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SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSTˇ PRI PRÍLEŽITOSTI 250.VÝROCIA
NARODENIA JÁNA LIPSKÉHO
V sobotu 17.9.2016
sa už dopoludnia
z oblohy liali prúdy
vody. Nepotešilo nás
to, lebo v tento deň
sme si v našej obci
pripomínali 250.výročie narodenia a 190.
výročie úmrtia kartografa a vysokého
vojenského dôstojníka Jána Lipského
(*10.04.1766
Sedličná, † 02.05.1826
Sedličná ako 60-ročný).
Popoludňajší
program venovaný
nášmu najvýznamnejšiemu rodákovi sa
začínal vernisážou výstavy v malej sále Spoločenského domu
o 13.hodine. V
úvode sa prítomným hosťom
prihovoril JUDr.
Martin Markech,
starosta obce. V
prednáške plk v.
v. Ing. Peter Forgách pripomenul
vojenský
život
a kartograﬁcké
dielo Jána Lipského. Popísal
jednotlivé
exponáty výstavy
a odpovedal na
otázky
prítomných.
Okrem
vystavených ex-

ponátov
mohli
prítomní vidieť
aj šot nakrútený
slovenskou televíziou v roku
1967, kedy bola
na dnes už neexistujúcu kúriu
Lipských
osadená pamätná
tabuľa venovaná
Jánovi Lipskému. V súčasnosti je táto tabuľa na budove ZŠ s MŠ J. Lipského v
Trenčianskych Stankovciach.
O 14.hod. sa pred Spoločenským domom sformoval sprievod na čele s
husármi na koňoch. Hneď
za nimi kráčali
v krojoch dychová hudba
Bodovanka,
členovia folklórnej skupiny
Rozvadžan,
deti so znakom
obce,
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
hostia a občania.
Všetci sa vydali
ku hrobke Jána
Lipského.
Našťastie sa práve
vtedy
počasie
dočasne umúdrilo

a sprievod i
pietna spomienka pri hrobe
nášho rodáka
sa uskutočnili
podľa
plánu
a bez dažďa.
Po
príhovoroch
JUDr.
M. Markecha,
starostu obce,
Mgr. J. Gerliciho, riaditeľa
Úradu
TSK,
Ing. M. Maxona,
potomka
rodiny
Lipských, duchovných evanjelickej cirkvi a. v.
a rímskokatolíckej cirkvi, čestnej salve a položení vencov ku hrobu Jána
Lipského sa všetci vrátili naspäť do Spoločenského domu.

Tu na javisku veľkej sály
o
16.hodine
pokračovalo
slávnostné popoludnie
venované nášmu
významnému
rodákovi. Na
úvod sa prítomným prihovoril starosta obce a potom historik Jozef Karlík predstavil
Jána Lipského ako človeka, vojaka a kartografa. Nasledoval
pestrý kaleidoskop kultúrneho programu, v ktorom sa predstavil Spevokol JD, deti zo základnej školy, detský folklórny súbor
Stankovčan a na záver programu folklórny súbor Rozvadžan.
Program moderovala Zuzana Starostová.
Po skončení programu nasledovalo spoločenské posedenie. To bolo bodkou za spomienkovou slávnosťou, ktorú na
počesť nášho rodáka Jána Lipského spoločne pripravili Obec
Trenčianske Stankovce, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko a Trenčianske múzeum.
Oľga Šmatláková

