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Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2010

V tento čas pokoja schádza sa rodina
na život za nami spolu sa spomína.

Pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.

V tento čas pokoja s jedličkou na stole
pre šťastie budúce zabudni na bôle.

Pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
V tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete.

Ty v tichu zaspievaj pri prahu do krútňav
keď zblúdi život náš vždy o ňom pravdu vrav.

Do rokov zabúchaj ozve sa rodný kraj
len ten si kdekoľvek do seba zamykaj.

Zapriahni spomienky a s časom nasadni
ktorý ťa odvezie kde vládne zázrak dní.
Tam kde sa stopy rán teplom slov zahoja 

v láskavom objatí v tento čas pokoja. 

Prajeme vám krásne Vianoce. 
Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari šťastím jasne ako betlehemská hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, 
ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

Šťastné a veselé Vianoce, úspešný nový rok želá 
Ing. Miroslav Matiaš, starosta obce a pracovníci OcÚ Melčice-Lieskové

Vážení spoluobčania,
o niekoľko dní sa skončí tento kalendárny rok. Je to ob-

dobie, ktoré väčšinou núti ľudí bilancovať a popremýšľať 
o budúcich plánoch a cieľoch. Pokúsim sa o to aj ja.

Tento už takmer odchádzajúci rok poznačila kríza v ob-
lasti príjmov rovnako ako celý svet aj našu obec. Pokles 
bol viac ako 70.000 EUR (2,1 mil. Sk), no aj napriek tomu 
sa nám podarilo dokončiť a skolaudovať rozšírenie obec-
ného vodovodu, plynovodu, verejného osvetlenia a po-
silnenie rozvodov elektrickej energie o novú trafostanicu 
v novej ulici v Tehelni, v ktorej už stoja štyri nové rodinné 

domy. Rovnako boli dokončené dva 14-bytové domy 
s desiatimi garážami a kompletnou prístupovou komuni-
káciou, kde nájde nové bývanie 28 rodín.

Podarilo sa nám odstrániť riziko ukončenia činnosti 
Lekárne v našej obci, ktoré bolo podmienené vyhotovením 
vlastných sociálnych zariadení.

V časti Melčice-Novákovec bola konečne zrekonštruova-
ná stará „kováčňa“ na novú predajňu textilu aj s prístupo-
vou komunikáciou. Zároveň bola uhradená posledná splát-
ka v sume 27.000 EUR (813.400 Sk) spoločnosti STAVRO, 
s. r. o., za rekonštrukciu stavebnín v minulých rokoch.
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Nedajú sa nespomenúť aktivity, ktoré sa nám podarili 
v objekte základnej a materskej školy. Je to predovšetkým 
vybudovanie nového detského ihriska pre predškolákov, 
ktoré spĺňa parametre požadované EÚ a na ktoré nám 
prispela dotáciou vláda SR.

Ďalší problém, ktorý bolo treba operatívne vyriešiť, bolo 
rozšírenie priestorov našej materskej školy o nové učeb-
ne, pretože pôvodná rekonštrukcia bola plánovaná na 30 
detí a dnešný stav je 62. Za uvedené aktivity by som sa 
chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí aktívne pris-
peli svojimi pripomienkami a činnosťou k ich realizácii 
a odosobnili sa od vlastného prospechu a závisti.

Som si vedomý, že je veľa vecí, ktoré sa ešte mohli 
a podľa niektorých mali vykonať, ale to je námet a pod-
net do budúcnosti. Keď už spomínam budúcnosť, treba 
spomenúť, čo by sme chceli realizovať. Je to predovšet-
kým rekonštrukcia budov základnej školy a telocvične 
v hodnote 640.000 EUR (20 mil. Sk) za pomoci nenávrat-
ného finančného príspevku z fondov EÚ. Táto aktivita je 
nanajvýš potrebná, lebo „zostarnutá“ 50-ročná škola po-
trebuje opraviť strechu, fasádu, okná a iné dosluhujúce 
zariadenia. Zároveň by sme za pomoci Úradu vlády chceli 
vybudovať na starom hádzanárskom ihrisku nové – multi-
funkčné s umelou trávou.

Konečne sa zdá, že sa za pomoci pracovníkov TVK po-
darí zabezpečiť prostriedky pre našu obec v hodnote 10 
mil. EUR (300 mil. Sk) na vybudovanie kanalizácie v na-
šom regióne. Chcel by som sa poďakovať všetkým obča-

nom, ktorí pochopili nutnosť výstavby kanalizácie v obci 
a podpísali nájomnú zmluvu a pripomenúť tým, ktorí ju 
nepodpísali, že neubližujú „pánom z Trenčína“, ale sebe 
a susedom tým, že budú za likvidáciu splaškov platiť 3 až 
4-krát viac, ako tí, ktorí budú kanalizáciu využívať. 

Na základe pripomienok občanov chceme zrekonštruovať 
plochu pri pamätníku v Melčiciach a vybudovať bezdrôto-
vý rozhlas a nové osvetlenie v časti Dolina. Samozrejme, 
že ak väčšina občanov vznesie prostredníctvom poslan-
cov nové požiadavky, určite sa nimi budeme zaoberať. 
Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým občanom, ktorí 
pomohli udržiavať poriadok v obci a to hlavne členom jed-
noty dôchodcov. Ďakujem pracovníkom obecného úradu, 
ktorí svedomito plnili úlohy na úseku samosprávy, prene-
seného výkonu štátnej správy a starali sa o majetok 
obce a želania našich občanov.

Koniec kalendárneho roka je aj obdobím Vianoc. Viano-
ce patria k najkrajším sviatkom roka, pre kresťanov zna-
menajú oslavu narodenia Ježiša Krista, pravého človeka 
a pravého Syna Božieho – oslavu tajomstva vtelenia. 

Želám vám, milí občania, príjemné a krásne vianočné 
sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku a pevné zdravie v ro-
dinách. Všetkým prajem, aby sme do roka 2010 vykro-
čili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú 
i nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu, 
nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú po-
moc a porozumenie.

Starosta obce 

VÝDAJE Rozpočet na rok 
2009

EUR

Plán na rok 
2010

EURProgram
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 96 129 142 991
2 INTERNÉ SLUŽBY OBCI (voľby, cudzia údržba...) 9 294 4 673
3 INTERNÉ SLUŽBY (matrika, evidencia obyv,.interná údr.) 39 966 10 336
4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK 8 065 10 500
5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 23 235 24 850
6 KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 5 244 2 965
7 VZDELANIE(ZŠ, MŠ, ŠJ, Školská družina) 434 737 436 140
8 ŠPORT (futbal, korčuľovanie, posilňovňa) 8 298 8 798
9 KULTÚRA (akcie v obci, stretnutia občanov, divadlo...) 5 456 8 945

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT (kosenie, upratovanie...) 9 991 19 128
11 SOCIÁLNE SLUŽBY (opatrovatnie a donáška obedov) 9 958 5 242
12 ADMINISTRATÍVA (obce a úradu) 89 531 89 883

SPOLU 739 913 764 451

PRÍJMY Rozpočet na rok 
2009

EUR

Plán na rok
 2010

EURProgram
1 DAŇOVÉ (od štátu a od občanov) 334 428 308 910
2 NEDAŇOVÉ (poplatky odpad, administratíva) 18 522 22 977
3 TRANSFERY (matrika, prenesený výkon štát.správy, škola) 336 852 315 677
4 FIN. OPERÁCIE 53 111 116 887

SPOLU 742 913 764 451

ČERPANIE OBECNÝCH FINANCIÍ



3

Štatistika obce
Počet obyvateľov obce:
                       Muži     Ženy
Z toho dospelí: 1 286   630        656
    deti:   275    124       151
           1 561    754       807

Narodili sa
Tomáš Repa 
Adam Dovičic 
Jakub Lichner 
Lucia Vendžúrová 
Vanesa Pavlíková 
Helena Anna Letzu 
Natália Kopuncová 
Filip Knupp 
Tereza Mistríková 
Lenka Mistríková 
Natália Mlčúchová  
Andrea Chrenková 
Jakub Šávolt 
Filip Novák 

Opustili nás
Branislav Hurtoň    vo veku 59 rokov
Ing. Štefan Matiáš   vo veku 82 rokov
Ľudmila Masárová  vo veku 86 rokov
Anna Chrenková    vo veku 83 rokov
Peter Adaška    vo veku 62 rokov
Zuzana Borotová    vo veku 93 rokov
Anna Morišová    vo veku 91 rokov
Juraj Miček    vo veku 43 rokov 
Ján Capák    vo veku 82 rokov
Štefan Samák    vo veku 82 rokov 
Pavlína Čaňová    vo veku 80 rokov
Ján Strýček     vo veku 71 rokov                  

Odsťahovali sa
Salézia Pagáčová 
Vladimír Zemek 
Helena Morišová 
Martin Kubeník 
Ing. Janette Kubeníková 
Mgr. art. Lenka Malovecká 
Daniela Kozárcová 
Miroslav Šikuda 
Lýdia Petrášová
Ingrid Okucká 
Enrico Okucký 
Mária Miklášová 
Nicol Miklášová 

Prisťahovali sa
Bc. Peter Jurda        č. 521
Ing. Adriána Jurdová        č. 521
Matúš Hricko        č. 521
Ivana Balážová        č. 521
Ing. Andrea Gulánová       č.   89
Peter Gulán        č.   89
Dušan Kuffner        č. 521 
Anton Bračík        č. 521
Lucia Bračíková        č. 521
Vladimír Dvořák        č. 521
Andrea Dvořáková       č. 521
David Dvořak        č. 521
Bronislava Čerevková       č. 521
Filip Čerevko        č. 521
Naďa Čerevková        č. 521
Radoslav Hrnčár        č. 521
Mária Hrnčárová        č. 521
Simona Pšenková       č.     3
Sabina Pšenková        č.     3
Markus Pšenka        č.     3

Miroslav Zaťko        č. 351
Ing. Urban Vida        č. 530
Ing. Henrieta Lorincová       č. 530
Ondrej Vida        č. 530
Mário Čičmanec        č. 521
Zdenka Langerová       č. 521
Miroslava Sádecká        č. 521
Lenka Kutišová        č. 521
Sabina Kost        č. 521
Ingrid Kopuncová        č. 521
Miroslav Kopunec        č. 521
Mgr. Zuzana Kopuncová       č. 236
Karolína Kopuncová       č. 236
Peter Macháč        č.   10
Štefánia Daňková        č. 180
Emília Chlapíková       č.   94
Michaela Chlapíková       č.   94
Jaroslav Chlapík        č.   94
Jaroslav Chlapík        č.   94
Kristína Chlapíková       č.   94
Vladislav Šebeň        č. 374
Ľubomír Michalík        č. 302
Mariana Michalíková       č. 302
Katarína Kohútová       č. 145
Tomáš Katrinec        č. 316
Dušan Misároš        č.   63
Dušan Ukuš        č. 532
Eva Ukušová        č. 532
Dušan Ukuš        č. 532
Richard Ukuš        č. 532
Silvia Michalcová        č. 409

Jubilanti
Najstarší občania:   
Katarína Dubovská  94 rokov
Ondrej Chrenko  91 rokov
Elena Dubovská  90 rokov

Modlitba za starkú
Matička božia
Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo ti teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú.
Aby dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem. 
Starká je vľúdna.
Má boží pokoj v duši.

blahoželanie 90-Ročnej jubilantke – elene Dubovskej
Všetko môže človek na svete 

zastaviť, ale nikdy sa mu nepodarí 
zastaviť čas. Čas je riekou života. 
Prešli ste jarou a letom svojho živo-
ta. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako 
to chodí odjakživa. Jar a leto ste vy-
plnili prácou, za ktorú Vám úprimne 
ďakujeme. Nuž a jeseň nech Vám 
dožičí svoje plody. Nech je krásna, 
pokojná a slnečná. Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má čas ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
        (Milan Rúfus)

Obec vydala nasledovné rozhodnutia
Stavebné povolenia:            19
Kolaudačné rozhodnutia:            13
Rozhodnutia odstránenia stavby:    2
Rozhodnutia o umiestnení stavby:   1
Rozhodnutie zmeny stavby 
pred dokončením:              2
Povolenie zvláštneho užívania 
miestnej komunikácie, chodníka, 
verejného priestranstva:              6
Ohlásenie drobnej stavby:            21

Manželstvo uzatvorili
Zuzana Holičková, Melčice-Lieskové a Michal Prostinák, Košecké Podhradie

Daniela Matejovičová, Melčice-Lieskové a Martin Kozárec, Chocholná-Velčice

Lýdia Repová Melčice-Lieskové a Bohumil Petráš, Vrbové

Ing. Miroslava Kolarovská, Ivanovce a Juraj Križko, Melčice-Lieskové

Mgr. art. Lenka Kaššovicová, Melčice-Lieskové a PhDr. Mojmír Malovecký, Bratislava

Ing. Stanislava Kolarovská, Ivanovce a Ing. Ivan Staňák, Melčice-Lieskové

RNDr. Michaela Klierová, Melčice-Lieskové a Matúš Lesaj, Nové Mesto n/Váhom

Silvia Kútna, Drietoma a Tomáš Michalec, Melčice-Lieskové
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j KULTÚRNA RUBRIKA t
Február – Fašiangové obdobie sme v našej obci odštar-
tovali detským karnevalom. I toho roku sa v kultúrnom 
dome zhromaždilo veľké množstvo rôznorodých, nápadi-
tých masiek. 

Masky sme vo fašiangovom čase v našej obci mali 
možnosť vidieť ešte raz – pod taktovkou ženskej spevác-
kej skupiny Kolovrátok. Pod ich vedením sme na záver 
veselej fašiangovej zábavy pochovali basu a vstúpili do 
obdobia pôstu.

Máj – S májom je symbolicky späté stavanie májov 
a v  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.

jún – V júni oslavovali svoj deň deti. Spoločne sme sa 
stretli v časti obce Hliník, kde si deti mohli aj vďaka krás-
nemu počasiu zasúťažiť. Najväčší záujem bol samozrej-
me o skákací nafukovací hrad,  o maľovanie na tvárič-
ky a vozenie na koni. Väčších chlapcov najviac lákala 
streľba zo vzduchovky a dievčatá sa tešili živej hudbe 
v podaní skupiny Sunrain. V areáli si príjemne posede-
li aj rodičia, či starí rodičia našich najmenších. Na záver 
boli všetky deti odmenené a pochutnali si na opekaných 
špekáčikoch. Jún je tiež mesiacom rozlúčok – s de-
viatakmi a predškolákmi. S absolventmi ZŠ s MŠ Jána 
Smreka sme sa slávnostne rozlúčili v obradnej sieni OcÚ 
v Melčiciach-Lieskovom a škôlkári mali svoju rozlúčkovú 
slávnosť v materskej škole. 

september – Už dvadsať rokov sa KOLOVRÁTOK neu-
stále krúti a načiera do studnice ľudového umenia. 
20. výročie ženskej speváckej skupiny, ktorá nesie tento 
názov, nie je každodenná udalosť, v živote umeleckého 
kolektívu však znamená veľmi veľa.
Za dvadsať rokov svojej činnosti absolvovali stovky verej-
ných vystúpení, skrývajú sa za nimi stovky hodín stráve-
ných pri nacvičovaní nových piesní a folklórnych pásiem, 
sú to hodiny mravenčej práce, ktoré sú v závere odmene-
né vaším potleskom.
Svojím spevom prinášajú poslucháčom radosť, potešenie 
a dobrú náladu.
Obecný úrad Melčice-Lieskové úprimne týmto ženám 
skladá vďaku a obdiv, lebo svoje srdce, ktoré do piesní 
vkladajú, delia medzi nás všetkých a robia to s radosťou 
a nadšením, za čo im patrí od nás všetkých veľká vďaka.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej obce.
Prajeme im veľa zdravia, rodinnej pohody, porozumenie 
a pokoj. 
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Teší nás, že tradíciou sa pomaly stáva i hodová zába-
va.

október – Mesiac úcty k starším. Aj tento rok sa v kultúr-
nom dome stretli naši starší spoluobčania v hojnom počte 
a spoločne strávili príjemné popoludnie.

november – Je spätý s Pamiatkou zosnulých, a tak sme 
na cintoríne v Lieskovom usporiadali spomienkovú sláv-
nosť ktorá bola venovaná všetkým tým, ktorí už nie sú 
medzi nami.
Naše ženy mohli nájsť inšpiráciu na kurze zdobenia me-
dovníkov, či kurze vianočného aranžovania. 

December – Poslednou akciou tohto roku bola Vianočná 
akadémia, ktorá sa konala v KD a bola spojená s pestrým 
programom, ktorý pre našich občanov pripravili deti ZŠ 
s MŠ Jána Smreka v našej obci.   
Blížiaci sa vianočný čas symbolizuje aj príchod Mikulá-
ša. Už tradične ho húfy detí očakávajú pod rozsvieteným 
vianočným stromčekom v Melčiciach.  Tento rok sa spolu 
s čertom a anjelmi priviezol na konskom záprahu a deti 
potešil sladkou maškrtou. 

Spoločne sa tešíme na atmosféru Vianoc. Prežite ich všetci v zdraví, šťastí a pokoji 
v kruhu svojich najbližších.

Kultúrna komisia 

PRenájom obecných 
PRiEStOROV:
kultúrny dom:           prenajatý 9-krát,
priestory svaDobkY:             35-krát,
priestory novákovca:             19-krát.

Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom oznamuje občanom, 
že žiadosti o odpustenie alebo úľavu z miestneho 

poplatku za komunálny odpad a doklady potrebné k žiadosti 

je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku – na obecný úrad 

do 31. januára 2010.

oznamY obecného úRaDu

V Obecnej knižnici Jána Smreka 
sa nachádza: 

9 454 zaPísaných 
knižných zväzkov 
a v roku 2009 pribudlo 

do knižného fondu 55 nových kníh. 
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Z KRESťANSKéHO žIVOTA

S Ježišom do života
Tak by sme mohli nazvať slávnosť 

1. svätého prijímania. Je to slávnosť, 
na ktorú sa nezabúda. Ježiš po pr-
výkrát vstúpi do srdiečok malých 
detí a stáva sa ich priateľom. Sláv-
nosť 1. svätého prijímania sa konala 
3. mája 2009 vo farskom Kostole sv. 
Petra a Pavla. Deti sa celý rok usi-
lovne pripravovali na príchod Pána 
Ježiša. Zažili pritom veľa radosti, 
učili sa o stvorení sveta, živote Pána 
Ježiša, o modlitbe, ale aj o tom, ako 
máme byť dobrými a učiť tomu aj 
druhých. Aj ich krásne oblečenie 
symbolizovalo čisté srdiečka, ktoré 
ponúkali Ježišovi s túžbou, aby ich 
naplnil svojou láskou. Aj tento rok sa 
pripravujú deti na 1. sväté prijíma-
nie, stretávame sa spolu, modlíme, 
rozprávame a spoločne sa tešíme 
na ten krásny deň, keď aj ony po 
prvýkrát prijmú Telo Pána Ježiša. 
A preto sa modlime za všetky tieto 
deti, aby sa Ježiš stal pre nich tým 
ozajstným priateľom.

V budúcom roku bude v našej 
farnosti slávnosť birmovania, kedy 
chlapci a dievčatá dostanú dary 
Ducha Svätého. Už druhý rok sa 
pripravujeme na túto vzácnu chvíľu. 
Stretávame sa po skupinkách, vy-
svetľujeme si pravdy a učenie Cirk-
vi, ale snažíme sa aj učiť vytvárať si 
osobný vzťah s Bohom. Využili sme 
aj spoločné stretnutie počas víken-
du na fare v Hornej Porube, kde mali 
birmovanci možnosť hlbšie sa stret-
núť s Pánom Ježišom vo sviatosti 
zmierenia, pri sv. omši, v spoločných 
rozhovoroch a aktivitách. Ešte nás 
čaká niekoľko stretnutí do samotnej 
slávnosti, keď Duch Svätý naplní 
srdcia i životy birmovancov všetkými 
svojimi darmi. Pridajme sa k modlit-
bám za nich aj za ich rodiny.

Ďalšie aktivity:
*

Snažíme sa aj o vytvorenie det-
ského a mládežníckeho spevokolu. 
Tieto stretnutia sú ešte len na začiat-
ku, je potrebných veľa modlitieb, 
aby sa rozvíjali.

*

Detská svätá omša – slávime ju 
každý piatok za účasti detí, ktoré 
vytvárajú pekné spoločenstvo, do 
ktorého vstupuje Ježiš. Deti si za-
spievajú, živo sa zapájajú do kázne, 
vypočujú si slová povzbudenia, prí-
behy, ale hlavne, stretnú sa s Pánom 
Ježišom v Eucharistii. Pozývame aj 
ďalšie deti, aby sa k nám pridali.

    *
V utorok býva stretnutie mamičiek, 

ktoré sú na materskej dovolenke. Táto 
aktivita sa stala obľúbenou. Deti majú 
možnosť spolu sa zahrať a mamičky 
sa spolu modlia, rozprávajú o no-
vých zážitkoch, ale často aj hľadajú 
pomoc pri riešení problémov vo svia-
tosti zmierenia a spoločným rozho-
vorom s kňazom. Pozývame aj ďalšie 
mamičky s deťmi. Príďte medzi nás, 
tešíme sa na stretnutie aj s vami.

*
Odpust – toto slovíčko sa akosi vy-
tratilo, čo je škoda, pretože lepšie vy-
stihuje pravý zmysel slávností, ktoré 
sa u nás oslavujú ako hody. Odpust 
znamená predovšetkým duchovné 
hody, kedy môžeme získať veľa  Bo-
žích milostí. Intenzívnejšie si uvedo-
mujeme a zažívame Božiu lásku 
a Jeho prítomnosť, zároveň sa spá-
jajú s odpustením trestov za hriechy, 
ktoré sme spáchali. Čo znamenajú 
hody? Každý si predstaví zábavu, 
kolotoče, stánky, vystúpenia, jedlo, 
pitie a pod. Ale je toto skutočný vý-
znam hodov? Hody sa oslavujú pri 
príležitosti sviatku svätých, ktorým 
je zasvätený príslušný kostol, alebo 
na výročie posviacky kostola. K ho-
dovej slávnosti patrí predovšetkým 
slávnostná svätá omša, venovaná 
spomienke na týchto svätých, poďa-
kovanie Pánu Bohu za nich a prosba 
o orodovanie za farnosť.

*
A takto sme oslávili hody aj v na-

šej farnosti. Potom nasledovalo 
vystúpenie detí z detského súboru 
Vretienko a nechýbalo ani pohos-
tenie koláčmi, chlebíčkami a inými 
dobrotami. Takéto milé oslavy sme 
mali vo farnosti:
7. 6. 2009 v Melčiciach – pri príleži-
tosti sviatku Najsvätejšej Trojice.

29. 6. 2009 vo farskom kostole 
v Adamovských Kochanovciach na 
sviatok sv. Petra a Pavla.

Slávnosti boli veľmi pekné, ľudia 
načerpali na sv. omšiach veľa sily 
a Božieho požehnania, pokoj do svo-
jich sŕdc, ktorý nám tak veľmi chýba.

Výlet na Velehrad
Autobus s veriacimi sa 4. 7. 2009  

vybral na návštevu starobylého 
Velehradu. Zúčastnili sme sa na 
svätej omši, vypočuli sme si odborný 
výklad o bazilike, ktorú sme si aj 
poprezerali.

Rok na dlani
2. august 2009 – deň, na ktorý sa 

deti našej farnosti veľmi tešili. Začí-
nal sa totiž detský letný tábor v Hor-
nej Porube – v malej dedinke pod 
vrchom Vápeč.

Čo sme prežili? – „Rok na dlani“. 
Každý deň sme spoločne slávili jed-
no liturgické obdobie. Začali sme 
adventom. Počas dňa sme vyrábali 
adventné vence, ktoré boli cez svä-
tú omšu aj posvätené. Večer čakalo 
na deti veľké prekvapenie – prišiel 
svätý Mikuláš v sprievode krásneho 
anjela. Nechýbal ani čert s vrecom 
pre neposlušné deti. 

Po advente sme slávili najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce. Celý deň 
nás sprevádzala typická vianočná 
nálada – pripravovali sme si darčeky, 
zdobili vianočný stromček, spievali 
koledy. Večer sme mali štedrú ve-
čeru so všetkými tradičnými zvykmi 
(oblátky s medom, kapustnicu, rybu, 
krájanie jabĺčok...). Vianočný deň 
zakončila polnočná svätá omša, po 
ktorej sme si rozdali darčeky. V stre-
du sme sa dozvedeli niečo o pôste a 
absolvovali sme aj krížovú cestu – tá 
viedla z nášho dočasného domova k 
obrazu Božieho milosrdenstva. Ces-
tou sme spievali, čítali o jednotlivých 
zastaveniach a premýšľali nad tým, 
čo všetko pre nás Ježiš urobil. 

Ďalší deň sme slávili Veľkú noc 
– v kostole sme sa zúčastnili veľko-
nočných obradov a modlili sme sa 
aj pri Božom hrobe. Popoludní sme 
zdobili kraslice a večer opekali chut-
né špekáčiky. 

Piatok bol venovaný obdobiu po-
čas roka. V tento deň sme všetci 

boh žehná život v našej farnosti adamovské kochanovce
tento rok bol pestrý na zaujímavosti a rôzne aktivity
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absolvovali výstup na vrch Vápeč. 
Hoci si spočiatku niektorí mysleli, že 
to nezvládnu, opak bol pravdou. Do-
kázali to aj tí najmenší a boli na seba 
právom hrdí. Piatok sme zakončili 
poriadnou diskotékou. Posledný 
deň tábora sa každý dozvedel niečo 
o svojom patrónovi.

Samozrejme, že počas celého 
týždňa deti súťažili v rôznych discip-
línach – vedomostných aj pohybo-
vých, zahrali sa rôzne hry, učili sa 
spievať aj tancovať. Ani jeden deň 
nechýbali smiech a dobrá nálada. 
Všetci odchádzali domov plní zá-
žitkov, na ktoré ešte aj dnes určite 
spomínajú.

Poďakovanie za úrodu
Slávnostnou svätou omšou sme za-

čali poďakovanie Pánu Bohu za tohto-
ročnú úrodu, za všetky dary, ktoré nám 
dáva. Obidva kostoly boli vyzdobené 
plodmi zo záhrad. Deti, mladí ľudia, 
ale aj dospelí vytvárali pekné obrazy a 
aranžmány. Všetci mali v srdciach vel-
kú radosť a vďačnosť voči Pánu Bohu 
za všetko, čo nám požehnal. Ďakuje-
me Ti, drahý Nebeský Otec.

*
V novembri sme si pripomenuli 

Sviatok všetkých svätých. Pri príle-
žitosti spomienky na všetkých ver-
ných zosnulých bola svätá omša na 
cintoríne v Ivanovciach, ktorou sme 
prosili milosrdného Pána Boha, aby 

ich prijal do svojho pokoja, lásky 
a radosti. Aj na iných cintorínoch sa 
konali pobožnosti za duše zomre-
lých. Pamätajme na nich vo svojich 
modlitbách aj naďalej.

*
Teraz sa pripravujeme na najkrajšie 

sviatky v roku – na narodenie Ježiška. 
Deti sa ako každý rok zapoja do Dobrej 
Noviny a budú prichádzať do domác-
ností, aby ohlasovali narodenie Spa-
siteľa. Peniaze, ktoré dostanú, pošle-
me chudobným deťom do Afriky. Deti 
i rodiny prežijú pekné chvíle a aspoň 
sčasti pomôžu zmierniť hlad a zlepšiť 
podmienky týchto detí. Srdečné Pán 
Boh zaplať všetkým dobrodincom.

V krátkosti sme vás oboznámili 
s prácou v našej farnosti. Veľmi radi 
privítame ďalších ochotných ľudí, 
mládež a deti -- pretože pracovi-
tých rúk a dobrých nápadov nie je 
nikdy dosť. Tešíme sa na spoluprá-
cu s vami a zároveň ďakujeme za 
akúkoľvek podporu a modlitby.

S príchodom Vianoc vám želám 
a vyprosujem veľa Božích milostí, 
nech sa malý Ježiško narodí aj vo va-
šich srdciach. Ak ho prijmete, naplní 
vás svojím pokojom, láskou a rados-
ťou. Želám vám, aby ste stále okolo 
seba cítili anjela hrejivého tepla a aby ste 
sa pre druhých stali anjelom, ktorý vyža-
ruje teplo a druhým zahrieva srdcia.

Kňaz Jozef Sudor

V množstve slov a myšlienok 
iných ľudí, ktoré prešli nielen mojimi 
ušami, mi v mysli zostali i tieto slo-
vá: „Počas sviatkov sa ľudia zame-
riavajú na to, čo chcú a nie na to, 
čo majú.“ Pozornému čitateľovi iste 
neunikne tento vnútorný rozpor. 
O reklame, ktorá nás zvádza kúpiť 
si možno i nepotrebnú vec a hroma-
diť množstvo toho, čo musíme mať, 

sa už veľa napísalo. Skutočnosť je 
vraj taká, že jej vplyvu podliehame 
i vtedy, keď si to neuvedomujeme 
a podvedome do nákupného košíka 
dávame veci, ktoré nám predtým 
ponúkali v reklame. V čase pred svia-
tkami sa množstvo kupujúcich zvy-
šuje. Ľudia sa zameriavajú  na to čo 
chcú. Malé  deti v súvislosti  so sviat-
kami nevravia takmer o ničom inom 

RozPis služieb božích:
24. 12. 2009 – Štedrý večer: 17.00 h
25. 12. 2009 – 1. slávnosť Vianočná: slávnostné služby Božie o 8.30 h 
(Večera Pánova bude prisluhovaná po službách Božích) 
26. 12. 2009 – 2. slávnosť Vianočná: slávnostné služby Božie o 8.30 h 
(Večera Pánova bude prisluhovaná po službách Božích) 
27. 12. 2009 – Nedeľa po Vianociach: služby Božie o 8.30 h
31. 12. 2009 – Silvester – záver občianskeho roka: služby Božie o 17.00 h
1. 1. 2010 – Nový rok: slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o 8.30 h 
3. 1. 2010 – Nedeľa po Novom roku: služby Božie o 8.30 h
6. 1. 2010 – Zjavenie Krista Pána mudrcom: slávnostné služby Božie 
s Večerou Pánovou o 8.30 h

ako o veciach, hračkách, darčekoch, 
ktoré chcú.  Každý z nás môže uro-
biť malý pokus a trebárs i písaním 
na papier porovnať množstvo toho, 
čo chceme a čo máme. Ak budeme 
svedomití, zistíme, že máme veľmi 
veľa. Popri veciach ako je zdravie, 
rodina, pokoj, mier, dom, možnosť 
kúpiť si napríklad i tieto noviny a pre-
čítať si ich sme i nesmierne milova-
ní. Boh nás miluje svojou večnou 
a nádhernou láskou. Príchod Božie-
ho Syna na svet je toho neklamným 
dôkazom. Možno máte v pláne pre-
kvapiť svojich blízkych tým, čo chcú. 
Skúste im darovať i to, čo už máte. 
Darujte im kus z tej lásky, ktorou ste 
milovaní. Nemajte strach. Neubudne 
z nej. Práve naopak. Tým, že lásku 
darujete, získate viac, ako ste dali. 

Požehnané prežitie vianočných 
sviatkov a veľa Božieho požehnania 
v novom roku vám v mene svojom 
i v mene Cirkevného zboru Evanje-
lickej cirkvi a. v. na Slovensku v Ada-
movských Kochanovciach praje

Ján Ochodnický, zborový farár 

to čo máme a čo chceme
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SPOZA   ŠKOLSKEJ   BRÁNY

To všetko sú hodnoty, ktoré zna-
menajú  veľa aj pre našu veľkú ro-
dinu školákov. Sú symbolické pre 
každého, bez rozdielu viery, národ-
nosti, či príslušnosti k niektorej 
z ľudských rás. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sa dni napĺňali spokoj-
nosťou, ľudskou spolupatričnosťou, 
osobným uplatnením, dosahovaním 
vytýčených cieľov. 

Vianoce sa stretávajú s koncom 
kalendárneho roka. Aj keď pre nás 
školákov býva koniec toho školského 
roka typickejší pre bilancovanie 
výsledkov našej práce, pokúsim 
sa zhrnúť aspoň tie najvýraznejšie 
úspechy roka 2009.

Sme hrdí, že do roku 2009 sme 
vstupovali už s novým názvom – 
škola Jána Smreka. Získali sme 
čestný názov, udeľovaný školám, 
ktoré dosahujú výborné výsledky. 
Začiatok sa niesol v hrdosti na tento 
úspech. Nenechali sme si ho pokaziť 
ani nedostatkami pri zavádzaní 
nového reformného systému v škol-
stve. Pracovali sme na školskom 
vzdelávacom programe, ktorý nesie 
názov SMREK. Zamerali sme sa 
v ňom na čitateľskú gramotnosť, 
jazykovú, matematickú a informačnú 
gramotnosť, environmentálnu a re-
gionálnu výchovu. Pripojili sa k nám 
aj materská škola so vzdelávacím 
programom Putovanie chrobáčikov 
a deti v ŠKD s výchovným pro-
gramom Smrekáčik.

Nezostali sme spať na vavrínoch. 
Naši učitelia pripravovali žiakov na 
rôzne súťaže, či olympiády. Mnohé 
z nich sme zavŕšili úspešne. 

Najvýraznejší úspech nám 
priniesol Ján Deván, ktorý zvíťazil 
v celoslovenskom kole biologickej 
olympiády. Alžbeta Devánová sa v tej istej 
olympiáde prepracovala do krajského 
kola, kde skončila na 4. mieste. 

Ďalej spomeniem 3. miesto 
v okresnom kole matematickej 
olympiády – Boris Miloš Beňka, 
1. miesto v okresnom kole 
olympiády z geografie a postup 
do krajského kola – Ján Deván, 2. 
miesto v okresnom kole anglického 
jazyka – Kristína Knuppová, ktorá 

získala aj 3. miesto v recitácii 
povestí Šaliansky Maťko. V tvorbe 
poézie a prózy Píšem, píšeš, píšete 
najvýraznejšie uspeli Patrícia Žácka 
1. miesto, Nikola Ondrejičková 2. 
miesto a kolektív žiakov vtedy 7. B 
zvíťazil s cyklom básní Pocta Jánovi 
Smrekovi. 

V športových súťažiach sme 
v okresnom kole uspeli vo florbale 
mladších žiakov, kde sme získali 
2. miesto a starší žiaci 3. miesto. Na 
bicykli bezpečne 3. miesto..... 

Nezaháľame ani v úvode nového 
školského roka. Zaznamenali sme 
úspech v okresnom kole olympiády 
zo slovenského jazyka, kde skončila 
Barbora Mizeráková na 4. mieste. 
Absolvovali sme už zopár športo-
vých súťaží, ktoré majú za sebou 
základné kolá. 

Ani najmenší školáci sa nedali 
zahanbiť. Spolu s pani učiteľkami sa 
zapojili do projektov Rozprávkový 
hrad, kde skončili na 1. mieste a Daj 
si vodu z vodovodu, kde obsadili 
2. miesto a získali finančný grant na 
nákup pomôcok.

Naša škola poskytuje bohatú 
krúžkovú činnosť, v ktorej môžu žiaci 
rozvíjať svoj talent, či už v športovej, 
umeleckej, alebo vzdelávacej oblas-
ti. Zúčastňovali sme sa a aj sme 
pripravovali mnohé aktivity, ktoré 
obohacovali poznanie, telesnú zdat-
nosť, vzťah k umeniu našich detí 
a žiakov. Spomeniem aspoň zopár 
z nich: Okresné kolo v prednese 
poézie a prózy, Halový turnaj vo 
futbale, Hľadajme múdrosť v starých 
knihách, Týždeň zdravia, Deň Zeme, 
Deň matiek, Čítajme s Osmijankom, 
Týždeň hlasného čítania, Veľkí číta-
jú malým, Lyžiarsky výcvik, Deň 
detí, Rozlúčka s predškolákmi a de-
viatakmi, Deň jablka, Halloween, 
Vianočná burza, Voňavé Vianoce, 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 
získania čestného názvu spojená 
s oslavami 110. výročia narodenia 
Jána Smreka a mnohé ďalšie. 

Navštívili sme rôzne divadelné 
či hudobné predstavenia, pripravili 
sme projekty, ktoré žiaci predstavili 
v rámci vyučovania, zúčastnili 

sme sa mnohých besied na 
tému zneužívania moci, šikany, 
protidrogovej tematiky. V škole 
začal pracovať Žiacky parlament 
a niekoľko rokov deti pod vedením 
pedagógov pripravujú kvalitný ča-
sopis Úsmev, ktorý vlani získal 
1. miesto v striebornom pásme. 

Jún sa niesol v znamení MDD, 
ale najmä šťastných úsmevov na 
tvárach najmenších, pre ktorých sme 
za prítomnosti predstaviteľov obce 
a pani poslankyne Ing. Košútovej 
otvárali nové detské ihrisko.

Nezaháľali ani učitelia. Úspešne 
sme v júni ukončili vzdelávací 
program Škola, ktorej to myslí. Zapojili 
sme sa do projektov vyhlasovaných 
Ministerstvom školstva SR a po-
darilo sa nám získať finančný 
grant na vybudovanie jazykového 
laboratória, ktoré sme slávnostne 
otvorili v novembri. Pomocou neho 
využívame nové metódy a programy 
na výučbu cudzích jazykov – 
anglického, nemeckého, ruského 
a v ponuke máme aj francúzsky jazyk.

Do konca školského roka je pred 
nami ešte veľa úloh. Čaká nás zápis 
detí do 1. ročníka, do materskej ško-
ly, Testovanie 9, lyžiarsky, plavecký 
výcvik, Halový turnaj a všetky tradič-
né, už spomínané aktivity.

Tie najkrajšie nás čakajú už o pár 
dní. Pripravujeme tvorivé dielne 
so spomienkou na Jána Smreka, 
Vianočný jarmok a Vianočnú sláv-
nostnú akadémiu.

Vianočné sviatky sú časom radosti, 
zázrakov a prianí. Nezabúdajme 
však na ich pravý zmysel. Majme 
to na pamäti stále, nielen počas 
Vianoc. V dušiach nech sa nám 
rozhostí krásny pocit, na stole nech 
zavonia kapustnica. 

V mene všetkých detí, žiakov 
i zamestnancov vám prajme veľa 
zdravia, spokojnosti, pohody a Božieho 
požehnania. Nech sú nastávajúce, 
nielen vianočné dni, naplnené spolu-
patričnosťou človeka k človeku. 

Mgr. Katarína Remencová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Smreka

Blíži sa čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby 
sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce sú obdobím, keď sa každý 
snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. 
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Milí občania obce Melčice-Lieskové,
keď ma požiadali o príspevok do vášho nového časopisu, 

ako prvé ma napadlo písať o vyslovene medicínskych pro-
blematikách. Ale napokon – veď je tu predvianočný čas, tak 
prečo nie trošku ľahšia téma: zdravie a vianočné sviatky. 

Skúsme sa spolu zamyslieť, ako sa staráme o naše 
zdravie aj počas Vianoc. Veľa z nás má o vianočných svi-
atkoch predstavu hojnosti vo forme nadmerného konzumu 
všetkého, čo popiera predstavu racionálneho stravovania. 

Ale veď Vianoce sú časom spokojnosti a veselosti 
v kruhu blízkych a práve naše nie celkom správne pred-
stavy o stravovaní počas sviatočných dní nám môžu 
spôsobiť celú paletu zdravotných problémov, ktoré nás 
určite neurobia spokojných a šťastných. 

A napokon môže prísť aj to najhoršie – komplikované 
prípady porušenia racionálneho stravovania sa neraz 
končia na mieste, kde už nie je okruh našej rodiny, ale 
len chladné nemocničné izby.

Preto práve teraz je čas rozmyslieť si, ako upravíme 
sviatočný jedálny lístok. Veď stačí tak málo, aby sme 
zachovali hojnosť a štedrosť Vianoc a nespôsobili si 
problémy s trávením, vysokým krvným tlakom či krvnými 
tukmi... 

Skúsme nahradiť nezdravé potraviny zdravými a urči-
te aj chutnejšími – prečo neskúsiť menej sladkostí a viac 
orieškov, sušeného či čerstvého ovocia...

Do šalátu pridajme radšej nízkotučnú majonézu, jogurt,  
či viac čerstvej zeleniny. Vianočné pokrmy netreba za 
každú cenu jesť len vo vyprážanom či údenom stave, vo 
výbere mäsa môžeme uprednostniť ryby, biele mäso... 

Sladké a perlivé nápoje sa predsa ľahko vymenia za 
príjemné chvíle pri voňavom čaji, nemyslíte? 

A na záver – aká by to bola vianočná pohoda bez 
zdravej prechádzky po našom okolí, po vŕzgajúcom 
snehu či nádherne osvetlenom okolí...

 MUDr. Adriana Orechovská

zDRavotné stReDisko melčice-lieskové

Do diaľky sa oknom díva.
O čom malý Janko sníva?
Sadnúť na voz, vziať opraty!
V chotári sa on nestratí.

Hijó, kone, dínom-dánom
ako panský kočiš s pánom!
Slamu aj stoh ďateliny 
ja zaveziem do dediny.
Aj vás milé starké tetky
doveziem domov všetky.

Školská taška v kúte čaká 
na Janíčka, nášho žiaka.
Kamarátka, Iva malá, 
spoza plota večer volá:

Rýchlo, Janko, k mojej mame!
Smotanový posúch máme.
Pošli naše susedky
na klebety, na priadky.
Budeš počuť reči mnohé
o bosorkách o mátohe.

Školská taška v kúte leží.
Malý školák k Ive beží.
Až mu z toho horia líca!
Ej, ej, chlapče! V škole čaká trstenica!

Žiaci 7. B triedy

Povedz, chlapče, bolo dobre, keď si bol malý?
 A ľahšiu otázku by ste nemali?
Však si rád do školičky chodil?
 Nie, radšej som sa po potoku brodil.

Pocta jánovi smRekovi

A učiteľ? Aký že bol, aký?
 Viete, raz taký, raz onaký.
Bolo ťažké odísť z rodnej dediny?
 Ťažké, veď musel som sa vzdať svojej rodiny!
Prezraď, ako bolo v Modre?
 Ach, bolo zle i dobre.
Našla sa tam dáka dobrá duša?
 Pán učiteľ. Neprekážalo mi, že ma denne skúša.
V dospelosti písal si aj básne.
 Pri písaní bolo mi tak krásne!
V Prahe ženu si si našiel. Šárku? Katku?
 Blanku. Pripomína mi moju drahú matku.
No domovom sa ti stala Bratislava.
 Tam ťažkosti ma stretli, no aj sláva.
Vieš, že dodnes v školách tvoje básne detičky sa učia?
 Panebože a to učitelia stále deti mučia?

Žiaci 7. B triedy

Vítame ťa, Janko v Modre!
 Mne bolo aj doma dobre.
Viem, musel si odísť z vašej dediny...
 Najhoršie je, že ma odlúčili od mojej rodiny.
Vieš, ale Modra – to je slávne mesto!
 Nech! Radšej by som videl mamu, ako miesi cesto.
Nesmúť, tu zas máme vinohrady.
 A u nás sa zas v jeseni v každom dome lekvár varí.
Večer zájdi do kuchyne, bude kaša sladká.
 Tú najlepšiu na svete varila mi moja matka!
Och, chlapče, s tebou bude ťažká reč!
 Netráp sa! Ja utečiem z Modry preč.
Nikam nechoď! Pomôže ti učiteľ aj kamaráti. Ver mi, 
Janko, aj k tebe sa onedlho šťastie vráti.

Žiaci 7. B triedy

Žiaci 7. B triedy v školskom roku 2008/2009 získali za básne venované Jánovi Smrekovi v krajskom kole literárnej 
súťaže žiakov ZŠ Píšem, píšeš, píšem... osobitné ocenenie v II. kategórii – próza.

vianočné priania
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.
Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
zo srdca prajem ti prekrásne Vianoce.

Nech vianočný zvonček ti šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení.
Tak krásne ako sa hviezda ligoce,
nádherné a tajomné ti prajem Vianoce...

Na okno nám mrázik kreslí,
Vianoce k nám pokoj vniesli.
Pod stromčekom darček malý,
nech vám úsmev stále žiari.

T T T T T T TT T T T T T T
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Pred Vianocami 2008 nás hlboko zasiahla správa o ná-
hlej smrti dlhoročného funkcionára TJ Družstevník a veľmi 
dobrého priateľa Ing. Jindřicha Klíra. V jeho osobe stratila 
obec aj TJ obetavého a zanieteného človeka, ochotného 
pomôcť za každých okolností. Česť jeho pamiatke.

Družstvo dospelých po zimnej príprave pod vedením 
hrajúceho trénera pána Rastislava Horňáka bolo odhodla-
né odčiniť nepresvedčivé výsledky z jesennej časti a spra-
viť všetko pre záchranu mužstva v súťaži. Napriek veľkej 
snahe a nepriazni športovej šťasteny sa zámer nepoda-
rilo naplniť a po 32 rokoch účasti v súťaži majstrovstiev 
oblasti mužstvo zostúpilo do II. triedy SEVER.

Dorast v priebehu jarnej časti súťaže vinou nezodpo-
vedného prístupu niektorých jednotlivcov nedosahoval 
predpokladané výsledky a v závere súťaže sa zachránili 
v súťaži majstrovstiev oblasti.

Žiaci pre nedostatočný záujem mladých o futbal sa  
počas celého ročníka pohybovali na konci tabuľky. Po 
odhlásení mužstva Teplíc nakoniec ostali v súťaži maj-
strovstiev oblasti. 

Po ukončení ročníka sa dlhoroční funkcionári TJ Druž-
stevník rozhodli ukončiť svoje pôsobenie a dať príležitosť 
novým funkcionárom. V mene nového výboru a priaz-
nivcov futbalu v obci by sme sa chceli poďakovať za ich 
dlhoročné pôsobenie v TJ Družstevník a prajeme im veľa 
šťastia, úspechov v ich osobnom živote.

Zmeny vo výbore priniesli aj zmenu názvu klubu na 
FUTBAL – FK Melčice-Lieskové. Zloženie výboru: pred-
seda Marián Spaček, tajomník Ľuboš Hanták, členovia 
výboru Igor Kotásek, Branislav Bebjak, Pavol Kozic, Mi-
lan Kostelanský, Viliam Beták, Vladimír Vrábel, Milan De-
dík a Miroslav Staňák.

Pred letnou prípravou nastali v mužstve dospelých 
zmeny. Na poste trénera je Miroslav Staňák, asistent tré-
nera – Marián Spaček, vedúci mužstva – Milan Kostelan-
ský. Mužstvo sa i po určitom oslabení pohybovalo v stre-
de tabuľky aj z dôvodu zranení opôr mužstva p. Motyku, 
Uhlárika a odchodu niektorých hráčov na hosťovanie. 

Jesennú časť ukončilo mužstvo na šiestom mieste. Veríme, 
že v jarnej časti bude dosahovať lepšie výsledky. 

V mužstve dorastu boli nasledovné zmeny: tréner – 
Branislav Bebjak, asistenti trénera – Ľuboš Hanták, Viliam 
Beták, vedúci mužstva – Igor Kotásek. Po výbornom vstu-
pe do sezóny a víťazných zápasoch prišlo uspokojenie 
a nasledovali nevyrovnané výkony. Jesennú časť ukonči-
lo mužstvo na ôsmom mieste. 

V žiackom mužstve vystriedal na poste trénera p. Ra-
šiča p. Vrábel a asistentom trénera sa stal p. Žiška. Po 
odchode šiestich hráčov z mužstva po dovŕšení vekovej 
hranice nastali problémy s doplnením nových hráčov pre 
nezáujem o futbal. Po určitých opatreniach sa mužstvo 
v rámci možností skonsolidovalo a pre malý vekový 
priemer zabojovalo a skončilo na trinástom mieste. 

FK v spolupráci so Základnou školou Melčice-Lieskové 
vedie futbalový krúžok – prípravku žiakov pod vedením 
Milana Dedíka, Mariána Spačka, Vladimíra Vrábla a Mar-
tina Lichnera, ktorí vštepujú chlapcom základy futbalu 
a disciplíny. 

Pred začiatkom zápasu s mužstvom Drietomy sme 
poďakovali dlhoročnému hráčovi a trénerovi Rastislavo-
vi Horňákovi za pôsobenie v našom mužstve. Do ďalšej 
činnosti v oblasti futbalu mu prajeme zdravie, šťastie, ako 
aj rodinnú pohodu. 

V rámci možností FK sa vykonávajú udržiavacie práce 
v areáli futbalového ihriska a v jeho okolí, vďaka za to 
patrí hlavne hospodárovi Filipovi Birásovi a ostatným za-
nietencom, ktorí sa prác zúčastňujú. 

Naše poďakovanie patrí obecnému úradu, poľnohos-
podárskemu družstvu a ostatným sponzorom, ktorí pod-
porujú činnosť FK. 

Do nasledujúceho roku by sme si priali, aby jednotlivé 
mužstvá dosahovali lepšie výsledky v súťažiach a nimi 
potešili priaznivcov futbalu. 

Naším cieľom je i naďalej pripravovať podmienky pre rozvoj 
športu v obci. Prijmeme každú dobrú radu i úprimnú pomoc. 

Za výbor FK Marián Spaček

vo futbalovom družstve Futbal – Fk melčice-lieskové hodnotili rok 2009
ŠPORT

obecný úRaD melčice-lieskové Pozýva vŠetkých záujemcov o koRčuľovanie bez RozDielu veku 
na zimný ŠtaDión maRiána GáboRíka mG Rink v tRenčíne.

RozPis koRčuľovania PRe sezónu 2009/2010
november December január Február marec
8. 11. 2009 6. 12. 2009 3. 1. 2010 14. 2. 2010 14. 3. 2010

22. 11. 2009 20. 12. 2009 17. 1. 2010 28. 2. 210 28. 3. 2010
31. 1. 2010

oDchoD autobusu je uRčený 
nasleDovne:

zastávka čas
Melčice 14.12

Melčice-Lieskové 14.14
Melčice-Lieskové ZŠ 14.15

bezPlatný inteRnet
v obecnej knižnici jána smReka

počas otváracej doby knižnice v stredu: 15.00 – 17.30 h
Za poskytnutie počítača a bezplatné pripojenie na internet 
ďakujeme OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU MELČICE - NET
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