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Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretá-
vajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoloč-
nému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zasta-
viť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tom-
to roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich 
blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, 
nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a 
spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, poko-
ry a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si 
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto 
sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Vi-
anoce sú plné tajomstiev a deti samá otázka. Prečo 
leží Ježiško v jasličkách na slame a nie v postieľke? 
Načo nám svieti na stole sviečka, keď máme elektri-
nu? Ako otec chytil kapra, keď nemá udicu?  Usilujú 
sa tajomstvá rozlúsknuť. Trochu deťom ich zvedavo-
sť závidím, preto si v tomto čase kladiem aj ja detskú 
otázku. Prečo si vyzdobujeme na Vianoce ihličnaté 
stromy, a nie listnaté? Odpoviete mi, že listy zo stro-
mov na zimu opadajú. Je to pravda, no nie úplná. 
Máme v byte fi kus benjamín, ktorý má aj v zime nád-
herné zelené listy, a nikto naň nezavesí ani salónku. 
A čo módne umelé stromčeky, z tých by lístie neopa-
dalo, a predsa majú ihličie. Predstavte si, že by sme 
mali na Vianoce vyzdobený listnáč! Ja by som pod 
ním hľadal skôr huby ako darčeky.
Možno dávame ihličnatým stromom prednosť preto, 
aby popichali zlodejov – maškrtníkov či aspoň ,aby 
ich upozornili, že sa nemajú prejedať sladkostí, že to 
škodí zdraviu. Nie, nie... To nedáva zmysel. Vianoce 
sú sviatky štedrosti, nestrážia svoje dobroty, skôr ich 
núkajú a nad maškrtníkmi prižmúria oko. Zelené ihlič-
ky majú pravdepodobne inú funkciu. Zašívajú rany, 
diery, ktoré počas roka utŕžia naše city, naše svedo-
mie, naša duša. Už je raz tak, ľudia sa počas roka 
zavše poškriepia, bezdôvodne si ublížia, bezhlavo sa 
pourážajú. Sú k sebe nespravodliví. Deti zavše nepo-
slúchajú dospelých, dospelí klamú deti, deti podvád-
zajú dospelých, dospelí deťom nerozumejú a krivdia 
im. Priateľ zradí priateľa, známy ublíži známemu  či 
neznámemu napriek tomu, že ho ešte nikdy nestretol. 
To je dier, to je dier! A čuduj sa svete! Zavítajú k nám 
vianočné stromčeky a všetky tieto diery pozašívajú, 
zacelia, zahoja, často bez jazvičiek  akoby žiadne 
spory, krivdy, urážky nikdy ani neboli. Na Vianoce 

zavládne zmier. K štedrej večeri si sadáme pokojní 
a spokojní, prekypujeme k sebe láskou, úctou a po-
rozumením.
Úprimne si zavinšujeme všetko najlepšie, rozdelíme 
si jabĺčko na toľko dielov, koľko nás sedí pri stole a 
podelíme sa. Ak niekomu uviazne v hrdle rybia kosť, 
všetci ho ustarostene buchnátujeme, aby mu kosť 
vyskočila, aby sa nedajbože nezadusil. Toľko je v nás 
lásky, že z nej ešte kopu zabalíme a kladieme pod 
stromčeky ako darčeky svojim blízkym. To je šťastia! 
To je radosti! Vianočné stromčeky sú magickí ránho-
jiči, priatelia. 

Tatkiež vo vianočnom čase je potrebné sa poďakovať 
poslancom Obecného zastupiteľstva, členom komisií  
Obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, pra-
covníkom Služieb s.r.o., verejnoprospešným pracov-
níkom, komunitným sociálno-terénnym pracovníkom, 
pracovníkom opatrovateľskej služby. Veľkú vďaku 
vyjadrujem pracovníkom základnej či materskej ško-
ly,základnej umeleckej školy, centra voľného času, 
podnikateľským subjektom pôsobiacim na území 
obce, ale aj všetkým podnikateľom z obce. folklór-
nemu súboru, dychovke,ženám, športovcom, Dobro-
voľnému hasičskému zboru, Únii žien, Zväzu záhrad-
károv, turistickému odielu, stolnotenisovému klubu, 
Jednote dôchodcov či občianskym združeniam. Ďa-
kujem aj za prácu p.farárovi, lekárom v zdravotnom 
stredisku a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v obci. 
Chcem sa poďakovať mnohým Vám, za podporu a 
za aktivitu, ktorú prejavujete vo všetkých oblastiach 
obecného života.
Želám Vám, aby si Vás aj tohto roku vianočné 
stromčeky presvietili svojím čarovným röntgenom a 
pozašívali Vám ranky na dušiach aj na srdiečkach.

Vážení občania, milá mládež, 

milé deti, vážení rodáci, 

návštevníci obce...
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1. Pán starosta začalo sa vaše druhé funkčné vo-
lebné obdobie. S akými ambíciami ste vstupovali do 
tejto 4-ročnice....?

Ak sa mám letmo pozrieť aj za tým prvým volebným obdobím, tak 
by som sa chcel určite poďakovať všetkým, čo so mnou spolupra-
covali - celému  bývalému obecnému zastupiteľstvu, mojej zástup-
kyni Márii Hunčíkovej, kontrolórke obce Jarmile Šutej a hlavne mo-
jim spolupracovníkom-pracovníčkam a pracovníkom obce. Taktiež 
verejnoprospešným pracovníkom,všetkým obecným zložkám 
za pomoc a vzornú reprezentáciu našej krásnej obce. Taktiež sa 
chcem poďakovať aj všetkým pracovníkom obecných služieb,ktorí 
aj napriek zlej platobnej a fi nančnej disciplíne odvádzali vždy pocti-
vú prácu v rámci daných možnosti.V prvom volebnom období sme 
naštartovali veľa nových projektov,ktoré boli náročné tak na čas, 
ako aj myšlienku či  aj na technickú stránku a majetkovo- právne 
náležitosti. Stačí si len spomenúť na projekt dobudovanie obec-
nej kanalizácie,kde sme museli vstúpiť do jednania s  viacerými 
vlastníkmi pozemkov, cez ktoré táto predmetná kanalizácia bude 
prechádzať. Veď pripraviť projekty- rekonštrukcia Základnej školy 
a školskej jedálne so školským klubom detí, Materskej školy, Zá-
kladnej umeleckej školy ,hasičskej zbrojnice,8 bytového domu nad 
požiarnou zbrojnicou,22 bytového domu pri zdravotnom stredisku-
,200m3 vodojemu,novostavba obecného úradu,domu služieb,mo-
dernizácia centra obce-revitalizácia centra,dobudovanie obecnej 
kanalizácie, rekonštrukcia a  prístavba kultúrneho domu,rekon-
štrukcia  zostávajúcich vetiev obecného vodovodu s prípojkami. 
Toto všetko stálo nemálo úsilia a času. Preto do druhého voleb-
ného obdobia som vstupoval s optimizmom a s predsavzatím ,že 
je na čom stavať a posúvať v rámci infraštruktúry našu obec na tie 
popredné miesta, aby bola atraktívna pre všetkých potenciálnych 
nových obyvateľov,ktorí by si tu postavili svoje nové príbytky a in-
vestorov,ktorí by na našom území a katastri chceli podnikať.

2. Určite sa aj obce dotkla dlhová kríza najmä v po-
dobe krátenia podielových daní.  Ako sa tieto fakto-
ry prejavujú na každodennom chode obce či pripra-
vovaných , alebo už realizovaných projektov obci?

Táto otázka je skutočne veľmi aktuálna. Štát, vláda z dôvodov hos-
podárskej krízy začali výrazne v úvodzovkách  šetriť na obciach 
a mestách. Kompetencie zo štátu preniesli na obce a mestá, ale 
bez prísunu fi nancií. V zmysle zákona, obec podľa vzorca dostáva 
fi nancie na počet obyvateľov,podľa nadmorskej výšky,na občanov 
nad 62rokov a na školy a školské zariadenia, ktorých  je obec zri-
aďovateľ. Ide o takzvané podielové dane, ktoré obec dostáva od 
štátu. Preto obce, ktoré mali čím vyšší počet obyvateľov a veľa detí 
v školských zariadeniach boli oveľa bohatšie ako tie malé a bez 
škôl.Čo sa našej obce týka v rámci školských zariadení, dostáva-
me fi nancie len na deti v  materskej škole,v základnej umeleckej 

História fašiangu má svoje korene 
hlboko v minulosti. Slovo fašiang 
znamená pôst, ktorý prichádza po 
období zábav, karnevalov a ple-
sov. Plesovú sezónu v našej obci 
otvoril slávnostným príhovorom a 
prípitkom starosta obce Ing. Šte-
fan Mrenka už na VI. Lieskovskom 
reprezentačnom plese , ktorý sa 
uskutočnil 5. februára v kultúrnom 
dome. Okrem výbornej hudby v po-
daní kapely ESSO prítomným zas-
pieval Peter  Bažík, taktiež zaujala 
ohňová show a mladé tanečnice zo 
skupiny Lentilky. V nedeľu bola pre 
deti prichystaná veselá karnevalová 
zábava a na konci februára už tra-
dičný Ples poľovníkov.

Svoje začiatky napísala aj Lieskov-
ská liga malého futbalu na umelej 
tráve v športovom areáli pri základ-
nej škole. Za výdatnej diváckej pod-
pory 10 mužstiev sa počas januára, 
februára a  marca  snažilo vyhrať 
titul najlepšieho tímu a   trofej pre 
prvé miesto a ďalšie hodnotné ve-
cné či fi nančné odmeny. Nakoniec 
sa to podarilo mužstvu „STARS“.

Fašiang vyvrcholil sprievodom 
masiek obcou v podaní členov  
folklórnej skupiny z Kysuckého 

KULTÚRA 7 OTÁZOK

PRE STAROSTU OBCE
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škole,v centre voľného času a na deti v školskom klube detí./v mi-
nulosti tzv. družina/. Základná škola dostáva fi nancie priamo od 
štátu v rámci prenesených kompetencií. 
Preto naša obec,keď som zriadil centrum voľného času a základnú 
umeleckú školu v rokoch 2007,2008,2009 a keď štát nekrátil tieto 
podielové dane bola výrazne bohatšia,a tým aj  náš obecný rozpo-
čet bol výrazne vyšší a v rámci tohto rozpočtu sa dalo pohodlne 
aj veľa investovať do našej obce. Avšak už v roku 2010 a najmä 
v roku 2011 začal štát výrazne krátiť tieto podielové dane v prieme-
re až o 20% a viac.Boli aj mesiace, keď nám namiesto 70tis.eur,ako 
nám malo mesačne podľa toho počtu prichádzať, prišlo na účet len 
24tis.eur.Pričom len na mzdy pre pracovníkov obce,opatrovateľky 
a pracovníkov školských zariadeniach a na ich prevádzku mesačne 
potrebujeme 45tis. eur. A z čoho zaplatiť ešte osvetlenie, elektrinu, 
plyn, vodu ,odpady?? Riaditelia škôl tento výpadok chceli pýtať 
od obce,ale na úkor čoho a koho? Obec by mala ešte v rámci ba-
líka,teda tých 40% ktoré dostáva od štátu, vo výške12,7%vytvárať 
rezervu na opravu a rekonštrukciu týchto zariadení. Ani to si obec 
nenechávala,keďže štatutári našich školských zariadení stále na-
riekali, že nemajú dostatok fi nančných prostriedkov. Obec nemá 
kde klopať a pýtať peniaze. Aj školy budú musieť zvyšovať svoje 
príjmy a hľadať možnosti náhrady výpadku fi nancií zo štátu. Keďže 
je takáto doba, musíme všetci hľadať rezervy,aj keď to bolí a je to 
vždy na úkor niekoho a niečoho. Ale obec musí fungovať,plniť zá-
kladné úlohy,nemôže na úkor niektorých školských zariadení šetriť 
len na sebe! Najhoršie je to, že všetky výdajové položky stúpajú(e-
lektrina,plyn,voda,odpad),ale štát chce šetriť. Vieme v akom stave 
máme obecný vodovod,koľko nás stojí distribúcia vody do domác-
nosti,prevádzka ČOV... Štát a jej inštitúcie kontrolujú a sankcionujú  
obce, že nesmú predávať občanovi vodu lacnejšie ako ju nakupujú 
od Sevaku  alebo ju prevádzkujú, to isté aj s odpadmi . A tak zasa 
všetko musí zniesť a pocítiť občan...My budeme tí zlí, lebo bude-
me musieť všetko zvyšovať,ale inej cesty niet. Najhoršie je aj to,-
že občan, ktorý nebude platiť miestne dane a poplatky môže byť 
exekučne stíhaný a v konečnom dôsledku ho to bude stáť oveľa 
viac! Štát sa chce všetkého zbavovať, prenášať na obce a mestá, 
ale na druhej strane chce najviac na nich šetriť. Na ministerstvách 
sú platení viacerí hovorcovia,asistenti,veľký aparát a tam sa akosi 
šetriť nechce.My musíme byť v jednej osobe všetko a na to sa nik 
nepozerá. Len uberať a uberať! Máme zvyšovať dane a poplatky-
,ale ako to tí ľudia zvládnu, pri ich dôchodkoch a platoch? Už te-
raz niektorí občania žijú na hrane biedy.Najhoršie je to, že niektorí 
schvaľujú niečo a pri tom nemajú ani páru čo to obnáša. Však nech 
skúsia riadiť z Bratislavy,až potom uvidia o čom to je a koľko ich 
to bude stáť fi nancií. Obec sa má starať o všetko a všetkých,ale to 
všetko stojí aj nemálo peňazí. Taký príklad z nedávnej minulosti,-
naša občianka odpadla,ostala v bezvedomí a stala sa imobilnou 
na niekoľko týždňov a musela byť pripojená na prístroj. Zavolali mi 
z nemocnice, že oni ju už nemôžu držať v nemocnici,aby som pre 
ňu prišiel,keďže išlo o občianku, ktorá nemá vlastnú strechu nad 
hlavou. Obec zo zákona sa musí o ňu postarať a keď nemá dosta-
točný príjem, prechodne ju „poriešiť“ aj s bývaním, teda umiestniť 
ju v nejakom sociálnom zariadení. Zasa na úkor obce a jej fi nan-
cií...tak to beží v našom štáte . Dúfajme,že sa bude hľadať model 
fi nancovania, aby obce,mestá,školy fungovali a nie živorili ako to 
bolo v  roku 2010,2011!! Tu treba hľadať aj odpoveď na otázku, 
ako sa to dotklo aj projektov v obci. Veľa obcí a miest je v nútenej 

Lieskovca a večer pochovávaním 
basy a následnou diskotékou  v kul-
túrnom dome. Zaujímavým bol aj 
fašiangový koncert žiakov miestnej 
Základnej umeleckej školy  8. mar-
ca spojený s oslavou MDŽ.

Pred Veľkou nocou prebiehala v 
sále kultúrneho domu výstava veľ-
konočných kraslíc a dekorácií, ktorú 
pripravili šikovné ženy, členky Klubu 
dôchodcov a Únie žien Slovenska. 
Veľkonočnú zábavu zabezpečil náš 
DHZ. Okrem nej aj stavanie a váľa-
nie obecného mája  spolu s členmi 
FS, dychovej hudby a detí z CVČ v 
Kysuckom Lieskovci. Tiež sviatok  
požiarnikov - deň osláv patróna sv. 
Floriána- v spolupráci s obecným 
úradom.

Druhá májová nedeľa už neodmy-
sliteľne patrí našim matkám. Kytič-
ku ako symbol vďaky prítomným 
mamám odovzdal starosta obce 
na  pripravenom koncerte Richarda 
Rikkona a jeho hostí v kultúrnom 
dome. 
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správe a v režime takom, že sa nič v ich mestách a obciach nebu-
duje. U nás a v našej obci sa buduje a budovalo aj v roku 2011,aj 
keď tiež nie v takom tempe, akoby sme si to predstavovali a všetci 
želali.

