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Zamyslenie na začiatok roka:

• Hovoríme mnohými slovami, milujme už menej, ale naša
nenávisť je veľká.
• Doleteli sme na Mesiac i späť, ale je pre nás namáhavé
prejsť cez ulicu a navštíviť svojich susedov.
• Preskúmali sme vonkajší priestor, ale nie svoj vnútorný.
• Žijeme v dobe veľkej slobody, ale naša radosť je skôr malá.
• Jedla máme viac, ale nie je veľmi zdravé.
• Máme krásne domy, ale rozvrátené rodiny.
• Máme viac príjmov vo svojich rodinách, ale tie sa napriek tomu rozpadajú.

• Máme dnes vyššie stavby a širšie diaľnice, ale menšiu
vitalitu a obmedzenejší pohľad na svet.
• Veľa spotrebovávame a málo sa tešíme.
• Máme väčšie domy, ale menšie rodiny.
• Robíme veľa kompromisov, ale času máme málo.
• Máme viac informácií a múdrosti menej.
• Máme viac liekov, ale zdravia menej.
• Znásobili sme svoje vlastníctvo, ale uznávame málo hodnôt.

Preto si spoločne želajme:
• Aby sme nič nepovažovali za výnimočnú udalosť, lebo
celý náš život je výnimočnou udalosťou.
• Aby sme našli svoju múdrosť, viac čítajme, seďme na
priedomí a tešme sa zo svojej existencie bez toho, aby
sme príliš mysleli na seba.
• Venujme viac času svojej rodine a priateľom, pochutnajme
si na svojom obľúbenom jedle a navštívme miesta, ktoré
máme radi...
• Život je reťazcom radostných okamihov, nielen starosťou o prežitie.
• Pime zo svojich krištáľových pohárov, jedzme z najvzác-
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nejších servisov, neschovávajme svoje najlepšie veci
a použime ich zakaždým, keď chceme.
Vypusťme zo svojich slovníkov frázy „raz“ a „niekedy“.
Napíšme list, ktorý sme raz chceli napísať a neodkladajme to na neskôr.
Povedzme svojim rodinám a priateľom, ako veľmi ich
milujeme.
Neotáľajme s ničím, čo nám vráti úsmev na tvár a radostnú ľahkosť do života.
Každý deň, každá hodina a každá chvíľa je jedinečná
a nevieme, či nie je posledná.
Myslime na to, že „raz“ už možno nikdy nebude...

neuvážene. Hlavná príčina krízy je v tom, že sa človek
zameriava hlavne na virtuálnu realitu prosperujúceho
sveta spotreby, konzumu a PEŇAZÍ.
Všetko ovládol mamon naháňania sa za majetkom
a peniazmi.
Občania žiadnej obce nemajú moc zvrátiť krízu, ktorá je dôsledkom 20-ročného života štátu na dlh. (Politici,
ktorých si pravidelne volíme do čela štátu, viac míňajú a
„rozdávajú“, ako dokážu získať z „predaja socialistického
majetku“ a daní.)
Toto smerovanie ako aj znehodnocovanie úspor, nezamestnanosť, zvyšovanie daní a poplatkov, cien a ostatné je
pre nás neovplyvniteľné. Máme však neobmedzenú moc odvrátiť KRÍZU vo vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi, zlobu
a nenávisť medzi susedmi a vzťahmi medzi spoluobčanmi.
Viac sa snažiť rozdávať lásku, láskavosť a pochopiť
toho druhého.
VOĽBY do parlamentu sú dôležitou súčasťou vnútorného aj vonkajšieho života štátu, ale vraj dnes platí, že je jedno, ktorá strana ich vyhrá, lebo ľudia sa nedelia na strany,
ale na tých „ČO MAJÚ“ a tých, „ČO NEMAJÚ“ a keďže pri
tom stole je iba 150 miest, tak sa tam tlačí až 26 strán.
Nechám na zvážení občanov, komu dajú svoj hlas, lebo
to je to jediné, čo dnes môžeme urobiť.
Len vám prajem, vážení občania, takú šťastnú ruku a zdravý „sedliacky“ rozum pri voľbách, aby „ĽUDSKOSŤ“ bola
jedným z víťazov.
Nedá mi ešte nespomenúť, ako by to malo správne
v obci „fungovať“.
Vážení spoluobčania,
slovo SAMOSPRÁVA obsahuje v sebe záujem občanov o veci verejné a možnosť podieľať sa na SPRÁVE svojej obce. Ich POSLAMI a hovorcami by mali byť
POSLANCI, ktorých ste si na tento účel zvolili a dali im
dôveru vo svojom okrsku. A títo POSLOVIA občanov by
mali po vlastnom naštudovaní si problému následne na
zastupiteľstve prezentovať názory, námietky a pripomienky, ktoré získali od občanov. Po prehodnotení všetkých
pripomienok, určení priorít a finančných náležitostí sa
dohodnúť na hlavnom smerovaní obce a pomocou STAROSTU, ktorý sa má STARAŤ o ich realizáciu a zastupovať obec navonok.
Ak to takto nefunguje, tak potom na zastupiteľstve poslanci prezentujú iba maximálne 9 názorov z 1607 možných názorov všetkých občanov obce.
Toto je len malá časť toho, ako by sme sa mohli trocha
pohnúť ďalej a skultúrniť naše zasadnutia, ktoré podľa niektorých pripomínajú “cigánsku školu“ a zanechávajú nedobrý
dojem.
Na záver mi dovoľte vážení občana, aby som vám poprial do nastávajúceho obdobie hlavne veľa zdravia, psychickej a telesnej pohody a aby sa nám tu v tejto „našej
vesničke střediskovej“ spokojne, radostne a príjemne žilo.
Starosta obce Ing. Miroslav Matiáš

