Alžbeta Oravcová
ZŠ s MŠ Jána Smreka
Melčice-Lieskové

Z PERA STAROSTKY OBCE
Pred pár dňami sme zapálili prvú sviečku na adventnom kalendári a začali sme sa pripravovať na príchod Ježiša. Čo
to pre nás znamená? Veríme, že nielen zhon v nákupných centrách, ale najmä stíšenie našich myslí. V domácnostiach
sa začína šíriť vôňa medu, škorice, vanilky. Prichádza vzácny čas. Každý z nás ten vzácny čas trávi po svojom. Mnohí
sa zamýšľajú nad tým, čo prežili v končiacom sa roku.
fondov a tešíme sa, že sme zaznamenali prvý úspech
Ako sme prežili rok 2019? Od prvých dní sme sa spov získaní projektu na vybudovanie závlahového systému
lu s poslancami, členmi komisií, ale aj zamestnancami
na futbalovom ihrisku. Teší nás to o to viac, že naši futúradu pustili do práce. Keďže väčšina z nás bola v týchbalisti „malí aj veľkí“ nám robia radosť a dosahujú veľmi
to pozíciách nová, potrebovali sme sa zoznámiť s funpekné výsledky. Sme na nich hrdí za reprezentovanie
govaním samosprávy. Postupne sme vás zoznamovali
obce, za čo patrí vďaka nielen im, ale aj ich trénerom
a oboznamovali s našimi plánmi či už prostredníctvom
a celému tímu, ktorý pre nich pracuje.
web stránky obce, oznamami alebo prostredníctvom
našich obecných novín, ktorých vydávanie sa nám poPred pár dňami sme podali projekt vyhlásený z fondu
darilo v tomto roku obnoviť. Celé toto obdobie by sme
Obnovy dediny na rozšírenie priestorov Pamätnej izby
mohli charakterizovať ako obdobie učenia sa trpezlivosti.
Jána Smreka, ktoré by sme chceli venovať čestným
Do mnohých aktivít, projektov sme vykročili v nádeji, že
občanom obce a iným významným rodákom, ktorí prispeli
budú uskutočnené čo najrýchlejšie. No nás nedočkavejk zveľadeniu našej obce a šíreniu jej dobrého mena.
ších to veľmi rýchlo poučilo, že nejde všetko hneď a na
V budúcom roku by sme mnohé z projektov, ktoré sme
mnohé veci je treba viac času.
spomínali v predošlých číslach obecných novín, chceli
Pripravili sme mnohé projekty z európskych či iných
realizovať a pripraviť aj ďalšiu projektovú dokumentáciu,
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ktorú by sme mohli v prípade vyhlásenia primeranej výzvy podať, a tak zveľadiť majetok obce. Uvedomujeme
si nárast stavebného ruchu v našej obci, ale je potrebné
okrem toho, že nás teší pribúdanie nových obyvateľov,
zabezpečiť pre nich občiansku vybavenosť. Naša škola
už praská pod náporom počtu detí a žiakov a potrebujeme tak vyriešiť priestory materskej školy a zároveň opravu
školskej jedálne. Táto úloha je veľmi náročná nielen z hľadiska
financií.

sobom prispel či už k zveľadeniu obce, podal pomocnú
ruku pri rôznych akciách, nielen športových alebo kultúrnych, ale aj pri čistení obce, čistení kanálov a podobne.
Ďakujeme organizáciám, podnikateľom a spoločenstvám v obci, ktoré nám boli veľmi nápomocné počas celého roka – Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové,
Poľovnícke združenie Ždanová, Základná škola s materskou školou Jána Smreka, obidve Jednoty dôchodcov,
Občianske združenie Naša Zabudišová a naši spoluobčania z časti Dolina, FSk Kolovrátok, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz záhradkárov, firma Svecons, FK Melčice-Lieskové, DH Dolinka, p. Peter Vacula, p. Monika Rašičová, p. Branislav
Ondrášek, p. Branislav Lichner, p. Juraj Vlado, p. Jozef
Motyka, p. Miroslav Duda, p. Miroslav Knupp, p. Tibor
Hanták, p. Štefan Juriš, p. Peter Hodulík, p. Michal Mizerák a mnohí iní. Ospravedlňujeme sa ak sme na niekoho
zabudli, no naša vďaka patrí naozaj všetkým, ktorí stáli
pri nás počas celého roka.

Sme veľmi radi, že sme koncom septembra vďaka zanieteniu dobrovoľníkov, najmä pána Juraja Križka, založili v obci Dobrovoľný hasičský zbor. Naši hasiči chcú byť
nápomocní obci pri mnohých nepredvídateľných situáciách, povodniach, požiaroch, kalamitách a pod. Najmä
z tohto dôvodu je nevyhnutné pripraviť priestory pre hasičov, aby ich dobrovoľná práca pre obec mala dostatočné
zázemie.
Čo nás veľmi trápi, je avizované zníženie podielových
daní v obciach, dôsledkom čoho sa musíme pripraviť na
zníženie príjmov obce. Tí, ktorí sledujete médiá, ste túto
informáciu možno zachytili. Čaká nás finančne náročnejší rok. Obci pribúda stále viac úloh, no ubúda peňazí,
ktoré by riešenie týchto úloh pokryli. Napriek tomu sme
zatiaľ nepristúpili k zvyšovaniu daní a poplatkov, no nevyhli sme sa zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad.
Viac sa o odpadoch dočítate v článku, v ktorom sa tejto
téme venujeme.

Ďakujeme predstaviteľom Evanjelickej farnosti a. v.
v Adamovských Kochanovciach Mgr. Jánovi Ochodnickému a Rímsko-katolíckej farnosti v Adamovských
Kochanovciach Mgr. Andrejovi Krúpovi za duchovnú podporu, poskytnutie priestorov pri koncertoch v čase adventu či spolupráci pri uskutočnení Pamiatky zosnulých.
Drahí spoluobčania, ďakujeme vám za priazeň, ktorú
nám odovzdávate každý deň v roku, za vaše cenné rady.
Adventný čas je čas stíšenia a príprav na najkrajšie dni
v roku, Vianoce. Sú časom zdieľania lásky, časom, kedy
všetkých potešíme darčekmi, časom, kedy slávime Ježišove narodeniny. Vianoce sú časom, kedy sa meníme
na lepších ľudí. Nech takto vyzerajú aj všetky vaše dni.

Je veľmi veľa úloh, ktoré obec počas roka musí nevyhnutne riešiť. Zabezpečiť chod obce nie je jednoduché
a nedá sa to zvládnuť bez vzájomnej spolupráce starostky, poslancov, členov jednotlivých komisií a pracovníkov
obecného úradu. Všetkým vyslovujem veľké poďakovanie za súčinnosť pri riešení každodenných problémov,
pri príprave VZN, rôznych dokumentov, tvorbe projektov,
plnení našich plánov. Bez spolupatričnosti pri dosahovaní spoločných cieľov, by táto služba obci bola veľmi
náročná.

Do nového roka vám prajeme, nech Božie požehnanie
a radosť života naplní každý váš deň, nech vaša rodina
nespozná v budúcom roku súženie, starosti a problémy. Nech
ticho Vianoc naplní všetkých nás pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.
Mgr. Katarína Remencová, starostka obce

Vážime si pomoc každého z vás, kto akýmkoľvek spô-

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
• Schválilo zapojenie sa do Výzvy SFZ na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 a schválilo spoluúčasť na
financovaní projektu vo výške 25 % z ceny.

10.9.2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• Zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca,
členstva v komisiách a v obecnej rade JUDr. Andrey
Štefancovej, bytom Melčice-Lieskové č. 586.

16.10.2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové

• Schválilo predsedníčku komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri OcZ v Melčiciach-Lieskovom – Mgr. Danielu
Vančovú.

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov na prízemí budovy so súpisným
číslom 483, v k. ú. Melčice na pozemku parc. číslo 781,
list vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre Petru Chmelinovú, Melčice-Lieskové 169. Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o prenájom nevyužívaných nebytových priestorov vo vlastníctve obce. Obec
má záujem priestory z hľadiska náročnej údržby prenajať. Služby, ktoré bude uvedený subjekt poskytovať, sa
v tejto časti obce nenachádzajú.

• Schválilo poslanca Igora Kotáska do komisie podľa čl.
7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
• Schválilo za člena Obecnej rady v Melčiciach-Lieskovom poslanca Igora Kotáska.
• Zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2018.

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov na prízemí budovy so súpisným
číslom 483, v k. ú. Melčice na pozemku parc. číslo 781,
list vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre Luciu Martiškovú, Melčice-Lieskové 506. Osobit-

• Schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
• Schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Melčice-Lieskové 2019-2023 s účinnosťou od 10.9.2019;
vyhodnotenie priorít bude v roku 2020.
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ný zreteľ je daný tým, že ide o prenájom nevyužívaných
nebytových priestorov vo vlastníctve obce. Obec má
záujem priestory z hľadiska náročnej údržby prenajať.
Služby, ktoré bude uvedený subjekt poskytovať sa v tejto časti obce nenachádzajú.

Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov medzi obcou Melčice-Lieskové
a záujmovým združením právnických osôb Hippokrates,
Melčice-Lieskové,
• A. Zobralo na vedomie
a) obstaranie územnoplánovacieho podkladu urbanistickej štúdie na náklady investora, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, na obstarávanie urbanistickej
štúdie, podľa § 2a) zákona č. 50/1976 Zb. Zákon
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

• Schválilo Cenu starostky obce v hodnote 50 eur na jedného vybraného občana.
• Zobralo na vedomie urbanistickú štúdiu „IBV Staničná”
Melčice-Lieskové, ktorá bola vypracovaná na spodrobnenie územného plánu obce v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Melčice-Lieskové.

b) postup verejného prerokovania urbanistickej štúdie,
v súčinnosti obce Melčice-Lieskové ako príslušného orgánu územného plánovania a príslušne odborne spôsobilej osoby, na obstarávanie urbanistickej
štúdie, podľa § 2a) zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

• Súhlasilo, aby urbanistická štúdia bola podkladom pre
územné rozhodovanie.
• Schválilo zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
a schválilo spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 5 % z ceny.