3. Ako ste spokojný s realizovanými projektmi v 
obci. V akom štádiu sú stavebné úpravy jedálne 
pri ZŠ alebo opravy fasády ZŠ,  ďalších projektov, 
ktoré sa ľudí  v obci bytostne dotýkajú?

Ako som spokojný? Viete,kedysi som počul, že načo sa pripravujú 
projekty v obci? Vraj sú to vyhodené peniaze... Musel som sa tvá-
riť že to nepočujem,veď bez projektu sa nedá nič robiť,ani pýtať 
a žiadať fi nancie. Áno, na začiatku sú to fi nancie akoby vynalože-
né bezcieľne,nie je to vidieť ako keď už začnete kopať základy,ale 
sú to spojené nádoby. A čo je najhoršie, každý jeden projekt ako 
som už povedal stojí veľa času,energie,vyjadrení rôznych inštitúcii 
a dotknutých orgánov a jednotlivcov. Veľmi som sa potešil, že veľa 
projektov,ktoré sme pripravili, bolo úspešných a podarilo sa mi vy-
baviť na ich realizáciu fi nancie či už so štátneho rozpočtu, alebo 
z eurofondov. Aj konkrétny projekt rekonštrukcia základnej školy 
a jedálne je fi nancovaný z eurofondov. Začal sa realizovať v júni, 
avšak dodnes na základe hospodárskej krízy, štát, konkrétne Mi-
nisterstvo výstavby,dodávateľovi a obci nezaplatil ani euro. Preto 
postup prác sa veľmi pribrzdil a najmä odstavenie jedálne z pre-
vádzky nás všetkých znervózňuje. Písal som aj list pánovi minis-
trovi, opísal som mu situáciu. Jeho odpoveď bola, aby sme boli 
trpezliví,že v čo najkratšom čase by sa to malo vyriešiť. Ja viem, že 
nie sú fi nancie v nielen v našom štáte. Viem, že máme podpísanú 
zmluvu a skôr či neskôr tie peniaze musia prísť,ale nemôže to takto 
fungovať,potom sú všetci nervózni. Učitelia,dodávateľ,obec,žiaci-
,pracovníci na stavbe. Na jednej strane som rád a tešil som sa, že 
sme boli jedna z mála obcí, ktorá bola úspešná a dostala fi nancie 
na Materskú školu, Základnú školu, námestie obce. Myslel som, že 
aj druhí budú mať z toho radosť. Zrazu príde prvý problém a už ka-
ždý kritizuje a je najmúdrejší. Ale keď sa to všetko aj keď s problé-
mami zrealizuje,tak nám to prinesie do obce 2miliony eur,čo je na 
starú menu 60milionov korún. Je to málo? Ja som tiež z toho ner-
vózny,ale viem,že to nám nepomôže,musíme byť trpezliví,nie vždy 
ide všetko podľa predstáv. Ja verím ,že v  roku 2012 budú tieto 
tri projekty nielen zrealizované ale aj fi nančne ukončené a prepla-
tené. Viete, keď všetko funguje tak akože nič,pochvalu netreba 
čakať,ale keď nastanú problémy ani nie vlastným zavinením,tak sa 
nájde hneď veľa múdrych,ale nech každý skúsi vybaviť fi nancie.Na 
rozhodovanie a veľkých múdrych rečí sa ich vždy nájde dosť.Tiež 
som počul,že máme toho veľa rozrobeného a málo dokončeného.
Áno,radšej rozrobené,ako nerobiť nič. Dokončuje sa to podľa toho, 
ako prichádzajú fi nancie na jednotlivé stavby. Z rozpočtu obce sa 
takéto investície nedajú fi nancovať. Veď niektoré veci sa robili za 
pochodu, či už Materská škola, Kultúrny dom, Centrum voľného 
času a dnes sa užívajú v krajšom šate a môžeme byť na tieto pries-
tory my, Lieskovania, pyšní a hrdí. Samozrejme, že týmto budovám 
chýba ešte nový vonkajší „kabát“,ale verím, že aj to sa nám podarí 
zrealizovať. Pripraviť projekt so žiadosťou,prílohami ako napríklad 
pri odovzdávaní  kanalizácie, tak ako keby ste robili zber papiera, 
veď celé to vážilo 135kg,problém to bolo aj doručiť na príslušné 
ministerstvo.

Pri príležitosti MDD sa mohli nielen 
naše deti, ale aj deti zo susednej 
obce Ochodnica na futbalovom 
ihrisku prezentovať v rôznych špor-
tových súťažiach a ukázať kultúrny 
program, ktorý si pod vedením ich 
pedagogických pracovníkov pripra-
vili. Najlepšie výkony boli ocenené 
vecnými cenami a búrlivým potles-
kom. Vedenie obecných úradov sa 
nezabudlo postarať o ich občer-
stvenie – zjedlo sa 550 porcií gu-
lášu.

Upomienkovým darčekom sme sa 
na „Venčeku“ rozlúčili s absolvent-
mi tanečného kurzu, žiakmi základ-
nej školy. V plnej sále kultúrneho 
domu ukázali hlavne svojím rodi-
čom, čo sa v priebehu dvoch me-
siacov naučili.

Na Jána sa každoročne zapaľuje na 
vrchovine Pleš vojana. Inak tomu 
nebolo ani tohto roku. Tiež nechý-
bal ani chutný guláš, grilovačka...
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4. Určite sa začali aj nové projekty v tomto roku 
2011, mohli by ste prezradiť niečo o nich?

- Áno,aj keď je kríza a ako som hovoril v niektorých mestách a ob-
ciach sa investičný život zastavil, u nás sa budovalo. Aj keď pomal-
šie,ale v rámci možnosti. Začala sa budovať krížová cesta v Rovni-
ach, taktiež prístrešok a chatka- touto cestou sa chcem poďakovať 
urbárskemu pozemkovému spoločenstvu, jeho predsedovi Jaro-
slavovi Rajtekovi, celému výboru, že pochopili myšlienku a podpo-
rili tento krásny projekt v podobe časti dodávky drevnej hmoty, do-
budovali sa prípojky na kanalizácii, taktiež na  obecnom vodovode. 
Pokračovalo sa v regulácii rieky Lodňanka, začalo sa s výstavbou 
osembytového domu nad požiarnou zbrojnicou, v  roku 2012 sa 
začne aj s výstavbou 22 bytového domu pri zdravotnom stredisku-
,dokončili sa miestne komunikácie po vybudovaní nového obecné-
ho vodovodu a v neposlednom rade sa odstránilo veľké množstvo 
havárii na našom starom obecnom vodovode. V roku 2012 chcem 
všetko úsilie vyvinúť na získanie fi nančných prostriedkov na do-
končenie a  otvorenie našej skládky TKO,pokračovať v  separácii 
odpadu,dokončiť projekt na výstavbu domova dôchodcov,získať 
fi nancie na technológiu do nového 200m3 vodojem, aby sa mohol 
konečne spustiť do prevádzky,tiež v  rámci možnosti pokračovať 
vo výmene starých skorodovaných vetiev na obecnom vodovode. 
A ako som spomínal dokončiť rekonštrukciu školy a začať s rekon-
štrukciou  námestia. Ak by sa mi to podarilo naplniť, aj s podpo-
rou obecného zastupiteľstva, bol by som veľmi spokojný. Určite aj 
v roku 2012 budú vypísané nové výzvy,na nové projekty,ak budú 
pre našu obec zaujímavé a fi nancie nám to dovolia,keďže všade sa 
musí obec spolupodielať vo výške 5%,tak sa ich budeme chcieť 
zúčastniť. V roku 2011 sme pripravili ešte jeden zaujímavý projekt 
a to cyklotrasu pri rieke Kysuca, ktorá je zokruhovaná dvoma lavič-
kami aj cez rieku Kysuca a ktorá môže byť v budúcnosti prepojená 
na  Kysucké Nové Mesto, Ochodnicu a Dunajov. Tento projekt má 
názov „KyLie“  a bude slúžiť nielen pre cyklistov,ale aj pre peších 
na prechádzku a aj pre mamičky so svojimi malými ratolesťami. Je 
toho veľa! Dôležité je, aby sme boli zdraví,rozumní, pomáhali si. 
Veď ide o rozvoj našej krásnej obce!!! A nie, aby sme  hľadali vo 
všetkom len to zlé,podrážali si nohy,osočovali druhého a tešili sa 
z každého neúspechu. Veď čo sa vybuduje v našej krásnej obci, 
ostáva  pre nás všetkých!

5. Z nových projektov je aj cezhraničná partnerská 
spolupráca s obcami z Českej republiky a Poľska. 
Môžeme nám povedať bližšie informácie o tejto 
spolupráci?

Spolupráca s  našimi partnermi či už s  Poľskej republiky, alebo 
s Českej republiky, má veľa pozitívnych stránok a prinieslo to veľké 
oživenie či už po stránke kultúrnej výmeny, ale aj v oblasti inves-
tičnej výstavby. Tento triumvirát, teda Slovensko, Česko, Poľsko, 
vo veľkej miere podporujú tieto cezhraničné spolupráce a to vo for-
me obojstranných projektov, ktoré sa vypracujú,musia mať približ-
ne rovnaký charakter stavebných prác, alebo kultúrno-športové 
aktivity a  každý ich odovzdá na svojom príslušnom ministerstve 
alebo na vyššom územnom celku. Spolupráce sa nerodili ľahko. 
Keď som v roku 2007 nastúpil do funkcie, tak veľa obcí už malo 

Na koniec školského roka vyhlá-
sil Obecný úrad a Základná škola 
v Kysuckom Lieskovci v poradí už 
XIV. ročník súťaže mladých talen-
tov – „Lieskovský oriešok“, pod 
odborným dohľadom Mgr. Alexan-
dry Buriovej. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriach, deti kreslili, literárne 
tvorili, recitovali či spievali. Témou 
tohto ročníka bolo : „Tvoje miesto je 
v mojom srdci...“
Najväčšou kultúrnou udalosťou 
roka sú Hodové slávnosti. Pestrý 
program bol rozdelený do troch dní 
nasledovne  : 
Vo večerných hodinách v  piatok 
15.júla  v centre obce vystúpila sku-
pina Arzén. Príjemnú náladu piatko-
vej noci dotvorilo premietanie fi lmu 
Občiansky preukaz.

V sobotu  popoludní sa na ihris-
ku  hral futbalový turnaj žiakov a v 
centre obce bežal II.ročník „Behu 
obcou“. Po slávnostnom príhovo-
re starostu obce a správcu farnosti 
vystúpili deti z MŠ a CVČ v Kysuc-
kom Lieskovci. Po nich nasledovalo 
folklórne pásmo zložené z predsta-
vení folklórnych skupín z Ochodni-
ce, Jedľoviny z KNM, Staškovanky, 

folklórneho súboru  z Kysuckého 
Lieskovca a dychovej hudby  Lies-
kovanka. V rámci cezhraničnej spo-
lupráce sa predviedol aj spevácky 
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v minulosti pouzatvárané cezhraničné spolupráce a do ďalších už 
nechceli vstupovať. Obec Bolatice v Českej republike som objavil 
po večeroch na internete a spolupráca sa nerodila ľahko. Keď som 
sa  telefonicky spojil so starostom Herbertom Paverom, tak som 
ho zachytil práve na ceste z Nemecka,kde má táto obec tiež part-
nerstvo. Veľmi ťažko sa mi argumentovalo a presviedčalo, keďže 
obec Bolatice  už má partnerstvo na Slovensku.  Som rád, že sa to 
podarilo. Keď som prvý krát prišiel do Bolatíc, cítil som tam veľmi 
silnú dobrú,pozitívnu energiu. Veľmi dobre som sa tam cítil aj na 
sklonku roka 2011, keď ma starosta pozval na posedenie pri hudbe 
zo zástupcami obce,podnikateľmi a spoločenskými organizáciami 
obce. Taktiež v mesiaci november sme spoločne vypracovali veľký 
projekt na rekonštrukciu našich hasičských zbrojníc,nákup hasič-
skej techniky a na spoločné kultúrno-športové a spoločenské ak-
cie v roku 2012. Dúfame, že projekt bude úspešný a bol by veľkým 
prínosom pre obidve obce. Taktiež sme sa zúčastnili aj u našich 
druhých partnerov v  Poľsku v  Zebrzydowiciach na dožinkových 
slávnostiach. Bola to veľmi krásna dvojdňová akcia zavŕšená svä-
tou omšou, ktorú celebroval poľský biskup. S touto „gmínou“ (keď-
že ide o spojenie štyroch obcí) máme už spoluprácu od roku 2008 
a na veľmi dobrej a priateľskej úrovni. Priatelia z Poľska u nás boli 
na viacerých akciách a v jednom spoločnom projekte sme boli aj 
úspešní,keď nám bol schválený projekt na Krížovú cestu do Rov-
ní v sume 34tis.eur. S obidvoma starostami Herbertom Paverom 
a Andrejom Kondziolkom mám veľmi dobré,priateľské vzťahy a sú 
to ľudia na správnych miestach. Vždy máme o  čom rozprávať,-
porovnávať,poradiť si navzájom a  čo kolegom závidím,že majú 
oveľa lepšie a  spravodlivejšie zo strany štátu fi nancované svoje 
úrady,obce,školské zariadenia. Vždy sa teším na ďalšie stretnutia 
a  verím, že naša spolupráca bude stále živá a  plodná pre všet-
ky zainteresované strany. Prajem našim partnerským obciam veľa 
úspechov v budovaní a v rozvoji svojich obcí a občanom a pred-
staviteľom obce pevné zdravie.

6. Každoročne hodnotíte aj spoluprácu subjektov, 
ktorých zriaďovateľom je obec , ale aj spoluprá-
ca so Služby Kysucký Lieskovec s.r.o a taktiež aj 
obecnými zložkami....

Spoluprácu so školskými subjektmi by som hodnotil v  takých 
dvoch rovinách. Vždy som sa snažil a budem sa snažiť, aby boli 
naše školské zariadenia vybudované a aby prostredie bolo dôle-
žitým faktorom a  základom pre to, aby sa naše deti dobre cítili 
v  týchto zariadeniach. A  tak som k  tomu aj pristupoval. Myslím 
si, že za tie štyri roky sa toho urobila veľmi veľa a kto to nechce 
vidieť tak sa treba ísť prejsť a na vlastné oči sa presvedčiť či je 
tomu tak. Úplne na novo sa vybudovalo Centrum voľného času, 
Základná umelecká škola,zrekonštruovala a zateplila sa Materská 
škola,treba ešte do budúcnosti v rámci možnosti dokončiť prístav-
bu a v Základnej škole sa zrekonštruovali sociálne zariadenia na 
poschodí a  teraz v  rámci veľkého projektu sa bude pokračovať 
v rozsiahlej rekonštrukcii. Myslím si ,že obec vo výraznej miere sa 
snažila a  snaží týmto zariadeniam pomáhať. Na druhej strane je 
dnešné fi nancovanie týchto školských zariadení zo strany štátu. 
Štát výrazne kráti fi nancie v jednom balíku aj pre tieto zariadenia 
a riaditelia týchto zariadení to akosi nechcú pochopiť a  tento vý-
padok chcú tak riešiť, aby im to doplatila obec. Ale z čoho? Ne-

súbor z družobnej obce Zebrzy-
dowice. Podvečer sa predstavili hu-
dobní hostia slávností  Berco Balog, 
Standa  Hložek a Peter Bažík, ktorí 
roztancovali početné publikum. Na 
ihrisku sa mládež zabavila na hodo-
vej diskotéke.
Nedeľa 17. júla začal program  sláv-
nostnou svätou omšou s posväte-
ním základného kameňa krížovej 
cesty do Rovní realizovanej v me-
dzinárodnom projekte „Partnerstvo 
bez hraníc“. 

