra obce
Melčice-Lieskové na 25 %, t. j. 10 hodín týždenne,

Komisia výstavby, pôdohospodárstva a životného
prostredia:
Predseda komisie: Igor Kotásek
Členovia: Roman Mlčúch (poslanec)
Ing. Roman Hill, Melčice-Lieskové č. 380
Ing. Zdenko Kopunec, Melčice-Lieskové č. 236
Ing. Vilam Beták, Melčice-Lieskové č. 299
Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

• schválilo plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Melčiciach-Lieskovom na rok 2019 nasledovne: 19. 2. 2019,
26. 3. 2019, 21. 5. 2019, 25. 6. 2019, 10. 9. 2019, 5. 11.
2019, 10. 12. 2019,
• schválilo plán zasadnutí Obecnej rady v Melčiciach-Lieskovom na rok 2019 nasledovne: 12. 2. 2019, 19. 3.
2019, 14. 5. 2019, 18. 6. 2019, 3. 9. 2019, 29. 10. 2019,
• schválilo „Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Melčiciach-Lieskovom pre obdobie 2018 – 2022,

Komisia kultúry, školstva a športu:
Predseda komisie: Peter Fabian
Členovia: Daniela Vančová (poslankyňa)
Ján Škulavik (poslanec)
Igor Kotásek (poslanec)
Juraj Mizerák, Melčice-Lieskové č. 122
Sabina Birasová, Melčice-Lieskové č. 487
Bc. Petra Fabianová, Melčice-Lieskové č. 398
Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

• schválilo nasledovných poslancov do rady školy za zriaďovateľa:
JUDr. Andrea Štefancová,
			
Mgr. Monika Mizeráková,
			
Ing. Branislav Fabian,
			
Peter Fabian,
• schválilo vykonanie inventarizácie majetku obce Melčice-Lieskové k 31.12.2019,

Komisia sociálna, bytová a zdravotná:
Predsedníčka komisie: JUDr. Andrea Štefancová
Členovia: Monika Rašičová (poslankyňa)
Oľga Kovačechová, Melčice-Lieskové č. 305
Mgr. Eva Bebjaková, Melčice-Lieskové č. 499
Jozef Mizerák, Melčice-Lieskové č. 173
Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

• schválilo zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce Melčice-Lieskové k 31.
12. 2018,
• zobralo na vedomie protest prokurátora zo dňa 11. 1.
2019 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Melčice-Lieskové.

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda komisie: Ing. Branislav Fabian
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19. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové

dzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia
a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia“, následne sa v § 3
posunú body 3, 4, 5, 6, 7,

• zobralo na vedomie „Správu hlavného kontrolóra obce
Melčice-Lieskové o kontrolnej činnosti za rok 2018“,

• schválilo členský príspevok do MAS Združenie obcí
Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vo výške 1 € na obyvateľa obce Melčice-Lieskové ku dňu 31. 12. 2018. Výška príspevku je 1 636 €,

• schválilo VZN č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Melčice-Lieskové s navrhovanými pripomienkami:
1. doplniť do § 3 ods.1, VZN č. 1/2019 – Obec Melčice-Lieskové má vybudovaný verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu,
2. doplniť do § 3, ods. 2, VZN č. 1/2019 nasledovné:
„Obyvatelia obce, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu používajú na odvádzanie odpadových vôd
žumpy. Prevádzkovateľ (vlastník žumpy) je povinný
vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochá-

• zobralo na vedomie informáciu o stave mimoriadnej inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
Melčice-Lieskové,
• schválilo zapojenie sa do výzvy Úradu vlády SR v programe: Podpora rozvoja športu na rok 2019 spoluúčasťou do výšky 5% zo schválenej sumy,
• zobralo na vedomie informáciu o žiadosti o odkúpenie
obecnej parcely č. 10/24 p. Martina Ďuriša, bytom Melčice-Lieskové č. 522/A.

Fašiangy
Dňa 2. marca sa našou obcou šírila ľudová hudba a vôňa zabíjačkových špecialít. Mnoho ochotných občanov spojilo
svoje sily a vyčarilo úsmev na tvári svojim spoluobčanom. Výsledkom ich práce boli rôzne dobroty, napr. jaternice, klobásky, fašírky, kapustnica, fánky, šišky... Do tanca a na počúvanie hrala FS Kolovrátok a HS Dolinka. A tak sa jedno obdobie
ukončilo pochovaním basy v kultúrnom dome a iné sa začalo... Zo srdca všetkým ďakujeme!
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FÁNKY
• 13 lyžíc hladkej múky			
• na obaľovanie: práškový cukor
• 1 šálka (3 dcl) kyslej smotany				
• vanilkový cukor
• 1 vajce				
• 2 lyžice rumu					
• na potieranie: 1/8 masla
• štipka soli
Zamiesiť suroviny, rozgúľať. Rozpustiť maslo, vychladnuté natierať na rozgúľané cesto. Preložiť ako obálku,
nechať 20 min v chlade odpočívať. Opakovať spolu 3x,
zakaždým natrieť maslom. Rozgúľané vykrajovať, v strede ja nerobím zárez, lebo sa krásne nafúknu a lístkujú
– ako vankúšiky. Smažiť v oleji, vrchnú stranu prvú do
oleja. Dať viacej oleja, aby plávali. Teplé obaliť v cukre.

