
Už sviatky lásky, pokoja 
zavítajú zas skoro k nám,

pod stromčekom ľudia postoja, 
otvoria srdcia dokorán.

Nech v dome vašom zavládne tiež
 radosť, že ste spolu, keď rodina

 zasadne k štedrovečernému stolu.
Nový rok nám nastáva, 

tak sa radujme a tomu starému
 pekne poďakujme!
Pokojné Vianoce 

a úspešný nový rok 
   

Ing. Miroslav Matiáš, 
starosta obce 

a pracovníci OcÚ

Vážení spoluobčania, 

v týchto dňoch je to už rok, čo som dostal od vás na-
jväčší počet hlasov vo voľbách za starostu obce. Je to 
veľká pocta, ale ešte väčšia zodpovednosť. Je to prira-
denie svojho mena k „príslušnosti“ k obci. 

Zákon hovorí, že základnou úlohou obce je starostli-
vosť o všestranný rozvoj jej územia, majetku a o potre-
by jej obyvateľov. Za týmito pár slovami sa skrýva veľké 
množstvo povinností, ale aj práv, ktoré by som chcel 
spomenúť.

Správa majetku
Naša obec spravuje okrem 17-tich budov (obecný úrad, le-

káreň, Novákovec, MŠ Melčice, Svadobka, dve budovy školy, 
telocvičňa, školská jedáleň, dielňa v škole, dve budovy do-
mov smútku, kultúrny dom, zdravotné stredisko, obchod na 
Doline, dve stavby Tehelňa) miestne komunikácie, chodník 
a aj dva katastre Melčíc a Zemianskeho Lieskového. Správa 
znamená, že je ich potrebné udržiavať (kosiť), poprípade za-
bezpečovať vykurovanie, dodávku energie a opravu. 

Niektorí poslanci navrhujú budovať do správy obce ďalšie 
nájomné byty (spravuje ich obec), ktoré zadlžia obec na 30 

rokov a obmedzia prístup k úverom. Ak je to požiadavka väč-
šiny občanov, tak ju budeme v budúcnosti realizovať, ale ja 
vidím väčší prínos vo výstavbe bytov do osobného vlastníc-
tva (to sú byty, ktoré si vyfinancujú vlastníci). Odpredali sme 
pozemok na výstavbu bytových domov v MŠ Melčice, kde 
nájde bývanie 28 rodín (4 byty sú bezbariérové). 

Pripomínam, že obec nezamestnáva žiadneho pracovníka 
na údržbu a opravy (občas dôchodcov alebo starostu).

Pri analýze nákladov je zrejmé, že je potrebné zabezpe-
čiť zníženie nákladov na teplo vo všetkých 17-tich objektoch         
v majetku obce. To sú peniaze, ktoré nám takpovediac „vy-
letujú hore komínom” a náklady sa budú z roka na rok zvy-
šovať. 

Prenesené kompetencie
Štát po zavedení fiškálnej decentralizácie preniesol veľkú 

časť kompetencií na mestá a obce. Ide hlavne o životné 
prostredie, kompletnú stavebnú činnosť, registráciu obyva-
teľstva a matriku, správu daní a poplatkov a hlavne školstvo. 

V oblasti školstva sa nám v minulom roku podarilo trochu 
zreformovať systém toku peňazí. V minulosti bol pri šafárení 
starého vedenia zaužívaný systém: Daj 2/3 rozpočtu obce, 
čo predstavovalo 12 miliónov Sk a NESTARAJ SA!

13. december   Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.       



Dnes už môžem s istotou povedať, že sú dohodnuté man-
tinely, ktoré určujú smerovanie peňazí aj v škole. 

Ide hlavne o dobudovanie detského ihriska pre pred-
školské deti a jeho využívanie pre mamičky z celej obce, 
vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch základnej 
školy s jedenmiliónovou dotáciou štátu. Prečo zasa v škole?          
Z dôvodu využívania šatní, spŕch a ostatnej vybavenosti 
v telocvični, ako aj z dôvodu zabezpečenia aeróbneho cvi-
čenia žiakov.

V oblasti stavebných kompetencií, v ktorých obec vydáva 
rozhodnutia o územnom, stavebnom, kolaudačnom a bú-
racom konaní, bolo v spolupráci so spoločným stavebným 
úradom vydaných 25 rozhodnutí, ako aj minimálne 30 po-
volení obce na vykonanie drobných stavieb, rozkopávok 
komunikácií a rekonštrukcií domov. 

Za posledný rok bola kompletne prepracovaná doku-
mentácia na výstavbu občianskej vybavenosti (voda, plyn, 
osvetlenie, komunikácia...) v lokalite Tehelňa. Dôvodom je 
možnosť získania dotácie (v spolupráci so stavebníkmi), 
zníženie nákladov z 12 mil. na 6 mil. Po analýze sa konšta-
tovalo, že rozpočet obce by túto ťarchu bez úveru neuniesol 
a pri prenesení na stavebníka by sa cena „vyšplhala“ na 
2.000 Sk/m2 – čo je nepredajné. 

V oblasti územného plánovania sa konečne postupuje 
podľa platného územného plánu z roku 1995.

Ako sa ukazuje, územný plán (ÚP) je potrebné v bu-
dúcnosti dopracovať o programy hospodárskeho, sociálne-
ho a kultúrneho rozvoja obce. Tento komplexný dokument 
je potrebné vypracovať s víziou minimálne 15 – 20 rokov. 

Je to finančne, ale hlavne obsahovo náročné dielo, ktoré 
môže v budúcnosti pri kvalitnom spracovaní zabezpečiť fi-
nančné zdroje a uľahčiť život všetkým občanom. 

V oblasti ochrany prírody a krajiny obec v plnom rozsahu 
zabezpečuje svoje kompetencie a vydáva rozhodnutia o výrube 
a ochrane drevín. V budúcnosti uvažujeme o spropagova-
ní najstaršieho duba v regióne a zabezpečení fi-nančných 
prostriedkov na jeho ochranu. V tomto roku bolo vydané 
Všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) č.1/2007, ktoré re-
guluje činnosť na dodržiavanie verejného poriadku, čistoty, 
ochrany prírody a krajiny. 

Nariadenie má na území obce charakter zákona a jeho 
porušenie sa rieši vždy ako priestupok (s možnosťou ulo-
ženia nemalej pokuty). 

Ďalšie nemalé úlohy vyplývajú obci na úseku vodného 
hospodárstva, kde dominuje hlavne problematika likvidácie 
odpadu žúmp. 

Tento problém je o to závažnejší, že výstavba kanalizácie 
sa posunula na obdobie rokov 2010 až 2015.

Jediná možná cesta bude odvoz obsahu žúmp do čisti-
acich staníc do Tr. Bohuslavíc alebo Kostolnej. Takáto li-
kvidácia bude pre obyvateľov obce finančne náročná, ale 
potrebná pre zachovanie kvality podzemných vôd. Nemenej 
práce nás čaká aj na úseku správy vodných tokov, ktorými 
sú pre obec oba potoky v našom regióne a ich zabezpeče-
nie v prípade prívalových vôd a povodní.

Aj ochrana ovzdušia, ktorá tiež pripadla obci, nám v bu-
dúcnosti pridá nemálo práce. Ide hlavne o spaľovanie rôz-
nych toxických a biologických odpadov pri lacnejšom vyku-
rovaní domov v našej obci. 