• B. Schválilo
zadanie urbanistickej štúdie pre investičný zámer “IBV
Rezidencia – Lieskové” obstarávané prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby, na obstarávanie urbanistickej štúdie, podľa § 2a) zákona č. 50/1976 Zb. Zákon
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon).

5. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
• Schválilo Program odpadového hospodárstva, Program obce Melčice-Lieskové: na roky 2016 – 2020.
• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov v budove súpisné číslo 220 v k. ú.
Melčice na pozemku parc. číslo 17, list vlastníctva č. 1
vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre MUDr. Adrianu Orechovskú, všeobecnú lekárku.
Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov medzi obcou Melčice-Lieskové
a záujmovým združením právnických osôb Hippokrates,
Melčice-Lieskové.

• Schválilo uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy medzi VTP invest, s.r.o., so sídlom Súvoz 743/1,
911 01 Trenčín a obcou Melčice-Lieskové, Melčice-Lieskové 119, 913 05 Melčice-Lieskové.
• Schválilo vykonanie inventarizácie majetku obce Melčice-Lieskové k 31.12.2019.
• Schválilo zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce Melčice-Lieskové
k 31.12.2018 nasledovne:

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov v budove súpisné číslo 220 v k. ú.
Melčice na pozemku parc. číslo 17, list vlastníctva č. 1
vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre MUDr. Bělu
Berecovú, praktickú lekárku pre deti a dorast.
Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov medzi obcou Melčice-Lieskové
a záujmovým združením právnických osôb Hippokrates,
Melčice-Lieskové.

Ústredná inventarizačná komisia:
predseda: Milota Habdáková,
členovia: Mgr. Radovan Sáska, Mgr. Katarína Remencová
Inventarizačná komisia za kultúru:
predseda: Mgr. Daniela Vančová
členovia: Mgr. Monika Mizeráková, Monika Rašičová,
Ján Škulavik, Peter Fabian, Darina Masárová

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov v budove súpisné číslo 220 v k. ú.
Melčice na pozemku parc. číslo 17, list vlastníctva č.
1 vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre ZORION,
s.r.o., štatutárny orgán MUDr. Róbert Zehetner, zubný
lekár.
Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov medzi obcou Melčice-Lieskové
a záujmovým združením právnických osôb Hippokrates,
Melčice-Lieskové.

Inventarizačná komisia za OcÚ:
predseda: Roman Mlčúch
členovia: Ing. Zdenko Kopunec, Ing. Branislav Fabian,
Igor Kotásek, Ing. Janka Jančová.
• Schválilo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady.
• Schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2019.
• Schválilo prenechanie majetku obce do nájmu v súlade
s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších prepisov, nebytové priestory na prízemí budovy súpisné číslo 483 v k. ú. Melčice na pozemku
parc. číslo 781, list vlastníctva č. 1 na prevádzkovanie kaderníckych služieb pre Petru Chmelinovú, Melčice-Lieskové č.169. Výška nájmu je v súlade s VZN č. 4/2019
o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové.

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov v budove súpisné číslo 220 v k.
ú. Melčice na pozemku parc. číslo 17, list vlastníctva č.
1 vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre Ľubicu Ondrejičkovú, Salón Sára, Melčice-Lieskové.
Osobitný zreteľ je daný tým, že ide o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov medzi obcou Melčice-Lieskové
a záujmovým združením právnických osôb Hippokrates,
Melčice-Lieskové.

• Zobralo na vedomie žiadosť o zníženie nájmu nebytových priestorov TEXTIL SOŇA, Melčice-Lieskové č. 96.

• Schválilo vypísanie osobitného zreteľa na prenájom
nebytových priestorov v budove súpisné číslo 220 v k. ú.
Melčice na pozemku parc. číslo 17, list vlastníctva č. 1
vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové pre Peter Vacula
– Priemyselný tovar a kvety, Melčice-Lieskové.

• Schválilo dotáciu vo výške 40 €/rok na jedného žiaka
pre Centrum voľného času, Braneckého 4, ako súčasť
ZŠ s MŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911
01 Trenčín, v počte žiakov 2, na šk. rok 2019/2020.
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Činnosť
obecného zastupiteľstva

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov
Lieskové

Milí spoluobčania, dovoľte nám ozrejmiť činnosť obecného zastupiteľstva našej obce.

Ako sme prežili rok 2019

Obecné zastupiteľstvo sa pravidelne stretáva na plánovaných zasadnutiach a podľa potreby aj na neplánovaných zasadnutiach, napr. v prípade riešenia naliehavých
potrieb chodu obce.

Aj keď to znie neuveriteľne, rok 2019 sa blíži ku svojmu
koncu. Začíname hodnotiť, ako sme rok prežili.
Naša základná organizácia sa vždy snažila podieľať na
akciách v obci. Varili sme guláš, piekli langoše. Veľmi príjemným podujatím bolo posedenie našich členov pri chutnom jedle i kávičke na Melčickej doline. Potešili sme sa
spevom nášho Kolovrátku a mnohí sme spievali s nimi.
Vieme, že sa musíme aj hýbať Keď pominuli letné horúčavy, pustili sme sa do zveľaďovania okolia Pamätníka Jána
Smreka i priľahlého parčíka. Viackrát sme čistili priestory
cintorína v Lieskovom, priestory autobusových zastávok
i kanál potoka. Vychutnali sme si aj atmosféru farmárskeho jarmoku počas hodov v našej obci. Piesne 2. ročníka
heligonkárov dlho v nás zneli. Rezké melódie, krásny spev
i žartovné slovo sa veľmi páčili. Podľa nás čerešničkou
na torte boli úžasné oslavy 30. výročia vzniku speváckej
folklórnej skupiny Kolovrátok. Hudba, tanec a spev, to je
správne korenie života. V októbri sme sa zúčastnili slávnostného posedenia, ktoré obecný úrad venoval všetkým
svojim starším občanom i jubilantom. Ďakujeme.

Pred každým oficiálne plánovaným zasadnutím sa koná
pracovné stretnutie starostky obce, poslancov a hlavného
kontrolóra obce, v prípade potreby aj zamestnancov obecného úradu. Na stretnutí sa prerokujú všetky príspevky,
ktoré budú predmetom nasledujúceho oficiálne plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Pri riešení žiadostí (napr. o prenájom priestorov vo vlastníctve obce,
o poskytnutie dotácií na činnosti, o poskytnutie informácií
...), podnetov od občanov, oznámení orgánov a iných,
sa hľadajú tie správne riešenia, aby boli splnené a dodržané všetky legislatívne predpisy.
Následne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sú
jednotlivé body prerokované a poslanci formou uznesení obecného zastupiteľstva schvaľujú, neschvaľujú alebo
berú na vedomie.
Z radov poslancov sú vytvorené poradné orgány, tzv.
komisie:
- finančná,
- výstavby, pôdohospodárstva a ŽP,
- kultúry, školstva a športu,
- sociálna, bytová a zdravotná,
- pre ochranu verejného záujmu.

Našu organizáciu ešte čaká príprava Jubilantskej schôdze, kde sa stretneme a potešíme zo vzájomnej blízkosti.
A už tu budú VIANOCE.
Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú
nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to
len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia
a domov mnohými požehnaniami.

Komisie sú doplnené našimi spoluobčanmi, ktorí sú
odborníkmi v daných oblastiach a pomáhajú pri hľadaní
správnych riešení. Odporučenia komisií sa zohľadňujú na
pracovných stretnutiach k riešeniu problémov.

V tento čas pokoja schádza sa rodina,
na život za nami spolu sa spomína.
Pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole,
pre šťastie budúce zabudni na bôle.
otvára raz navždy kľúč lásky na svete.

Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým občanom
za aktívnu a prínosnú prácu v jednotlivých komisiách a tiež
pri riešení problémov pre správny chod obce.
Zároveň by sme vás radi ubezpečili, že konáme vždy
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby
naša obec bola pre nás všetkých miestom, kde sa nám
spokojne žije.

Prajeme vám krásne vianočné sviatky so svojimi blízkymi, veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody v celom roku
2020.
Výbor JDS č.11, časť Lieskové

Prajeme vám šťastné a požehnané sviatky!
Poslanci obecného zastupiteľstva

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO ZVäZU TELESNE POSTIHNUTÝCH MELČICE-LIESKOVÉ
V našom pláne práce za rok 2019 sa zameriavame hlavne na pomoc ťažko telesne postihnutým členom, ktorí trpia
vrodenými ochoreniami a tiež tým, ktorý prišli k ochoreniam pri výkone povolania, alebo pri úraze. Medzi základné aktivity
našej ZO patria športové podujatia, sociálna rehabilitácia a spoločenské stretnutia, ktoré výrazne napomáhajú k zlepšeniu
zdravotného stavu postihnutých občanov.
Naša základná organizácia sa stretáva štyrikrát v roku. Dvakrát máme výborové schôdze. Výročnú schôdzu spojenú s
blahoželaním jubilantom a vždy na výročie Slovenského národného povstania sa stretávame na posedení v Hliníku. Pozývame si hostí z trenčianskej okresnej organizácie. Dobre nám padne, keď si pri hudbe heligónky zaspomíname na mladé
časy, ale aj si posťažujeme na zdravotné či iné problémy.
V obci sme sa zúčastnili divadelného predstavenia, výletu na Moravu, stavania mája. Počas roka tí, čo majú zdravšie
nohy a srdce, zúčastňujú sa výletov vlakom po Slovensku.
Každoročne v rámci kraja sa konajú krajské športové hry pre telesne postihnutých, na ktorých sú účastníci aj z našej
organizácie.
Ďakujeme Obecnému úradu Melčice-Lieskové za finančnú podporu, ktorá nám umožňuje ľahšie a radostnejšie žiť.
Anna Žitníková
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov – Melčice
V druhom polroku sme pripravili niekoľko aktivít pre našich členov. Znovu sme sa zapojili do súťaže vo varení guláša,
ktorým sme pohostili našich členov. V auguste sme sa vybrali na hrad Beckov, kde nám pani sprievodkyňa zaujímavo
oživila minulosť. Smutnú minulosť sme si pripomenuli návštevou Múzea holokaustu v Seredi. V jesennom období sme
prispeli svojimi výrobkami na výstave ovocia a zeleniny. Pre návštevníkov hodovej slávnosti sme pripravili makové
a orechové šúľance. V Trenčíne sme navštívili výstavu Záhrada. Na predvianočnom stretnutí sme privítali našich
jubilantov a o príjemnú náladu sa postarali členovia Kolovrátka. Popri výletoch a zábavách nezabúdame na brigády aj
chorých členov. Na záver roku ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť rôzne akcie pre seniorov.
Mgr. Božena Kovačechová

T

T VIANOCE NA SLOVENSKU A VO SVETE T

T

Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov roka. Sú to sviatky pokoja, mieru, rodinnej pohody a úsmevov na tvári. Obchody a
obchodné centrá nám ich príchod pripomínajú väčšinou už od októbra, kedy sú už zaplavené vianočnou výzdobou, všade svietia
a blikajú svetielka, stromčeky sú ozdobené rôznymi farbami. V mestách sa konajú vianočné trhy, kde si chodia ľudia pochutnať
na miestnych špecialitách, dobrotách alebo varenom vínku či punči. Vianoce sa slávia po celom svete, avšak nie všade rovnako.
Vianoce patria spolu s Veľkou nocou k najväčším cirkevným sviatkom. Viaže sa k nim veľa ľudových zvykov a tradícií.

