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Vianočná

Vianoce. V jasličkách spí malý Ježiško,
Niečo sa v tvojom srdci zlomí.

Tichá noc z kostola zneje tíško,

No tebe v hlave hučia kostolné zvony.

Sviatočná úvaha

Trenčianske Stankovce

hlas.stankovce@gmail.com

Uvedomenie si, že Vianoce sú za dverami,

nám síce niektoré supermarkety dávajú najavo
už na konci augusta s ich Vianočnou edíciou,

ale to pravé čaro pod a mňa začína až vtedy,

ke ma moja mamina už nemusí upozorňova ,

nech sa teplejšie oblečiem. Prečo? Pretože nie-

Vianoce. Tri dni samoty,

na vlastnej koži skús to.

V chladničke, v špajze sú samé dobroty,
No tebe v duši je akosi pusto.

len že mám tri vrstvy, ale aj šál dlhý ako rad

23. decembra pri pokladniach v Tescu.

Vtedy, ke mráz je náš nový spevňujúci

„make up” a čaj so slivovicou sa stáva naj-

predávanejším nápojom. Toto je ten čas, kedy

Vianoce. Rodina sadá si k stolu,

váhu odkladám na povalu a moja stará mama

Jedia sa dobroty našich mám.

je niečo ako „Mc Donald´s Drive”, pretože mi

Väčšina udí stretne sa spolu,

stačí iba medzi-zastávka po ceste domov a už

no niekto zostáva aj vtedy sám.

idem nabalená so vzorkami koláčov, plniek,
rolád s tým, že o každej chuti budem vedie
poveda , kým dorazím domov.

Ale nie je to predsa len o jedení, aby som

z Vianoc neurobila kuchársku knihu z Lidla.

Nemusím si nastavova budík, nemusím si

robi výpočty, ko ko hodín spánku ma čaká,

jediný odpočinok je spánok. Tak, ako rozde u-

zakončením roka, sná tento december bude

jeme čas na zimný a letný, tak by som pridala
aj vianočný.

Teplý punč, ktorý mi zohrieva ruky a o per-

dobrovo ne-nasilu zaspa .

Blížiace sa sviatky sú pre mňa najkrajším

tak zasnežený, že môžem opráši svoje sánky

z detstva, tak rozprávkový ako program

v televízii, ktorý síce už poznám naspamä ,

níkoch, ktoré cítim po uliciach (áno, opä roz-

no hlavne plný lásky a príjemných chví .

ná), ale pre mňa to je súčas , moja ingrediencia

P.S.: A hlavne, žiadne budíky...

právam o jedle a nápojoch, som nenapravite -

s priate mi a rodinou. Neberiem to ako vianočný

stres a zhon. Rodina sa stretne spolu pri šte-

blízko nášmu srdcu, no počas roka aleko

od nášho vo ného času.

alebo či mám radšej pre bezpečnos ostatných

mýš ame už nad pondelkom. Čas, kedy náš

Blížia sa opä Vianoce, sviatky pokoja

Predsa Vianoce sú o pokoji s tými, ktorí sú

Vianoce sú pre mňa zastavenie času, toho

rýchlo-času, ktorým čakáme na víkend, no pre-

a mieru. Upokojí sa na chví u celoročný

biznis naháňaním sa po darčekoch a prípra-

vách, aby prejedení hostia „neumreli” od hladu.

Dominika Mojžišová

Stretnutie pri zvonici

Naše udové zvyky, povery, pesničky a tance

drovečernom stole. Nie všetkým však

sa snažíme zachova a oživi v našich programoch

ve a udí, a nielen mladých, odchádza

zvykmi a vianočnými pesničkami, sa predstavíme

toto bude dopriate. V dnešnej dobe, ke

za prácou do zahraničia, ostanú niektoré

miesta

pri

štedrovečerných

stoloch

prázdne. A niektoré prázdne aj po tých,

vo FS Rozvadžan. Jedným takýmto pásmom, a to

v programe Vianoce pri zvonici, na ktorý vás

srdečne pozývame. Minulý rok sa nám podarilo

zorganizova prvé takéto stretnutie. Dúfam, že po-

čo nás počas roku opustili navždy.

Nájdite teda pokoj v dušiach a mier v srd-

zážitky zo stretnutia so svojimi priate mi a spolu-

A do nového roku ve a š astia a pevného

pred zvonicou v Rozvadzoch a pokúsme sa

ciach a prežite príjemné vianočné sviatky.
zdravia všetkým čitate om HLAS-u praje

celá redakčná rada.

Pavol Múdry

časie nám bude pria , a budeme ma príjemné

občanmi. Príte preto 9. decembra 2017 o 17:00
spoločne vytvori príjemnú vianočnú atmosféru
pri vianočných pesničkách a koledách.

Vendelín Sedláček
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Aké kroky by sme mali podniknúť v obci, aby sa minimalizoval nelegálny

vývoz odpadu po rôznych jarkoch, potokoch, lúkach či cestách? Ako vplývať na občanov, aby tieto veci nerobili?
Jaroslav Križan:

„Vyvážanie odpadu je zakázané. Každý občan

má možnos odpad da do svojej popolnice. Ak

chceme poriadok, treba zabezpeči miesto, kam

môže občan odpad odviez , situáciu by vyriešil

funkčný zberný dvor.”

Martin Poruban:

„Vývoz nelegálneho odpadu je celospoločenský

problém na Slovensku. V našej obci sa snažíme

Preto aj skrz tieto noviny chcem vyzva

občanov, aby v maximálnej možnej miere využí-

vali zber odpadov poskytovanú obcou, a aby aj

upozorňovali na nelegálny vývoz. Pretože

máme povinnos zachova prírodu aj pre naše

deti, vnúčatá."

Eva Beňovičová:

a hlavne, aby sme vedeli spracova a zbiera

níctvom článkov, letákov, výučby detí v škole,

každý odpad z domácností. Obec úspešne žia-

dala o dotácie na kompostéry, ktoré by mali by

čoskoro dostupné občanom. Preto je pre mňa

smutný poh ad na odpad za obcou počas

prechádzok v prírode. Nielenže takýto odpad

v našej spoločnosti podarí dosta do mysle udí
zmysel pre poriadok a zodpovednos , nebude

ani bordel po chotári. Môžeme vymýš a

pravidlá, uznesenia, vyhlášky, nič nepomôže.

V obci spoločensky recyklujeme množstvo

druhov odpadu, ostáva ešte vytvori podmienky

pre jeho dočasné skladovanie a verím, že sa

situácia zlepší.“

ahostajnosti tých, ktorí znečis ujú, a tým

aj znevažujú našu prírodu a matičku zem? Mys-

udia mali maximálny komfort,

Dušan Pevný:

„Každý by mal zača najskôr u seba. Ke sa

„Na ahkú otázku je ažká odpove. Ako zabrá-

ni

poskytova služby spojené s vývozom odpadov

tak, aby

Názory poslancov

lím, že najúčinnejší spôsob je osveta prostred-

a to neustálym opakovaním. Viem, je to proces

zdĺhavý, ale výchovný. Jednou z dôležitých úloh

obce ako tomu zabráni , je vytvori podmienky

pre likvidáciu prebytkov domácností - zberný dvor.”

kazí prechádzky v okolí, ale hlavne znečis uje
prostredie a naše podzemné vody. Vždy je lepšia prevencia, akou sú takéto a podobné články,

ve koobjemové zbery. Ďalším spôsobom je

kamerový systém na cesty vedúce z obce. Ale

pokia si udia neuvedomia, že ničia prírodu

okolo seba, tak ani kamery nepomôžu.

Spevnené plochy pri Obecnom úrade

Aktualita
vybudovanie 14 parkovacích miest pred bu-

dovou a ved a budovy obecného úradu, z toho

jedno miesto bude vyhradené pre invalidov.