Posledná skupina, ktorú sa pokúšame riešiť, sú odpady. 
Obec musí spracovať program odpadového hospodárstva, 
ktorý predurčí nakladanie s odpadmi po roku 2010. Uberať 
by sme sa mali hlavne separáciou a následným zhodnoco-
vaním čo najväčšieho množstva odpadu. Za likvidáciu sa 
platia nemalé peniaze. 

Oblasť kultúry, športu
V budúcnosti je potrebné zapojiť do kultúrno-spoločen-

ského života čo najväčší počet občanov vo všetkých veko-
vých kategóriách, ale tak, aby nevíťazili osobné a skupino-
vé záujmy nad celoobecnými. 

V budúcom roku nás čaká komplexná príprava na zave-
denie eura. Občan nemá žiadne povinnosti, ale obec musí 
byť pripravená v nasledovných oblastiach:
1) zmeny všetkých daní, poplatkov a zmlúv
2) rozpočty, inventarizácia
3) mzdy, účtovníctvo a poistenie
4) komunikácia a oboznamovanie občanov
5) dohľad nad duálnym oceňovaním v podnikateľskej sfére.

Toto všetko budeme musieť vykonávať tak, aby neboli do-
tknuté potreby občanov.

Nakoniec mi nedá nespomenúť, že všetky uvedené úlohy 
bolo možné realizovať až po zakúpení technického zaria-
denia, rozšírení počítačovej a internetovej siete, zabezpe-
čení a zaškolení pracovníkov na programové vybavenia       
a samozrejme získaní potrebných informácií a podkladov.

To je len časť z činností obecného úradu za uplynulé ob-
dobie a čo nás čaká v budúcnosti vykonať, aby sme splnili 
očakávania a požiadavky občanov.
 

A nakoniec mi dovoľte v tento vianočný čas zaželať 
vám všetkým hlavne veľa zdravia, naplnenie budúcich 
očakávaní a to, aby sme v našej obci  spokojne a krásne 
žili.
       Ing. Miroslav Matiáš, starosta obce

24. december       Aký je čas na Adama a Evu, také budú nasledujúce dni    

NFORMUJEME•INFORMUJEME•INFORMUJEME
Čo nové v daniach a poplatkoch

Obec, rovnako ako štát, má iba dva druhy príjmov: 
1.  dane a poplatky
2.  predaj majetku.

Obec spravuje iba daň z nehnuteľností a daň z pôdy, 
ktorých výška predstavujú iba 10 korún zo 100 korún, kto-
ré obec získava. Nepoznám starostu, ktorý by rád zneprí-
jemňoval život občanom zvyšovaním daní, keď od ich volič-

ských hlasov závisí jeho existencia. Bohužiaľ, bez peňazí 
sa nedajú zabezpečiť základné úlohy samosprávy, na ktoré 
je určená. Správa vecí verejných, osvetlenie obce, oprava 
komunikácií, majetku, kultúra, správa cintorínov, športové 
aktivity sa nedajú zabezpečiť bez platenia. Najnižšie dane 
a poplatky aké musí obec zo zákona vyrubiť, boli zavedené 
v roku 2004. Od tohto dátumu sa nemenili poplatky v našej 
obci, ale ceny rástli. Ceny energií vzrástli asi o 15 %,



ceny pohonných hmôt rovnako a nepoznám komoditu, 
ktorej cena by sa za uvedené obdobie nezvýšila. Na túto 
skutočnosť musíme reagovať aj my. Obec dane zo zákona 
musí vyberať a občania ich musia platiť. Ak si túto po-
vinnosť neplní jedna alebo druhá strana, môže očakávať, 
že pri kontrole bude musieť platiť sankcie a pokuty. Obec 
ako správca dane musí použiť všetky prostriedky, aby boli 
dane zaplatené. V krajných prípadoch to môžu byť súd                     
a exekúcia, ktoré má obec použiť, aby splnila úlohy, ktoré jej 
delegoval štát (zákon platí pre daňové úrady i pre obec).

Našťastie, tieto krajné prostriedky nebolo potrebné dote-
raz uplatniť. Naši občania, okrem niekoľko jednotlivcov, sú 
zodpovední a tieto záväzky si plnia svedomite, za čo im pa-
trí poďakovanie.

Pri úprave poplatkov za komunálny odpad prijali poslan-
ci nové smerovanie, v ktorom sa viac zodpovednosti pre-
sunulo na ekonomicky aktívnych obyvateľov a osamelým 
dôchod-com sa poplatky skoro nezmenili. Určite to všetkým 
nevyhovuje, ale občania v hmotnej núdzi a viacdetné do-
mácnosti môžu požiadať o úľavu (do konca roka). 

Rovnako zostali bez daní stavby a pozemky cirkvi. 
Posledná dôležitá informácia je termín zaplatenia dane. 

Už to nie je 31. máj, ale termín od 1. februára podľa daňo-
vého výmeru vymeraného obcou. 

Veľmi radi by sme poznali názor občanov – či sa na sumu, 
ktorá je potrebná na likvidáciu odpadu, všetci svorne vy-
zbierame, alebo ju budeme dotovať z rozpočtu obce. Samo-
zrejme, tieto financie nám budú chýbať na iné aktivity.

Každá desiata koruna z rozpočtu 
obce končí v Dežericiach na smetis-      
ku a každá deviata koruna pri Váhu    
a v jarku na „divokých skládkach“(ak 
ich budeme odstraňovať). 

A budeme tých peňazí vyhadzovať 
viac, ak sa nespamätáme. Náklady 
na likvidáciu budú určite rásť. Zachrá-
ni nás separácia alebo triedenie.

Tento fenomén môže dokonca za-
rábať, ale nie bez troška práce a do-
mácej námahy. V každej domácnosti 
by sa mali v budúcnosti deliť odpady 
minimálne na papier, sklo, plasty, 
kovové obaly a biologický odpad. 
Vzhľadom na to, že vyseparovaním 
jednotlivých zložiek odpadu, ktoré vo 
forme druhotných surovín môžeme 
predať, sa objem odpadu, ktorý mu-
síme zneškodniť uložením na sklád-
ke, môže znížiť až o polovicu a určite 
tým ušetríme. 

Cieľ je jasný, už iba poznať kľukatú 

a zahmlenú cestu, ktorá k nemu vedie. 
Tu je parketa pre našich volených 

poslancov, ktorí by mali na zastupi-
teľstve tlmočiť prianie väčšiny ob-
čanov a nie iba svoje alebo rodinné 
názory. 

Je viacero riešení, napríklad:
1. zakúpiť veľkoobjemové kontajnery 

a do nich postupne prinášať vyse-
parované zložky

2. zväčšiť počet súčasných menších 
kontajnerov, ktoré máme v nájme

3. rozdať do domácností, za odplatu, 
rôznofarebné vrecia a tieto v určitých 
periódach vyvážať priamo z domác-
ností, pri kontrole kvality separácie.
Určite vás napadne ešte viac rieše-

ní. Čakáme na ne!!!
Nedá mi nespomenúť ešte dote-

rajší spôsob. Počul som: „... nech je 
starosta rád, že mu to tam nesiem!!“ 
(sklo, plasty...) – ja som rád a ešte 
určite niektorí, ktorí tam tie nestlače-

né fľaše dajú, ale mohlo by sa nás tešiť 
4-krát viac, ak by ich tí pred vami postlá-
čali a povkladali dovnútra do kontajnera. 