Fašiangové pečenie
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SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY
Príhovor ku Dňu učiteľov
Ak ste stretli 28. marca niekoho s kyticou kvetov, je viac ako pravdepodobné, že to bola pani učiteľka alebo pán učiteľ.
Bol to deň, kedy si každoročne pripomíname sviatok všetkých pedagogických zamestnancov – Deň učiteľov a narodenie Jána Ámosa Komenského.
Práca učiteľa je veľmi náročná a zodpovedná. Nie je to zamestnanie, ale povolanie a poslanie. V dnešnej dobe už
dávno neplatí, že učiteľ je popri starostovi a farárovi najuznávanejšou osobou v obci, našťastie prejav úcty k pedagógom
práve formou spomínaného sviatku naďalej pretrváva. Hovorí sa a minulosť to veľakrát potvrdila, že učiteľ je svedomím
národa.
Určite sa nemýlim, ak poviem, že aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej bude závisieť budúcnosť
národa a spoločnosti. Dovolím si vysloviť prianie, aby mladí ľudia, ktorých vychovávame vyrástli v zodpovedných, spoľahlivých a empatických ľudí. Viem, že tá cesta je veľmi náročná a vyžaduje si veľa pozitívnej energie a trpezlivosti, ktorú
nám všetkým učiteľom touto cestou prajem.
Vážené kolegyne a kolegovia, pri príležitosti Dňa učiteľov vám želám, aby sa nám spoločne darilo robiť svet lepším.
Ďakujem všetkým zanieteným pedagógom, ktorí svoju prácu vykonávajú poctivo a zodpovedne.
Mgr. Róbert Košťál, riaditeľ školy
Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové pôsobiaca v našej obci je plne organizovanou
základnou školou. Je spádovou školou pre okolité obce: Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce
a Chocholná-Velčice a momentálne ju navštevuje 441 detí a žiakov z týchto obcí. Nachádza sa v peknom prostredí, plnom
zelene, o ktoré sa starajú aj žiaci. Objekt školy tvoria štyri budovy – dve budovy školy, školská telocvičňa a v historickej
budove kaštieľa školská jedáleň. Na vyučovanie telesnej výchovy sa využíva aj vonkajší areál – multifunkčné ihrisko
a pre MŠ a ŠKD je určené detské ihrisko. V školskom roku 2011/2012 prebehla rozsiahla rekonštrukcia školy a v roku 2013
rekonštrukcia telocvične, čím sa výrazne zlepšili podmienky vyučovania pre MŠ i ZŠ.
sú olympiády, literárne a výtvarné súťaže, recitačné súťaže a úspešne našu školu reprezentujú. Každoročne je
naša škola hostiteľom okresného kola recitačnej súťaže
detí Trenčianskeho okresu Hviezdoslavov Kubín. Svojím
programom a vystúpením sa žiaci zapájajú do tradičných
osláv organizovaných obcou, ako je Deň matiek, Oslavy
úcty k starším a Vianočná akadémia.
Škola sa zapája aj do množstva rôznych projektov a akcií. Našim žiakom a učiteľom nie sú ľahostajné osudy detí,
ktoré žijú v zaostalých oblastiach našej planéty. Za aktivity
a pomoc školy týmto deťom UNICEF Slovensko vyhlásilo
našu školu za ŠKOLU PRIATEĽSKÚ K DEŤOM. Snažíme
sa našich žiakov viesť k budovaniu charitatívnej činnosti –
pravidelne sa zapájame do zbierok Biela pastelka, Dobrý
anjel či Žltý narcis, čím u žiakov podporujeme ich empatické cítenie s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a podporu.
Našich žiakov sa snažíme viesť k hodnotám, k úcte
a hrdosti na svoje rodisko, svoj región a svoju školu. Žiaci sa pravidelne starajú o Pamätník Jána Smreka v obci,
ktorého meno hrdo nesieme v našom názve a projektom
Poznaj náš región pestujeme u žiakov priaznivý vzťah
k nášmu regiónu spoznávaním histórie, okolia i ochranou
prírodného dedičstva v našom okolí.
Škola sa snaží aktívne prehlbovať spoluprácu rodiny
a školy organizovaním pravidelným rodičovských združení,
Dní otvorených dverí, prípadných individuálnych konzultácií
s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom i vedením školy.
Rôznymi zaujímavými aktivitami v spolupráci so školskou a obecnou knižnicou dbáme na rozvoj čitateľskej
gramotnosti žiakov a veľký dôraz kladieme na prípravu
žiakov na pravidelné celoslovenské testovania v 5. a 9.
ročníku.
Filozofiou našej školy je rozvinúť potenciál každého dieťaťa a žiaka, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. Deti
a žiakov vedieme k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu Sokratovej myšlienky, ktorú máme uvedenú
na začiatku nášho Školského vzdelávacieho programu:
„Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň,
ktorú treba zapáliť.“
Mgr. Alena Fabianová

Základným stavebným kameňom kvalitného vzdelávania
v našej škole je skúsený, odborne a pedagogicky zdatný
kolektív pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadované odborné a pedagogické
vzdelanie. Výchovnú oblasť zastrešuje výchovný poradca,
ktorý spolupracuje so špeciálnym pedagógom. Osobitná
pozornosť je zo strany vedenia školy venovaná ďalšiemu
vzdelávaniu pedagogických zamestnancov.
Výchovno-vzdelávacia činnosť školy smeruje k príprave
žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Chceme pripraviť žiaka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Veľkú pozornosť
venujeme vyučovaniu cudzích jazykov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníka ako druhý cudzí jazyk
nemčinu a ruštinu. Personálne máme zabezpečené aj vyučovanie francúzskeho jazyka.
Okrem práce s nadanými a talentovanými žiakmi v priebehu školskej dochádzky venujeme pozornosť aj žiakom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Snažíme sa, aby úspech v škole zažili všetci žiaci. Spolupracujeme so školským špeciálnym pedagógom. V prípade
potreby žiaci postupujú ako individuálne začlenení v bežných triedach, s niektorými žiakmi pracujú a pomáhajú im
pri práci na vyučovaní asistenti žiakov.
V škole vytvárame podmienky aj pre kvalitnú výchovu
a vzdelávanie žiakov mimo vyučovania, zabezpečujeme
kvalitnú a rôznorodú záujmovú činnosť, ktorá je zameraná
predovšetkým na šport, prácu s počítačmi, umeleckú činnosť i mimoškolské vzdelávanie.
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie
školského areálu i tried a vnútorných priestorov školy, ktoré je pravidelne vyzdobené výtvarnými prácami detí.
Aktuálne informácie o činnosti školy sú pravidelne uverejňované na webovej stránke školy a dôležitým zdrojom
informácií sa stal v tomto školskom roku aj obnovený školský časopis, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube.
Žiaci sa pravidelne zapájajú svojimi prácami a činnosťou do rôznych vzdelávacích a umeleckých súťaží ako
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ZO ŽIVOTA MŠ CHROBÁČIKOVO

Už z názvu materskej školy tušíte,
že sa v nej stretávajú chrobáčiky Lienky (3-4-ročné deti), Včielky (4-5 -ročné
deti) a Motýliky (5-6-ročné deti).
Pod vedením tvorivých pedagógov (p. uč. M. Bališová, D. Fabianová, N. Faltínková, J. Miškechová,
J. Ondrejičková, M. Zicháčková) sa
deti plnením vzdelávacieho programu
Putovanie chrobáčikov pripravujú na
vstup do ZŠ.
V súčasnosti navštevuje MŠ 65
detí, ktoré sú podľa veku rozdelené
do troch tried. Triedy sú moderne
vybavené detským nábytkom, hračkami, interaktívnymi tabuľami, počítačmi. V školských projektoch sa

zameriavame na oblasť prírody a jej
ochranu (turistické vychádzky do Ragáča, separáciu odpadu...), zameriavame pozornosť na nášho rodáka J.
Smreka a pozitívny vzťah ku knihe,
podporujeme pohybové aktivity (návšteva telocvične, organizovanie
plaveckého kurzu predškolákov...).
Do nášho škôlkarského života sa
ochotne zapájajú i rodičia a široká
verejnosť. Zúčastňujú sa akcií, ktoré
organizuje MŠ – Tekvicový večierok,
Vianočná burza, recitačná súťaž
„Básničky z maminej poličky“, Cyklistická olympiáda a iné.
Úzko spolupracujeme i so ZŠ, čo
umožňuje bezproblémový prechod
detí z MŠ do ZŠ.
Deti sa formou krúžku oboznamujú i s anglickým jazykom a evanjelickým náboženstvom.

