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Od 2. septembra 2020 už aj v novej budove materskej školy
Milí občania Trenčianskych Stankoviec,
ani sa mi to nechce veriť, ale je to už
vyše troch rokov, čo sme sa začali zaoberať projektom výstavby novej budovy
materskej školy (MŠ). S radosťou môžem konštatovať, že sa úspešne blížime
ku koncu. Čaká nás ešte posledná fáza
procesu a to proces kolaudácie a pevne
verím, že 2. septembra 2020 otvoríme
pre detičky aj úplné nové priestory MŠ.
Možno si kladiete otázku, prečo to trvalo
tak dlho. Je potrebné sa v krátkosti vrátiť
do histórie a uviesť, že po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v roku 2017 nebola našej obci schválená
dotácia. Koncom roku 2018 bolo rozhodnutie o nepridelení dotácie prehodnotené
a obci bola schválená dotácia vo výške
360 905,50 €, pričom z tejto sumy bolo
na stavebnú časť určených 347 034,17
€ a zvyšok na interiérové vybavenie.
Začiatkom roku 2019 sme predložili na
kontrolu dokumentáciu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.

Po jej kontrole sa začal začiatkom marca
2019 proces verejného obstarávania. Po
podpise zmluvy s výherným uchádzačom spoločnosťou STACON s.r.o. (cena
diela je 454 359,13 € s DPH) sme opätovne predkladali celú dokumentáciu verejného obstarávania na ďalšiu kontrolu.
Po tomto zložitom a zdĺhavom procese
bolo konečne 1. júla 2019 zhotoviteľovi
odovzdané stavenisko a začalo sa s výstavbou pavilónu. Súčasťou tohto projektu boli aj preložky niektorých sietí.
V súčasnosti sa robia už len dokončovacie práce.
Nová budova MŠ disponuje dvoma
priestormi pre edukačný proces detí,
priestrannou jedálňou, sociálnymi zariadeniami. Súčasťou je aj miestnosť pre
špeciálneho pedagóga, izolačná miestnosť, bezbariérové sociálne zariadenie
ako aj zázemie pre učiteľov. Je potrebné
spomenúť, že celý objekt je bezbariérový. V budúcnosti je v pláne prepojiť
novú budovu so starou budovou prepo-

jovacím traktom tak, aby sa deti mohli
pohodlne presúvať zo starej časti do novej a opačne.
Rodičov, ktorí si podali žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ bude určite zaujímať,
či majú reálnu šancu na prijatie ich dieťaťa do MŠ. Podľa vyjadrenia RÚVZ
TN je kapacita starej budovy MŠ 93 detí.
Čo sa týka novej budovy, podľa projektu
EÚ bolo naplánované, že v novej budove bude umiestnených 22 detí. Toto číslo
vychádzalo zo štatistík počtu narodených detí ako aj odmietnutých žiadostí
o umiestnenie dieťaťa do MŠ v čase
pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v roku 2017. Už vtedy
sa uvažovalo nad tým, že postavíme dve
triedy a vytvoríme si tak rezervu do budúcnosti. Štatistiky o počte narodených
detí v našej obci za posledné tri roky
nám však ukázali, že sa rodí viac detí
a to má dopad aj na vyšší počet žiadostí
o prijatie dieťaťa do MŠ. Teraz môžeme
vidieť, že i napriek pochybnostiam urči-

tých ľudí o naplnení nových miest v MŠ
a pochybnostiach o opodstatnenosti tohto projektu, bolo rozhodnutie postaviť
budovu s dvoma triedami správne. Je
však nutné uviesť, že jedna z dvoch tried
je podľa projektu EÚ určená pre voľnočasové aktivity, napr. tvorivé dielne,
rôzne druhy krúžkov, besedy, premietanie detských programov, divadielka
a podobne.
Vzhľadom na veľmi veľký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa do MŠ
v tomto roku, ktorý výrazne presahuje
plánovaný počet umiestených detí (93 +
22 detí) bolo nutné prerokovať s riadiacim orgánom, ktorý má celý projekt EÚ
na starosti, aby sme bez sankcií a prí-
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padných finančných korekcií v dotácií
mohli triedu podľa projektu určenú na
voľnočasové aktivity použiť na umiestnenie ďalších detí do MŠ. Vďaka ústretovosti ľudí z riadiaceho orgánu nám
bolo umožnené umiestniť v novej budove viac ako pôvodne plánovaných 22
detí. Je samozrejme naším záujmom, aby
boli nové priestory využité v čo najširšej

možnej miere a aby sa vyhovelo čo najväčšiemu počtu žiadateľov. Týmto však
ale nie je garantované, že bude automaticky vyhovené všetkých žiadateľom.
Na záver si dovolím povedať, že sa nám
podarilo postaviť jednu z najmodernejších obecných, resp. mestských škôlok
na Slovensku. Je pravda, že sa nemôžeme rovnať niektorým supermoderným

súkromným škôlkam, ale to ani nebolo
našim cieľom. Pevne verím, že nielen
pedagógovia, ktorí budú v tejto novej
budove MŠ učiť, ale aj deti, ktoré budú
do tejto budovy umiestnené, sa budú cítiť v nových priestoroch príjemne.
Váš starosta Martin Markech

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OZ na svojom zasadnutí dňa 22.06.2020 prerokovalo
a schválilo :
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa
02.03.2020 a 12.03.2020.
- Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 331 980,67 €.
- Rozpočtové opatrenie č. 1, zníženie bežných príjmov EK
111 o sumu 100 000 € a zníženie bežných výdavkov (EK
611, 612, 637, 621, 623, 625, 627, 642, 635, 637) celkovo
o sumu 105 644 €.
- V zmysle č. 4 ods. 4) druhá a tretia veta VZN č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,
mimoriadnu dotáciu vo výške 3 000 € pre Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
so sídlom 913 11 Trenčianske Stankovce 340 na opravu
techniky odbíjania zvonov.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2020.
- Odkúpenie novovytvorenej parc. C-KN č. 1138/23 - zastavaná plocha, o výmere 39 m2, k. ú. Veľké Stankovce,
od p. Stanislava Berku, Veľké Stankovce 724, Trenčianske
Stankovce, za cenu l €, slovom jedno euro. Parcela bola

-

odčlenená GP č. 45403066-071/2020 overeným Okresným
úradom Trenčín, Odborom katastrálnym dňa 06.04.2020
pod č. 365/20. Náklady spojené s vkladom do KN znáša
kupujúci.
Urbanistickú štúdiu funkčného bloku NB2, k. ú. Rozvadze, k. ú. obec Trenčianske Stankovce od zhotoviteľa Ing.
Arch. Michala Vojteka, SKA 1711 AA.
Z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej COVID
19 a tiež z dôvodu uzatvorenia niektorých prevádzok a z
dôvodu kompenzácie ušlého zisku, odpustenie nájmu na
dobu 1 mesiaca vo výške 100 % do úvahy prichádzajúcim
nájomcom priestorov domu služieb a spoločenského domu
v Obci Trenčianske Stankovce.

Zobralo na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Trenčianske Stankovce za rok 2019.
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2019 obce Trenčianske Stankovce.
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 31.3.2020.
- Informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za I. kvartál 2020.
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období január až apríl 2020.

Zrušenie letného kultúrneho
programu v roku 2020

Generačná výmena zamestnancov
na obecnom úrade

Všetky kultúrne akcie v obci Trenčianske Stankovce plánové na obdobie júl, august 2020 sú vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s vírusom COVID 19 z bezpečnostných dôvodov zrušené. Ďakujeme za porozumenie.