Poriadok v obci nehovorí iba o starosto-
vi, ale aj o inteligencii občanov, ktorí v nej 
žijú. Priniesť igelitku a položiť ju ku kontaj-
neru je iba časť práce, ďalšiu musí vyko-
nať niekto iný alebo vietor vaše snaženie 
celkom zničí. 

A ešte jeden fenomén – „divé kôpky od-
padov”, ktoré naši „poriadkumilujúci” ob-
čania pod rúškom noci odvezú  niekoľko 
stoviek metrov od svojich vyupratovaných 
domovov. Im to okamžite pomohlo, obci 
a katastru uškodilo – a nie iba vzhľado-
vo. Niektoré ťažké kovy a toxické látky sa  
môžu vrátiť v kontaminovanej vode alebo 
pôde nielen k iným, ale aj k vývozcovi. 

Neželám nikomu nič zlé, ale želám 
si, aby sme tieto jednoduché úlohy 
spoločne zvládli a po prechádzke ob-
cou a prírodou sa nemuseli cítiť ako na 
Luniku 9 v Košiciach. 

Úsmevne – ba skôr vážne o odpadoch

Výdavky obce

24. december   Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.    



ŠTATISTIKA OBCE
Počet obyvateľov obce:    1 523
Z toho:  žien                         794
              mužov                    729

Narodili sa:

Nikolas Sýkora                      č. d.   48
Emily Marušincová               č. d. 210
Alex Jurica                            č. d. 395
Nikola Majerovičová             č. d. 165        
Adela Fabianová                  č. d.     4
Lenka Vašková                     č. d. 105
Adam Štefanec                    č. d.   91
Timotej Martiška                 č. d. 151
Amélia Panáková                č. d.   71
Amanda Vendžúrová           č. d. 405
Oliver Karkulín                   č. d. 339
Soňa Mizeráková                č. d. 123
Simona Repová                č. d. 100
Tatiana Chrenková            č. d. 414
Hana Škulavíková               č. d. 353
Zaira Demčíková                 č. d. 144
Terézia Gugová                    č. d. 458
Natália Staňáková                č. d. 109
Roman Stražák                    č. d. 336
Natália Brezováková         č. d. 143
Paulína Sýkorová               č. d. 159       
      
Navždy nás opustili:

Juraj Adamovic    vo veku 83 rokov
Katarína Beňová    vo veku 94 rokov
Ján Berko    vo veku 77 rokov
Ján Čaňo    vo veku 72 rokov
Mária Drgová    vo veku 93 rokov
Anna Hladká    vo veku 68 rokov
Pavla Chrenková    vo veku 85 rokov
Ján Kravárik    vo veku 62 rokov
Zuzana Lukáčová    vo veku 82 rokov
Ján Martinus    vo veku 75 rokov 
Eva Matiašová    vo veku 78 rokov
Emília Mráziková    vo veku 83 rokov
Jozef Struhár    vo veku 75 rokov
Emília Múdra-Šebíková 
     vo veku 74 rokov
Ján Šikuda    vo veku 81 rokov

Prihlásili sa v obci na trvalý pobyt:

Kamila Sýkorová                   č. d.   48
Kristián Sýkora                    č. d.   48
Emília Dúcka                   č. d. 123
Marek Dúcky                   č. d. 123
Jaroslav Trakal                   č. d. 427
Helena Čopáková    č. d. 427
Ján Benko                   č. d. 300
Ľubica Benková                   č. d. 300
Lenka Benková                   č. d. 300
Marián Mikláš                   č. d. 283
Mária Miklášová                   č. d. 283
Nikol Miklášová                   č. d. 283
Ľubomír Fabian                  č. d. 451

Soňa Fabianová                   č. d. 451
Denis Fabian                   č. d. 451
Dominik Fabian                   č. d. 451
Vladimír Juriš                   č. d. 141
Lukáš Juriš                   č. d. 141
Oľga Jurišová                   č. d. 141
Slávka Dubcová                   č. d. 395
Katarína Jurišová    č. d.  22
Nitschneider Jakub     č. d.  22
Iveta Staňáková                   č. d. 109
Monika Staňáková     č. d. 109
Vladimír Galbavý                   č. d. 246
Alena Galbavá                   č. d. 246
Katarína Galbavá     č. d. 246
Vladimíra Galbavá     č. d. 246
Lukáš Vaško                   č. d. 385
Zuzana Chupáčová    č. d.  44
Rastislav Chovanec    č. d.  86
Katarína Chovancová    č. d.  86

Odhlásili sa z obce z trvalého pobytu:

Ing. Ľudmila Nechutná         č. d. 224
Roman Knoll                   č. d. 260
Jaroslava Knollová    č. d. 260
Veronika Knollová    č. d. 260
Romana Knollová    č. d. 260
Jaroslav Michalec    č. d.   79
Martina Satinová                   č. d. 144
Samuel Satina                   č. d. 144
Miroslav Kopunec    č. d. 101
Ľuboš Bariný                   č. d. 124
Róbert Bariný                   č. d. 124
Lucia Michalcová                   č. d. 409
Michal Michalec                   č. d. 409
Sylvia Babulíková    č. d. 473
Dominika Babulíková    č. d. 473
Branislav Struhár                   č. d. 418
Eva Struhárová                   č. d. 418
Branislav Struhár                   č. d. 418
Júlia Mizeráková                   č. d. 196
Ondrej Chlapík                   č. d. 326
Mária Micháliková    č. d.   44
Milota Habdáková    č. d.   36
Katarína Habdáková    č. d.   36
Matúš Habdák                   č. d.   36
Marek Spaček                   č. d.   36
MUDr. Pavol Magát     č. d. 118
Libuša Kuklová                   č. d. 104
Jana Kuklová                   č. d. 104
Michal Kukla                   č. d. 104
Róbert Fabian                   č. d.   68
Milan Beňo                   č. d. 423
Alžbeta Kopuncová    č. d.   80
Helena Čopáková    č. d. 427
Ján Savický                   č. d.   89
Barbara Savická                   č. d.   89
Jana Savická                   č. d.   89
Tomáš Savický                   č. d.   89
Elena Furstenová    č. d. 339
Viktor Fursten                   č. d. 339
Miroslav Kmeťo                   č. d. 443
Jaroslav Trakal                   č. d. 427

Učiteľka roka 
je z Melčíc-Lieskového

Spoločnosť Slovak Telekom pod 
záštitou Ministerstva školstva SR 
zorganizovala už druhý ročník sú-
ťaže kreatívnych učiteľov z celého 
Slovenska (www.cenast.sk). Minulo-
ročné prvenstvo opäť obhájila špeci-
álna pedagogička z našej obce Mgr. 
Jarmila Strechová.

Prezentovala vlastné metodické 
skúsenosti, týkajúce sa moderných 
spôsobov vyučovania a využitia in-
formačno-komunikačných technoló-
gií pri práci so žiakmi s poruchami 
učenia.

Pred rokom sa v tejto súťaži 
umiestnila na prvom mieste s pro-
jektom pre deti s poruchami čítania 
a písania (dyslexiou a dysgrafiou). 
Tento rok zvíťazila opäť, a to s ree-
dukačnými cvičeniami pre deti s po-
ruchou matematických schopností 
(dyskalkúliou). Cvičenia, v ktorých 
sa deti učia matematiku formou hier, 
úspešne využíva aj v praxi, ako škol-
ský špeciálny pedagóg v ZŠ s MŠ 
v Drietome.