Zvyšok dňa sa niesol tardične v  
športovom duchu. Na začiatku fut-
balovým turnajom internacionálov 
zo Senca, Slovenského Grobu, Ky-
suckého Lieskovca a Zebrzydowíc . 
Potom futbalovým zápasom  muž-
stiev  FK REaMOS Kysucký Lies-
kovec a FK Dětmarovice. Hodovú 
pohodu dotvárali  tradičné športové 
atrakcie ako je mimoriadne popu-
lárne  kopanie jedenástok či pre-
ťahovanie lanom, kde súperí vyšný 
koniec dediny proti nižnému. Deti si 
na vedľajšej trávnatej ploche zasú-
ťažili  v rôznych tradičných i netra-
dičných športových disciplínach.
31.  júla sme si pripomenuli 85. vý-
ročie založenia Dobrovoľného ha-
sičského zboru  v našej obci. Naj-

prv na slávnostnej svätej omši boli 
vysvätené hasičské stuhy. Program 



7

LIESKOVSKÝ SPRAVODAJ 2011

budeme svietiť,platiť za vodu,nebudú sa vyvážať smeti? A  obec 
tiež potrebuje budovať. Obec nie sú len školy. Žiaľ,štát to jasne 
deklaruje,že obce a najmä školské zariadenia,riaditelia škôl musia 
hľadať aj iné príjmy,nielen hľadať peniaze na obciach. Naša obec, 
žiaľ, nemá žiadne fabriky ,z ktorých by mohla žiť a fi nancovať  vý-
padky „diery“, ktoré spôsobil štát a ekonomická situácia v štáte. 
Riaditelia budú musieť prehodnotiť aj rodičovské príspevky. V de-
väťdesiatych rokoch sa platilo to, čo sa platí aj teraz a ako všet-
ky náklady vzrástli. Či už mzdové, energia, kúrenie ,potraviny... Ja 
viem,každý by sme si chceli dať dieťa do škôlky alebo do družiny 
za pár eur,ale doba to už nedovoľuje. Keby si mal každý platiť opa-
trovateľku či  súkromnú škôlku, tak by to bola otázka pre každého 
rodiča ďaleko radovo možno aj päť krát vyššia a  možno aj viac 
ako je tomu teraz. To isté platí aj o  Základnej umeleckej škole. 
Riaditeľka namieta, že keď sa zvýši rodičovský príspevok, tak nám 
detí odídu inde. Ale ak chce mať rodič nadané dieťa, tak si musí aj 
uvedomiť, že to niečo bude aj fi nančne stáť. Žilina je mesto a ak 
chce rodič, aby mu dieťa hralo hokej,futbal ... si to musí zaplatiť, 
ale tento príspevok sa pohybuje rádovo v stovkách eur. Ak rodič 
nie je schopný zaplatiť a podporiť talent svojho dieťaťa, nemôže 
ani riaditeľka Základnej umeleckej školy zamestnávať nadpriemer-
ných učiteľov, ktorí sú zaradení vo vyšších platových triedach. Celý 
systém musí byť nastavený, aby vyhovoval všetkým zúčastneným 
stranám. Veď je predsa logické aj v iných spoločenských oblasti-
ach, napríklad v športe, že si futbalový  klub s nízkym rozpočtom 
nemôže dovoliť angažovať trénera, ktorý  je persónou na vysokej 
kvalitatívnej úrovni a jeho mesačná odmena sa pohybuje v astro-
nomických číslach. Nemôže to byť fi nancované na úkor ostatných 
detí,ktoré tieto naše školské zariadenia nenavštevujú. Môžeme iba 
toľko vyskakovať, na koľko máme. Riaditelia namietajú,ale v po-
hode aj ja som za, ale teda nech prídu s iným riešením naplnenia 
svojej príjmovej časti rozpočtu. Je kríza,treba hľadať aj rezervy vo 
všetkých položkách vo výdavkovej časti. Či je skutočne treba toľko 
učiteľov,v akých triedach sú zaradení ostatní zamestnanci, aké im 
riaditelia našich školských zariadení prideľujú odmeny a najmä či 
sú adekvátne k náplni a dosiahnutej vzdelanostnej úrovni zamest-
nanca. A taktiež treba pozerať či sú spomínané odmeny spravod-
livo rozdeľované. Je len veľkou škodou, že sa nedajú tieto školské 
zariadenia dofi nancovať zo strany štátu tak ako Základná škola. Tá 
jediná má výhodu, že jej chodia fi nancie priamo zo štátu cez obec 
prechádzajú len ako transfer vo forme prenesených kompetencii. 
V Základnej škole obec fi nancuje v rámci originálnych kompetencii 
iba školskú družinu a jedáleň. Preto ma veľmi mrzí ,že práve ško-
la najviac protestuje a cíti sa ukrivdená..Základná škola mesačne 
dostáva v rámci prenesených kompetencii cca 30tis eur,od obce 
v rámci originálnych 2tis eur a ešte každoročne jej vybavím na mi-
nisterstve školstva dofi nancovanie okolo 30tis eur. Aj tohto roku 
2011 som vybavil 18tis eur. Obec v rámci originálnych nedostala 
a nedala škole 13,5tis. ,ale zasa vybavila naviac 18tis eur. Je už na 
škole, aby si to v rámci svojich potrieb, preklasifi kovala žiadosťami 
na krajskom školskom úrade na čo to chcú použiť a nehľadali vý-
hovorky, že v rámci zákona to musia použiť na to alebo ono. Veď 
mesačný rozpočet základnej školy je pomaly vyšší ako obce a to 
je už čo povedať..Myslím tým, keby som odpočítal transfery na 
školy a  investície, ktoré vybavím z  rozpočtu štátu a eurofondov. 
V susednej obci Ochodnica, obec kráti škole aj prenesené kompe-
tencie  vo výške 10% na údržbu a opravu a ide to,nevyhovárajú sa 

sa presunul na futbalové ihrisko, 
kde prebiehali samotné oslavy spo-
jené s hasičskou  súťažou o pohár 
starostu obce. Po ukončení súťaží 
a odovzdaní pohárov v jednotlivých 
kategóriách starosta obce odovzdal 
čestné uznania zaslúžilým hasičom.
10. a 11. septembra prijala naša 
obec pozvanie na dožinkové sláv-
nosti  do družobnej obce Zebrzy-
dowice. Okrem starostu obce Ing. 
Štefana Mrenku ju reprezentovali 
aj členovia FS, DHZ, CVČ a ZUŠ v 
Kysuckom Lieskovci. Po srdečnom 
a pohostinnom privítaní sme absol-
vovali prehliadku obce a obdivovali 
jej pamätihodnosti. V nedeľu sme 
sa všetci zúčastnili slávnostnej do-
žinkovej svätej omše. Nasledoval 
kultúrny program, v ktorom vystúpili 
aj naše dievčatá z CVČ a FS s pás-
mom „Mlátenie“.

25. septembra sme si na sviatočnej 
svätej omši pripomenuli 60.výro-
čie vysvätenia miestneho farského 
kostola sv.Svorada a Benedikta.

Základná organizácia slovenské-
ho Zväzu záhradkárov v spolupráci 
s obecným úradom pripravili dňa 
8.10. „Oberačkový country bál“ v 
kultúrnom dome, v rámci ktorého sa 
uskutočnila výstava ovocia, zeleniny 
a liečivých bylín či prebiehala súťaž 
o najkrajšie výpestky a najkrajší stôl.
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na žiadne zákony a dokážu žiť, ale  u nás je stále málo. Skutočne 
riaditelia dnes musia byť aj manažéri a riešiť veci aj v krízovom ma-
nažmente. Mne tiež obecné zastupiteľstvo vo veľkej miere obrúsilo 
rozpočet,ale všetci chápeme, že keď je kríza musíme sa prispôso-
biť. Musím sa snažiť a hľadať zdroje aj inam. Ako napríklad na hody 
v roku 2011 som v rámci sponzorstva získal 7000 eur. Chápem aj 
to,že doba je teraz všade zlá a ťažko sa získavajú fi nancie. Ale aj 
obec nemá bezodnú studňu a potrebuje si tiež riešiť svoje potreby, 
za kým mám ja bežať,keď mi občan príde nahlásiť napríklad poru-
chu na obecnom vodovode. Viem aj to ,že  na školách sa  učiteľom 
podsúvajú nepravdivé informácie,ale ja ich pozývam na úrad a rád 
im to ukážem ako sú fi nancovaní a  ja nemám žiadne tajomstvá. 
Školy majú samostatnú právnu subjektivitu, to znamená, že o všet-
kom si rozhodujú sami,obec im do toho nezasahuje. Z mojej pozí-
cie je pre mňa školstvo prioritou a rád vždy pomôžem,ale všetko 
musí mať svoje mantinely. Je nemysliteľné porovnávať sa s mest-
skými zariadeniami, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a značné príjmy 
do mestskej pokladnice.
Čo sa týka obecných služieb tie boli jediné, ktoré na tento systém 
fi nancovania najviac doplatili.Boli najviac nápomocné obci,odstra-
ňovali poruchy na vodovode,riešili smeti v obci,kanalizáciu,prístav-
bu na škôlke,kultúrny dom a ďalšie práce a dodnes to  v úplnej 
výške nedostali zaplatené. Preto sa chcem v  roku 2012 najviac 
venovať práve týmto obecným službám a získať so štátu fi nancie 
na ich dofi nancovanie. Aj keď fi lozofi a je taká, že obecné služby 
majú slúžiť obci nie pre zisk, ale žiť a fungovať musia.
S farským úradom a pánom farárom PhDr. Jozefom Šamajom bola 
spolupráca výborná. Som rád, že takýto človek prišiel na našu far-
nosť. Je to vzdelaný a dobrý človek s veľkým rozhľadom na svet. 
Verím, že spoločné myšlienky a nápady, ktoré chceme v obci rea-
lizovať, sa nám úspešne podarí zrealizovať. Prajem mu a jeho blíz-
kym pevné zdravie, veľa božej milosti a nech Pán Boh sprevádza 
jeho kroky.
S našimi obecnými zložkami bola spolupráca na výbornej úrovni 
a aj touto cestou sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať a po-
priať im pevné zdravie,božie požehnanie,ktoré je veľmi dôležité pri 
našej ďalšej spolupráci a reprezentácii našej obci.

7. Na záver úprimne čo Vás z osobnej či profesijnej 
stránky potešilo? Jednoducho čím konkrétnym  žil 
Štefan Mrenka v roku 2011?

Čím som žil? Tak ako aj iné roky. Dni, týždne ,mesiace bežali veľmi 
rýchlo. Ak má človek prácu a veľa povinností, tak čas beží veľmi 
rýchlo. Keďže veľa stretnutí, schôdzi, podujatí v obci sa koná aj 
cez víkend, tak nie je času nazvyš. Ale človek to robí rád, najmä 
preto, že sa ľudia stretávajú a zabudnú aspoň na chvíľu na svoje 
starosti a povinnosti. Snažil som sa venovať deťom ,aj keď toho 
času nebolo veľa nazvyš, svojmu otcovi, ktorý je po úraze a večer 
som rád keď si ľahnem ku telke a vypnem myšlienky. Záver roka 
bol v našej rodine aj veľmi smutný ,ale aj o tom je život. Veľa ľudí 
sa ma pýta ako to stíham, že sa venujem stále aj tomu futbalu. 
Áno, futbal ma baví a  rád si ho ešte aj  zahrám, ale komu tento 
náš klub odovzdať? To nie je len otázka peňazí, ale aj množstvo 
času stráveného pri celkovej organizácii všetkých piatich našich 
mužstiev. Už je málo takých  tzv. „bláznov“, ktorí na úkor svojho 
voľného času trávia  neskutočne veľa víkendov a nielen zadarmo, 

Október je mesiacom úcty k star-
ším. V naše obci sme si skôr na-
rodených spoluobčanov dovolili 
pozvať  v sobotu 29. októbra do kul-
túrneho domu, kde vystúpil  spevák 
Martin Jakubec s hosťom  Zdenom 
Sychrom  v  hudobno-zábavnom  
programom „Repete – Návraty.“ 
Zároveň starosta obce v tento deň 
privítal prítomných 50., 60., 70., 80. 
aj 90. ročných jubilantov. Po sláv-
nostnom príhovore im odovzdal ky-
tičku a upomienkový darček. Na zá-
ver si všetci spoločne so spevákmi 
zaspievali obľúbené „repeťácke“  
šlágre a posedeli pri malom občer-
stvení.
Katarína, 25.novembra neodmysli-
teľne patrí disco-zábave v  priesto-
roch kultúrneho domu. 

V pondelok 5. decembra sa deti 
mohli stretnúť  s Mikulášom v kul-
túrnom dome.  Deti z MŠ a CVČ 
ho privítali pesničkami a  následne 
potešili pásmom  básničiek, tancov 
či divadelnými scénkami. Mikuláš s 
pomocou svojich anjelov im za od-
menu porozdával sladké balíčky. 
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ale ešte musia dávať do toho svoje peniaze, aby sa niečomu takto 
venovali. Každý chce v  niečom pracovať, ale zadarmo málokto. 
A najväčší  paradox je, že sa nájdu aj takí ľudia, ktorí budú týchto 
ľudí ešte aj ohovárať.  Napríklad aj chlapi, ktorí dnes pracujú oko-
lo stolného tenisu u nás v dedine, chcem sa im aj touto cestou 
za všetko poďakovať za reprezentáciu obce, veď  hrajú tretiu naj-
vyššiu ligovú súťaž na Slovensku a taktiež zadarmo. Inak klobúk 
dole pred nimi, oni vedia o  čom hovorím. Sami to dnes vidíme, 
že aj v našich spoločenstvách, združeniach, pracujú aj ľudia, ktorí 
si dajú zaplatiť za  každú hodinu . A bolo by veľkou škodou, čo 
sa tu tak pekne vybudovalo, nechať padnúť až niekde na samé 
dno. Potom sa to už ťažko dobieha a stojí to oveľa viac námahy 
a  žiaľ aj viac fi nancií. Ale nie o  tom som chcel len hovoriť. Rok 
bol poznačený skutočnosťami, ktoré ma aj boleli a hnevali.  Hneď 
v úvode roka zrezaný obecný vianočný stromček vandalmi...to je 
vec skutočne na zamyslenie. Ba čo viac  ,že podľa viacerých in-
dícii má na starosti  naša mládež, teda určité indivídua.  Výrazné 
zničenie umelého miniihriska pri základnej škole, poškodzovanie 
dopravných značiek v obci, rozbíjanie informačných tabúľ v obci, 
poškodzovanie smetných nádob občanom a obci a radu ďalších 
vecí. Neviem kto a prečo si chce niečo takýmto spôsobom doka-
zovať a ničiť náš spoločný majetok, na ktorý máme byť všetci hrdí 
a chrániť si ho. To dokáže len človek, ktorý je chudobný duchom 
a nemá žiaden vzťah a srdiečko bijúce pre našu obec. Škoda len, 
že sme nemali to šťastie niekoho pri takomto čine prichytiť. Hovorí 
sa však ,že potiaľ sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije... 
a niekto bude mať tú smolu, že si to ľudovo povedané odskáče za 
všetkých! Zo strany obce sme aj tento rok vypracovali projekt na 
kamerový systém v obci aj so všetkými požadovanými prílohami 
a budeme čakať, ako bude posúdený na Ministerstve vnútra. Tiež 
ma mrzí ako pristupujeme k prírode. Budujeme krásnu zónu od-
dychu v Rovniach Krížovú cestu  a veľa ľudí má problém do tejto 
časti prísť po vlastných. Najradšej všade by chodili autom a iným 
dopravným prostriedkom. Beriem, ak je niekto chorý, starší, má 
iný závažný problém, tak áno. Alebo ak treba niečo zásobiť, ale 
nie mladý, zdravý jedinec už má problém túto trasu vyšliapať po 
vlastných. Prírodu si treba vychutnať, pozastaviť sa pri nej a nie ju 
prebehnúť v aute ako po diaľnici...To isté platí aj pri devastovaní 
prírody a prírodných vodných prameňov pri ťažbe a sťahovaní dre-
va. Vôbec si akosi nevážime, že máme svoju vodu a svoje prame-
ne. Potom sa čudujeme, že nám ide kalná voda v domácnostiach. 
Pri ťažbe dreva a jeho približovaní sa poškodzuje pôda, vytvárajú 
sa rôzne koľaje, spevnené plochy, po samotnom ťahajúcom dreve, 
alebo po traktore ,ktoré zvádzajú a privádzajú túto zrážkovú vodu 
do našich prameňov. Tiež tieto  „holoruby“  nenapomáhajú pôde a 
jej vlahe a podzemnej vode, veď už starí ľudia vedeli, že keď prší, 
tak v hore, lese prší dvakrát. Prírodu nik neoklame, môže hovoriť 
kto chce, čo chce. Áno, môžeme teraz z  toho profi tovať, občan 
dostane dáke to euro za svoje podiely v lese, ale keď nebude vody. 
Vtedy ani tie zarobené mu nebudú stačiť na to, aby si túto vodu ve-
del v budúcnosti zaplatiť. Preto sa budem zasadzovať za to, aby ti-
eto spoločenstvá vytvárali fi nančné fondy na tieto opravy a čistenie 
prameňov a tiež na opravu miestnych komunikácii. Veď to je pred-
sa nemysliteľné, aby na všetko doplácala obec a musela len tíško 
všetko strpieť. Bol som tiež  nemilo zaskočený z toho a z postoja 
niektorých jednotlivcov. Keď sa malo pre obec na valnej hromade 
schváliť pár eur pre nás všetkých na spoločnú akciu. Obec musí 

Ani tohto roku sme nezabudli na 
našich novonarodených občanov 
a pozvali si ich s mamičkami na 
obecný úrad. Na uvítanie do života 
dostali pamätný list a upomienko-
vý darček, tak ako aj naši 18. roční 
jubilanti na pamiatku vstupu do do-
spelosti. 