T T

T

Vianoce na Slovensku
V žiadnej domácnosti nesmie chýbať ozdobený vianočný stromček, či už živý alebo umelý. Živé stromčeky sa
predávajú na mestských trhoviskách. Vianoce slávime 24.
decembra. Tento deň sa nazýva Štedrý deň. Pri štedrovečernej večeri sa podáva väčšinou pred jedlom oblátka
poliata medom a nakrájaným cesnakom (cesnak sa dáva,
aby bol človek zdravý po celý rok). Po oblátke nasleduje
polievka, väčšinou kapustnica s hubami. V iných regiónoch
Slovenska sa môžu druhy polievok líšiť. Ako hlavné jedlo
nasleduje vysmážaný kapor a zemiakový majonézový šalát. Pre tých, ktorí nemajú v láske kapra, pripravia si buď
lososa, alebo pre deti aj rybie filé. Veľká časť ľudí si kupuje na vianočný stôl živého kapra, ktorého si doma sami
zabijú a pripravia. Šupiny z kapra sa osušia a následne
sa rozdajú členom rodiny, aby si ich vložili do peňaženky.
Tento zvyk má zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na celý rok pre rodinu. Po štedrovečernej večeri sa
rodina zíde okolo vianočného stromčeka, pod ktorým sú
poukladané darčeky. Malé deti veria, že darčeky nosí Ježiško. Tie väčšie vedia, že darčeky si kupujú členovia rodiny
a prí-buzní navzájom, aby urobili druhému radosť. Po rozbalení darčekov a uprataní množstva baliaceho papiera si
posadajú spolu a jedia koláče, ovocie, rozprávajú sa. Deti
sa tešia z darčekov. Koláč typický pre Vianoce sa nazýva
štedrák. Skladá sa z makovej, orechovej, lekvárovej a tvarohovej plnky a má tvar kruhu. Kresťania začínajú oslavu
vianočných sviatkov Polnočnou omšou, prípadne prichádzajú do vyzdobených kostolov 25. decembra. Množstvo
ľudí trávi sviatky od 1. sviatku vianočného až do Silvestra
na horách, v chatách či hoteloch. Vianoce, teda dni 24.12,
25.12. a 26.12. sú na Slovensku dňami pracovného pokoja. Deti majú zimné prázdniny od začiatku Vianoc až do
sviatku Troch kráľov, t. j. do 6. januára.

T

T

T

Amerika je časť sveta, kde býva veľa rôznych kultúr
a národností. Preto sa tu sviatky môžu líšiť, ale darčeky
tiež nosí darčeky Santa Claus, ktorý ich vozí na saniach,
ktoré ťahá osem sobov, do domov sa dostáva komínom,
a ak chce niekto dostať darček, musí na kozub alebo okno
zavesiť pančuchu. Pre Santa Clausa je typický červený
kostým, resp. červený kabát, červené nohavice a čierne
čižmy. Typická je i jeho biela brada a väčšie brucho. Nesmie chýbať červená čiapka s bielym lemom a brmbolcom. V USA sa kladie väčší dôraz na deň 25. decembra,
tento deň nazývajú Christmas Day. V tento deň sa stretnú
pri večeri, kde sa podáva moriak, ovocný puding poliaty
brandy, vaječný koňak, koláče s kondenzovaným ovocím
či tekvicový koláč. Vianočný stromček na rozdiel od
našich zvykov zdobia v USA už niekoľko týždňov pred
Vianocami.
V Austrálii koncom decembra vrcholí leto a deti majú
prázdniny. Vianoce slávia na pláži. Kupujú si skôr umelé
vianočné stromčeky. Oslava Vianoc sa podobá skôr pikniku. Ľudia jedia rôzne šaláty, či už ovocné alebo zeleninové, jedia aj hamburgery, pijú pivo alebo austrálske víno.
Austrálčania považujú Vianoce za čas pripomenutia si ich
duchovného významu – narodenia Ježiša Nazaretského.
Darčeky tu nosí Otec Vianoc, ktorý rozdáva darčeky v noci
z 24. decembra na 25. decembra. Dáva ich do pančúch
zavesených na kozuboch, alebo do obliečok, ktoré majú
zavesené na konci kostola. Austrálčania mávajú striedmejšiu výzdobu, používajú skôr slamené ozdoby, imelo
a samozrejme vianočný stromček.
V Japonsku darčeky nosí Hoteiosho, ktorý je podobný Mikulášovi. Najdôležitejším sviatkom v japonskom
kalendári je ale Oshugatsu – Nový rok, ktorý sa začína
1. januára a trvá sedem dní. Na Silvestra Japonci usilovne upratujú svoje príbytky a ozdobujú ich na nasledujúci
deň. Potom sa oblečú do najkrajších šiat a hlava rodiny
sa zodpovedne zhostí svojej dôležitej úlohy. Do každého
kúta nasype suchú fazuľu, vyháňa tak zlých duchov. Tretí
deň v novom roku je dňom pokoja. Príbuzenstvo ho trávi
spoločne. Servírujú sa tradičné novoročné jedlá ako napr.
Omochi – ryžový koláč alebo Osechiryori.
V Katalánsku majú špeciálnu vianočnú postavičku –
vianočné polienko, po katalánsky Tió de Nadal. Polienko
stojí na dvoch nohách a je typické svojou usmievavou tvárou. Od 8. decembra ho deti „kŕmia“, prikryjú ho dekou,
aby mu nebolo zima a čakajú, čo im nadelí. Na Vianoce
polienku spievajú, aby mu pomohli „vyprázdniť sa“.

T

Vianoce vo svete
Rovnako aj vo svete sa Vianoce slávia ako u nás, ale
napríklad v takej Veľkej Británii patria skôr Vianoce k
času, kedy netrávite čas iba s rodinou, ako je to napríklad
u nás. Tu je to skôr čas večierkov u priateľov a rôznych
párty. K anglickým Vianociam neodmysliteľne patrí tradičný nákyp – Plum puding, ktorý sa pripravuje s týždenným
predstihom. Staré receptúry tvrdia, že čím je nákyp starší,
tým je chutnejší. Na sviatočný stôl 25. decembra sa podáva plnená pečená sliepka, hus, najčastejšie však morka.
Darčeky nosí Santa Claus 24. decembra a zostávajú vystavené na čestnom mieste až do Troch kráľov.
Čas Vianoc by mal byť čas rodiny. Rodina sa zíde pokope, zdobia sa stromčeky, pečú a varia sa dobroty od
výmyslu sveta. Deti nedočkavo čakajú, čo im prinesie Ježiško a ako sa s novými hračkami pochvália svojim kamarátom. Vianoce sú o tom, byť s ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí patria do nášho života.
Simona Kotásková

T
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JÁN ČIETEK SMREK – DOKONČENIE
Ján Čietek pri výbere názvu Smrek, vychádzal s obsahu dvoch pojmov – elán vitál –
znamená tvorivú podstatu života, životnú energiu a je to aj francúzsky názov rýchlonohého
severského zvieraťa.
Jána Smreka pozná celá kultúrna verejnosť predovšetkým ako významného básnika, menej
ako publicistu, napriek tomu, že celý aktívny život robil novinára či novinového redaktora. Viac
ako dve desaťročia viedol kultúrno-spoločenský mesačník Elán, ktorý sám založil. Začínal
v Slovenskom denníku, potom sa venoval Elánu a pracoval aj v Národných novinách. Novinárčina mu bola povolaním, poézia však zmyslom života.
Básnik Ján Smrek pôsobil vždy optimisticky, prívetivo, ako by mával zlú náladu. Všetko, do
čoho sa kedykoľvek pustil, či už to bola činnosť literárna, publicistická, organizátorská, všetko
sa mu darilo. Mal veľký talent a tešil sa najmä z písania poézie. Rýmy sa mu sypali, ako sám
píše vo veršoch písaných na sude, ako mak z makovice.
Mal zdravé sebavedomie a bol hrdý na všetko pozitívne, čo Slováci dokázali. Bol človekom,
ktorý vedel, že svoje práva a autoritu si získal jedine prácou. Debutoval zbierkou Odsúdený k večnej žízni. Zbierky
Cválajúce dni, Božské uzly a Iba oči sršia radosťou zo života, oslavou lásky a ženského pôvabu. Výnimočná je jeho skladba Básnik a žena, meditácia o vzťahu muža a ženy. Pre deti vydal knihy Maľovaná abeceda a Machule.
Pamätná izba v našej obci je pietnym, spomienkovým, umeleckým miestom, kde sa dá nielen dotknúť jeho osobných
predmetov, ale i doslova nasať atmosféru doby, v ktorej tvoril. Sú v nej vystavené prvotiny, besednice, publicistické články,
básnické diela a bohatá korešpondencia.
Oľga Kusendová