Zmeny
v prevádzkovaní
pohrebiska

Od 1. 11. 2005 nadobudol účinnosť 
zákon NR SR č. 470/2005 Z. z. o po-
hrebníctve. V zmysle tohto zákona 
musí obec (prevádzkovateľ pohre-
biska) uzavrieť nájomnú zmluvu 
s osobou, ktorá sa stará o hrobové 
miesto (nájomca). Nájomná zmluva 
nesmie byť vypovedaná skôr, ako je 
doba, na ktorú bol zaplatený poplatok 
(20 rokov – tlecia doba). 

Po uplynutí tejto doby môže byť ná-
jomná zmluva: 
a) obnovená, zaplatením poplatku za 

nájomné za hrobové miesto     
b) zrušená, ak nebol zaplatený popla-

tok za nájomné za hrobové miesto. 

Poplatok za nájomné za užívanie 
hrobového miesta schválilo obecné 
zastu-piteľstvo vo výške 1.000,- Sk za 
každý hrob na dobu 20 rokov.

Z dôvodu prípravy nájomných 
zmlúv žiadame občanov, aby na obec-
ný úrad  do konca februára nahlásili 
meno, priezvisko, adresu trvalého 
bydliska a rodné číslo osoby, ktorá sa 
stará o hrobové miesto. 

24. december       Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce    



Kultúrna  rubrika 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov a Súťaž o najkraj-
šieho svetlonosa sa konala ako sprievodná akcia hodov    
v obci. Návštevníci obdivovali bohatú úrodu z našich 
záhrad, netradičné výpestky a výtvory detí 
z ovocia, zeleniny a dekorácie z kvetov. 

V novembrových sychravých dňoch nás rozveselili diva-
delníci z Hornej Stredy – DINO, ktorí sa prezentovali di-
vadelnou hrou Drápačky, s ktorou vyhrali viaceré divadelné 
súťaže. O tom, že je táto hra úspešná, svedčil neutíchajúci 
smiech  a potlesk. Veríme, že keď nás navštívia s pripravo-
vanou  hrou Horí ohník, horí, bude návštevnosť ešte väčšia.

24. december       Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.     

Fašiangy sme ukončili fašiangovým  
sprievodom, fašiangovým pásmom 
našej ženskej speváckej  skupiny Kolo-
vrátok, veselicou a pochovávaním basy. 
Tešíme sa,  že sa podarilo oživiť túto 
tradíciu, v ktorej chceme aj v budúcnosti 
pokračovať.

Podujatia určené pre deti sú tradične 
spojené s veľkou účasťou našich naj-
menších, čo sa potvrdilo aj na karne-
vale, športovom popoludní pri príle-
žitosti MDD a stretnutí s Mikulášom.



ZO Únie žien Slovenska v našej obci 
orga-nizovala už druhé stretnutie aran-
žovania v tomto roku. Aranžovanie veľko-
nočných de-korácií sa im tak zapáčilo, že 
si to zopakovali s pani kvetinárkou aj k Via-
nociam.

Ďakujeme Firme A 3, spol. s. r. o., Zuz-
ke Michalcovej, Jaroslavovi Kútnemu, 
Miloslavovi Križanovi, Firme Fabuš, 
Daliborovi Oravcovi, všetkým, ktorí 
sponzorovali a pomohli prípraviť  kul-
túrne akcií.

Účastníci zájazdu boli spokojní
Na podnet našich občanov výbor ZŤS s výborom ZO JDS Melčice i Lieskové 

zorganizovali spoločnú akciu – návštevu termálneho kúpaliska v Podháj-
skej. Pre tých, ktorí dovtedy neboli na tomto kúpalisku, to bolo prekvape-
nie. Privítalo nás príjemné prostredie v celom areáli kúpaliska. Či už to bol 
tobogan pre potešenie detí, alebo množstvo predajných stánkov s tovarom 
potrebným na kúpanie, ale i so suvenírmi. Vo vnútri areálu sú štyri vybu-
dované bazény, každý s inou teplotou slanej liečivej vody. Mnohí z nás 
sme vystriedali zo zvedavosti všetky. Ponorení  v teplej vode sme vypustili                            
z hlavy problémy všedného života a nasávali sme liečivú silu morskej vody. 
Okrem toho sme mali možnosť absolvovať aj masáže, vodné i ručné, čo 
sme viacerí i využili. 

Prestávky medzi kúpaním sme využili na občerstvenie so širokým sorti-
mentom, na zoznámenie sa s novými priateľmi nielen zo Slovenska, ale         
i z Čiech a Poľska. Boli sme milo prekvapení, že až za hranicami sú známe 
a obľúbené termálne kúpele s liečivou vodou v Podhájskej. Pri spoločnom 
rozhovore sme sa dozvedeli, že do Podhájskej sa mnohí z nich chodia liečiť 
už niekoľko rokov.

Príjemné bolo pre nás stretnutie s bývalou učiteľkou našej základnej školy 
Mgr. Máriou Havlasovou, s ktorou sme si pospomínali a porozprávali sa o no-
votách v našej obci.

S dobrým pocitom, že sme deň strávili v prospech svojho zdravia, sme sa 
vo večerných hodinách vrátili domov.

Ďakujeme zastupiteľstvu obecného úradu a osobitne starostovi obce Ing. 
Miroslavovi Matiášovi, ktorí zabezpečili úhradu nákladov na dopravu, čím 
nám umožnili príjemne stráviť tento deň.
	 	 	 	 	 				Spokojný	účastnici	zájazdu

Internetová stránka obce •  www.melcice-lieskove.sk
Ako vznikla...

Prvé neoficiálne web stránky som 
začal tvoriť z vlastnej iniciatívy v máji 
roku 2003, nielen z dôvodu, že je to 
moja osobná záľuba, ale chcel som 
týmto spôsobom prispieť k zviditeľne-
niu našej obce a zároveň umožniť 
občanom získavať informácie o dia-
ní v obci priamo z pohodlia domova. 
Stránky boli umiestnené na bezplatnej 
službe. Ako sa postupne začali strán-
ky napĺňať informáciami a fotkami,  
nepostačovalo miesto na bezplatnom 
serveri. Vtedy som zakúpil doménu 
www.melcice-lieskove.sk, na ktorej 
je aj v dnešnej dobe umiestnený web 
obce. Aby sa stránky lepšie a rýchlej-
šie dali dopĺňať novými informáciami, 
bolo potrebné na spravovanie obec-
ného webu nasadiť redakčný systém. 
Toto som uskutočnil vo februári roku 
2006. Stránky mali stále väčšiu a väč-
šiu návštevnosť a bolo jasné, že bez 
spolupráce obecného úradu nemôže 
obecný web fungovať. Od polovice 
roku 2006 som začal webové stránky 
dopĺňať údajmi, ktoré mi poskytoval 
obecný úrad.

Chceme byť lepší...
Koncom decembra roku 2006 sa  si-
tuácia výrazne zlepšila. Spolu s obec-
ným úradom sme sa zhodli na tom, že 
obecný web musí byť lepší, moder-
nejší a musí  byť dobrým zdrojom in-

formácií pre občana.  Aj keď sa práce 
na novom webe začali už v decembri 
2006, občania tieto zmeny vidieť ešte 
nemohli. Našim prvoradým cieľom 
bolo najskôr naplniť nový web všet-
kým, čo občan potrebuje. 

Čo môžete nájsť na webstránke obce
• úradnú	 tabuľu – tu sa nachádzajú 

všetky úradné oznamy pre obča-
nov

• rubriku ako vybaviť – informácie 
o tom, čo a  ako  vybaviť na obec-
nom úrade 

• dokumenty – nachádzajú sa tu VZN, 
zápisnice z obecného zastupi-
teľstva atď.

•	informácie	zo	života	v	obci – fotogra-
fie z akcií, informácie o kultúrnych 
podujatiach, o knižnici a pamätnej 
izbe Jána Čieteka Smreka, doprava 
– cestovné poriadky, turistika atď.

• Informácie o obci – osobnosti obce, 
združenia, spolky, organizácie, 
zdra-votníctvo – zoznam ambulan-
cií s te-lefónnymi číslami lekárov, 
informácie o našej okolitej prírode, 
o histórii ob-ce atď.

• rubrika	 na	 stiahnutie – tlačivá, do-
kumenty, multimédiá

• cez odkazy umiestnené na stránke 
sa môžete jednoducho „preklikať“ 
na stránky školy, telovýchovnej jed-
noty a OZ MelčiceNet.
Vymenoval som len pár vecí, ktoré 

sme chceli pre vás, občanov, pripra-

viť. Za súčasnou podobou stránky sú 
desiatky, ba až stovky hodín práce. 
Odmenou pre všetkých, ktorí sa na jej 
tvorbe podieľali, je ocenenie (3. mies-
to) získané v celoslovenskej súťaži 
ZlatyErb.sk. Toto ocenenie nás aj do 
budúcnosti  zaväzuje, aby sme neu-
stále web zlepšovali a aby občania 
boli informovaní o dianí v obci. 

Poďakovanie
Záverom by som sa chcel poďakovať 

za spoluprácu  a podporu pri tvorbe za-
mestnancom obecného úradu, kultúr-
nej komisii, Ing. Michalovi Plesnivému 
(príprava niektorých podkladov o obci),  
bez ktorých by sme nedokázali pripraviť 
taký web, ako máme v súčasnosti. 

Ďakujeme firme WebSupport (www.
websupport.sk), ktorá nám po roku 
fungovania obecného webu na domé-
ne www.melcice-lieskove.sk poskytu-
je neobmedzený webhosting  v cene 
2.400,- Sk ročne. 
         

    Marián Kvasnica, webmaster

24. december   Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné 



Z kresťanského života
Skutočná krása Vianoc

Skutočnú krásu Vianoc nenájdeme 
v zaužívaných zvykoch, známych ko-
ledách, nachádza sa v jednoduchosti 
prameniacej z umenia načúvať. Čím 
viac načúvame okolitému svetu, tým 
viac si uvedomujeme bolesť a vyčer-
panosť, ktorou ľudia trpia. Posolstvo 
Vianoc však prináša nádej malým       
a blúdiacim, poraneným, ukrivdeným, 
týraným a zlomeným. Nie sú zabud-
nutí. Pán Boh  na nás nezabudol. Aj 
keď sú mnohí ľudia vo svetle zatlače-
ní do úzadia, milosrdný Boh nezab-
úda a hľadá najmä v tmavých kútoch, 
do ktorých sú zahnaní „nevyhovu-
júci“. Boží Syn prichádza, aby hľa-
dal stratených a životnými skúškami 
zničených ľudí. Hľadá nás blúdiacich                     
a zmätených, stresovaných mnohými 
maličkosťami.  

Ale  tešíš sa na stretnutie  s Kris-
tom? Ani veľmi nie? Prečo? Je to 
jednoduché: Ježiša poznáš tak málo! 
Nevieš o Ňom takmer nič. Zopár slov 
z evanjelia, ktorým je ťažko rozumieť. 
Niekoľko myšlienok z katechizmu, 
ktoré spôsobuje ešte väčší zmätok. 
Ako sa môžeme tešiť na niekoho, 
koho osobne nepoznáme, koho sme 
nikdy nestretli tak ako iných ľudí!  Te-
šíme sa vždy na niekoho, kto je nám 
sympatický, blízky, príjemný. Tešíme 
sa na toho, s kým je nám dobre. Po-
trebujeme  mať osobnú skúsenosť. 
Kto z nás sa môže pochváliť takouto 
skúsenosťou s Ježišom? Niet divu, 
že sa na Neho nemôžeme ktovieako 
tešiť!

A predsa, všetko to, čo milujeme: 
láskavé prijatie, objatie, pohladenie, 
pozorné počúvanie, vcítenie sa do 
situácie druhého je Božie! Ako číta-
me v Biblii, boli sme stvorení na Boží 
obraz a všetky nám ľuďom vzdialené 
schopnosti, ktoré sú samozrejmé pre 
Boha, sú pečaťou Stvoriteľa, ktorú v 
sebe nosíme. Práve skrze druhých 
ľudí môžeme už teraz poznať a okúsiť 
Božie prijatie, objatie, láskavé pohla-
denie,…Cirkevný otec Augustín už 
veľmi dávno povedal to, čo je platné 
i dnes: „Boh je celý pre teba. On je 
všetko, čo miluješ!“ Všetko to, čo mi-
lujeme, je vlastne samotnou Božou 
dobrotou. Takže keď túžime po blíz-
kosti dobrého priateľa… túžime vlast-
ne po Božej prítomnosti. To dobré, 
čo prežívame v autentickom vzťahu, 
je „predchuťou“ toho, čo raz naplno 
prežijeme s Bohom… až ho uvidíme 
tvárou v tvár. Nie je teda tak úplnou 
pravdou, že sa skoro nikto neteší na 
Krista. Skôr platí: všetci sa na Neho 
tešia. A tak kedykoľvek sme „celí 
nadšení“, že sa môžeme stretnúť 
s milovanou osobou… tešíme sa (ne-
vedomky) na stretnutie so samotným 
Bohom. Veď „Boh je všetko to, čo mi-
luješ“ – a ešte oveľa viac!

Spomeň si, na koho si sa naposle-
dy skutočne tešil. Vieš prečo? Čo ti 
dala blízkosť človeka, ktorého si oča-
kával? A teraz si uvedom, že práve 
taký je Kristus… a ešte oveľa viac. 
Nielenže ti rozumie: prináša ti pokoj, 
objatie, láskavé pohladenie, odpuste-
nie hriechov…
                          Mgr. Ján Ochodnický

Rozpis služieb Božích:

24. 12. • Štedrý večer: 17.00 hod.

25. 12. • 1. slávnosť vianočná: 
slávnostné služby Božie o 8.30 
hod. 
(Večera Pánova bude prisluhova-
ná po službách Božích) 

26. 12. • 2. slávnosť vianočná: 
8.30 hod. 
(Večera Pánova bude prisluhova-
ná po službách Božích) 

30. 12. • Nedeľa po Vianociach: 
8.30 hod.

31. 12. • Silvester – záver občian-
skeho roka: 8.30 hod.

1. 1. 2008  • Nový rok: služby 
Božie s Večerou Pánovou o 8.30 
hod. 

Modlitbička 

Pane, nás požehnaj
a spolu s nami radosť maj.
Všetci Ťa ľúbime,
k Tebe sa s láskou modlíme. 
Zima, zima, mráz, 
anjeliček ty ma stráž. 
Cez deň či v noci, 
budem v Tvojej moci. 
                       
                                    Nikola Tinková

svoj najvyšší stupeň zrelosti v chvále 
Boha. Veď prvou časťou vianočnej ra-
dostnej zvesti zaznieva: Sláva Bohu 
na výsostiach... Neslávme Vianoce 
bez toho, ktorý je ich príčinou. 

Nebojme sa ho, ak sme aj celé roky 
stratili s ním kontakt. Je tichý, neuka-
zuje svoju silu, ale svoju lásku, aby 
sme aj my milovali a túto lásku priná-
šali do dnešného sveta. Preto sa chce 
s nami stretnúť aj prostredníctvom 
iných. Stará vianočná pieseň začína 
otázkou:”Kto klope tam?” Je to otáz-
ka ľudí, ktorí sedia uprostred svojich 
blízkych pri bohatom stole v príjemne 
vykúrenej izbe. Na otázku  piesne 
odpovedajú bojazlivé hlasy Márie a 
Jozefa, ktorí prosia o útulok pre seba 
a ešte nenarodené dieťa. Boh na 
ceste k ľuďom ako človek je však v 
tomto prípade človekom odmietnutý. 
Vianočné evanjelium nie je len príbeh 
vzdialenej udalosti. Klopanie na dvere 
odvtedy neprestalo, a nie sú to dvere 
iných ľudí, na ktoré sa klope, ale dve-

V ovzduší Vianoc
Ťažko je nám ubrániť sa vianočnej 

atmosfére, milí priatelia, veď preniká               
k nám v mnohorakej podobe. Vlastne 
sa tejto tajomnej sile, ktorá premieňa 
naše srdcia, ani nebránime. Dnešná 
podoba Vianoc vyrástla zo stáročí,     
a to nielen u veriacich, ale aj u tých, 
ktorým sa milosti kresťanskej viery 
nedostalo. Ani oni sa nechcú zrieknuť 
čara týchto sviatkov.  Aj keby naša 
tradícia bola tieto udalosti o niečo 
skrášlila či pozmenila, uvedomujeme 
si, že narodenie Ježiša Krista zname-
ná veľmi veľa.

Za oných čias sa v Betleheme Boh 
svojím vlastným, nečakaným a nepo-
chopiteľným spôsobom dotkol nášho 
sveta. Oslovil človeka svojou pokorou, 
keď sa stal takým ako on, so všetkou 
jeho biedou a slabosťou, okrem hrie-
chu... Tým, že sa stal Ježiš človekom, 
prijal nás za svojich bratov, a tým dal 
ľudstvu novú dimenziu. Sám Boh sa 
dotýka našich bolestí, našich rán! Na-

šich i tých, čo sme spôsobili iným. 
Preto tvrdosť sveta, jeho chytrácka 
taktika musí ustúpiť Ježišovej mier-
nosti a láskavosti. Tvrdosť sŕdc jeho 
nekonečnému milosrdenstvu.

Jeho príchod nie je jednorazovou 
záležitosťou. Boh k nám prichádza 
stále, hoci tajomne. V tomto milosti-
vom čase viac ako inokedy. Prichád-
za vo vianočných bohoslužbách: v Bo-
žom slove, Eucharistii, sviatostnom 
odpustení, v tichej modlitbe. Dovoľme 
mu aj týmto spôsobom vstúpiť do 
nášho života. Ľudský život dosahuje 

24. december   Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať 



re každého z nás.
Dnešné jasličky netreba dlho hľa-

dať. Nachádzame ich na každom 
kroku: medzi deťmi v detských domo-
voch, medzi starými opustenými ľuď-
mi, medzi bezdomovcami. V týchto 
a im podobných ľuďoch klope betle-
hemské Dieťa Ježiš na naše srdcia. 
Veď on sám raz povie: Čo ste urobili 
jednému z týchto najmenších, mne 
ste urobili.

Vianoce sa teda opäť stávajú v na-
šom svete výzvou, aby sme vyšli von. 
Akokoľvek sme si urobili z Vianoc 

naše najsúkromnejšie sviatky, ony nimi 
v skutočnosti nikdy neboli. Boh nepri-
šiel zachrániť len skupinku pastierov, 
či mudrcov, ale prišiel ako záchranca 
všetkých. “Pokoj ľuďom dobrej vôle”, 
ozýva sa po stáročia v druhej časti 
vianočného odkazu. Vianoce teda 
nemožno pochopiť ako príležitosť 
utiahnuť sa do nášho súkromného, 
“svätého pokoja“, akokoľvek veľmi to 
možno potrebujeme. Vianočné posol-
stvo, ohlasované na prvé Vianoce, sa 
nedá ani uzatvoriť do niekoľkých svi-
atočných hodín či dní. Je to veľká prí-

ležitosť opäť nabrať odvahu byť viac 
človekom.

Milí priatelia, nebráňme sa teda sile 
Vianoc, nechajme ich pôsobiť v nás! 
Zamilujme si túto atmosféru porozu-
menia a vzájomnej lásky! Žime v jej 
ovzduší, aby Boh mohol tieto hodno-
ty ponúknuť dnešnému svetu aj cez 
nás.

Preto, priatelia, šťastné a veselé!

	 	 	Jozef	Sudor,	kňaz,	
správca rímskokatolíckej farnosti 

Adamovské Kochanovce 

Bohoslužby a aktivity

Nedeľa • 23. 12. 2007
Adamovské Kochanovce – 7.40 hod., Melčice– 10.15 hod., 
spovedanie pred svätými omšami, po svätých omšiach.

Pondelok • 24. 12. 2007 • Štedrý deň
Betlehemské svetlo v Adamovských Kochanovciach aj                 
v Melčiciach v predsieni kostola o 13.00 hod.

Utorok • 25. 12. 2007 • Narodenie Pána (v noci)
Melčice– 22.00 hod., Adamovské Kochanovce– 24.00 hod. 
Utorok 25. 12. 2007 • Narodenie Pána (vo dne)
Adamovské  Kochanovce – 7.40 hod., Melčice– 10.15 hod.
Jasličková pobožnosť v Adamovských Kochanovciach 
o 14.00 hod.

Streda • 26. 12. 2007 • Sv. Štefan
Adamovské Kochanovce – 7.40 hod., Melčice – 10.15 hod. 
Koledovanie Dobrej noviny podľa vyhlásenia v oznamoch.

Nedeľa • 30. 12. 2007 • Sviatok Sv. Rodiny
Adamovské Kochanovce – 7.40 hod., Melčice – 10.15 hod.
Obnova manželských sľubov pri každej sv. omši.

Pondelok • 31. 12. 2007 • Sv. Silvester
Melčice– 16.00 hod., Adamovské Kochanovce– 18.00 hod.
24.00 hod. – Adamovské Kochanovce – novoročné požeh-
nanie.

Utorok • 1. 1. 2008 • Slávnosť  Bohorodičky Panny 
Márie – Nový rok. 
Adamovské Kochanovce – 7.40 hod., Melčice – 10.15 hod.

Nedeľa • 6. 1. 2008 • Zjavenie Pána
Adamovské Kochanovce  – 7.40 hod., Melčice– 10.15 hod.

Nedeľa • 13. 1. 2008 • Krst Krista Pána
Adamovské Kochanovce – 7.40 hod., Melčice – 10.15 hod.

Nedeľa 6. 1. – nedeľa 13. 1. – požehnávanie príbytkov.

Vybrali sme z kroniky
Ako sa piekol chlieb 

Dnes sa raži u nás pestuje málo i preto, že zakapalo pe-
čenie chleba v domácnostiach. Pomreli gazdiné, čo ho – 
spravidla raz do týždňa – piekli vo vlastných peciach. Bola to 
vážna práca, vyžadujúca veľkú zodpovednosť. Počet členov 
domácnosti určoval počet pečených pecňov chleba. Do no-
vého pečenia viseli, pravda, po jednom sa míňajúc, na tzv. 
krosienkach. Pod hradami v komorách alebo vo výškach. 

Chlieb, jeho akosť a chuť patrili aj u nás v Melčiciach medzi 
čestné známky hodnotenia gazdín. Umeniu napiecť ho dobre 
a chutne venovali sa mamky naše od dievčenstva. Osvojenie 
si tohto umenia patrilo k svedectvu dospelosti a uspôsobe-
nosti k vydaju. 

Kupovaný chlieb býval vzácnosťou, zriedkavosťou. Pre-
to novodobí pekári v našej obci dobre nepochodili, neuživili 
sa! Za prvej ČSR sa pokúsil tu usadiť ako pekár istý Jakub 
Schlesinger, všeobecnejšie známy Kubino. Koľko do svojej 
živnosti investoval, neviem. Pec mal mať na Brullovci vo 
dvore (dnes tu stojí byt miestneho lekára) a býval v malom 
domci Jurka Fabiana na hornom konci obce. No ako pekár 
nepochodil.

Potom v 30-tych rokoch nášho storočia hľadal v Melčici-
ach pekárske šťastie Osvald, keď si na starom dome krivé-
ho Jána Nováka prerobil prenajatú miestnosť na pekáreň. 
Ale povahove trochu čudák, silnej postavy so „šušlaním“                       
v ústach, odišiel od nás skôr, ako dosiahol odbornej vážnos-
ti. Predsa k zásluhe mu patrí, že prelamoval staré predsudky   
o povinnosti piecť chlieb iba doma. Piekol lacno i dobre, hoci 

od gazdín, ktoré sa k nemu odvážili, všeličo skúsil, keď sa im 
chlieb celkom nevydaril. Pravda, cesto si ony prichystávali 
doma a  v slamienkach nosili „pánovi majstrovi“.

Zdá sa, že rozhodujúcim v postupnom zanechávaní pe-
čenia chleba po domácnostiach bolo, že odpadla starosť o 
vykurovanie pecí. Bolo ono oštarným i náročným na množ-
stvo a akosť dreva, ba končilo neraz v hneve medzi domá-
cimi. S výčitkami i nadávkami, že gazda neprichystal dobre 
suchého dreva, ten zas poukazoval na lajdáckosť gazdinej               
v prichystaní dobrého kvásku, cesta a pod. Záležalo všetko 
od toho, ako sa upečenie chleba vydarilo. Rozhodne to ne-
bola práca ľahká, ani „frišká“, teda rýchla. Ale chlieb bol vždy 
v krásnej úcte, bol symbolom práce i života!

A tak postupom rokov sa ukázalo pre naše domácnosti 
rentabilnejšie zaplatiť pár korún (nech už boli ako vzácne, 
lebo boli vymozoľované a gazdiné ich neraz stisli, až sa                   
s nimi rozlúčili) pekárovi ako vykurovať vlastnú pec... A pred-
sa sa len stalo, príčiny nie sú nám bližšie známe, že Melčice 
pekára natrvalo stratili. Pekár z Novákovca odišiel a podnes 
na jeho miesto sa nenašiel žiadny, čo by našim domácnosti-
am pečením dobrého „domáceho“ chleba poslúžil! 

Preto naše gazdiné sa v posledných rokoch obracajú na 
pekárov v Zemianskom Lieskovom a v Ivanovciach, pretože 
piecť chlieb po starom, doma, na to už niet času, to by sa 
dnes nevyplatilo. Zemiansko-Lieskovský MNV, po viac rokov 
vedený svojím rodákom Jánom Rybárom, dal postaviť pec    
v kaštieli po rodine Szilvayho. Hygienicky síce v prostredí 
málo vyhovujúcom, ale zaistil dobrých majstrov pekárov. Ich 
chlieb má dobrý chýr po celom okolí.

Zápis	z	roku	1967,	kronikár	obce	pán	Ondrej	Staňo

26. december   Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky 



SPOZA  ŠKOLSKEJ  BRÁNY
Vianoce

Na Vianoce, keď zaznie z veže zvon, 
uprostred izby vyrástol nám
rozprávkový strom. 
V pravú chvíľu začne žiariť, 
aby deti mohli šantiť,
a s novými kamarátmi sa zoznámiť. 

Vianoce sú dňom stretnutí, 
deň vytúžených želaní, 
a túžobných očakávaní. 

Na stole svietia sviece,
a na oblohe sa hviezda ligoce, 
praje nám šťastné a veselé Vianoce. 

Barbora Stachová

Blížia sa Vianoce, čas radosti, ve-
selosti, lásky a pokoja. Čas, kedy sa 
môžeme zastaviť, popremýšľať, za-
spomínať, možno aj bilancovať pred-
chádzajúce obdobie. 

Naša škola bude zas o rôčik staršia. 
Ako sa nám darilo, čo všetko sme spo-
ločnými silami zvládli, sa nedá týmito 
pár riadkami opísať. Toho, čo chceme 
v našej škole zlepšovať, nie je málo.  
V týchto dňoch ju zvnútra obliekame 
do nových šiat, prerábame niektoré 
učebne. Podarilo sa nám získať fi-
nančné prostriedky na obnovu škols-
kej knižnice, budujeme detské ihrisko. 
Nielen materiálna stránka je dôležitá. 

Mnohí z nás našu školu zviditeľňujú 
v rôznych súťažiach, olympiádach, vy-
stúpeniach na verejnosti, za čo im, ako 
aj tvorivým pedagógom, patrí veľká 
vďaka. O týchto úspechoch i akciách, 
ktoré sme spoločne absolvovali, sa 
môžete dozvedieť viac na našej we-

bovej stránke... V nej si môžete pre-
čítať náš časopis Úsmev, získať rôzne 
informácie týkajúce sa školy, navštíviť  
fotogalériu a rodičia aj prezrieť znám-
ky svojich detí. 

Dôležité pre nás sú medziľudské 
vzťahy, spokojnosť na tvárach našich 
detí, ich rodičov a zamestnancov. Nie-
len v týchto dňoch sa zamýšľame, či 
naozaj žijeme, pracujeme a učíme sa 
v priateľskej, láskavej atmosfére, či 
si dokážeme preukazovať vzájomnú 
úctu a pochopenie. 

Učme sa navzájom si odpúšťať, my-
slieť viac na druhých ako na seba. 

Prajeme vám, nielen v týchto 
dňoch, veľa zdravia, pohody, veľa 
radosti zo stretnutí s blízkymi ľuď-
mi, veľa radosti zo vzájomného 
oboha-covania a najmä nech čaro 
Vianoc prenikne do vašich sŕdc. 

Mgr. Katarína Remencová, 
riaditeľka	ZŠ	s	MŠ

Vločka k nám letí, tešme sa deti

Tančí vločka  v povetrí. 
Jeden – dva – tri, dva – dva – tri. 
Za ňou ďalšia stovka letí. 
Kričia: 
„Zasypeme všetky smeti, čo tu nechali zlé deti.“
„Vytvoríme perinu, zakryjeme dedinu!“
„Budeže to radosť veľká! Vyrobíme do pondelka
deťom super sanicu.“
„Nasaďte si čapicu!“
„Keď nadíde tmavá noc, pozveme si na pomoc
mráz a vietor štipľavý, ten to všetko napraví.“
„Fúkne tam a fúkne sem, budeže svet ako sen.“
„Mráz vyštípe všetkým líca, bude riadna metelica!“
„Na Vianoce celý kraj bude biely ako raj!“

 Členovia	literárno-dramatického	krúžku	SMELIAK

27. december    Sivý svätý Ján veští dobrý rok       

Z Vianočnej akadémie...



•  •  •  •  •ŠPORT•  •  •  •  •
Vo futbalovom družstve TJ Družstevník hodnotili rok 2007

TJ Družstevník Melčice-Lieskové v roku 2007 už tradične 
pokračovala v súťaži majstrovstiev oblasti v jednotlivých 
vekových kategóriách hráčov.

Družstvo mužov po priemerných výsledkoch v jesennej 
časti súťaže v roku 2006 bolo po zimnej prestávke odhod-
lané postavenie v tabuľke vylepšiť. Prvé jarné kolá však to-
muto predsavzatiu nenasvedčovali. Bodov pribúdalo málo, 
herný prejav v jednotlivých zápasoch bol nevyrovnaný,         
a preto sa mužstvo pohybovalo v dolnej časti tabuľky. 
S týmto stavom neboli spokojní ani hráči, tréner, fanúšiko-
via, ani funkcionári TJ. Po istých rozboroch situácie s hráč-
mi, zo strany trénera a funkcionárov došlo k obratu od 24. 
kola, kedy mužstvo začalo dosahovať veľmi dobré výsledky 
a nepretržite v nasledujúcich siedmich zápasoch neokúsilo 
horkosť prehry, čo im nakoniec zabezpečilo v celkovom po-
stavení v tabuľke v ročníku 2006 – 2007 pekné ôsme miesto 
so ziskom 44 bodov. Odmenou im bolo dvojdňové sústrede-
nie na Židkovej, ktoré zorganizoval Stanislav Malec.

Dorastenci v jarnej časti súťaže nedosahovali uspokojivé 
výsledky, aj napriek vynaloženému úsiliu trénerov L. Han-
táka a M. Spačka ukončili súťaž na štrnástom mieste s po-
čtom bodov 22.

Veľmi pekné výsledky dosahovali žiaci pod vedením tré-
nera D.  Rašiča. V súťažnom ročníku 2006 – 2007 obsadili 
piate miesto s 33 bodmi.

Letná príprava, vzhľadom na vysoké horúčavy, ale aj urči-
tú pohodlnosť zo strany niektorých hráčov, nenaplnila oča-
kávanie trénera R. Horňáka ani výboru TJ. Odrazilo sa to 
na nevyrovnaných výkonoch v jednotlivých zápasoch. Po 
14. sú-ťažnom kole získali muži 16 bodov a prezimujú na 
trinástom mieste. V poslednom jesennom kole sa očakával 
zaujímavý „derby“ zápas medzi obcami Chocholná-Velčice 
a  Melči-ce-Lieskové. Neodohral sa z dôvodu odloženia 
kola OV FZ Trenčín pre nepriaznivé poveternostné podmi-
enky na marec 2008. 

Vo funkcii vedúceho mužstva vystriedal ku koncu jesen-
nej časti súťaže pána V. Lichnera náš bývalý dlhoročný hráč 
Miloslav Mikušať, ktorý bol pre zdravotné problémy núte-

ný  ukončiť svoju aktívnu činnosť. Výbor TJ verí, že tandem 
tréner & vedúci mužstva v jarnej časti vyvinú maximálne 
úsilie na to, aby sa mužstvo dostalo do dobrej hernej poho-
dy. Očakávame, že družstvo dospelých v súťažnom ročníku 
2007– 2008 obháji minimálne umiestnenie z minulého roč-
níka. Je na samotných hráčoch, aby zodpovedným prístu-
pom k tréningu aj k zápasom tento cieľ dosiahli.

Družstvo dorastu, po doplnení kádra zo žiakov, v jesen-
nej časti súťaže pod vedením Milana Kostelanského a pre-
dovšetkým trénerov L. Hantáka a M. Spačka dosahovalo 
veľmi dobré výsledky a figuruje na 4. mieste so ziskom 25 
bodov. Vzhľadom na minuloročný ročník je to príjemné pre-
kvapenie a dúfame, že i v jarnej časti súťaže bude mužstvo 
dorastu podávať kvalitné výkony.

Žiacke mužstvo, po odchode starších do dorastu, sa po-
stupne zohrávalo a vďaka zanietenej práci, predovšetkým 
trénera D. Rašica, sa pohybuje v strede tabuľky na 7. mieste.

Pre skultúrnenie areálu ihriska a zlepšenie podmienok 
pre futbalistov sme vynovili ochranné siete za bránkami, po-
darilo sa podľa finančných možností opraviť zábradlie oko-
lo ihriska, skultúrniť priestor predovšetkým na „lieskovskej 
strane“, opravili sme priestory pred bránkami (zatrávnenie), 
vymaľovali sa šatne, v letných mesiacoch sa vybudoval tra-
tivod pre vodu zo spŕch. Pravidelne sa kosila tráva v okolí 
ihriska, ihrisko sa zavlažovalo. Túto prácu vykonával výbor 
TJ za pomoci niektorých hráčov, ale aj za pomoci pánov    
M. Birasa, F. Birasa, J. Vlčka, M. Richtárika a ďalších.

Už tradične sme spoločne s niektorými bývalými hráčmi 
zorganizovali 29. 9. 2007 Hodový zápas starších pánov. 
Toto stretnutie si získava čoraz väčšiu obľubu nielen u býva-
lých hráčov, ale aj divákov. Chutný guláš navaril šéfkuchár                            
pán Kalafút a nechýbalo aj iné občerstvenie.

V nasledujúcom roku by sme si priali, aby naše jednotlivé 
družstvá dosahovali čo najlepšie športové výsledky, a tak 
potešili nielen sami seba, ale svojich fanúšikov.

Naším cieľom bude i naďalej pripravovať pre oddiel TJ 
Družstevník Melčice-Lieskové čo najlepšie podmienky pre 
ďalší rozvoj športu v obci.

Každú dobrú radu a pomoc prijmeme s vďakou.
Za výbor TJ J. Klier 

Bezplatný prístup 
na internet 

v Obecnej knižnici Jána Smreka 

počas otváracej doby knižnice
       pondelok 13.00 – 15.00 hod.
       štvrtok     14.00 – 17.00 hod.

Za poskytnutie počítača a bezplatné pripojenie na internet

 ďakujeme 
občianskemu združeniu MELČICE-NET

Korčuľovanie na zimnom
 štadióne Mariána Gáboríka

Pozývame všetky deti, mládež i dospelých
každú nedeľu v čase od 16.00  do 17.00 h 

Záujemcovia sa môžu na štadión dopraviť individuálne 
alebo mimoriadnym autobusom z autobusových zastá-
vok:
Melčice-Lieskové     15.35 hod.
Melčice-Lieskové, Jednota   15.37 hod.
Melčice-Lieskové, Základná škola   15.38 hod.

Po skončení korčuľovania ide autobus späť. 
Vstupné i cestovné sú zdarma. 

Náklady hradí obecný úrad.
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28. december    Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš      