Okrem toho sa vyrieši aj vstup k budove Obec-

ného úradu z hlavnej cesty, ktorý nespĺňal
požadované normy a autá jazdiace v protismere

sa len ažko obišli. Čo považujem za ve ký

prínos je vybudovanie bezbariérovej rampy do
budovy Obecného úradu.

Daný priestor pred budovou Obecného

úradu bol dostatočne ve ký na to, aby tam
vzniklo nielen miesto pre pohodlné zaparko-

Občania obce pristavujú jednotlivých členov redakčnej rady s požiadavkou,

aby sme niečo napísali alebo sa spýtali vedenia obce na tému budovania spev-

nených plôch a parkovísk pri budove Obecného úradu a pošty. Zaujíma ich,

v akom rozsahu sa práce zrealizujú, prečo nie aj za budovou, či bude dostatok
zelene, ako sa to celé dopasuje k budove a podobne.

Obrátili sme sa teda na starostu obce JUDr. Martina Markecha s touto prob-

lematikou a tu sú jeho slová:

„Už dlhú dobu nebola pri Obecnom úrade

doriešená otázka parkovania občanov, ktorí si

potrebovali vyrieši svoje veci na obecnom

úrade alebo išli na poštu. Ešte väčší problém

nastal, ke sa na odstavnej ploche (na niekto-

rých miestach značne poprepadávanej a poško-

vanie áut, ale ostalo tam miesto aj pre vybu-

dovanie chodníka pre peších a zároveň tam

zostala plocha aj pre zeleň. Mám záujem o to,
aby tento priestor po dokončení dôstojne
reprezentoval našu obec.

V rámci 2. etapy projektu, ktorú navrhnem

do rozpočtu pre rok 2018, by sa mala vyrieši

plocha za budovou Obecného úradu, ktorá bude

slúži jednak ako prístup k pošte, k obchodu s
rozličným tovarom a takisto to bude miesto

určené pre ambulantný predaj, príležitostné

denej) pri budove objavili ambulantní predaj-

trhy, ale aj pre rôzne obecné akcie, ako napr.

potrebné rieši . Projekt parkovacích miest

priestor slúži aj ako oddychová zóna.”

covia. Situácia sa stala neúnosnou a bolo ju

vypracovaný architektom rieši v rámci 1. etapy

obecná zabíjačka a pod. Zároveň môže tento

spracovala Redakčná rada
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Info

Nie je to tak dávno, čo sme písali v našich novinách HLAS o rezorte
„Welcome Hania Physics”, ktorý sa nachádza v lokalite Brečné, v katastrálnom území Rozvadze. Vtedy sme predstavili majiteľov spoločnosti a aj
plány, s ktorými budujú svoj podnikateľský zámer. Veľa sa popísalo aj
v celoštátnych médiách, no doba a zámery pokročili, a my sme sa zaujímali o túto aktivitu ďalej.
V lokalite sa v poslednom čase ve a stavia,

v areáli vládne čulý ruch, a nás zaujímalo, či

v súvislosti s nedávno medializovanou správou
o zámere vybudova malú ZOO pre exotické

zvieratá za bránami tohto rezortu sa veci niekam pohli. Alebo je stavebná činnos súčas ou
nejakých pôvodných zámerov majite ov rezortu.
Snažili sme sa skontaktova so zástupcami

spoločnosti „Hania Physics” a spýta sa ich, aká

stavebná činnos prebieha v areáli. Či sú to ob-

jekty pod a pôvodných zámerov, alebo budujú

Spýtali sme sa teda: „Pani Mária Pa-

vlíková (vedúca stavebného úradu), je

výstavba v areáli rezortu „Welcome Hania

Physics” v súlade so zámermi, ktoré pod-

liehali stavebnému konaniu? Vieme, že

bol na stavbe nariadený štátny stavebný

do vydania právoplatného dodatočného stavebného povolenia. Obec Trenčianske Stankovce

ako príslušný stavebný úrad bude následne pos-

tupova v súlade zák. č. 50/1976 Zb. o územ-

nom plánovaní a stavebnom poriadku v znení

neskorších predpisov.”

Oslovili sme ohadom budovanej in-

vestície na Brečnom aj nášho starostu
JUDr.

Martina

Markecha,

povedal svoj názor k veci:

aby

nám

„V rámci štátneho stavebného doh adu bolo

zistené, že niektoré stavebné práce boli vykoná-

vané bez právoplatného stavebného povolenia,

dohad, sú už výsledky kontroly, bolo

teda vlastník pozemku ako stavebník postupo-

štatistické údaje, ale najmä zámer a plat-

stavebný úrad bude v danej veci postupova

všetko v poriadku? Teraz nemyslíme
nos povolení.”

„Obec Trenčianske Stankovce ako príslušný

val v rozpore so stavebným zákonom. Obec ako

pod a príslušných ustanovení stavebného

zákona.

objekty súvisiace s rozšírením chovu exotickej

stavebný úrad vykonala dňa 03.08.2017 štátny

zaujíma z viacerých dôvodov, najviac spomínajú

zácie stavebných prác na pozemku C-KN, parc.

uvediem, že príslušný veterinárny orgán môže

plochy, vlastníka Hania Physics s.r.o. Trenčín.

pokladu, že mu bude predložený súhlas obec-

zvery, alebo sú to objekty obytné. Občanov to
bezpečnostnú otázku.

Pre výkon stavebného úradu a vecí s touto

stavebný doh ad týkajúci sa prešetrenia realič. 256/4, k. ú. Rozvadze, druh pozemku ostatné

agendou súvisiacich funguje v našej obci

Bolo zistené, že stavebné práce sa realizujú

okrem iného, aj právo či povinnos sledova

Stavebník predložil projektovú dokumentáciu

v rámci samosprávy stavebný úrad, ktorý má,

realizáciu stavieb, či sú realizované v súvislosti
s platnou legislatívou, teda príslušnými povole-

niami, a či sa charakter stavby neodkláňa

bez právoplatného stavebného povolenia.

s názvom „Chovné zariadenie pre zvieratá –

Trenčianske Stankovce”.

Na základe zistenia boli s okamžitou plat-

nos ou pozastavené všetky stavebné práce až

Workoutové ihriská u nás
od zámeru, ktorý podliehal konaniu.

„Čože sú Vianoce?!” To bola moja prvá reak-

Úrazy? Zopár ich už veru bolo. Ale nič vážne

(slovensky – telocvičňa v prírode) po ceste

a nič, čo by nebolo bežné pre takýto druh
športu. Som aj rada, že sa tam stretávajú par-

...nás ročnú, môžem poveda , že som už

dedín. Posilňovňu v teple nahradili pod a mňa

cia, ke som videla nové „workoutové” ihrisko
ved a Lipského parku. Za seba, ešte ako

tie mladých, dokonca aj z iných, okolitých

prstami ukajúcimi po stole netrpezlivo čakala,
kedy konečne nájdem niečo, kde by som

pripomenula zodpovedným sú lavičky, ktoré sú

hnala. A to sa mi aj splnilo.

potrebné. A taktiež smetné koše. Pretože niekto

všetkých elektronických „domasedov” von vy-

Je fajn vidie , ako deti idúc zo školy špeku-

lujú na ihrisku pri zdravotnom stredisku, iní zas

v popoludňajších hodinách v parku Lipského.

za lepšiu alternatívu. Čo by som však ešte

pre pozorovate ov (ako napríklad aj ja)
chodí „maka ” a niekto vyhladne už pri poh ade

na nich... A potrebuje doplni cukor do tela.

Dominika Mojžišová

Pokia ide o deklarovaný zámer vlastníka

areálu na Brečnom chova

šelmy, k tomu

povoli zariadenie na držanie šeliem len za predného zastupite stva s takýmto zariadením.”