Vážení spoluobčania,
už pomaly naberá na obrátkach nový rok, ďalší v dejinách ľudstva, zabúdame na staré rany a bolesti a prežívame nové zážitky a starosti.
Rovnako ako každý človek, aj my v obci si staviame plány
do budúcna a bilancujeme splnené alebo nesplnené ciele.
Konečne sa nám po trojročnom úsilí podarilo realizovať
rekonštrukciu našej 50-ročnej základnej školy v celkovej
sume skoro 800 tis. eur, z čoho naša obec prispela takmer
120 tis. eur. Škola dostala nový šat aj inštalácie a bude
potrebovať o 60 % menej plynu a elektrickej energie ako
doteraz. Tieto peniaze môžeme použiť na zlepšenie života občanov, ako je vylepšenie prostredia obce, v ktorom
žijeme, alebo starostlivosť o jej obyvateľov.
Ak budeme chcieť uľahčiť život aj starším obyvateľom
obce, bude potrebné vyrovnávať náklady na malé deti
(škôlkarov) a seniorov. Dnes je ten pomer 1 : 10 v prospech detí. Štát presunul pred niekoľkými rokmi starostlivosť o škôlky, opotrebované a „prestarnuté“ základné
školy na obce bez dostatočných finančných zdrojov. Teraz
obec dostala „do vienka“ aj starosť o odkázaných a „starších“ občanov celkom bez navýšenia príjmov. Určite bude
treba zaplatiť z obecných peňazí časť nákladov na opatrovateľky (tak ako platí obec učiteľky v materskej škôlke),
aby sme aspoň z časti splatili ten tretí groš, ako sa píše
v rozprávke O troch grošoch.
Možno by bolo prospešné, ako to navrhuje zákon – ponúknuť
obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzeným pohybom „PREPRAVNÚ SLUŽBU“ obecným motorovým
vozidlom, kde by sa uhrádzali iba pohonné hmoty.
Rovnako sa musíme neustále venovať problematike
životného prostredia, odpadového hospodárstva, miestnych komunikácií, potokov v intraviláne obce, územnému
plánovaniu a stavebnej agende, kultúre a športu, školstvu
a školským zariadeniam, zveľaďovaniu a údržbe 2,5 mil.
eur majetku obce a protipovodňovým opatreniam.
Nedá mi nespomenúť aj denne opakované slová o šetrení. Rovnako ako domácnosti, všetky spoločnosti, aj obec
musí používať peniaze čo možno najhospodárnejšie
a najefektívnejšie.
Najväčšie rezervy vidím v šetrení tepla,elektrickej energie a vývoze komunálneho odpadu. To sú položky, ktoré
nám „odhrýzajú“ najviac z rozpočtového koláča. Napríklad presun knižnice do objektu obecného úradu by bola
investícia, ktorá by mala krátku dobu návratnosti. Aj prenájom obecného majetku, ktorý nevyužívajú obyvatelia,
by priniesol peniaze aspoň na základnú reprodukciu. Určite sa nájde viac podnetov. Nenechávajte si ich, prosím
vás, pre seba, ale posuňte ich ďalej. Každé euro, ktoré sa
ušetrí, alebo zarobí nám pomôže v realizácii iných plánov.
Už niekoľko mesiacov počúvame slová KRÍZA a VOĽBY, ktoré zatienili všetky ostatné výrazy a ospravedlňujú
všetky neľudskosti a krivdy. Určite s nimi treba počítať
v budúcnosti, ale netreba ich glorifikovať a narábať s nimi

Štatistika obce
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2011: 1 593
z toho:
ženy
814
muži
779
Najstarší občan obce:
Ondrej Chrenko                93 rokov

V roku 2011 sa narodili:
Ľubica Michalíková           21.01.2011
Soňa Hulváková               03.02.2011
Daniel Pružinec                27.02.2011
Natália Pavlíková             10.03.2011
Amélia Lutzu                    14.03.2011
Alex Kuffner                     15.03.2011
Lujza Bračíková                04.04.2011
Sebastian Urban              25.05.2011
Veronika Birasová            06.06.2011
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Karolína Jankovská          08.06.2011
Samuel Hurtoň                 13.08.2011
Lucas Dávid Panák          18.08.2011
Viktória Mizeráková          19.08.2011
Filip Zajíček                      03.09.2011
Simona Brezováková       17.09.2011
Patrik Estergájoš              19.09.2011
Lucia Bobocká                  21.10.2011
Barbora Galková              20.11.2011
Stanislav Katrinec             25.11.2011
Adam Chudý                    08.12.2011

Opustili nás:
Dávid Panák         vo veku 5 rokov
Katarína Dubovská  vo veku 95 rokov
Jozefína Hrčková    vo veku 85 rokov
Ján Foltín
   vo veku 89 rokov
Bohuslav Duháček  vo veku 71 rokov
Žofia Mizeráková    vo veku 80 rokov
Štefan Burian
   vo veku 65 rokov
Ľudmila Predanocy vo veku 84 rokov
Anna Zavadinková  vo veku 76 rokov
Viera Juríčková    vo veku 65 rokov
Anna Tomčalová    vo veku 73 rokov
Anna Križková
   vo veku 85 rokov
Pavel Lobík             vo veku 79 rokov
Viera Skovajsová    vo veku 77 rokov
Odsťahovali sa:
Rastislav Chovanec
Katarína Chovancová
Dušan Meravý
Daniel Meravý
Viera Meravá
Marta Vráblová
Zuzana Masáriková
Adam Masárik
Petra Kubínová
Jozef Machara
Kamila Sýkorová
Mário Procházka
Rudolf Mizerák
Lucia Mizeráková
Natália Mizeráková

Peter Jamrich
Zuzana Jamrichová
Matúš Jamrich
Emília Kopuncová
Bc. Ľudmila Buchelová
Soňa Jantošovičová
Simon Haršáni
Ing. Andrea Strechová
Filip Strecha
Anna Tomčalová
Miroslava Sádecká
Ľudmila Mlčúchová
Natália Mlčúchová
Marián Kvasnica
Martina Sýkorová
Benjamin Guga
Terézia Gugová
Ing. Peter Novák
Ing. Ivana Pavlíková
Tatiana Vidová
Milan Ondrejička
Katarína Mičudová
Kristián Sýkora
Nikolas Popluhár
Prisťahovali sa:
Ing. Jaroslav Novák            č.   30
Ivan Leitman
      č. 522
Ľuboš Janega
      č. 427
Michaela Janegová
      č. 427
Peter Fabian
      č. 398
Dagmar Fabianová