V spolupráci so ZUŠ Nemšová
majú deti možnosť rozvíjať svoj talent vo výtvarnej a hudobnej oblasti.
O čistotu a poriadok v MŠ sa stará
p. upratovačka V. Zahradníková a za
výdaj stravy v MŠ je zodpovedná p.
G. Kašajová.
V súčasnosti je naším cieľom zrevitalizovať a zmodernizovať detské
ihrisko v areáli školy, ktoré využívajú
aj miestni obyvatelia.
Sme vďační všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na vytváraní podnetného prostredia a príjemnej atmosféry školy
pre „našich chrobáčikov“, aby mohli
byť naplnené slová Roberta Fulghuma: „Všetko, čo naozaj potrebujem
vedieť, som sa naučil v materskej
škole.“
Mgr. Daša Fabianová

Cena starostky obce

Okresný úrad Trenčín, Centrum voľného času v Trenčíne, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Obec MelčiceLieskové a ZŠ s MŠ Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom usporiadali dňa 22. marca 2019 v Melčiciach-Lieskovom 65.
Hviezdoslavov Kubín – okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy detí.
Starostka obce Melčice-Lieskové odovzdala „Cenu starostky obce“ Natálii Belkovej z Gymnázia M. R. Štefánika Nové
Mesto nad Váhom za prednes V zasneženom parku od Jána Smreka.
Súčasťou „recitačného“ dňa bola aj prehliadka Pamätnej izby Jána Smreka. Za odbornú prezentáciu ďakujeme pani
Oľge Kusendovej.
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Uvítanie detí do života
Dňa 20. februára 2019 sme v obci Melčice-Lieskové, v sobášnej sieni oficiálne privítali do života 13 detí.
Starostka obce Mgr. Katarína Remencová slávnostne
privítala našich malých spoluobčanov a ich rodiny.
Rodičom zaželala veľa síl a trpezlivosti pri výchove
svojich ratolestí, aby deťom vytvorili šťastný domov.
Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy, prevzali si kvety a darček. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z materskej školy.
Onedlho nás čaká ďalšie vítanie detí do života, na
ktoré sa opäť tešíme. Informácie vám poskytneme
v druhom čísle obecných novín.
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Veľká noc a naše tradície
Zelený štvrtok dostal pomenovanie podľa toho, že v tento deň sa jedávali väčšinou zelené jedlá, ako napríklad
kapusta, špenát, čakanka, kel alebo žihľava, ktoré mali zabezpečiť počas celého roka zdravie rodine. Počas tohto
dňa by sa ľudia medzi sebou nemali hádať a ani nič požičiavať. Pri dodržaní týchto tradícii by mal mať človek celý
rok plnú peňaženku a mali by sa mu vyhýbať všetky konflikty. Zároveň to bol deň, kedy sa dobytok vyháňal na pašu
po prvýkrát. Na dvere do stajne sa cesnakom alebo kolomažou
kreslili kríže, aby bol dobytok uchránený pred bosorkami.
Rovnako aj na Veľký piatok by sa nemalo nič požičiavať,
lebo požičaná vec by mohla byť začarovaná, nesmelo sa
manipulovať so zemou, kopať a podobne. Nemala by sa
prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou krvou. Na
Veľký piatok sa ľudia chodili kúpať pre východom slnka do
potoka, aby boli po celý rok zdraví a aby sa im neobjavili chrasty, vredy alebo lišaje. Dievčatá verili tomu, že po
umytí v studenej vode nebudú mať pehy na tvári a ak si vo
vode umyjú vlasy, budú im rýchlejšie rásť.
Na Bielu sobotu sa pripravovali obradné jedlá, najmä
šunka (z jahňaťa alebo z baránka). Masť zo šunky sa odkladala a používala sa pri liečení rán a mnohí ľudia verili,
že chráni pred uštipnutím hada. V sobotu sa pálili judáše,
spaľoval sa oheň starého roka a ľudia zakladali v domácnosti nové ohne. Z uhlíkmi z judáša ľudia obehli trikrát
svoje domy, čo malo priniesť ochranu pred povodňami,
uložili uhlíky pod strechou ako ochranu proti pred požiarom alebo popol vysypali na pole na oziminy aby chránili
pole pred búrkami.

V nedeľu po omši si dávali ľudia posvätiť jedlá. Zvyšky
z posväteného jedla sa nesmeli vyhadzovať. Pálili sa, zakopávali sa na poli alebo dávali zvieratám.
Oblievačka a šibačka patria už medzi tradície, bez ktorých si Veľkú noc ani nevieme predstaviť. Zvyčajne sa
začínalo šibať hneď po polnoci alebo v skorých ranných
hodinách, kedy sa skupiny mládencov zišli a spoločne
chodievali po domoch, aby navštívili svoje známe, rodinu
a kamarátky. Tieto oblievali a šibali, takto im chceli zabezpečiť na celý rok krásu a zdravie. Na západnom Slovensku sa skôr šibalo, na východnom a strednom Slovensku
prevláda skôr oblievačka. Polievalo sa kedysi studenou
vodou zo studne alebo potoka, dnes už tento tradičný zvyk
nahradilo v určitej miere používanie voňaviek. Ráno kňazi
posvätili košíky s jedlom a nasledovali spoločné raňajky.
Odmenou pre kúpačov bývalo pripravené občerstvenie,
ktoré pozostávalo z varených vajíčok, koláčov, ponúkalo
sa víno i pálenka. Dievčatá dávali mládencom ako výslužku maľované vajíčka, stuhy na korbáče, menší zo šibačov
dostávali cukrovinky. Dnes je častou odmenou pre šibačov
a kúpačov finančná odmena. Šibačka končila väčšinou
obedom. Po šibačke a stretli všetci pri rodinnom stole, kde
bola pripravená štedrá ponuka jedál, všetko bolo prichystané na stole, aby sa od stola nemuselo vstávať, rovnako
ako od štedrovečerného stola. Najesť sa bolo treba dosýta, aby mala rodina celý rok dostatok jedla. Po šibačke sa
zvyčajne usporadúvali zábavy, ktoré sa konali buď v pondelok, alebo v utorok večer.
Simona Kotásková
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Veľkonočné ráno plné smútku i nádeje
V živote každého z nás nastávajú temné, bolestivé a beznádejné situácie. Dôvody takýchto chvíľ sú rôzne: naše vlastné
zlyhania, sklamania z ľudí okolo nás, neúspech v zamestnaní, ale aj mnohé iné. No práve v takýchto životných situáciách
si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme nádej. Veď rovnako, ako bez vzduchu alebo vody, nedokážeme žiť ani bez nádeje.
Boh nám vo veľkonočné ráno ponúkol nádej, ktorej sa
nič iné nevyrovná. Je to svedectvo o radosti, ktorú nám
nemôže nikto a nič zobrať, nad ktorou môžeme stále viac
žasnúť. Bohužiaľ, dnes sa z mysle mnohých ľudí vytratilo
vedomie o tej úžasnej zvesti, akou je vzkriesenie Pána
Ježiša. Spýtajte sa napríklad mladých ľudí, detí, čo vedia
o Veľkej noci. Veľkú noc majú spojenú s jarným upratovaním, sladkými i slanými dobrotami, rodinnou návštevou,
šibačkou dievčat vo svojom okolí, s predĺženým víkendom
a vítaním jari. O tom, ako prevratné a oslobodzujúce posolstvo sa k nám dostalo vo veľkonočné ráno vzkriesenia
sa už vie menej.

od viery odchádza? Pane, neviem si rady sám so sebou, čo mám robiť?“ Voláme, pýtame sa. Nedostávame hotové odpovede. Veľa vecí pre nás zostáva tajomstvom. A predsa môžeme v prázdnote a temnote prežiť to,
čo Mária. Niekto je s nami a oslovuje nás menom. Pozná
nás. Vie o našich bolestiach i radostiach. Pozná naše vyslovené i zamlčané myšlienky. Rozumie nám. Miluje nás.
A to je zvesť, z ktorej sa môžeme tešiť nielen vo veľkonočné ráno. Je tu niekto, kto ma pozná. Dokonca lepšie
ako sa poznám ja sám. Stvoriteľ, Pán, Boh, Majster. Oslovuje nás. Stojí nám po boku, keď k Nemu voláme. Pomáha, keď prosíme o pomoc, ale vlastne aj keď mlčíme.
A predovšetkým je s nami aj v časoch temných, kedy sami
nevieme, ako ďalej, ale On to vie, veď nám už skrze proroka Jeremiáša povedal: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré
mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce
k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“