Mnohým určite neunikla skutočnosť, že už v roku 2018
nastali na obecnom úrade personálne zmeny. Keď ochorela pani Ľubica Mikulášová, nastúpila na jej miesto do
knižnice Mgr. Silvia Justusová, ktorá po jej smrti prevzala aj kultúru a členstvo v Zbore pre občianske záležitosti.
V máji v roku 2019, po odchode do dôchodku Ing. Aleny
Novotovej, ktorá pracovala na ekonomickom úseku 15
rokov, bola prijatá na jej miesto Eva Kadáková z Trenčína. V júli v roku 2019 po odchode pani Zuzanny Tanáčovej, ktorá odišla na dôchodok po 30 rokoch a pracovala
na úseku Správa daní a poplatkov, životného prostredia,
osvedčovania podpisov a listín nastúpila miesto nej pani
Renáta Dohňanská z Rozvádz. Rok 2020 bude znovu plný
zmien. V júli na dôchodok odchádza pani Jana Dutková,
ktorá bola zodpovedná za Podateľňu a pokladňu 12 rokov.
V rovnakom čase odchádza na dôchodok po 35 rokoch
služby občanom Trenčianskych Stankoviec aj pani Drahoslava Zemánková. Na jej miesto nastúpi Ing. Miroslava
Piláthyová z Rozvádz, ktorá na obecnom úrade pracuje už
dva roky a počas neprítomnosti Mgr. Ľubice Ďurišovej,
ktorá bola dlhodobo PN, pripravovala podklady k obecnému zastupiteľstvu a súčasťou je agendy boli a aj naďalej
budú projekty. Všetkým zamestnankyniam, ktoré pracovali na obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach patrí
veľká vďaka za všetko, čo pre obec a pre občanov urobili.

Vážení spoluobčania, iste neuniklo Vašej pozornosti, že na
cintoríne v k. ú. Veľké Stankovce bolo vyhotovené a odovzdané do užívania Kolumbárium, urnová stena s počtom
40 urnových schránok.
Kolumbárium je stavba, ktorá je majetkom obce a jednotlivé urnové schránky sa nepredávajú, je možné si ich iba
prenajať. Do jednej urnovej schránky je možné uložiť maximálny počet 6 urien.
Nájom urnovej schránky v kolumbáriu je na prvých
30 rokov, bez ohľadu na počet uložených urien, 350,- €, na
každých ďalších 10 rokov, bez ohľadu na počet uložených
urien 30,- €.
Urnové schránky si môžete prenajať ihneď, bližšie informácie získate priamo na obecnom úrade u p. Sivákovej,
prípadne na odbore obecných služieb u Ing. Betáka.
Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť uzatvorenia nájomných zmlúv na hrobové miesta, v zmysle
Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, Zákona č. 40/1964
Zb. občianskeho zákonníka a VZN Obce Trenčianske Stankovce č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. V prípade, že sa doteraz tak nestalo, žiadame Vás aby ste tak urobili čo najskôr . Informácie Vám poskytne p. Siváková, tel.
032/6576624.
Mgr. Ľubica Ďurišová
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230 rokov od posvätenia evanjelického chrámu opäť spolu pri ňom...
Opatrenia prijaté s vírusovým ochorením COVID-19 ovplyvnili na dlhých
8 týždňov život všetkých a zasiahli aj
dianie v Cirkevnom zbore Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku Trenčianske
Stankovce.
Dňa 8.marca 2020 sa konali ešte služby Božie v chráme, nevediac, že život
v ňom utíchne na 2 mesiace. Prinášali
sme zamyslenia na youtube kanáli z nášho kostola v nádeji, že sa budeme môcť
pri Božom slove, modlitbách a piesňach
čoskoro stretnúť. Nakoniec po dlhých 8
týždňoch sme s radosťou uvítali možnosť dňa 10. mája 2020 pozvať ľudí
na služby Božie. Tie sa konali na trochu netradičnom mieste, nie v chráme,
ale vedľa chrámu - v záhrade, v zmysle všetkých vtedy platných usmernení
a predpisov, aby sme sa mohli stretnúť
všetci, ktorí túžili prísť. Tento deň bol
veľmi symbolický, nakoľko dňa 8. 5.
1790 bol evanjelický chrám posvätený
a daný do používania, čo znamená, že
my sme sa mohli pred ním po 230tich
rokoch opäť zísť ako ľud Boží, nanovo
pozvaní ku vďake za život, vieru, nádej
a lásku a miesto, kde máme všetci svoje
nezastupiteľné miesto.
Pán Boh nám doprial krásne počasie
a tak s túžobným očakávaním sme pripravili ozvučenie, oslovili mladých ľudí
zo zboru, aby pomohli s prípravou sedenia a o 10.00 hod. sme uprostred kvitnúcej prírody začali aj my s vďakou voči
Bohu za jeho sprevádzanie, nielen v čase

pandémie, služby Božie v záhrade pri
kostole. Tešili sme sa z krásnej účasti a
sme vďační, že pozvanie na prvé služby
Božie po uvoľnení opatrení s COVID
- 19 prijal aj pán starosta JUDr. Martin
Markech s manželkou. Boli to krásne,
skutočne vzácne a dojímavé okamihy
spoločných osobných stretnutí, vnímali sme aj radosť ľudí z toho, že aj keď
s obmedzeniami, môžeme sa opäť stretávať v spoločenstve bratov a sestier pri
spoločných piesňach a Božom slove.
Svedčil o tom aj spontánny potlesk ľudí
po skončení služieb Božích.
Vďaka za všetkých, ktorých toto obdobie neobralo o túžbu oslavovať Boha,
vďaka za všetkých Vás.
Prajeme požehnané prežitie letných dní
a v predstihu prinášame avízo o tom,
že dňa 03.10.2020 pripravujeme cha-

ritatívne podujatie „Na kolesách proti
rakovine“ aj s účasťou reprezentantov
SR v rozličných športoch a s kultúrnym
programom, na ktoré už teraz srdečne
pozývame všetkých bez rozdielu veku
a vyznania.
MP

ZLATÁ KONFIRMÁCIA PO 50 TICH ROKOCH
50 rokov, je to málo alebo veľa? 5. apríla 1970 sme boli 3-mi
konfirmandi našimi rodičmi privedení do chrámu Božieho
v Trenčianskych Stankovciach, aby sme sa zúčastnili konfirmácie, na ktorú nás pripravoval brat farár Ondrej Prostredník
st. a prijali sviatosť Večere Pánovej. Celú udalosť sme vnímali
s očakávaním, ako to bude, keď sa staneme dospelými členmi
cirkevného zboru. Je pravdou, že počas tých 50–tich rokov sa
veľa zmenilo, dnes už sú z nás ľudia, ktorí toho veľa prežili,
dosiahli, sú z nás rodičia, starí rodičia a tešíme sa z mnohých
úspechov svojich či našich blízkych. Veríme, že bolo mnoho
dobrého, v čom nás Pán Boh počas života viedol a až doteraz
pomáhal. Skutočnosťou zostáva, že je za čo ďakovať. Prijali
sme pozvanie od sestry farárky Jamily Petrulovej na Zlatú konfirmáciu, ktorá bola nielen ohliadnutím za tým, v čom všetkom
nám Hospodin pomáhal, časom vďaky za prežité roky, za to, čo
sa nám podarilo z Božej milosti dosiahnuť. Zlatej konfirmácie

sa dňa 07.06.2020 zúčastnilo 20 konfirmandov, 3 sa jej nedožili. Po kázni, kde slovo Božie zvestovala pani farárka Jarmila
Petrulová, sa za konfirmandov prihovoril Štefan Husár. Vyslovil poďakovanie Pánu Bohu, rodičom, krstným rodičom ale aj
evanjelickému zboru v Trenčianskych Stankovciach. Ďalej po
príhovore brata dozorcu Patrika Tomíka, nasledovalo prisluhovanie večere Pánovej sestrou farárkou Jarmilou Petrulovou
a bratom farárom Milanom Petrulom. Oživením na službách
Božích bola aj prítomnosť tohtoročných konfirmandov, ktorí
odovzdávali Zlatým konfirmandom darček.
V záverečnej modlitbe sme spomínali na konfirmandov, ktorí
sa dnešnej zlatej konfirmácie nedožili na brata farára Ondreja
Prostredníka st., ako aj na rodičov a krstných rodičov s poďakovaním Pánu Bohu za jeho milosť mnohú, za formovanie nás
vtedy 14 ročných.
Zuzanna Tanáčová
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NOVOKŇAZ MARTIN SEDLÁČEK
Kňazská vysviacka
V sobotu 13. júna 2020 sa vo farskom
Kostole sv. Gorazda na najväčšom sídlisku v Nitre na Klokočine uskutočnila
kňazská vysviacka v Nitrianskej diecéze.
Vysvätení boli štyria novokňazi, medzi
nimi aj náš spoluobčan Martin Sedláček
z časti obce Rozvadze.
Sviatosť kňazstva prijali ordinandi z rúk