ˇ
ˇ
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA
TRENCIANSKE
STANKOVCE
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa
19. 09. 2016 a 12. 09. 2016 prerokovalo a
schválilo:
- prenájom pozemkov od Združenia urbárskej a pasienkovej
spoločnosti Pozemkové spoločenstvo, časť Veľké Stankovce:
- parc. reg. „E“ parc. číslo 1489/100 o výmere 1 117 m2, v
k.ú. Veľké Stankovce, zapísaná na LV č. 1468
- časť parc. reg. „E“ parc. číslo 772/102 o výmere 510 m2, v
k.ú. Veľké Stankovce, zapísaná na LV č. 920,
za ročné nájomné vo výške 100,- eur a na dobu 20 rokov,
- rozpočtové opatrenie č. 4/2016 - výdavky na nákup zariadení
na detské ihriská v obci v sume 10 587,60 eur.
12. 09. 2016
Schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesenia prijatého na zasadnutí OZ 13.
06. 2016 a 19.08.2016,
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 – zmeny v položkách
kapitálových výdavkov: zvýšenie výdavkov v položke
budovanie chodníka v časti obce Kveta – lekáreň na sumu 82
800 eur, zníženie výdavkov v položke budovanie chodníka v
časti Obecný úrad – cintorín na sumu 0 eur,
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 – zmeny v položkách
kapitálových príjmov a výdavkov:
Kap. príjmy – nová položka 322 Dotácia na rekonštrukciu
verejného osvetlenia (doplatok): 15 382,94 eur,
Kap. výdavky – nová položka 717 Budovanie verejného
osvetlenia – časť Hoštáky, Malé Stankovce: 6 000 eur,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
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na území Obce Trenčianske Stankovce,
- Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku
obce Trenčianske Stankovce – auta na vývoz komunálneho
odpadu Liaz (EČV TN301BR),
- Kúpu spoluvlastníckeho podielu 7956/282428 k pozemkom:
parcela registra „C“, parcelné č. 413/13, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty, o výmere 2149 m2, parcela registra „C“,
parcelné č. 456/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 2201 m2, parcela registra „C“, parcelné č. 413/12,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2
a parcela registra „C“, parcelné č. 413/11, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, nachádzajúcich
sa v k. ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
zapísaných na LV č. 739, za cenu vo výške 130 Eur. Náklady
na zápis spoluvlastníckeho podielu do Katastra nehnuteľností
bude znášať Obec Trenčianske Stankovce,
- Cenu za medailu bronzovú ........ 20 €/ks (slovom dvadsať
eur)
Cenu za medailu striebornú ........70 €/ks (slovom
sedemdesiat eur) Pamätná medaila bola vydaná Obcou
Trenčianske Stankovce pri príležitosti 250. výročia narodenia
Jána Lipského. Zakúpiť sa dajú na obecnom úrade.
Zobralo na vedomie:
- Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Trenčianske Stankovce za rok 2015,
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.6.2016,
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – zmeny rozpočtu
v kompetencii starostu obce a v poskytnutých dotáciách,
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období apríl až august 2016.
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PhDr. JOZEF KARLÍK: JÁN LIPSKÝ - VOJAK A KARTOGRAF
Je všeobecne známe, že to, čo robí
Jána Lipského významnou osobnosťou,
je jeho kartograﬁcké dielo, ktoré nám zanechal. Ale je tiež pravdou, že keď začíname spoznávať Lipského osobnosť
bližšie, zisťujeme, že ten oﬁciálne uznávaný význam Lipského je v súčasnosti
veľmi zredukovaný a ochudobnený o
viacero závažných skutočností. Doterajšie práce o Jánovi Lipskom sa sústreďujú predovšetkým na jeho kartograﬁcké
dielo. Je to pochopiteľné, pretože Ján
Lipský bol geniálny kartograf a patrí mu
Ján Lipský
právom pozornosť od historikov tohto
vedného oboru. Ale Lipský sám zdôrazňuje, že sa cítil byť predovšetkým vojakom. Veľmi zreteľne to dáva najavo vo svojom
životopise, v ktorom doslovne píše, že svoje kartograﬁcké dielo
viac-menej vždy chápal ako vedľajšie zamestnanie vo voľných
hodinách vojenskej služby. A keď zaznel hlas vojny, ktorému, ako
píše, obetoval svoju existenciu, nechal mapovanie mapovaním
a hoci aj bez vyžiadaného súhlasu „vypochodoval“ k svojmu vojsku. To, že Ján Lipský sa pokladal viac za vojaka ako za kartografa, koniec-koncov konštatujú všetci jeho biograﬁ, ale nie všetci
si uvedomujú, čo toto konštatovanie vlastne znamená, pretože
okrem stručnej zmienky o hodnostiach a bojiskách, na ktorých sa
zúčastnil, sa jeho vojenskej kariére priveľmi nevenujú. Zanedbávanie tej stránky Lipského života, na
ktorú Lipský sám upozorňuje a kladie
dôraz, spôsobuje, že Lipského vlastne
doteraz nepoznáme.
V období feudalizmu bolo
veľmi dôležité v akom sociálnom prostredí sa človek narodil. Ján Lipský
mal to šťastie, že sa narodil v šľachtickej rodine. Veď keby ste sa narodili
v poddanskej rodine, tak by ste mali
svoj osud viac-menej už spečatený.
Erb šľachtického rodu Lipský Tak ako vaši rodičia a ich predkovia
by ste boli pripútaný povinnosťami ku
svojmu zemepánovi a ku pôde, ktorá tomuto zemepánovi patrila.
Ján Lipský mal to šťastie, že sa narodil v šľachtickej rodine. Teda
patril k privilegovanej spoločenskej vrstve, ktorú šľachtické výsady
dané od panovníka oprávňovali nielen vlastniť pôdu aj s poddanými, ale aktívne sa zúčastňovať na riadení spoločnosti. Aj uhorská
nobilita sa tiež delila na viacero vrstiev podľa veľkosti majetkov,
ktorými jednotlivé šľachtické rody disponovali.
Rodina Lipských nepatrila k tým najbohatším šľachtickým rodinám v Uhorsku - k magnátom, ktorí vlastnili celé oblasti - panstvá,
dokonca aj župy, ale nepatrila ani k tej najmenej majetnej šľachtickej vrstve - tzv. armalistom, ktorí okrem šľachtických výsad a
armálesu, teda rodového erbu, nič iné nevlastnili. Šľachtickú vrstvu
do ktorej patrili Lipských zbežne označujeme ako strednú šľachtu.
Ich majetok bol zväčša kuriálneho charakteru, čo napr. u Lipských
znamenalo, že rodina
vlastnila majetkové diely
vo viacerých obciach - v
Sedličnej, v Nozdrkovciach a v Prázdnovciach
a vo dvoch z nich v Sedličnej a v Prázdnovciach
mala aj svoje sídla - kúrie.
Ján Lipský, tak ako
väčšina chlapcov pocháRodný dom Jána Lipského
dzajúcich z evanjelic-
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kých šľachtických rodín, bol priam predurčený na vojenskú kariéru, pretože štúdium na univerzitách si mohli dovoliť len príslušníci
vyššej šľachty.
Vojakom sa stal nielen Ján Lipský, ale aj jeho mladší brat Alexander, ktorý padol ako vojak v napoleonských vojnách v Taliansku.
Ale to, že Ján Lipský okrem toho, že bol vojakom stal sa aj vojenským kartografom, ovplyvnilo niekoľko priaznivých okolností. Už
počas absolvovania základného vzdelania, ktoré získal doma a
štúdií počas navštevovania kalvínskej školy v Lučenci, jeho obľúbenými predmetmi boli matematika a fyzika. Skutočnú inšpiráciu
venovať sa prírodným vedám dostáva však až na piaristickom
gymnáziu v Trenčíne. Na tomto gymnáziu sa udržiavala tradícia
kvalitnej výučby prírodných vied ešte od čias existencie jezuitského gymnázia. Gymnázium vychovalo niekoľko významných matematikov, fyzikov ale i astronómov. Jezuitským novicom v Trenčíne
bol napr. Maximilián Hell, jeden z najvýznamnejších astronómov
svojej doby ( pol. 18. stor.) A astronómom európskeho významu
bol aj Daniel Matej Kmeť (1783-1825), ktorý študoval na gymnáziu len niekoľko rokov po Jánovi Lipskom. Keď poznáme Lipského
vzťah k prírodným vedám, môže sa nám zdať prekvapujúce, že
v štúdiu pokračuje na evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorého výučba sa orientovala predovšetkým humanitným smerom. To, že
to nebola pre Lipského správna voľba onedlho spoznal aj rektor
lýcea Ján Juraj Strečko. Tento významný ﬁlozof a polyglot (ovládal
9 jazykov) síce z lýcea vybudoval jeden z najpoprednejších vzdelávacích ústavov v Uhorsku a to predovšetkým kvôli talentovaným
Slovákom, ale pri Lipskom vedel rozpoznať, že z neho nebude
spisovateľ ani národný dejateľ, akými sa napr. stali jeho talentovaní žiaci Bohuslav Tablic a Juraj Palkovič. Rektor vedel presne,
ktorým smerom sa má jeho talent zúročiť a po trojročnom štúdiu
v lýceu, v roku 1783 ho odporučil svojmu známemu, plukovníkovi
Andreasovi von Neu, ktorý viedol vojenskú zemepisnú komisiu
vykonávajúcu zememeračstvo pre tzv. prvé vojenské mapovanie
monarchie. Lipský mal vtedy len 17 rokov, plukovník von Neu ako
skúsený vojenský kartograf hneď vybadal Lipského výnimočné nadanie pre kartograﬁckú prácu. Na prísne utajovanom vojenskom
projekte však nemohol Lipský pracovať ako civil, a preto začal študovať na Vojenskej akadémii Márie Terézie vo Viedenskom Novom
Meste. Tu však nepobudol dlho, pretože ho potreboval ku práci na
mapovaní Uhorska spomínaný plukovník von Neu, ktorý si už bez
mladého Lipského nevedel predstaviť ďalšiu prácu na mapovaní.
V roku 1784 ho podmaršal Martin von Graeven prijal ako kadeta
do stavu svojho Štvrtého husárskeho pluku. No opravdivého vojenského života si tam užil pomerne málo a neabsolvoval útrapy
nováčika, pretože aj naďalej pracoval pri spomenutej vojenskej zemepisnej komisii. V roku 1785 sa však stretol s prvým vážnejším
prejavom ľudskej zloby, ktorý mohol poznamenať jeho ďalší život.
Ako píše vo svojom životopise, jeho nadriadený nadporučík Geispitzheim žiadal od Lipského, aby vykonal niečo, čo sa dalo pomenovať ako trestný čin. Lipský to však odmietol. Tak sa s nadporučíkom dostal do konﬂiktu, ktorý obidvaja muži riešili súbojom. Lipský
bol v súboji síce zranený, ale ten koho „bez cti“ prepustili z armády
nebol on, ale poručík. Lipskému sa mohlo stať to isté, pretože súboje boli v armáde zakázané a preto uvažoval o tom, že dezertuje.
No ale Lipského nadriadení mladého kadeta podržali. Plukovník
Rudolf von Otto určite ocenil Lipského statočnosť a odvahu nesplniť rozkaz, ktorým sa mal uskutočniť nekalý čin. A miesto toho aby
ho potrestal, tak mu pridelil mladších dôstojníkov, aby im v niekoľkých prednáškach vyložil základy praktickej geometrie, hlavne
však vojenského kreslenia a zhotovovania náčrtov. Skrátka ich mal
naučiť základom vojenskej kartograﬁe. Pri tejto úlohe, ktorú Lipský
veľmi rád plnil, mu bolo prisľúbené prvé vojenské povýšenie. Mali
ho menovať na prvé poddôstojnícke miesto, ktoré sa v pluku uvoľní. Nestalo sa však tak, pretože ho znova odvolali na kartograﬁcké
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práce a to na žiadosť plukovníka von Neua, ktorý viedol tentoraz
komisiu pre úpravu daní a riadil tieto práce v celej krajine. Ani v
Budapešti, kde táto komisia sídlila, nebol dlho, pretože v roku 1787
vypukla vojna s Turkami a Lipský neváhal a hneď sa pripojil k svojmu pluku ku Greavenovým husárom. Dá sa povedať, že až v tejto
vojne sa stáva Lipský skutočným vojakom. Vo svojom životopise
veľmi stručne a akoby zo samozrejmosťou píše o svojich počiatočných vojenských úspechoch. Napríklad zachránil celý konvoj,
ktorý prevážal výzbroj a výstroj pre pluk do Slavónie. Počínal si
ako skúsený veliteľ, ktorému sa účelným maskovaním a náhlou
zmenou predpísanej cesty podarilo vyhnúť útokom nepriateľa. Za
tento čin bol v roku 1788 povýšený na desiatnika. Významnú úlohu v jeho vojenskom živote znamenalo stretnutie s generálmajorom Siegbertom Vécseim, ktorému po dlhé roky robil pobočníka.
Pobočník musel byť statočným a charakterným vojakom, pretože
sa pri plnení rozkazov musel vystavovať mimoriadnemu nebezpečenstvu. Pri plnení jedného takéhoto príkazu bol pod Lipským zastrelený kôň. Takýmito činmi si samozrejme vyslúžil veľké uznanie
celého pluku, vrátane dôstojníkov. Vychádzajúca hviezda mladého
husára samozrejme vzbudzovala závisť a žiarlivosť u viacerých
jedincov z pluku. Najzarytejšiemu Lipského nepriateľovi Ördödymu
sa dokonca podarilo horkokrvného desiatnika Lipského vyprovokovať až do takej miery, že ho chcel v súboji zastreliť. V nepremyslenom čine mu zabránil kapitán von Koronthály. Ozajstným
hrdinským činom možno nazvať to, čo dokázal mladý Lipský pri
obsadzovaní poľných opevnení pri Ujpalánke. Po márnom snažení dobyť jedno z takýchto strategických bodov strácala pechota
Esterházyho a Pálfyho plukov odvahu, a pomýšľala už na odchod.
Lipský sa však postavil na čelo dvanástich husárov - dobrovoľníkov, ktorým sa podarilo spolu so svojim veliteľom vniknúť až do
priekop opevnenia. Následný útok pechoty sa však nepodaril, a
tak Lipský s troma mužmi musel zostať v priekope pod ochranou
nízkej hradby až kým opevnenie bezpodmienečne nekapitulovalo.
Za tento odvážny čin bol 4. decembra 1788 povýšený na podporučíka. V roku 1792 vypovedaním vojny Rakúsku začalo Francúzsko svoju revolučnú expanziu. Vypukla prvá koaličná vojna protifrancúzskych spojencov a revolučného Francúzska, ktorá trvala
do roku 1797. Počas celého tohto vojnového stavu Lipský bol pobočníkom maršálporučíka baróna Siegberta Véčeja (Vécsey).
U neho jeho vojenská kariéra pokračovala. V roku 1794 ho Véčej
dal povýšiť na nadporučíka a o päť rokov neskôr na kapitána. Ich
vzájomný vzťah by sa mohol charakterizovať ako vzťah otca k synovi. Možno dokonca povedať, že k Lipskému mal Véčej oveľa
srdečnejší vzťah ako ku svojmu synovi Augustovi, s ktorým si, hoci
bol tiež husárskym veliteľom, vôbec nerozumel a vydedil ho. Véčej
nielenže Lipskému umožnil postup vo vojenskej kariére, ale mu
chcel zmeniť aj spoločenské postavenie. Vo svojom závete mu totiž odkázal väčšinu svojho majetku. To by umožnilo Lipskému, aby
sa stal príslušníkom vyššej šľachty a pravdepodobne by mu to pomohlo dostať sa k tým najväčším métam vo vojenskej kariére. Tu
sa prejavil Lipského charakter a presvedčil svojho veliteľa, aby testament zmenil. Ako zaujímavosť uvádzam, že tento, pre Lipského
veľmi blízky človek, nie je pre našu regionálnu históriu neznámy.
Narodil sa v neďalekom v Novom Meste nad Váhom a vlastnil dom
na novomestskom námestí, ktorý po prestavbe začiatkom 20. storočia dostal názov Bergerovec a bol dominantou tohto námestia,
kým ho v šesťdesiatych rokoch minulého storočia nezbúrali.
Počas služby vo Véčejiho pluku sa stáva z Lipského znova kartograf. A znova je pri tom generál Andreas von Neu, ktorý si bol
veľmi dobre vedomý toho, aký tvorivý potenciál pre vojenstvo sa
skrýva v Jánovi Lipskom. Lipský v tom čase plánuje napísať väčšiu prácu vojenského charakteru, ku ktorej chcel nakresliť mapovú
prílohu z kartograﬁckého materiálu, nazbieraného po celom Uhorsku. Generál von Neu však chcel presvedčiť Jána Lipského, že by
bola škoda, aby sa mapa vypracovala len ako ilustrácia ku knihe.
Nabádal ho k tomu, aby vypracoval mapu Uhorska ako samostat-
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né dielo. Takto sa zrodila myšlienka na Generálnu mapu Uhorska
- na prvú mapu krajiny vytvorenú už skutočne vedeckými metódami. Vďaka podpísaniu mieru medzi Rakúskom a Francúzskom v
Campo Formio v októbri 1797 sa mohli práce na generálnej mape
rozbehnúť, ba rozbehnúť sa museli, pretože Lipského mapa sa
stala vecou verejnou a sledovala ju tá najvyššia vrchnosť v krajine.
Armádny veliteľ arciknieža Karol priamym príkazom odvelil Jána
Lipského do Pešti, kde mal byť po celý čas až do skončenia diela.
Bola to gigantická práca, do ktorej sa zapájali celé kolektívy a organizovali sa početné expedície. Prvý list mapy opustil tlačiareň v
lete 1804. Posledný, 12 - sty list, vyšiel až po štyroch rokoch - v
roku 1808. Ján Lipský pracoval na svojej mape neprerušene až do
roku 1805, kedy znova vypukla vojna s Francúzskom. V tom čase
mal dokončiť len jeden posledný list mapy. Ale ako píše vo svojom
životopise: „ozval sa hlas vojny, ktorému som predovšetkým obetoval svoju existenciu, opustil som bez vyžiadaného súhlasu svoje
vtedajšie miesto a ponáhľal som sa rýchlymi pochodmi za svojim
plukom, ktorý pochodoval na bavorské hranice.“ Na tomto mieste
by sme sa mohli zastaviť a zareagovať na to, čo chcel Lipský
všetko touto vetou povedať. Lipský touto vetou chce povedať, že
sa cítil byť predovšetkým vojakom až potom kartografom. On sám
túto skutočnosť, v tom istom životopise, potvrdzuje slovami: „ale
podujatie môjho (rozumej kartograﬁckého) diela bolo síce nemenej
čestné, ale predsa len ako vedľajšie zamestnanie vo voľných hodinách mojej služby“. Keď si uvedomíme, akou veľkou mierou záležalo tým najmocnejším z monarchie
na ukončení diela - generálnej
mapy Uhorska, zdajú sa nám tieto
slová priam kacírske. Necítime v
nich niečo napoleonsky svojvoľného? Veď si uvedomme, že Lipský
dostáva od tej najvyššej vrchnosti
úlohu spracovať niečo mimoriadne
strategicky dôležité pre krajinu, a
on jej ukončenie odkladá, pretože
sa ozval hlas vojny a ako pravý
vojak ide z vlastného rozhodnutia za týmto hlasom - a prácu na
Titulný list Lipského Repertoria...
generálnej mape - sledovanú vrchnosťou necháva bokom, pretože je „len“ produktom jeho vedľajšej práce. Vrchnosť spočiatku nevie, ako má na Lipského konanie
zareagovať, nemôže ho len tak príkazom odvolať, veď jeho počínanie môže široká verejnosť vnímať ako vlastenecký, ba až hrdinský čin. Skúšajú to teda takto: na žiadosť jeho cisársko-kráľovskej
výsosti arcikniežaťa palatína Jozefa je Ján Lipský prípisom hlavnej
vojnovej rady povýšený na majora, ale zároveň sa mu prikazuje
dostaviť sa ihneď do Pešti, do hlavného stanu - inými slovami má nechať vojnu vojnou a má sa vrátiť ku svojej práci na mape.
Lipský tento rozkaz vydaný 1.novembra 1805 neuposlúchol, veď
očividne sa schyľovalo k rozhodujúcej bitke. Tá sa odohrala o mesiac od jeho povýšenia za majora, 2. decembra 1805 pri Slavkove.
Takúto bitku, v ktorej bol protivníkom Napoleon, si Lipský samozrejme nemohol nechať ujsť. Možno tak, ako knieža Bolkonskij z
Tolstého románu Vojna a mier, túžil aj Lipský pri Slavkove zažiť
svoj Toulon, teda taký vojnový úspech, aký Napoleona vyzdvihol z radov neznámych dôstojníkov a otvoril mu cestu ku sláve.
So svojou švadrónou, ktorá patrila k štvrtému husárskemu pluku
Hesen-Homburg sa dostal pri ústupe na Brno spolu s Bagrationovými oddielmi ruskej armády do nepríjemných potýčok s krídelnými oddielmi Francúzov a tie trvali až apo slavkovské bojisko.
V slavkovskej bitke sa zúčastnil bojov o obec Telnice, ktorá bola
strategickou lokalitou na juhu bojiska. Na tomto mieste sa odohrávali od skorého rána hádam najurputnejšie boje na slavkovskom
bojisku. Veď dedinu v priebehu bitky až päť razy spojenecké vojská dobili a toľko raz aj stratili. Ako veliteľ švadróny bol Ján Lipský
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pri hrdinskom útoku, pri ktorom dobyli nepriateľské stanovisko na
vršku pri Telnici. Pri tomto útoku padlo množstvo Francúzov a 300
ich bolo zajatých. Veliteľ pluku plukovník Ján Mohr a podplukovník
barón August Véčej, syn spomínaného generála Siegberta Véčejiho, ktorému robil Lipský pobočníka, dostali za tento čin rytiersky
kríž Rádu Márie Terézie. Podľa všetkého takéto vyznamenanie
mal dostať aj Ján Lipský. Sám o tom vo svojom životopise mlčí,
veď vojaci sa nesťažujú ani neklebetia, ale môžeme tušiť, že za
ignorovanie jeho vojnových zásluh môžu jeho „priatelia“, ktorých
mal Lipský tiež dosť. Lipský sa vo svojom životopise nezmieňuje
ani o tom, že na slavkovskom bojisku bol zranený. My však vieme,
že následky tohto zranenia u neho
pretrvávali celý nasledujúci život a
zapríčinili mu predčasný odchod
do výslužby. Vzájomná averzia
medzi Lipským a plukovníkom
Mohrom neprestala ani počas
mierového obdobia po Slavkove a
tak opúšťa pluk Hesen-Homburg,
s ktorým bojoval pri Slavkove a
na vlastnú žiadosť je preložený k
pluku Kienmayerových husárov.
O rok neskôr Lipský aj tento pluk
opúšťa a prichádza k husárom
baróna Frimonta, kde bol poverený založením vojenských škôl pre
Stáročné lipy pod ktorými sa
mladých dôstojníkov a kadetov a
nachádza hrobka Jána Lipského mohol sa venovať aj kartograﬁc(za tzv. Žolnajkiným dvorom).
kej práci. Od februára do októbra
Fotografia z roku 1940