Počas Vianoc sa tradične na Šte-
fana koná Vianočný stolnoteniso-
vý turnaj o  putovný pohár staros-
tu obce. Tento rok sa odohral už 
20.ročník turnaja, čo svedčí o  jeho 
bohatej tradícii v  našej obci.  Tak-
tiež večer sa ľudia prišli zabaviť 
na tradičnej štefanskej zábave do 
nášho kultúrneho domu.

Na Silvestra bol program rozdelený 
na športovú časť a stretnutie s ob-
čanmi v Rovniach. 5.ročník Silves-
trovského turnaja v  malom futbale 
mal opäť skvelú úroveň a zúčastnilo 

sa ho 7 tímov. V horách v priesto-
roch obecnej chaty si ľudia mohli 
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dať, poskytnúť a my sa k nej postavíme chrbtom.  Toto myslenie 
musíme zmeniť, veď obec, jej kataster, voda,
pôda, lesy, je nás všetkých, bez ohľadu na to či máme svoj väčší 
alebo menší podiel v  tom danom lese alebo pôde. To sú všetko 
tie trošku horšie stránky v  roku 2011, s ktorými sme žili, žil som 
a  sprevádzali nás. Našťastie, tých vecí, ktoré ma potešili určite 
bolo oveľa viac. Tak napríklad posledný deň v  roku na Silvestra, 
krásna a neopísateľná nálada a atmosféra v časti Šamaje. Občania 
z  tejto časti obce, sa skvelo zabávajú a každý rok sa nich veľmi 
teším. Je len škoda, že sa nám takáto atmosféra, nedarí preniesť 
aj do centra našej obce. Dúfajme, že sa tomu tak stane v  roku 
2012. Tiež som rád, že sa nám podarilo zriadiť vlastný stavebný 
úrad v našej obci. Teší ma, že sme tento úrad priblížili občanovi 
a nemusí už za týmto úradom cestovať . Nedá mi si nespomenúť 
aj na všetkých, ktorí nás v  tomto roku na vždy opustili, česť ich 
pamiatke! Na  druhej strane sa zase teším z každého nového prí-
rastku v našej krásnej obci a želám im veľa zdravia a vitajte medzi 
nami, milí naši malí Lieskovania! Takže žijem tak, že veľa cestujem, 
najmä na linke Bratislava-  Kysucký Lieskovec, pretože peniaze do 
obce samé neprídu! Športujem a snažím sa čo najviac stretávať 
s občanmi, počúvať ich a v rámci možností riešiť ich problémy. Ja 
ľudí nerozdeľujem, ani na mafi ánov a neviem akých. Ja sa o nikoho 
nestarám ako a kde čo robí vo svojom osobnom živote. Každý ob-
čan  Kysuckého Lieskovca je pre mňa občanom a kto chce v rámci 
svojich možnosti obci pomôcť, tak mám z toho veľkú radosť. Preto 
sa neopisujme, nepíšme na seba  anonymi, neubližujme si sami. 
Vidíme akí mladí nás dnes navždy opúšťajú. Vtedy sa na chvíľočku 
zastavíme,povieme si prečo to všetko a po čase sme zase niek-
torí nevrlí na seba, akoby sme si mysleli, že tu budeme večnosť. 
Každý kto robí, robí aj chyby, je len dôležité či to ten dotyčný robí 
vedome, alebo nevedome. Ak vedome, tak je to veľmi zlé. Skúsme 
sa spojiť pre dobré veci a posúvať veci a obec dopredu a ak sa 
nám nechce alebo nemáme dostatok času ,tak aspoň neubližujme 
a nehádžme polená pod nohy ľuďom, ktorí sa snažia posúvať veci 
dopredu. Nerobme druhému to, čo by sme nechceli, aby druhý 
robil nám! Spájajme sa pre dobro!

Ing. Štefan Mrenka
starosta obce

pochutnať na skvelej kapustnici či 
dobrom varenom vínku. Taktiež vo 
večerných hodinách sa skvelá at-
mosféra preniesla do častí Šamaje, 
kde sa taktiež lúčili so starým ro-
kom. A na záver nesmieme zabud-
núť na ohňostroj a prípitok starostu 
obce na začiatok nového kalendár-
neho roka 2012.
Kultúra a kultúrny život našej obce 
žije vďaka podpore obecného úra-
du, starostu obce, jeho zamestnan-
cov, obecných zložiek a sponzorov. 
Za ochotu a prácu vo svojom voľ-
nom čase všetkým patrí veľké po-
ďakovanie. 
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REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

REKONŠTRUKCIA - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

PROJEKT - KRÍŽOVÁ CESTA
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REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

VÝSTAVBA OBECNEJ CHATY
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REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

NOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY-8 B. J. POŽIARNA ZBROJNICA



15

LIESKOVSKÝ SPRAVODAJ 2011

REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

REKONŠTRUKCIA - ŠKOLSKÝ KLUB, JEDÁLEŇ
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REALIZOVANÉ STAVBY V OBCI

V ROKU 2011

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
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KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

SVÄTÁ OMŠA ROVNE

VI. REPREZENTAČNÝ PLES

FAŠIANGY
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VÝSTAVA KRASLÍC, ÚNIA ŽIEN

KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

MDŽ

DEŇ MATIEK
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KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

MDD

OSLAVA sv. FLORIÁNA

STAVANIE MÁJA
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KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

HODOVÉ SLÁVNOSTI
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HODOVÉ SLÁVNOSTI

KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

STRETNUTIE JUBILANTOV

VENČEK
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KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA  A DO DOSPELOSTI

MIKULÁŠ

PÁLENIE JÁNSKYCH OHŇOV
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KULTÚRNE AKCIE V OBRAZOCH V ROKU 2011

20. ROČNÍK VIANOČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA

5. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO TURNAJA  V MALOM FUTBALE

STRETNUTIE S OBECNÝMI ZLOŽKAMI
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Základná škola Kysucký Lieskovec 

Materská škola Kysucký Lieskovec 

Prechod dieťaťa z  rodiny do školy môže vo veľkej miere 
ovplyvniť rodina, ale najväčšie možnosti ako uľahčiť dieťa-
ťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú  na 
učiteľkách , zamestnancoch materskej školy. 
Jedným z takýchto zariadení je aj Materská škola v Kysuc-
kom Lieskovci. Jej  cieľom je komplexne rozvíjať celú osob-
nosť  dieťaťa, pripraviť na úspešný vstup do školy, na život 
v spoločnosti. Snažíme sa získať jeho dôveru empatiou, 
kongruenciou, akceptovaním osobnosti dieťaťa, autentici-
tou prejavu emócii  a správania sa k dieťaťu. Snažíme sa 
byť  školou otvorenou ,prijímať dieťa  ako osobnosť, roz-
víjať  jeho individualitu a originalitu. Voliť primerané formy, 
prostriedky, učebné stratégie a súčasne vytvárať vhodnú 
sociálno-emocionálnu klímu na báze lásky a dôvery k die-
ťaťu. Východiskom je dieťa, jeho začleňovanie sa do  kolek-
tívu, skupiny, aktívne učenie.
 V školskom roku  2011/2012 naše zariadenie navšte-
vuje 81 detí. Zabezpečujeme celodennú, ale i  polden-
nú starostlivosť. V prevádzke sú dopoludnia  4 trie-
dy, popoludní 3 triedy.  O ich výchovu a vzdelávanie 
sa stará kvalifi kovaný 7 členný  pedagogický kolektív 
a 5 prevádzkových zamestnancov.
 V porovnaní z predchádzajúcim školským rokom 
2010/2011 sa zvýšila kapacita prijatých detí o 11detí. Z 
toho bolo prijatých 7 detí do 3 rokov.  Osvedčenie o pred-
primárnom vzdelávaní  získalo 29 detí .
 Koncepčný zámer rozvoja MŠ v Kysuckom Lieskovci sa 
plnil priebežne. V priebehu celého roka sme sa snažili roz-
víjať kľúčové kompetencie detí  výberom vhodných edu-
kačných aktivít, cieľavedomou edukačnou činnosťou. Vy-

chádzali sme z rozvojových možností, schopností detí ,ich 
záujmoch, vekových osobitosti. Uskutočnili  sme :tvorivé 
dielne, jesenné posedenie, Šarkaniádu, Matematickú olym-
piádu, besiedku s Mikulášom, vianočnú besiedku, detský 
karneval. Deti mali možnosť prezentovať sa na verejnosti   
v spolupráci  s Obecným úradom v Kysuckom Lieskovci: 
Uvítanie detí do života, úcta starším, stretnutie s Mikulá-
šom..... Deti  sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili  slávnost-
nej detskej omše, kde  sa predstavili  krátkym vystúpením. 
Do našej materskej školy zavítalo divadlo Makovice, Tetro 
Jaja, ľudový muzikant  z Očovej, ktorí spestrili a obohatili 
pobyt detí v materskej škole .Deti sa zúčastnili výchovných 
koncertov ,divadelného predstavenia, ktoré pripravila ZUŠ 
v Kysuckom Lieskovci, ale aj výstav usporiadaných  obcou 
či CVČ : veľkonočné kraslice, výstava ovocia... Zapojili sme 
sa do výtvarných súťaží: Vesmír očami detí, Najkrajšia zá-
hradka. Deti  sa zúčastnili exkurzií v záhradníctve, požiarnej 
zbrojnici. Mali možnosť zoznámiť sa s vybavením policaj-
ného auta, s poslaním a profesiou policajtov.
Z dôvodu  krátenia podielových daní obciam bol krátený 
rozpočet obce, a  tým aj rozpočet školy. Dokončiť rekon-
štrukciu prístavby sa v tomto roku neuskutočnilo. Ale i na-
priek tomu sa podarilo starostovi obce sprevádzkovať ďal-
šiu triedu ,za čo by som mu chcela v mene  riaditeľky školy, 
všetkých zamestnancov a rodičov  poďakovať! Srdečná 
vďaka patrí pánovi starostovi Ing. Mrenkovi, pánovi farárovi 
PhDr. Šamajovi,  rodičom, poslancom, sponzorom. 
Prajem všetkým veľa zdravia a pracovných úspechov v No-
vom roku 2012 !

Bc. Katarína Králiková
riaditeľka MŠ

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo našu Základnú 
školu v Kysuckom Lieskovci 286 žiakov. V tomto školskom 
roku 2011/2012 je žiakov 285. Vyučovanie prebieha v 16. tri-
edach. O vyučovací proces sa stará 21 pedagógov . V škol-
skom klube detí máme 2 oddelenia, o ktoré sa starajú dve 
vychovávateľky. 
Na škole pracuje špeciálny školský  pedagóg a traja asistenti 
učiteľa pre veľký počet integrovaných žiakov. O chod školy 
sa stará päť nepedagogických  zamestnancov a v školskej 
jedálni eviduje tri zamestnankyne.
Od marca tohto roka je v rekonštrukcií školská jedáleň aj 
so školským klubom detí. Počas tejto rekonštrukcie školská 
jedáleň varí v ŠJ Materskej školy Kysucký Lieskovec a ná-
hradné priestory na výdaj stravy nám poskytol správca našej 
farnosti p. PhDr. Jozef Šamaj v pastoračnom centre. Pevne 
dúfame, že čoskoro budeme v nových priestoroch. Začala 
sa tiež 
rekonštrukcia základnej školy.
Naša škola dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsled-
ky, čo potvrdzujeme každý rok výsledkami monitoru devia-
takov. Veľmi dobré výsledky naši žiaci dosahujú v rôznych 
okresných, krajských, dokonca i v celoslovenských súťa-
žiach.
Naši žiaci sa zúčastnili súťaží a reprezentovali školu v tých-
to súťažiach:
Šalianský Maťko – okresné kolo: 
1. miesto  Bibiana Paršová, postup na krajské kolo

3. miesto Simona Vojteková
Európa v škole - postup na okresné kolo 6 multimediál-
nych projektov, postup na celoslovenské kolo                         
2 projekty – E. Mitková: „Ak pomôžeš tým, ktorí to potre-
bujú, stávaš sa lepším“
- R. Kociánová, T. Hurtošová, S. Turčaková, S. Chyláková, 
A. Babišová : „Mladí ľudia sa učia solidarite“. 
Rozprávkové vretienko - okresné kolo: 
1. miesto K. Martikánová, M. Birtusová – postup na krajské 
kolo
2. miesto P. Paršová
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: 1. miesto 
B. Chovancová, 2 miesto K. Gomolová, L. Gomolová
Slávik Slovenska _ okresné kolo: 1. miesto Janka Mi-
haldová, Sára Šadláková – postup na krajské kolo 
2. miesto J. Mihaldová
Rozprávačske Lodno – 1. miesto B. Chovancová
Vianočný zvonček – pripravených je 6 žiačok na okresné 
kolo, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2011.
Ďalej žiaci vystupovali v programoch na Deň matiek, sta-
vanie májov, Hody 2011, k mesiacu úcty k starším, miku-
lášske oslavy.
V okresnom kole sa reprezentovali žiaci v biblickej olym-
piáde, v matematickej pytagoriáde - bol úspešný Michal 
Kubánek získal 1. miesto. Starší žiaci súťažili vo futbale a 
basketbale v okresnom kole, kde sa umiestnili na 2. mieste.
Telocvičňa školy sa využíva po vyučovaní pre rôzne špor-
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Milí farníci a spoluobčania Kysuckého Lieskovca.

tové krúžky a až do večerných hodín slúži pre dospelých 
na športové účely.
Naša škola je zapojená do európskych projektov podporuj-
úcich zdravú výživu:
• ovocný program, žiaci dostávajú jablká a jablčnú šťavu.
• mliečny program – ochutené mlieko.
Zámerom školy je modernizácia vyučovania. Vypracovali 
sme projekt „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý 
t.č. MŠ SR pozastavilo. Pevne dúfame, že v novom roku 
bude tento projekt schválený.