DOBRÉ MIESTO

Nadišla chvíľa, keď sme si uvedomili, že už dávno snívame o tichom prostredí uprostred prírody, aby sme mohli aspoň
na víkendy vypadnúť z rušného Trenčína. Potrebujeme nájsť vytúžený kľud a pohodu. A nielen to. Naše dospelé deti nás
obdarúvajú vnúčatami a my premýšľame o vhodnom mieste, kde by sme sa mohli s deťmi a s vnúčatami stretávať. Kde
by sme im mohli poskytnúť dostatok priestoru, náš byt už na to nestačí. Plány boli úžasné. Budeme mať záhradku, v nej
chatku, alebo si opravíme nejaký starší domček. Veď ešte máme dosť sily, ešte vládzeme. Tých pár šedivých vlasov? To
nie je rozhodujúce. Hlavne, že máme chuť a odvahu. A motiváciu!
Takto akosi sa to všetko začalo. Neúnavne sme hľadali vhodný pozemok alebo starší dom a neprestávali sme
dúfať, že sa nám to podarí. V skutočnosti to však nebolo jednoduché. Hoci sme našli veľa možností, vždy sa
vyskytla akási prekážka. Poprechodili sme skoro všetky
doliny a dedinky v okolí Trenčína. Všade bolo krásne, no
na predaj len málo čo. I to málo bolo z akéhosi dôvodu
nedostupné. Nakoniec sa predsa na nás usmialo šťastie,
v „Pardone“ sme našli inzerát. Hneď na druhý deň sme už
boli na hornom konci dediny, kde nás čakal usmiaty mladý
muž a predstavil nám predmet predaja. Ukázal na starý
domček so slovami: „Tá stavba je natoľko schátralá, že
už má nulovú hodnotu. Pozemok je síce svahovitý, ale na
také víkendové harašenie to bude dobré. Keď sa to pokosí a vyklčuje, to bude paráda.“ Previedol nás po vysokej
tráve a použil ten najsilnejší tromf. „Viete, tu už 15 rokov
nikto nežil, je to trochu zanedbané, ale poďte so mnou po
chodníčku vyššie, uvidíte perfektný výhľad.“

celkom jasne pocítila, že je rozhodnuté. Takéto miesto je
len jedno, tá jabloň to spôsobila.
V nasledujúcej chvíli sme sa s predávajúcim dohodli a mohli sme nastúpiť do úlohy nového majiteľa. Trvalo
nám celý rok, všetky ďalšie víkendy, kým sme ten veľký
breh vyčistili. Odstránili sme vyschnuté stromy vysekali
kríky, bodliaky a ostatné neuveriteľné zeliny a divé dreviny. Ešte zostalo vypratať haraburdie zo starého domčeka
a mohli sme si prichystať jedinú, ako-tak zachovalú miestnosť. Starý sporák, v ktorom plápolal oheň a dokázal v plechovom čajníku uvariť čaj, staré kreslo a gauč a navyše
záclonky na malých okienkach, to bola skutočná romantika. Zažili sme prvé chvíľky na našom novom neobyčajnom
mieste.
Netrvalo však dlho a museli sme pochopiť, že domček
sa už zachrániť nedá. Spadnutý komín rozbil strechu, dovnútra zatekalo a steny boli nasiaknuté vlhkosťou. Tu pomôže len zbúrať a postaviť nový. To by nemal byť žiadny
problém, veď sme obaja stavbári, práca v projektových
ateliéroch bola naším chlebíčkom. Začal sa pripravovať
návrh záhradného domčeka. Naše dospelé múdre deti
mali však zásadné pripomienky. „Keď už chcete niečo stavať, tak prečo domček, do ktorého budete týždeň, čo týždeň prenášať a potom zas odnášať všetky veci. Postavte
si normálny dom, kde by ste mohli trvalo bývať a my budeme mať aspoň ku komu chodiť. Budeme mať babku
s dedkom na dedine!“

Stúpali sme za ním vyššie a vyššie a naozaj. Otvárala sa
pred nami panoráma celej vážskej doliny. Trenčín ako na
dlani, Soblahov, Turná, Stankovce, Bodovka, pred sebou
Inovec a vpravo dokonca aj Beckovský hrad. Bolo to naozaj úžasné a nečakané. Najsilnejší moment nás ešte len
čakal. Stúpajúc po chodníku ocitli sme sa pod mohutnou
košatou jabloňou. Nikdy predtým som nevidela jabloň rásť
takto nezvyčajne. Veľká doširoka rozvetvená koruna sa
nakláňala a jednotlivé pretiahnuté konáre siahali priam až
po zem. Musíte vedieť, že bol máj a táto stará jabloň práve
rozkvitala. A rozkvitala naozaj mimoriadne. Všetky, aj tie
najtenšie konáriky boli obsypané bieloružovými kvietkami,
ktoré sa hojdali a dotýkali sa vysokej trávy. Akoby to bol
obrovský rozkvitnutý baldachýn. Táto chvíľa bola čarovná,
stála som pod tým stromom omámená vôňou a zrazu som

Veru, dobrý nápad! Padlo rozhodnutie a prvý projektový
návrh sa hodil do koša. Milý ocko sa zamyslel: „Dom musí
zapadnúť do okolitého prostredia.“ Začal tvoriť a vymyslel
nové riešenie. Všetci sme boli nadšení. Návrh bol prijatý
a mohlo sa začať stavať.
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žité však je, že sme tieto prevratné zmeny dokázali prežiť.
Vo vzájomnej zhode nám to klapalo dokonca aj s mladými.
Medzitým sa z projektanta stal výkonný stavebný robotník.
Môj obdivuhodný muž postupne prešiel na stavbe všetkými profesiami od murára cez obkladača, inštalatéra, montážnika sádrokartónu i maliara natierača. Možno som aj
niečo vynechala, ale v niektorých remeslách sa tak zdokonalil, že by sa tým mohol aj uživiť.

Vtedy sme však ešte netušili, čo nás čaká. Radosť a budovateľské nadšenie nás poháňalo a stavba úspešne
rástla. No ako rástla, tak sa míňali úspory. Rozhodovali sme sa ako ďalej. Nakoniec sme dospeli k záveru, že
musíme predať náš trenčiansky štvorizbový byt. Nebolo
nám všetko jedno, no nedalo sa inak. Ibaže náš nový dom
ešte ani zďaleka nebol schopný obývania. Teraz nastala
tá rozhodujúca chvíľa. Nápad sa zrodil spoločne v hlavách
našich dvoch synov a vymysleli skvelú kombináciu. Ten
najstarší kúpi náš byt, pretože veľmi naliehavo potrebuje
priestor pre svoju novú rozrastajúcu sa rodinu. Rýchlo sa
vysťahujeme a kým sa dohotoví nový dom, budeme bývať
u mladšieho syna. Ten nám bude s našou stavbou účinne
pomáhať, aby to bolo včas dokončené.

Napokon sme to predsa dokončili. Usadili sme sa v našom novom dome a učíme sa dlho očakávanému spôsobu
prirodzeného života. Spočiatku som mala pocit, že som
niekde na chate. Ráno som vyšla z dverí a mala som rovno pred sebou stromy, trávu plnú drobných kvetov a čistý
vzduch. Trvalo mi dosť dlho, kým som si zvykla, že odteraz
to už takto zostane nastálo. Mám záhradku, konečne sa
mi splnil sen, vytešujem sa z každej rastlinky, aj z prvej
drobnej úrody. A ešte niečo. V meste sa vám to nestane,
že by vás okoloidúci na ulici zdravili, i keď vás osobne nepoznajú. Sme tu noví, ale berú nás ako svojich susedov.
Vidiek nás prijal a my s pokorou a rešpektom prijímame
vidiek.

Perfektné!... až na to, že keď sme prišli s nábytkom a so
všetkými našimi prepotrebnými vecami, (ktoré sme za posledných tridsaťpäť rokov nahromadili) pred synovu bránu,
bolo jasné, že sa nemáme kde zložiť. Podkrovie, do ktorého sme sa mali nasťahovať, sa ešte nestihlo dobudovať.
Usilovne sa tam pracovalo, dorábala sa podlaha, sádrokartónové stropy, vodovod a všetko ostatné. Privítala nás jediná izba, hoci bez dverí, ale spať sa tam už dalo. Nábytok
a všetky krabice sme natlačili do garáže a malú kuchynku
sme narýchlo poskladali z toho, čo bolo poruke. „Naozaj
to nie je také hrozné, neboj sa, veď sa máme kde najesť
a máme sa aj kde vyspať – tak čo nám vlastne chýba?“...
S úsmevom a bohorovným kľudom zahlásil môj muž. Mal
pravdu. Postupne sa podkrovie dokončilo a napriek počiatočným ťažkostiam sme si začali zvykať. Aj tak dobre, pretože tento náš prechodný pobyt trval viac ako tri roky. Dôle-

Náš strmý svah, stará jabloň, lúčne kvety, včely a to
všetko dohromady neprestáva mať pre mňa čaro. Vždy
keď prídu nejaké problémy a ja začínam strácať dych, vyštverám sa na kopec, vidím šíry svet a v tej chvíli prichádza úľava. Je mi opäť dobre. Uvedomujem si, že sa stalo
to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Našli sme skutočný
domov. Podarilo sa nám nájsť pre život to DOBRÉ MIESTO... A to už naozaj niečo znamená!
Autorka príbehu: Mária Berithová

Občianske združenie FSK Kolovrátok

K ľudovému bohatstvu neodmysliteľne patrí ľudová pieseň. Dobrá pesnička môže človeku zmeniť život. Každá jedna
pieseň je tým najúčinnejším liekom na citlivú dušu a srdce človeka.
Preto si všetci milovníci tradičných ľudových piesní prišli na svoje v sobotu 5.10.2019 na stretnutí heligonkárov v našej
obci. Všetkých účinkujúcich a prítomných hostí privítala p. starostka Mgr. Katarína Remencová milým slovom, v ktorom
zaželala všetkým zúčastneným príjemný kultúrny zážitok. Stretli sa tu heligonkári z rôznych kútov Slovenska či Moravy. Po
spoločne strávených chvíľach sa heligonkári rozišli zo želaním stretnúť sa opäť na Melčicko-Lieskovskej heligónke o rok,
a to dňa 3.10.2020.