1808 sa služobne zdržiaval v Pešti, kde dokončil svoju generálnu mapu a vypracoval k nej rozsiahly
register názvov so zhruba 39 500 heslami.
Vrchol Lipskéhovojenskej kariéry zaznamenávame počas ďalšej vojny proti Francúzku, ktorú viedla piata protifrancúzska koalícia v roku 1809. Od vypuknutia vojny až do uzavretia mieru 14.
októbra 1809 na zámku Schönburg plnil pre hlavný vojenský stan
v Pešti veľmi dôležité úlohy, no z nich najdôležitejšou bolo organizovanie opevňovacích prác na Dunaji a práce na organizácii obrany vo viacerých miestnych a mestských lokalitách. Viaceré príkazy
na uskutočnenie týchto úloh mu v júni 1809 dával sám cisár František I., pri spoločnom stolovaní v maďarskom meste Tata, ktoré
leží neďaleko Dunaja. Cisár Lipskému prejavil neobyčajnú úctu,
pretože určite poznal jeho hodnotu pre kartograﬁcké vojenstvo v
monarchii. Panovník pri spomínaných stretnutiach voči Lipskému
nezakrýval ani osobné sympatie a prial aj jeho vojenskej kariére.
Počas tejto vojny ho povýšil na podplukovníka, neskôr na plukovníka. Kuriozitou je, že v tomto istom čase obdiv k Lipskému dával
najavo aj ten, proti ktorému cisár bojoval - jeho najväčší nepriateľ sám Napoleon Bonaparte, ktorý nešetril slovami obdivu nad presnosťou Lipského mapy. Vieme dobre, že mu Lipského generálna
mapa pomáhala nielen pri obsadzovaní územia patriaceho Uhorsku, ale priamo i pri bojových akciách v Petržalke a pri plánovaní
bitky na území Bratislavy, ktorú mienil absolvovať v letných mesiacoch 1809. Nie je teda náhodou, že Lipského v tomto čase prezývali Napoleonovým kartografom. A my dodajme, že Lipského by si
Napoleon určite vedel vážiť aj ako vojaka - dôstojníka. Rakúsky
cisár František I. Lipského síce povýšil za plukovníka, ale keby
Lipského mal Napoleon vo svojej armáde, urobil by z neho určite
prinajmenej jedného zo svojich maršalov. Navyše, Lipský s Napoleonom mali spoločnú záľubu v kartograﬁi. Vieme, že pred nástupom k moci Napoleon pracoval v Paríži v topograﬁckom oddelení
pri vojenskom výbore pre verejné blaho. Napoleon by vedel dokonale pochopiť aj Lipského vyhlásenie, že je predovšetkým vojak a
potom až kartograf. Áno, kartograﬁa bola pre každého z nich veľmi
dôležitá veda, ale aj tá najdokonalejšia mapa je pravému vojakovi
len prostriedkom - zbraňou, ktorú patričným spôsobom využíva.
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Napoleonovi napr. presné mapy terénu poslúžili
na kreatívne využitie delostrelectva ako mobilnej
sily podporujúcej pechotu. Ani jeden z nich, hoci
kartograﬁu profesionálnym spôsobom ovládali, by nezostal trčať v
nejakom kartograﬁckom
úrade, keby začuli „hlas
Pamätník Jána Lipského
vojny“.
Aj z tohto dôvodu Lipský nezostáva v armáde keď cíti, že mu
jeho zdravie už nedovoľuje byť aktívnym vojakom. Nejde si sadnúť
do pohodlnej kartograﬁckej pracovne a vytvárať ďalšie kartograﬁcké diela. Už s podlomeným zdravím velí svojmu pluku počas veľkého ťaženia Napoleona do Ruska. Lipského pluk bol dislokovaný
ako záloha najprv v Černoviciach (Černovcy) a potom v Tarnopole.
Dňa 1. januára 1813 Lipský, ktorý mal vtedy 47 rokov a odslúžil 30
rokov, požiadal o penzionovanie.
Skutočnosť, že Lipský po odchode z armády navštevuje rôzne kúpele v Uhorsku potvrdzuje, že to s jeho zdravotným stavom
naozaj nebolo dobré. Navštívil s najväčšou pravdepodobnosťou aj
blízke kúpele Piešťany, pretože sa tam pre takýchto vyslúžilcov a
ranených vojakov z napoleonských vojen vystaval celý areál budov, ktorý sa doteraz nazýva Napoleonské kúpele.
Lipský sa určite domnieval, že po dlhých 28 rokoch strávených
vo vojenskom prostredí nájde doma miesto pokoja a odpočinku.
Už po návšteve otca na rodovom majetku v Prázdnovciach musel
skonštatovať, že stav týchto majetkov bol katastrofálny - založené
pozemky, zanedbané budovy. V najhoršom stave však bol majetok
v Sedličnej, kam sa v roku 1816 presťahoval. Dianie v Sedličnej
popisuje slovami: „Tu som musel bojovať procesmi proti prenasledovaniu a nepríjemnostiam, kým som mohol dostať späť môj
vlastný majetok. Dokonca nechceli mi ani za dvojnásobné vrátenie
nájomného uvoľniť môj dom, ktorý bol na spadnutie. Musel som si
prenajať byt v cudzom dome a môj otec sa nemohol dožiť šťastia,
že by bol zomrel vo vlastnom. Podobné a ešte horšie šikanovanie
musel som zakúsiť pri prevzatí svojho ostatného majetku v Sedličnej; bolo to také zlomyseľné, že som nemohol skoro ani pochopiť,
že je to možné v civilnom živote...“
Po dlhých sporoch sa Jánovi Lipskému napokon podarilo vydobyť si späť svoj vlastný majetok a v nasledujúcich rokoch vyvinul
veľa úsilia a vynaložil veľa ﬁnančných prostriedkov, aby ho opäť
zveľadil.
Ján Lipský zomrel 2. mája 1826 v rodnej Sedličnej, kde ho na
základe jeho vlastnej žiadosti pochovali v záhrade, medzi dvomi
lipami. Hoci po záhrade a po jeho rodnom dome nie je už ani stopy,
hrobka s jeho telesnými pozostatkami je medzi dvoma stáročnými
lipami dodnes.
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CATÁR
PAVEL HUDEC
Jediný Stankovčan, bojujúci so zbraňou v ruke proti nemeckým fašistom za 2. svetovej vojny
v 1. Československom armádnom
zbore v Sovietskom zväze.
V máji tohto roku sme si pripomínali už 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Mojím článkom chcem našich občanov, ale aj
ostatných čitateľov obecných novín,
zoznámiť so životným príbehom mladého skromného hrdinu, jediného zo
Stankoviec, čo bojoval so zbraňou v
ruke v 1. Československom armádnom zbore v Sovietskom zväze proti nemeckým fašistom. Zúčastnil sa
Karpatsko – duklianskej operácie od
8. 9. 1944, oslobodzoval Slovensko a svoju bojovú činnosť ukončil
v Prahe v máji 1945.
Čatár Pavel Hudec sa narodil v roľníckej rodine 10. 4. 1921 vo
Veľkých Stankovciach rodičom Jánovi a Anne, rodenej Ďurišovej.
Otec Ján bol vzdelaný človek s prirodzenou inteligenciou. Bol uvedomelým Slovákom a hrdo sa hlásil k novovzniknutej Československej republike v roku 1918. V obci požíval úctu a vážnosť. Bol
dlhoročným starostom obce. Matka Anna, zbožná, citovo založená
a pracovitá žena, vytvárala najlepšie podmienky pre výchovu detí
v rodine. Rodičia žili v harmonickom manželstve v láske a v porozumení.
V takomto rodinnom prostredí vychovávali mladého Pavla.
Základné vzdelanie získal v miestnej ľudovej škole s dobrým výsledkom. Konﬁrmovali ho v evanjelickom chráme Božom v Malých
Stankovciach 28. 4. 1935. Po skončení školskej dochádzky pracoval s rodičmi na ich gazdovstve.
Veľkým zásahom do života celej rodiny, ako aj jeho samého,
bolo rozbitie Československej republiky a vznik Slovenského štátu. On a jeho rodičia mali vážne výhrady k jeho vzniku.
Pred nástupom na vojenskú službu bol Pavel už demokraticky
zmýšľajúci mladý muž, slušne vychovaný, veriaci, dostatočne vzdelaný a pre svoje vlastnosti veľmi obľúbený ako u mladých, tak aj
starších Stankovčanov.
Služba v slovenskej armáde, vyslanie do vojny
proti Sovietskemu zväzu
Po odvode v marci 1942 ho povolali 1. 10. 1942 k 1. Jazdeckému priezvednému oddielu do Bratislavy a vyslali do poddôstojníckej školy. Po jej skončení 15. 5. 1943, už 16. 5. ho premiestnili
k Motorizovanému priezvednému oddielu do štábnej eskadróny
v Trnave s určením ako doplnok pre Rýchlu divíziu, neskoršie 1.
pešiu divíziu, ktorá bojovala na Kryme spolu s nemeckými jednotkami proti Červenej armáde.
Železničný transport z Trnavy na Krym vypravili 22. 6. 1943.
Trať viedla cez Žilinu, Bohumín, Krakov, Przemysl, Lvov, Vinicu,
Dnepropetrovsk, Záporožie, Melitopol do vykladacej stanice Nová
Alexiovka dňa 29. 6. 1943. Urazil temer 2000 km.
Po príchode na Krym sa
spolu so svojou jednotkou
podrobil ďalšiemu všestrannému výcviku,
zúčastňoval
sa taktických
cvičení, bránil
pobrežie Krymu, ochraňoval
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železničnú
trať na rôznych
jeho
miestach.
V
polovici
októbra 1943
sa so svojou
jednotkou
nachádzal v
Brilovke už
v Nogajskej
stepi.
Tu
28.10.1943
dostal jeho
útvar bojovú úlohu - obsadiť a brániť osadu Oľgijevku pred útočiacou sovietskou armádou zo smeru Melitopola. Ráno 30. 10. 1943
v Oľgijevke on i jeho spolubojovníci odmietli bojovať proti Červenej
armáde a dobrovoľne prešli do zajatia kozákov generála Kiričenka,
veliteľa 4. gardového jazdeckého zboru. Z Priezvedného oddielu,
ku ktorému patril, dobrovoľne prešlo do zajatia asi 450 osôb. Celkom v tých dňoch z 1. pešej divízie slovenskej armády dobrovoľne
prešlo do zajatia 2 177 osôb, čo bola 1/5 celkového stavu.
Zajatecký tábor číslo 82 v Usmani
Po dobrovoľnom prechode do zajatia hlavnú časť príslušníkov
1. pešej divízie, 1793 vojakov a dôstojníkov, presunuli železničným
transportom do tábora v Usmani. Presun začal 18. 11. z Timošejevky a skončil 25. 11. 1943. On a väčšina príslušníkov Priezvedného oddielu v počte približne 400 vojakov a dôstojníkov išla do tábora peši. Peší pochod viedol po rozbitých frontových cestách od
31. 10. do 25. 11. 1943 z Oľgijevky cez Vasiliuk, Dnepropetrovsk,
okolo Charkova, cez Belgorod, Starý Oskol, Voronež do Usmane.
Spočítal som, že prešli viac ako 800 km! Denne musel spolu s
ostanými prejsť 40 – 60 km. Pochodovali v zime hladní, smädní a
uzimení. Zabezpečiť im stravu, pitnú vodu, ubytovanie, nehovoriac o lekárskej starostlivosti bolo nad sily ich eskorty. Do zajateckého tábora dopochodoval na pokraji úplného vyčerpania. Nebol
sám! Doposiaľ sa mi nepodarilo zistiť, prečo táto časť pochodovala
do tábora peši a nebola zaradená do železničného transportu.
V zajateckom tábore sa jeho životné podmienky rapídne zlepšili.
Hneď po príchode ho dezinﬁkovali, okúpali a nakŕmili. Ubytovali ho
vo vykúrenej tehlovej budove s primeraným zariadením. Dobré
životné podmienky v tábore mali blahodarný vplyv na jeho duševný a fyzický stav po celú dobu pobytu. Zapojil sa tu do osvetovej
činnosti, počúval prednášky agitátorov Slovákov, predovšetkým
Marka Čulena a nadporučíka Pavla Gajdoša, prečo je treba so
zbraňou v ruke bojovať v československej jednotke v Sovietskom
zväze za oslobodenie Československej republiky.
Patril medzi 2151 vojakov a dôstojníkov slovenskej armády, ktorí
podpísali „Prevolanie k slovenskému národu a armáde“ 29. 12.
1943 v tábore Usmani, kde vyjadrili ochotu bojovať so zbraňou v
ruke ako dobrovoľníci proti nemeckým fašistom za novú Československú republiku.
Zaradenie do československej brannej moci
v Zväze sovietskych socialistických republík
8. 1. 1944 odchádza železničným transportom z Usmane. Spolu s ním je to 2028 vojakov a dôstojníkov dobrovoľníkov, ktorí sa 9.
1. 1944 hlásia do československých jednotiek v Jefremove.
18.1.1944 je prezentovaný a zaradený do československej
brannej moci v ZSSR a 5. 2. 1944 zložil vojenskú prísahu. Zaradili
ho do protitankového oddielu k 1. batérii 2. paradesantnej brigády.
Po lekárskej prehliadke nebol doporučený k výsadkovému výcviku
(operácia nôh), ale odoslaný ako doplnok k 1. samostatnej československej pešej brigáde (1. pb), ktorá sa po bojoch o Kyjev,
Žaškov a Ostrožany sústreďovala v priestore Tetijev. Z Jefremova
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vyrazil 22. 2. Po príchode k brigáde ho 8. 3. 1944 zaradili k štábnej batérii delostrelectva 1. pb na funkciu delostreleckého pátrača.
12. 3.1944 s brigádou opúšťa Tetijev, presunuje sa na Volyň do
Rovna, kde delostrelectvo brigády na plné počty doplňujú volyňskí
Česi. Je podrobený tuhému výcviku k zvládnutiu svojej funkcie,
v ktorom dosiahol výborné výsledky. Z priestoru Rovna sa jeho
útvar presunuje na Bukovinu do priestoru Sňjatin. Tu od 24. 4. do
konca júla 1944 pokračuje vo výcviku a zvyšuje svoje veliteľské
schopnosti. Od začiatku augusta je na presune cez Stanislav, Dobrjany do Samboru, bližšie k západnej hranici Československa. V
Sambore mu 30. 8. 1944 prečítali rozkaz veliteľa delostrelectva 1.
pb, ktorým ho premiestňuje dňom 1. 9. 1944 k 1. delostreleckému
pluku(dp) na funkciu veliteľa družstva delostreleckých pátračov. Tu
sa tiež dozvedel, že na Slovensku 29. 8. vypuklo povstanie. Vtedy
s ostatnými spolubojovníkmi sa dychtivo vypytovali svojich veliteľov, kedy sa pôjde do boja na pomoc povstalcom na Slovensku.
Účasť v Karpatsko-duklianskej operácii
Na odpoveď nečakal dlho. 4. 9. 1944 1.dp dostáva rozkaz presunúť sa zo Sambora do priestoru východne od Krasna (Poľsko)
do 7. 9. Jeho prvou bojovou úlohou bola účasť pluku na 125
minútovej delostreleckej príprave ráno 8. 9. z priestoru Rzepnik.
Paľbou diel a mínometov ničia nemecké pozície na úseku prielomu
a pomáhajú prelomiť nemeckú obranu sovietskym vojskám, ktoré
vyrazili 8.45 hod. do útoku.
Po skončení delostreleckej prípravy sa 1. dp zaraďuje na
koniec zostavy 1.pb, ktorá dostala bojovú úlohu - po prelomení
nemeckej obrany ničiť nepriateľa a rozvíjať útok na smere mesto
Dukla, Tylava, Ladomirová.
Pre závažné operačné a taktické príčiny sa útočiacim sovietskym a československým vojskám nepodarilo využiť počiatočné
úspechy a rozvíjať útok do hĺbky nepriateľskej obrany v smere
hlavného úderu na Prešov. Nepriateľ nepozorovane zaujal obranu
na 2. pásme už v odpoludňajších hodinách 8.9. Na ňu narazili
útočiace vojská vo večerných hodinách. Zastavila ich postup. 1.pb
dostala úlohu ráno 9.9. sečou prekonať 2. nepriateľské obranné
pásmo v priestore Machnúwky a rozvíjať útok na mesto Dukla.
Nepriateľ ale predišiel útoku peších práporov 1.pb, sám vyrazil
do protiseče jedným peším práporom s tankami na Machnúwku a
jedným peším práporom s tankami na Bobrku, zrazil pešie prápory
z dosiahnutej čiary a prinútil ich k ústupu, niekde až k úteku. V kritickej situácii zasiahlo delostrelectvo brigády. Pomerne rýchlo sa
rozvinulo, presnými zásahmi ničilo tanky nepriateľa, paľbou diel a
mínometov pomohlo pechote zastaviť ústup a spolu s ňou donútili
nepriateľa za značných strát jeho osôb a techniky k návratu do ich
pôvodných postavení.
Prvý krst ohňom zakúsil aj čatár Pavel Hudec. V tomto boji sa
správal príkladne, nepodľahol panike, chladnokrvne pri výbuchoch
nepriateľských granátov a mín pomáhal nielen pri zaujímaní palebných postavení diel a mínometov, ale predovšetkým pri zaujatí
predsunutej delostreleckej pozorovateľne veliteľa pluku. Na pozorovateľni presne určoval diaľky nepriateľských cieľov pre výpočet
prvkov paľby. Patril medzi najodvážnejších vojakov pluku. Takto ho
hodnotil jeho veliteľ batérie aj veliteľ pluku.
To bol len začiatok jeho ťažkých bojov o Duklu a Dukliansky priesmyk. Z rýchleho postupu až do Prešova sa stal nepretržitý boj s
nepriateľom v horskom teréne o osady, kóty, lesy, trvajúci skoro tri
mesiace a za veľkých strát československých vojakov.
Nasledujúci deň Pavel bojuje s prideleným 3. mínometným oddielom pluku priamo v zostave 1. pešieho práporu pri útoku na
smere Kobylany, Palacúwka, kóta 534. Presnou paľbou oddiel ničil
nepriateľské guľometné hniezda a palebné prostriedky. Pomohol
pechote 1. pb dobyť vo večerných hodinách kótu 534. Tento útok
bol najúspešnejším bojom v celom priebehu duklianskej operácie.
Opäť bol ocenený veliteľom batérie a oddielu za nebojácnosť a
presné určovanie cieľov nepriateľa.
Už ráno 11. 9. sa rozpútali krvavé boje o túto kótu, ktorých sa ne-
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pretržite zúčastňuje. Kóta 534 sa stala svedkyňou najzúrivejších
bojov, trvajúcich do 19. 9. a končiacich oslobodením mestečka
Dukla 20. 9. 1944. Od 21. do 26. 9. v zostave 1.dp podporuje pešie
jednotky brigády v boji o Hýrovú horu.
Pri bojoch o Dukliansky priesmyk pri vstupe na územie svojej
vlasti 30. 9. v priestore Barwinku (posledná poľská obec) pri výbuchu delostreleckého granátu v jeho blízkosti utrpel hlboký nervový
šok, ostal dlho v bezvedomí a po nadobudnutí vedomia mal veľké
bolesti hlavy. Pre ťažké zranenie ho odsunuli do nemocnice čs.
zboru v Posade Jasliskej a tam bol liečený.
Za boje o Duklu a Dukliansky priesmyk ho vyznamenali podľa
dôverného zborového rozkazu č. 96 dňa 27. 10. 1944 Československou vojenskou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom.
Účasť v bojoch na Slovensku a koniec 2. svetovej vojny 1945
Po čiastočnom zlepšení zdravotného stavu, nedoliečený sa vracia
koncom januára 1945 k 1.dp, ktorý už bojuje na Slovensku v priestore Štrba. Rozkazom veliteľa delostrelectva 1.pb mjr. Ota Rytířa
je od 2. 2. 1945 premiestnený k jeho štábnej batérii na funkciu
veliteľa družstva delostreleckých pátračov. Zúčastňuje sa bojov v
prvej línii o Liptovský Mikuláš od začiatku februára až do jeho
oslobodenia 4. 4. 1945. Tak ako na Dukle, aj tu zodpovedne plní
úlohy predsunutého delostreleckého pozorovateľa. Je výborne
hodnotený a oceňovaný. Pokračuje s 1.pb v bojoch o Veľkú Fatru
v priestore Ľubochňa a pri oslobodzovaní Vrútok od 4. 4. do 10. 4.
1945. Víťazne bojuje s 1.pb o Malú Fatru, od 29.4. prenasledujú
nepriateľa, ovládnu obec Predmier, prekonajú rieku Váh, vstúpia
do Javorníkov a začínajú oslobodzovať Moravu. Koniec vojny 9.
5. 1945 ho zastihol južne od Prostějova.
Zúčastňuje sa vojenskej prehliadky Československého armádneho zboru v Prahe 17. 5. 1945.
Za boje pri oslobodzovaní Československa je 11.8. 1945 vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939. 15. 8. 1945,
je vyznamenaný Československou vojenskou pamätnou medailou so štítkom v ZSSR. 6. 10. 1945 je druhý raz vyznamenaný
Československou vojenskou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom.
Ako 24 ročný sa stal nositeľom troch československých vojenských najprestížnejších ocenení. Nie je veľa nositeľov toľkých
ocenení.
8. 10. 1945 ukončil vojenskú činnú službu a bol preložený do zálohy. Domov do Veľkých Stankoviec sa vrátil 12. 10. 1945.
Záver
Frontové útrapy a následky z ťažkého zranenia sa podpísali na
jeho zdravotnom stave. Mierovému životu sa tešil len veľmi krátko.
Zdravotný stav sa mu postupne zhoršoval, nepomohli ani liečenia vo vojenských zariadeniach. Zomrel vo Vojenskej nemocnici v
Bratislave dňa 9. 8. 1947. Mal iba 26 rokov. Jeho smrť veľmi ťažko niesli rodičia, blízki príbuzní, ale aj väčšina obyvateľov Veľkých
Stankoviec. Rodičia sa do konca svojho života nedokázali zmieriť
s jeho tak skorým odchodom do večnosti. Podľa pamätníkov sa
rozlúčky so zosnulým čatárom Pavlom Hudecom 11. 8. 1947 na
miestnom cintoríne zúčastnili stovky zarmútených Stankovčanov.
Aby sa nezabudlo na hrdinské činy čatára Pavla Hudeca, niekoľko
mesiacov po jeho smrti sa Rada miestneho národného výboru a
miestna organizácia protifašistických bojovníkov rozhodla odhaliť
mu pamätnú tabuľu na budove kultúrneho domu. V roku 1959, 30.
augusta sňali tabuľu a slávnostne ju odhalili na dôstojnejšom mieste budovy novej základnej osemročnej školy. Pred piatimi rokmi
pred opravou fasády školy tabuľu sňali, ale po ukončení opravy ju
nevrátili na pôvodné miesto, čo ma zarmútilo. Písomne som preto
požiadal starostu a obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce o nápravu tohto stavu. Navrhol som, aby pamätnú tabuľu
čatára Pavla Hudeca znovu odhalili. Verím, že pamätná tabuľa
skromného hrdinu, nositeľa troch najprestížnejších československých vojenských ocenení nám bude na dôstojnom mieste opäť
pripomínať jeho činy.
Genmjr. Ing. Svetozár Naďovič
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Z N O V U O D H AL E N IE P AM ÄT N E J T ABULE CAT
ÁR A P AV LA HUD E CA
Prvýkrát pod novým názvom ako Deň
hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie si v
roku 2016 verejnosť na Slovensku pripomenula 6. október. Pod novým názvom sa bude
pamätný deň Slovenska uvádzať v kalendári pamätných dní a sviatkov krajiny. Do roku
2015 pamätný deň zo 6. októbra niesol názov Deň obetí Dukly, do roku 1993 bol známy ako Deň Československej ľudovej armády.
Symb o licky v tento deň - 6.októbra
2016 - bola v našej obci
znovuodhalená pamätná
tabuľa čatárovi Pavlovi
Hudecovi, ktorý sa zúčastnil Karpatsko–duklianskej
operácie.
Slávnosť odhalenia pa-