Na našej webovej stránke www.zskysuckylieskovec.sk 
umiestňujeme fotografi e, jedálny lístok a aktivity školy.
Vedenie základnej školy sa snaží o dobrú a korektnú spolu-
prácu s vedením obce, riaditeľstvom MŠ,ZUŠ a CVČ.
Na záver by sme chceli v mene všetkých zamestnancov 
základnej školy popriať všetko dobré do nového roka 2012 
veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.

                 
Mgr. Ľubomír Horňaček, riaditeľ školy

Mgr. Juraj Šutý, zástupca riaditeľa

Žijeme v časoch samých superlatívov.  Ešte nikdy nebolo toľ-
ko novín a časopisov, kultúrnych a športových podujatí. Ešte 
nikdy sa nevydalo toľko zlatých, strieborných a bronzových 
medailí na olympiádach ako dnes. Ešte nikdy sa nevyrobilo 
toľko lietadiel, áut, počítačov, telefónov a inej spotrebnej tech-
niky ako dnes. Ešte nikdy sa nepostavilo toľko bytov a ne-
sprostredkovalo toľko kvalitných liekov. Neexistujú však iba 
tieto kladné superlatívy. Sú však aj také, pred ktorými si člo-
vek zatvára oči. Ešte nikdy nepadlo toľko ľudí pri vojenských 
konfl iktoch ako v dvadsiatom storočí. Ešte nikdy nebolo toľko 
obetí pri autohaváriách. Ešte nikdy nebolo zavraždených toľ-
ko nenarodených detí. Ešte nikdy nebolo toľko samovrážd. 
Ešte nikdy nebolo toľko zbraní hromadného ničenia. Ešte ni-
kdy nezahynulo toľko ľudí hladom. Každý rok na svete prib-
úda 63 miliónov ľudí a 40 miliónov zomiera od hladu. Na zemi 
2 miliardy ľudí trpia hladom. Keby niekto dokázal zhromaždiť 
na jednom mieste všetko zlo, ktoré človek vykonal, bol by z 
toho najvyšší vrch sveta. Keby si niekto dokázal predstaviť 
všetku ľudskú nedbalosť, všetky prípady zanedbania  pomoci 
a dobra, bola by z toho najhlbšia priepasť. 
Vidíme aj u nás  veľký  náboženský pluralizmus. Existuje už ne-
spočítateľné množstvo siekt a náboženských prúdov. Stredo-
bodom nábožnosti sa stáva sám človek, ktorému sa pripisuje 
božská moc. Ľudia sú schopní klaňať sa nejakému guruovi a 
preberať jeho názory. Mnohí ľudia začínajú viac dôverovať na-
vonok silným osobnostiam, než Ježišovi Kristovi. Podobá sa 
to takmer na modloslužbu. Ľudia dnes hľadajú pomoc v roz-
ličných relaxačných technikách, meditáciách, liečiteľstvách 
a fi lozofi ách, ktoré nemajú nič spoločné s kresťanstvom a s 
kresťanskou kultúrou. Niektoré štatistiky uvádzajú, že až 30% 
veriacich verí v reinkarnáciu. Zaiste, je to prejav, že v človekovi 
je vrodená túžba po náboženských prejavoch. Ak sa v minu-
losti aj u nás tvrdilo, že za niekoľko rokov náboženstvo v našej 
vlasti úplne zanikne, lebo národ bude mať blahobyt a nebude 
potrebovať Boha a že bude naradovaný, že je oslobodený od 
Boha, tak dnešná realita je úplne iná. Ľudia túžobne hľadajú 
rozličné náboženské praktiky.
Dnes sú moderné umelé stromčeky. Vidíme ich v obchodoch, 
reštauráciách alebo v domácnostiach. Niekto povie: sú ako 
pravé. Iný povie: sú to nepravé a neživé stromčeky. Alebo po-
vie: sú to gýče. Žiaľ, dnes je v móde aj umelé náboženstvo 
alebo gýčové náboženstvo.  Aké je to náboženstvo? Nábo-
ženstvo, v ktorom jeho nositeľ neprináša žiadnu úrodu dob-
rých skutkov. Je to náboženstvo mŕtve, „zaprášené“ prachom  
ako umelý stromček. Náboženstvo, ktoré nevie prekvapiť 
aktivitou, silou bratskej lásky, nadšením za veci Božie. Je to 
náboženstvo naivné, v ktorom je zmes viery a povier. Nábo-
ženstvo nenávidiace blížneho. Náboženstvo bez prítomnosti 
Boha v ňom. Náboženstvo prežívané v ťažkých hriechoch. 
Náboženstvo, o ktorom sa dá naozaj povedať, že je to ná-

boženstvo umelé, ktoré nikdy neprinesie žiadnu úrodu. Je to 
náboženstvo človeka, do ktorého Boh zbytočne investoval.   
O takom náboženstve nikto nepovie, že je ako pravé.
S tým súvisí aj jav, ktorým je náboženský formalizmus. Niek-
torí kresťania opúšťajú svoje  náboženstvo a pridávajú sa k 
iným skupinám, ktoré sú príťažlivejšie a mnohokrát pohodl-
nejšie pre praktizujúci životný štýl človeka, ktorý sa naháňa 
za prácou aj vo sviatočný deň, v nedeľu. Svätenie nedele, do-
držiavanie prikázaní sa tak stáva nepohodlným, čoraz viac sa 
stáva formálnym, až nakoniec vedie k praktickému odpadu 
od viery. Mnohí pokrstení nechcú mať nič spoločné s Kristom. 
Zatláčajú ho do úzadia, do studených kostolov, do mramoro-
vých svätostánkov a snažia sa s ním vyjednávať, aby pripustil 
voľnejšie mravy. Stačí im, keď svoje dieťa dajú pokrstiť, pošlú 
ho na prvé sväté prijímanie, birmovku a sobáš, aby malo všet-
ko zapísané v matrike. Či to má pre neho nejakú konkrétnu 
hodnotu, to ich príliš nezaujíma. Ľudia veľmi často pokladajú 
za obyčajnú sociologickú skutočnosť, že sa narodil v kresťan-
skej krajine. Berú to ľahostajne. A nezáležalo by im na tom, 
keby sa boli narodili napríklad v nejakej arabskej krajine.
My kresťania by sme sa mali snažiť o jednotu vo farských 
spoločenstvách. Treba ju zachovať tam, kde ide o veci dôle-
žité a potrebné pre život farnosti. Napr. pri liturgických slá-
veniach.  Alebo pri vyznávaní viery. Ak by  vytvárali nejaké 
svoje vlastné vyznanie viery, v ktorom by bolo pomiešané s 
kresťanským učením učenie budhizmu, islamu a jehovistov, 
to by nebolo pre jednotu prínosom. Jednotu spoločenstva  
by narúšalo, keby sa chcel niekto povyšovať nad ostatných 
z dôvodov vzdelania, spoločenského postavenia a majetku. 
Podobne, keby chcel niekto všetkých nútiť, aby volili konkrét-
nu politickú stranu.  
Pritom v každej farnosti je aj veľký priestor pre pestrosť a 
mnohorakosť. Podľa teológie sv. Pavla má každý rozličné 
dary Ducha Svätého. Sú farnosti, v ktorých je veľa veriacich 
s charitatívnym duchom. Dokážu osloviť a pomôcť mnohým, 
ktorých život je v tiesni. Iní majú dar  spevu a reči. Svojim 
spevom chvália Boha a prinášajú radosť bratom a sestrám. 
Alebo príjemne čítajú biblické texty počas svätej omše. Niek-
torí sú nadmieru vzdelaní v posvätnej teológii. Pokiaľ nie sú na 
to pyšní, sú svojím vzdelaním požehnaním pre farnosť. Duch 
Svätý obdaril niekoho estetickým a umeleckým cítením a vlo-
hami, čo môže byť takisto darom pre farnosť. Žiadny veriaci 
nie je zbytočný pre farnosť. Každého farnosť potrebuje.  
Na záver sa chcem poďakovať pánu starostovi Ing. Štefanovi 
Mrenkovi za výbornú spoluprácu a vzájomnú pomoc, zamest-
nancom Obecného úradu Kysucký Lieskovec, poslancom, 
všetkým zložkám v obci a všetkým ľuďom dobrej vôle.                                                 

v modlitbách PhDr. Jozef Šamaj
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Rok 2011 v Základnej umeleckej škole.
V tomto čase predvianočnom okrem dodržiavania ľu-
dových tradícií a zvyklostí, nastáva aj čas bilancova-
nia.  Je to neuveriteľné, ale  ZUŠ v Kysuckom Lies-
kovci vstúpila už do štvrtého školského roka. Napriek 
zhoršenej fi nančnej situácie v dôsledku poklesu podi-
elových daní a následnému kráteniu rozpočtu z obce 
pre školu, pedagógovia a žiaci pripravili množstvo ak-
cií nielen pre žiakov školy, ale aj pre verejnosť a milov-
níkov umenia.
Na koniec fašiangovej sezóny pripravili pedagógovia 
pre obyvateľov obce koncert, na ktorom sa predviedli 
žiaci hudobného, tanečného a literárno – dramatic-
kého oddelenia. Tento koncert bol zároveň 
venovaný ženám, pretože koniec fašiangu 
pripadol na 8. marca 2011. Popri vychutná-
vaniu si programu koncertu, mohli posluchá-
či ochutnať typické fašiangové špeciality, / 
fánky, šišky/ ktoré  im pripravili pedagógovia 
školy. Všetci účinkujúci vystúpili v tradičných 
karnevalových maskách. Popri interných 
koncertoch , ktoré škola organizuje v pries-
toroch ZUŠ, sa žiaci zapájajú do rôznych 
súťaží a prehliadok. Na klavírnej súťaži re-
prezentovala školu Margarétka Hmírová v Bánovciach 
nad Bebravou a v Rajci. Ešte len v predškolskom veku 

žiak Matúš Hodás začal reprezentovať nielen ZUŠ, ale 
aj obec svojou hrou na heligónku. O jeho výnimočnom 
talente dokonca prebehla reportáž v TV Joj. Ako naj-
mladší žiak ZUŠ si zahral spolu s klavírnym virtuózom 
Richardom Rikkonom, na koncerte pre príležitosti „ 
Dňa matiek“. Tento koncert pripravovalo vedenie ZUŠ 
už od januára, kedy umelec prejavil záujem vystupo-
vať s talentovanými žiakmi vo svojom programe „ Tri 
oriešky Richarda Rikkona“. Na tomto koncerte vy-
stúpili s klaviristom aj Margarétka Hmírová – hrou na 
klavíry, Sára Šadláková – spev, Dominika Halúzková, 
Kornélia Heltová, Dorota Ničíková a Žofi a Škvareková 
- zobcová fl auta . O famóznosti tohto koncertu svedči-

la vypredaná sála a samotný umelecký zážitok. Predsa 
len, bolo to umenie podstatne z iného žánru, na aké 
boli dovtedy obyvatelia obce zvyknutý. Som rada, že 
mali možnosť oboznámiť sa aj s vážnou hudbou. Obe-
censtvo bolo skvelé, čo neočakával ani samotný ume-
lec. Dúfam, že sa podarí aj v budúcnosti zorganizovať 
niečo podobné. Ďalšou veľkou akciou v obci, ktorú 
organizovala ZUŠ bol II. ročník hudobnej prehliadky 
„ Amatérskjy heligonkár a akordeónista“ Druhý ročník 
sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu, nakoľko 
sa prihlásilo veľa účinkujúcich. Už teraz vidím, že myš-
lienka založenia tradície hry na heligónke v Kysuckom 

Lieskovci sa naplnila a budem robiť všetko 
pre to, aby sa v tejto tradícií pokračovalo aj 
v budúcnosti. Účinkujúci prišli z celého žilin-
ského kraja. Je mi ľúto, že už nebudeme po-
čuť na prehliadke pána M. Ondreáša, ktorý 
sa prvý tešil tejto akcii a svojou hrou na heli-
gónke robil radosť poslucháčom. Venujeme 
mu vo svojich srdciach tichú spomienku. 
ZUŠ navštevujú žiaci vo veku 4 až 55 rokov. 
V tomto školskom roku začala pani učiteľka 
Mgr. Andrea Rajteková vyučovať hru na kelt-

skej harfe. Tento nástroj navštevujú 3 žiačky, ktoré sa 
predstavia aj na vianočnom koncerte. Naša ZUŠ je je-
diná v širšom okolí škôl, kde sa vyučuje tento jedineč-
ný nástroj. Žiaci literárno-dramatického odboru pod 
vedením Mgr. Juraja Vnuka , nacvičili bábkové divadlo 
„ Moderná Červená čiapočka“, s ktorou sa predstavili 
deťom z materskej škôlky v Kysuckom Lieskovci. Žiaci 
vo výtvarnom odbore pod vedením Mgr. Eleny Plzá-
kovej počas celého roka umelecky dotvárajú priesto-
ry interiéru a exteriéru školy aktuálnymi výzdobami. 
V tomto odbore sa uskutočnili viaceré tvorivé dielne, 
ktoré boli prístupné aj občanom obce, nielen žiakom 
školy. Prebehli nasledujúce tvorivé dielne : výroba via-
nočných ozdôb, výroba šperku, výroba veľkonočných 
kraslíc, výroba vianočného zvončeka, výroba karneva-
lovej masky. Na základe výziev, sa žiaci zapájajú do 
rôznych súťaží, na ktoré musia pripraviť a odovzdať 
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rôzne výtvarné práce, vyrobené rôznymi technikami, 
ktoré sa učia iba v ZUŠ. po príprave a absolvovaní vý-
tvarného odboru sa môžu hlásiť žiaci na školy s ume-
leckým zameraním. Aj z našej školy prijali dve žiačky 

Andreu Detkovú a Júliu Jančovú na štúdium v strednej 
umeleckej škole v Žiline, kde obstáli veľmi dobre v prí-
prave a absolvovaní talentových skúšok. Momentálne 
študujú grafi ku a dizajn. Aj preto by som si priala pre 
výtvarný odbor, aby bola dokončená prístavba triedy, 
kde by mohli nerušene rozvíjať svoj talent. Verím, že 

zriaďovateľ nájde fi nančné prostriedky a toto dielo 
bude dokončené. 
Je veľkou výhodou pre deti, ktoré navštevujú ZUŠ, 
že nemusia cestovať do iných miest, ale ju majú zri-
adenú priamo v obci v pekných priestoroch. Aj keď 
v súčasnosti je fi nančná situácia na školách a škol-
ských zariadeniach kritická. Som veľký optimista, tak 
verím, že táto situácia sa bude pomaly zlepšovať a 
štát nájde prostriedky, aby podporoval výchovu a vz-
delávanie na školách. Všetky informácie o pripravova-
ných akciách školy a novinkách si môžete pozrieť na 
www.zuskysuckylieskovec.sk. Vedenie ZUŠ ďakuje 
všetkým prispievateľom, ktorý venovali 2% zo svojich 
daní Občianskemu združeniu „ UMENIE V KYSUC-
KOM LIESKOVCI“ , ktoré vzniklo pri ZUŠ a podporu-
je deti a mládež vo svojom umeleckom rozvoji. Ďa-
kujeme! Ďakujem sponzorom, školským zariadeniam 
v obci, zamestnancom obecného úradu, ale hlavne 
rodičom za spoluprácu a podporu. Celý kolektív za-
mestnancov ZUŠ v Kysuckom Lieskovci Vám praje 
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich 
rodín, veľa pokoja, požehnanie a hlavne veľa zdravia 
do nového roka 2012. 

