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Obec MelèiceLieskové

 Obecný úrad, 91305 MelèiceLieskové  è. 119

 032/6490298, 6490201, 90222

starosta@melcicelieskove.sk

obec@melcicelieskove.sk

matrika@melcicelieskove.sk

kultura@melcicelieskove.sk

www.melcicelieskove.sk

 311766

 2021079742

 právnická osoba

 Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom è. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskor�ích zmien a doplnkov a Ústavou SR

  2158 ha

    1587

       z toho poèet mu�ov :      777

                             poèet �ien     :      810

Identifikaèné údaje
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Prvá písomná zmienka o obci
Do  písanej  histórie  sa  prvýkrát

Melèice dostávajú a� na konci 14.

storoèia. V listine z roku 1398, ktorou

krá¾ �igmund Luxemburský daroval

Beckovské  panstvo  Ctiborovi  zo

Ctiboríc sa uvádzajú popri ostatných

okolitých  obciach  pod  názvom

�Myliche�.

Obec Zemianske Lieskové sa naopak

nespomína ani v jednej krá¾ovskej

donácii, preto�e bola od poèiatku

vyòatá z rozsiahleho komplexu hradu

Beckov.  Ako  majetok  rodiny

Slopnianskej (pod¾a dediny Slopná

pri  Pova�skej  Bystrici)  sa  v

písomných prameòoch objavuje a� v

roku 1478. Èasto menila majite¾ov � v

roku  1496  dostal  obec  od  rodiny

Slopnianskej Osvald Rozvadský z

Malých Stankoviec, svoje diely mali v

obci pí�ucej sa ako Nemeslieszko,

alebo  Leskowe  nobilium  aj

�ambokrétyovci.  Susedné  Malé

�abokreky (Samokregh, Sabokrek,

Vágzsambokrét), boli ich dedièným

majetkom,  naposledy  ich  vlastnil

barón Július Szálavský, tajný radca, a

koncom  19.  storoèia  trenèiansky

�upan.
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Neskororenesanèný  rímsko

katolícky  kostol  Najsvätej�ej

Trojice  je  zaiste  star�í,  ako

ukazuje letopoèet 1611, vytesaný

na  zárubni  zobráène  v  jeho

blízkosti.  V  interiéri  kostola,  v

pravej  èasti  presbytéria  je

historicky a umelecky cenný epitaf

Martina Melèického z roku 1652 s

erbom v oválnej kartu�i. V kostole

sa  nachádza  i  krypta  rodiny

Melèických.

V  strede  obce  stojí  dnes  u�

prestavaná kaplnka Najsvätej�ej

Trojice z 19.storoèia. Na cintoríne

sú hodnotné náhrobníky  rodín

Melèických,  Nedeckých,

Kubicovcov z 19.storoèia.

Na  silnú  komunitu  �idovskej

nábo�enskej  obce  poukazuje

synagóga.  Pôvodne  honosná

budova  s  bohato  èleneným

prieèelím bola po 2. svetovej vojne

prestavaná  a  ako  stavebno

Najväè�ie pamätihodnosti v obci

kultúrna pamiatka znehodnotená.

Dnes slú�i ako výrobná prevádzka

súkromnej firmy.

Na star�ích základoch zemianskej

kúrie bol postavený barokovo

klasicistický  ka�tie¾  rodiny

Silvayovcov, dnes zrenonovaný

do  pôvodnej  podoby.  Jeho

súèas�ou bol rozsiahly anglický

park, tiahnuci sa pozdl� hlavnej

cesty  do  Melèíc.  Dnes  slú�i

rímskokaatolíckemu �enskému

rádu.

Ka�tie¾  �ambokrìtyovcov  v

bývalých Malých �abokrekoch,

dnes  v  èasti  Lieskové,  je

dvojkrídlová neskoroklasicistická

budova z polovice 19.storoèia.

Mjitelia  ju  predali  zaèiatkom

20.storoèia  Júliusovi

Szálavskému,  trnèianskemu

�upanovi. Dnes slú�i ako �kolská

jedáleò a dru�ina.

Na  Sala�i  v  Zemianskom

Lieskovom stojí rodinná hrobka

rodiny Silvayovcov, postavená

koncom 19.storoèia. Koncom 20.

storoèia bola zre�taurovaná..

Zub  èasu  poznaèil    i  kúriu  rodiny

Nedeckých a Ostrolúckych.
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Súkromným úèite¾om u Silvayovcov bol v roku 1712 Ján Turzo z Nosíc, vzdelaný

jahykovedec,  poet  a  spolupracovník  Mateja  Bela.  V  roku  1713  pôsobil  u

�ambokrétyovcov.

V Melèiciach sa narodil v roku 1821 Augustín Florián Balogh, rímskokatolícky

kòaz, zaoberajúci sa cirkevnými dejinami.

Zomrel tu v roku 1909 Pavol Peter Roy � evanjelický kòaz, bibliograf.

V rokoch 1658 � 1664 pôsobil v obci Ján Hadík /Hadikius/, významný evanjelciký

kòaz, publicista, historik, slovenský národný budite¾.

16.12.1898 sa v Zemianskom Lieskovom narodil básnik, spisovate¾, publicista,

v�estranne nadaný leterát Ján Èietek  Smrek. Jeho predchodcovia Èietekovci

sa spomínajú v Melèiciach u� v roku 1732. V roku 1998 � pri 100 výroèí jeho

narodenia bol v MelèiciachLieskovom tomuto národnému budite¾ovi odhalený

pamätník a sprístupnená pamätná izba

Významní rodáci a obèania
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Zaujímavosti z histórie a súèasnosti obce
Obec MelèiceLieskové le�í v údolí stredného Pova�ia v

pohrí  Bielych  Karpát  na  pravej  strane  Váhu  medzi

Trenèínom a  Novým Mestom nad Váhom. Od Trenèína

je vzdialená asi 14 km a od Nového Mesta nad Váhom

asi 10 km.

Teraj�ia obec vznikla  v  roku 1975 zlúèením dovtedy

samostaných obci Melèic a Zemianskeho Lieskového,

ktoré sa spojilo u� v roku 1914 s Malými Zabokrekmi.

Do pravedkej histórie vstúpila obec objavmi z mlad�ej

doby  bronzovej  i  nálezmi  kostrového  pohrebiska  z

ve¾komoravského obdobia. Hustotu ranostredovekých

sídel  vo  vhodnom  geografickom  prostredí  ovplyvnila

blízkos� Beckovského hradu, brod cez rieku Váh, kde sa

vyberalo mýto, stredoveká cesta, na ktorú sa napájali

komunikácie  vedúce  z  dôle�itých  priesmykov  na

moravskouhorských hraniciach. Do písanej histórie sa

prvýkrát Melèice dostávajú a� na konci 14.storoèia. V

listine z roku 1398, ktorou krá¾ �igmund Luxemburský

daroval  Beckovské  panstvo  Ctiborovi  zo  Ctiboríc  sa

uvádzajú popri ostatných okolitých obciach pod názvom

"Myliche".

Obec Zemianske Lieskové sa naopak nespomína ani v

jednej  krá¾ovskej  donácii,  preto�e  bola  od  poèiatku

vyòatá  z  rozsiahleho  komplexi  hradu  Beckov.  Ako

majetok rodiny Slopnianskej /pod¾a dediny Slopná pri

Pova�skej Bystrici/ sa v písomných prameòoch objavuje

a� v roku 1478. Èasto menila majite¾ov  v roku 1496

dostala obec od rodiny Slopnianskej Osvald Rozvadský z

Malých Stankoviec, svoje diely mali v obci pí�ucej sa ako

Nemeslieszko,  alebo  Leskowe  nobilium  aj

�ambokrétyovci.  Susedné  Malé  �abokreky  boli  ich

dedièným majetkom, naposledy ich Vlastnil barón Július

Szálavský, tajný radca, a koncom 19.storoèia trenèiansky

�upan.

V  priebehu  17.storocia  sa  obce  zaèali  osíd¾ova�  na

nehostinných od intravilánu vzdialených kopaniciach. V

období  medzi  I.a  II.  Svetovou  vojnou  vznikla  osada

Dú�niky.  Táto  prirodzeným  spôsobom  zanikla  v

pä�desiatych rokoch.

Melèice patrili k typickým kuriálnym obciam Beckovského

panstva,  jednotlivé èiastky vlastnili  takmer 2 desiatky

�¾achtických rodín /Bánfiovci, Rozgoòovci, Kani�ajovci,

Náda�dyovci/ Po vytvorení komposesorátu v roku 1648

majetky v Melèiciach dostalo tzv. 12  hradných rodín,

patrili  medzi  ne  napr.  Beréniovci,  Sterháziovci,

Druhethovci,  Horeckí,  Medòanskí,  Rátkaiovci,

Pongrácovci. Svoje diely tam mali aj miestni zemania

Melèickí.

E�te  komplikovanej�ie  majetkové  pomory  boli  v

Zemianskom  Lieskovom,  ktoré  vlastnili  koncom

16.storoèia  Apponiovci,  Madoèániovci,  Perényiovi,

Sugoòovci,  rodiny Raymanus.  Jej majetkové  èiastky

pre�li  z  roku  1751  vydajom  Zuzany Raymanovej  na

Silvayovcov.
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Symboly obce

  tvoria ho tri kvety. Pri výbere

farieb kvetov sa vzalo do úvahy, �e

pri výtvarnom rie�ení sa vychádzalo z

peèate  pôvodnej  zemianskej  

kuriálnej obce ZemianskeLieskové a

modrá  farba  v  minulosti

charakterizovala zemiansky stav.

Na skutoènos�, �e ide o dve obce

upozoròuje �tiepený �tít erbu, ktorého

pravá polovica je strieborná a ¾avá je

zlatá.  Definícia  erbu  znie:  zo

spodného okraja striebornozlatého

�tiepeného �títu vyrastajú tri modré

kvety  na  zelených  listnatých

stopkách.

Erb  výtvarne  spracoval  Miroslav

Ïur�a.

 je ïal�ím obecným symbolom.

Pozostáva zo �iestich pozdl�ných

pruhov vo farbách modrej /2/8, �ltej

1/8, bielej 1/8, �ltej 1/8, bielej 1/8 a

zelenej 2/8. Vlajka má pomer strán

2:3 a ukonèená je troma cípmi, t.j.

Dvoma  zástrihmi  siahajúcimi  do

tretiny jej listu.

 je tretím obecným symbolom.

Peèa�  je  okrúhla,  uprostred  s

obecným  symbolom    erbom  a

kruhopisom  OBEC  MELÈICE

LIESKOVÉ.

Symboly obce sú zaevidované do

Heraldického  registra  SR  pod

signatúrou H102/92.

Sfragistickoheraldickú  expertízu

obecného symbolu vykonal PhDr.

Jozef Karlík.

Peèa� obce Melèice je z roku 1785. Peèa� obce Zemianske Lieskové

je z roku 1760
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Obec Melèice  Lieskové
Obec Melèice � Lieskové sa nachádza na strednom Pova�í. Zo severu na juh medzi

Trenèínom a Novým Mestom nad Váhom a zo západu na východ medzi Dú�nikmi a

Inoveckým pohorím, na pravej strane Váhu. Od Trenèína je vzdialená asi 14 km a od

Nového Mesta nad Váhom asi 10 km.

Obecný úrad
Melèice � Lieskové 119
913 05 Melèice � Lieskové
okres Trenèín
Slovenská republika

TELEFÓN: 032/64 90 298
FAX:           032/64 90 201