mätnej tabule sa začala pred vchodom do budovy obecného úradu
o 16.hodine spevom D. Hrušovskej. Po nej predniesol krátky príhovor JUDr. M. Markech, starosta obce. Hlavný (pôsobivý a emotívny) príhovor predniesol Genmjr. Ing. Svetozár Naďovič, ktorý
inicioval celý akt. Potom spolu so starostom odhalili pamätnú tabuľu umiestnenú na budove OcÚ. Slávnosť ukončila ďalšia pieseň
v podaní D. Hrušovskej. Sprievodné slovo mala počas slávnosti
Ľ. Mikulášová. Celá slávnosť sa uskutočnila za účasti príbuzných
čatára Pavla Hudeca, pracovníkov
OcÚ, 2 poslankýň
OZ a malej hŕstky
občanov. Škoda,
že si na ňu aj napriek propagácii v
miestnom rozhlase
nenašlo čas viac
našich spoluobčanov.
Oľga Šmatláková

N AŠ A Z ÁK L AD N Á Š KOLA MÁ 60 R O KO V ...
Azda každý človek túži
osláviť svoje významné životné
jubileum v spoločnosti
svojej
rodiny, blízkych
ľudí,
priateľov.
Prítomnosť týchto ľudí dodáva
oslávencom chuť
do života, zvyšuje ich sebadôveru i dôveru v iných ľudí. V tej
chvíli sú šťastní, že tí najbližší im venujú svoj čas, svoju pozornosť, svoje nadšenie a snáď aj kúsok srdca. Stisk ruky, úsmev,
milé a úprimné slovo
urobia zázraky.
K tejto typicky
ľudskej situácii si
dovolím
prirovnať
aj výročie založenia našej školy. Pri
jej 60. narodeninách
sme si 16. septembra pozvali viac ako
100 hostí a súčas-
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ných zamestnancov, aby sme spolu oslávili toto krásne jubileum.
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj 36 rokov odkedy bola
otvorená materská škola.