Evanjelium nám ponúka správu o tom, ako Mária zarmútená nad smrťou svojho majstra ide k hrobu, aby Mu
preukázala poslednú službu a pomazala jeho mŕtve telo
vonnými masťami. Je to od nej veľmi odvážne. Všetci
učeníci sa niekam ukryli a spamätávali sa zo šoku, keď
videli svojho učiteľa zajatého, mučeného a ukrižovaného.
Ona však ide a robí, čo je potrebné. Aj keď jej hrozí nebezpečenstvo. V tej dobe sa totiž Rimania pomstili aj tým,
ktorí vyjadrili smútok nad popravenými. Bolo skoré ráno.
Slnečné lúče ešte nezvíťazili nad nočnou tmou. A temnota
akoby obostrela aj Máriin život. Jej myslenie i cítenie. Keď
príde k hrobu, čaká ju ďalší šok. Hrob je prázdny. Hneď sa
rozbehne za učeníkmi, a keď sa s nimi vráti k prázdnemu
hrobu, učeníci uveria, že Ježiš žije, ale všetko si nechajú pre seba. Odídu a plačúcu Máriu nechajú stáť na tom
mieste.

Po skončení detskej bohoslužby sa mama spýtala svojho dievčatka, čo sa naučili. Dcéra jej odpovedala: „Dozvedela som sa, že Mojžiš postavil pontónový most cez Červené more, potom po ňom prešli všetci ľudia. Most sa zrútil
v tej chvíli, keď po ňom prechádzali Egypťania, a všetci sa
utopili v Červenom mori.“ Matka bola prekvapená. V Biblii nečítala nič o pontónovom moste, ale o zázraku, keď
Boh rozdelil vody mora, aby Jeho ľud prešiel bezpečne na
druhú stranu. A tak sa mama spýtala, či to učiteľka povedala práve takto. „Ach, nie,“ odpovedalo dievčatko, „ale aj
tak by si neuverila tomu, čo naozaj povedala.“ Dievčatko
bolo také ako väčšina ľudí. Myslia si, že viera znamená
uveriť niečomu, čo nie je pravda. Vzkriesenie Pána Ježiša,
ktoré je najdôležitejšou zvesťou veľkonočného rána, nie
je niečo, čo dokáže popísať ľudská veda, čomu dokáže
porozumieť ľudská myseľ, a predsa je to pravda, z ktorej
žijeme a máme nádej. Veď Kristus nielen vstal z mŕtvych,
On je i teraz s nami – tak ako nám to sľúbil. Je s nami
a dáva nám nádej, budúcnosť, ktorá ani smrťou nekončí.

A tu sa stane niečo zvláštne. Najskôr sa jej pýtajú anjeli
a potom aj sám Ježiš: „Žena, čo plačeš? Koho hľadáš?“
Ale ona Ho nespoznala. Temnota smútku ju ešte stále oslepovala. Hovorí Ježišovi, čo ju trápi: „Chcem nájsť
svojho majstra.“ A keď ju Ježiš osloví menom, konečne Ho
spozná. Šupiny z očí i z mysle konečne spadnú.
Pre mnohých ľudí je kresťanstvo niečím buď neznámym,
alebo prázdnym. Pripadá im prázdne práve tak ako ten
hrob, ku ktorému prišla Mária. Aj my často cítime prázdnotu. Pýtame sa „Pane, kde si? Prečo sa deje to, čo sa deje?
Prečo toľko ľudí, ktorí verili v Boha, boli kresťanmi, teraz

Nebojte sa...
Každoročné periodicky sa opakujúce slávenie veľkých sviatkov nás
vedie k otázke, čo je zmyslom ich
slávenia.
Jednotlivé vekové skupiny, počnúc deťmi až po starších ľudí, v
nich nachádzajú rozličný význam.
V detskom veku je to radosť a s pribúdajúcimi rokmi je to prenikanie k
podstate, ktorá dáva odpoveď na
existencionálne otázky.
I tento rok slávime sviatky nášho
vykúpenia Veľkú noc. V hĺbke ich
prežívania budeme vidieť dva obrazy Krista trpiaceho a Krista vzkrieseného. A v týchto obrazoch jeho

Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky prežité
s vierou, že Boh je aj pri mne.
Ján Ochodnický, evanjelický a. v. farár

slovo: „Nebojte sa, ja som premohol
smrť, ja som premohol hriech.“ V
konfrontácii s každodennou realitou
sa však môžeme oprávnene opýtať,
prečo potom našu každodennosť v
nás i okolo nás napĺňa zlo, hriech,
pomsta, závisť a iné zlá. Kde je to
ohlásené víťazstvo? Vieme, že ako
najdokonalejšie tvory na tejto zemi
sme boli stvorené s rozumom a slobodnou vôľou, ktoré nás uschopňujú
ku konaniu dobrých vecí, ale žiaľ i
zlých.
Kristovo víťazstvo, a v ňom i naše
osobné víťazstvo, spočíva v tom, že
každý prijímajúc vo viere silu prúdiacu z jeho kríža a otvoreného hrobu
môže jednak zabojovať zo svojím
osobným zlom i s tým, ktoré nás ob10

klopuje. To je však znovu v slobode,
len naše osobné rozhodnutie, či ho
prijmeme, alebo sa necháme unášať
našiím osobnostným negativizmom,
či tým, ktoré nás obklopuje. Vidíme
v živote tých, ktorí sa o to úprimne
snažia napriek problémom a nedokonalostiam silu a ochotu stále
znova začínať na ceste konečného
víťazstva po smrti vo večnosti.
Nech teda pre nás všetkých bez
rozdielu vierovyznania sú Kristove
slová z evanjelia i počas tohtoročných sviatkov Veľkej noci uistením,
že sme na správnej ceste a zároveň
posilnením do každodenných zápasov v sebe i okolo nás.
Andrej Krupa
rímskokatolícky farár

Iskierka života – príbeh na pokračovanie / 1. časť
Čoskoro budem mať narodeniny. Dámy sa vraj nerady
chvália so svojím vekom, myslím, že ja to nebudem tajiť,
priznám sa, môj vek sa dá veľmi ľahko uhádnuť. Každoročne, keď sa spomína a oslavuje skončenie druhej svetovej vojny, vtedy i ja oslavujem. Narodila som sa necelé tri
týždne pred tým, ako sa to vojnové besnenie skončilo.

Teta Ria mala v piešťanskom byte na námestí dve izby.
Zlatá to bola duša, hoci sama mala štyroch synov, prijala
rodičku na poslednú chvíľku.
V jednej izbe bol ubytovaný dôstojník rumunskej oslobodzovacej armády, v druhej izbe boli chlapci, jej synovia, a pôrod prebiehal v kuchyni. Išlo to všetko nezvyčajne rýchlo, privolaná piešťanská babica ledva dobehla,
vtom niekoľko prudkých tlakov a už tu bolo malé stvorenie. Ibaže plač novorodenca akosi stále neprichádzal,
niekoľko zúfalých sekúnd... a nastalo hrozné, napäté ticho. Stále nič. To ticho preťal prestrašený výkrik babice:
„Šak je to mrtvé, Bože nebeský, zmiluj sa nad nami, šak
je to tuším mrtvé! Friško dajte nejaký lavór, alebo bársčo,
nech to okrstím, kým je v tom, hádam, ešče nejaká duša!“,
zaznel naliehavý pokyn. Vyľakaná teta Ria pochytila napochytro nádobu na umývanie riadov a tá poslúžila na
ušľachtilý účel.
„Jaké máte nachystané méno?“ Lenže zdesenej mame sa
pred očami krútil celý svet, nič nevidela, nepočula, triaška
jej lomcovala celým telom. V hrudi sa jej chvela posledná
slabá nádej: „Celý čas som si ťa dokázala uchrániť a teraz..., to hádam nie, to nie!“ Bránila sa prijať krutú skutočnosť, úzkosťou stiahnuté hrdlo však už nedokázalo vydať
zo seba ani slovko.
Autorka príbehu: Mária Berithová

Zakaždým, keď sa blíži toto výročie, musím myslieť
na moju mamu. Kým len budem žiť, neprestanem ju
úprimne obdivovať, že v tých najťažších časoch ma dokázala vynosiť a priviesť na svet. Obdivovať – to je slabé slovo, zo srdca jej budem neustále ďakovať, pretože
si naozaj neviem ani len predstaviť, ako to vôbec mohla zvládnuť. Práve v takom období, keď vypuklo povstanie, blížil sa front, Nemci na ústupe sa zúrivo bránili,
všade sa strieľalo a vtedy moja mama očakávala dieťa.
Do takéhoto sveta? Muselo to byť nesmierne náročné.
V skromnom domčeku, ktorý si rodičia postavili ešte pred
vojnou, bola našťastie vybudovaná aj pivnica. Našťastie.
Pri každom poplachu, keď sirény začali hučať, len zbehli
dolu úzkym schodišťom a pivnica slúžila ako kryt. V tejto
jedinej miestnosti, kde bolo v jednom kúte doskami ohradené uskladnené uhlie, v druhom kúte malé kachličky „peterky“ a vedro s vodou, dokázali prečkať tie hodiny plné
úzkosti všetci moji blízki. Mama s otcom, stará mama
a moja staršia sestra. A to nebolo všetko. Neďalekí susedia Mackovci mali domec bez pivnice, tak ich naši vzali
k sebe aj s tromi malými deťmi a babkou.

Poďakovanie

Len ujo Macko, otec rodiny, ten sa nebál. Nikdy do nášho
pivničného úkrytu neprišiel, on sa neschovával. Práve naopak. Keď začali trúbiť sirény a všetci utekali do krytov,
vtedy vyšiel von (obyčajne z krčmy), rozšafne sa postavil
na vyľudnené námestie, obrátil tvár do výšky k preletujúcim
stíhačkám a kričal na plné hrdlo: „Ja som Štefan Macko,
najlepší studniar, nestrieľajte, počkajte, už idem domov, ja
som Štefan Macko, studniar!“ Nikdy sa mu nič nestalo. Až
posledná bomba, ktorá spadla na neďaleké trhovisko a vyhĺbila obrovskú jamu, posledná v tejto vojne – tá sa mu nevyhla, nepočkala. A to už všetci vedeli, že je s ním koniec.
Útoky sa opakovali stále častejšie, až jedného dňa spadol
granát priamo do našej záhrady. Všetci už boli schovaní
v pivnici, keď sa ozvala tá strašná rana. Chalúpka sa
zachvela, podskočila, všetky okenné sklá sa rozleteli na
kúsky a nastalo ticho. V pivnici zavládol strach, v duchu
všetci rátali s tým, že z domu zostala už len tá pivnica.
Nik sa neopovážil prehovoriť. Trvalo hodnú chvíľku, kým
sa začalo rozhodovať, že by sa malo ísť pozrieť hore.
Samozrejme, kto mal najväčšiu odvahu, no predsa, moja
mama. Babka po nej volala: „ Ilonka, preboha, nechoď !“,
ale Ilonka cítila, že dom vydržal, bola si istá. Veď bola pri
tom, keď sa betónovalo, vtedy sa cementom nešetrilo,
bola to poctivá stavba. Tak aj bolo! Dom zostal stáť na
svojom mieste. Čo však nevydržalo, to bol kurín, ktorý sa
rozprášil aj so sliepkami doširoka, doďaleka. Len kohút,
nešťastník, bez hlavy, ešte behal po dvore.

Obec Melčice-Lieskové ďakuje našej občianke p. Márii
Berithovej za reprezentáciu v celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého.

Vojna sa schyľovala ku koncu, no termín pôrodu sa
priblížil akosi rýchlejšie. Mama zrazu pocítila, že dieťatko
sa už pýta na svet. Premáhajúc obavy, radia sa s otcom,
čo robiť, keď v meste a okolí sa ešte stále strieľa, v týchto
podmienkach v pivnici rodiť ? To by bolo načisto nemožné.
V ťažkej chvíli prišla však spásonosná myšlienka. Neďaleké Piešťany sú vraj už oslobodené a je tam pokoj. Možno,
možno teta Ria...? – a bolo rozhodnuté.
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Občianske združenie FS Kolovrátok
Melčice-Lieskové
Rok za rokom sa pominul a opäť sa stretávame pri hodnotení našej činnosti za uplynulé dlhé obdobie.
Prešlo veľa mesiacov, týždňov a dní, keď treba znova
niečo napísať do miestnych novín o našej činnosti. Písal
sa rok 2013, kedy som písala do Melčicko-Lieskovského
Elánu článok o našej skupine. Rok 2014 až 2018 priniesol
veľkú zmenu pre činnosť našej FS Kolovrátok a jej ďalší
rozvoj.
Nahrali sme naše prvé CD pod názvom „Krúť sa kolovrátok, krúť“, ktoré bolo vydané a zároveň aj pokrstené
v októbri 2014 na našom 25. výročí založenia skupiny.
Vo všeobecnosti môžem povedať, že v činnosti vystúpení išlo o úspešné roky. Spievali sme v obci Malé Hoste na
slávnostnom programe 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Dvakrát sme vystúpili na Nimnickom folklórnom
festivale, tiež dvakrát vo Velkém Lopeníku na tradičnom
otváraní rozhľadne – „Znie pieseň Závrskou dolinou, ďalej
v Bánovciach nad Bebravou, Zamarovciach, Hornej Súči,
Zlatých Moravciach-Príklepy a mnoho iných kultúrnych vystúpení v našej obci, či okolí.
Najväčším zážitkom bolo vystúpenie v Drahovciach, kde

sme sa stretli až tri Kolovrátky – FS Prílepy, Drahovce
a Melčice-Lieskové.
Viac neprezradím, pretože pripravujem publikáciu k nášmu
30. výročiu, ktoré sa bude konať 5. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Melčiciach-Lieskovom, kde ste touto cestou
srdečne pozvaní. Publikácia bude dostupná občanom,
ktorí sa zúčastnia nášho slávnostného programu.
Rok 2016 priniesol ďalšiu zmenu pre činnosť našej skupiny. Založila som občianske združenie.
Sme nezávislé občianske združenie pôsobiace na území Slovenskej republiky. Zatiaľ sa nám založenie ukázalo
ako správny krok, stálo nás to síce nejaké peniaze, ale zatiaľ sme viac získali ako minuli. V budúcom roku chceme
požiadať o 2% zo zaplatených daní a verím, že sa rozhodneme správne.
Čo dodať na záver? Tento rok bude znovu náročný na
vystúpenia, ale aj na nacvičovanie programu. No to si necháme do budúceho čísla Melčicko-Lieskovského Elánu.
Pevne verím, že nám chuť a hlavne zdravie vydrží, aby
sme si splnili všetky predsavzatia do konca roka.
Oľga Holásková, FS Kolovrátok

Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých
Melčice-Lieskové

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je zriadený v zmysle zákona č. 83/1990 Zbierky zákonov. Má právnu subjektivitu, sídlo organizácie je v Bratislave na Ševčenkovej ulici 19. Združuje občanov s telesným postihnutím, rodičov a
telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov a priaznivcov telesne postihnutých občanov.
Ciele zväzu:
• Pomoc osobám s telesným postihnutím pri riešení sociálnych, ekonomických a spoločenských záujmov
• Zabezpečovanie sociálnej a rehabilitačnej služby pre telesne postihnutých
• Spolupráca so štátnymi orgánmi
• Upozorňovanie na potreby postihnutých
• Odstraňovanie bariér
Telesne postihnutí občania sa môžu obrátiť na SZTP sídliaci v Asociácii zväzov zdravotne postihnutých na Bezručovej
ulici číslo-1012 v Trenčíne, kde im poskytnú poradenstvo, a to denne od 8:00 do 15:00 hodiny alebo telefonicky na čísle
032/6400911.
Naša ZO SZTP Melčice-Lieskové v tomto roku oslávi 45. výročie od jej založenia. Počas existencie organizácie boli
našimi členmi telesne postihnutí občania z obcí od Chocholnej-Velčíc až po Štvrtok. Naša organizácia mávala až do 100
členov. Postupne sa stav znižoval až na súčasných 33 členov.
Financie na naše aktivity získavame z členských príspevkov a každoročných darov obcí Melčice-Lieskové a Ivanovce.
Pre našich členov usporadúvame stretnutia, návštevy kultúrnych podujatí, výlety, posedenia v prírode a tieto aktivity
zaznamenávame do kroniky našej organizácie. V rámci kraja sa každoročne zúčastňujeme krajských športových hier.
Viaceré akcie organizujeme spolu s Jednotou dôchodcov v našej obci.
Anna Strechová, predsedníčka ZO SZTP

Práca seniorov v časti obce Melčice
ZO JDS Melčice má v súčasnosti 64 členov. Svoju prácu organizujeme tak, aby vyhovovala určitej časti členskej
základne, prípadne celej členskej základni. Dvakrát ročne
sa stretávame na členských schôdzach, kde hodnotíme
činnosť uplynulého roka, prijímame plán na budúci rok,
stretávame sa s jubilantami a organizujeme vianočnú tombolu. Do tejto tomboly nám prispievajú darčekmi aj miestni podnikatelia a touto cestou im ďakujeme. Na každej
členskej schôdzi poskytujeme členom občerstvenie, ktoré
zabezpečujeme z prostriedkov organizácie a koláče pečú
naše členky.
Zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí, ktoré organizuje

obec, niektorí členovia aktívne využívajú možnosť cestovať zadarmo. V minulom roku sme navštívili viaceré mestá, napr. Košice, Zvolen, Myjava, Piešťany, Poprad, kde
sme navštívili výstavu „Ľadové kráľovstvo“. V ostatných
mestách sme navštívili rôzne historické priestory, v Košiciach sme absolvovali prehliadku mesta malým vláčikom i
s odborných výkladom.
Zúčastnili sme sa i mnohých kultúrnych podujatí v regióne, napr. navštívili sme divadelné predstavenie v Trnave.
Zúčastnili sme sa poznávacieho a športového podujatia
organizovaného okresnou organizáciou v Soblahove.
Viackrát sme zorganizovali brigádu na upratanie cintorí12

na v Melčiciach, zúčastnili sme sa súťaže vo varení gulášu
v obci, kde sme vyhrali prvé miesto, a to nás zaväzuje, aby
sme sa tejto súťaže znova zúčastnili a pokúsili sa obhájiť
naše prvenstvo. Uvarený guláš sme využili nielen na predaj účastníkom podujatia, ale tiež pre našich členov ZO.
Často organizujeme aj rôzne opekačky, napr. na Doline.
Vzhľadom na prestarnutosť členskej základne a nestálosť počasia premiestnili sme rôzne posedenia i do miestnej reštaurácie na ihrisku, ktoré členom viac vyhovuje.
Pravidelne každý rok sa zúčastňujeme na výstavách
ovocia a zeleniny „Záhrada a Jahrada“ v Trenčíne, výstavy

kvetov Flóra v Bratislave.
Našu činnosť by sme nemohli vykonávať v takom rozsahu, keby sme pravidelne ročne nedostávali dotáciu od
obce. Z tejto dotácie financujeme rôzne kultúrne a iné aktivity. Taktiež im patrí naša vďaka.
Našou základnou úlohou je získavať nových členov. Darí
sa nám viac-menej sporadicky, nie vždy nájdeme pochopenie, pretože niektorí sa ešte necítia byť seniormi. Chcú
patriť do mladšej generácie, aj keď sú už na dôchodku.
Božena Kovačechová,
predsedníčka ZO JDS Melčice

ZO Jednoty dôchodcov v časti obce LIESKOVÉ
„Šťastný je ten, komu bolo aj v starobe dopriate ísť za múdrosťou a správnym úsudkom. Nebojí sa aktívne žiť svoj život
a tešiť sa z každého dňa.“
ZO JDS č.11 Melčice-Lieskové,
časť Lieskové, je združenie seniorov, ktorí majú v sebe ešte dosť síl
aktívne sa zúčastňovať diania v našej obci i celej spoločnosti.
Základnú organizáciu riadi výbor,
ktorý pripravuje akcie pre svojich členov. V priebehu roka 2018 boli uskutočnené brigády pri úprave areálu cintorína, Parku Jána Smreka, autobusovej
zastávke a priestoru pred obchodom.
Vždy radi priložíme ruku k dielu.
Výlet do Tatier spojený s prehliadkou Ľadového domu na Hrebienku
a turistickou vychádzkou na Bilíkovu
a Rajnerovu chatu bol pre nás neza-

budnuteľným zážitkom.
Naši členovia sa podľa záujmu zúčastnili rekondičných pobytov v Trenčianskych Tepliciach, Dudinciach aj
Vyšných Ružbachoch.
Posedenie na Doline s malým občerstvením a vychádzkou sa už stáva našou každoročnou tradíciou.
Nezabúdame ani na našich chorých členov, ktorých pravidelne navštevujeme.
Počas Farmárskeho jarmoku v obci
sa nám podarilo dokázať, že sme
šikovné gazdinky. Langoše všetkým
chutili.
Naši členovia navštívili 1. ročník

Melčicko-Lieskovskej Heligónky.
Aktívne sme reprezentovali našu
organizáciu na Okresných športových hrách Trenčíne.
V spolupráci s COOP Jednota sme
sa zúčastnili poznávacieho zájazdu
Luhačovice – Horní Lideč.
Zúčastnili sme sa 1. ročníka recitačnej súťaže Smrekovo.
Vedieme kroniku, v ktorej zaznamenávame svoju činnosť a do albumu zakladáme fotografie.
Aktívne spolupracujeme s OcÚ aj
OO JDS pri organizovaní kultúrnych
a spoločenských akcií.
Mgr. M. Lichnerová

Práca ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové
Hneď v úvode treba spresniť, že základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je vytvorená z členov viacerých obcí a to od Drietomy až po Štvrtok. V obci Adamovské Kochanovce nemáme ani jedného
člena, doterajší členovia už odišli na večný odpočinok.
Naše úsilie prijať nového člena v tejto obci sa nám dlhodobo nedarí. Naša základná organizácia má 25 členov,
z ktorých prevažná väčšina je v seniorskom veku.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bol pôvodne vytvorený ako organizácia partizánov, v súčasnosti jeho členskú základňu tvoria najmä rodinní príslušníci
zomretých partizánov a podľa stanov organizácie i sympatizanti.
V našej základnej organizácii už nemáme ani jedného
člena, ktorý bol zapojený v protifašistickom odboji. Cieľom
našej organizácie je boj proti prejavom fašizmu, neohrozene chrániť odkaz protifašistických bojovníkov, ktorý sa
kul v období oslobodzovacích bojov v II. sv. vojne a SNP.
Zároveň vystupujeme proti porušovaniu ľudských práv
a slobôd, proti obmedzovaniu demokratických inštitútov
a inštitúcií a aj proti duchovnému a fyzickému násiliu. Sme
si vedomí, že generácia, ktorá prežila útrapy II. svetovej
vojny pomaly odchádza a my sme totiž posledná generácia, ktorá síce násilie 2. svetovej vojny priamo nezažila,
ale žila v konkrétnom období budovania republiky po 2.
svetovej vojne. Preto je našou povinnosťou, a máme to
aj vo svojom programe, mobilizovať občanov za plnenie
týchto úloh.

Aktívne na to využívame naše spoločné stretnutia, po
ktorých sa pravidelne stretávame aj s občanmi obce a pripomíname v mesiaci apríli odkazy pri príležitosti oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny a v auguste odkaz SNP.
Uctievame si všetkých bojovníkov, ktorí bojovali v 1. a 2.
svetovej vojne a vzdávame hold tým, ktorí v nej položili aj
svoje životy. Pri pamätníku padlých v Melčiciach zvýrazňujeme význam toho-ktorého výročia nielen slovne, ale aj
položením kvetov k pamätníku. Pri príležitosti výročia SNP
kladieme kvety aj na hroby partizánov Juraja Staňáka, Ondreja Nováka a Sergeja Vasilieviča Serouchova, ktorí sú
pochovaní na melčickom cintoríne. Taktiež sa v rámci roka
staráme o úpravu ich hrobov.
Hospodárenie našej základnej organizácie tvoria príspevky členov a dotácie jednotlivých obecných úradov,
z ktorých máme členov v organizácii. Vyslovujeme týmto
poďakovanie za dotácie, ktoré od obcí dostávame každoročne.
Tak ako úlohou všetkých organizácií, aj našou úlohou
je starostlivosť o rast členskej základne. Po prvých úspechoch sa nám prestalo výraznejšie dariť, nových členov
získavame najmä z radov mladších rodinných príslušníkov
po zomrelých členoch. Ak chceme dosiahnuť lepšie výsledky, musíme aktívnejšie spolupracovať najmä s mladou
generáciou v škole. V tomto smere bude potrebné nadviazať vzájomné kontakty a zamerať sa na odovzdávanie
skúseností a správne vysvetľovanie cieľov protifašistického odboja.
Jozef Hulvák, predseda ZO SZPB
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AKO SA DARÍ NÁŠMU FUTBALU
V sezóne 2017/2018 mali hráči jasný cieľ. Postúpiť do vyššej súťaže. Celú sezónu sa snažili podávať čo najlepšie výsledky. Tento cieľ sa im podarilo uskutočniť v poslednom zápase sezóne, kedy sa stretli v zápase s TJ Cementár Horné
Srnie. Tu sa za pomoci tímovej práce podarilo dosiahnuť postup pri výsledku 5:3, hráči na ihrisku zo seba vydali maximum
a do hry vložili srdce. V zápase sa hetrikom blysol hráč s číslom 13 Dárius Jančovič a dva góly pripísal mužstvu kapitán
Peter Žiška.
Po úspešnom ukončení sezóny oznámil svoj odchod z postu trénera Vladimír Biras, tohto v novej sezóne nahradil Miroslav Kopčan. Sezóna 2018/2019 sa začala výhrou, a to nad TJ Vlára Kľúčové výsledkom 3:1. Na konci prvej polovice
sezóny sme sa dostali na druhé miesto tabuľky. Druhá časť sezóny odštartovala 10.03.2019, počasie síce futbalu moc neprialo, avšak aj napriek tomu naši futbalisti vybojovali víťazstvo a vstúpili do druhej časti sezóny s plným bodovým ziskom
troch bodov.
Mužstvá starších a mladších žiakov boli prihlásené do III. ligy pod trénerským vedením Jozefa Čaňa. V priebehu jesennej časti sezóny mužstvá dosahovali víťazstvá i prehry. Mladší i starší žiaci sa umiestnili v tabuľke na 7. mieste.

Futbalová prípravka FUTBAL FK Melčice-Lieskové
najrozšírenejšia kolektívna hra na svete,
Prípravka U9

Futbal je
ktorá je veľmi obľúbená vďaka jednoduchým pravidlám.
Okrem telesnej zdatnosti a rozvoja koordinácie prispieva
k psychickej pohode a pocitu šťastia po dobre odohratom
zápase. Futbalu sa venujú aj tí najmenší a FUTBAL FK
Melčice-Lieskové prináša možnosť trénovať aj deťom.
Prípravky rozvíjajú individuálne herné zručnosti detí, ale
aj vnímanie futbalu ako kolektívnej hry, pri ktorej sa naučia
pracovať v tíme.
V súčasnosti sa vo futbalovom oddiele FUTBAL FK Melčice-Lieskové venujeme okrem iného aj kategóriám detí
„Prípravka U9“ (deti narodené po 1. 1. 2010 a mladší)
a „Prípravka U11“ (deti narodené po 1. 1. 2008 a mladší).
Futbalovú prípravku FUTBAL FK Melčice-Lieskové v súčasnosti navštevuje 31 detí zo štyroch obcí: MelčiceLieskové, Ivanovce, Adamovské Kochanovce a Štvrtok.
Najmenším futbalistom sa venujú tréneri v „Prípravke U11
– Peter Fabian a Miroslav Balaj a v„Prípravke U9“ – Vladimír Lichner a Dušan Rašič.
Obidve družstvá hrajú súťažné stretnutia organizované
oblastným futbalovým zväzom Trenčín, ročník 2018/2019.
Prípravka U11 je po jesennej časti lídrom skupiny „A“
a Prípravka U9 je vo svojej skupine na peknom druhom
mieste, ale len o skóre.
Do jarnej časti želáme veľa pekných výsledkov a držíme
palce.
Na záver by sme veľmi radi na našich tréningoch privítali deti, ktoré majú chuť hrať futbal a pravidelne sa venovať
športovej aktivite.
Peter Fabian a Vladimír Lichner

Vladimír Lichner – tréner, Peter Fabian – tréner
Richard Macejka, Samuel Balaj, Patrik Estergajoš, Alex
Viktor Václav, Lukáš Panák, Dominik Dvořák, Hanka Juzeková, Patrik Juriga, Jakub Lukáčik, Dominik Zemek,
Matej Michalec, Matej Krecháč, Dušan Estergajoš, Marek
Janega, Matej Ondrejčka a Dominik Juzek

Prípravka U11

Horný rad zľava: Branislav Hric – vedúci mužstva, Šimon
Kuchta, Alexander Richtárik, David Blaško, Matej Janík,
David Zemek, Tadeáš Beták, Peter Fabian – tréner
Dolný rad zľava: Alexander Pavlík, Matej Krecháč,
Samuel Balaj, Tomáš Balaj, Patrik Hric

Dôležité informácie
Poslanci
Obecného zastupiteľstva
Melčice-Lieskové

Pozor, od 1. 1. 2019 je zmena úradných hodín
na obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom
Pondelok
Utorok		
Streda		
Štvrtok		
Piatok		

7:30 –15:30
Nestránkový deň
7:30 – 17:30
7:30 – 15:30
7:30 – 13:30		

Ing. Branislav Fabian, Melčice-Lieskové č. 125
Peter Fabian, Melčice-Lieskové č. 398
Igor Kotásek, Melčice-Lieskové č. 87
Mgr. Monika Mizeráková, Melčice-Lieskové č. 276

Telefónne čísla
obecný úrad:
stavebný úrad:

Roman Mlčúch, Melčice-Lieskové č. 555

032/64 902 98
032/64 012 84

Monika Rašičová, Melčice-Lieskové č. 114
JUDr. Andrea Štefancová, Melčice-Lieskové č. 91
Ján Škulavik, Melčice-Lieskové č. 77

Knižnica je otvorená každú stredu
od 14:30 do 16:30 hod.

Mgr. Daniela Vančová, Melčice-Lieskové č. 259
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KNIŽNICA JÁNA SMREKA
Do roku 2019 sme vykročili s mnohými plánmi. A robíme všetko preto, aby sa pomalými krôčikmi napĺňali. V súčasnej
dobe sa život veľmi sdigitalizoval, a preto chceme deti opäť priviesť ku knihám. Vďaka internetu môžu čítať knihy v elektronickej podobe, ale... kniha musí voňať! Musí byť hmatateľná a dýchať svojou históriou.
Začali sme tým, že sme pozvali deti Základnej školy s materskou školou Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom na
prehliadku obecnej knižnice. A tak v mesiaci marec, ktorý
nosí meno „Mesiac knihy“ našu knižnicu navštívilo 174 detí
zo školy a škôlky. Vysvetlili sme im, prečo nosí knižnica
meno Jána Smreka, v akom čase môžu knižnicu navštíviť,
koľko kníh sa v nej nachádza, ako sú usporiadané a aj to,
aké knihy môžu u nás nájsť. Poučili sme deti ako sa treba
ku knihám správať a tiež aj s našimi plánmi.

čikov, mečom a knihou H. Ch. Andersena. Museli kráľovi
sľúbiť, že budú knižky ochraňovať a slušne sa k nim správať. Žiakom sme rozdali čitateľské preukazy a tešíme sa
na ich návštevy. Dúfame, že sa táto slávnostná udalosť
stane tradíciou v našej obci.

Koncom marca sme usporiadali pre deti rozprávkové
popoludnie „Marec s Pinocchiom“. V najbližšej dobe nás
čaká: Apríl s Včielkou Majou, Máj s Jožkom Pletkom a Jún
so Škaredým káčatkom. O každej akcii budú deti informované prostredníctvom plagátu, ktorý bude umiestnený
v škole a škôlke na nástenkách, na informačných tabuliach v obci a tiež formou miestneho rozhlasu.

Počas prázdnin sa deti môžu tešiť na „Noc v knižnici“,
ktorá bude v duchu vybranej rozprávkovej knižky. Bude
potrebné si vziať karimatky, spacie vaky, baterky, povolenie od rodičov a veľa odvahy! O termíne budú deti informované prostredníctvom základnej školy a miestneho
rozhlasu.

V obecnej knižnici plánujeme zriadiť „Študovňu“, kde
budú mať žiaci a študenti k dispozícií počítač s wi-fi pripojením. O otvorení študovne bude verejnosť tiež informovaná.

Knižnica je v súčasnosti otvorená každú stredu od 14:30
do 16:30 hod. a nachádza sa v budove Obecného úradu
v Melčiciach-Lieskovom, na 1. poschodí.
Janka Jančová

Priestory knižnice sme poskytli našej základnej škole,
ktorá prvýkrát uskutočnila „Pasovanie prvákov za čitateľov.“ Mgr. Vániková nacvičila so svojimi štvrtákmi divadlo
o kráľovi Matejovi a jeho družine, ktorý pasoval 43 prvá-
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PRIPRAVUJEME
V spolupráci s občianskym združením
Návraty k pokladom
pripravujeme autobusový zájazd
za poéziou Jána Smreka
spojený s prehliadkou centra Bratislavy.

Od mája znovu sprístupníme

Pamätnú izbu Jána Smreka
v Melčiciach-Lieskovom
pre našich občanov aj verejnosť.
Odborný výklad bude vykonávať
p. Oľga Kusendová.
Tešíme sa, že našu obec
opäť navštívia žiaci našej školy, škôlky,
turisti, ale i študenti
z blízkeho aj ďalekého okolia.

Štatistika k 31.12.2018
Celkový počet obyvateľov 1 617
z toho muži
767
z toho ženy
850
Narodilo sa 		
12 detí
(8 chlapcov, 4 dievčatá)
Prisťahovalo sa 		
66 občanov
Odsťahovalo sa 		
38 občanov
Navždy nás opustilo
16 občanov
Do manželstva vstúpilo
14 párov

•
•
•
•

Obec Melčice-Lieskové organizuje počas letných prázdnin
Denný detský tábor s názvom
„Päť dní v knihách Jána Smreka“
Termín: 8. – 12. júla 2019

v čase od 7:00 – 16:00 hod. (ranné stretnutie a poobedné odovzdanie detí v knižnici na obecnom úrade)
pre deti z obce Melčice-Lieskové vo veku od 7 – 12 rokov, kapacita 20 detí
s celodenným kultúrnym, spoločenským a športovým programom (program bude prispôsobovaný počasiu)
program je rozdelený na čas pobytu v nasledovných miestach:
a) Obecná knižnica Jána Smreka v budove obecného úradu v Melčiciach-Lieskovom
b) Športoviská ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové
c) Výlety do prírody v Melčiciach-Lieskovom (pešia turistika, na bicykloch, kolobežkách) spojené s opekaním
d) Pamätná izba Jána Smreka
e) Výlet autobusom
• deti čakajú súťaže vo zvolených disciplínach: Majstrovstvá ulice, Súťaž v kreslení Jána Smreka,
zážitkové čítanie, športové turnaje
• cena 10,- eur/osoba (na úhradu autobusu)
Vzhľadom na to, že počet detí je obmedzený, prosíme vás, aby ste svoje dieťa vopred nahlásili osobne
na obecnom úrade, alebo telefonicky na t. č.: 032/64 902 98 – Ing. Janka Jančová.
Presný harmonogram týždňa bude poskytnutý rodičom prihlásených detí.
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