Petra Fabianová
Karolína Fabianová
Anton Faltínek
Tomáš Faltínek
Nadežda Novosadová
Kristína Novosadová
Klára Novosadová
Peter Novosad
Monika Kačalková
Katarína Kačalková
Ing. Šarlota Nováková
PaedDr. Ingrid Peťkovská
Marek Juriš
Daniela Jurišová
Anna Tatiana Jurišová
Miriam Jurišová
Ľuboš Hodulík
Zuzana Hodulíková
Jana Srvátková
Lucia Lišková
Genovéva Chlapíková
Miroslav Bališ
Ing. Ján Žiaran
Ing. Miloslav Beno
Ing. Erika Benová
Eliška Benová
Beno Martin
Marek Chudý
Jubilanti:
Štefan Borsek Uličný

      č. 527

     č. 522
      č. 525
      č. 432
      č. 522

      č. 317
      č. 522
      č. 476
      č. 122
      č. 326
         č.    90
      č. 152

      č. 405
  90 rokov

Manželstvo uzatvorili:

Obec vydala nasledovné rozhodnutia:

Monika Samáková, Melčice-Lieskové a Peter Urban, Melčice-Lieskové

Stavebné povolenie:
           12
Kolaudačné rozhodnutia:              8
Rozhodnutia povolenia
vodnej stavby:
                            3
Rozhodnutia o umiestnení stavby:  1
Rozhodnutia zmeny stavby
pred dokončením:
             3
Rozhodnutia zvláštneho užívania
miestnej komunikácie:
             6
Ohlásenie drobnej stavby
a udržiavacích prác:
           26
Rozhodnutia výrubu drevín:             5
Rozhodnutia poskytovania
sociálnej služby:                             7
Rozhodnutia o udelení
súpisného čísla:                             9

Mgr. Vladimír Mesároš, Melčice-Lieskové a Mgr. Alexandra Kabátová, Trenčín
Dušan Kuffner, Melčice-Lieskové  a Lenka Kutišová, Melčice-Lieskové
Zdenko Zajíček, Melčice-Lieskové a Ivana Blažinská, Melčice-Lieskové
Peter Novák, Melčice-Lieskové a Ing. Šarlota Šógorová, Farná
František Čaňo, Melčice-Lieskové a Ing. Zuzana Šopíková, Melčice-Lieskové
Nadežda Novosadová, Melčice-Lieskové a Anton Faltínek, Melčice-Lieskové
Lucia Mráziková, Melčice-Lieskové a Lukáš Martiška, Melčice-Lieskové
Ing. Alena Kuchtová, Melčice-Lieskové a Marcel Chudý, Chocholná-Velčice
Marián Kvasnica, Melčice-Lieskové a Ing. Katarína Ondrejáková, Dubnica n. V.
JaroslavaVagačová, Melčice-Lieskové a Ladislav Molnár, Ladice

blahoželanie

Milý pán Štefan Borsek Uličný.

Striebro Vašich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Vašich vlasov
je múdrosti doklad.

Len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá pri sebe
kráčať 90 rokov a viac. O to viac nás teší, že ste to
práve Vy, kto sa dožil takého jubilea.
A hoci zdravie už neslúži tak ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zaplatiť každý.
Chceme a prajeme Vám, aby ste medzi nami ešte
hodnú chvíľu pobudli, aby ste svojím dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázali potešiť nás všetkých.

Striebro Vašich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Vašich vlasov
naša láska stráži.

3

Z kultúrneho života v našej obci
Január – Taliansky cirkus zavítal do našej obce a predviedol v kultúrnom dome divákom kúzelnícke a žonglérske vystúpenie.

Posledný deň v mesiaci v sobotu sme stavali pri kultúrnom dome už tradične máj. Aj keď nám počasie nevyšlo,
nálada bola skvelá a k tomu prispeli spevom aj členky
súboru Kolovrátok a zatancovali žiačky našej ZŠ s MŠ
Jána Smreka pod vedením pani riaditeľky Mgr. Kataríny
Remencovej.

Marec – Fašiangové obdobie v našej obci odštartoval fašiangový koč s našimi členkami folklórnej skupiny Kolovrátok, ktorý od dopoludňajších hodín až do večera prešiel
celou dedinou... Potom fašiangy pokračovali v kultúrnom
dome Fašiangovou zábavou a tradičným pochovávaním
basy – programom, ktorý pri tejto príležitosti každoročne
pripravujú členky Kolovrátka so svojimi priateľmi.

Máj – Druhú májovú nedeľu vzdávame vďaku a úctu
našim mamám, starým i prastarým mamám. Deti z materskej školy a žiaci základnej školy i ženská spevácka
skupina Kolovrátok tradične potešili naše ženy milým kultúrnym programom.

O týždeň neskôr sme v kultúrnom dome privítali členov
ochotníckeho divadelného súboru z Bošáce ktorí sa našim občanom predstavili divadelnou hrou Fera Urbánka
Kamenný chodníček.

Apríl – Pred veľkonočnými sviatkami sme pozvali občanov na prezentáciu Jarného bytového aranžovania, ktoré
viedla naša kvetinárka Monika Rašičová v priestoroch
zasadačky obecného úradu. Hotové aranžmány si mali
možnosť návštevníčky prezentácie aj zakúpiť.

Jún – V tomto mesiaci sme oslávili Medzinárodný deň
detí. Stretli sme sa za krásneho slnečného počasia na
malom ihrisku pri kultúrnom dome. Pre deti sme mali
pripravený bohatý a zaujímavý program – vystúpenie
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šermiarov s ukážkami historických zbraní a sokoliarov,
ktorí predviedli skvelú ukážku cvičenia dravcov. Deti mali
možnosť si dravcov aj pohladkať, zahrali si futbal, vyšantili sa v skákacom hrade a veľký záujem malo aj tradičné
maľovanie na tváre našich detí. V sále kultúrneho domu
bola zriadená výstava poštových známok, ktorú si mohli
pozrieť všetci návštevníci. Zabezpečené bolo aj bufetové
občerstvenie pre deti, ale aj dospelých a tí, ktorí mali chuť
opekať, mohli tak urobiť na pripravenom ohnisku.