7
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O tom, že nielen myseľ, ale predovšetkým srdce vkladá
do piesní aj naša FSk Kolovrátok, ste sa mohli presvedčiť
dňa 19. októbra 2019, kedy naša skupina oslávila v KD
Melčice-Lieskové 30. výročie svojho založenia. Pri príležitosti osláv sme pre verejnosť a hostí pripravili bohatý
kultúrny program.
Život človeka sa začína detstvom, aj keď to naše detstvo pre nás je už dosť vzdialené, je hlboko zakorenené
a všetky tradície či zvyky sú hlboko v nás. Preto sme sa
rozhodli, že naše detstvo nám prídu pripomenúť naše šikovné vnučky Veronika Šimlovicová, Lenka Šimlovicová
a Simonka Brezováková, ktoré nám na úvod programu
zaspievali pieseň Na Orave dobre, na Orave zdravo so
sprievodom harmonikára Ľuboša Žitníka.
Kto sa kedy dopočíta, ktoré piesne za dlhé roky boli odspievané? Jedna je sviatočná, iná je všedná, ďalšia ako
naša krajina pod jasným nebom za spevu škovránka
a lastovičiek pri lúčení sa s letom.
Koľko piesní odznelo a ešte odznie a vždy bude jedna
krajšia ako druhá. Práve také piesneste mohli počuť v podaní skupín, ktoré sa predstavili svojím vystúpením.
Peknými ľudovými piesňami nás prišli potešiť členky
ženskej speváckej skupiny Vreteno z Adamovských Kochanoviec, mužská spevácka skupina Chotár z Hornej
Súče, spevácka skupina Studienka Chocholná-Velčice a spevácky súbor Kolovrátok Prílepy Zlaté Moravce.
Začiatok a záver patril našej FSk Kolovrátok MelčiceLieskové. Po bohatom programe a gratuláciách sme naše
výročie oslávili s pozvanými hosťami a našimi priaznivcami v priestoroch svadobky, kde sme už zahodili za hlavu
všetky starosti a stresy. Do nálady zahrala hudobná skupina Dolinka, ktorá zabávala všetkých prítomných do neskorého večera.
Veľkým prekvapením pre nás bol príchod FS Sýkoranka
z Pobedima pod vedením Márie Desatovéj a harmonikára
Jožka Sýkoru. Keďže mali vystúpenie v Trenčíne, nedalo
im nezastaviť sa a tak nám spríjemniť naše výročie (nebolo ich veľa, iba plný autobus).
O tom, že čas plynie veľmi rýchlo, sa presviedčame každodenne, a tak nastal čas, aby sme sa rozlúčili a zaželali

si ešte veľa spoločných akcií. Určite je pravdivé to, čo pre
nás napísala naša priateľka a veľmi dobrá spisovateľka
Emília Bátovská, že život v spoločnosti dobrých a veselých priateľov má oveľa väčšiu hodnotu a život je dokonalejší. Človek zabudne na všetky starosti, problémy a žiale
aspoň v tejto chvíli.
Dovoľte mi touto cestou vysloviť poďakovanie za všestrannú pomoc pracovníkom obecného úradu, obecnému
zastupiteľstvu a starostke obce. Veľká vdaka patrí za finančnú či materiálnu podporu. Za nádherné ocenenie
Cena STAROSTKY OBCE, tiež za priestory kultúrneho
domu a svadobky pri našich akciách.
Ďakujeme p. starostke Márii Hládekovej z Ivanoviec za
krásne ruže a finančnú podporu.
Všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli finančnou hotovosťou, patrí veľké ďakujem.
Chcem sa poďakovať Mgr. Daše Fabiánovej za profesionálne moderovanie a taktiež členkám JD Melčice a JD
Lieskové za výpomoc pri občerstvení na stretnutí heligonkárov aj za výpomoc na našom výročí, veľmi si to vážime
a sme vám povďační.
Samozrejme, ďakujem aj všetkým členom a členkám
FSk Kolovrátok za zvládnutie našich dvoch akcií a prajem
vám ešte veľa zdravia a síl do ďalších rokov.

Čas Vianoc

spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: ako
svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom.
A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa
Ašer. Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov
od svojho panenstva; bola to vdova osemdesiatštyriročná,
ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci. Aj ona pristúpila k nim v tú istú
hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí
očakávali vykúpenie Jeruzalema.“

Čo dodať na záver?
Opäť nám klopú na dvere najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Zastavme sa teda, prežime podmanivú sviatočnú
atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou.
Zabudnime na starosti, zanechajme zvady, buďme k sebe
milí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček ticho cinká,
každému sa splní túžba aspoň malilinká.
Šťastné a veselé, želajme si spolu
a spoločne zasadnime k štedrovečernému stolu.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspešné vykročenie do Nového roku 2020 vám
všetkým želá
Oľga Holásková,
Občianske združenie FSk Kolovrátok

Naša predstava Vianoc je už tradične spojená s postavami pastierov a mudrcov od východu. Sú to však zvláštne postavy. Pastieri sú tuláci, ľudia od stád, na ktorých sa
spoločnosť pozerá skôr zhora. Sú to ľudia bez domova:
nechodia do škôl, nechodia do chrámu. Potom prichádzajú mudrci. Sú to pohania, ktorí hľadajú pravdu a budúcnosť vo hviezdach. Ľudia, ktorí veria, že všetko je dopredu dané. Boh k nim prehovorí ich vlastnou rečou: skrze
hviezdu, ktorá ich privedie až do Betlehema.

Nejde však o to, kto bude pri Ježišovi prvý. Evanjelium
nás chce týmto spôsobom potešiť, že Ježiš Kristus prišiel
naozaj pre všetkých. Nikto z nás nie je taký „zlý“, aby sa
nemohol počas Vianoc radovať. Ale tiež nie je nikto taký
„dobrý“, aby si mohol myslieť, že on pomoc a spásu Ježiša Krista nepotrebuje. Preto sa môžeme radovať všetci.
Boh nás má všetkých rád a nám všetkým prišiel v Ježišovi
Kristovi na pomoc. Pri jasliach si nemáme čo vyčítať, nech
je naša minulosť akákoľvek.

Až ako tretí v poradí vítajú Božieho Syna ľudia zbožní
a veriaci: Simeon a Anna. V evanjeliu o nich čítame:
„A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili
Pánovi... Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon,
muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý,
že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho.
Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom, vzal Ho aj on na ramená, chválil
Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje

Na pastieroch a mudrcoch vidíme, čo musia ľudia urobiť, aby sa mohli radovať z narodenia Spasiteľa. Keď anjeli
oznámili pastierom narodenie Spasiteľa, pastieri sa ponáhľajú do Betlehema a hľadajú dieťa uložené v jasliach.
Mudrci putujú zďaleka a musia pritom prekonať mnoho
prekážok. Len Simeon a Anna v pokoji čakajú v jeruzalem8
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skom chráme. Pána Ježiša im doslova prinesú. Majú to
veriaci ľudia naozaj tak jednoduché? Príde k nim vianočná
radosť sama, bez akejkoľvek námahy a úsilia?

A ešte niečo chcem odporučiť do vašej pozornosti. Ako
málo stačí k tomu, aby sa Simeon a Anna mohli radovať.
Nič zvláštne sa vtedy neprihodilo. Chudobní rodičia prichádzajú do chrámu a nesú narodené dieťa. Ale pre Simeona a Annu je to viac než dostačujúce znamenie, aby
uverili, že Boh ich modlitby vypočul.

Ja osobne si myslím, že Simeon a Anna to nemali o nič
ľahšie ako pastieri a mudrci. Veď čakanie býva zo všetkých ľudských úloh najťažšie. Kto z nás rád čaká? Každý
radšej niečo urobí, niekam sa ponáhľa, niečo zariadi, zorganizuje alebo aspoň dohodne. Samotné čakanie dokáže
byť viac než vysiľujúce a vyčerpávajúce. Lenže práve
čakanie k viere nerozlučne patrí. Vytrvalá modlitba a trpezlivé čakanie na Božiu pomoc sú najvlastnejším prejavom našej viery a nádeje.

Tí dvaja nevideli žiadny zázrak ani div. Z neba nezaznie
žiadny hlas. Ale oni povzbudení Duchom svätým uveria,
že práve na toto dieťa čakali celý život. A to im stačí. V tom
je celé tajomstvo vianočnej radosti. Keď človeku stačí znamenie, ktoré mu Boh dáva a nežiada viac. Ani my počas
Vianoc neuvidíme a nebudeme počuť viac než Simeon
a Anna. Ale tak ako im stačilo k radosti malé dieťa, aj nás
Duch Svätý povzbudzuje k radosti, keď počujeme svedectvo o Božom Synovi, ktorý sa pre nás stal človekom, zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych.

Príbeh o Simeonovi a Anne nás chce povzbudiť. Naše
čakanie na Božiu pomoc nie je a nebude márne. Vo väčšine príbehov o Božej pomoci čítame o dlhom čakaní.
Abrahám čakal na narodenie syna 25 rokov. Jozef trávil
dlhé roky opustený v egyptskom väzení, kým si na neho
spomenul faraón. Prorok Samuel 20 rokov čakal, kým jeho
ľud opäť zatúžil po Hospodinovi. Babylonským zajatcom
ubehlo dlhých 50 rokov, než sa mohli vrátiť domov a znovu
vybudovať jeruzalemský chrám.

Simeon drží na rukách nemluvňa. Už sa ničoho viac nedožije. A predsa odchádza v pokoji. To dieťa je pre neho
znamením, že nežil a nečakal nadarmo. Jeho príbeh je
znamením, že aj keď nikto z nás nedôjde v živote až do
cieľa môžeme sa už teraz radovať a nájsť pokoj a zmierenie. Ježiš Kristus prináša do nášho života to, čo ešte
nevidíme. Naša viera v ňom s pomocou Ducha Svätého
nachádza istotou, že sa dočkáme. Božia milosť je pripravená a ponúknutá aj nám.

Po trpezlivom čakaní prichádza konečne čas naplnenia.
Čas upokojujúcej radosti a pokoja, víťazstva a vďačnosti.
Čas úžasu a prekvapenia. Naše modlitby, naše čakanie
a trpezlivosť majú zmysel. Vianoce sú povzbudením pre
tých, ktorí na Božiu pomoc verne čakajú. Narodením Ježiša Krista dostáva naše čakanie novú oporu a uistenie.
Boh totiž nikdy nič nesľubuje nadarmo.