Mgr. Jaroslava Jelinková
Riaditeľka ZUŠ

 Činnosť Centra voľného času v Kysuckom Lieskovci v roku 2011

Centrum voľného času Oriešok v Kysuckom Lieskovci plnej 
miere napĺňa svoje motto a v školskom roku 2010/2011 v 
pravidelných aktivitách ponúklo deťom a mládeži pestrú pa-
letu záujmových útvarov a to v jazykovej oblasti , spoločen-
ských vied, prírodných vied, kultúry a umenia, telovýchovy a 
športu, turistických a branných športov, ekologickej výcho-
vy, informatiky , hasičskej prípravy, rodičov  a deti. Mimo 
pravidelných útvarov zabezpečilo CVČ podujatia pre deti, 
mládež a verejnosť, prípadne sa na ich realizácii podieľalo 
v spolupráci s obcou Kysucký Lieskovec, ZŠ, MŠ, ZUŠ, far-
ským úradom, Zväzom záhradkárov, folklórnym súborom  
Kysucký Lieskovec. Boli to predovšetkým nasledovné akcie: 
Zahájenie školského roka, sv. omša v Rovniach, Šarkaniá-
da, výstava zvierat  drobnochovateľov v Kysuckom Novom 

Meste, mesiac úcty k star-
ším – vystúpenie v domo-
ve dôchodcov, futbalové 
turnaje, basketbalové tur-
naje, stolnotenisové turna-
je, uvítanie Nového roka, 
detský karneval, superstar 
Praha, stavanie mája, týž-
deň aktivít od 16.5.2011 
do 20.5.2011, zumba ma-
ratón, deň matiek, MDD – 
úspešná akcia v spolupráci 
s obcou Ochodnica, voja-
na, biblická olympiáda, sú-
ťaž hliadok mladých zdra-
votníkov, koniec školského 

roka, hodová slávnosť obce, jazykové kvízy, počítačové tur-
naje, deň otvorených dverí, recitačné, literárne, výtvarné a 
spevácke súťaže – „Lieskovský oriešok“, Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko, Krása slova,  návšteva a vystúpenie 
členov záujmového útvaru speváckeho v partnerskej poľskej 
obci Zebrzydowice, výstava záhradkárov a mnohé ďalšie. 
Letné tábory: Prievidza – rekreačné stredisko Púšť, týždenný 
putovný tábor v okresoch Kysucké Nové Mesto a Čadca. 
Taktiež CVČ sprístupnilo verejnosti webovú stránku.
CVČ zorganizovalo kultúrno-poznávacie zájazdy: Krakov – 
vianočné trhy, Budapešť – Tropikárium a oceánarium, Parla-
ment, Rybarské bašty, Margitin ostrov, katedrála sv. Štefa-
na, vianočná trhy Viedeň.
V predvianočnom období CVČ zabezpečilo praktické ukáž-
ky s možnosťou vlastnoručnej výroby tradičných vianočných 
kysuckých výrobkov , konkrétne zo záujmového útvaru vče-
lárskeho, výrobu sviečok, anjelikov zo včelieho vosku a zo 

záujmových útvarov tvorivá diel-
ňa Lienka a vareška v kuchyni 
zdobenie vianočných perníkov. 

Mgr. Magdaléna Trubanová

V športe hľadať krásu, krásu nájsť v umení, v umení získať múdrosť, ktorú vedieť využiť.
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Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Kysucký Lieskovec

V našej organizácii sa držíme hesla Bohu ku sláve a blížnemu 
k  pomoci, čo máme vyšité aj na našej zástave. Naša organi-
zácia je jednou z najväčších základní na Slovensku, konkrétne  
počtom 182 členov z  toho 62 žien. Organizáciu Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) riadi 11-členný výbor: predseda: Milan 
Pavlus, veliteľ: Ivan Hašpica, tajomník : Jozef Ondrejáš, poklad-
ník: Emília Vojteková, referenti mládeže: Jozef Skokan  a Martin 
Jakubec, hospodár: Marián Paršo, strojník:  Ján Sidor, František 
Chupáč, Ondrej Kubánek, preventivár: Miloš Paršo, predseda 

revíznej komisie: Bohumil Frišo
Náš DHZ sa zúčastňuje rôznych podujatí v  rámci obce ako aj v  iných okresoch. V našej obci sme boli 
nápomocní pri ohňostroji na Nový rok, pri čistení komunikácií v okolí kostola... Stráž pri Božom hrobe na 
Veľkú Noc je pre nás poctou, samotná príprava na stávanie a váľanie mája sú pre náš zbor už tradícia. Toto 
cestou ďakujeme aj Štefanovi Pavlusovi a Martinovi Jakubcovi  st., ktorí nám vypomohli, či už traktorom 
pri dovoze mája, alebo žeriavom pri stavaní resp. váľaní mája.  Drevo na máj venovalo Urbarské združenie 
Kysucký Lieskovec. 
V máji oslavujeme nášho patróna sv. Floriána. Tento sviatok sme oslávili svätou omšou, ktorú slúžil pán 
farár Šamaj. Oslavy sa konali aj za doprovodu dychovej hudby Lieskovanka. Pri tejto príležitosti sa odo-
vzdali čestné uznania od starostu obce Ing. Štefana Mrenku a pár členov nášho zboru potešilo povýšenie 
hodnosti.
Náš zbor je vždy nápomocný pri živelných pohromách ako sú povodne či požiare, pri prečisťovaní kanali-
zácie na cestných komunikáciách s vozidlom „Tatra 148“, preplachovaním studní, či dodávkou na miesta, 
kde niet vody. Prevádzame aj  preventívne prehliadky rodinných domov. Zúčastňujeme sa poslednej rozl-
účky s našimi členmi.
Veľkú pozornosť venujeme našej technike, ktorá je už zastaraná a potrebuje čoraz viac starostlivosti a fi -
nancií. O technický stav vozidiel  ako je Tatra 148, Avia 30, prenosné striekačky PS 8, PS 12 a PS 15, plá-
vajúce čerpadlo sa starajú Ivan Hašpica, Ján Sidor, Pavol Vojtek, František Chupáč, Jozef Hunčík, Peter 
Gašperák  a Ondrej Kubánek. Vďaka patrí aj Michalovi Mlichovi,ktorý zrenovoval PS 8. 
Tento rok náš zbor slávil 85. výročie svojho vzniku. Pri tomto výročí boli vysvätené stuhy na prápor zboru, 
ktoré venovali predseda DHZ Kysucký Lieskovec Milan Pavlus a starosta našej obce Ing. Štefan Mrenka. 
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Turist klub Kysucký Lieskovec - Kysucký vysokohorský klub

Činnosťou turistického klubu je organizovanie a rea-
lizovanie turistických podujatí, prechodov, výstupov, 
zrazov či starostlivosť o turistické chodníky a ochrana 
prírody v rámci klubu, regiónu a taktiež reprezentácia 
sekcie vysokohorskej turistiky na Slovensku.
Turist klub uskutočnil z turistických akcií v roku 2011. 
Spomeniem hlavné ročníkové akcie Turist klubu Kysuc-
ký Lieskovec:
• Ples vysokohorských turistov a horolezcov
• lyžiarsky prechod za lieskovským lišiakom
• 14. ročník medzinárodného zimného táborenia
• otvorenie jarnej turistiky na vrchrieke
• 28.roč. veľkonočného výstupu na Veľký Kriváň
• celoslovenský výstup na Pilsko a Babiu horu
• celoslovenský zraz vysokohorských turistov vo Vy-

sokých Tatrách
• 10.ročník letného táborenia na Rovniach
• celoslovenský národný výstup na Tatranský Kriváň
• celoslovenský národný jesenný zraz v západných 

Tatrách
• ukončenie jesennej sezóny na Vostovom vrchu
• 29.ročník „ za Martinom na bielom koni“- výstup na 

Lysú Horu
• 10. ročník mikulášskeho prechodu Malou Fatrou
Do konca kalendárneho roka sa uskutočnia ešte:

• polnočný výstup ku kaplnke v Rovniach
• 29.ročník Vianočného výstupu na Ľadonhoru
• 18.ročník silvestrovského výstupu na Veľký Rozsutec
Okrem turisticko-športovej činnosti sme sa podieľali aj 
na príprave kultúrno-spoločenských akcií v obci, sústre-
ďujúc pozornosť na rekreačno-duchovný areál v Rov-
niach. Ďalej na brigádnické činnosti v tomto areáli ako 
je jarné upratovanie, čistenie priestorov, kosenie trávy, 

údržba kaplnky, príprava dreva na kúrenie, príprava a 
pomocné práce pri výstavbe chaty s prístreškom. Chata 
s prístreškom je dostavaná a plne funkčná. Tento objekt 
má charakter pre potreby obecných a turistických akcií. 
Svojou veľkosťou, funkčnosťou a tvarom spĺňa požado-
vané estetické kritéria prípustnosti do tohto prírodného 
prostredia. Ako stavba v podobe ľudového staviteľstva 
na Kysuciach vhodne nadväzuje na kaplnku, zvonicu a 
realizovaný projekt krížovej cesty. So všetkými spomí-
nanými vlastnosťami vychádza podľa projektového zá-
meru výstavby rekreačno- duchovného areálu na Rov-
niach. Táto realizácia obohacuje obec o ďalšie dielo a 
posúva rozvoj turizmu v obci s regionálnym rozsahom. 
Je potrebné vyjadriť vďaku v mene turistov Kysúc hlav-
ným aktérom výstavby chaty , konkrétne: 
Ing. Štefanovi Mrenkovi, poslancom Júliusovi Rapča-
novi, Ing. Jaroslavovi Králikovi, Vladislavovi Psotovi, 
pracovníkom stolárskej fi rmy Júliusa Rapčana a ďalším, 
ktorí pomáhali pri výstavbe.
V budúcom roku chceme pokračovať na úprave prie-
stranstva okolo chaty, výstavbe drevených objektov pre 
deti ako sú húpačky, preliezky či ďalších objektov pre 
deti. Úprava ihriska, úprava priestoru okolo kaplnky, 
úprava stoličiek, úprava a preoznačenie chodníka pút-
nikov z centra obce Kysucký Lieskovec cez Rovne do 
Starej Bystrice, aj to sú naše priority pre rok 2012. V 
neposlednom rade by sme radi pozornosť venovali vý-
rubu nežiadúcich drevín, krovia a vyčistenie chránenej 
mokrade pod Skačkovím, kde sa nachádzajú chránené 
rastliny kosatec žltý a vachta trojlistá.

horám zdar!
predseda Turist klubu Ján Rajtek

Po svätej omši sme sa v sprievode dychovej hudby Lieskovanka a folklórneho súboru obce Kysucký Lies-
kovec vydali na ihrisko,  kde sme privítali 30 družstiev z nášho, ale aj žilinského okresu. Tento deň sme 
ukončili odovzdaním pohára starostu obce najlepšiemu družstvu a  odovzdaním čestných uznaní našim 
členom, ktorí sa podieľali a podieľajú na chode nášho zboru. Pamiatku na tento deň majú členovia, ktorí 
dostali stužku vo farbách našej obce. Na tomto podujatí nás poctili svojou návštevou aj kolegovia z Morav-
skej obce Bolatice a obce Kunčice Male z Poľskej republiky. S poľskými hasičmi sme nadviazali spoluprácu 
a boli sme pozvaní na dožinky v Zebrzydowiciach, kde nám poukazovali ich techniku a históriu hasičkého 
zboru v ich obci..
Náš dlhoročný člen a bývalý predseda nášho zboru Miroslav Paršo st. bol ocenený najvyšším ocenením, 
a to zaslúžilý člen DPO SR. Touto cestou mu blahoželá celý DHZ Kysucký Lieskovec.
Každoročne ukončujeme rok výročnou členskou schôdzou.
K DHZ Kysucký Lieskovec patria aj naše dievčatá a dorastenky,  ktoré reprezentujú našu obec. V tomto 
roku 2011 sa dievčatá zúčastnili na viacerých súťažiach a  to: okresné kolo v Snežnici,kde sme obsadili 
pekné druhé miesto. Okresné kolo mužov, žien a dorastu v Nesluši obsadili naše dorastenky v kategórii 
dorast  krásne prvé miesto a následný  postup na krajské kolo. V súťažiach o poháre starostov obcí sme 
mali striedavé úspechy. Na týchto súťažiach sa zúčastnili tieto dievčatá: Psotová M., Psotová R., Hyllová 
P., Macášová M., Škorová I., Škorová R., Valčuhová V., Ngyuenová S., Katrenčinová N., Paršová P., Šutá 
E., Krišicová E., Skokanová K., Šusteková P., Šupolová S.
Referenti mládeže Jozef Skokan  a Martin Jakubec  ďakujú dievčatám za  reprezentáciu nášho zboru a na-
šej obce a želajú im ešte veľa úspechov v škole či v našom peknom športe.

výbor DHZ Kysucký Lieskovec
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   Evidencia obyvateľstva - matrika

Počet obyvateľov: 2381
Počet zomrelých obyva-
teľov: 23
Počet narodených detí: 18
Počet odhlásených obča-
nov: 19
Počet prihlásených obča-
nov: 16
Manželstvo uzatvorili: 

Bc. Tomáš Bocek a Bc. Ve-
ronika Chupáčová
Slavomír Macáš a  Zuzana 
Kekelyová
Martin Hariš a Valéria Mihal-
dová
Ing. Stanislav Červenák 
a Ing. Ivana Šutá
Ing. Michal Smolinský 
a Mgr. Zuzana Ondrejášová

Na spoločnej ceste životom 
prajeme veľa šťastia, lásky 
a porozumenia
Navždy nás opustili:

Rozália Švaňová ( 82 rokov)
Stanislav Miko( 33 rokov)
Vincent Gašo( 76 rokov)
Alojz Hmíra( 42 rokov)
Ladislav Šidlo ( 39 rokov)
Angela Mitková ( 80 rokov)
Eduard Poliaček ( 80 rokov)
Adela Kekelyová( 81 rokov)
Jaroslav Kavčiak ( 85 rokov)
Verona Horníková( 75 ro-
kov)
Štefánia Jelínková( 75 ro-
kov)
Jaroslav Švec( 45 rokov)
Milan Zelina( 75rokov)
Blažej Kubala( 82 rokov)
Adela Šutá(82 rokov)
Cyril Mihalda(89 rokov)
Ondrej Janek(81 rokov)
Ján Šamaj( 74 rokov)
Rozália Poliačková( 82 ro-
kov)
Blažej Šutý( 77 rokov)
Róbert Šutý( 85 rokov)
Miroslav Ondrejáš(65 rokov)
Jozef Dragoň( 64 rokov)
Dušan Dirbák(58 rokov)
MiroslavTatarčiak( 61rokov)

Odpočívajte v pokoji

Narodené deti 2011: 

Tobias Chupáč 
Kamil Kubánek
Laura Buknová

Dávid Hmíra
Lucia Pijáková
Dáša Kopasová
Dávid Šadlák
Chiara Mária Chudinová
Alex Repkovský
Samuel Hoferica
Simona Horvátová
Nikola Krištofíková
Nataša Pustajová
Tomáš Mlích
Daniel Suriak 
Terézia Minárová
Samuel Olejko
Benjamín Suľa
Damián Mihalda
Viktória Janišová

Najmenších spoluobčanov 
v  našej obci srdečne víta-
me,
 rodičom prajeme veľa zdra-
via a úspechov pri výchove 
detičiek

Blahoželáme k jubileu: 

18 rokov: 
Matej Mitka
Pavol Jančiga
Marek Srnka
Branislav Ondreáš
Marián Paršo
Marco De Rossi
Milan Macejko
František Chupáč
Radoslav Martikán
Vladimír Šutý
Miloš Hmíra
Roman Šutý
Milan Králik
František Rybanský
Patrik Sopek
Patrícia Hmírová
Rastislav Chládek
Katarína Šupolová
Martina Šutá
Dominika Rabčanová
Patrícia Školníková
Veronika Šutá
Dominika Droštinová
Michaela Kyklošová
Mária Hmírová
Monika Vavrová
Renáta Psotová
Dana Heltová
Simona Martikánová
Veronika Galgánková
50 rokov:

Marián Čečko

Alžbeta Rajteková
Helena Koperová
Dušan Zajac
Katarína Salátová
Vladimír Mihalda
Janka Mitková
Jaroslav Králik
 Jaroslav Koprna
 Zdenek Šutý
 Janka Čečková
 Ľubomír Paršo
 Darina Bzdylová
 Štefan Šupol
 Jarmila Tomčalová
 Rastislav Poliaček
 Ľubomír Chupáč
 Albín Šutý
 Anna Hašpicová
 Ľudmila Pijáková
 Anna Hašpicová
 Jana Kobedová
 Viera Školníková
Peter Matejčík
Helena Matejčíková
Ján Hmíra
Milada Franková
Ľudmila Slocíková
Eva Mlíchová
Pavol Fuják 
Pavol Martikán
Jozef Králik
Jarmila Fujáková
Jozefa Pavlusová
Milan Helt
Mária Janišová
Danka Kekelyová
60 rokov: 

Milan Gomola
 Jozef Ceniga
 Milan Michný
 Božena Ondrejášová
 Mária Katrenčinová
 Emília Rajdíková
 Anna Brňáková
 Margita Chupáčová
 Anna Chupáčová
 Margita Chupáčová
 Anna Cenigová
 Miroslav Chupáč
 Otília Lašová
Dušan Ondrejáš
 Dušan Šutý
 Miroslav Bugáň
 Kvetoslav Kubánek
 Pavol Kubánek
 Štefan Mitka 
 Anna Mlíchová
70 rokov:

Otília Ondreášová

Vincent Kinier
 Bohumil Pagáč
Ján Tatarka
Milan Pavlus
Šimon Ondrejáš
Paulina Tučeková
Marián Hmíra
Ľudmila Konušíková
Stanislav Kocúr
Marián Paršo
Pius Sidor
Michal Chupáč
Veronika Medvecká
 Nemčeková Božena
 Viera Ondreášová
Magda Chupáčová
Mária Chupáčová
 Božena Šupolová
80rokov: 

Antónia Bendová
Štefan Frišo
Mária Tomašcová
Emil Roman
Oliviera Koprnová
Anna Poliačková
Mária Škorová
Rozália Švecová
Justína Bugáňová
85 rokov:

Štefánia Ondrejášová
Justína Ondrejášová
Eduard Paršo 
 Štefánia Pastuchová
 Pavol Bugáň
 Agnesa Hanuliaková
86 rokov: 

 Mária Šutá
 Elena Slížová
87 rokov: 

 Adam Paršo
 Mária Gužiaková
88rokov: 

 Tomáš Pastucha
Paulína Priečková
89 rokov: 

Tomáš Paršo
90 rokov: 

Štefan Mitka
 Štefánia Chupáčová
 Ján Dupkala
91 rokov:

Štefánia Paršová
92 rokov: 

Vincencia Tučková
Rozália Podpleská

Srdečne Vám blahoželáme 
a prajeme Vám pevné zdra-
vie v kruhu rodiny
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Stolnotenisový klub Tatran Kysucký Lieskovec

FK REaMOS Kysucký Lieskovec

Rok 2011 hodnotíme v deväťročnej histórii klubu ako naj-
prielomovejší z hľadiska dosiahnutých úspechov. Historický 

postup do 3.ligy ním môžeme smelo označiť. Vo 4.lige sme 
v ročníku 2010/2011 obsadili tretie miesto, a keďže  víťazné 
mužstvo rezervy Žiliny vyššiu súťaž hrať nechcelo a v pora-
dí druhý tím zo Starej Bystrice sa rozpadol, následná voľba 
prišla na naše mužstvo. Rozhodli sme sa vyskúšať výkon-
nostne nabitú súťaž v obligátnom zložení bez žiadnych posíl. 
Po polovici sezóny 2011/2012 nám patrí 9.miesto a budeme 
sa snažiť ligu zachrániť v konkurencii mužstiev z Ružomber-
ka, Žiliny, Námestova, Rajca... Avšak je veľmi potešiteľné, 
že na Kysuciach patríme k stolnotenisovej špičke, s hráčmi 
prevažne priamo z Kysuckého Lieskovca- František Kotrč, 
Juraj Vnuk, Peter Franek a kolorit „A mužstva“  dopĺňa Viktor 
Piesecký z Rudiny. Taktiež nemožno nespomenúť, že klub 
funguje výlučne na amatérskej báze, naopak drvivá väčšina 
ostatných klubov je za zápasy fi nančne honorovaná či klu-
by kupujú hotových hráčov za nemalé peniaze. My sme sa 
vydali na cestu bojovnosti, hrdosti reprezentovať náš „Lies-
kovček“ a na zápasoch bojujeme o každú loptičku. Nebyť 
dvoch tesných prehier 8:10 na začiatku súťaže s Liptovský-
mi Sliačmi a Ružomberkom, kde sme prehrali aj naoko vy-
hrané stretnutia , prezimovali by sme určite pokojnejšie.
„B mužstvo“ súťaží v 6.lige, kde po polovici sezóny 2011/ 

2012 okupuje 4. pozíciu. Predsezónne ambície zabojovať 
o postupové pozície nie sú stratené, keďže bodový rozdiel je 
zanedbateľný. „Béčko“  reprezentujú: Miroslav Obernauer, 
Martin Franek, Anton Labant, Pavol Bača, Róbert Ondrušek
„C mužstvo“ hrá 7.ligu, kde sa prevažne sústreďujú talen-
tovaná mládež z Kysuckého Lieskovca. V  tabuľke im patrí 
6.miesto. V  tomto smere treba oceniť prácu trénera Fran-
tiška Kotrča, starajúc sa o výchovu mladých chlapcov.  „C 
mužstvo“ reprezentujú: Marek Jančiga, Branislav Jančiga, 
Radoslav Macáš, Juraj Švec, Milan Truban st., Miroslav 
Chupáč.
Stolnotenisový výbor chce poďakovať všetkým hráčom za 
dôstojnú reprezentáciu Kysuckého Lieskovca v  rôznych li-
gových súťažiach. Taktiež nesmierna vďaka patrí všetkým 
sponzorom za poskytnuté fi nančné či materiálne  prostried-
ky pre náš klub, taktiež  aj Obecnému úradu Kysucký Lies-
kovec či Základnej škole Kysucký Lieskovec za ich pomoc 
a podporu. Vďaka patrí aj torzu divákov, ktorí poctivo na-

vštevujú domáce stretnutia. Za vašu dôveru a podporu sa 
budeme snažiť reprezentovať našu obec ako doteraz.

Mgr. Juraj Vnuk

Našu obec reprezentujú mužstvá v nasledovných fut-
balových súťažiach:  
• IV.liga- sever  Stredoslovenský futbalový zväz

Muži „A“- v  tabuľke sú pojesennej časti na 2.mieste 
s  počtom bodov 23 a  so skóre 32:20. Za uvedené 
mužstvo nastupovali pod vedením trénera p. Branisla-
va Jašurka.
Brankári: Tomáš Thiel, Miroslav Žák
Obrancovia: Branislav Gavlas, Miroslav Zuziak, Martin 
Matúš, Vladimír Macura, Jozef  Krkoška, Ján Kopá-
sek, Pavol Povinec, Marek Finta
Záložníci:   Jaroslav Mihalda- kapitán mužstva, Rado-
slav Bočej, Martin Minarčík, Peter Povinec, Ladislav 

Šlapka
Útočníci: Marcel Mrenka, Roman Baláž, Ján Hollý, Mi-
chal Vozár 

• II.trieda Muži - Oblastný futbalový zväz Kysúc

Muži „B“ dospelí- v tabuľke sú na 10.mieste s počtom 
bodov  6, skóre 10:26 pod taktovkou trénera Petra Mi-
haldu.
Mužstvo reprezentovali: Štefan Slíž, Peter Mihalda, 
Štefan Mrenka, Marek Hunčík, Milan Truban- kapitán 
mužstva, Michal Božek, Vladimír Ondreáš, Martin Pa-
náček, Slavomír Katrenčin, Peter Franek, Juraj Vnuk, 
Jozef Zelina,  Peter Holáň,  Martin Chupáč a  Jozef 
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Moskál, Lukáš Vajdík, Martin Šamaj, Martin Šamaj
• I.trieda Dorast - Oblastný futbalový zväz Kysúc

Dorastenci sú v tabuľke na 4.mieste, so skóre 32:27, 
počet bodov 21 pod vedením Petra Hucka.
Mužstvo reprezentovali : Rastislav Chládek, Milan Ma-
cejko- kapitán mužstva, Marián Paršo,  Andrej Borák, 
Lukáš Matúš, Rastislav Kucharčík, Denis Vojtáš, Viktor 
Paršo, Marko Mlich, Ján Kollarčik, Dominik Hýll, Brani-
slav Ondreáš, Miloš Hmíra, Vladimír Kavčiak a Kristián 
Birčiak

• III. liga- starší žiaci skupina A Stredoslovenský fut-
balový zväz

Starší žiaci sú v tabuľke na 9.mieste, so skóre 28:41, 
počet bodov 12 pod vedením trénerskej dvojice Mar-
tin Matúš- Ján Hollý
Mužstvo reprezentovali: Tomáš Minarovič, Daniel Miš-
úr, , Branislav Jančiga, Tomáš Helt, Andrej Masaryk, 
Branislav Čečko,  Patrik Kožák- kapitán mužstva, 
Tomáš Mizera, Richard Čanecký, Matúš Obrk, Igor 
Mlich, Radoslav Macáš, Andrej Macejko, Erik Paršo, 
Patrik Mičuda, Branislav Kožák, Peter Vydra, Tomáš 
Helt, Pavol Matejčík, Samuel Borák, 

• III.liga- mladší žiaci   skupina A Stredoslovenský 
futbalový zväz

Nebodujú sa, pod vedením Martina Minarčíka a Miro-
slava Žáka
Hráči: Martin Hmíra, Timotej Kekely, Richard Ceniga, 
Radovan Ceniga, Samuel Slíž, Adrián Slíž, Jozef Šev-
čík, Ján Baliar, Patrik Vojtek, Patrik Ondreáš, Andrej 
Ondreáš, Dominik Turčák, Dominik Lašo, Tibor Jaroš, 
Matúš Srnka, Filip Rajtek, Juraj Králik, Filip Janiš, Pe-
ter Mitka, Dušan Hanuliak, Peter Bača, Vladimír Hut-
ka, Richard Ceniga, Jakub Franek, Alexander Chupáč, 
Kristian Mlich

Ako vidíme našu obec reprezentuje päť mužstiev, čo 
je fi nančného hľadiska neprehliadnuteľná položka. 
Najmä preto je nutné napísať vďaku obci Kysucký 
Lieskovec a fi rme REaMOS,s.r.o., podporujúce vykry-
tie rozpočtu na celkový klubový chod. A aj vďaka ním 
futbal ako športový fenomén nielen v našej obci sa ne-
vytratil z futbalovej mapy Slovenska.
Naše seniorské „ Áčko“ ukončilo jesennú časť 4.ligy 
na krásnom 2.mieste a nebyť viacerých doslova smol-
ných zápasov, mohlo pomýšľať aj na jesenný primát. 
Najmä v domácich zápasoch mužstvo neprehralo ani 
jeden zápas a  len raz remizovalo v divokom zápase 
jesene proti lídrovi z Bytče 3:3 v skvelej diváckej atmo-
sfére najmä táborom hosťujúcich fanúšikov. Niekedy 
až neveriacky krútime hlavami nad nízkym počtom na-
šich fandov na domácich zápasoch. Potom komorné 
prostredie neprispieva nášmu mužstvu a ani nie sa-

motnému futbalu, ktorý sa hrá predovšetkým pre nich. 
A verte, na jeseň sa dozaista bolo na čo pozerať. Keď 
aj cestujeme za súpermi, domáci sú hnaní vpred po-
četnou diváckou kulisou. Ale všeobecná otázka „kde 
sa vytratil slovenský divák“, trápi aj iné popredné kluby 
z najvyšších ligových súťaží.
Dorastenci prezimujú na 4.mieste v  I. triede dorastu 
a ich tabuľkové postavenie mohlo byť aj o čosi vyššie. 
Postupové ambície ,ale nie sú stratené, keďže ťažkých 
súperov z vrchných priečok tabuľky majú doma. Pev-
ne veríme, že kvalitným tréningovým procesov a zbie-
raním víťazstiev si na konci sezóny svoje umiestnenie 
minimálne o dve pozície vylepšia. 
V žiackych kategóriách  sa v posledných rokoch ob-
javuje nezáujem o futbal. Je to veľmi paradoxné, ale 
dnešné deti nemajú veľkú chuť chodiť a potom aj po-
ctivo trénovať na tréningoch. Ak desať rokov dozadu 
ste videli chlapcov behať po ihriskách skoro celý deň 
a mali svoje futbalové idoly, dnes tými idolmi sú počí-
tačové hry, play station či túlanie sa po nočných ulici-
ach a vyhľadávanie alkoholu či cigariet. A verte dnešné 
deti majú vytvorené ideálne podmienky na svoj rast či 
už po vzdelávacej, ale ja športovej stránke( Centrá voľ-
ného času, umelé mini ihriská, kvalitné športoviská). 
Avšak ak máte tréning a príde 6,7 detí je to skutočne 
alarmujúce. Aj niektorí rodičia ešte nepochopili, že fut-
bal dokáže vychovať dobrého človeka, začleňovaním 
sa do kolektívu, zodpovednosti a  nezlomnej vôli po 
víťazstve. Dávajú svojim deťom  zákazy ísť na tréning 
či aj na zápas kvôli neuspokojivým výsledkom v ško-
le. A neraz sa stalo, že mládežnícki  tréneri boli nútení 
chodiť na zápas pre deti až k ním domov. A ak sa aj 
odohráva zápas žiakov , samotní rodičia neprídu po-
vzbudiť deti. Naopak na tribúne vidíme len divákov 
z hosťujúceho tímu- rodičov svojich detí a sú patrične 
hrdí, že sa učia futbalu. Jednoducho naši rodičia nežijú 
s klubom a do istej miery je im futbalový osud svo-
jich detí ľahostajní. Pevne veríme, že táto situácia sa 
bude vylepšovať najmä väčšou zaangažovanosťou zo 
strany rodičov a aj samotnými deťmi, ktoré sa snažíme 
patrične motivovať.
Výbor FK by rád poprial svojim futbalistom, fanúšikom, 
občanom Kysuckého Lieskovca šťastné a veselé Via-
noce, veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v novom 
roku 2012. Aby sa našich chlapcom vyhýbali zranenia 
a choroby. Prajeme si oddaných fanúšikov a mládež, 
aby sa vrátili na zelené trávniky. Všetkým naším futba-
listom a funkcionárom ďakujeme za vzornú reprezen-
tácie obce! 