Z histórie školy
28. október 1956
Slávnostné otvorenie školy pod názvom Osemročná stredná škola v Malých Stankovciach. Plnoorganizované vyučovanie sa v novej škole začalo už 3. 9. 1956 a
navštevovalo ju 409 žiakov v 11 triedach
1. február 1961
Premenovanie školy na Základnú deväťročnú školu v Malých Stankovciach
19. marca 1964
Školu postihla infekčná choroba týfus,
ochorelo 464 žiakov a 20 učiteľov
Rok 1966
Napojenie školy na vodovod zo Selca
Šk. rok 1980/1981
Prechod na 8-ročnú školskú dochádzku – škola bola premenovaná na Základnú školu s osemročnou
školskou dochádzkou
1. september 1992
Škola začala uskutočňovať ozdravovací projekt „Zelená škola“
Šk. rok 1993/1994
Zapojenie do projektu „Škola podporujúca zdravie“
Šk. rok 1994/1995
Zavedenie rozšíreného vyučovania
cudzích jazykov od 3. ročníka
Šk. rok 1996/1997
Škola získala certiﬁkát „Škôl podporujúcich zdravie“ z Ministerstva školstva SR a bola zaradená do
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Národnej siete Slovenska
1. január 1997
Škola získala právnu subjektivitu a
stala sa samostatnou rozpočtovou organizáciou
25. október 2001
Prepožičanie čestného názvu školy
po Jánovi Lipskom
1. január 2004
Zlúčenie školy s materskou školou
Vedenie školy
Školský rok 1956/57 – založenie školy
Riaditeľ školy:
Augustín Naďovič
Zástupca školy:
Štefan Dudáš
Učitelia:
Emília Brnušáková
Anna Mocková
Eugénia Dudášová
Janka Naďovičová
Jozef Hág
Eva Rybovičová
Emília Hágová
Alžbeta Sirotná
Agnesa Chmelinová
Alžbeta Škúca
Pavol Mocko
Emília Tanáčová
Triedy a žiaci: 11 tried, 409 žiakov
Školský rok 2016/17
Riaditeľka školy:
Mgr. Darina Sýkorová
Zástupkyne riaditeľky školy: Zdenka Baková, Mgr. Ľuba Balajová, Eva Jančová
Učitelia ZŠ:
Mgr. Katarína Bohušová Mgr. Božena Marcinátová
Ivana Bučková
Mgr. Ivana Mayerová
Mgr. Soňa Čutorová
Mgr. Zuzana Mikušincová
Mgr. Lenka Ďuďáková
Mgr. Mária Obdržalová
Bc. Adriana Fabianová
Mgr. Zuzana Pálešová
Mgr. Karin Fábryová
Mgr. Magdaléna Pástorová (MD)
Mgr. Jarmila Humeníková Mgr. Lenka Pazderová
Mgr. Viliam Chrastina
Mgr. Miriam Petrová
Mgr. Adela Brhlíková (MD) Mgr. Jarmila Petrulová
Ing. Vojtech Irša
Mgr. Mária Porubanová
Mgr. Monika Juríková (MD) Mgr. Lucia Sedláčková
Mgr. Terézia Kadáková
Mgr. Daniela Staníková
Mgr. Slavka Kalabová (MD) Mgr. Monika Svatíková
Mgr. Mária Kršjaková
Mgr. Mária Šťastná
Ing. Zdenka Kytová
Mgr. Gabriela Trnavská
Mgr. Ida Lobotková
Mgr. Eva Trúnková
Učitelia MŠ:
Dana Čuláková
Jarmila Mojžišová
Martina Divincová
Ľubica Slobodová
Bc. Marta Jančová
Bc. Martina Škárová
Dagmar Ľahká
Prevádzkoví zamestnanci:
Elena Gabrišová
Zuzana Jančová
Gabriela Chochlíková
Viera Kadlečíková
Ingrid Králiková
Mária Krištofovičová
Ľubomír Struhár
Ľubica Lukáčiková
Jana Bočáková
Katarína Pevná
Slavka Hašková
Eva Rychlá
Marcela Husárová
Gabriela Sedláčková
Miroslav Jančo
Edita Štvrtecká
Marcela Fraňová
Triedy a žiaci:
ZŠ: 18 tried, 367 žiakov
MŠ: 4 triedy, 89
detí
Investičné aktivity školy
1993/94
Plynoﬁkácia vykurovacej sústavy školy
2002/03
Kompletná rekonštrukcia strechy
2005/06
Rekonštrukcia podlahy v telocvični
Sprevádzkovanie antukového tenisového kurtu vybudovaného z
prostriedkov obce
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2010
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do Vašej budúcnosti“
V rámci projektu sa zrealizovali:
▪ zateplenie budovy školy a výmena okien,
▪ rekonštrukcia kotolne, elektrických rozvodov,
▪ rekonštrukcia školskej kuchyne,
▪ vybudovanie 4 nových odborných učební geograﬁe, biológie,
chémie a jazykov a ich vybavenie didaktickou technikou
2011/12
Výmena okien, dverí a nábytku v MŠ
Zakúpený kosiaci traktor, snehová radlica
Tabule do tried
2012/13
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Výmena okien a dverí v ŠKD
Rekonštrukcia šatní v ZŠ
Kompletná úprava areálu ZŠ a MŠ
2013/14
Prebudovanie bývalej uhoľne na gymnastickú
sálu
Rekonštrukcia podláh v suteréne pred gymnastickou sálou
Vybudovanie keramickej dielne s pecou na vypaľovanie
Vybudovanie detského dopravného ihriska v areáli MŠ
2014/15
Zateplenie ŠKD
Vonkajšie vybavenie areálu ZŠ a MŠ (lavičky, stoly, preliezačky,
hojdačky, stojany na bicykle)
Zakúpenie interaktívnej tabule, 10 ks nových žiackych PC z rozpočtu školy a 7 ks z rozpočtu rodičovského združenia
Vybavenie do gymnastickej sály
2013 - 2015
Zakúpenie ďalších 5 interaktívnych tabúľ do
tried na 1. stupni z rozpočtu školy
2015 - 2016
Rekonštrukcia umývadlových výklenkov vo
všetkých triedach a kabinetoch
Vybavenie nábytkom zborovňu v ŠKD
Konvektomat do školskej jedálne
Betónové stoly a lavice s operadlom ku ŠKD
Interiérové vitríny na chodby
Výmena drevených vitrín v triedach, odborných učebniach a na
chodbách
Rozšírenie a prebudovanie priestorov – zborovne, riaditeľne,
zástupcovne
Celková rekonštrukcia učebne pre začlenených žiakov a miestnosti pre upratovačky
Zakúpenie automatickej práčky a sušičky bielizne do MŠ
Zakúpenie mangľa do MŠ
Zakúpenie plachty na pieskovisko v MŠ
2008 - 2016
Postupná rekonštrukcia sociálnych zariadení a
výmena školského nábytku v ZŠ i v MŠ
Zo života školy ...
• Od otvorenia školy opustilo jej brány okolo 3 500 absolventov. Najväčší počet žiakov navštevovalo školu v školskom roku
1966/67, kedy sa v 23 triedach učilo až 768 žiakov. Žiaci 1. stupňa z priestorových dôvodov museli chodiť do školy v dvoch zmenách. Až 95 deviatakov vtedy ukončilo povinnú školskú dochádzku. Najmenej žiakov mala škola v školskom roku 2013/14, keď
ju navštevovalo iba 346 žiakov.
• V roku 1964 bol v škole týfus zo zamorenej pitnej vody zo
školskej studne. Ochorelo až 464 ľudí, z čoho boli dve tretiny
detí.
• Žiaci mali vždy možnosť venovať sa rôznym mimoškolským
aktivitám, okrem veľmi obľúbených športových krúžkov pracovali
na škole aj celkom netradičné krúžky – napr. v školskom roku
1965/66 mohli žiaci pracovať i vo včelárskom krúžku.
• Žiaci sa vždy ochotne zapájali aj do rôznych zberov. Okrem
zberu papiera, textilu a železa sa v minulosti zbierali aj šípky, ba
dokonca pomarančové šupky. Naši žiaci sa dokonca pričinili o
záchranu družstevnej úrody zemiakov, keď sa zapojili do zbiera-
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nia „mandeliniek“ (pásavky zemiakovej).
• Školu preslávil i spevácky zbor, ktorý začal pracovať v roku
1965 a pod vedením Mgr. Ladislava Žišku úspešne vystupoval
na rôznych súťažiach a pri rôznych kultúrnych príležitostiach. V
roku 1968 našu školu navštívil spevácky zbor z družobnej školy v
Pule v bývalej Juhoslávii a 40 žiakov z našej školy sa predstavilo
u nich. Pre naše deti, ktoré tu bývali v rodinách, to bol obrovský
zážitok, pretože mnohé boli prvýkrát pri mori.
• Školu sprevádza aj dlhoročná divadelná tradícia. Žiaci pod
vedením svojich vyučujúcich získavali i okresné ocenenia. Medzi najznámejšie hry patrili Zahrajme si rozprávku a Tajomný Hippopotamus, ktoré režíroval Mgr. Ladislav Žiško za asistencie
p. učiteľky Heleny Bočákovej. Divadelné žezlo prevzala neskôr
Mgr. Terézia Kadáková, ktorá so žiackym divadelným krúžkom
pobavila detské publikum klasickými i modernými rozprávkami.
• Od školského roku 1976/77 sa v škole pravidelne organizoval
kurz spoločenského tanca a správania pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Kurz viedol Ing. Pavol Gregor s manželkou a žiaci sa najviac
tešili na záverečný venček v telocvični, kde sa predstavili svojimi
tanečnými schopnosťami pred svojimi rodičmi a učiteľmi.
• O zviditeľnenie školy sa výrazne zaslúžil aj detský folklórny
súbor Stankovčan. Vystriedali sa v ňom desiatky detí, ktoré pod
vedením p. učiteľky Heleny Bočákovej prezentovali miestne ľudové tradície, hry, piesne a tance na mnohých vystúpeniach v
obci i mimo nej. V súčasnosti vedú detský folklórny súbor pani
Helena Gabrišová a Jana Bočáková.
• Najväčšou masovou športovou udalosťou bývala spartakiáda. Staršie ročníky ju prežívali na vlastnej koži, mladšie ju poznajú už len z televízie, či rozprávania svojich rodičov. Už v roku
1958 sa 200 žiakov zúčastnilo na okresnej spartakiáde, neskôr
sa zúčastňovali i na krajských spartakiádach a na celoštátnej
spartakiáde v Prahe. Posledné hromadné cvičenie sa konalo v
roku 1990 v Rozvadzoch, kde sa na telovýchovných slávnostiach predstavilo až 780 cvičencov.
• Úspešne reprezentovali školu i futbalisti, hádzanárky a basketbalisti, ktorí pod vedením p. učiteľa Mgr. Augustína Šabíka,
Mgr. Štefana Bíra a Mgr. Márie Kardošovej získavali okresné i
krajské ceny. V súčasnosti sa naši žiaci zviditeľňujú najmä vo
ﬂorbale, futbale a vybíjanej pod vedením Mgr. Zuzany Pálešovej
a Mgr. Márie Porubanovej.
• Od roku 1972 sa každoročne koná v škole súťaž v skoku do