			

Ján Ochodnický,
evanjelický augsburského vyznania
zborový farár

Znova žasni, človeče
Znova sa pýtame, v čom väzí príťažlivosť vianočných sviatkov a čas príprav na ne. Kde hľadať princíp všeobecnej
radosti, otvárania sa aj zatvrdnutých srdca obdarúvania sa?
My ako kresťania poznáme odpoveď: Boh sa pred dvetisíc rokmi svojim vlastným nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta tým, že sa v Betleheme stal človekom. On, Boh od večnosti zobral na seba ľudskú podobu
a takto oslovil človeka svojou pokorou. Stal sa človekom, so všetkou jeho biedou a slabosťou, okrem hriechu. Tým, že sa
Ježiš stal človekom, prijal nás za svojich bratov a sestry, nám ľuďom dal novú perspektívu a ľudstvu novú dimenziu. Veď
sám Boh sa dotkol našich bolestí, našich rán, nášho každodenného života. Jeho príchod na tento svet otvoril pre človeka
novú možnosť – byť novým stvorením. To je dôkazom, že Boh nestratil dôveru v človeka, že mu verí. Uvedomujeme si to?
Dokážeme nad tým žasnúť? Oslovuje nás táto pravda o nás, o človeku?
Antický filozof Platón hovorí, že údiv je základný zážitok celej filozofie. Vieme, že týmto termínom nemyslel svetu vzdialenú odbornú hru s ťažkými pojmami a komplikovanými myšlienkami, ale skôr zázračné cestovanie duše a hľadanie zmyslu
života. Veď vedieť žasnúť je základná možnosť mysle človeka, ktorá obohacuje jeho život.
O tom nech sú aj tohtoročné Vianoce, aby sme v zhone dokázali užasnúť nad podstatou. To prajem ako to najcennejšie
pre nás všetkých. „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom.“ Tit2,11
Andrej Krupa, rímskokatolícky farár

Silvestrovská kapustnica
31. december 2019 o 13.00 hodine
v Melčiciach-Lieskovom pri obecnom úrade
Na počúvanie a do tanca hrá

Hudobná skupina Dolinka
Strávte s nami posledný deň v roku!
9
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Uvítanie detí do života
Vítanie detí do života už po tretíkrát v roku
V pondelok 28. 10. 2019 sme privítali do života ďalšie detičky. Starostka obce im popriala veľa zdravia, šťastia, lásky
a rodičom veľa trpezlivosti...

10
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Dobrovoľný hasičský zbor v Melčiciach-Lieskovom
opäť ožil 25. septembra 2019
Vznik dobrovoľných hasičov v našej obci evidujeme od roku 1926. V
histórii zboru boli rôzne obdobia, lepšie i horšie. Dúfam, že jedno s tých
horších, keď hasičský zbor v našej
obci stagnoval, sme ukončili oživením
dobrovoľných hasičov v našej obci.
Dňom 25. septembra 2019, keď
sme sa v zasadačke obecného úradu Melčice-Lieskové stretli, teraz už
aktívni členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce MelčiceLieskové, na ustanovujúcej schôdzi.
Oboznámili sme sa so stanovami
dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, hlavnými úlohami
a deľbou práce v DHZ. Nasledovala voľba do funkcií DHZ ako sú
predseda, veliteľ, tajomník, strojník,
hospodár a ďalší. Za poradcov sme
si pozvali predsedu a veliteľa DHZ
Ivanovce, manželov Janku a Martina
Ondrejičkovcov, čím sa im chceme
aj touto cestou poďakovať za pomoc
pri našich začiatkoch. Taktiež sme sa
rozprávali aj o spoločných cieľoch do
budúcna, aby obecná DHZ bola životaschopná a činorodá.
Naša činnosť začala napríklad aj
podaním žiadosti o preradenie zo základnej kategórie „D“ do vyššej kategórie „C“. Táto kategória však nie je
našou konečnou, keďže sa chceme
podieľať na rýchlych a kvalitných zásahoch, ako aj reprezentovať našu
obec na hasičských súťažiach. Ďalšia žiadosť bola podaná o novú hasičskú techniku, ktorou je hasičské
auto Iveco Daily. Po všetkých týchto
administratívnych činnostiach sme

si druhú novembrovú sobotu zorganizovali brigádu v našej rokmi zanedbanej požiarnej zbrojnici. Napriek
neprajnému počasiu sme si dokázali, že táto partia dobrovoľných hasičov túži, aj keď po skromných, ale
kultúrnych a čistých priestoroch. Do
takejto podoby chceme do budúcna
premeniť zbrojnicu v našej obci.
Naši vyslaní členovia tiež úspešne
zvládli základnú odbornú prípravu
členov hasičských jednotiek, ktorá
sa konala v príjemných priestoroch
požiarnej zbrojnice v Trenčianskom
Jastrabí. V ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave členov DHZ chceme
pokračovať i v budúcom roku.

Za toto všetko, čo sa v krátkom
čase v obecnom DHZ spravilo, patrí
vďaka všetkým 21 členom DHZ, ako
aj obecnému úradu Melčice-Lieskové a jeho zastupiteľstvu, ale hlavne
pani starostke Mgr. Kataríne Remencovej, bez ktorej by sme tento projekt
určite nerozbehli.
Na záver mi dovoľte v mene celého DHZ Melčice-Lieskové všetkým
popriať šťastné a požehnané sviatky
v kruhu najbližších, pri ktorých nezabudnete, že tie najdôležitejšie dary
nie sú ukryté pod stromčekom, ale
okolo vás.
Juraj Križko, predseda DHZ

OBČANIA S VEĽKÝM A TVORIVÝM SRDCOM

Rozhodli sme sa, v každom čísle, predstaviť vám občana našej obce, ktorý nielen svojim talentom,
vytrvalosťou ale aj srdiečkom obohacuje našu obec len tým, že je. V dnešnom čísle vám predstavíme
tvorbu pani Evky Rašičovej.

Slovensko a moje bábiky

tázie, trpezlivosti, zručnosti, no samozrejme predloha ako
by to malo vyzerať a kroj je na svete. Každý odev, ktorý
tvorím ma veľmi teší, pretože v ňom cítim kúsok samej seba.

Naše malé Slovensko je jedinečná krajina, bohatá nielen na prírodné krásy, malebnú ľudovú architektúru, ale
zároveň je posiate množstvom zámkov a hradov, z ktorých dýcha história a tajomnosť. No najúžasnejšie je tým,
že taký bohatý folklór a kroje ako máme my, nemá snáď
žiadna krajina.

Mám veľkú radosť z toho, že čas, ktorý venujem jeho
tvorbe, nevyšiel nadarmo. Napĺňa ma to úžasom, pretože
nerobím tým potešenie len sebe, ale aj širokému okoliu.
A týmto spôsobom by som chcela poukázať na krásu,
ktorú nám zanechali naši predkovia. Preto otvorme staré
truhlice, siahnime na ich samé dno a vytiahnime krásu,
ktorá nám tu po nich zostala. Ukážme ich celému svetu. Krásu, ktorá nielen nám, ale aj budúcim generáciám
bude pripomínať tých, ktorí ju v skromných a mnohokrát
aj v neľahkých podmienkach vytvorili. Preto si zachovajme
náš tradičný slovenský kroj, pretože je originálny a krásny.
Môžeme byť naň hrdí a nosme ho s cťou. Veď kroje a folklór predstavujú pohľad do duše nášho národa a robia ho
výnimočným nielen v rámci Európy ale aj vo svete.
Eva Rašičová

Veď čo región, to prekrásny kroj, ktorý charakterizuje obyvateľov, ktorí v ňom žili a žijú. Ja som od mladosti zbožňovala folklór a kroje. Tanec a spev sú mojim veľkým koníčkom.
Pred rokom som sa rozhodla, že túto svoju záľubu
vštepím do šitia krojovaných bábik. Gumovým a kaučukovým stvoreniam sa snažím vdýchnuť dušu ženy alebo
devy, ktoré charakterizujú jednotlivé oblasti Slovenska.
Podľa možnosti a dostupnosti materiálu sa snažím vytvoriť ho tak, aby sa čo najviac podobal originálu. Ušiť čo i len
malý kroj nie je celkom jednoduché. Stačí však trocha fan11
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Ako nakladať s odpadom
Vážení spoluobčania!

smetná nádoba úplne plná (za poloprázdnu nádobu sa
zaplatí občan tak ako za úplne plnú),

Dovoľujem si vás oboznámiť s aktuálnou situáciou týkajúcou sa nakladania s odpadmi, ktoré sme vytvorili, tvoríme
a budeme tvoriť my, občania obce Melčice-Lieskové.

• zbernú nádobu (110 l kuku) čiernej farby určenú na zber
zmesového komunálneho odpadu vám vieme zabezpečiť na obecnom úrade v cene cca 16,50 eur/ks,

Od začiatku roka 2019 sme vyprodukovali (a samozrejme za likvidáciu aj zaplatili) viac ako 231 ton odpadu,
čo je takmer 142 kg na každého obyvateľa v našej obci.
Ešte horšou správou je to, že len 21 ton sme odovzdali
ako veľkoobjemový a drobný stavebný odpad, takmer 17
ton sme odovzdali ako odpad vytriedený (papier, plasty,
kovy, elektroodpad,...), za ktorý občan neplatí. Percento
vytriedenia odpadov v našej obci dosiahlo úroveň 22 %
percent, čo je v porovnaní s okolitými obcami nízka hodnota triedenia. V dôsledku čoho odpadu bola naša obec
zaradená medzi obce s najvyššou sadzbou za skládkovanie z pôvodných 10 eur na hodnotu 22 eur za každú tonu
uskladneného odpadu na skládke. Na základe novely zákona o odpadoch sa bude táto sadzba v najbližších rokoch
naďalej zvyšovať každoročne o zhruba cca 50 %.

• nadrozmerný odpad (napr. nábytok) odporúčame pred
uložením do veľkoobjemového kontajnera najskôr rozobrať; úsporným uložením odpadu do kontajnera sa
šetria náklady na jeho vývoz, zníži sa počet veľkoobjemových kontajnerov, počet vývozov, do kontajnera sa
vmestí viacej nadrozmerného odpadu,
• veľkoobjemové kontajnery sú k dispozícii pre občanov
našej obce, preto vás prosíme, aby ste si všímali, či do
kontajnera nevyvážajú odpad aj obyvatelia z iných obcí
a túto skutočnosť ohlásili na obecnom úrade,
• všetok biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti kompostovať prostredníctvom prevzatých kompostérov
z obce (upozorňujeme občanov, že biologicky rozložiteľný odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny
odpad – patrí do kompostéra).

Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch
za komunálny odpad na rok 2020 pristúpilo k navýšeniu
poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v obci o 20 %,
napriek tomu v skutočnosti obec dopláca za každý vývoz
komunálneho odpadu. Ceny za vývoz a skládkovanie odpadu sa každoročne zvyšujú.

Všetci občania spoločne sa musíme rozhodnúť, ako
ďalej. Rozhodnutie je na každom z nás. Či budeme investovať do likvidácie čiernych skládok, debatovať o tom,
ako nám občania našej obce zapĺňajú veľkoobjemový
kontajner pri cintoríne, alebo pristúpime ku sebadisciplíne,
vzájomnej kontrole a tie zbytočne vynaložené prostriedky
použijeme na veci pre obec potrebnejšie...

Aby nevznikalo navýšenie poplatkov pre obyvateľov a podnikateľov, navrhujem tieto spôsoby riešenia, ako to zlepšiť:

Odstránenie veľkoobjemového kontajnera z miestneho cintorína

• tvoriť menej odpadu (potrebujeme aj spotrebujeme všetko čo nakúpime?),

V budúcom roku budú odstránené veľkoobjemové kontajnery z miestnych cintorínov v časti Melčice, ako aj v časti
obce Zemianske Lieskové. Veľkoobjemové kontajnery na
oboch cintorínoch budú nahradené zbernými nádobami
s objemom 1100 l na obidva cintoríny, budú umiestnené
na spevnenej ploche v areáli oboch cintorínov. Kontajnery
budú určené na zmiešaný komunálny odpad z cintorína

• všetok odpad je potrebné triediť podľa druhu odpadu v čo
najväčšej miere,
• zbernú nádobu (kuku) pri každom vývoze naplniť v maximálnej možnej miere, zároveň minimalizovať množstvo odpadu odovzdávané vo vreciach,
• smetné nádoby poloprázdne prichystať na vývoz až keď

12
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Separujme odpad v obci, lebo za zber a odvoz vytriedeného odpadu nič neplatíme. Práve naopak, separovanie nám pomôže znížiť poplatok za skládkovanie.

(sviečky, vence, kahance) s frekvenciou vývozu každé dva
týždne podľa harmonogramu vývozu. Bude do nich zakázané vhadzovať veľkoobjemový odpad a odpady z domácností. Preto prosíme občanov, aby do kontajnera a ani
mimo neho nevhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí.

PLASTY: zbierajú sa do žltých vriec, PET fľaše z nápojov
STLAČTE – zošliapnite, zmenšíte tým objem vyvážaného
odpadu! Ďalej sa zberajú plastové a mikroténové vrecká,
fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky, potravín. Vrecia
nesmú obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu, tvrdené plasty, drevo, akýkoľvek
stavebný odpad, polystyrén a iné). Vrecia s plastovým odpadom naplňte v maximálne možnej miere, neodovzdávajte poloprázdne.

Veľkoobjemový kontajner bude umiestnený podľa
potreby pristavený na oboch cintorínoch 2x ročne:
v jarnom a v jesennom období.
Vývoz elektroodpadu v našej obci
Vývoz elektroodpadu je naplánovaný 2x ročne, a to v mesiacoch marec a október 2020 (termín vývozu bude vopred
oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu v obci,
zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke
obce). Za elektroodpad sa pokladajú všetky elektrospotrebiče v kompletnom stave (práčka, chladnička, mikrovlnka,
elektrický sporák, televízor, monitor, PC ...).

SKLO: 1100 l kontajnery umiestnené pri budove obecného úradu, pri ZŠ Jána Smreka v Melčiaciach-Lieskovom,
pri svadobke v Lieskovom, v časti obce Melčice-Dolina –
nevratné fľaše a obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre od zaváranín, tabuľové sklo
z okien a dverí, sklenené črepy. Všetko bez farebného
rozlíšenia (sklo zmiešané).

Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností
a drobného stavebného odpadu v obci
Týmto žiadame hlavne gazdinky, aby použitý olej a tuk
z domácností nevylievali do odpadu, ale uskladňovali
v plastovej nádobe. Lievik na zber použitých jedlých olejov
a tukov z domácností si občania môžu prísť zdarma vyzdvihnúť počas stránkových hodín na tunajšom obecnom
úrade. Lievik je možné používať opakovane, je univerzálny a opakovane použiteľný na všetky typy PET fliaš.

Do kontajnerov NEDÁVAJTE žiarivky (nebezpečný odpad), porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier,
nečistoty ako piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, kožu,
gumu a iné!
PAPIER: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené papierové škatule, kartóny, papierové
obaly a tašky. V prípade záujmu o výkup je potrebné papier zviazať do balíka, balík nesmie obsahovať kartón a lepenku, z kníh je potrebné odstrániť tvrdú väzbu a priniesť
k označenému vozidlu, v opačnom prípade môžete použiť
1100 l kontajnery umiestnený pri obecnom úrade, pri svadobke v Lieskovom, pri ZŠ Jána Smreka v Lieskovom.

Zozbieraný olej v uzatvorených plastových PET fľašiach
môžu občania prísť odovzdať do označenej zbernej nádoby (čiernej farby) určenej na zber použitých jedlých olejov
a tukov z domácností. Zberná nádoba bude pre občanov
našej obce k dispozícii 2x v mesiaci – v párny týždeň –
vždy v stredu v čase od 15:00 do 17:00 hodiny za prítomnosti povereného pracovníka obce, bude umiestnená za budovou obecného úradu. Upozorňujeme občanov,
že do zbernej nádoby je zakázané vhadzovať iné druhy
odpadov, okrem naplnených fliaš z obsahom jedlých olejov a tukov z domácností. Upozorňujeme občanov, že do
zberných nádob nepatrí motorový olej.

NEZBIERA sa pergamenový, asfaltový, dechtový papier,
brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka,
hygienicky škodlivý papier, obuvnícka lepenka, papier
znečistený potravinami.
TETRAPAKY: patria sem obaly trvanlivých nápojov
(trvanlivé mlieko, smotana, nealkoholické nápoje), všetky
obaly na báze lepenky. Kontajner je umiestnený pri budove obecného úradu.

Zber drobného stavebného odpadu bude prebiehať
2x v mesiaci, v párnom týždni, vždy v stredu v čase
od 15:00 do 17:00 hodiny, za prítomnosti povereného
pracovníka obce. Zberná nádoba na drobný stavebný
odpad bude občanom k dispozícii iba v určenom termíne
a čase a bude umiestnená za budovou obecného úradu.
Odovzdať odpad mimo určeného času bude možné iba na
základe predchádzajúcej dohody z povereným pracovníkom obce.

KOVY: 1100 l kontajnery sú umiestnené pri obecnom úrade, pri ZŠ Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom, pri svadobke v Lieskovom zberá sa kovový šrot, kovové výrobky
a súčiastky, plechovky a konzervy, alobal, drôty a pod.
Kovové obaly nesmú byť znečistené zvyškami potravín.
BIOODPAD: patria sem šupky, čajové vrecúška, ovocie,
zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný
odpad. Zber bioodpadu si zabezpečuje každá domácnosť
prostredníctvom vlastného kompostéra.

Odporúčanie pre občanov: ako triediť a separovať odpad v našej obci

13
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Október
mesiac úcty k starším

Pietna ekumenická spomienka
v Melčiciach-Lieskovom

25. október 2019 sme venovali našim dôchodcom
a zároveň jubilantom.
Popriali sme im veľa zdravia, šťastia a pekných chvíľ
strávených v kruhu rodiny.

1. november sa zahalil do ticha, horiacich sviec, kvetov
a vencov. Aj v obciach Melčice-Lieskové, Adamovské
Kochanovce a Ivanovce sme sa zastavili a uctili si pamiatku na našich blízkych.

MELČICKO-LIESKOVSKÝ HODOVÝ JARMOK 2019
Dňa 28. septembra sme mali v obci hodový jarmok, kde
si prišli na svoje priaznivci hudby, športu, ľudovej kultúry,
dobrého jedla i obdivovatelia ručných prác.

Zároveň s výstavami prebiehala v kultúrnom dome aj
Súťaž o najlepší slaný koláčik.
Prihlásilo sa 10 súťažiacich a návštevníci mohli ochutnávať počas celého dňa. Odovzdali svoje hlasy a súťaž
dopadla takto:
1. Pizza závin, Eva Ištoková
2. Špenátová roláda s údeným lososom, Simonka Fabianová
3. Slimáky so slaninkou a nivou/eidamom, Ľubica Kaššová

V kultúrnom dome sa konali výstavy, ktorých sa zúčastnili žiaci našej základnej a materskej školy, aj občania
Melčíc-Lieskového i okolia. Do výstavy ovocia a zeleniny
sa zapojili vystavovatelia – záhradkári z našej obce, ktorí
sa právom pochválili svojimi výnimočnými dopestovanými
exponátmi. Výstavu vhodne doplnili žiaci Základnej školy
s MŠ Jána Smreka, ktorí prispeli svojimi jesennými prácami, tekvičkami, výrobkami z rôznych prírodných materiálov, získaných tiež v záhradkách. Pani Evka Rašičová vystavila krojované bábiky, ktoré vlastnoručne vyrobila a p.
Macek vystavil vyšívané obrazy, ktoré v dnešnej dobe už
tak nevidno. Tieto vzácnosti mohli návštevníci obdivovať a
my ďakujeme všetkým vystavovateľom za ochotu podeliť
sa s nami o krásu a talent, ktorý vlastnia.