Výbor FK REaMOS Kysucký Lieskovec
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Pozdravy partnerských obcí z cezhraničnej spolupráce

Pozdrav z Bolatíc - Česká republika

Pozdrav z Zebrzydowice - Poľská republika

Milí občané Kysuckého Lieskovca, obec Bolatice se nachází v České republice v regionu Hlučín-
ska, v blízkosti hranic s Polskem a nedaleko měst Opava a Ostrava.
V obci žije na 4 400 obyvatel, součástí obce je osada Borová (cca 670 obyvatel). 
Naše obec má bohatou a myslím si, že velmi pohnutou historii. 
První písemné zmínky o Bolaticích pocházejí z roku 1250 a tím, že obec ležela v blízkosti hranic, 
podepsalo se na ní i časté změny vlastníků. 
Největším zásahem do života našich občanů bylo přičlenění obce k německému Prusku v roce 
1742, které vydrželo až do roku 1920, kdy jsme se stali součástí Československa. V roce 1938 
jsme opět patřili pod Německo, teprve po 2.světová válce jsme se stali natravalo územím Čes-
koslovenska. 
Všechny války se negativně projevily na úrovni života v obci. Mnoho mužů padlo ve válkách a za 
2. sv. války byla obec z 80% zničena, poškozena. 
Přes všechny těžkosti si občané Bolatic zachovali své typické vlastnosti– pracovitost a smysl 
pro pořádek. 
To všechno se projevilo na naši obci, ve které byly všechny domy brzy opraveny, vystavěny nové 
a v tomto trendu pokračují naši občané i dnes. 
Další informace o naší obci najdete na webových stránkách www.bolatice.cz. 
Obec Bolatice má několik družebních vesnic, Linum v Německu, Rudy v Polsku, Doľanyna Slo-
vensku a Nagykovácsi v Maďarsku.
A od letošního roku jsme zahájili spolupráci i s vaší obcí. 
Jsem moc rádi, že nás pan starosta Kysuckého Lieskovce Ing. Štefan Mrenka oslovil letos v čer-
venci. Sice jsme zpočátku zvažovali, zda do spolupráce jít( již jsme měli jednoho slovenského 
partnera), ale po návštěvě pana starosty u nás a naší návštěvě u vás na oslavách 80. výročí 
založení hasičů, jsme se rozhodli pro spolupráci s vaší obcí. Úplně nás dostala vaše vstřícnost 
k nám, vaše pohostinnost, zájem o naši obec. 
Od srpna do listopadu jsme se pak několikrát setkali s panem starostou Ing. Š. Mrenkom, se 
zaměstnanci obecního úřadu a s mnoha dalšími lidmi apoznávali jsme vaši krajinu, vaši obec. 
A i když se známe krátce, našel jsem si u vás již několik přátel a  tým největším je váš pan 
starosta. 
Podařilo se nám také připravit několik společných projektů, které mohou pomoci nejenom v roz-
voji našich obcí, ale také umožni občanům našich obcí se vzájemně poznávat. 
Moc se na to těšíme. 
Milí občané Kysuckého Lieskovce, 
přeji Vám, ať blížící se Vánoce naplní Vaše srdce i Váš domov radostí a láskou a ať Vás tato láska, 
radost ale i štěstí a přátelství provázejí po celý rok 2012. 
 

S úctou  
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatioe    

Už niekoľko rokov,samospráva Zebrzydowice úspešne spolupracuje s obcou Kysucký Lies-
kovec zo Slovenska. Naše komunity sa spojili v cezhraničnej spolupráci, aby úspešne žiadali 
o rôzne projekty z Európskej únie. Reprezentácia Zebrzydowíc už niekoľko krát navsštívila 
vašu pohostinnú a priateľskú dedinu. Na hodových slávnostiach sme mali už dvakrát priestor 
predstaviť naše regionálne zoskupenie „ Nadolzianie”. Taktiež futbalový turnaj internacionálov 
bol za účasti internacionálov z klubu Kaczyce. 
Na začiatku septembra zavítala vaša obec na dožinkové slávnosti ku nám do Zebrzydowíc. 
Bohatý program okorenili aj vystúpenia Folklórnej skupiny z Kysuckého Lieskovca, ktorí zožali 
obrovský divácky aplauz. Slovenským hosťom sme prezentovali tradičné dožinkové zvyky a 
praktiky. Spoločne s vašim starostom Ing. Štefanom Mrenkom a delegáciou obce sme sa Vám 
popýšili našimi pamätihodnosťami a kostolmi. Musím aj pripomenúť spoluprácu medzi našimi 
Dobrovoľnými hasičskými zbormi, ktorá je na vysokej úrovni. 
Pevne veríme, že naša spolupráca sa bude naďalej prehlbovať a čoskoro sa s Vami stretneme 
na pripravovaných kultúrnych podujatiach.

Mgr. Andrzej Kondziołka
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Dôležité čísla a kontakty:

Verejné osvetlenie:
Ján Šutý, Bohuš Šutý 0908 905 108

Verejný vodovod a kanalizácia:
Vincent Sýkora 0908 275 685

Obecný rozhlas: 
Dušan Hmíra st. 0904 549 649

Ohlásenie stavieb a drobných stavieb:
Anastázia Turianska 041/4231 121

Skládka TKO
Jozef Paršo 0915 892 274 

Služby s.r.o. Kysucký Lieskovec
Martin Pijak 0905 414 045

Pohrebníctvo
Margita Gomolová 0905 280 673

Cintorín
Ondrej Kubánek 0908 512 480

Odpady v obci, životné prostredie
Ing. Zuzana Šimeková 0915 083 350

Separovaný zber v obci Kysucký Lieskovec.

V tomto roku sme v našej obci rozšírili separovaný zber 
odpadov o ďalšie komodity a  taktiež sa zvýšil počet 
kontajnerov pre separovaný zber. Obec zakúpila nové 
1 100 litrové farebne odlíšené kontajnery na sklo, plas-
ty, papier a obaly z kovov. Kontajnery sme rozmiestnili 
rovnomerne po celom intraviláne našej obce, tak aby 
boli ľahko prístupné pre každého občana. Teraz nám 
už zostáva iba pochopiť prečo je dobré odpad sepa-
rovať a ako to správne robiť. 
Odpoveďou na prvú otázku je ochrana životného 
prostredia, a  to znížením množstva odpadov, ktoré 
končia na skládkach a nedajú sa ďalej použiť. Zabe-
rajú obrovské plochy našej Zeme a predstavujú veľkú 
environmentálnu záťaž. Vyseparovaním jednotlivých 
zložiek odpadov zo zmesového komunálneho odpadu 
dosiahneme zníženie jeho množstva a komodity ako 
sklo, plasty, papier a kovové obaly sa dajú opätovne 
použiť, recyklovať a vytvoriť nový výrobok. Aby sa to 
mohlo naozaj uskutočniť je potrebné separovať správ-
ne. Do kontajnerov určených pre separovaný zber há-
dzať naozaj iba to, čo tam patrí. Ako pomôcku mô-
žeme používať aj nálepky, ktoré sú na kontajneroch. 
Takisto pre zachovanie čistoty a poriadku v obci neu-

kladajme odpad v igelitových taškách alebo vreciach 
vedľa prázdnych zberných nádob. Kontajnery majú 
otvory, cez ktoré je potrebné odpady, najlepšie post-
láčané,  vhadzovať dnu. Zaberie to možno o pár minút 
viac ako iba položenie tašky vedľa kontajnera, ale za-
chováme tak poriadok v našej obci. Porozhadzované 
tašky a odpadky okolo zberných nádob nie je pekná 
vizitka našej obce a občanov. 

Čo môžeme vhadzovať do kontajnerov pre sepa-

rovaný zber:

SKLO – sklenené fľaše, zaváraninové poháre, zlomové 
sklo, sklenené črepiny

PLASTY – STLAČENÉ plastové PET fľaše, čisté plas-
tové obaly zo saponátov, kečupov, rastlinných olejov, 
potravín, destilovanej vody, plastové bandasky   

PAPIER – časopisy, noviny, kancelársky papier, zoši-
ty, POSKLADANÉ krabice, kartóny, 

KOVOVÉ OBALY – STLAČENÉ  plechovky z nápojov, 
konzervy z potravín

Čo nemôžeme vhadzovať do kontajnerov pre se-

parovaný zber:

SKLO -  tabuľové sklo, zrkadlo, keramika, autosklo
PLASTY -  penový polystryrén, obaly od motorových 
olejov, hračky, rúry, lišty, plastový nábytok, plastové 
tašky a vrecúška, fólie, umelé kvety, kvetináče, tva-
rované podložky z bonboniér, cukroviniek, plexisklo, 
plasty z áut, plastový riad, vedrá 
PAPIER -  vrecia od stavebných materiálov, použité 
jednorazové plienky, vreckovky,
KOVOVÉ OBALY - obaly od sprayov, obaly od farieb, 
lepidiel

Posledná rozlúčka zo strany obce

Posledná rozlúčka so zomrelým občanom zo strany 
obce je možná pre všetkých zomrelých. Avšak ak po-
zostalá rodina príde na obecný úrad a o túto rozlúčku 
požiada. Taktiež je potrebné priniesť bližšie informácie 
o živote zosnulého občana.

Oznamy pre občanov
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VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE 2012

Dodatok č.4

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 23 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a 
miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

6.4.  Sadzba poplatku – a.) paušálny poplatok
6.4.1.  Na území obce sa uplatňuje poplatok : za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok).
6.2.  Sadzba poplatku je : 0,041  € za osobu a kalendárny deň t.j. 15 € (451,89 Sk), ak v obci nie je zave
 dený množstvový zber.

a. Fyzická osoba, ktorá nie je poplatníkom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt : 0,027 €  za oso-
bu a kalendárny deň t.j. 10 € (301,26 Sk)

b. b) Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Kysucký Lieskovec, študujúca mimo obce s výnimkou 
denne dochádzajúcich ( doklad o prechodnom pobyte alebo návšteve školy): 0,020 € za osobu 
a kalendárny deň t.j. 7,50 € (225,95 Sk

c. Vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti v osade slúžiacej na individuálnu rekreáciu: 0,041 € na 
kalendárny deň t.j. 15 € (451,89 Sk)

d. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí sú podnikateľmi mimo 
ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce: 30  € za kalendárny rok (903,78 Sk)

e. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktoré sú podnikateľmi mimo uby-
tovacích služieb s prevádzkou na území obce : 8 € za 1 zamestnanca za kalendárny rok (241,01 Sk)

f. Základná škola v obci: 7,50 € za osobu a rok, pre učiteľov, pracovníkov (225,95 Sk)
g. Materské školy v obci: 7,50 € za osobu a rok pre pracovníkov (225,95 Sk)
h. Občan si bude hradiť 50% z celkových nákladov pri zakúpení novej popolnice, zvyšných 50 % bude 

doplácať obec z obecného rozpočtu.

Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysucký Lieskovec  č. 24 o obecných poplatkoch

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Poplatok za odber pitnej vody
 Poplatok za 1 m3 pitnej vody činí:  

 - pre občanov 0,65 €    (19,60 Sk)  
 -  pre podnikateľské subjekty 1,0 €    (30,126 Sk) 
 -  pre podnikateľov využívajúcich pitnú vodu na  
 - chov dobytka a hydiny  2,0 € (60,252 Sk) 

1. Poplatok za stočné
 Podkladom pre stanovenie stočného za obdobie kalendárneho roka je spotreba vody, kde množstvo je 
 stanovené na 75 % z odobratej vody.
 Poplatok za 1 m3 odvedenej vody do kanalizácie je:

 - pre občanov 0,50  €      (15,10 Sk)   
 - pre podnikateľské subjekty 0,75 €     (22,60 Sk)   
 - pre podnikateľov využívajúcich pitnú vodu na chov dobytka a hydiny 1,50 € (45,189 Sk)

Obec Kysucký Lieskovec informuje, že poplatok za vodu a smeti sa nedá odpustiť, pretože je zákonne stanovený!

Oznamy pre občanov
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Vážení spoluobčania !
dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka 
prihovoril z tohto miesta. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale 
pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsa-
vzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúce-
ho roka 2012 chceli uskutočniť. v  súkromnom i pracovnom živo-
te. Je to však aj čas  obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme 
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám 
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, 
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. 
A na všetkom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci zapo-
čaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekáž-
ky, ale sa aj tešila zo započatých diel a úspechov. Ide o výstavbu 
krížovej cesty a chaty v Rovniach, výstavbu 8 a 22 bytového domu, 
rekonštrukciu ZŠ, revitalizáciu krajiny, odstraňovanie havarijného 
stavu na obecnom vodovode, atď... Dúfam, že aj vy občania, ste 
prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vy-
konané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Preto-
že všetko  sa urobilo  pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, 
Vášho života ,v našej krásnej obci Kysucký Lieskovec. Mrzí ma, 
že všetko čo sme si predsavzali v roku 2011 sa nesplnilo. Obce 
a mestá mali existenčný problém ustáť a vôbec ako tak prežiť rea-
litu, že štát sa za pochodu rozhodol krízu riešiť aj prostredníctvom 
miest a  obcí. A  zrazu všetko ,čo bolo naplánované v  obecnom 
rozpočte, čo sa týkalo investícii, sa muselo škrtať a začať šetriť 
a uberať, na čom sa vôbec v rámci obce dalo. Veľkou mierou sa 
na tom podpísala svetová kríza, ktorá sa výrazne podpísala na 
výraznom krátení podielových daní obciam a mestám zo strany 
štátu. Štát prenáša na obce ďalšie kompetencie ,ale bez fi nancií...
žiaľ, všetko na úkor občana. Mestá a  obce sú nútené zvyšovať 
miestne dane a poplatky, aby tak aspoň sčasti naplnili výpadok 
v príjmovej časti obecného rozpočtu, čo pri dnešnom príjme niek-
torých občanov je už aj tak neúnosné. Taktiež sú obce a mestá 
nútené zvyšovať poplatky za vodu, TKO, keďže trh a dodávatelia 
tieto komodity budú obciam dodávať za výrazne vyššie ceny. Ak 
štát  bude aj naďalej fi nancovať obce a mestá v tomto systéme, 
tak výrazne zmeny vo fi nancovaní zo strany obce, čakajú aj naše 
školské zariadenia, kde je obec zriaďovateľ.  
Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad vecami, ktoré sa stá-
vajú postupne minulosťou a rovnako i zvedavo hľadíme dopredu, 
na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým,  čo všetko je 
ešte potrebné urobiť. Pre rok 2012 má obec naplánované nie malé 
úlohy. Ako všetci dobre viete, čo nám v obci veľmi  chýba – rozvoj 
individuálnej bytovej výstavby, cieľom ktorého je zabezpečiť  mla-
dej generácii  možnosť vytvoriť si v našej obce rodinné zázemie. 
Je to investícia, ktorá si vyžiada  veľa času a hlavne veľký  objem 
fi nančných prostriedkov. Toto je hlavná priorita obce nielen pre rok 
2012, ale i na celé  nadchádzajúce volebné obdobie. Samozrejme 
okrem tejto akcie budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré si vyžiadajú 
bežné potreby obce, v mesiaci marec dúfame, že už konečne za-
čneme realizovať naše námestie, chodníky, autobusové zástavky 
a v neposlednom rade riešiť naďalej problém s vodou a kanali-
záciou. Taktiež razantnejšie riešiť staré enviro záťaže našej obce, 
ktoré nás oberajú o nemalé fi nancie. Veľa času by bolo treba na 
vymenovanie všetkého,  čo sa urobilo, a hlavne čo sa v nastávajú-

com období plánuje urobiť. Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci 
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je treba sa 
do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme 
schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne fi nancií  zvládnuť.  
Mojím osobným želaním je neustála spolupráca  s Vami, občanmi 
obce, vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu 
spoluprácu, ochotu a toleranciu.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí 
svojou prácou a  snahou v  uplynulom roku prispeli k  rozvoju 
a zveľadeniu obce Kysucký Lieskovec. Ďakujem členom všetkých 
spoločenských organizácií v obci, členom občianskych združení, 
súkromným organizáciam, dobrovoľnému hasičskému zboru, pá-
novi farárovi za duchovnú a inú činnosť ,lekárom zo zdravotného 
strediska, učiteľom a učiteľkám zo školských zariadení, všetkým 
športovcom ktorí reprezentujú našu obec,  chcem poďakovať aj 
jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce 
nie je ľahostajný.
Ďakujem Vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu v pro-
spech obce Kysucký Lieskovec.
V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene 
svojich spolupracovníkov, v mene  všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva , prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. 
Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia,  vzájomného pokoja 
a harmónie,   zlepšenie medziľudských vzťahov, všetkým našim 
chorým spoluobčanom prajem rýchle vyzdravenie, nech nás v na-
šej dedine  nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám pri-
nášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti 
Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usiluj-
me sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si 
to, čo má naozaj hodnotu.
Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa 
a hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2012.

Ing. Štefan Mrenka
starosta obce
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