Jún je tiež mesiacom rozlúčok – s deviatakmi a predškolákmi. S absolventmi ZŠ s MŠ Jána Smreka sme sa
slávnostne rozlúčili v obradnej sieni OcÚ v Melčiciach-Lieskovom a škôlkari mali svoju rozlúčkovú slávnosť
v materskej škole.
Poslednú júnovú sobotu sa v našej obci konal nultý ročník festivalu tradičnej kultúry Melčicko-Lieskovský ELÁN.
Usporiadala ho obec v spolupráci so združením pre súčasné umenie Kolomaž.

Trval dva dni, v sobotu popoludní zaspievala naša ženská
spevácka skupina KOLOVRÁTOK, zatancoval súbor DRUŽBA, večer pokračoval tanečnou zábavou s Hrabovskou kapelou. V nedeľu bol program venovaný deťom, vystúpilo
detské divadielko Kolomaž s hrou Červená čiapočka a na
počúvanie zahrala detská dychová hudba z Dolnej Súče.

September – Koncom mesiaca sa pri príležitosti hodov v obci konalo kultúrno-spoločenské podujatie, v ktorom nemohol
chýbať futbalový zápas starších pánov a večer patril mladým a diskotékovej zábave.
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Október – Spoločenské posedenie seniorov je spojené
s októbrom – Mesiacom úcty k starším. I v tomto roku
sa v kultúrnom dome stretli naši starší spoluobčania
v hojnom počte a spoločne strávili príjemné popoludnie.
Jubilantov, ktorí dovŕšili v priebehu roka okrúhle životné
jubileum, obecný úrad v zastúpení pána starostu obdaroval malou pozornosťou a pamätným listom.

November – je spätý s Pamiatkou zosnulých, a tak sme
na cintoríne v Lieskovom usporiadali spomienkovú slávnosť, ktorá bola venovaná všetkým, ktorí už nie sú medzi
nami.
December – Poslednou akciou tohto roku bol príchod
Mikuláša do našej obce. Už tradične ho húfy detí očakávali pri stromčeku pred Obecným úradom v Melčiciach.
Tento rok spolu s dvoma čertmi zasvietil stromček a deti
za to, že krásne recitovali a zaspievali, obdaroval sladkou
maškrtou.

Pri príležitosti 100. výročia postavenia kríža v časti obce
Dolina, konala sa v tomto mesiaci aj svätá omša.

Prenájom
Okrem uvedených aktivít sme ešte prenájmom kultúrneho domu umožnili súkromným podnikateľom
uskutočniť predajné akcie pre obyvateľov, ktorých bolo v priebehu roka 12.
Priestory SVADOBKY boli prenajaté 29-krát. • Priestory NOVÁKOVCA boli prenajaté 19-krát.

Z KRESťANSKéHO žIVOTA
Do nového roku
Obyvatelia Lystri sa zhromaždili na námestí a apoštol Pavol medzi
nimi nemohol chýbať. Vybral sa
medzi nich a začal hovoriť o viere,
o Bohu, ktorý má človeka rád. Medzi
Pavlovými poslucháčmi bol i jeden
chromý žobrák. Bol chromý od narodenia. Keď však počul, že Pán Boh
ľudí nemeria podľa toho, akú finančnú sumu majú vo vreckách, ale čo
majú v srdci, keď počul, že Pán Boh

má všetkých ľudí rovnako rád, počúval každé ďalšie Pavlovo slovo.
Viera v dobrotivého Boha v tú
chvíľu chromému stačila. Ale Boh sa
vo svojej dobrote rozhodol ešte niečo pridať – a chromý začal chodiť,
doslova skákať. Bolo to nemiestne?
Ale čo tam po našich predstavách –
toto je pravá radosť z Boha. A čo ľudia, ktorí to videli? Žasli, boli z toho
ohromení, či dokonca ochromení.
Keď sa spamätali z toho zázraku,
začali vykrikovať: „Bohovia sa pri-
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podobnili ľuďom a zostúpili k nám.“
Začali sa Pavlovi a Barnabášovi
klaňať. Dokonca priviedli zvieratá,
aby ich obetovali svojim „novým bohom“.
Pavlovi a Barnabášovi sa to vôbec
nepáčilo. Pavol doslova „vybuchol“.
Veď to bolo modlárstvo, od ktorého chceli obyvateľov Lystri odviesť
a miesto toho akoby ich v tom ešte
viac utvrdili. Oni sami sú obyčajní
ľudia, nie bohovia, ale služobníci.
Vbehli medzi dav a volali: „Čo to ro-

bíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám
podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností
obrátili k živému Bohu.“
Pán Boh sa predsa neprejavuje
tým, že uzdravuje chorých ako v nejakom varieté, ale preukazuje svoje
dobro všetkým ľuďom. Veď komu
ďakujeme za jedlo, za svit slnka, za
dážď, ktorý zvlažuje polia?!
Lenže ľudia boli z toho rozuzlenia dosť pobúrení. Nie sú to žiadni
bohovia, neuzdravujú chorých ako
na bežiacom páse, nie sú ničím zázrační a nezvyčajní. Nič nedbali na
to, že im ponúkali „obyčajný slušný

život“ z vďačnosti Pánu Bohu. Ako
im vlastne chceli dokázať, že to dobré, čo človek dostáva, je od Pána
Boha? Uzdravenie chromého muža
mohlo byť len náhodou. A tak sa proti Pavlovi dohodli a začali ho kameňovať. Pavol s Barnabášom vďaka
Bohu prežili a mohli pokračovať vo
svojej ceste. A čo zostalo z toho
mesta? Dnes sú to už len trosky.
A možno tie trosky boli v ľuďoch už
pri Pavlovej návšteve.
Viete, čo je v tomto príbehu tou
najlepšou správou? Že ten, kto počúva Boha, sa môže tešiť z pekného života – asi tak ako ten chromý

žobrák, ktorý skákal, chodil, behal...
Boh je dobrý a nielen k tým, ktorí sú
o svojej viere presvedčení. Máme
všetko, čo potrebujeme, dostávame
veľa dobrých darov daných k spoločnému úžitku a radosti. Pán Boh
robí zázraky každý deň, nenápadne,
nenásilne a je na nás, ako s týmito Božími zázrakmi naložíme. Sme  
Jeho deti a to nám nevezme ani bohatstvo alebo chudoba, ani zdravie
alebo choroba. A ja som  presvedčený, že je to krásna správa, s ktorou
môžeme vstúpiť i do nového roku
2012. Pán Boh nech vás všetkých
požehnáva!
Ján Ochodnický, zborový farár

SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY
Čas vianočný, čas výnimočný, čas priam zázračný odišiel. Nový rok zaklopal na dvere a vošiel do našich
príbytkov. Priniesol nové nádeje, nové začiatky a snáď aj porozumenie do všedných dní. Opäť sme o rok
skúsenejší. Aj keď pre nás školákov býva koniec toho školského roka typickejší pre bilancovanie výsledkov
našej práce, pokúsime sa zhrnúť aspoň tie najvýraznejšie udalosti roka 2011.
V rámci vzdelávacieho procesu sme sa zapojili do rôznych projektov, či už vlastných alebo usporiadaných inými
inštitúciami. Uspeli sme v projekte Daj si vodu z vodovodu
a v jarných mesiacoch vybudujeme na detskom ihrisku
pitnú fontánku. Nadviazali sme medzinárodnú spoluprácu so ZŠ a MŠ Kunštát (Česko) prostredníctvom projektu
Záložka spája školy. Absolvovali sme výmenné pobyty
s našimi priateľmi, ktorí nás navštívili v máji a naša škola
opätovala stretnutie v októbri. V tomto čase vrcholí príprava medzinárodného projektu COMENIUS – partnerstvo
škôl. Ak v ňom uspejeme, budeme spolu s českou školou v Kunštáte spolupracovať so základnými školami
v Chorvátsku, Rakúsku, Nórsku a Poľsku. Cieľom projektu, ktorý má názov Sila ľudskosti, bude spolupatričnosť
medzi národmi prostredníctvom poznávania výnimočných
osobností našich krajín. Motiváciou k projektu bol úžasný
čin sira Nicholasa Wintona, ktorý počas II. svetovej vojny
zachránil stovky židovských detí pred istou smrťou.
Od mája tohto roku pripravujeme projekt Premena
tradičnej školy na modernú, v ktorom sa zameriame na
moderné technológie vo vzdelávaní a prostredníctvom
projektu máme možnosť získať nové moderné vybavenie
do tried a nové pomôcky. Na začiatku tohto nového roku
nám prišla potešujúca správa, že je projekt bol úspešný.
Získali sme ho napriek veľkej konkurencii (z asi 800 škôl).
Škola dostane nový šat nielen zvonku, ale aj zvnútra.

Veľkým darom pre nás je rekonštrukcia školy. Zrekonštruované máme obidve budovy a rekonštrukcia telocvične sa blíži ku koncu.
Našich školákov mimoriadne potešila správa, že začiatok školského roka sa posunul o jeden týždeň. Bola to
veľká výzva pre nás všetkých.
Pomáhali všetci, ktorí mohli. Zamestnanci školy, rodičia, starí rodičia, ale aj žiaci. Chceme poďakovať obci
Melčice-Lieskové a pánovi starostovi za tento dar. Do zrekonštruovanej školy prispeli obrovskou pomocou rodičia
niektorých tried, ktorí si trúfli na vymaľovanie stien. Táto
práca bola mimoriadne náročná, za čo všetkým rodičom,
manželom a manželkám zamestnancov patrí veľká vďaka.
Z vlastných finančných zdrojov sme dokončili výmenu
podláh v niektorých triedach, namontovali nové žalúzie
na oknách, dokúpili školský nábytok, ktorý nás poteší
v priebehu nastávajúcich dní, zabezpečili nové elektronické zvonenie. Získavať nové učebné pomôcky nám výrazne pomáha zisk zo zberu papiera a rodičovské združenie,
ktoré sa podieľa na tomto financovaní z príspevkov od
rodičov, ako aj z príspevku 2 % z daní, za čo všetkým
prispievateľom ďakujeme.
Aj tento rok sa niesol v znamení školskej reformy.
Vstúpili sme do štvrtého roku a náš Školský vzdelávací
program, ktorý nesie názov SMREK (podľa nášho rodáka) sme sa snažili čo najviac vylepšiť. Zameriavame sme
sa v ňom na čitateľskú gramotnosť, jazykovú, matematickú a informačnú gramotnosť, environmentálnu a regionálnu výchovu. Pripojili sa k nám aj materská škola
so vzdelávacím programom Putovanie chrobáčikov a deti
v ŠKD s výchovným programom Smrekáčik. Naše úsilie
bolo napokon pozitívne ohodnotené štátnou školskou inšpekciou, ktorá nás navštívila na sklonku minulého kalendárneho roka. Okrem iného vyzdvihla, že sa naši žiaci
vzdelávajú v cudzích jazykoch, ktorých ponuka je u nás
bohatá – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
a francúzsky jazyk.

Mnohí naši učitelia sa ochotne venujú deťom nielen
pri usporadúvaní školských, ale i mimoškolských aktivít.
Pripravujú žiakov na olympiády, či rôzne súťaže – biologická, matematická, dejepisná, geografická atď. Mnohé
z nich sme zatiaľ zavŕšili úspešne. Za všetky spomenieme aspoň tie najvýraznejšie úspechy konca minulého
a začiatku tohto školského roka: Zuzana Šávoltová 2.
miesto v okresnom kole biologickej olympiády, Veronika
Valápková 2. miesto v okresnom kole speváckej súťaže,
Martin Mikuš 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže
Šaliansky Maťko, družstvo chlapcov v zložení Branislav
7

Matejovič, Milan Kusenda, Daniel Mikuš získalo 3. miesto
v cezpoľnom behu... V týchto dňoch sa pripravujú žiaci
na dejepisnú olympiádu a olympiádu z anglického jazyka.
Ani najmenší školáci a predškoláci sa nedali zahanbiť.
Spolu s pani učiteľkami sa zapájali do rôznych projektov,
ktoré rozvíjali ich tvorivosť a fantáziu.  