Počas výstav, ktoré sa konali v kultúrnom dome, bolo
vonku o zábavu tiež postarané. Okrem futbalových zápasov, ktoré sa odohrávali na futbalovom ihrisku sa vonku
konali trhy, kde ste si mohli zakúpiť rôzne druhy ručných
výrobkov a dobrého jedla. Na počúvanie hrali a spievali
FSK Kolovrátok, Harmonikári z Bošáce a HS Huncúti.
Dovoľte nám, aby sme poďakovali všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k organizovaniu týchto dní.
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
KNIŽKODOMČEK V MATERSKEJ ŠKOLE
„Kniha je náš dobrý priateľ, pobaví
nás, poteší, hoc je malá, hoc je tenká, veľkú radosť nám spraví,“ hovorí
sa v jednej detskej básni.
S knihou zažívame zábavu, relax,
ale nájdeme v nej i veľa dôležitých
informácií a poznatkov. Sprevádza
nás celý život. Už malé deti sa tešia,
keď im ukazujeme obrázky v leporelách, čítame rozprávky na dobrú noc.

kali od ochotných rodičov a priateľov
školy. Doma vo svojich knižniciach,
u susedov, známych, na burzách ...
pohľadali nepotrebné ale zachovalé
knihy rôznych žánrov, priniesli do MŠ

Aby sme podporili záujem detí
o čitateľské aktivity, zriadili sme s pomocou rodičov a ostatných nadšencov kníh v materskej škole KNIŽKODOMČEK – domček pre knihy.
Heslom a pravidlom návštevníkov
Knižkodomčeka je Požičaj, prečítaj a vráť. Knižkodomček má svoje
miesto na verejne prístupnom mieste
v šatni materskej školy, kde si môže
čitateľ požičať knihu a po prečítaní
vrátiť na svoje miesto.

a my sme im našli ubytovanie v našom Knižkodomčeku. Poslúžia ešte
ďalším čitateľom, či už škôlkarom,
školákom ale i dospelým.
Teší nás, že môžeme v dnešnej
dobe mobilov, tabletov a iných moderných technológií aj touto formou
zvyšovať záujem detí o knihy, povzbudzovať ich k čítaniu. Ak máte
doma knihy (rozprávkové, encyklopédie...), ktoré nepotrebujete, prineste ich k nám, do MŠ. Radi im
nájdeme miesto v Knižkodomčeku.
Vopred ďakujeme.
Blížia sa vianočné sviatky. Často
premýšľame, akým originálnym darčekom prekvapiť svojich blízkych.
Možno práve dobrá kniha by mohla
byť tým najkrajším darčekom pod
vianočný stromček.
Prajem všetkým pokojné a radostné prežitie vianočného obdobia v kruhu
svojej rodiny a blízkych a veľa pekných
chvíľ strávených s dobrou knihou.
Mgr. Daša Fabianová

Knihy do Knižkodomčeka sme zís-

SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,

T
T

atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.

Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca prajem vám prekrásne Vianoce.

Vianoce prichádzajú.

T

Želám vám všetkým, aby ste vianočné sviatky prežili
v kruhu svojich najbližších, aby ste pocítili duchovnosť a štedrosť nastávajúcich dní, aby ste aspoň na
chvíľku zabudli na starosti a problémy všedných dní.

T

Milí čitatelia Melčicko-Lieskovského Elánu,

Prajem vám, aby nový rok 2020 bol pre vás skutočne
radostný, aby ste si jeho priebeh užili a zároveň naozaj
naplnený – aby ste dosiahli svoje ciele a našli zmysel
v tom, čo robíte.
Mgr. Róbert Košťál

Vianoce sú vždy, keď sa usmejeme na iných ľudí, keď
pomôžeme nešťastným, keď vytvoríme pohodu a pokoj
medzi ľuďmi, keď rozdávame dobrú náladu, keď darujeme
lásku počas celého roka. Platí to hlavne v tomto čase, keď

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Koniec roka sa už blíži a s ním aj sviatky radosti a pokoja – Vianoce. Mnohí z nás sa tešia na to, ako Štedrý deň
strávia s rodinou alebo priateľmi.

pánok“, do ktorých s láskou, úctou a pochopením darovali
potrebné veci, ale aj vlastnoručne vyrobené výrobky, pohľadnice a listy, ktoré adresovali seniorom. Ďalšie balíčky
z našej školy putujú aj na Národný onkologický ústav v Bratislave,
ktoré majú potešiť ťažko chorých
pacientov, ktorí nemajú to šťastie,
aby Vianoce trávili v kruhu svojej
rodiny, ale musia najkrajšie sviatky v roku tráviť v nemocnici.
Niektorých žiakov táto výzva zasiahla natoľko, že vytvorili krabice
aj samostatne. Som veľmi pyšná
za každého žiaka, ktorý sa zapojil do tejto výzvy, ktorá má za cieľ
rozdávať lásku, radosť a dobrý pocit bez toho, aby sme
za to niečo očakávali. Za všetkých obdarených seniorov
posielam veľké ĎAKUJEM!
Mgr. Lenka Chrenková

Avšak nie každý má takéto
šťastie a mnohí ľudia trávia sviatky sami, bez príbuzných. Medzi nich patria aj seniori, ktorí sú v
domovoch dôchodcov a nemajú
už žiadnu rodinu alebo ich už nikto nenavštevuje. Sociálne siete
zaplavila výzva, ktorá má potešiť
dôchodcov. Zapájajú sa do nej
stovky dobrovoľníkov. Jediné čo
treba spraviť, je naplniť škatuľu od
topánok darčekmi, ktoré ich potešia.
Žiaci a učitelia našej Základnej školy s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové sa tiež pripojili a každá
trieda spoločnými silami vytvorila „vianočné krabice od to-

15

Melčice-Lieskove 3-2019.indd 15

11. 12. 2019 11:55:02

Detský čin roka 2019
Už 19 rokov funguje na Slovensku tento ojedinelý projekt, ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak
deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách. Dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.
Deti i dospelí majú za úlohu poslať do projektu svoje príbehy, v ktorých popíšu ako oni alebo niekto v ich okolí koná dobro.
Všetky príspevky zaslané do projektu sú potom starostlivo prečítané a výberová komisia vyberie 5 nominácií v každej kategórii: Záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode a dobrý nápad.
Nominované dobré skutky boli v septembri uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané formou
pedagogického materiálu opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší.Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského
jazyka či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú. Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka.
Sme veľmi radi, že v 19. ročníku Detského činu roka bol medzi najlepšie nominovaný aj náš príbeh, dobrý skutok,
ktorý vykonali žiaci našej Základnej školy s materskou školou Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom. Môžete zaň
zahlasovať do konca novembra 2019 v kategórii – Pomoc ľuďom pod písmenom E na stránke: http://detskycin.ludialudom.sk/

Pomoc ľuďom (list E)

Žiaci pomohli zranenej turistke na lyžiach
Napadlo veľa snehu a žiaci našej školy sa veľmi tešili
na blížiaci sa lyžiarsky výcvik. Prišiel ten vytúžený čas
a triedy siedmakov a niekoľko ôsmakov vyrazilo spolu s
učiteľmi na Oravu, do strediska Roháče Spálená. Všetci
boli pripravení naučiť sa základy krásneho lyžiarskeho
športu. Niektorým to išlo lepšie, iným menej, ale snažili
sa všetci a hlavne všetci si užívali krásy zimy a pobyt
v prírode.

uvedené na vývesnej tabuli dolu pri vleku na záchrannú
službu, ktorá pomáhala v danom lyžiarskom stredisku.
Pán riaditeľ mobilom zranenej rýchlo zavolal pomoc.
Síce naše deti zranenej lyžiarke nevedeli pomôcť po
zdravotnej stránke, ale všetci sa rozmiestnili po oboch
zjazdovkách a mávaním na záchranárov im dávali znamenie, kde sa zranená Poľka nachádza. Záchranári
lyžiarku ošetrili a opatrne ju zviezli zo svahu.

Okrem techniky lyžovania sa žiaci učili správať k sebe na
zjazdovke, byť ohľaduplní a navzájom si pomáhať. Zásady
správania sa na svahu podľa Kódexu lyžiara si rýchlo osvojili a netušili, že ich budú môcť využiť hneď v praxi.

Nakoniec sa od záchranárov dozvedeli, že mala vykĺbené celé rameno a bez pomoci našich žiakov by sa
dolu nedostala.

Niekoľko žiakov si pri prejazde rovinkou medzi zjazdovkami všimlo ženu, ktorá ležala v snehu a nemohla
sa hýbať. Bola to poľská turistka, ktorá trávila pobyt na
našich horách spolu so svojím manželom. Hneď k nej
pristúpili s otázkou, či nepotrebuje pomoc. Keď uvideli,
že je zranená a má veľké bolesti, duchaplne zavolali na
nášho pána riaditeľa, Mgr. R. Košťála, a spolu s ním začali rýchlo riešiť ako jej pomôcť.
Našťastie máme veľmi pozorných žiakov a jeden
z nich, Jakub, si zapamätal telefónne číslo, ktoré bolo

Lyžiarsky výcvik sa skončil, všetci sa naučili základy
lyžovania, ale naučili sa aj byť ohľaduplní a všímaví
k iným, naučili sa podať pomocnú ruku tomu, kto to
potrebuje, i keď ho vôbec nepoznajú. Určite si domov
z lyžiarskeho okrem krásnych zážitkov odnesú aj dobrý
pocit, že mohli pomôcť človeku v núdzi.
Pochvalu si menovite zaslúžia žiaci: Jakub Jankovský,
Samuel Červeňan, Sebastián Ježík, Daniel Matejovič,
Tobias Matejka, Karin Sádecká, Izabela Pavlíková
a Vivien Kováčová.
List napísala Mgr. A. Fabianová, pedagogička

Vďaka za Vianoce

Vianočné dary

Táto krátka básnička
je pre jediného Ježiška.
Verím v teba každý deň,
preto iba teba chcem.
Sviečky svietia, imelo sa vznáša,
mama na stôl ozdobené
perníky prináša.
Kapor, šalát, koláče zdobia náš stôl
a my ideme do tatranských hôr.
Takéto Vianoce ja mám každý rok,
vďaka za ne
a požehnaj nám ich Boh.

Tento pekný čas vianočný
vzbudzuje pocit šťastia zázračný.
Chcemi si splniť svoje predstavy,
píšeme listy Ježíškovi o dary.
Vianoce nie sú len o daroch!
Sú aj o ľudských citoch a rozmaroch.
Mama, otec a súrodenci sú spolu,
prežívajú čaro vianočné znovu.
Keď napadne biely sneh,
všetko okolo nás stíchne hneď.
Koledy znejú tichučko,
to poteší moje srdiečko.

Petra Fabianová, IX. A

Jakub Jankovský, IX. A
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