výšky pod názvom Novembrová latka. Patrí medzi najobľúbenejšie a najviac navštevované školské akcie. Tento jubilejný rok sa
podarilo Patrikovi Ondriškovi pokoriť aj dlhoročný školský rekord,
keď prekonal latku vo výške 162 cm.
• K dlhoročným celoškolským športovým aktivitám patrí tiež
súťaž o Majstra školy v ľahkej atletike, kde si žiaci merajú sily v
behoch, skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou.
• Neodmysliteľnou aktivitou posledných rokov je rozvíjanie a
návrat k regionálnym tradíciám formou tvorivých dielní, ktoré sa
viažu k tradičným sviatkom, ako sú Vianoce, Veľká noc. Túto tradíciu uviedla do života školy v deväťdesiatych rokoch Mgr. Anna
Čuláková a úspešne v nej pokračujú Mgr. Mária Kršjaková a Ing.
Zdenka Kytová.
• Súčasná doba však priniesla aj nové výzvy nasmerované na
ochranu životného prostredia, prejavy solidarity a ľudskosti – k
týmto výzvam sa viažu každoročné aktivity ku Dňu Zeme, zapojenie do enviroprogramu Zelená škola, zbierky na Konto Ligy proti rakovine spojené s Behom Terryho Foxa, zbierky pre muskulárnych dystroﬁkov Belasý motýľ.

ˇ
CHVÁLIM TEN CAS

materiál i pre elektrikára pána Paľa Porubana. Vtedy neboli
také stroje, aké sú dnes, pracovalo sa ručne. Každý chlap mal
hranaté prsty na rukách od krompáča či lopaty. Popri základoch školy sa stavala studňa, žumpa i školské bytovky, kde na
učňov dozeral majster Zemanovič. Jesť sme si nosili z domu
– mastný chlieb s cibuľou. A pláca? Za 1 hodinu sme dostávali
8 Kčs. Vtedy nebolo takej školy na okolí, navlas podobná sa
nachádzala až v obci Nemšová. Ukončenú školu slávnostne
odovzdávali v októbri 1956. Pamätám sa - bola nedeľa a ja
som potom v pondelok narukoval na základnú vojenskú službu
do Žiliny.
Rád nechávam v myšlienkach prejsť tok času. Čas platí,
čas tratí. Bolo dobre a chválim ten čas. Mal som možnosť byť
pri tom, ako sa rodila nová škola. Teraz to rád vyrozprávam potomkom. Nech vedia, koľko úsilia a potu stála ľudí v tom čase
práca na základoch školy, do ktorej aj oni chodia.“
Vezmite so sebou deti, vnukov či pravnukov a vybehnite na
prechádzku ku základnej škole. Skúste nájsť v areáli skalu, čo
osadili vaši predkovia, keď stavali školu. Usaďte sa na lavičke
a spomínajte! Vyrozprávajte aj Vy potomkom svoje detstvo!
Za rozhovor ďakuje

„Som Stankovčan. Narodil som sa dávno, keď sa ešte chodilo naboso,16.októbra to bude už 79 rokov.“
Takto začal svoje rozprávanie pán Ján Haško z časti obce
Malé Stankovce. Spomínal na základnú školu, ktorá oslávila
60. výročie otvorenia a on si na jej výstavbu dobre pamätá. V
rozprávaní pokračoval:
„Mal som len 17 rokov a pracoval som v Pozemných stavbách Trenčín ako robotník. Keď sa na Malostankovskom pozemku začali budovať základy budúcej základnej školy, bola
jar v roku 1955. Na pozemku pána Testániho si pod dozorom
pána Škúceho našli prácu aj mladší odo mňa – Jano Jančo,
Zuzka Jančová – mama ju poslala so slovami: „Dievča, choď
si zarobiť peniaze“. Mala vtedy iba 15 rokov. Pracovalo sa každý deň, aj v sobotu pod vedením majstra Hološa z Veľkých
Bieroviec. Pracovných síl bolo málo, zapojili sa chlapi i z blízkeho Selca – Kubiš, Masár, Marcinech, Chochlík, Svatík. Kopali ručne pivnice, betónovali základy. Na koňoch vozili šuter
z Váhu. Z Trenčína dovážal Štefan Šmatlák tehlu na autách,
ktoré uviezli len 500-600 kusov. Pri mašine na betón sa striedali aj učni z Pozemných stavieb za pomoci pána Ruda Blašku
z Veľkých Stankoviec. Skladník Ondrej Kadák zabezpečoval
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ĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEMEĎAKUJEME
Pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom základnej i materskej školy, JUDr. MARTINOVI MARKECHOVI – starostovi
Trenčianskych Stankoviec, MVDR. STANISLAVOVI SVATÍKOVI
– starostovi Selca, JANKE HORŇÁKOVEJ – starostke Opatoviec, ING. SILVII MASÁROVEJ – starostke Veľkých Bieroviec,
Ing. Jaroslavovi BETÁKOVI – OPS Trenč. Stankovce, spoločnosti VAILLANT, VIERKE MINÁRIKOVEJ – kvetinárstvo Kveta, JÁNOVI BOLECHOVI - Záhradné centrum Veľké Bierovce,
spoločnosti GEÖREÖGH FRUIT Trenčianske Stankovce, URBÁNEK – mäso – lahôdky Trenčín, PD Trenčianske Stankovce, predsedovi rodičovského združenia JURAJOVI JANČOVI,
TIBOROVI TANÁČOVI, BC. JAROSLAVOVI KRIŽANOVI, ING.
PAVLOVI BOGÁROVI, DUŠANOVI PEVNÉMU, ING. KAMILOVI PANÁKOVI, Stanislavovi BALAJOVI, Marianne BLAHOVEJ,
Ľube BEŇOVIČOVEJ, Michaele TANÁČOVEJ, Ing. Monike THURSKEJ, Anne JANÍKOVEJ, Martine KADÁKOVEJ, Jane UHROVEJ, Sylvii BALAJOVEJ a všetkým, ktorý nezištne škole pomohli
pri príprave výročia školy a pomáhajú i naďalej.
Mgr. Darina Sýkorová

A. Navrátilová

10.

STANKOVSKÍ LUKOSTRELCI
S TITULMI MAJSTROV SLOVENSKA
Snom každého športovca je stáť na najvyššom stupienku so zlatou
medailou na krku. Cesta
od sna k realite býva však
dlhá a komplikovaná. Vyhrávajú len tí najlepší, najvytrvalejší, najusilovnejší.
Svoj športový sen si počas
víkendu
24.-25.9.2016
splnili vo Varíne traja lukostrelci TJ Sokol Trenčianske Stankovce, ktorí
bojovali o titul najcennejší
- Majster Slovenska. Bol
to boj, ktorý preveril nielen
fyzické, ale i psychické
sily každého lukostrelca,
pretože takmer 300 pretekárov zo štyroch štátov (SR, ČR,
Poľsko, Maďarsko) bojovalo až do posledného výstrelu.
Najvzácnejšia medaila, zlatá, sa nakoniec leskla na krku
Adelke Bogárovej (kategória dievčatá, TRLB), Róbertovi
Polhorskému (kategória kadet, TRRB) a Samuelovi Chrastinovi (kategória kadet, TRLB). Tréner Peter Hirjak (kategória
veterán, TRRB) obsadil 3. miesto.
Všetci menovaní získali dvojnásobné víťazstvo: patrí im
nielen titul Majster Slovenska, ale vzhľadom na účasť pretekárov zo zahraničia i titul Medzinárodný majster Slovenska.
Všetkým medailistom k mimoriadnemu úspechu srdečne
blahoželáme!
PaedDr. Miroslava Chrastinová

Vzhľadom k tomu, že sa blíži Vianočný turnaj
v stolnom tenise, pozývame všetkých hráčov
stolného tenisu na tréningy každý piatok od 20,00 h
do telocvične Základnej školy (vchod zozadu).
K dispozícii sú 4 stoly. Vstupné 2 EUR.

RECEPT: CHEESECAKE S PREKVAPENÍM
Korpus : Sušienky Bebe (môžeme zmiešať bledé sušienky s
kakaovými)
250 g
Maslo
120 g
Na náplň : Bánovecká nátierka smotanová bez príchute 600 g
Kyslá smotana
200 ml
Vajce celé
3 ks
Práškový cukor
250 g
Citrónová šťava
1,5 lyžičky
Vanilková esencia
1,5 lyžičky
Žĺtok
1 ks
Na potretie : Kyslá smotana
250 ml
Práškový cukor
1 lyžica
Citrónová šťava
2 lyžice
Postup : Sušienky si rozdrvíme valčekom v mikroténovom vrecku a zmiešame s maslom.
Tortovú formu o priemere 24 cm si vyložíme papierom na
pečenie. Je potrebné vyložiť papierom aj boky formy (ja to robím tak, že si odstrihnem pás papiera na pečenie - podľa výšky
a obvodu formy, perkom potriem boky formy a priložím papier,
ktorý sa pekne prichytí).
Zvonku formu obalíme alobalom (aspoň 2 vrstvy) aby sa
nám tam neskôr nedostala voda z vodného kúpeľa, ktorý budeme potrebovať pri pečení plnky. Vyložíme dno formy sušienkovou hmotou a pekne popritláčame. Pečieme vo vyhriatej rúre
na 180° C 10-15 min.

11.

ˇ
ˇ JE POTREBNÉ
CÍTAT

V súvislosti s medializovanou skutočnosťou, akože bibliofóbiou (nechuť k čítaniu, ku knihe) ma napadlo dávnejšie pravdivé tvrdenie, že
naše deti a mládež vo všeobecnosti čítajú málo. A hlavne, nerozumejú
textu, nevedia zhodnotiť, čo čítajú. Žiak sa naučí, deklamuje, ale nepremýšľa nad hĺbkou textu a nakoniec ani prečítané nedokáže uplatniť. Pravdou je, že čitateľská gramotnosť detí je nízka, vyplynulo to aj
z testu PISA. Neviem však, či razenie tendencie „športom k trvalému
čítaniu“ dokáže situáciu riešiť. Túto myšlienku som prijala skôr s úsmevom, ale ktovie? Ani sa nemienim miešať do školského systému, iba
si myslím, že deťom máme čítať odmalička, viesť ich k čítaniu tak, aby
vedeli prečítané spracovať. Pravdou je, že knihe konkuruje internet, ale
ako povedal riaditeľ jednej knižnice pri našom rozhovore: „Nie všetko je
pravdou, čo ponúka internet a ak si chcete niečo overiť, hľadajte radšej
v knihe.“
Toľko na úvod môjho príspevku a ešte dodávam, že Obecná knižnica je v plnej miere k dispozícii malým i veľkým čitateľom. Verím, že k
stálym členom pribudnú noví, hlavne tí mladší, pretože knižnica pripravuje veľa podujatí, o ktorých budeme včas informovať.
NOVÉ KNIHY v knižnici:
Pre dospelých: D. DÁN - Nežná fatamorgána, B. BAYS - Cesta, L.
SASKOVÁ - Prostitútka, D. MARTINCOVÁ - Tajomstvo bábik, H. MANKELL - Piata žena, O krok vpred, M. K. KREFELD - Stratení, G. SVEEN
- Peklo je otvorené, A. MARTONSOVÁ - Tichý výkrik, KELEOVÁ-VASILKOVÁ - Si ako slnko (vychádza 4.10.2016), H. BODYOVÁ - Štvrtky
v parku, B. BIELIK - Niečo na tých ženách je
Deti a mládež: F.CHRISTIANE - My deti zo stanice ZOO, R.BACHRATÝ - Opice vo vyťahaných tričkách, C.FUNKEOVÁ - Atramentová krv,
Atramentová smrť, G. FUTOVÁ - Hľadám lepšiu mamu, DeSTEFANO
L. - Záhrada večnosti I. a II., Z. ŠULAJOVÁ - Džínsový denník 6
Iné: A. NOVYCH Duchovní praktiky a meditace/český jazyk/
...A postupne pribudnú knihy K.Gillerovej, A. Macháčovej, A.Christie i
ďalšia detská a náučná literatúra.
Teším sa na podujatia s deťmi, popoludňajšie čítanie, na stretnutia
pre dámy pri čaji a dobrej knihe (snáď privítame niektorú obľúbenú
spisovateľku) a v decembri pripravujeme vianočný bazár kníh.
Informácie o činnosti uverejníme tak, aby si našli cestu k čitateľom.
Ďakujem za podporu a nezabudnite - čítanie je radosť.
Vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ
Medzitým, ako sa nám pečie korpus, si ručne alebo v robote
na najnižších otáčkach vymiešame bánovecké nátierky s cukrom. Dôkladne to rozotrieme, aby nezostali hrudky. Postupne
pridávame smotanu, citrónovú šťavu, vanilkovú esenciu a až
nakoniec po jednom pridávame vajcia a zapracovávame tak,
aby sa to pekne spojilo a nezostali žmolky. Nakoniec pridáme
žĺtok, až nám vznikne riedky krém. Nalejeme do formy a 1x alebo 2x buchneme formou o stôl, aby zmizli prípadné vzduchové
bubliny.
Do vyhriatej rúry na 180° C na strednú mriežku umiestnime
vyšší pekáč s vodou, do ktorého ponoríme formu obalenú alobalom, tak aby voda siahala asi do polovice formy. Pečieme 15
minút a ďalších 45 minút na 120° C (stred koláča sa ešte musí
trošku triasť). Vypneme rúru, pootvoríme ju a necháme v nej
koláč asi 2 hodiny chladnúť. Potom ho prenesieme do chladničky aspoň na 8 hodín. Po vybratí z chladničky dáme preč okraj
formy, aj papier na pečenie a potom ho potrieme kyslou smotanou, zmiešanou s práškovým cukrom a citrónovou šťavou.
Môžeme potrieť aj boky koláča, pokiaľ máme dostatočne hustú
smotanovú zmes.
Na vrch môžeme dať buď jahody, maliny alebo iné ovocie
podľa chuti. Môj cheesecake s prekvapením som potrela morušovou omáčkou, ktorú som si pripravila tak, že som odstopkované moruše - asi ½ kila - dala variť s trochou práškového
cukru a dvoma lyžicami solamylu. Nechala prevariť, vychladnúť
a potrela vrch koláča.
DOBRÚ CHUŤ želá
Danka Kadlečíková!!!
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.07. 2016 do 15.10.2016

VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Vivien Lobodziec
č. 398
Karin Doktorová
č. 426
Hana Hladká
č. 624
Leo Mikuš
č. 428
Timea Janíčková
č. 137
Dominik Štefánek
č. 252
Matúš Kočan
č. 896
Terézia Bolechová
č. 138
Lucia Čierniková
č. 475
Liliana Tomanová
č. 679
Matias Barták
č. 297
Marcel Ďurech
č. 499
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Rastislav Ľahký a Katarína Maštalírová
Michal Sedláček a Jana Pagáčová
Vladimír Slezák a Janka Kadlečíková
Jaroslav Marek a Iveta Somogyiová
Jakub Kollár a Nikola Križanová
Martin Škyta a Monika Roháčová
Tomáš Pecháček a Monika Duvačová
Juraj Mastela a Simona Račková
Blahoželáme
a želáme veľa lásky a šťastia!
PRISŤAHOVALI SA
Mgr. Lenka Cooper
Marta Chudá
Bc. Dušan Križan
Peter Straka
Mgr. Martin Vlnka
Mgr. Helena Vlnková
+ deti Samuel a Michal
Katarína Ľahká
Šimon Palatinus
Marcel Čičo
Ing. Róbert Benko
Mgr. Lenka Benková
+ deti Matej a Adam
Marián Géci
Bc. Erika Géciová
Dominika Kajúchová + dcéra Karin
Adam Sýkora
Mgr. Natália Sýkorová
Bc. Pavol Laššo
Bc. Miriam Laššová
Marek Laššo
Mária Balajová
Rastislav Šulík
Renáta Šulíková
Nikoleta Šulíková
Rastislav Šulík, ml.
Bc. Lenka Kostolániová

Zuzana Chrastinová
Anna Tumelová
Jana Ostrolucká
Jana Ostrolucká, ml. + dcéra Natália
Matej Ostrolucký
Jozef Ostrolucký
Ing. Jozef Ostrolucký
Anna Dohálová
Bc. Rastislav Hájek
Miroslava Hájková
+ deti Natália a Alexandra
Lenka Poláčková
Jakub Kollár
Simona Gračková
Lenka Porubská + dcéra Ema
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Pavol Jurík
vo veku 94 rokov
Jozef Jančo
vo veku 77 rokov
Marta Kadlečíková vo veku 79 rokov
Mária Hazuchová
vo veku 57 rokov
Anna Križanová
vo veku 75 rokov
Ľubomír Kňažek
vo veku 71 rokov
Marta Balajová
vo veku 64 rokov
Ján Podhorský
vo veku 75 rokov
Česť Vašej pamiatke,
odpočívajte v pokoji...
NAŠI JUBILANTI
od 01.07.2016 do 31.10.2016
93 rokov – Anna Zahumenská
90 rokov – Anna Juríková
85 rokov – Antónia Medvedíková

ODSŤAHOVALI SA
Mária Blažejová + dcéra Beáta

80 rokov
Eva Škúca
Libuša Hrušovská
Milan Sedláček
Anastázia Záhumenská
Anna Ďurišová
Pavlína Hermanová
Anna Scheryová

65 rokov
Emília Škúciová
Anna Zemánková
František Vašek
Michal Dohňanský
Antónia Dopjerová
Anna Deváthová
Emília Durcová
Elena Jančová
Marta Hrušovská
Emília Mutňanská
Mgr. Darina Sýkorová
Jozef Almáši
Ing. Soňa Hrádelová
Ing. Anton Hrádel
Gabriela Kadáková
60 rokov
Dušan Halák
Jindřich Vidlák
Slavko Lahký
Jaroslav Koprivňanský
Peter Vráblik
Eva Rychlá
Mária Sýkorová
Eva Mojžišová
Miroslav Tanáč
Ing. Jozef Kadák
Mgr. Mária Obdržalová
Jana Dutková
Ľubica Bacová
Emília Minaroviechová
Ján Urbánek
Janka Dohňanská
Vladimír Zahumenský
Vladimír Jurčo
Blahoželáme
a želáme veľa šťastia a pevné zdravie!
JUBILEJNÉ SOBÁŠE

75 rokov
Emília Holičková
Anna Pevná
Božena Berková
Marta Dohňanská
Karol Klabník
Margita Podkovčíková
70 rokov
Zdenka Ďurišová
Ivan Adamkovič
Zdenka Sedláčková
Zuzka Sedmáková
Ing. Václav Selucký
Jozef Ďuriš

Zlatý sobáš – 50 rokov spoločného života
Ľudovít a Johana Gubových (na foto)
a
Ladislav a Helena Porubských
Do ďalších spoločných rokov života
želáme pevné zdravie a rodinnú pohodu!
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