lejší výraz poklony človeka voči Bohu.
V súlade s opatreniami spôsobenými pandémiou sa na vysviacke zúčastnilo popri
rodičoch a najbližších príbuzných novokňaza len zopár veriacich z našej obce.
Kňazská vysviacka sa skončila ďakovnými slovami novokňazov svätiteľovi,
predstaveným z kňazského seminára,
rodičom a rodinám a novokňazským požehnaním.
Prvým pôsobiskom nášho novokňaza
Martina Sedláčka bude farnosť Trenčín
– mesto, kde bude môcť zjavovať a dosvedčovať potrebu kňazskej služby medzi veriacimi svojim životom a konaním.
O. Š.
Zdroj článku a fotografie: http://www.biskupstvo-nitra.sk/nitrianska-dieceza-ma-styroch-novoknazov-vdaka-bohu-ze-ste/

nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka počas slávnostnej liturgie.
Ležiac na chladnej zemi chrámu, mali

možnosť v modlitbe a poníženosti precítiť úplnú odovzdanosť do služby pre Božie kráľovstvo a vyjadriť ten najdokona-

Zakotvil v duchovnom povolaní - rozhovor s novokňazom
Rozhodnutie o povolaní?
„O svojom povolaní som začal rozmýšľať
vo ôsmej triede základnej školy, keď sa
mi dostala do rúk knižka o živote Sv.
Jána Márie Vianeiho. Aj keď odvtedy
to bola ešte dlhá cesta k rozhodnutiu
vstúpiť do seminára.“
Rodičia sú dôležití v rozhodovaní o
povolaní, ako to prijali?
„Rodičia rešpektovali moje rozhodnutie,
a vždy som z ich strany cítil podporu.
Nebolo to pre nich samozrejme
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ľahké, prijať fakt, že chcem zakotviť
v duchovnom povolaní. No vždy som
vedel, že mi “držia chrbát“, nech by
som sa rozhodol akokoľvek.“
Aká bola Tvoja cesta k tomuto
životnému povolaniu?
„Po absolvovaní maturity a nastúpení
do seminára som cítil, že Pán ma vedie,
sprevádza a upevňuje moje povolanie.
Aj napriek tomu, že to nie vždy bolo
jednoduché, našiel som veľkú oporu
u svojich spolubratov v seminári, ale
taktiež u predstavených, u mnohých
kňazov a rovnako u mnohých ľudí z našej
farnosti. Som veľmi vďačný za to, že aj
vďaka týmto ľuďom, som mohol prijať
vysviacku a vykročiť na túto cestu, ale
uvedomujem si, že to je ešte len začiatok
– teda až teraz v tom “bežnom“ živote
bude treba ostať verný Bohu a ľuďom, ku
ktorým budem poslaný.“
Za rozhovor ďakuje A. N.
Primičná svätá omša
Primičná svätá omša (Missa prima neosacerdotis) ako prvá samostatne verejne
slávená bohoslužba novokňaza (neomystu) Martina Sedláčka z časti obce Rozvadze po kňazskej vysviacke sa konala
v nedeľu 21.6.2020 v rímskokatolíckom
kostole Panny Márie Pomocnice kresťa-

nov v Trenčianskych Stankovciach so
začiatkom o 14.00 hod.
Ako všetky udalosti realizované od polovice marca 2020, aj ona sa musela riadiť
platnými protiepidemiologickými opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19, teda v rúškach a s obmedzenou
účasťou. Nič z toho však neovplyvnilo
jej slávnostný charakter. Okrem príbuzných novokňaza a členov farnosti sa jej
zúčastnilo viacero vzácnych hostí – kňazi, predstavení z Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre, seminaristi, rehoľné
sestry a i.
V úvode primičnej svätej omše vstúpil novokňaz do kostola v slávnostnom
sprievode kňazov, bohoslovcov, príbuzných a veriacich a oznámil, že slávnostná liturgia bude zameraná na Sv. Teréziu
z Lisieux, ktorá je jeho obľúbenou sväticou. Po úvodných obradoch nasledovala
Bohoslužba slova. Homíliu predniesol
špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mgr. Slavomír Trnka.
Druhá časť svätej omše Bohoslužba Eucharistie začala prinesením obetných darov rodičmi a súrodencami primicianta,
pokračovala ďalšími časťami, vrcholila
premenením a vyústila do prijímania darov.
Pred záverečnými obradmi novokňaz
slovne i kyticami kvetov poďakoval

Autor fotografií: Erik Gunár

svojím rodičom, súrodencom, starým
rodičom, predstaviteľom kňazského seminára a kňazom, ktorí ho sprevádzali
jednotlivými úsekmi života. Primiciantovi Martinovi pri príležitosti tejto významnej udalosti zablahoželali v mene
farského spoločenstva krojovaní zástupcovia veriacich z našej obce.
V závere udelil všetkým prítomným novokňazské požehnanie. Toto požehnanie
je veľmi vzácne. Svedčí o tom aj úslovie
v slovenskej ľudovej zbožnosti, že „sa
oplatí zodrať i podrážky na obuvi, aby
sme mohli prijať primičné požehnanie“.
Celá slávnostná primičná liturgia sa
niesla v dôstojnej a radostnej atmosfére.
Radosť vyžarovala nielen z novokňaza,
ale aj zo všetkých prítomných.
Považujeme za veľkú Božiu milosť, že
z našej obce bol vysvätený ďalší kňaz
a že sme sa mohli zúčastniť na jeho primičnej svätej omši. Skromnému, pracovitému a navždy nášmu kňazovi Martinovi Sedláčkovi želáme, aby sa jeho
kňazské pôsobenie nieslo v duchu myšlienky, ktorú si dal vytlačiť na pamätné
primičné obrázky:
„Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho
starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše
diela, ale potrebuje našu lásku.“
O. Š.
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Úlohou školy je učiť v každej situácii
Začiatkom marca nastala situácia, na ktorú nebol pripravený
nikto. Ani školy, ani žiaci, ani rodičia. Aj keď sa brány škôl
zatvorili, hneď od začiatku sme sa snažili, aby sa žiaci mohli
vzdelávať plnohodnotne aj doma.
Škola sa do „digitálneho vzdelávania“ dostala pomerne rýchlo.
Už niekoľko hodín po zatvorení školy učitelia začali aktívne
komunikovať so žiakmi a rodičmi nielen telefonicky, ale aj
emailami, SMS, edupage stránkou. Po prvých dvoch týždňoch
nám ale bolo jasné, že vzdelávanie doma bude predsa len dlhší
čas. Prešli sme teda hneď v apríli po vzájomnej dohode na komunikáciu cez Microsoft Teams. Začali sme vyučovať online.
Problémom v niektorých rodinách však bol nedostatok digitálnych pomôcok, hlavne pri viacerých deťoch v rodine.
Vzdelávanie má byť bezplatne dostupné všetkým – teda aj to
moderné. A tak škola zapožičala notebooky rodinám, ktoré ich
nutne potrebovali.
Dištančné vzdelávanie kládlo oveľa väčšie nároky na učiteľov
pri príprave na vyučovanie, namáhavé to bolo hlavne v prípade, že učiteľ mal na starosti doma ešte aj svoje deti.
Učitelia doma študovali materiály, ako so systémom pracovať,
navzájom si telefonovali, mailovali, ak bol nejaký problém,
komunikovali navzájom nepretržite. Elektronicky pravidelne
navštevovali webináre.
Škola sa snažila online vyučovaním odbremeniť rodičov. Pretože vieme, aké bolo pre nich ťažké sa s deťmi doma učiť. Bolo
treba zaviesť riadny denný režim. Vrátane vyučovania aj ranné
vstávanie, jedenie, trávenie voľného času. Online vyučovanie
bola pre žiakov veľká príležitosť zažiť novú skúsenosť. Nesedeli v laviciach, nemali desiatu v aktovke, vedľa nich nesedel kamarát. Tieto zmeny sa dotkli okrem žiakov aj rodičov,
na ktorých táto ťažká situácia dopadla pomerne veľkou silou.
Škola im bola nápomocná každý deň.
Ešte tu boli aj rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. Títo
žiaci mohli počas vyučovacích hodín komunikovať nielen s
vyučujúcim, ale aj so špeciálnou pedagogičkou alebo asistentkou učiteľa. Asistentky spolu so špeciálnymi pedagogičkami
spolupracovali s rodičmi, so žiakmi na vypracovávaní a kontrole domácich úloh.
Táto trojmesačná skúsenosť nás naučila, že vzdelávanie už
zďaleka nie je len o škole. Dnes je kvalitných zdrojov na internete neúrekom. Všetci sme zistili, že napriek online forme vzdelávania nám chýbal vzájomný osobný kontakt. Preto
mnohí žiaci s nadšením uvítali otvorenie brán našej školy. Sme
radi, že sme mohli práve na Deň detí privítať také veľké množstvo žiakov, ktorí sa na nás usmievali, aj keď len cez ochranné
rúška.
Mgr. Gabriela Trnavská

▪ recepty na malé sladkosti či bylinkový med,
▪ o podporných vzťahoch medzi rastlinami - ako ich využiť
pre pestovanie,
▪ aké „buriny“ a divé rastliny sa dajú jesť, alebo použiť na čaj.
Povesti – komiks
Nech sa páči, malá ukážka práce tretiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania. Krásne dokázali pochopiť a prepojiť učivo z vlastivedy a slovenského jazyka o povestiach aj z
pohodlia svojho domova. Vďaka patrí deťom, rodičom a pani
učiteľke Mgr. Trúnkovej.

Herbár žiakov 1.A

...o tom, ako žiaci doma pracovali a učili sa online, ponúkame
niekoľko ukážok. Všetko sa dá zvládnuť, len treba chcieť.
Správa vo fľaši – workshop
Dňa 27.5.2020 sa žiak našej základnej školy Lukáš Balaj z 5.A
triedy zúčastnil on-line enviroworkshopu s názvom Správa vo
fľaši, ktorý sa venoval téme Záhrada.
Bol určený pre vekovú skupinu 10 - 15 rokov (2. stupeň ZŠ).
Lektormi boli dlhoroční pracovníci a zakladatelia Ekocentra
Sosna: Silvia Szaboová a Stefan Szaboo.
Na workshope sa žiaci dozvedeli:
▪ praktické rady pri pestovaní obľúbených plodín,
▪ čo všetko sa v záhrade dá nájsť a zjesť,
▪ o liečivých bylinkách, ako ich pestovať, čo sa z nich dá vyrobiť, odkiaľ pochádzajú, aké majú účinky,

Pokusy z chémie v kuchyni

Vlastnoručne vyrobená knižka
„O troch prasiatkach“, žiaci 1.A
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Ako ďalej COOP Jednota SD v Trenčianskych Stankovciach?
SD COOP Jednota Trenčín má na Považí
veľkú tradíciu.
Vedenie Jednoty si chce udržať zákazníkov
organizovaním rôznych akcií, súťaží a poskytovaním majiteľom členskej karty zľavu
1,5% a držiteľom zákazníckej karty 1%.
J-SD Trenčín poskytovala každej členskej
základni aj finančné prostriedky na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí,
zájazdov /Podhájska, Veľký Meder, Malé
Bielice/, výletov do okolia, ktoré sme organizovali spoločne s Jednotou dôchodcov
v našej obci. Vzhľadom na finančné problémy sa už tieto akcie nebudú v ďalšom
období organizovať. Každý rok sme sa zúčastňovali v spolupráci s obecným úradom
brigád v rámci jarného upratovania verejných priestranstiev.
V roku 2018 a 2019 za vedenia Ing. Matejova sa však COOP Jednota Trenčín dostalo do finančných problémov, ktoré spôsobili časté výpadky tovaru v predajniach.

S cieľom konsolidovať maloobchodný
predaj a nastaviť celkový ozdravný proces vstúpila kapitálovo do družstva COOP
Jednota Slovensko. Novým predsedom
predstavenstva COOP Jednoty Trenčín
sa stal generálny riaditeľ COOP Jednoty
Slovensko Ing. Ján Bilinský, novou generálnou riaditeľkou Trenčín JUDr. Daniela
Simanová (24.6.2019).
V našej obci je v súčasnosti jedna prevádzková jednotka č. 181 v časti obce Sedličná,
ktorá po rekonštrukcii slúži našim občanom už 12 rokov. Predajňa v rokoch 2018
a 2019 bola pre zlé finančné pomery málo
zásobovaná, často chýbal základný tovar.
Po prevzatí COOP Jednotou Slovensko
sa v predajniach opäť zaviedlo postupné
dokladanie tovaru a nastalo zlepšenie situácie. Napriek tomu sa rozhodla COOP
Jednota Slovensko ozdraviť a zachrániť
predajne tým, že ich dalo do prenájmu okolitým Jednotám. Našu predajňu v obci tak

Zber odpadu - upratovanie po druhých
V jedno aprílové sobotné predpoludnie sa ma syn spýtal:
Oco, nešiel by si mi pomôcť
pozbierať odpad okolo potoka
od čističky po futbalové ihrisko? Tak sme šli. Zobrali sme
dvojkolesovú káru, do nej sme
dali veľkú kartónovú škatuľu
(menšiu sme nemali) a s úsmevom, že na čo nám taká veľká
škatuľa bude, sme šli k čističke. Tam sme začali zbierať odpad okolo potoka a aj priamo
z potoka a keď sme sa dostali
k futbalovému ihrisku, tak bola
škatuľa skoro plná. Sklenené fľaše od rôzneho alkoholu
a dokonale uzavreté poháre od
horčice a kompótov (bolo ich
spolu 28 ks) sme si nechávali na kôpkach. To sa odviezlo
zvlášť na fúriku.

Z potoka sme medzi iným vytiahli:
Dve žlté plastové vrecia správne naplnené plastmi, pekne
zalepené páskou, aby niečo
nevypadlo. Asi chcel niekto
vyskúšal či doplávajú až do
Čierneho mora.
Plastovú fľašu dobre uzavretú
s asi decilitrom riedidla (acetón). Niekomu ostalo po natieraní, a čo s tým už mal urobiť?
Originál uzavretý kelímok
s nápojom „Aktívia“. Asi niekto chcel, aby aj ryby mali o
niečo lepšiu stravu. Len zabudol, že ryby si to nemajú ako
otvoriť.
Na brehu bolo aj niečo stlčené
z drevených latiek. Myslím si,
že to niekto už doma nepotreboval. Doviezol to k potoku

od 15.5.2020 prevzala do prenájmu COOP
SD Žilina. Predajňa je v súčasnom období dobre zásobená tovarom, hoci drahšími
cenami. Aj otváracie hodiny sú od pondelka do piatku od 6.00 – 17.00 a v sobotu
od 6.00 – 12.00 hod. Je na nás, aby sme
podporili Jednotu našimi nákupmi v týchto
predajniach a kupovali si kvalitné slovenské výrobky, ktoré sú tu najviac zastúpené v porovnaní s výrobkami iných krajín.
V súčasnom období prebieha výmena zákazníckych a členských kariet na poskytovanie zliav. Príslušné tlačivo si môžete
vyžiadať priamo v predajni.
O spoluprácu členov s vedením COOP
J-SD Trenčín sa starajú dlhoročné členky
– p. Anna Ďurišová a Dagmar Ľahká, ktoré
sú zároveň aj členkami Zhromaždenia delegátov. Obe vám poskytnú informácie pri
riešení dedičských záležitostí, informujú
vás o ďalšom zámere COOP J-SD.
Dagmar Ľahká

neďaleko čističky. Ďalej po
prúde pred rybníkom má bobor
stavidlo a asi, aby sa nenarobil
z ohrýzaním stromov, tak to
môže použiť na stavidlo.
Po dvoch dňoch som šiel po tej
istej ceste na prechádzku a už
bola v tráve odhodená prázdna
plastová fľaša od minerálky.
No, ale keď ju nesie kus cesty
plnú, tak čo s ňou, keď je už
prázdna?

A teraz sa rozčuľujme na EU,
na slovenskú vládu, na starostu
obce, že obec nemá financie na
odvoz komunálneho odpadu,
kosenie trávy a iné aktivity.
Nakoniec ma už nič iné nenapadá len, že Fučík vyslovil
heslo „Lidé, bdějte“ po slovensky „Ľudia, nespite“. Teraz, pri
ochrane životného prostredia by
malo platiť „Ľudia, buďme normálni“.
J. L.
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75. výročie porážky nemeckého fašizmu a konca 2. svetovej vojny v Európe
V roku tohoto významného výročia bolo naplánovaných veľa aktivít na uctenie
si obetí vojny a bojovníkov
proti zlu. Súčasná epidémia
všetky tieto úmysly zvrátila. Zostala nám iba možnosť
symbolického individuálneho
pripomenutia si tejto strašnej
udalosti.
Po vzájomnej dohode sme
pristúpili k vyhotoveniu fotografii nás, slovenských obča-

Príslušníkom 1. československej armády na Slovensku a
partizánom bojujúcim v Povstaní.
Je to aktivita členov trenčianskeho klubu ARBAT náležiaceho ku Slovensko - ruskej
spoločnosti, pre ľudí dobrej
vôle a fungujúcej pamati, aby
bolo všetkým pripomenuté,
komu patrí vďaka za 75 rokov
mierového života Slovákov.
Bola to Červená a Rumunská

so zámermi obsiahnutými v
nacistickom Generalplan-e
Ost, teda v Generálnom pláne
Východ. V prípade víťazstva
Nemecka by slovanské národy, Slovákov nevynímajúc,
očakávala tých šťastnejších
germanizácia, zbytok vyhladenie, alebo by sa ocitli v postavení bezprávnych nevzdelaných otrokov.
Som hrdý na to, že takýmto
spôsobom môžem osloviť

nov, pred pomníkmi a pamätníkmi na 2. svetovú vojnu.
Ľudí, ktorým nie je ľahostajná historická pamäť a pravda.
Takto sme dali verejne najavo
svoje občianske postoje, hodnoty a priority. Takýmto spôsobom vzdávame so sviecami
a zástavami úctu vojakom
Červenej a Rumunskej kráľovskej armády, slovenským
vojakom bojujúcim na všetkých frontoch vojny. V bývalom Sovietskom zväze, vo
Francúzsku i Veľkej Británii.

kráľovská armáda, ktorá oslobodila územie Slovenska od
nacizmu a fašizmu. Vtedajší
Sovietsky zväz, jeho občania
a armáda znášala najväčší
diel vojnových útrap.
Stretávam sa s hlasmi, že ide
o vec ďalekej histórie a že
dnes sú iné priority. Taktiež,
že počas vojnového Slovenského štátu boli Slováci
chránení a že ich budúcnosť
nebola ohrozená. Všetkým,
čo majú podobné názory
odporúčam oboznámiť sa

Vás, občanov obce, kde som
urobil prvé kroky a naučil sa
prvé slová. Je mi cťou poďakovať sa starostovi Trenčianskych Stankoviec, pani
farárke a ďalším občanom za
prejav ich občianskeho postoja, pripojením sa k tejto našej
aktivite. O tomto našom spoločnom počine budú informované veľvyslanectvá Ruskej
federácie a Rumunskej republiky a budú im odoslané i
fotografie zúčastnených.
Považujem to za dôležité

hlavne v tejto dobe, keď v
susedných štátoch dochádza
k likvidácii pamätníkov, k uctievaniu vojnových zločincov
a pomenúvaniu ulíc a námestí
na ich počesť.
Marián Mitánek,
klub Arbat Trenčín
Fotky pri pamätníku: https://jtokar.
rajce.idnes.cz/ARBAT_-_TR._STANKOVCE_PAMATNIK

Večná pamiatka, česť a sláva našim osloboditeľom!
Na začiatok je potrebné pripomenúť
hlavne mladej generácii historickú faktografiu týchto dní.
„Pred 75 rokmi, neskoro večer 30.apríla
1945 vojaci sovietskej armády vztýčili
Vlajku víťazstva nad budovou Ríšskeho
snemu v Berlíne. Vlajku N°5,ktorá sa
stala Vlajkou víťazstva, niesla skupina
troch vojakov na čele s čatárom Ivanovom, ktorý bol smrteľne zranený pri
útoku na vrchné poschodia budovy. Boje
pokračovali až do 2.mája,keď sa obrancovia budovy vzdali spolu s celkovou kapituláciou berlínskej posádky. Vyvesenie
Vlajky víťazstva na Ríšskom sneme sa

pre sovietskych vojakov stalo medzníkom
v najťažšej berlínskej útočnej operácii,
ktorá predznamenala koniec Veľkej vlasteneckej vojny a 2.svetovej vojny.“
Toľko © Sputnik / Morozov.
Členovia a priatelia trenčianskej slovensko - ruskej spoločnosti ARBAT dali
výzvu všetkým ľuďom dobrej vôle a
fungujúcej pamäti, aby si pripomenuli,
komu sme všetci bez rozdielu vďační 75
rokov za našu slobodu. Bola to Červená a Rumunská kráľovská armáda, ktorá
oslobodila územie Slovenska od jarma
nacizmu a fašizmu. Odfotené postavy
dobrovoľne zúčastnených občanov so

sviečkou v ruke, pred rôznymi pamätníkmi padlých bojovníkov v rámci kraja,
budú pripomínať cenu našej slobody.
Nikdy nezabudneme, kto sa postaral o
našu súčasnosť a budúcnosť našich potomkov. Táto akcia dôstojným spôsobom nahradila pripravenú oslavu Dňa
víťazstva (,,Nesmrteľný pluk“), ktorá sa
8.mája 2020 z objektívnych príčin neuskutočnila. Postupne sa k našej výzve
pridali všetky slovenské kluby ARBAT a
akcia dosiahla masový charakter. Jej rozsah si môžete pozrieť na www.srspol.sk
/clanek-som-vdacny-19636/html
Ing. Peter PALKO, plk. v. v.
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Uplynulo 75 rokov od skončenia II. svetovej vojny
Prechod frontu
Tak, mama, nebohá, nabalili vali též v izbe. To boli dobrí dáme a ked nestačí, to dá sa
(Zo spomienok pani Anny
Juríkovej, rod. Šmatlákovej
zo Sedličnej)

Anna Juríková, rod. Šmatláková
(*1926 - †2019)

Pani Juríková bývala počas
vojny spolu s rodičmi a 6
súrodencami v ich rodinnom
dome v Sedličnej. Bol to bývalý mlyn oproti židovskému
cintorínu. Dnes už ani jeden
z nich nestojí. Na mieste zrušeného židovského cintorína
je rodinný dom a na mieste rodičovského domu pani
Anny je postavený nový rodinný dom. Pani Anna si spomína na prechod frontu cez
Sedličnú na jar 1945:
„Pred príchodom frontu –
dva týždne - u nás sa nezamykalo, v noci. A bolo 12 hodín,
keď prišiel nemecký voják.
Bol to dezertér. Mal okolo
pása plno granátov a jeden
v ruke a prosil tatu (spávali
v kuchyni), aby ho ukryli. Čo
mali spravit? Samozrejme, že
sme ho nehali u nás. Sestra,
ktorá vedela po nemecky, ho
uložila do postele v izbe. Ale
on bol, chudák teda, aj chorý,
mal horúčku. No, tak, bolo to
na risk, lebo keby boli na to
prišli, tak sme postihnutí.
Ale nato o dva týždne – bol
to Velkonočný pondelek, boli
sme v kostele a nebohý pán
dekan Bartáček vyhlásili, že
front sa blíži, aby sme si ukryli, čo sa dá. No, prišli sme domov, bolo to strašné volačo.

do jennej plachty šaty na robotný den, do jennej plachty
šaty na nedelu a do jennej
plachty jedenie a dali mi malého brata. Ja som mala 18
a pol roka, brat mal na osmy
rok. A vyviezel mi to nebohý
brat, tý batohy, do javšiny,
pod Ladašavec a oni ostali
doma a teda skovávali. Mali
sme na dvore studnu, ale tam
vody nebolo. Tak tato odložili
dekel a nahádzali dva metre
dreva do tej studne, lebo bola
hlboká 8 metrov. A potom tam
teda púštali, skovávali, čo sa
dalo. Ked naložili plné, tak
položili dekel, na to nasypali šuter, prekotili táčky. No
a potom skovávali dalšie,
o sa dá. Šijacu mašinu pri potoku zakopali (smiech).
No a mama mi hovorá, šak ja
Ti na obed pošlem obed. No
a ked prišiel brat s tým obedom a ja mu hovorím: „Palko moj, ber šetko naspátek,
ked uš ich zabije, nech aj nás
zabijú.“ Lebo čo sme prežili.
Z Vysokej na bielem koni išiel
nemecký generál. Mal plno
metálov na sebe. Ten chlapec
začal strašne plakat. Ja som
mu hovorila: „Jožinko moj,
nič, len sa mollime a tichúčko
buc.“ Lebo sme sa rozlúčili
ze svetom, že on nás ur
ite videl v tom javší. Biele
plachty, šak to kričálo. Ale
veru utekal preč z tej Vysokej
a utekal dalej cez Opatovce
za Váh.“
Na záver tohto rušného dňa
sa rodina chcela navečerať.
Nebolo však čoho. Spomenuli si, že pri tom všetkom balení a schovávaní chlieb určený
na večeru ukryli naspodok
studne. Skôr, než mohli večerať, teda museli odložiť táčky a štrk a všetko zo studne
povyberať, aby sa dostali ku
chlebu.
K utekajúcim nemeckým
vojakom sa pridal aj dezertér, ktorý sa niekoľko týždňov
schovával u nich. Ale ďaleko
nezašiel. Utopil sa vo Váhu.
Pani Anna pokračovala vo
svojom spomínaní:
„Potom prišli ruskí vojáci.
8 bolo tých Rumanov u nás
a dvaja telefonisti - ruskí. Bý-

ludié. A ked prišiel poplach,
skovali sme sa do pivnice a
šetci sa mollili s nami ruženec, kolko nás bolo v tej pivnici.
Za majerom boli Rusi s katušámi, Nemci zas z druhej
strany strielali. No ale na to
prišlo, že spravá štáb u nás.
A do šopy sa mali dať kone.
Ale čo v tej šope – oni chlapi
vykopali hlbokú jamu a do tej
šopy zas, pravda, čo sa dalo,
tam teda nahádzali, do tej
šopy. Potom dali tato navrch
desky, nato hodili slamu a tak
to skovali. A keby tam boli
kone prišli, o šetko by sme
prišli. Ale naš
astie z večera do rána uderila bomba na križovatku. Tam
pallo asi osem Rumunov, jako
sa hovorilo. A druhá palla
pred židovskú búdu (na cintoríne). Tam takú velikú jamu
spravila. Nám vyrazilo všetky
sklá na oknách. A to nás zachránilo. Ono potom ten štáb
už nemal byt u nás, ale prešli
do Turnej.
No a čil chodili vojáci a pýtali jest. Prišiel k nám jeden
ruský voják, mladý chalan
to bol a pýtal vajcá a vodku.
Tato hovorá: „Vodku nemáme. Palko, choj do kurína
pozret.“ Lebo šak sliépky nestačili niést, pravda. A mama
prám slíže robili z tých vajjec.
Tak doniesol dve tý vajcá. A
on chytí tý dve vajcá a hodí do
mamy. Škaredo im zahrešil, že
trijé kamarádi sú a dve vajcá
im dáva. Tato skočili k nemu:
„Chlapče, tak zle hovoríš.
Aj ja som bol vojákom a štyri
roky som bol vojákom, (keď
bola prvá svetová vojna).
Hlad je zlý, to ti verím. Tak
prejdeš inde, možná tam dostaneš tri a budete mat vác.“
Samozrejme, (vojak) zavolal
milíciu. Tatu zebrali na milíciu. A štáb mali oni v Rozvadzoch, v stredném majjéri.
Tak sme strašne plakali šetci,
že už ich neuvidíme, že už tatu
nebudeme mat. Ale ked prišli
tato tam, pravda aj s ním (s
vojakom) a bol rozumný ten
velitel. Tato mu hovorá: „Aj
ja som bol vojákom a viem,
že hlad je zlý, ale čo máme,

zas inde.“ A ten velitel dal za
pravdu tatovi. A tato prišli
naspátek domov. Moseli zabit dve svine - na červienku.
A oni jako ked boli na tom
fronte v kuchyni, tak vedeli,
jako to zapacuvat. Do takých
drevených sudov zapacuvali to maso. A každý den sa
z toho varil guláš. Najest sa
im dalo. No a tý Rumani boli
ozaj, chudáci, hladní.
Potom prišli další vojáci.
Kerý jako, jako aj medzi nami
- sú aj lepší aj horší. A ked
stavali most na Bodovke, cez
Váh, aby Rusi mohli prejdút s tými katušám za Váhi,
ked už na tých Nemcov išli,
tak tam šetci boli - aj tato,
aj bratié, čo stavali. A jeden
dôstojník bol u nás. A mama
varili guláš. A strašne plakali celý den. A on sa ich pýtal:
„Prečo plačeš?“ A mama mu
povedali: „No, ked sa bojím,
či sa vráta z tej Bodovky.“
Ale on im hovorí: „Ja viem,
prečo plačeš. Bojíš sa o dievčence.“ A ked prišli z tej
Bodovky nazpátek, už mali
mama guláš navarený, chleba
napečený, tak už sa aj usmáli. A dôstojník im hovorí: „Ja
som Ti dobre povedal, ty sa
bojíš o tie dievčence.“ Lebo
kde prišli, všade len bárišna,
aby bola a vypit. A to nebolo
u nás.
V jeden teplý den Rumuni
ležali v záhrade pod jablonu
a vyhrievali sa na slniečku.
Jeden odišiel do dediny pre
správy. A ked sa vrátil, hovorí: „Chalani, koniec vojny.“
Potom išiel za našou mamou
a aj tej hovorí: „Koniec vojny!“ To bola obrovská radost.
Vojáci sa objali a každý kričal
na frajérku, na ženu, na deti.
No to bola nevýslovná radost.
A prišlo po vojne. Potom sa
to všetko trošku ustálilo. Ale
aj potom bolo všelijako aj nespravollivo.“
A to je koniec rozprávania
pani Anny Juríkovej o prechode frontu cez našu obec.
(Zaznamenala 12.11.2013
Oľga Šmatláková)
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Geologicko – prieskumné práce na urán v okolí Trenčianskych Stankoviec
Považský Inovec patrí k západným pohoriam Západných Karpát a je súčasťou
vonkajšieho radu pohorí fatransko-tatranského pásma. Na stavbe pohoria sa
zúčastňuje aktívne krištalinikum, ktoré
sa skladá z troch blokov, územie Trenčianskych Stankoviec spadá pod tzv.
selecký blok. Permské teda prvohorné
horniny sú rozdelené na tri súvrstvia:
kálnické, selecké a krivosúdske. Selecké súvrstvie je zaujímavé aj svojou
uránovou mineralizáciou v permských
usadeninách, kde sa koncentruje do pieskovcov a zlepencov.
Prvým geológom, ktorý sa zaoberal geologickou stavbou Inovca bol Dionýz
Štúr. Neskôr, v 50. rokoch, bol vykonaný podrobný geologický prieskum pohoria. V r. 1965-1966 boli vykonané prvé
geologicko – prieskumné práce: letecký
a automobilový rádiometrický prieskum
gama. Na prieskume sa okrem domácich odborníkov zúčastnili aj geológovia
z bývalého ZSSR. Druhá etapa prieskumu prebiehala počas r. 1972 – 1983. Počas prieskumu boli použité všetky vtedajšie dostupné prostriedky a vykonal sa
na ploche 29 km2. Prieskum bol realizovaný pod taktovkou Československého
uránového priemyslu Příbram, podniku
Uránový prieskum Liberec, závod IX.
Spišská Nová Ves. Počas systematického
prieskumu bolo overených 31 rádiometrických anomálií, z ktorých dva rudné
výskyty Kálnica a Selec boli pokusne
zhodnotené banským prieskumom a po-

kusne vyťažené. Počas prieskumnych
prác v Považskom Inovci bolo navŕtaných 166 sond do hĺbky nad 100 m
(priemerne od 300 do 650 m) a 172 vrtov
do 100 m. V k. ú. Veľké Stankovce boli
z toho počtu realizované 4 vrty s hĺbkou nad 100 metrov. Pri prieskume bolo
vyhĺbených 7 plytkých jamíc a odkopaných 6700 m3 výkopových prác. Počas
prieskumu boli potvrdené 3 rudonosné
polohy s 15 rudnými telesami s priemerným obsahom uránu 0,1%, ktoré dosahujú dĺžku približne 100 metrov. Celkovo boli razené 3 štôlne. Štôlňa č. 60 a č.
61 v k. ú. Kálnica, č. 62 v k. ú. Veľké
Stankovce. Po ukončení ťažby v Kálnici sa v r. 1982 presunuli takmer všetky práce na „úsek Selec“ v k. ú. Veľké
Stankovce. V tomto roku bola razená v
lokalite Kozie - Žilákovec, štôlňa č. 62,
na úrovni 271 m. n. m. Overovalo sa jedno rudné teleso. Celková dĺžka chodieb
dosiahla 1 037 m a dĺžka komínov 33
m. Všetky prieskumné a ťažobné práce
boli ukončené v r. 1983. Štôlne boli vyvezené a zasypané, terén prispôsobený

okoliu zemnými prácami. Haldy boli
odvezené bez zvyšku, hlušinový odval
bol upravený a rekultivovaný a miesto
ťažobných prác bolo odovzdané lesom
a miestnej samospráve. Vyťažená ruda
v približnom objeme 3 700 kg bola prevezená do úpravne v Čechách, niektoré
zdroje uvádzajú jej spracovanie v bývalom ZSSR. Zvyšky po ťažbe a prieskume, najmä vo forme kamenných jadier
z vrtov, prieskumných profilov či rýh,
môžeme doteraz nájsť najmä v lokalitách Kozie, Žilákovec či Hurtova skala.
Občania Trenčianskych Stankoviec
a okolitých obcí boli opätovne konfrontovaní s prítomnosťou uránu v Považskom Inovci v r. 2007, keď kanadská
spoločnosť Ultra Uranium zvažovala
prieskum a ťažbu v rudnom poli Kálnica – Selec. Táto iniciatíva sa však stretla
s okamžitým a jednoznačným odporom
zo strany občanov, miestnych samospráv
a orgánov štátnej správy či ochrany prírody.
Zlatica Kremeňová
Zdroj: DA/ŠGÚDŠ a výskum autorky

ZAUJÍMAVOSTI A MIESTNE NÁZVY
Naša obec sa rozrastá, pribudli noví obyvatelia, ktorí
obec a jej okolie postupne spoznávajú, ale je veľa
občanov, hlavne z radov
mladších, ktorí sa tu narodili a žijú tu a nevedia ani
čo je za „humnami“. Je to
vo veľkej miere spôsobené
tým, že hlavne deti a mladí
ľudia trávia veľa voľného
času pri počítači a to na
úkor vychádzok do prírody.
A v dnešnej dobe je to o to
aktuálnejšie, lebo častým
pohybom vo voľnej prírode si človek zvyšuje svoju
imunitu a stáva sa odolnejším voči vírusovým ochoreniam.
V katastrálnom území našej
obce sa nachádzajú prírodné
pamiatky
Malostankovské
vresovisko a Selecký potok
a sú zapísané v štátnom zo-

zname osobitne chránených
častí prírody SR. Malostankovské vresovisko je prírodná pamiatka nachádzajúca sa
približne 3 km juhovýchodne
od Malých Stankoviec. Vyhlásená bola v roku 1987 na
rozlohe 2,9 ha. Na území pamiatky platí 4. stupeň ochrany. Vres obyčajný (lat. Calluna vulgaris) je vždyzelený,
plazivý poloker so zakoreňujúcimi sa konárikmi, ktoré sú
husto obrastené ihlicovitými
listami. Malé, ružovo zafarbené kvety sú usporiadané v
bohatých koncových klasoch.
Selecký potok je ľavostranný
prítok Váhu, meria 13,5 km a
je tokom 3. rádu. Stredný tok,
medzi obcami Selec a Veľké Stankovce, je chráneným
územím (Prírodná pamiatka
Selecký potok).
Chotár našej obce je bohatý

na vodné zdroje a to potoky,
potôčky, studne, studničky a
minerálny prameň (kyselka).
Medzi najznámejšie studne
určite patrí Malostankovská
studňa, staršími obyvateľmi nazývaná tiež Rákocziho
studňa, ktorá sa nachádza
v katastri Malých Stankoviec, len niekoľko minút
pešej chôdze od posledných
domov v smere na Betlehem. V blízkosti sa nachádza
tiež tzv. Morské oko, ale už
len tí starší si pamätajú jeho
presnú polohu. Táto lokalita
totižto vplyvom erózie pôdy
a zosuvmi postupne zaniká.
Studničky sa nachádzajú vo
všetkých častiach chotára našej obce, ale mnohé sú už zanesené a zabudnuté. Najviac
studničiek bolo sústredených
okolo Sedličianskeho potoka
a niektoré sú doteraz udržia-

vané a vo výbornom stave.
Jedna z takýchto studničiek
a to Studnička v Potekoch
sa nachádza naľavo od potoka na začiatku Bočkov pod

Patlíkovou. Hádam najznámejším prameňom je prameň
Kyselky vo Vlčích jamách.
Nachádza sa v hornej časti
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Sedličianskeho potoka, asi
50 m od konca asfaltky. Od
nej sa po ceste strmým stúpaním dá dostať až ku chate
pod Inovcom. Oranžová farba indikuje vysoké množstvo
železa, ale kyselka má aj veľa
iných minerálov. Medzi prírodné zaujímavosti, ktoré je
hodné navštíviť, určite patrí
Stanova skala. Nachádza

V katastri Sedličnej sa nachádza jedna lokalita a tou je
Inovček. Táto lokalita bola
v minulosti veľmi obľúbená
a navštevovaná a je to veľmi
dobré miesto s výhľadmi na
široké okolie. Hlavne v let-

sa naľavo od Sedličianskeho
potoka, len kúsok od spojnice Stankovskej a Turnanskej
cesty v smere na Vlčie jamy.
Keď 4.8.1708 v pamätnej
bitke pri Hámroch cisárski labanci porazili kurucké vojsko
Františka II. Rákocziho, tak
sa mnoho kurucov rozpŕchlo po okolitých Inoveckých
horách a medzi nimi bol aj
kaprál Stano, ktorý sa stal
zbojníckym kapitánom. Povesť hovorí, že v jaskyni pod
Stanovou skalou mal svoju
skrýšu, kde ukrýval nazbíjané
poklady.
Okrem prírodných pamiatok
sme mali v našom chotári
aj technickú pamiatku a tou
bola Lesná železnička, ktorá
bola uvedená do prevádzky
v roku 1912 a viedla od seleckej horárne Kondrút väčšinou po lúkach a krajom lesa
cez náš chotár a potom cez
chotáre obcí Trenč. Turná,
Mníchova Lehota, Soblahov
a okolo Breziny až na pílu
do Kubrej. Z tejto železničky
v našom chotári existujú už
len fragmenty (časti mostných pilierov) niektorých
mostov a zbytky násypov.
Medzi najznámejšie patrili
most Dlháň, nachádzajúci sa
pod Malostankovským pasienkom a most Brucháč, cez
ktorý železnička prekonávala
Sedličiansky potok.

nom období a cez víkendy sa
tam zišlo niekoľko desiatok
ľudí, medzi ktorými nechýbali ani rodiny s malými deťmi.
Ako okolité obce, tak aj naša
obec má svoje názvy jednotlivých častí chotára a tieto
názvy nám tu zanechali naši
predkovia a tieto miestne
názvy sa prenášajú z pokolenia na pokolenie už stáročia.
Časť chotára pri vstupe do
obce, tam kde je firma Kveta
a ulica vpravo sa nazýva Záhumnie. Vľavo sú Homolky,
od potravín COOP smerom
hore sú Hliníky, potom Nad
Hliníky, napravo od nich sú
Pred Hoštáky a Kráčiny. Potom smerom hore poľnou
cestou po ľavej strane sú
postupne Kamienky, Ladašovec, Dlhé chrastie a Járky,
Dlhé Hony, Hore Končie,
Prašivá a Hôrková. Po vstupe do lesa sa okrajom lesa dá
dostať za pár minút k miestu,
kde kedy stála bývalá Sedli-

čanská pajta. Bola to drevená
stodola postavená na betónových pilieroch. V súčasnosti
sú tam už len zbytky pilierov.
Koncom vojny pri prechode
frontu, keď bola vyhlásená
evakuácia, sa tam ukrývali
občania Sedličnej. Odtiaľ len
kúsok do lesa sa nachádza
lesná cesta a to bola pred 100
rokmi trasa lesnej železničky.
Naľavo aj napravo od tej cesty
sú Bočky. Teraz je to hustý
les, ale ešte 80 rokov naspäť
to boli pasienky, kde sa pásavali ovce a hovädzí dobytok.
Neskôr sa prestalo s chovom
oviec, pre hovädzí dobytok
postačovali pastviny bližšie
k obydliam a Bočky sa zalesnili. Toto boli chotárne názvy
v katastri Sedličná, ale samozrejme svoje názvy majú
tiež časti chotára v katastroch
Malé a Veľké Stankovce
a Rozvadze. Tých názvov je
veľmi veľa a spomenieme aspoň niektoré. V katastri Malé
Stankovce: Hradište, Dlhé
a Krátke Hradište, Trhónky,
Ráta, Vinohrádok, Krivá,
Horniakovská, Pažítky, Bogáňovská, Prachár, Nad lúčkami, Prostredný járok, Komárovec a ďalšie. V katastri
Veľké Stankovce: Predné
Kučie, Zadné Kučie, Gatová, Fúkalová, Nad Baňami,
Černachová, Belice, Zábrež,
Bane, Kojná hora, Kozie,

Žilákovec,
Bane,
Mravcov
vŕšok,
Dráč, Horné Lúky.
V katastri Rozvadze: Malé Kliny,
Veľké Kliny, Kruhy,
Krivá Hať, Breziny, Predné a Zadné prutiny, Pod
Kamencom. Tých
miestnych názvov je
oveľa viac a všetko
sa nedá vymenovať.
Naše prírodné zaujímavosti
sú nám všedné, zvykli sme si
na ne. Okoloidúci turisti a cudzí návštevníci nám tvrdia, že
máme krásnu prírodu, veľa
zaujímavostí, ale nevieme to
predať. Nestačí, že máme zaujímavé miesta v chotári, keď
cudzí návštevníci, ale aj mnohí z našich občanov nevedia,
ako sa k nim dostať. Nemáme
žiadne informačné tabule,
smerovníky, rázcestníky, ani
jeden značkovaný turistický chodník. Je to úloha do
budúcnosti a určité kroky
v tomto smere vyvíja aj KST
Trenčín v spolupráci so Združením obcí mikroregiónu Inovec. To však nestačí. Požiadavky, ale aj návrhy a hlavne
iniciatíva by mali ísť zdola
a potom môžeme očakávať,
že aj vedenie obce a naši zástupcovia podniknú kroky
na zmenu tohto stavu. Zatiaľ
odporúčam záujemcom, ktorí chcú navštíviť spomenuté
miesta, aby sa tam vybrali,
aspoň prvýkrát, v sprievode
niekoho, kto náš chotár dobre
pozná. A kto by si chcel sám
zistiť názvy niektorých častí
chotára, tak dávame do pozornosti webovu stránku: https://trencianske-stankovce.
oma.sk/turisticky-atlas
Štefan Šmatlák
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 25.03.2020 do 25.06.2020

Vitajte, naši najmladší:
Teodor Volník
Maxim Kučerka
Ema Malychová
Timotej Herman
Ondrej Bočák
Dorota Dohňanská
Lillien Kurucz

Lukáš a Aneta Jantuloví
Richard Križan
Izabela Mojžišová
prisťahovalo sa 18 občanov
odsťahovalo sa 26 občanov
manželstvo uzavrelo 8 párov

Navždy nás opustili:
Pavol Ľahký vo veku 79 rokov
Emil Berko vo veku 87 rokov
Vladimír Miškech vo veku
60 rokov

Strieborné sobáše
Miroslav a Daniela Janskí
Ján a Jana Husároví
Štatistika k 25.6.2020
Spolu 3.388 občanov:
z toho muži 1.676
z toho ženy 1.712

Ako sme stavali máj v čase pandémie
Keď sme sa minulý rok v posledný aprílový deň stretli pred obecným úradom,
aby sme, ako býva v našej obci dobrým
zvykom, ozdobili máj, bolo veľmi nepriaznivé počasie. Fúkalo, pršalo a bolo
chladno. Aj napriek nečasu sa zišlo pár
nadšencov a bolo to príjemné stretnutie.
Do Stankovského informátora som vtedy na záver článku o tejto akcii napísala:
„Verím, že sa pri takomto milom stava-

ní mája budeme môcť stretnúť aj budúci rok.“ Veru stretli sme sa aj tento rok,
nech sa tradícia neporuší, veď máj musí
stáť aj v čase pandémie nového korona
vírusu. Dokonca aj televízia prišla a my
sme ten náš krásne ozdobený máj videli
večer v televíznych novinách. Aj počasie
vyšlo, len to bolo akési iné, nezvyčajné...s rúškami na tvári, bez ľudí, bez hudby,
spevu a tanca. Zaspievali sme si len my,

zamestnankyne obecného úradu, nech to
nie je také smutné, keď neprší nech aspoň kvapká.
Na záver by som chcela vyjadriť želanie, ktoré sa, dúfam, splní, lebo to minuloročné sa splnilo. Želám si, aby sme sa
budúci rok stretli pod májom všetci zdraví, šťastní, spokojní, bez rúšok a môže
byť kľudne aj daždivo. Rada to slnečné
počasie obetujem.
sj

Reštaurácia LyJana v OC Rozvadze
Reštauráciu LyJana v OC sme otvorili 6.6.2020. Pred otvorením sme zvládli náročnú rekonštrukciu spodnej časti OC.
Reštaurácia má nové podlahy, kuchyňu, maľovku, toalety a iné. Touto cestou by sme Vás chceli pozvať na dobré
jedlo, pivko, nealko a alko, rôzne miešané nápoje a koláčik

ku káve. Pripravíme vám oslavu, svadbu či krstiny. Otvorené
máme Po-Št-Ne v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. a Pi-So
v čase od 10.00 hod. do 24.00 hod.
Na všetkých zákazníkov sa teší kolektív reštaurácie LyJana.
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