lament a niekoľko rokov deti pod vedením pedagógov
pripravujú kvalitný časopis Úsmev, ktorý dostal v tomto
roku nový dych.
Zapojili sme sa aj do charitatívnych programov Biela
pastelka a Dobrý anjel. Žiaci a učitelia predajom výrobkov na vianočných trhoch a kúpou vianočného punču vyzbierali sumu 93,43 €, ktorá bola zaslaná na účet nadácie
Dobrý anjel. Ak sa chcete o našich aktivitách dozvedieť
viac, pozrite si našu web stránku: www.zs.melcice-lieskove.sk

Naša škola poskytuje bohatú krúžkovú činnosť, v ktorej
môžu žiaci rozvíjať svoj talent či už v športovej, umeleckej, alebo vzdelávacej oblasti. Pripravovali sme mnohé
aktivity, ktoré obohacovali poznanie, telesnú zdatnosť,
vzťah k umeniu našich detí a žiakov: okresné kolo v prednese poézie a prózy, súťaž o najzaujímavejšie podujatie
knižnice, Týždeň zdravia, Deň Zeme, Deň matiek, Čítajme

Do konca školského roka je pred nami ešte veľa úloh.
Čaká nás zápis detí do 1. ročníka, do materskej školy,
dôležité Testovanie 9 pre žiakov chystajúcich sa opustiť
brány našej školy, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, Halový turnaj a všetky tradičné, už spomínané aktivity.
Ďakujme všetkým ochotným a obetavým rodičom, starým rodičom, sponzorom, ale aj našim deťom a žiakom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úprave školy, či už
upratovaním, maľovaním, zakúpením farieb atď. Ďakujeme Zuzane Michalcovej za poskytnutie mnohých zliav na
farby, materiál potrebný pri upratovaní, maľovaní. Zároveň
ďakujme všetkým rodičom za trpezlivosť pri rekonštrukcii
školy (posunutý začiatok školského roka, stavebné práce počas prevádzky školy, prebiehajúca rekonštrukcia
na telocvični).  Sme radi, že naši žiaci rešpektujú mnohé
obmedzenia, ktoré sa vyskytli pri rekonštrukcii školy a veríme, že to zvládneme až do úplného ukončenia prác.

Deň Zeme

V novom roku vám v mene všetkých detí, žiakov i zamestnancov školy prajeme viac krajších dní ako tých
horších, viac radosti a menej smútku a trápenia, viac
lásky a porozumenia. Lebo človek nepotrebuje k životu
len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale
najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie
a vľúdnosť.
Mgr. Katarína Remencová, riaditeľka školy

s Osmijankom, Týždeň hlasného čítania, Veľkí čítajú malým, lyžiarsky výcvik, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi
a deviatakmi, Deň jablka, Tekvičková slávnosť, Vianočná
burza, Vianočná akadémia... Navštívili sme rôzne divadelné, či hudobné predstavenia, pripravili sme projekty,
ktoré žiaci predstavili v rámci vyučovania, zúčastnili sme
sa mnohých besied. V škole pokračuje v práci žiacky par-

Z činnosti ZO JDS v časti Melčice
V jarnom období sme navštívili výstavu kvetov Flóra
v Bratislave. Aby sa viac členov mohlo zúčastniť vychádzky do prírody, stretli sme sa na opekaní v blízkom Hliníku.
Aj keď sme na dôchodku, nevyhýbame sa práci, zúčastňujeme sa brigád na skrášľovaní nášho okolia. Nezabúdame ani na chorých členov a navštevujeme ich.
Kalendárny rok sme ukončili predvianočným posedením, na ktorom sme privítali aj našich jubilantov. Rôzne
aktivity môžeme uskutočňovať aj za pomoci starostu
obce, Ing. Miroslava Matiáša, za čo mu patrí naše poďakovanie.
ZO JDS, časť Melčice

Život dôchodcov je často jednotvárny. Aby to tak nebolo, snažíme sa ho spestriť rôznymi aktivitami. Jedna
múdrosť hovorí: „Nečinnosť človeka – ubíja telo i ducha“.
Svoje aktivity zameriavame na kultúrnu, športovú, zdravotnú a spoločenskú oblasť. Členovia jednoty dôchodcov
navštívili divadelné predstavenie v obci a v Trnave, v spolupráci s inou organizáciou.
Pohyb je veľmi dôležitý, a preto sme pripravili vychádzku do Haluzíc, kde sme si prezreli starý kostolík a posedeli sme si v peknom prostredí. Zúčastňujeme sa aj
turisticko-náučného zrazu, ktorý usporadúva okresná
organizácia v Trenčíne.

Jubilanti, ktorí dovŕšili v roku 2011 svoje životné jubileum

70-roční

Ing. Július Berith
Vladimír Ondrejička
Ján Kaššovic
Štefan Kováčech
Dušan Fabian
Rudolf Zemek
Ján Bernát
Anna Hantáková
Mária Michalcová

75-roční 		

Anna Rybárová
Vilma Duháčková
Ľudmila Knuppová
Anna Zverbíková
Emília Srvátková
Eva Mikušaťová
Anna Kotásková
Oľga Fabiánová
Marta Jantošovičová

Pavel Mitana
Zdenko Vaško
Ing. Ján Krecháč
Anna Krecháčová
Anna Štefániková
Irena Michalcová
Božena Masárová
Eva Kukučková
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80-roční
Eva Mináriková
Adam Chlapík
Lýdia Plesnivá

85-roční
Agnesa Benková
Anna Hantáková
90-ročný
Štefan Borsek-Uličný

Sme len trochu starší od vás...
... tak nejako, s poriadnou dávkou
optimizmu, hodnotíme sami seba.
Veď ako inak by sme mohli konštatovať, čo všetko sme my, seniori,
stihli v roku 2011.
Hoci sú naše tváre poznačené
vráskami, vlasy pretkané šedinami
a krok už nie je taký pružný, hravo
sme zvládli brigády na úprave okolia
pamätníka Jána Smreka alebo na
cintoríne v Lieskovom. Aj tak sa dá
vyjadriť naša úcta k predkom a hodnotám, ktoré nám zanechali.
Tí z nás, ktorí ešte nie sú odkázaní
na pomoc blízkych, dokázali skvelú
telesnú kondíciu na turistických vychádzkach na hrad Tematín či Čachtický hrad, ale aj výstupom na Lope-

ník. Dobrá nálada nás neopúšťala
ani na letnom posedení v Hliníku a
na predvianočnom posedení s jubilantmi vo Svadobke. Chutný guláš,
pohár vínka a cukrárske výtvory našich členiek tiež prispeli k tomu, že
na starosti a smútok všetci zabudli.
Vďaka skvelému harmonikárovi Ľubomírovi Žitníkovi povyťahovali sme
z pamäti pesničky dávno zabudnuté.
Ak sa aj v oku objavila nejaká slzička,
bola to slza šťastia a dojatia počas vystúpenia ženskej speváckej skupiny
Kolovrátok alebo pri počúvaní pásma
vianočných kolied, ktoré pripravila
neúnavná Danka Michalcová. Vďaka
sponzorom a príspevkom našich členov potešila každého z prítomných