Aký vývoj bude nasledova , budeme sle-

dova , keže areál určite patrí medzi zaujímavé

lokality našej obce. Môže prinies obci a občanom turizmus, oddychovú zónu i možno zaujímavé pracovné ponuky.

spracoval Dušan Pevný

Všimli sme si
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Naši rodáci

Je umelkyňou srdcom aj dušou. Sama o sebe vraví, že bez tvorenia a krásy

n e v i e ž i ť . T e x t i l n á v ý t v ar n í č k a J a n a Z a u j e c o v á, ro d. S e d l áč k o v á , p o c h ád z a
z Rozvádz. Osud ju zavial do Lehoty pri Nitre, kde tvorí a žije so svojou rodinou,

má štyroch synov. Počas štúdia na umeleckých školách VŠVU a VŠMU v Bratislav e absolv ov ala v iacero zahra ničných stáží, ktoré značne ovpl yvni li jej
s m e r o v a n i e – š t u d o v a l a v o f í n s k o m R o v a n i e m i, v L o n d ý n e , v B u d a p e š t i a a j

v neďalekej Viedni. Vystavuje na mnohých výstavách na Slovensku i v zahraničí.

Zúčastnila sa viacerých projektov i sympózií (napríklad výtvarno-literárne sympózium Ora at Ars na Skalke pri Trenčíne). Venuje sa voľnej textilnej tvorbe,
práci s textilom, no rada siahne aj po iných materiáloch. V súčasnosti pôsobí aj
ako externý pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Čomu sa venuješ v súčasnosti a z čoho

Neustále sa popri tvorbe rúch venujem aj

vychádza tvoja tvorba?

vo nej, teda umeleckej textilnej tvorbe. Tu sia-

i tvorbe liturgických rúch pre kňazov, reho ných

využívam všetky odtiene bielej, prírodnej a tma-

„Už nieko ko rokov sa venujem okrem iného

kňazov. Najmä pre *vdp. otca biskupa Františka

Rábeka. Je to úžasná práca, kde prepájam ume-

ham zväčša po *monochromnej farebnosti vosivej. Najviac ma baví do svojich objektov

skrýva hlbšie myšlienky a príbehy. Pls je jedna

lecké, duchovné a textilné h adiská. Kňaz si

z hlavných výrazových prostriedkov charakteri-

milosti. Kňaza rúcho tak vymaní z pozemského

i pôvodné slovenské výšivky. V súčasnosti

oblieka rúcho zhora, odkia naň dopadajú Božie

a všedného. A upriamuje sa na Božie tajomstvá.

stických pre moju tvorbu. Ve mi ma inšpirujú

dávam rada do kontrastu krásu starého dreva

Aj preto vytváram každé rúcho ako jediný origi-

a jemného mäkkého textilu. Koncept však vždy

pls

tvorbu charakterizova obsahovo, tak zvolím

nál. Do centrálnej časti rúcha vkladám autorskú
s hlavným motívom, teda hlavnou

myšlienkou, napríklad oheň Ducha, Kristus –

slnko, obilné pole... Ide o starobylú udovú

techniku vytvárania netkanej textílie ukladaním

ovčieho rúna. Takto tzv. „plstením” vzniká

celistvá textília pomocou použitia mydla, teplej

zohráva k účovú úlohu. Keby som mala moju

slová: pokoj, harmónia, hĺbka.”

Máš nejaký zážitok alebo vtipný, zaují-

mavý príbeh z tvorby...?

„Spomeniem jednu úsmevnú príhodu z našej

dediny: Ešte ako študentka som robila projekt

o Matke Tereze na tému bolesti a milosrden-

stva. Oslovila som moju milovanú susedku

„strynkú” Marku Sedláčkovú. Spolupráca spočí-

vala v tom, že som jej namydlila ruky a odtláčala som jej ich na plátno. Odtlačky som
následne dala do vyhriatej rúry – tie sa potom

vody a trenia rúk. Z farebného ovčieho rúna

zjavili v podobe krásnych stôp zvráskavených

vlnou. Snažím sa farbami, štruktúrami, mater-

strynkú Marku som obliekla do bielo - modrého

boliku námetu. Barančie rúno, z ktorého

jednotlivé gestá rúk, podobné, aké sme

vytváram kompozíciu, vlastne akoby ma ujem

iálmi čo najlepšie vyjadri hlavnú ideu a sym-

vytváram pls , symbolizuje na rúchu obetného

baránka, teda samotného Krista. Pri tvorení

rúcha pomocou farebných hodvábov utváram

aj gradáciu prenikania svetla. Potom jednotlivé

farebné hodvábne látky zošívam, vrstvím, preší-

vam. Vzniká tak textilná koláž.

láskavých rúk. Ďalšou fázou bolo fotenie –

sárí – takého, aké nosila Matka Tereza, a fotila

predtým odtláčali. Ako som ju obliekla, nastavila osvetlenie, potrebovala som ešte po niečo

odbehnú domov. Strynkú som tam nechala,

že nech chví u počká. No medzitým prišla jej

kamarátka. Zbadala ju ako sedí zamotaná v tom
sárí vo svetle reflektorov a prestrašená jej ho-

vorí: „Marka, preboha, čo sa ti stalo...?” Touto
milou spoluprácou sa medzi nami vytvoril pekný
vz ah. Strynká mi často rozprávali zážitky zo svo-

jej mladosti a z ich nie ahkého života. Teší ma,

že som mohla spolu s touto milou starou ženou,

ktorá už, žia , dnes nie je medzi nami, pričom
bola obrazom odchádzajúceho sveta, zachyti
a vytvori trvalú umeleckú stopu.”

* vdp. - cirkevný titul

* monochromné - opisuje obrazy, kresby, dizajn

v jednej farbe alebo hodnotách jednej farby,
majúci len jednu farbu, obyč. čiernobielu, al.
odtiene jednej farby

Monika Pevná
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Historické súvislosti

Dôvody, ktoré v 16. storočí viedli k nutnosti reformácie, nespočívali len v poblúdení cirkvi. Mali aj množstvo politických a sociálnych príčin. Korupcia, materializmus, nízka kultúrna a vzdelanostná úroveň duchovenstva spôsobila, že bolo

potrebné zakročiť radikálne. Odo dňa, kedy Martin Luther pribil na bránu Wittenbergského chrámu v Nemecku 95 výpovedí proti odpustkom - 31. 10. 1517,

uplynulo 500 rokov. Päťsto rokov Lutherovej reformácie = päťsto rokov evanjelickej cirkvi.

Vaka horlivej viere, poznaniu, ale aj mno-

cirkev. On ako profesor katolíckej teológie -

nia, hýbali evanjelici dejinami. Písali históriu,

predia dával dôraz na to, že ak vierou prijmeme

hým obetiam v časoch útlaku a prenasledova-

na ktorú môžeme by právom hrdí. Písali ju

a píšu udia aj u nás. Významní rodáci a členo-

via Evanjelického cirkevného zboru v Trenčian-

skych Stankovciach boli: Ján Lipský - kartograf;
chýrny organár Ján Pevný. Učitelia a národovci

Ján Branislav Mičátek, Pavel Mikulík, Michal

Kišš, farári z nášho cirkevného zboru Rudolf
Záhumenský, Zuzana Pe kovská rod. Križanová,

chcel nápravu cirkvi na základe Biblie. Do poBožie ospravedlnenie, ktoré nám Pán Boh

všetkým ponúka, že sme akceptovaní Bohom.
Môžeme prija novú silu pre človeka. I dnes,

bez rozdielu času 500 rokov, každý z nás máme

svoje slabosti, vieme, čo v nás spôsobuje strach
či nepokoj. V čase reformácie udia žili pod tlakom strachu z večného zatratenia. Riešenie

h adali v „dobrých skutkoch” - púte k relikviám,

brat senior Ján Jančo, Jozef Pacek a v tomto

odpustky, at. Luthera trápila otázka: „Ako náj-

Prostredník PhD. A mnoho alších významných

strach stredovekého človeka bolo posolstvo

slovenského národa patrili udovít Štúr, Milan

nosti sveta, z nezmyselnosti osobného života.

zbore vyrastal aj brat Doc. Mgr. Ondrej
rodákov.

Medzi známych evanjelikov z minulosti nášho

Rastislav Štefánik, Andrej Sládkovič, Jozef

Miloslav Hurban, Pavol Orság Hviezdoslav, Pavol

Dobšinský, Alexander Dubček, Milan Rúfus,

Jaroslav Filip. Medzi dnešnými známymi udmi

z kultúry hlásiacim sa k evanjelikom patria pán

Dušan Jamrich, Milan Lasica, Milan Kňažko,
ubomír Feldek, Elena Vacvalová a mnohí alší.
Pozrime sa však do minulosti. Dr. Martin

Luther – reformátor nechcel, aby vznikla nová

dem milostivého Boha?” Odpoveou na tento

o ospravedlnení. Dnes je v popredí iný strach
a úzkos : strach z nezmyselnosti, z nezmysel-

Odpove na tento strach je tá istá - ustrašený

človek. „Boh a akceptuje, preto tvoj život má

zmysel aj uprostred chaosu zdanlivej nezmysel-

nosti. A ty ako nový človek môžeš v mori

nelásky kona a prežíva Božie dielo lásky
a spravodlivosti. Tým potvrdíš, že si si vierou

osvojil ponuku Božieho ospravedlnenia.” Časy

sa menia. Posolstvo Reformácie zostáva vždy
aktuálne.

Preto sme pri 500. výročí z milosti Božej

mohli zasadi

strom reformácie v areáli

cirkevného zboru, a tak sme sa pridali k evanjelickým zborom po celej Európe. Pri strome je
osadená tabu a so slovami: „S vakou za vieru

predkov, prosiac o Božie požehnanie a vieru pre
našich potomkov na pamiatku 500. výročia

Lutherovej reformácie sme zasadili dňa 30. sep-

tembra A.D. 2017 tento libanonský céder.
Vačný Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.

na Slovensku Trenčianske Stankovce. Strom re-

formácie č. 210.” Symbolického sadenia sa ujal

pán predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslav Baška, domáci pán starosta Mar-

tin Markech, ako aj starostovia z okolitých obcí
a brat dozorca Patrik Tomík, bratia Vladko

Kubáň, Janko Jašo st. a manželia Petruloví. Pra-

jeme si, aby hodnoty, ktoré sú pre život dôležité

- láska, viera, nádej, pokoj, vládli medzi udmi
bez rozdielu.

V našom chráme sme rozsvietili na pamiatku

reformácie pri jej 500. výročí nový centrálny

luster – s prosbou, aby v tomto chráme boli
stále udia, ktorí budú mocnie vo viere v Boha

a hodnoty lásky, pokory, odpustenia, pokoja
a múdrosti budú šíri neustále alej a nech
i svetlo z tohto lustra symbolizuje svetlo, ktoré

prišlo do tmy aj prostredníctvom znovuobjavenia slova Božieho v reformácii. Pred nami je

v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi ešte ve a

výziev. Veríme, že pri hodnotení o pár desa ročí,
bude môc alšia generácia poveda , že ve ké
veci pri nás konal Pán Boh. Pamiatka reformá-

cie nemá by iba spomienkou. Treba nám stále
prehodnocova veci, lebo ve mi často upadáme

do nesprávneho oceňovania hodnôt. Treba nám
najvyššiu hodnotu nášho života nachádza

vo viere v Trojjediného Pána Boha a usilova sa

o to, aby sa táto viera stala tvorivou silou
pri formovaní nášho osobného života, ale aj

pri zdravom, spravodlivom formovaní spoločnosti,
v ktorej žijeme.

Jarmila Petrulová, evanjelická farárka

HLAS 6:Sestava 1

28.11.2017

11:25

Page 6

Rady pre stankovských mládencov

HLAS - nezávislé občianske noviny . 3. ročník - december 2017

6. strana

Ľudové zvyky

Nuž, mládenci, ak sa chcete dobre oženiť a vybrať si za svoju životnú part-

nerku niektorú zo stankovských dievčeniec, teraz je ten najvhodnejší čas. Ako

si spoľahlivo vybrať a nepodľahnúť rôznym čarom, intrigám a pretvárkam potencionálnych neviest, existuje jed en starý, ale rokm i od skúšaný spôs ob.

Potrebujete k tomu len vlastnoručne vyrobený drevený stolček. Musíte ho ale
začať vyrábať presne večer na sviatok svätej Lucie. Svoj pracovný postup si

r o z v r h n i t e t a k, a b y s t e k a ž d ý d e ň n a ň o m n i e č o s p r a v i l i a d o k o n č i l i p r e s n e

na Štedrý deň. Pri jeho výrobe však nesmiete použiť ani jeden klinec. Ak sa
vám toto všetko podarí, zostáva už len jedna vec, a to zobrať si tento stolček

na Štedrý večer na polnočnú omšu. V kostole si vyberte také miesto, z ktorého
bud ete d obre vidieť vš etkých ľud í, po ložte si ten stolček na zem, a ke ď s a
na naň postavíte, budete vidieť všetky stankovské bosorky a strigy.

Toto sa ale týmto strigám a bosorkám nebude
páči , lebo chcú zosta v utajení. Len sa, prosím,
nena akajte, ak tam zbadáte niektoré povedomé
tváre. Musíte sa preto ešte pred skončením omše
nenápadne vytrati z kostola a rýchlo uteka
domov. Ak by vás totiž chytili, tak vás zamordujú
alebo vám počaria. Bute preto ve mi opatrní
a stále sa obzerajte. Keby sa stalo, že vás už dobiehajú, tak im rozsypte trochu maku alebo hrachu, to ich určite zadrží, lebo ony ho musia všetok
pozbiera . Ke sa vám podarí dobehnú v zdraví
domov, tak sa dobre pozamykajte a nezabudnite
aj do k účových dierok podáva ihly, lebo niektoré
z tých bosoriek majú takú schopnos , že sa k vám
dostanú aj cez k účovú dierku. Ak si na druhý deň
ráno ešte spomeniete na niektorú tvár, tak už
máte istotu a viete, ktorú dievku si nemáte bra
za svoju životnú partnerku.

Skúsenosti z rallye

Pred nejakou dobou sme priniesli informácie o aktivitách združenia
mladých ľudí Gemini Racing. O ich plánoch, úspechoch, tvrdej práci, energii, ktorú denno-denne vkladajú do svojej vášne, ktorou je motorizmus.
To, že ich aktivity prekračujú „humná” našej obce už nejaký čas vieme,
no ako sa im darí v poslednej dobe, nám prezradil Michal Dobiaš.

Začiatkom septembra sme sa zúčastnili
našej prvej rallye sú aže v krásnom prostredí
Liptova v obci Jakubovany. Navigátorku mi robila moja manželka Ivana taktiež po prvýkrát.
Pred samotným začiatkom sú aže sme absolvovali potrebnú obhliadku trate rýchlostných
skúšok. Treba si napísa vlastný rozpis (tvar a náročnos zákrut, nerovnosti, prekážky a pod.).
Rallye Liptov začala v piatok večer nočnou
rýchlostnou skúškou nad obcou Jakubovany, čo
bolo divácky ve mi atraktívne. Zaujímavé to
bolo aj pre nás. Zažili sme krst ohňom, prvýkrát
jazda v noci so závodným Renaultom 5 TURBO.
Š astlivo sme po siedmich ostrých kilometroch
dorazili do cie a, opadlo z nás všetko napätie
tešili sme sa na alší deň. Čakalo na nás 6 rýchlostných skúšok s celkovou dĺžkou 30 kilo-

metrov. Naneš astie, mali sme malú nehodu
a následné opravy nás odsunuli mimo poradia.
Po oprave sme čestne prišli do cie a.
O mesiac, v októbri, sme dostali pozvanie
na historickú rallye v obci Kramolín nealeko
Plzne v Českej republike. Zišlo sa tu 80 posádok
so zaujímavými autami. Podujatie sa konalo nielen za účelom motoršportu, ale aj ako benefičná akcia na pomoc nevyliečite ne chorému
trojročnému chlapcovi Adamkovi. Za pomoci organizátora, posádok a divákov sa podarilo vyzbiera takmer 70 000 českých korún. Jazdili
sme na krásnej trati cez dve obce s celkovou
dĺžkou 7,6 km. V daždivom počasí sme začali
opatrne a postupne sa časy na okruhu zlepšovali. Milo nás prekvapili fanúšikovia - diváci, ktorí
okolo trate v daždi stáli a veselo povzbudzovali

Tento spôsob identifikácie bosoriek a stríg sa
prenáša ústnym podaním z pokolenia na pokolenie. Tieto rôzne povery, návody na riešenie
rôznych životných situácií a rozprávanie iných
hrôzostrašných príbehov sme sa dozvedali
za dlhých zimných večerov od našich rodičov,
susedov, napríklad aj pri páračkách peria. Je
len škoda, že takéto kolektívne predávanie
podobných príbehov, zvykov, ale aj udových
múdrostí a skúseností už dnešná doba neumožňuje. Strácame tak niečo, čo vytvárali naše
predchádzajúce generácie. Naše deti a vnuci sa
dozvedajú už iné príbehy. Príbehy, ktoré produkujú nadnárodné televízne a filmové korporácie, a mám taký nepríjemný pocit, že tieto
príbehy nebudú také neškodné a naivné ako
tento náš Luciin stolček.

Vendelín Sedláček

Aktivity

všetky sú ažné autá. Z Čiech sme si priniesli
ve a pekných zážitkov, ale a aj auto celé ...:-)
A úplne nedávno sme strávili čas v San Marine na legendárnej rallye show s účas ou cca
60 000 divákov ved a trate.
Michal Dobiaš
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Osveta

Prišiel čas, kedy sa radi vraciame do teplých domovov. Pokiaľ
nemáme energeticky pasívny dom, prípadne „tepelné čerpadlo”, to
teplo domova si zabezpečíme prevažne spaľovaním horľavých látok.
V prípade našej obce by sa dalo prevažne hovoriť o plynofikovaných
domácnostiach, ale aj s využitím kotlov a krbov na spaľovanie dreva.
Veď povedzme si, že pohľad do krbových kachlí cez sklo – ako na obrazovku televízora – nadchne nejedného premrznutého.

Na horenie v plynovom kotle je potrebný
vzduch. Toto všetko vstúpi do reakcie, zhorí,

Ale po poriadku, keže budeme spa ova ,
tento proces pochopíme na neomylnom „trojuholníku” horenia. Hor avá látka + iniciátor +
vzduch. Pokia odoberieme z trojuholníka horenia jeden z prvkov – ubovo ný – môžeme hovori o prerušení reakcie horenia – v hasičskej
terminológii je to zahasenie.
Jedným z pohodlných spôsobov vykurovania je spa ovanie plynu. Cez rúry nám distribútor garantuje skoro čistý CH4 – metan – ale
„prifarbený“ – aby sme dostali čuchovú informáciu, že nám alebo niekde uniká.

Môj idol

Mám vea idolov, napríklad
speváčku a herečku Selenu Gomez,
raperov Nerieš a Kali-ho, ale najväčšími sú pre mňa Ariana Grande
a Ed Sheeran.

Ariana Grande má pod a mňa perfektný

hlas. Aj ja by som chcela ma hlas ako ona.

Ona je ve mi jemný a citlivý človek ako aj ja.

odovzdá pre nás teplo – do radiátorov, ale produkty horenia musíme odvies najlepšie mimo
objekt – cez komín. Približne takto funguje plynové kúrenie.
Trošku zložitejšie to je s kúrením na tuhé
palivo – drevo. Drevo je po chemickej stránke
z 80% celulóza, drevo je makromolekula, jej
štrukturálny vzorec je ve mi zložitý. Horiace a aj
to, čo ste práve priložili – sa pri teplote do 100
stupňov Celzia vysušuje. Všetka vlhkos sa
zmení na paru a tá musí odís hore komínom.
Tu platí zásada, čím suchšie drevo, tým lepšia
využite nos jeho potenciálu. Nemusí sa využi
vytvorené teplo na odparenie vlhkosti. Tiež
platí, že pokia sporadicky zakúrime menej vysušeným drevom a teleso komína je vychladnuté, vzniká „zadechtovanie” profilu komína.
Tohto javu sa treba vyvarova , lebo decht
z komína sa ažko odstraňuje. Môžem len
odporuči preveri prieh adnos komína zrkadlom vloženým do vymetacieho otvoru.
Samozrejme, robí sa to cez deň.
Drevo sa alej pri teplote 110 stupňov začína rozklada , pri teplote
150 až 200 stupňov prebieha intenzívny rozklad,
pri teplote 250 až 300 stupňov začne horie plameňom. Toto horenie v našich
krboch prebieha v dvoch
fázach – plamenné horenie
a po ňom nasleduje bezplamenné
horenie,
čiže
posledná oxidácia skoro
čistého uhlíka a v závere
horenia zostáva len trochu
popola.

Aby toto všetko prebehlo, musíme zakúri .
Ako už bolo uvedené, vlhkos dreva má vplyv
na reakciu horenia, zápalkou sa ahšie podarí
zapáli tenkú suchú triesku z mäkkého dreva.
Murované pece, niekedy aj vykachličkované,
mávali malý priečinok – otvor, kde zvyčajne
gazdiná sušila triesky na „zajtrajšie” podkúrenie.
Ke sme sa dostali až sem, treba upozorni ,
že horenie plynu alebo dreva musí prebieha
v prebytku vzduchu. Na dokonalé horenie musí
by zabezpečený prívod vzduchu, napr. technicky pri plynových kotloch alebo otvorom v obvodovej stene pri spotrebičoch na tuhé palivo.
Po zhorení plynného či tuhého paliva produkty horenia, ktoré môžu ma pri opúš aní
kotla vysokú teplotu, odvedieme do atmosféry.
Táto cesta dymu, zaústenie kotla a samotný
komín musia spĺňa kritéria predpisov, musia
by kontrolované. V tento rok, po požiari obytného domu v Anglicku, bola verejnos na Slovensku oboznámená príslušnými orgánmi o našich predpisoch – sú dos prísne.
Pokia vás táto téma zaujala, máte záujem
o bezpečné bývanie, predpisy platné v SR
nájdete na stránke Hasičského a Záchranného
zboru a alší pokyn od výrobcu ste dostali pri zakúpení tepelného spotrebiča.
Čiže, ke toto všetko zhrnieme, dodržiavaním predpisov, zásad pri inštalácii tepelných
spotrebičov a pokynov výrobcov sa budeme
môc bezpečne vráti do vykúrených domovov.
Ján ahký

Detské úvahy
Jej pesničky sú inšpiratívne. Píše o sebe

a o svojom okolí. No väčšinou o láske.

Teraz prejdem na Eda Sheerana. Polovica

jeho piesní je napísaná pre jeho priate ku.
Napríklad Perfect, Give Me Love, Shape Of
You či iné.

Mojím idolom je aj moja mama.

Eliška Ch. Kavanová
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Ak niekedy v živote zažijete niečo, čo vami zatrasie na dlhé roky. Čo
poznamená celú jednu generáciu mladých ľudí. Čo je v spomienkach
povýšené takmer na legendu. To máte veľké životné šťastie. Nie všetko
sa delí na peniaze, na veľkosti, na objemy. Tu ide o emócie, ktoré z toho
šli. Tu išlo o niečo viac, ako sa dalo v časoch minulých zažiť v bežnom
zabehnutom živote. Proste výnimka, výhybka z koľajiska, nevšedná vec.

V priestoroch (vtedy, v časoch socializmu)
bývalej školy, ktorá v minulosti patrila evanjelickej cirkvi, v Malých Stankovciach ved a kostola sa zhromažovala mládež zo Stankoviec.
Prezývali túto budovu klubom.
Už ani nevieme, čí bol nápad repasova
prednú čas budovy, teda klub. Ve vlhké steny,
spráchnivené podlahy, polorozpadnutá strecha,
nefunkčná elektrina a ve a iných poškodení
zubom času neveštili nič dobré. Prišiel teda
nápad. Prvým rokom sa urobili všetky hrubé
stavebné roboty. Omietky, podlahy, betóny,
vstupné dvere, opravil sa krov a krytina. Všetko
brigádne, no aj s pomocou starostu (vtedy
predsedu MNV Jána Chrastinu).
To bol základ. Potom však prišla nová
myšlienka. Urobme z toho niečo, čo bude našou
tvárou. Bude neobyčajné, no naše, kde sa budú
stretáva mladí. A tak sa začalo majstrova .
Taktovku si zobral Dušan Pevný a priestor sa
počas necelého roku stal ukážkou zručnosti
mladých udí, ktorých nebolo treba nahovára .
Trávili tu celé dni aj noci. Výsledok? Exkluzívny
klub mladých, ktorému pred 30 rokmi dali
meno NESTOR.

Zručnos chalanov – Jožka Vráblika, Janka
Králika, Zdena Sedláčka, Jana Opatovského,
Ivana Janča, Gaba Kadáka, Tima Opatovského,
Jozefa Kuníka, Jozefa Mojžiša, Jozefa
Marcinecha, Miloša Porubana, Romana Kuníka,
Martina Marcinecha či desiatok alších chalanov, bola taká ve ká, že vytvorili nezabudnute ný priestor, kde sa takmer každý deň
nieko ko rokov stretávala mládež z celej obce.
Dievčatá sa k nim pridávali v čase finálnych
úprav a ruku k dielu priložili – Iveta Manová,
Vlasta Beňovičová, Helena Letková, Renáta
Čvančarová, Alena Marcinechová, Martina
Porubanová či alšie.
V klube boli porobené boxy na sedenie
dokonca aj s jedným balkónom. Každý mal svoj
osobitý tvar a bol tu aj nový bar s exkluzívnou
výzdobou. Na stenách bolo množstvo výtvorov,
ktoré realizovali niektorí mládenci. Bola urobená
nová elektrika, rozvody hi-fi. Pýšili sa už vtedy
závesnými televízormi, cez ktoré fungovala
počítačová sie začínajúcich ATARI počítačov.
Vynovené bolo pódium s oponou. Len „wecko”,
bohužia , ostalo ako drevená latrína, ktorú vždy
pred návštevou nejakého hos a vystriekali vápnom. Ale tak to malo by .
Najväčšou pýchou klubu bola svetelná podlaha, ktorá bola výnimočná tvarom kométy.
Sklo, pod ktorým fungovala svetelná hudba zostrojená Milošom Jančom, bola vrcholom celého
remeselného snaženia mladých v tomto klube.
A ten praskal vo švíkoch. Stretávali sa mladí
pri rôznych sú ažiach, filmoch, tancoch,

Z nedávnej doby
večierkoch, divadlách, kvízoch, no nezabudnute nými ostanú klubové večery s osobnos ami kultúry. Neuverite né príbehy Miloša
Kopeckého, verše Vysockého v podaní Andyho
Hryca, klavírne pesničkárstvo Jara Filipa,
učite ské príhody Milana Markoviča, dievčenská
rebélia pri účasti kapely Team, športové hokusy
- pokusy Gaba Zelenaya a alšie a alšie
čarovné chvíle, ktoré oživili tieto priestory.
K tomu neuverite né výkony našich dievčat
a chalanov v rôznych sú ažiach, nezabudnute né zážitky pri módnych prehliadkach,
chvíle strachu či š astia pri rôznych filmoch, to
všetko dokres ovalo dobu, v akej sa vtedy žilo.
A žilo sa družne, to nám verte!
Je teda tridsa rokov od chvíle, ke ho mladí
slávnostne otvorili. Predbehol dobu. Chýr o ňom
šiel aleko. Striedali sa v ňom novinári, nakrúcali v ňom vtedajšie rádiá, pripravovali sa rôzne
predstavenia. Ve v ňom testoval šes krát svoj
televízny program „Nevyzúvajte sa, prosím”
sám Milan Markovič so svojimi hos ami. Bolo
to naozaj obdobie, ke do Stankoviec chodilo
za kultúrou aj množstvo Trenčanov.

Dušan Pevný spomína: „My sme si vždy dávali neskutočné ciele, ke sa jeden nepodaril,
mali sme pripravené hne alšie dva.
Neúspech nás nemohol zlomi . Prišli sme na to,
že ciele treba da vždy tie najvyššie, len tak nás
to posúvalo alej. Aj to nás naučil život
v našom klube!”
Klub zohral významnú úlohu aj v prvých
dňoch tzv. zamatovej revolúcie, keže v ňom
naša mládež balila a odtia distribuovala prvé
vyhlásenia študentov z Prahy v novembri 89,
ktoré potom Dušan Pevný a Zdeno Sedláček
roznášali po trenčianskych školách. To bolo
zároveň aj akousi labu ou piesňou tohto klubu,
pretože začiatkom 90-tych rokov sa majetok
cirkvám vrátil, a tak klub nedobrovo ne skončil.
No v mysliach mladých tej doby, ale aj iných
Stankovčanov, ostal navždy.
spracovali členovia Redakčnej rady
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Spomienky na klub:
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Alena Marcinechová: „Boli to úžasné časy,
lebo naši vedeli, kde sme, aj bez mobilov. Tam
sme trávili čas po škole alebo po robote. Niektoré predstavenia boli nezabudnute né. Mne asi
najviac utkvelo v pamäti predstavenie s Milanom Markovičom a jeho hos ami - hlásate ka
Nora Beňačková , kaskadér pán Koza, Štefan
Skrúcaný, Pa o Juráň a alší. Tak sme chystali
večeru a snažili sa im vysvetli , že WC sú tie
dve drevené latríny... Ke si ma z obecenstva
vybral pán Koza, aby predviedol svoje bojové
umenie, tak na to sa nezabúda ani po 30-tich
rokoch.
Skrátka a dobre, klub Nestor bol miestom,
kde sa skoro vždy na večer či cez víkend niekto
nachádzal. Mali sme kam ís a stretnú správnych udí a priate ov. Viacerí môžu tomuto miestu
vači za svojich životných partnerov. Všetci sme
tam zmysluplne a veselo trávili svoju mlados .”
Dušan Pevný: „Ke si pomyslím na energiu, čo sme do toho vložili..., aj teraz mám zimomriavky. O príbehoch raz možno napíšeme.
No ja mám najväčší s pánmi Milošom Kopeckým
a Alexandrom Dubčekom. V tom čase bol
na tzv. indexe, teda zozname nepriate ov
režimu, jeden aj druhý. Nahovoril ma pán Vlado
Krajči z Trenčína, že urobíme stretnutie týchto
dvoch udí u nás v klube.
Tak sme boli v Bratislave u pána Dubčeka
v jeden deň a dohodli stretnutie u nás pod rúškom dvoch predstavení v klube. Málokto o tom
doteraz vedel. Bohužia , pri prvom pokuse mal
pán Kopecký zdravotnú indispozíciu, a tak bol
na poslednú chví u náhradou Andy Hryc.
Pri druhom pokuse, ke už Kopecký prišiel,
eštebáci zastavili pána Dubčeka na dia nici
a musel sa vráti . Pre mňa to boli dve neskutočné osobnosti, ktoré som mohol naživo spozna . A za všetko mohol aj náš klub Nestor!”
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Ján Opatovský: „Ke si spomeniem na Nestor, tak ma napadne, že bol to vlastne predchodca dnešného „Facebooku”. Tam sme sa stretli
dobrá partia. Boli sme taká akoby skoro rodina.
Samozrejme, robili sme program pre seba,
ale aj pre obyvate ov obce. Kto kedy videl na
vlastné oči Kopeckého, Hryca, Markoviča, Zelenaya? To sa robili dve predstavenia s každým
a bolo vypredané!!!
Nikto nečakal, čo sa urobí, aby sa dalo
zabavi . Robili sme to tak akosi automaticky.
Nečakalo sa znudene na „NIEČO”, čo nás zaujme. Teraz sa frčí na počítačoch a neviem čom
ešte. Každý teraz len čaká „ČO”.
Ke sme išli za pánom Hrycom pozva ho do
klubu, vlastne ako náhradu za pána Kopeckého
(presun vystúpenia). Mali sme malú dušičku,
že čo nám povie. Prišiel. Aj s dcérou Wandou.
Či ke sme viezli pána Markoviča v Škode 1203
z aj do Bratislavy. Tiež prišiel.
Kto z terajších „celebrít” by toto urobil
pre nejaký dedinský klub? To sú zážitky a hlavne spomienky na priate stvá a dobrú partiu
v klube NESTOR. Hlavne to však niekto
vymyslel a ostatní sme sa pridali.”
Jozef Kuník: „Mňa napadli hne dva humorne príbehy. Zapájali sme v klube hi-fi sústavu a kábliky od reproduktorov viedli cez
povalu. Niekto, doteraz neviem kto, ich spojil
spolu tak, že to, samozrejme, nefungovalo.
H adala sa chyba. Všetko sa vyskúšalo a stále
to nešlo. Až niekto šiel predsa len na povalu
a našiel kábliky opačne spojené. No neviete si
predstavi , čo všetko v slovnej podobe vtedy
museli znies steny klubu...
Druhým bol príbeh, ke sa klub prerábal
a chodilo sa na brigády. Okrem iných aj Jano
Opatovský, Dušan Pevný a ja. Moc sa nám
nedarilo a Dušana to ve mi hnevalo. Bol
nervózny, samé poznámky. On neznášal, ke
sa nedarilo alebo nestihlo čosi dorobi . Tak sme
sa na seba s Janom pozreli. Vyšli sme obaja
von. Tam mal Dušan zaparkované auto (Škoda

Zamyslenia

100). Vytiahli sme hever a dali mu ho na „špalky”. Vrátili sme sa spä akoby nič. Ke šiel
domov, tak to sme už čakali za rohom a sledovali. Počuli sme motor, roztočený na plné
„pecky”. On si špalky vôbec nevšimol. To ste
mali vidie ! Zlos , krik, šmarc, ke na to prišiel...: „Okamžite mi to dajte naspä !” Odvtedy
sme v klube robili všetci ako nikdy predtým...”
Gabriel Kadák: „Ke som v minulom

tisícročí prvýkrát (v polovici 80-tych rokov)

vošiel do klubu - popísalo sa a porozprávalo
o tom už ve a - tak som tam videl starú

prehnitú drevenú podlahu, vlhké a škaredé

steny, padajúcu strechu, trochu strach vojs .

Vznikol z toho postupne priestor - klub, lep-

šie povedané vysnené a krásne miesto, kam

boli ochotní prís umelecké osobnosti tej doby...

Naozaj osobnosti - a o tom sa popísalo tiež
ve a, preto sa nebudem opakova .

Znie to jednoducho, že? Ale je za tým niečo,

čo sa nedá opísa pre niekoho, kto to nezažil
a už neuvidí na vlastné oči.

Pre mňa tento klub doteraz znamená spo-

jenie „bandičky” nadšencov, ktorí chceli spravi

niečo pre seba a niečo užitočné pre okolie. Zna-

mená istotu, že ak má myšlienka zmysel a nad-

chne sa ňou pár schopných udí, ve mi rýchlo
sa sen stane skutočnos ou.

V Nestore som to skúsil sám na sebe

a verím, že ostatní, ktorí to zažili, mi dajú za pravdu. Ja z tejto skúsenosti čerpám dodnes.”

spracovali členovia Redakčnej rady
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Stromček s predstihom
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Pôvodne, ešte niekedy začiatkom leta, som si myslel, že o tomto
nemusím či nebudem písať. Možno, lepšie povedané, nebudem musieť.
Teraz mi to však vŕta v hlave..., pokročilý november a ..., kto nám podaroval „stromček”..., dokonca ešte s predstihom?
Človek pri pozeraní videí na internete s úžasom sleduje, ako dokážu da napríklad Japonci
cestu po zemetrasení za týždeň v nieko ko kilometrovom úseku do pôvodného stavu. Nehovoriac o videu, ktoré obletelo svet pri
prepadnutej križovatke vo Fukuoke. Tú dokázali
opravi za 48 hodín s kompletnými rozvodnými
sie ami a kanalizáciou. Ďalším príkladom môže

Zdravé varenie

by osemprúdová cestná tepna v Moskve,
spravená s novým asfaltom za jediný deň.
O čom vlastne píšem? Ešte v lete prišli
za mnou susedia s tým, aby som o tom niečo
napísal. To bola ešte doba, ke som si optimisticky myslel, že to nebude potrebné. Ve
predsa: „Chalani, taká banalita...” Mýlil som sa.
V prvej ulici pri vstupe smerom od Turnej

Naše deti trávia čoraz viac času za počítačom a pred televízorom. Fyzické aktivity dnes často nahrádza sedavý spôsob života. Podľa viacerých
výskumov o stave výživy a stravovacích návykoch u detí rastie obezita,
poruchy stravovania a s tým spojený nezdravý životný štýl. Celosvetovo
trpí obezitou a nadváhou viac ako 22 miliónov detí do piatich rokov a 155
miliónov v školskom veku.

U nás má nadváhu asi 13 percent chlapcov
a 12 percent dievčat. Až v 96% prípadov je
obezita u detí zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi a nedostatkom pohybu v kombinácii s genetickými faktormi. Väčšinu zlých
návykov si deti prenášajú aj do dospelosti.
Aj tieto štatistiky boli dôvodom pre založenie krúžku Zdravé varenie, ktorý navštevuje
tento školský rok 10 dievčat a 6 chlapcov, žiakov piateho ročníka. Každú stredu po vyučovaní, v priestoroch cvičnej kuchynky sa
spoločne učíme poznáva a bezpečne používa
kuchynské spotrebiče, pomôcky a nástroje,
naučíme sa, ako zostavi zdravý jedálny lístok
pre deti školského veku, ktoré potraviny sú
pre školákov dôležité, a ktorým by sme sa mali
skôr vyhnú .

Začali sme prípravou pokrmov zo sezónneho
ovocia zo školského sadu – jabĺk, pochú kou,
ktorú poznáme od malička – jablkovou výživou,
jablkovým perníkom a žih avovým sirupom.
Žiaci si na nich pochutnali a ich prípravu si
vyskúšali aj doma.

Postreh
do Stankoviec vpravo. Približne v jej strede,
oproti uličke s výh adom na Vaillant a firmy v jeho okolí, je už od spomínanej doby (leto)
postavené zvislé dopravné značenie (prekážka)
na kanalizačnom poklope, dokonca s označením „autora” prekážky (vi foto). Okolie poklopu, asi jeden m², je v asfalte vyrezaná plocha
a čaká na opravu. Jeden meter štvorcový nás
delí od „normálneho” prejazdu ulicou. To normálneho som nedal do úvodzoviek náhodou.
Dva metre ved a tejto prekážky je alší výmo
s priemerom asi 40 cm a hne ved a obrubník.
Človek idúci autom si v podstate môže vybra ,
či obetuje pravú alebo avú nápravu. Prekážke
som dal prezývku „stromček”, lebo sa mi
naň po tých stovkách stereotypných prejazdov
podobá. Preto aj to prirovnanie v úvode. Už to
dos dlho bije do očí z obidvoch strán. Zaslúžil
by si cez sviatky chudák „stromček” vyzdobi
a vysvieti , aby ho náhodou niekto v nadchádzajúcich hmlách a nečase nedal „dole”.
Viem, sú v obci aj horšie ulice, ale cez žiadnu
z nich denne neprejde to ko áut, autobusov
a nákladiakov ako po tejto. A obdobne aj po ulici okolo zvonice v Sedličnej na Bierovce.
Už len ironicky dodám, že v križovatke v tvare „T” je „povolené” parkovanie v náprotivnej
strane. Tu si niekto zaparkoval „stromček auto” na pol roka. Možno išiel na dovolenku či
na dlhšiu dobu preč a na inom mieste by mal
parkovanie predražené. Možno...
Tomáš Sliva

Zaujalo nás
Nasledujúce týždne sme začali s prípravou
zdravých raňajok, pri ktorých by nemali chýba
nátierky – cesnaková, vajíčková, zemiaková či
z údeného tofu. Deti sa naučia pripravova
nenáročné jedlá, ktoré si môžu pokojne
pripravi za nieko ko minút doma.
Vyskúšajte aj vy tieto jednoduché recepty:

Jablková výživa:

5 kg jabĺk očisti a podusi v ½ litri vody, prida

mletú škoricu, vanilkový cukor a kryštálový
cukor pod a chuti. Vychladnuté rozmixova
a podáva s detskými piškótami.
Cesnaková nátierka:

Vymiešame maslo, tavený syr a prelisovaný
cesnak

Zemiaková nátierka:

Zmiešame 4 uvarené zemiaky v šupke, 1 uvare-

né vajíčko, najemno posekanú cibu u, cesnak,

so , ½ dcl oleja, mletú papriku, kečup a horčicu.

Prajeme dobrú chu a na stránke školy vám

predstavíme alšie skvelé recepty.

Ivana Mayerová
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Bývalá obec Sedličná bola v minulosti typickou zemianskou dedinou s početnými vlastníkmi. V priebehu feudalizmu sa uvádzajú rodiny Sedlický, Kopčaško,
Bremečko, Glosz, Lipský, Adamovský, Szilagy, Valentini, Omasta, Nevedzký,
Szilvay, Turzo a iné. Azda najbohatším a najmocnejším bol rod Dubnických.
Tento rod sa postupne rozrastal, jeho príslušníci si neskôr kúpili panstvá
v blízkych obciach (Beckov, Kočovce, Kálnica), ale vždy boli hrdí na svoj pôvod
a za svojím menom uvádzali, že pochádzajú zo Sedličnej (de Szedlicsna).
Prinášame vám históriu tohto rodu, pričom informácie sú čerpané z materiálov,
ktoré spracoval PhDr. Maximilian Fűrst Amilachvary Sozańsky.
Dubnitzky de Szedlicsna je rodom pochádzajúcim z Trenčianskej župy, kde patrí medzi najstaršie známe urodzené rodiny. Prvými písomne
doloženými predkami tohto starobylého rodu sú
synovia Chepka, Samson a Jacob Dubnitzky,
v roku 1276 trenčianski jobagioni. Priezvisko
rodu je nepochybne odvodené od lokality mesta
Dubnica nad Váhom v Trenčianskej župe, ktoré
bolo pôvodne v 13. storočí v držbe tejto rodiny.
V roku 1520 sa spomínajú Nicolaus a jeho synovia Johannes, Michael a Mathias Dubnitzky,
v súvislosti s držbou majetkov v obci Sedličná
pri Trenčíne (ma. Szedlicsna), ktorú získali
krá ovskou donáciou za zámenu majetkov
v Dubnici nad Váhom. V polovici 16. storočia
získavajú donáciu v Zemianskych Kočovciach
(dnes súčas obce Kočovce − Rako uby). Ostatnú čas majetku v dedine, ako aj zemianske
kúrie, získali kúpou od zemianskeho rodu
Kočovských z Kočoviec. Zakladate om beckovskej línie rodu, pôvodne pochádzajúcej tiež
z Kočoviec, je Johannes Dubnitzky de Szedlicsna,

ktorý je po prvýkrát písomne doložený v roku
1564 ako majite kúrie a pozemkov v Kočovciach.
V listinách sa spomína ako „Johannes filius
Michaeli Dubnitzky de Szedlicsna“.
Po jeho smrti v roku 1601 prechádza majetok pod tútorstvom na maloletého syna
Michaela Dubnitzky de Szedlicsna. Michaelov
syn Stephan sa v roku 1648 žení v Beckove
s Annou Máriou Tarnóczy, a tým získava aj tretinu ich majetkov v obci. Najväčšiu čas však
získa až v roku 1688 kúpou komposesoriálnej
časti po rode Török, a tým aj postavenie
dedičných pánov hradu Beckov a právo komposesorov beckovského komposesoriátu.
Navyše získava aj dedičné správcovstvo hradu.
Z významných členov rodiny Dubnitzkých v 18.
storočí treba spomenú Johanna (1745−1791),
jedného z najzámožnejších statkárov na okolí
a jeho manželku Annu Mariu Szentiványi
de Eadem(1751−1829). Ich syn Ludwig Dubnitzky de Szedlicsna (1780−1848) bol dedičným hradným pánom Beckova, komposesorom.

Z archívov
Jeho syn Andreas Josepf Dubnitzky
(1826−1902), bol posledným mužským potomkom svojho starobylého rodu zo Sedličnej.
Zastával množstvo vysokých úradných funkcií
v rámci župy, bol jedným z najbohatších udí
v Trenčianskej stolici, dedičným hradným
pánom a komposesorom hradu Beckov, poslancom Uhorského krá ovského snemu a magnátom Uhorského krá ovstva. Mal len jednu dcéru,
dedičku
Hedwigu
Aureliu
Carolínu
(1870−1957), manželku hlavného župného
lekára v Trenčíne MUDr. Zoltána Stephana
Ambró de Adamócz (1860−1918). Spolu so svojimi príbuznými, J. Exc. Heinrichom Ritter
von Sozańskym (1878−1956) boli až do roku
1948 poslednými úradujúcimi hradnými pánmi
na hrade Beckov a dedičnými komposesormi.
V roku 1948 bol komposesoriát definitívne
zoštátnený a jeho správcovia ponechaní bez nároku na príjem a dôchodok na milos a nemilos
osudu.
Príslušníci tohto rodu sa spomínajú v mnohých matrikách. Dňa 10. apríla 1766 sa v Sedličnej narodil známy kartograf Ján Lipský a jeho
krstnými rodičmi boli Andreas Dubnitzky de
Szedlicsna a jeho manželka. Dňa 19. marca
1817 sa v Beckove narodil známy štúrovec Jozef
Miloslav Hurban a jeho krstnými rodičmi boli
zeman udovít Dubnický zo Sedličnej s manželkou Katarínou. Zo známych osobností tohto
rodu treba ešte spomenú niektorých. Ako prvý
sa v 16. storočí vyznamenal Michal Dubnitzky
a stal sa podkastelánom Beckovského hradu.
V roku 1571 sa zase Matej Dubnitzky stal prísediacim Trenčianskej stolice.
Za najstarší známy erb Dubnitzkovcov
môžeme považova Michala Dubnitzkeho z roku
1622. Erb tvorí v štíte heraldicky vpravo otočený ležiaci jeleň. