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Z PERA STAROSTKY OBCE
Letné mesiace pomaly zatvárajú svoju bránu a jeseň začína na ňu klopať. Z polí sa v plnom prúde zbiera úroda a my toto
obdobie chceme symbolicky ukončiť hodmi v našej obci. Jesennú náladu v nás vyvolajú školáci, ktorí po dvojmesačnom
oddychu opäť zasadnú do školských lavíc. No nielen školáci sú akoby symbolom jesene. Naši starkí, dedkovia, babky
svojou múdrosťou a šedinami skrášľujú mesiac október, v ktorom si viac pripomíname ich vzácnosť v našich životoch.
V jarnom vydaní časopisu Melčicko-Lieskovský Elán
sme načrtli niektoré aktivity, ktoré pripravujeme a rada by
som vás o nich informovala.
V týchto dňoch spúšťame proces vydania územného
konania k výstavbe dvoch etáp chodníkov. Pokračujeme v obstarávaní projektov na rekonštrukciu kultúrneho
domu, vybudovanie športovo-oddychovej zóny, parkoviska
pri obecnom úrade a zároveň opravu dažďového kanála
v tejto časti. Ukončili sme výberové konanie na vybudovanie odvodnenia budov školy, prebieha oprava balkóna
v školskej jedálni a pod. Zrekonštruovali sme osvetlenie v ulici pri ZŠ s MŠ a rozšírili v ulici pri Poľnohospodárskom
družstve v Zemianskom Lieskovom. So zmenou legislatívy v školstve nám pribudli nové kompetencie v oblasti
školského stravovania. Uvedomujeme si stav, v akom sa
naša stará školská jedáleň nachádza a tento problém sa
snažíme postupne riešiť. V spolupráci s vedením školy
sme zabezpečili a pripravili chod jedálne pre veľký počet
stravníkov. Bolo potrebné vynaložiť finančné prostriedky
na zakúpenie konvektomatov či ostatných dôležitých vecí,
bez ktorých by takýto nápor stravníkov naša staručká školská jedáleň neuniesla.
Postupne sa snažíme skrášľovať našu obec. Začali sme
s opravou lavičiek a chceli by sme vymeniť oplotenie pri
„Novákovci“. V priebehu mesiacov september a október
čakáme odpoveď na projekt týkajúci sa kamerového systému. Je nám ľúto, no v projektoch z COOP Jednoty sme
neboli úspešní. Napriek tomu sa nevzdávame a naďalej
sa do rôznych projektov budeme zapájať. Spoločne so susednými obcami sme v rámci nášho mikroregiónu podali
projekt na budovanie regionálnych cyklotrás a stanovíšť
pre cyklistov.
Určite ste do domácností dostali informáciu spojenú s výstavbou optickej siete v obci spoločnosťou Slovak Telekom. Spoločnosť Profi-NETWORK pripravuje projektovú
dokumentáciu pre jej výstavbu a zároveň oslovuje vlastníkov nehnuteľností o možnosti umiestnenia a napojenia do
domácností. Realizácia tohto projektu by mala začať
v budúcom roku. Výhody optickej siete budú spočívať najmä v rýchlejšom a kvalitnejšom internete.
V niektorých lokalitách v obci máme problém s obecným
rozhlasom. Všetky vami nahlásené poruchy riešime okamžite, no firme, ktorá nám spravuje miestny rozhlas, sa nedá
prísť ihneď. Preto by sme vás radi opätovne upozornili na
možnosť zasielania SMS správ do vášho mobilu. Na to
stačí priniesť vyplnenú žiadosť na obecný úrad. Žiadosť je
uverejnená na našej web stránke, ktorú sme nedávno inovovali. Veríme, že k spokojnosti občanov. Uvažujeme tiež
o zverejňovaní hlásenia obecných správ na web stránke
obce, ako aj o novej rubrike Smútočné oznámenia.
V začiatku letných mesiacoch nás potrápili prívalové
dažde, pri ktorých sme zistili odolnosť kanálov a vsakovacích jám v obci. Niektoré sme vyčistili svojpomocne,
iné v spolupráci s TVK, a. s., Trenčín. Veľké poďakovanie
patrí zanieteným občanom v časti Zemianske Lieskové,
ktorí sami iniciatívne vyčistili úsek potoka v uličke pred PD.
S pracovníčkami z Povodia Váhu sme prešli všetky vodné
toky v obci, ktoré patria do ich správy a v budúcom roku
našu obec zaradia do plánu čistenia vodných tokov. Chceli by sme požiadať občanov, ktorí majú k svojim domom
prístupy ponad potok či kanál, aby dbali na čistenie pries-

torov pod nimi, pretože tieto sú ich vlastníctvom a Povodie
Váhu ich z tohto dôvodu nebude čistiť.
Sme radi, že vás mnohých oslovili naše podujatia, ktoré
pre vás pripravujeme najmä v spolupráci s komisiou kultúry školstva a športu, poslancami a inými zanietenými
občanmi, bez pomoci ktorých by to išlo omnoho ťažšie.
Veľmi si vážim pomoc našich dôchodcov z obidvoch organizácií Jednoty dôchodcov v našej obci, ktorí nám pomohli
pri akcii Deň detí a sami sa iniciatívne starajú o čistotu
oboch cintorínov a o park Jána Smreka. Poďakovanie
patrí aj Poľovníckemu združeniu, ktorých členovia nám
podali pomocnú ruku pri rôznych podujatiach či už pri organizovaní letného tábora v obci, alebo pri zabezpečení
akcie pri príležitosti 75. výročia SNP. Chcem poďakovať
vedeniu ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice-Lieskové, ako aj
všetkým pedagogickým zamestnancom za spoluprácu pri
pripravovaní a realizácii kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
Obrovskou pomocou pre našu obec je Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové, ktorého vedenie a zamestnanci nám ochotne pomáhajú pri rôznych nárazových
prácach v obci. Patrí im za to naša veľká vďaka.
Už v minulom čísle sme čiastočne načrtli problémy so
separáciou odpadu v našej obci. Momentálne sme v rokovaní so spoločnosťou NOWAS – organizácia zodpovedných pracovníkov (OZV), ktorá hradí zber odpadov
v obci. Nie sme spokojní s množstvom kontajnerov ani
s harmonogramom vývozu týchto odpadov. Veríme, že rokovania budú úspešné a podarí sa nám nastaviť tento systém k spokojnosti nás všetkých. No problém nevidíme len
na strane spomínanej OZV. Je ním aj prístup niektorých
občanov k tejto problematike. Nie všetci pristupujú zodpovedne k separácii zberu. Toto cestou vás chceme, milí občania, požiadať o maličkosti, ktoré pomôžu k čistejšiemu
okoliu stojísk. Niektorí občania do kontajnerov privážajú
plasty, komunálny odpad, prípadne nestlačia PET fľaše či
nerozoberú kartóny a pod. Ďalší problém vidíme na miestnych cintorínoch. Kontajnery, ktoré sú tam umiestnené,
slúžia na vývoz odpadu z hrobov, no niektorí spoluobčania
do nich vyvážajú množstvo iného domového odpadu. Pietne miesto tak potom vyzerá veľmi nedôstojne. Takisto
chceme apelovať na niektorých podnikateľov v obci, ktorí
nemajú zabezpečený vývoz odpadu a tento vyhadzujú do
nádob určených na separáciu odpadov pre fyzické osoby.
Začiatkom roka sme úspešne dokončili zavádzanie projektu domáceho kompostovania v spolupráci s okolitými
obcami. Táto cesta sa ukazuje ako správna a ďakujeme
všetkým občanom, ktorí sa do tohto projektu zapojili. Zároveň pripomíname občanom, ktorí majú o kompostéry ešte
záujem, aby sa nahlásili na obecnom úrade. Milí občania,
len vďaka vášmu zodpovednému prístupu k separovaniu
odpadov sa nám podarí zabrániť zvyšovaniu poplatkov
za komunálny odpad. Ďakujeme vám, ktorým záleží na
čistote v našej obci, ale predovšetkým na ochrane nášho
životného prostredia.
Prvé mesiace tohto volebného obdobia sa niesli v zoznamovaní s rôznymi problémami, ktoré sa v samospráve vyskytujú a je potrebné ich riešiť. Nie všetko sa dá vyriešiť
ihneď, no snažíme sa, aby sme to, čo nás spoločne trápi,
odstránili čo najskôr. Toto obdobie môžeme charakterizovať aj ako projektové obdobie, kedy pripravujeme viacero
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projektov a veríme, že v ďalšom nastávajúcom období budeme môcť začať s ich realizáciou.
V závere chcem v svojom mene, v mene pracovníkov
obecného úradu, poslancov a členov jednotlivých komisií poďakovať občanom za mnohé cenné rady, pomocnú

ruku, trpezlivosť pri zveľaďovaní našej obce.
Prajem všetkým spoluobčanom ešte šťastné návraty
z dovoleniek, ale najmä veľa síl do každodenného života a
pekných spoločných chvíľ či už v rodine, s priateľmi, alebo
pri obecných akciách.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
26. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• zobralo na vedomie výsledok tajného hlasovania pre
voľbu hlavného kontrolóra obce Melčice-Lieskové,
• schválilo Mgr. Radovana Sásku na pozíciu hlavný kontrolór obce Melčice-Lieskové od 1. mája 2019 do skončenia funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb., § 18a, ods.
8, písmeno a až g,
• schválilo VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Melčice-Lieskové na kalendárny rok s navrhovanými pripomienkami,
• schválilo Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Melčice-Lieskové,
• schválilo Štatút kronikára obce Melčice-Lieskové,
• schválilo zverejnenie priameho prenájmu obecnej nehnuteľnosti pre p. Martina Ďuriša s manželkou, parc. č.
10/24, k. ú. Melčice.

•

10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• zobralo na vedomie
a. návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN-O Melčice-Lieskové
č. 1 bol po dobu viac ako 30 dní vyvesený na úradnej
tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s príslušnými ustanoveniami § 22
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon),
b. akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických a fyzických osôb
sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky
ÚPN-O Melčice-Lieskové č. 1,
c. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor výstavby a bytovej
politiky po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné
stanovisko podľa § 25 stavebného zákona listom
OU-TN-OVBPl - 2019/002142-011/JD zo dňa 03.04.
2019, v ktorom konštatuje, že Zmeny a doplnky
ÚPN-O Melčice-Lieskové č. 1 a postup ich obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho
stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t. j. ÚPN
R Trenčianskeho kraja. Zároveň odporúča obecnému
zastupiteľstvu v Melčiciach-Lieskovom dokumentáciu
schváliť,
• súhlasilo s vyhodnotením pripomienok dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN-O
Melčice-Lieskové č.1,
• schválilo Zmeny a doplnky ÚPN-O Melčice-Lieskové č.
1 so stanovenou záväznou časťou.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Melčice-Lieskové
č. 3/2019 zo dňa 10. 04. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
obce Melčice-Lieskové č. 1/2018 zo dňa 19.06.2018
o záväzných častiach územného plánu obce MelčiceLieskové a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien

•
•

•

a doplnkov ÚPN-O Melčice-Lieskové č.1. Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č. 1, ktorá je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia. Záväzná grafická
časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 8 Schéma
záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
1 : 5 000 – náložky výkresu č. 9 Výkres regulácie M
1 : 5 000,
poverilo starostku obce
1. zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Melčice-Lieskové č.1 vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia
platnosti VZN č. 3/2019, zo dňa 10. 04. 2019, ktorým
sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Melčice-Lieskové č. 1,
2. zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky
ÚPN-O Melčice-Lieskové č. 1 na Okresnom úrade v Trenčíne, Odbor výstavby a bytovej politiky, na
Obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej
schválení na MDaV SR,
3. vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Melčice-Lieskové č.1 všeobecne záväzným
nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27, ods. 4, písm.
a) a b) stavebného zákona,
zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za obdobie január – marec 2019,
schválilo zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na
rok 2019 a schvaľuje spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 20 % z ceny,
schválilo na základe zákona č. 369/1990 Zb., § 18c.,
ods. 5 odmenu hlavnému kontrolórovi obce Melčice-Lieskové vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov
január – apríl 2019.

21. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• schválilo VZN č. 2/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové,
• schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Melčice-Lieskové,
• schválilo zapojenie do výzvy č. III Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR a schválilo spoluúčasť na financovaní projektu vo
výške 5 % z ceny,
• schválilo rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019,
• zobralo na vedomie Urbanistickú štúdiu IBV „Rezidencia Lieskové“ a pokračuje v rokovaniach,
• schválilo prenájom obecnej nehnuteľnosti parc. č.
10/24, k. ú. Melčice pre pána Martina Ďuriša s manželkou na dobu neurčitú za cenu 41 €/rok; znalecký posudok hradí prenajímateľ,
• zobralo na vedomie žiadosť p. Gian Paola Lutzu s manželkou, parc. č. 10/23 a parc. č. 11/9, k. ú Melčice,
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• schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2018 nasledovne:
10 % do rezervného fondu obce: 3 890, 20 €,
zostatok prebytku hospodárenia včleniť do rozpočtu
r. 2019: 30 011,35 €,
• schválilo Plán práce hlavného kontrolóra obce Melčice-Lieskové na 2. polrok 2019,
• schválilo VZN o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Melčice-Lieskové,
• schválilo členov do rady školy za zriaďovateľa: Mgr.
Daniela Vančová, Mgr. Monika Mizeráková, Ing. Branislav Fabian, Peter Fabian,
• schválilo dofinancovanie originálnych kompetencií na
rok 2019 vo výške 8 889,25 €,
• schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019,
• schválilo prenechanie majetku obce do nájmu v súlade s § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších prepisov pre Lesy SR, š. p.,
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, Trenčín na lesné
pozemky v k. ú. Zemianske Lieskové, parcela č. 1020
E-KN do 31. 12. 2020.

• zobralo na vedomie žiadosť o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia na miestnej účelovej komunikácii na území obce Melčice-Lieskové, podanú Ing.
Martinom Lichnerom,
• zobralo na vedomie žiadosť o vybudovanie – spevnenie prístupovej cesty, podanú p. Milanom Kotekom,
• súhlasilo s úpravou vstupu na pozemok pred parc. č.
244/3 v k. ú. Zemianske Lieskové, vo vlastníctve Mgr.
Martiny Riedlovej a Ing. Jakuba Riedla, Trenčín – na náklady žiadateľov,
• schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre
Lesy SR, parc. č. E-KN 1020. Osobitný zreteľ je daný
tým, že správa lesných pozemkov sa riadi osobitným
predpisom a túto službu zabezpečujú Lesy SR v plnom
rozsahu.
25.06.2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce Melčice-Lieskové za rok
2018,
• schválilo Záverečný účet obce Melčice-Lieskové za rok
2018 bez výhrad,

JÁN ČIETEK SMREK NA POKRAČOVANIE - 2. ČASŤ
Na roky prežité v sirotinci Ján
Smrek nespomínal rád – všetko zlé
sa snažil vytesniť. Za pár pekných
spomienok vďačil predovšetkým
Samuelovi Zochovi. Ján Čietek sa
čoskoro stal obľúbeným chovancom
mladého farára a jeho manželky Márie. Na fare začal tráviť privilegovane
veľa času. Po každom obede v sirotinci tam chodil na hrnček kávy a krajec chleba s maslom.
V Modre dokončil ľudovú školu,
ktorú začal navštevovať ešte v Ko-

chanovciach. Vplývali tu na neho najmä učitelia J. Kraic a Jozef Krúpa.
Učiteľ Kraic ho poznal od útleho detstva a spomínal na neho ako veľmi
usilovného a nadaného žiaka. Na
modranskej fare sa naučil tiež písať
na stroji, chodil si sem písať svoje
prvé básnické pokusy.
V Modre sa tiež zoznámil s básnikom a spisovateľom Martinom Rázusom a zúčastnil sa na jeho svadbe.
Po ukončení základnej školy odchádza Ján Čietek do Báčskeho Pet-

Pamätná izba Jána Smreka

rovca, kde sa vyučil za obchodného
pomocníka v rodine Slováka Jozefa
Godru. V tejto rodine sa cítil veľmi
dobre. Rodina mu poskytla ubytovanie, zaopatrenie a na dôvažok aj
plat 50 korún. Medzi dolnozemskými
Slovákmi si našiel priateľov, s ktorými neskôr udržiaval celoživotné priateľstvo.
Svoje básnické prvotiny posielal
do Slovenského denníka pod umeleckým pseudonymom Smrek.
Oľga Kusendová

si treba vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom osobne, tel. 032/64 902 18, e-mailom: podatelna@melcice-lieskove.sk.

V minulom čísle sme sľúbili, že od mája sprístupnime
miesto, ktoré dýcha spomienkami na veľkého človeka
a jeho rodinu, miesto plné slov, veršov, múdrosti a histórie
našej obce – Pamätnú izbu Jána Smreka, ktorá sa nachádza v budove „Svadobka“ v Melčiciach-Lieskovom.
A tak sa aj stalo. Do začiatku prázdnin navštívilo pamätnú
izbu 202 detí z našej obce i z okolia. Pani Oľga Kusendová odborne vykonávala to, čo miluje – priblížila život Jána
Smreka a poukazovala na to, že máme byť na čo hrdí.
Pochvaľovala si, že žiaci boli pripravení, zaujímali sa o minulosť obce aj o život nášho rodáka. Zahŕňali ju rôznymi
otázkami a navzájom si recitovali „smrekove básne“.
Aj v tomto školskom roku vás pozývame na prehliadku
Pamätnej izby Jána Smreka do Melčíc-Lieskového, ktorú

VÝZVA
Vzhľadom na blížiace sa výročie zlúčenia našich obcí
prosíme občanov o zapožičanie starých fotografií obce, budov, okolia a prírody, ulíc...
Info: Obecný úrad Melčice-Lieskové, t. č.: 032/64 90 298
Poskytnuté fotografie budú oskenované a ihneď vrátené majiteľovi! Ďakujeme za pomoc.
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Poďakovanie Základnej organizácii Jednoty dôchodcov
– časť Melčice, časť Lieskové
Obec Melčice-Lieskové sa touto cestou chce poďakovať dôchodcom v časti obce Melčice, aj v časti obce
Lieskové za pomoc pri organizovaní Dňa detí.
Dňa 1. júla 2019 sme v obci Melčice-Lieskové v areáli
futbalového ihriska oslávili sviatok detí.

voľnom čase rozdávali úsmevy, fandili, zapisovali získané
body, rozdávali sladkosti a dávali pozor nad pravidlami
jednotlivých súťaží.

Okrem komisie kultúry, školstva a športu pri OcZ v Melčiciach-Lieskovom, ktorá neúnavne pracuje od začiatku
roka, boli neodmysliteľnou súčasťou tohto dňa aj naši
dôchodcovia. Po dohode s komisiou obsadili jednotlivé
športové a vedomostné stanovištia, kde sa naplno venovali deťom. Len šľachetné srdce dokáže nezištne pomáhať! Napriek svojmu veku, v horúčavách a vo svojom

Ukázali, že keď sa spoja ochotní ľudia s dobrým úmyslom, dokážu vytvoriť nádherný projekt, za čo im ďakujeme!
A ako nám to pekne v obci funguje? Na Deň detí prišli
pomôcť dôchodcovia a deti im to zase vrátia svojím vystúpením v októbri – Mesiaci úcty k starším! A tak by to
malo byť.
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SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY
Prázdniny sa skončili a my sme privítali nový školský
rok. Uplynuli dva mesiace, ktoré boli pre všetkých žiakov
a pedagógov určite osviežujúce a plné radostných chvíľ
v kruhu najbližších. Určite máme veľa pekných zážitkov.
Dúfam, že všetci načerpali nové sily a taktiež fyzickú
a psychickú pohodu. Skončil sa pokojný a pomalý rytmus
prázdnin a dovoleniek, ktorý vystriedal pracovný ruch.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo realizovať umelý
športový povrch na outdoorové ihrisko, ktoré majú možnosť využívať žiaci školy a verejnosť. Poďakovanie patrí
všetkým rodičom za spolufinancovanie z 2 %. Taktiež sa
snažíme o úpravu areálu školy výsadbou novej zelene.

Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány.
Dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré
medziľudské vzťahy. Ja som mal prvýkrát možnosť zistiť,
ako tieto vzťahy fungujú medzi zamestnancami školy aj
počas prázdnin. Pretože okrem detí a pedagógov sú na
škole pani kuchárky, upratovačky, ekonómky a školník,
ktorí školu počas prázdnin pripravujú na nový školský rok.
Počas prázdninových mesiacov sme spoločnými silami
čiastočne zrekonštruovali školskú kuchyňu a jedáleň. Dokúpili a zmodernizovali sme vybavenie kuchyne, šatne pre
prevádzkových zamestnancov. Touto cestou chcem veľmi
pekne poďakovať zriaďovateľovi našej školy, obci Melčice-Lieskové, pani starostke Mgr. Kataríne Remencovej a poslancom obecného zastupiteľstva – stavebná a finančná
komisia –, ktorí finančne zastrešili rekonštrukciu.

V pedagogickej oblasti máme taktiež novinky. Privítame
nových pedagogických zamestnancov a pedagogických
asistentov. Budú pracovať so žiakmi, ktorí vyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Naďalej sa budeme
zameriavať na čitateľskú a matematickú gramotnosť. Nezabúdame ani na environmentálnu oblasť a zapájanie sa
do projektov.

Školu a školské učebne sme vybavili novým nábytkom
a inovovali sme učebné a IKT pomôcky.

Pani učiteľky v materskej škole pripravujú pre deti v rámci školského vzdelávacieho programu „Putovanie chrobáčikov“ nové aktivity a zaujímavý program.
V školskom roku 2019/2020 bude našu školu navštevovať 393 žiakov v 18 triedach prvého a druhého stupňa.
V materskej škole bude 64 detí v troch oddeleniach a celkový počet zamestnancov školy bude 62.
Na záver chcem našej škole zaželať veľa múdrosti a kreativity, spokojných žiakov, učiteľov a rodičov. Prajem všetkým úspešný štart do nového školského roka 2019/2020.

V tomto školskom roku nás čaká veľa zmien, preto sme
museli pristúpiť k rekonštrukcii kuchyne. Očakávame zvýšený počet stravníkov v školskej jedálni, čo bolo dôvodom
rekonštrukcie.

Mgr. Róbert Košťál

ZO ŽIVOTA MŠ CHROBÁČIKOVO
Pohľad do minulosti a súčasnosti
Materskej školy
Po dňoch letného oddychu sa opäť otvoria brány školy
pre žiakov, študentov, ale i tých najmenších – škôlkarov.
Niektorí z nich sa tešia a nevedia sa už dočkať, kedy si
obujú svoje nové papučky, stretnú kamarátov, iní by ešte
privítali ďalšie týždne v pohodlí svojho domova s mamou,
ockom či starými rodičmi. Ale s istotou môžeme povedať,
že sa na všetkých tešia ich pani učiteľky, ktoré sú pripravené a chcú plniť poslanie materskej školy – formou hry a zábavy pripraviť deti na vstup do základnej školy.

len jedna v Melčiciach, ktorú v roku 2007 presťahovali do
priestorov základnej školy, kde sídli dodnes.

Toto špecifikum materskej školy už v jej počiatkoch vystihla zakladateľka prvej detskej opatrovne týmito slovami:
„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili
a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Každá škola má svoje silné i slabé stránky. Naše silné stránky ako napr. 100% kvalifikovanosť učiteľov, moderné vybavenie tried, kvalitné učebné pomôcky, dobrá
spolupráca so školou, ponuka rôznych aktivít pre rodičov
s deťmi... prispievajú k tomu, že aj naša materská škola
sa môže s hrdosťou radiť medzi moderné školy. Kriticky
vieme priznať i slabšie stránky, ako opotrebované detské
ihrisko, nedostatočná priestorová kapacita materskej školy vzhľadom na neustále zvýšený záujem rodičov o materskú školu. Naším cieľom je postupne ich odstraňovať.

Predškolské zariadenia prešli veľkým vývojom od
skromných detských opatrovní k moderným školám. Zmeny nastali v postavení materských škôl v školskom systéme, v podmienkach na výchovu a vzdelávanie, legislatíve,
v cieľoch výchovy a vzdelávania, v kompetenciách učiteľa,
ale i samotnom postoji rodičov a širokej verejnosti k materským školám.

Na podnet grófky Márie Terézie Brunschwickovej, priekopníčky predškolskej výchovy vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, vznikla prvá detská opatrovňa (1829) v Banskej
Bystrici.
V tomto roku v novembri si pripomenieme 190. výročie
jej založenia na území súčasného Slovenska. Dôraz sa
kládol na mravnú a náboženskú výchovu.

V tomto školskom roku 2019/2020 sme v MŠ Chrobáčikovo privítali 63 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do
troch tried.

V našej obci bola prvá materská škola otvorená 1. septembra 1947 v Melčiciach na Milchovci, v tej dobe nazývaná detský útulok. V roku 1963 bola premiestnená do budovy po zubnom technikovi (budova „starej škôlky“). V časti
obce Lieskové bola materská škola najskôr v priestoroch
kaštieľa, potom sa presťahovala do Svadobky. Neskôr ju
navštevovali len predškoláci, mladšie deti rodičia vodili
do Melčíc. V 90. rokoch sa materské školy zlúčili. Zostala

Teší nás, že naša škola môže poskytovať plnohodnotný
výchovno-vzdelávací proces budúcej generácii a prajem
nám a vám všetkým, ktorí ste zainteresovaní do diania
školy alebo si len o nás prečítate, zdravie, šťastie, vzájomnú lásku a veľa síl pri plnení svojich cieľov.
Mgr. Daša Fabianová
6

Uvítanie detí do života
Apríl sme začali privítaním nového života v našej obci. Opäť sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Melčiciach-Lieskovom ozýval detský smiech, plač, úsmev na tvárach rodičov a starých rodičov a detské piesne z úst škôlkarov.
Starostka obce Mgr. Katarína Remencová a matrikárka p. Milota Habdáková slávnostne privítali malých spoluobčiankov.
Popriali im krásne detstvo a rodičom veľa trpezlivosti.
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Prísna výchova bolí, ale prináša dobré ovocie
Písal sa november roku 1853 a jeden šesťročný chlapec sa vrátil zo školy s odkazom, ktorý rodičom napísal
jeho učiteľ. Navrhoval im, aby svojho syna už do školy
neposielali. Ako dôvod uviedol toto: „Príliš hlúpy, aby sa
niečo naučil.“ Tento chlapec prestal chodiť do školy a ďalej ho rodičia učili doma. Volal sa Thomas Alva Edison.
Tento „príliš hlúpy“ chlapec sa neskôr stal svetovo známym vynálezcom, ktorého najväčším vynálezom bola
žiarovka. Sám Edison povedal: „genialita je 1 % inšpirácie a 99 % potu“.

pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“
Výchova teda nie je príjemná, ale prináša veľmi dobré
ovocie. Jeden muž, ktorý mal v detstve podľa svojej mienky prísnych rodičov a závidel ostatným deťom ich slobodu a voľnosť, v neskorších rokoch povedal: „Až oveľa neskôr som si uvedomil, ako veľmi som vďačný za výchovu
svojich rodičov, že mali čas, aby ma vychovávali.“
Pre rodičov je oveľa jednoduchšie nevychovávať a nechať veci voľne bežať. Ale potom sa nezberá dobré
ovocie. Potom vyrastajú chlapci a dievčatá, ktorí nemajú záujem čokoľvek robiť. Vyrastajú a nedajú si poradiť,
pretože sami vedia, čo je najlepšie. Vyrastajú a robia
veci, o ktorých počuli, že sú zlé, pretože nerešpektujú
tých, ktorí im to povedali.

V Liste Židom čítame niečo podobné: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale
žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“ Súhlasíte s touto myšlienkou? Väčšine ľudí sa pravdepodobne prísnosť nepozdáva. Oveľa radšej hovoríme o voľnosti. A vo výchove
dnes skutočne sledujeme mnohé znaky voľnosti. Prečo
má byť teda výchova prísna? V Biblii nachádzame tieto
odpovede: „lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte,
aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami.
Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával?“ (Žid
12,6-7) „Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo
viere.“ (Tit 1,13)

Boh nám ale sľubuje dobré ovocie. Tým dobrým ovocie je úcta k Bohu. Úcta k rodičom. Úcta k učiteľom,
k nadriadeným. Úcta k ľuďom. Úcta ku stvoreniu. Tým
ovocím je to, že si uvedomím, že nie som centrom sveta,
ale stvorením závislým na Bohu.
Táto cesta nie je príjemná. Je ťažká. Je ťažká pre deti
aj rodičov. Je ťažká pre žiakov aj učiteľov. Chcem vás
však všetkých povzbudiť. Vaša práca nie je márna. Biblia
často hovorí o Bohu, ktorý nás vychováva. Pre Neho je
to tiež veľmi ťažké. Robí to však preto, lebo nás miluje.
Aj On musí niekedy trestať, pretože Mu na nás záleží
a chce nás vychovať k úcte a životu v podriadenosti. To
je totiž jediná cesta, ako nás môže zachrániť pre večnosť. Pamätajte na to, keď budete prechádzať nejakými
ťažkosťami.

Výchova by mala byť prísna, aby dosiahla čo najväčší
úspech. Musíme však vedieť, že prísna výchova nie je
tvrdá a krutá. Takáto výchova totiž vedie ku vzdoru a pred
tou nás Biblia varuje: „A vy, otcovia, nedráždite svoje
deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním
podľa Pána.“ (Ef 6, 4)

Rôzne cesty sa nám často zdajú nepríjemné, ale na
konci nájdeme dobré ovocie. Najväčším príkladom je
cesta Ježiša Krista. Tie hodiny, ktoré strávil na kríži, aby
zomrel za tvoj a môj hriech určite neboli príjemné. Ale
výsledok bol úžasný: zmŕtvychvstalý a oslávený Kristus
a s Ním odpustenie hriechov a večný život pre každého,
kto v Neho verí. Preto pamätajte: Prísna výchova nie je
príjemná, ale jej ovocie je skvelé. Amen.

Prísna výchova je zároveň láskyplná a zásadová. Prísna výchova je tá, kde sa neustupuje, kde sa dodržiavajú
zásady a kde sa s múdrosťou a citlivo trestá. A toto všetko
je dôvod, prečo dobrá a prísna výchova nie je príjemná.
Nie je príjemná, pretože obmedzuje naše ego. Obrazne
povedané je správna výchova ako tesanie do kameňa či
dreva, aby sa odhalilo to, čo je ukryté vo vnútri.
Apoštol pokračuje: prísna výchova „... prináša ovocie

Ján Ochodnický, evanjelický a.v. farár

Dôvera
Základným predpokladom pre fungujúce medziľudské
vzťahy je dôvera medzi tými, ktorí ich tvoria. Bez dôvery
nie je žiaden vzťah. Vieme ako ťažké je dôveru v medziľudských vzťahoch získať a ju aj udržať.

Ježiš chce vzťah s človekom postavený na absolútnej
dôvere. On prvý a fascinujúci krok k tomu spravil, keď
ponúkol svoj život ako výkupné za naše hriechy. On od
nás nečaká niečo také veľké, lebo vie, že sme slabí vo
svojich hriechoch. Vie to, a preto chce len jedno, aby sme
mu dôverovali a on nám mohol pomáhať. Jeho pomoc sa
niekedy neodvíja od našich vysnených predstáv, ale
v jeho vôli pre naše večné dobro, pretože mi nevidíme za
roh nášho života a nemôžeme posúdiť, čo nám prospeje
a čo uškodí. Náš postoj sa mnohokrát podobá správaniu
detí, lebo rodič vo svojom nadhľade vie, čo je pre dieťa
dobré aj keď samotné dieťa to nevie a proti tomu sa búri
a plače.

Pocit dôvery je aj niečo, čo sa musí nachádzať v živote viery. Kresťanský mysliteľ hovorí: „Človek, ktorý verí,
verí nie v Boha ako niečo vzdialené, ale verí Bohu ako
konkrétnej živej osobe, presnejšie povedané, má v neho
dôveru.“
V evanjeliách nachádzame príbehy z Ježišovho účinkovania, kde sám Ježiš ocenil túto bezhraničnú dôveru
najmä, keď ho ľudia prosili o pomoc: „Veľká je tvoja viera,
nech sa ti stane podľa tvojho slova.“ V jednom príbehu
uzdravenia sa pýtal, ktorá je to tá žena, ktorá sa dotkla
obruby jeho rúcha. Apoštoli mu povedali, že veď sa ťa
dotýka toľko ľudí, aby si im pomohol. Ale Ježiš povedal,
že ona to spravila s veľkou vierou a dôverou a preto bola
uzdravená.

Nech sú pre nás povzbudením slová Krista z Getsemanskej záhrady, kde potiac sa krvou zápasil so svojou
vôľou: „Pane, odním odo mňa tento kalich utrpenia. No
nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“
Andrej Krupa, rímskokatolícky farár
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Spoločenská rubrika 1. 1. – 31. 8. 2019
NARODILI SA

JUBILANTI

S plesaním idem ti v ústrety.
A celou cestou
búši mi v srdci: ty, ty, ty.
Ó, prelesť nad prelesťou!

V horúcich nociach augustových,
keď ako zo sviec kvapká z hviezd
a poletujú meteory
jak vtáky, vypadnuvšie z hniezd,
nesmiem ja bez vďačného slova
odísť spať, usnúť bez vďaky.
Ďakujem ti, noc augustová,
za balzam, za liek, zázraky!

Ján Smrek: Z básne Pieseň na privítanie
Matúš Duhár
Sebastián Hertl
Laura Nováčková
Timea Jánska
Mishell Vašková

Gréta Poláková
Romana Spačková
Charlotte Mizeráková
Eva Fabianová
Olívia Galková

Ján Smrek: Z básne Ďakujem
70-roční
Božena Adašková
Štefan Chupáč
Mária Klierová
Jaroslav Kozák
Emília Križanová, Ing
Vladimír Medvecký
Ľudmila Šebíková-Múdra
Jarmila Nedorostová
Eva Pecúchová
Anna Stopková
Anna Žitníková

OPUSTILI NÁS
Ak dovolíte, ešte chvíľočku,
pripodobním sa k vode, k potôčku,
a šumieť budem, pekne budem tiecť,
aj vetrom budem, čo má mnoho riecť.
Kto šumí, iba ten sa počúva,
kto hrmí však a kto sa nadúva,
ten počúva sa, máj mŕtvy hlas.
Ja šumím, Ako vesmír, ako čas.
Ján Smrek: Z básne Ak dovolíte

75-roční
Emília Adašková
Anna Chlapíková
Milan Jurčo
Božena Juríčková
Oľga Kováčechová
Eva Lukáčiková

Anna Nováková
Alexander Knupp
Otília Michalcová
Ján Dziňa
Bernard Mizerák
Pavlína Struhárová

Jozef Repa
Irena Michalcová
Štěpán Hodulík
Dušan Kmeťo
Tibor Hanták
Anna Matiašová
Mária Vašková
Prihlásili sa na trvalý pobyt:

29 občanov

Odhlásili sa z trvalého pobytu:

16 občanov

Počet obyvateľov v obci
Melčice-Lieskové k 31. 8. 2019:

Milan Ondrášek
Zdeněk Otáhal Ing.
Anna Struhárová
80-roční
Ľudovít Beňovič
Miroslav Michalec
85-ročný
Ján Štefanec
90-ročná
Anna Nedorostová
91-ročná
Anna Mizeráková
92-ročná
Božena Miškerníková
93-ročný
Adam Chlapík
94-ročná
Alžbeta Barčáková

Preto dnes, keď som ti zas cele blízky,
vzývam ťa, domovina moja malá:
nedopusť, by sa krv na vodu premieňala,
lež dbaj, nech v tepnách tvojich nezriedená naveky prúdi.

1 624 obyvateľov

Ján Smrek: Z básne Domovina

Občianske združenie FSk Kolovrátok
Melčice-Lieskové
Len pred pár mesiacmi som písala do Melčicko-Lieskovského Elánu s veľkou radosťou a elánom o našich aktivitách,
kde som želala FSk zdravie, chuť a radosť z pripravovaných aktivít. No osud to zariadil celkom inak, hoci je to veľmi ťažké
zmieriť sa so smrťou blízkeho človeka (mojej mamy) nielen pre mňa, ale aj pre celú skupinu.
že sa z neho odchádza „na druhú stranu“, stačí pochopiť,
že najväčším prejavom lásky je nechať slobodne odísť do
sveta toho, koho sme mali skutočne radi – veď bolesť zo
straty blízkeho človeka sa nosí v srdci a nie oblečením do
tmavého ošatenia.

Tichom zvon prenikol k srdcu a šero večer pobáda,
To k súmraku pieseň vrelo milujúcu, horiace slnko schováva.
Utíchol zvon, utíchla pieseň a slnko zapadlo pre moju
mamu Otíliu Michalcovú dňa 3. 5. 2019, keď vo veku 76
rokov odišla do svojho speváckeho neba.

Sklamanie i nádej, zúfalstvo i zdroj optimizmu, sú ukryté v najpôsobivejšom prejave umeleckého cítenia ľudu –
teda v ľudovej piesni, preto sme pre vás pripravili aj tento
rok veľa zábavy a príjemného kultúrneho zážitku.

Mama milovala kultúru vo
všetkých možných podobách, dýchala v nej a z nej.
Myslím si, že tieto rituály ju
nabíjali najväčšou energiou,
a s takou energiou musí FSk
Kolovrátok pokračovať ďalej.

Dňa 5. 10. 2019 vás pozývame na druhý ročník stretnutia heligonkárov a 19.10. 2019 môžete s nami osláviť
30. výročie založenie skupiny, ktorej sa zakladateľka Otilka (moja mama) nedožila. Dúfam, že nám zhora pošle
veľa síl a hlavne veľa zdravia, aby sme to všetko dokázali
zvládnuť.
Oľga Holásková

Každá bolesť sa raz
zmenší a život je už taký,
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ČO ROBÍME V JEDNOTE Dôchodcov v Melčiciach
V starobe sa človek často bráni
pohybu, zostáva sám, preto sa snažíme v Jednote dôchodcov pripravovať
rôzne aktivity pre našich seniorov.
Tento rok sme začali výletom na
Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Počasie bolo výborné, mohli sme sa
pokochať Tatrami.
Ďalším cieľom nášho putovania
bola cesta vlakom cez Myjavu, Starú
Turú na hranice s Moravou do Veľkej
nad Veličkou. Objavovali sme nové
miesta nášho regiónu.

Sviatok detí sme s našimi najmenšími oslávili spoločne. Na ihrisku
sme všetci spolu strávili príjemný
deň pri športových a vedomostných
súťažiach – deti súťažili a seniori pomáhali pri jednotlivých stanoviskách.
Tento deň sme zavŕšili príjemnou
opekačkou.
Toto jarné obdobie neprialo veľmi
nám, starším, hlavne kvôli veľkým
horúčavám. Zaháľať však nie je dobré, a tak sme využili priaznivejšie
počasie a vybrali sme sa na Dolinu –

na Gazdovský dvor. Pred niekoľkými
rokmi sme časť cesty prešli pešo, ale
akosi sme zostarli, a tak sme sa dali
odviezť. Náš pobyt v krásnom prostrední nám spestrili svojimi piesňami členovia Kolovrátka. Spomienky
na mladosť sa mnohým vrátili, pri
krásnych piesňach sme zabudli na
starosti a choroby. Prežívali sme príjemné popoludnie, naše stretnutie
navštívila aj pani starostka Remencová.
Výbor JDS Melčice

ZO JednotA dôchodcov v LIESKOVOM
Začiatkom leta sme sa zúčastnili autobusového zájazdu na Baťov kanál. Po krásnej plavbe sme mali možnosť v Strážnici
pozrieť si zámok a skanzen. Pre tých, ktorí majú radi dobré vínko, bola pripravená ochutnávka vín spojená s pohostením.
Bola to pekná akcia, za ktorú ďakujeme Obecnému úradu v Melčiciach-Lieskovom.
Ďalšou milou udalosťou bola účasť na MDD, ktorý sa konal na ihrisku. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie a tombola.
Stretnutie s deťmi, ich túžba po súťažení a žiarivý smiech boli balzamom aj na naše dôchodcovské boliestky.
Naša organizácia sa v spolupráci s obecným úradom podieľala na organizácii 19. ročníka Náučno-turistického zrazu
seniorov v Chocholnej-Velčiciach.
Členovia organizácie – Ľuboš Matiáš, Dušan Rašič, Štefan Kováčech a Vladimír Lichner nás reprezentovali na Krajských
športových hrách v Trenčíne, ktoré sa konali 26. 6. 2019.
Zorganizovali sme brigády pri Pamätníku Jána Smreka a na cintoríne v Lieskovom. Najbližšie nás čaká posedenie na
Doline spojené s ochutnávkou dobrého gulášu pri pekných piesňach.
M. Lichnerová

Práca ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové
SPOMIENKA

v bojoch, ale aj všetkým ostatným bojovníkom, ktorí padli
na všetkých frontoch počas vojny a priniesli nám tak vytúženú slobodu.

Čas beží a nedá sa vrátiť späť,čo je často i dobré. Tak je
to aj u ľudí, ktorí prežili hrôzy vojny.

V. Misároš

Aj po 75 rokoch Slovenské národné povstanie a spomienky na prežité hrôzy druhej svetovej vojny zostávavú
natrvalo v myšlienkach a pamätiach ľudí. Ale takýchto pamätníkov je už dnes veľmi málo. Zverstvá, vraždy, koncentračné tábory, vypálené osady a dediny, boli a sú aj dnes
toho svedkami. Pred očami máme svojich spoluobčanov,
ktorí v tom čase smutne čakali, čo bude ďalej, niektorí
čakali ticho s modlitbou, iní s plačom nad stratou svojich
blízkych. Držala ich pri živote viera, nádej a láska.
Aj pamätník v našej obci symbolizuje odvahu, národnú
hrdosť nespočetného množstva vojakov, partizánov, hrdinskosť obyčajných ľudí, ktorí boli ochotní urobiť všetko
pre naše dobro. Spomíname na všetkých bojovníkov, ktorí
padli v 1. a v 2. svetovej vojne, tých, ktorí prežili a nakoniec zvíťazili nielen pre seba a svoju generáciu, ale aj
pre ďaľšie generácie, aby sme už nikdy nepocítili ťarchu
vojnovej zbesilosti.
Keďže som tento článok nazval „spomienka“, tak i preto
že ho považujem za najcennejší a najúprimnejší sviatok
ľudskosti. Naši dedovia a otcovia sa vzdali svojich životov
pre česť a slobodu svojej krajiny. Klaniam sa pred všetkými mŕtvymi, ale i živými za ich statočnosť, odhodlanosť
vôľu, vďaka ktorej môžeme my všetci v tejto krajine žiť.
Preto pri tejto našej spomienke skláňame hlavy v hlbokej úcte nielen k našim spoluobčanom, ktorí padli
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Iskierka života – ukončenie príbehu na pokračovanie / 2. časť
„... Ježiš Mária, ešče aj vy,... tak čo,... čo je s vami?...
To méno... Ježiš Mária pomahaj, svatá Mária...! ... No, tak
teda, dobre, dobre teda, tak to teda bude MÁRIA.

čom sa ho snažila presvedčiť mama. Odpoveďou bolo
opäť „zanjato“, teda – obsadené!
Celá naša ulica bola obsadená ruskou armádou, ktorá
oslobodila Nové Mesto a bolo ju treba dočasne ubytovať
– no, čo už.

Krstím ta, Mária, v mene otca i syna i ducha svatého.
A ešče raz ta prosím, Panebože, zmiluj sa nad týmto
ubožátkom.“

„Bože, kde mám muža, decko a matku?“ – hučalo v hlave nešťastnej žene, bezradne stojac s dieťaťom v náručí
na kraji ulice a nebolo nikoho, kto by jej odpovedal. Iného
východiska nemala, len vrátiť sa tým nákladiakom naspäť
do Piešťan. Ešte raz, dobrá teta Ria, bola opäť na svojom
mieste, ochotná a milá.

A Pánboh sa zmiloval, nadýchol sa mocne a rozdúchal
v tom biednom telíčku poslednú, takmer uhasínajúcu iskierku života. Iskierka zaplápolala a z telíčka sa ozvalo
slabé, slabulinké, sotva počutelné „kvik“. Či to azda bola tá
studená voda, ktorú liali z kávového hrnčeka na hlavičku
úbožiatka do nádoby na riady? Bohvie! Isté však je, že
telíčko, hoci bolo neutešene modrasté a biedne, napokon
predsa len OŽILO.

To však už svet oslavoval koniec vojny, všade zavládla eufória naozajstnej radosti a nakoniec, aj u nás sa všetko usporiadalo. Otec si pre nás prišiel a opäť sme boli všetci spolu.
Tieto prežité dramatické chvíle dokázala mama často opisovať. Verne, tak verne, ako to len ona vedela a
tak pravdivo, že sa navždy zaznamenali v mojej duši.
Ako som vyrastala, začínalo ma to trochu aj mrzieť, keď
som sa opätovne dozvedala, že som vyzerala „ako odraný
zajáčik“ a „noženky, no tie noženky, tenulinké ako cverenky“.

Prvé tri týždne prebehli, novorodenec sa držal a vďaka
dobrému zásobovaniu rumunskej armády bolo aj dostatok jedla pre všetkých v rodine. Dobrý spolubývajúci sa s nimi vďačne delil. Mamu trápilo, že nemala
žiadne správy o svojej rodine, veď ich tam nechala samých. Bolo načase vrátiť sa domov. Lenže ako? Vlaky nechodili, trať bola poškodená, a utobusy takisto,
telefónne spojenie prerušené. Ach, tá hrozná vojna!
Teraz pomohol rumunský podnájomník. „Milá moja, pridelím vám auto so šoférom, ten vás dovezie až domov.“ Radosťou poskočilo mamkino srdce, lenže to ešte nevedela,
že pôjde starým vojenským nákladiakom, navyše s vybitými okennými tabuľami. Vojnou skúšaný nákladiak rachotil
a natriasal sa, vietor svišťal, odfukoval plienočku, ktorou
bola prikrytá hlávka trojtýždňového bábätka, no predsa
sme nakoniec došli.

A keby mi to nestačilo, moja staršia sestra sa mi
rada posmievala: „veď ty nie si ani poriadne pokrstená,
ha, ha, teba krstili nad vandlom, čo sa riady umývajú.“
Ale to nič, to nič. Dôležité je, že žijem, som tu, že som to vtedy na začiatku ustála, a že to ustála hlavne moja mama, že
našla v sebe toľko odvahy a sily priviesť na svet nový život.
A môj život? Vnímam ho ako dar.
Je bohatý na ozajstnú, čistú radosť z bytia, na šťastné
okamihy, ale bohatý aj na bolesť a ťažké skúšky. No každou ďalšou skúškou sa vo mne opätovne rodí snaha všetko
premôcť, prekonať a nevzdávať to a veriť v dobré konce!
Azda mi to zostalo z tých prvých rozhodujúcich sekúnd,
keď zvíťazila túžba po živote.

„Chvalabohu, už sme doma, moja malinká.“
Hneď na začiatku našej ulice však čakalo mamu zúfalé
prekvapenie. Auto zastalo pred rampou a ruský vojak so
samopalom v ruke jednoznačne dával najavo, že ďalej sa
nepôjde. „Zanjato!“

Nadýchla som sa – a udial sa zázrak zrodenia. Ďakujem!

„Ale, ja tu predsa bývam, tam, v tom štvrtom dome,“ s pla-

Autorka príbehu: Mária Berithová

AKO SA DARÍ NÁŠMU FUTBALU
Dňa 31. 5. 2019 odohrali naši najmenší futbalisti (prípravka U9 a U11) svoj posledný ligový zápas súťažného
ročníku 2018/2019. Tajným cieľom nielen trénerov, hráčov a rodičov bolo umiestnenie na najvyšších priečkach
vo svojich skupinách. Tento cieľ sa podaril, prípravka U11
pod vedením trénera P. Fabiana skončila na prvom mieste
so ziskom 51 bodov a so skóre 211:48. Najlepším strelcom
prípravky U11 sa stal Martin Janík s počtom 72 strelených
gólov. Prípravka pod vedením trénerov V. Lichnera a D.
Rašica bojovala o prvé miesto do posledného zápasu
v Hornej Súči, kde jednoznačne vyhrala 0:15 a obsadila
prvé miesto so ziskom 34 bodov a so skóre 99:54,
najlepším strelcom prípravky U9 sa stal Patrik Estergajoš
s počtom 25 strelených gólov.
Oblastný futbalový zväz Trenčín dňa 16. 6. 2019 v obci
Hrádok usporiadal záverečný turnaj prípravok U11 (víťazi
jednotlivých skupín), naše družstvo skončilo na konečnom
piatom mieste s jednou výhrou, piatimi remízami a jednou
prehrou so ziskom 8 bodov a so skóre 13:13. Na družstve
sa prejavila únava, nakoľko deň pre záverečným turnajom
sa naši prípravkari zúčastnili medzinárodného turnaja
v moravskom meste Korýčany.
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Medzinárodného futbalového turnaja pod názvom
JUNOIR CUP 2019 sa zúčastnilo 28 družstiev, ktoré boli
rozdelené do troch skupín, a to: 1. skupina ŠKOLIČKA,
2. skupina mladšia prípravka (U9) a 3. skupina staršia prípravka (U11).

Touto cestou by som chcel poďakovať hráčom T. Balajovi, P. Hricovi, Š. Kuchtovi, D. Blaškovi, N. Kmeťovi
a A. Samašovi, ktorí skončili v družstve prípravky U11
a od jesennej časti futbalového ročníka 2019/2020 budú
nastupovať za mladších žiakov U13 pod vedením trénera
J. Čaňa, prajeme im veľa športových úspechov a aby sa
im vyhýbali zranenia.

Turnaj sa z celkového hľadiska vydaril, družstvo ŠKOLIČKA pod vedením trénera V. Lichnera skočilo na prvom
mieste, za najšikovnejšieho hráča družstva bol vyhlásený
Patrik Estergajoš. Družstvo mladšej prípravky (U9) pod
vedením D. Rašiča skončilo vo svojej skupine na peknom
druhom mieste, za najlepšieho hráča družstva bol vyhlásený Marek Juriga a družstvo staršej prípravky pod vedením trénera P. Fabiana skončilo na štvrtom mieste a za
najlepšieho hráča družstva bol vyhlásený Martin Janík.

Tak ako sme písali v minulom čísle Melčicko-Lieskovského Elánu, radi by sme privítali na našich tréningoch
nové deti, toto sa nám splnilo a sme radi, že sa k nám
pridali Janko Misároš, Katka Misárošová, Lujza Bráčiková,
Matej Janega, Marco Minárik. Dúfame, že ich kroky budú
nasledovať aj ďalšie deti.
Peter Fabian a Vladimír Lichner
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PRIPRAVUJEME

23. november 2019
Katarínsky ples.

5. október 2019
V obci Melčice-Lieskové sa uskutoční vystúpenie heligonkárov – v kultúrnom dome.

12. december 2019
Základná škola s materskou školou Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom aj tento rok organizuje Vianočnú akadémiu – vystúpenia žiakov.

19. október 2019 o 14:00 hod.
Občianske združenie FSk Kolovrátok v spolupráci s Obcou
Melčice-Lieskové vás pozývajú na folklórne popoludnie pri
príležitosti 30. výročia vzniku FSk Kolovrátok. Program sa
bude konať v kultúrnom dome v Melčiciach-Lieskovom, kde
vystúpia folklórne skupiny, ktoré uchovávajú tradíciu folklóru.

13. december 2019
Obec Melčice-Lieskové a Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne vás pozývajú na 2. ročník recit ačnej súťaže
Smrekovo, ktoré sa bude konať v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom.

25. október 2019
Obec Melčice-Lieskové v spolupráci so Základnou školou s
materskou školou Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom pozýva dôchodcov na slávnostné posedenie pri príležitosti „Október – Mesiac úcty k starším“ v KD v Melčiciach-Lieskovom.

Predvianočné obdobie 2019
Adventné koncerty v obci Melčice-Lieskové.

1. november 2019
V Dome smútku v Melčiciach sa bude konať slávnostná
ekumenická Pamiatka zosnulých.

31. december 2019
Silvestrovská kapustnica.

ĎAKUJEME

Vedenie Základnej školy s materskou školou Jána
Smreka Melčice-Lieskové každoročne ocení žiaka, ktorý
výnimočným správaním reprezentoval školu počas celého
školského roka.
Starostka obce Melčice-Lieskové sa rozhodla, že aj ona
bude oceňovať žiaka, ktorý zase úspešne reprezentoval
našu obec a udelí mu „Cenu starostky obce“.
Obe hodnotenia sa stretli pri týchto dvoch menách:
Kristína Galková z Melčíc-Lieskového
a Kristína Ježovicová z Chocholnej Velčíc.
Ďakujeme vám a prajeme veľa úspechov v živote.
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Pomôžme s odpadmi
Milí spoluobčania,
prostredníctvom obecných novín sa obraciame na vás s prosbou, pretože aj vy viete napomôcť tomu, aby sa v našej
obci nehromadil odpad. Odpadová spoločnosť nechce z obce vyvážať nepostláčané plechovky od nápojov, nepokrčené
kartóny a tetrapakové nádoby.
Často nachádzame pri kontajneroch komunálny odpad, ktorý patrí do smetných nádob. Žiaľ, máme termíny vývozov,
ktoré sú pevne stanovené a nie je možné vyviezť odpad častejšie. Obec Melčice-Lieskové neustále komunikuje s odpadovou spoločnosťou a žiada náhradné vývozy. Problém vznikne vtedy, keď prídu pracovníci spoločnosti do obce
a nájdu nevhodne uložený odpad, nevyseparovaný odpad, voľne položený vedľa kontajnerov, napriek tomu, že sú
v tom čase poloprázdne.
Táto situácia sťažuje obci komunikáciu s pracovníkmi odpadovej spoločnosti. Prosíme vás, aby ste zodpovednejšie
pristupovali k tomuto problému, lebo len s vašou pomocou sa spoločne posunieme v riešení. Obci sa podarilo získať tri
nové kontajnery na sklo, ktoré sú umiestnené pri základnej škole a pri obecnom úrade.
Praktické informácie o triedení odpadu sú na webovej stránke obce a tiež ich prikladáme aj do obecných novín.
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KNIŽNICA JÁNA SMREKA
Knižnica opäť ožila!

ným ľuďom, ktorí nám pomohli pri organizovaní tábora –
melčickým poľovníkom, ktorí sa na základe zverejneného
plagátu sami ozvali a ponúkli pomocnú ruku. Pripravili deťom nádherný deň spojený s opekačkou, streľbou na terč,
vozením sa na lanovke a množstvom sladkostí a dobrôt.
Ďakujeme pracovníkom 112 v Trenčíne, vďaka ktorým
deti nahliadli do priestorov, kde sídlia a vybavujú telefonáty operátori 112, hasiči aj zdravotníci.
Ďakujeme p. Kusendovej za výklad v pamätnej izbe, tiež
dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňovali ako dozor pri deťoch
a taktiež sme vďační aj za odvoz a poskytnutie autobusu,
ktorý nás viezol do Bojnej. Zároveň ďakujeme aj rodičom
za ich dôveru a zverenie ich detí do našich rúk.

Počas letných prázdnin sme zorganizovali prvýkrát detský denný tábor. Od 8. – 12. júla deti, ktoré sa prihlásili,
zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
Každé ráno sme sa stretli v knižnici na obecnom úrade
a odtiaľ smerovali naše kroky rôznymi smermi. Deti navštívili Haluzickú tiesňavu, Haluzický kostol, ZOO Bojná,
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 112 v Trenčíne, Pamätnú izbu Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom, poľovnícku chatu v Melčiciach – „Komora“ a okolitú prírodu našej krásnej obce.
Dovoľte nám touto cestou srdečne poďakovať ochot-
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Noc
v knižnici
Táborom sme prázdniny začali
a Nocou v knižnici sme prázdniny
ukončili.
V noci z 30. 8. – 31. 8. 2019
sme sa rozlúčili z letom, opekačkou, čítaním, kreslením a spaním
v knižnici. Deti si vzali so sebou
spacáky, baterky a veľa odvahy
a vďaka tomu sme noc zvládli
s úsmevom.

Nový prírastok kníh do našej knižnice
Detské knižky:

Simon Mawer: Sklenená izba

Mária Demitrová: Príbehy z Veterníkova

Adriana Macháčová: Tak trochu ženatý

Petra Nagyová Džerengová: Klára a Mátohy

Alex Dahl: Chlapec pri dverách

Gabriela Futová: Psia škola kocúra Červenochvosta

Táňa Keleová-Vasilková: Rodinné klbko

Gabriela Futová: Štyri kosti pre Flipra

Dan Brown: Pôvod

Gabriela Futová: Dokonalá Klára

Lars Kepler: Hypnotizér

Roald Dahl: Matilda

Lars Kepler: Zmluva podľa Paganiniho

Pre dospelých:
Andrea Coddington: Židovka
Andrea Coddington: Cudzia krv
Jana Pronská: Dve mince nádeje
Lucia Olrinková: Plakať som si zakázala

Dominik Dán: Pochovaní zaživa
Jo Nesbo: Nôž
Jozef Banáš: Zóna nadšenia
Evita: Manželka mi nevadí
Evita: Vidličky, lyžičky, nože

Melčicko-Lieskovský Elán • ročník I. • číslo 2 • Vydáva: Obecný úrad, 913 05 Melčice-Lieskové 119,
IČO: 00311766 • www.melcice-lieskove.sk • Redakčná rada: Mgr. Katarína Remencová, Ing. Janka Jančová,
Simona Kotásková, Monika Mizeráková • Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
• EV 5779/19 • ISSN 2644-5034 • Vychádza 3-krát ročne •
Fotografie: archív OcÚ a ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové • Náklad: 600 výtlačkov • Vydané: september 2019 • Nepredajné
16