členov výhra v tombole.
Samozrejme, členky výboru nezabudli ani na jubilantov, ktorým zdravotný stav nedovolil prísť medzi nás.
Ich osobná návšteva a odovzdanie
skromného darčeka určite pohladili
srdce každého z nich.
Návštevou kultúrnych podujatí pookreje nestarnúca duša mnohých
z nás. Milovníci vážnej hudby si prišli na svoje na koncerte Komorného
tria v Trenčianských Tepliciach, iní
omladli na koncertoch dychovej hudby či na vianočnom koncerte Maji
Velšicovej v Trenčíne.
Hoci boli všetky spomínané podujatia vydarené a príjemné, ich najväčším prínosom bolo, že sa stretol
človek s človekom.
Výbor jednoty dôchodcov
časti obce Lieskové

Folklórna skupina KOLOVRÁTOK
zef Moravčík s manželkou. Poďakovanie patrí aj všetkým
členkám súboru za ich obetavosť a prácu pri zháňaní  
materiálov potrebných na zostavenie programu.
Rok 2011 nám priniesol bohatý program na rôznych
folklórnych podujatiach a to:
• 18. ročník hudobného festivalu v Trenčianskych Tepliciach – Kúpeľná dvorana

Keď človek zanietene pracuje, neuvedomuje si, ako
plynú hodiny, dni a týždne. Zrazu len príde čas, keď ho
znova niekto vyzve, či by mohol čosi napísať o uplynulom
období do obecných novín.
Takže prešlo opäť dvanásť mesiacov a ďalšia časť pracovného života je za nami, človek sa zvykne zastaviť
a prehodnotiť svoje rozhodnutie, činy.
Tu sa mi vynára v mysli, ako i nám speváčkam z folklórneho súboru Kolovrátok uplynul ďalší rok. Myslím si, že
môžeme byť hrdé na svoju prácu rovnako ako po minulé
roky. Pred pár dňami sme si želali požehnané sviatky.
Šťastné a veselé, veselé a krásne, ospievané v pesničkách, píšu o nich básne...
Začiatok nového roka je vždy časom hodnotenia toho
uplynulého, tak poďme aj my hodnotiť, či bol rok 2011
lepší ako vlani.
Prvým krokom do Nového roka je pre náš súbor príprava fašiangov spojená s pochovávaním basy. Chceli sme
nadviazať na tradíciu, ktorá v okolitých obciach funguje
s veľkým záujmom občanov, no žiaľ, v našej obci je to
beznádejné a škoda každej našej námahy, ktorú strávime
pri nacvičovaní. Samozrejme, že nehádžeme všetkých do
jedného vreca, lebo sú tu občania, ktorým sa náš sprievod dedinou na koči s hudbou a spevom páčil a patrične nás odmenili – fánkami, šiškami klobásou, slaninou
a dob-rou frndžalicou, ktorá k fašiangovej nálade neodmysliteľne patrí. Toto všetko nám ponúkli obyvatelia bytovky
v Lieskovom, pri dome Žitníkových a Rašičových. Vďaka
patrí aj pani Molecovej za finančnú podporu. Vynechať
nemôžem ani Melčickú Dolinu, kde sme si vyspievali aj
chutnú zabíjačku.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí s nami vydržali celý mrazivý deň, sú to: kočiš
– V. Hodulík, pomocný kočiš V. Vrábel, s ozembuchom
M. Masaryk, harmonikár Ľ. Žitník. Samozrejmosťou je aj
program spojený s pochovávaním basy v KD. Tu musím
poďakovať všetkým účinku-júcim, ktorí strávili veľa hodín
pri nacvičovaní programu. Vďaka patrí: J. Kaššovicovi,
V. Vráblovi. M. Masarykovi. J. Janegovi. Výpomoc nám
v KD urobili Ivan Macura, Ján Michalec s manželkou, Jo-

• Znie pieseň Závrskou dolinou
• Dožinky v Starom hrozenkove
• JDS TN – Akadémia tretieho veku.
Piesne sa vytvárali nielen na to, aby podali svedectvo
o významných chvíľach, ale aj o priebehu obyčajného
všedného dňa. Takéto piesne zaznievajú aj pri posedení s
dôchodcami v našej obci časti Lieskové, ktorí nás vždy odmenia potleskom a bohatým pohostením. Náš spev zaznel
aj pri stavaní mája, na nultom ročníku Melčicko-Lieskovského Elánu a na tradičných oslavách ako je Deň matiek.
Uctili sme si pamiatku padlých vojakov pri pamätníku
v Melčiciach a tiež pietnou spomienkou pamiatku zosnulých
na cintoríne v Lieskovom. Našou poslednou pýchou bolo
vystúpenie v Horníckej Hôrke, kde sme boli pozvané pani
Šlesárovou – vedúcou folklórnej skupiny Senior Púchov na
nultom ročníku vianočných piesní Vianočné pastorále.
Čo dodať na záver: nedá mi nespomenúť si na nášho
dlhoročného člena súboru Jožka Janegu, ktorého pripú-
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tal na lôžko jeho ťažký zdravotný stav. Veríme že ho rok
2012 opäť vráti medzi nás, aby sme mohli povedať: „Vitaj
medzi nami, Jožko náš.“
Ďakujem členkám súboru – Jarke Novákovej, Eve Rašičovej, Anne Hniličkovej, Marte Janegovej, Anke Krecháčovej, Otílii Michalcovej, harmonikárovi Ľubomírovi Žitní-

kovi za ich obetavú prácu a trpezlivosť.
Všetci pevne veríme, že aj v roku 2012 sa budeme raz
týždenne schádzať a rozširovať náš repertoár piesní, pri
ktorých zabudneme na všetky starosti a bôle.
Vedúca ženskej speváckej skupiny Kolovrátok
Oľga Holásková

ŠPORT
Hodnotenie roku 2011 z pohľadu Futbalového klubu Melčice-Lieskové bude trocha rozpačité, lebo nie všetky predsavzatia, ktoré si stanovilo vedenie, sa podarilo realizovať k úplnej spokojnosti.
Futbalový klub má pod patronátom štyri futbalové kategórie.
Príprava mladších žiakov bola
pod vedením pánov Dedíka, Spačka
a Žišku. V prvom polroku v zimných
mesiacoch deti trénovali v športovej
hale pri ZŠ Melčice-Lieskové. V lete
sa malí futbalisti presunuli na trávnaté
ihrisko a s chuťou chodili na každý
tréning, spoznávali nových kamarátov a učili sa prvé kroky futbalovej
abecedy. Škoda len, že sa im tréneri
na jeseň z dôvodu rekonštrukcie
ŠH a časových dôvodov nemohli venovať a museli trénovať buď so staršími žiakmi, alebo samostatne. Do
budúcna by sme preto prijali každú
pomocnú ruku od rodičov alebo bývalých futbalistov, ktorí by mali záujem
a čas venovať sa týmto deťom. Nie
je to jednoduchá práca, ale je krásne
sledovať, ako sa deti snažia a futbalovo napredujú.
Kategóriu starších žiakov viedli ako tréneri p. Hanták a Žiška. Po
ťažkej jari, keď bolo v mužstve málo
hráčov, sa v letných mesiacoch podarilo káder doplniť a stabilizovať.
Chlapci futbalovo dospievajú, v jesennej časti ukázali dobrý futbal
a dosiahli niektoré pekné výsledky.
Pri ešte väčšom záujme z ich strany by mohli z niektorých vyrásť výborní futbalisti.
Kategóriu dorastu viedli ako tréner Luboš Hanták, vedúci mužstva
bol Ján Spaček. V roku 2011 sme sa
hlavne v tejto kategórii borili s problémom nedostatku hráčov a tento
problém sa napriek enormnej snahe
vedenia FK nepodarilo vyriešiť
k spokojnosti. Výsledky mužstva
preto nemohli byť dobré, lebo chlapci len málokedy nastúpili v kompletnom zložení. V tabuľke sa pohybujú
na jej konci a bude nesmierne ťažké
dostať sa o niekoľko priečok vyššie.
Bohužiaľ, táto situácia s nedostat-

kom hráčov v tejto vekovej kategórii môže dospieť až k neprihláseniu
družstva v nasledujúcom ročníku do
súťaže, čo by však bola veľká škoda.  
Sme pripravení spraviť všetko, čo je
v našich silách, aby mužstvo dorastu M-L nezmizlo z mapy okresných
súťaží. Treba si však uvedomiť, že
hlavne v žiackych a dorasteneckých
kategóriách z roka na rok chlapcov
túžiacich hrať futbal ubúda. Deti
majú veľa možností na sebarealizáciu (počítače, zo športov florbal
atď.). Dúfame, že časom sa tento
trend podarí zastaviť a deti si zase
nájdu cestu na futbalové trávniky.
Kategóriu mužov viedol ako hlavný tréner Branislav Bebjak, vedúcim
mužstva bol Marián Spaček. V jarnej
časti ukazovalo mužstvo náznaky
zlepšenia, ale hra o záchranu v súťaži neraz zväzovala hráčom nohy.
Našťastie sa podarilo mužstvo zachrániť, čo hráčom dodalo zdravé
sebavedomie. Cez letnú prestávku
odohralo mužstvo turnaj v Chocholnej-Velčiciach a pri účasti štyroch
družstiev sa umiestnilo na peknom
druhom mieste. Do jesennej časti
vstúpilo aj s navrátilcami z hosťovania (Hodulík, Matiáš, Pavlík) a s novou posilou Rastislavom Beháňom.
Tento fakt mužstvu výrazne pomohol
a v jesennej časti hrali veľmi dobre, čoho dôkazom je umiestnenie
mužstva po jej skončení na prvom

mieste v tabuľke.  Možno trocha mrzí
zbabraný úvod (bodov mohlo byť
o niečo viac), ale všetci veríme, že
po kvalitnej zimnej príprave a dobrom prístupe hráčov k povinnostiam
sa úspech, na ktorý všetci čakáme,
dostaví a budeme sa tešiť z postupu
do MO. Veríme, že spoločne s fanúšikmi, ktorí nám úprimne fandia, tento cieľ dosiahneme. V mene vedenia
klubu a hráčov by sme sa im chceli
za podporu poďakovať a dúfame, že
nám zostanú verní aj v roku 2012.
Zo športovo-kultúrnych akcií sa
nám podarilo zorganizovať podujatie
Súťaž v kopaní 11-tok a Hodový zápas starých pánov, kde svoje futbalové umenie ukázali bývalí futbalisti
Melčíc-Lieskového. Rok 2011 sme
slávnostne ukončili tanečnou zábavou pre našich hráčov a fanúšikov.
Na záver by sme sa chceli poďakovať obecnému úradu Melčice-Lieskové, ktorý každoročne podporuje šport
v obci. Zároveň sa chceme poďakovať
všetkým sponzorom FK, ktorí nám aj
v dnešnej ťažkej dobe dokážu svojou
troškou pomôcť. Bez ich pomoci by
šport v obci nemohol existovať. Chceme sa poďakovať aj vedeniu  ZŠ v Melčiciach-Lieskovom  za pomoc a podporu pri prenajímaní ŠH a za spoluprácu
pri iných futbalových aktivitách.
Všetkým občanom v obci Melčice-Lieskové prajeme veľa zdravia,
šťastia a úspechov v roku 2012.
Marián Spaček

Knižnica
V Obecnej knižnici Jána Smreka sa nachádza k 31. 12. 2011
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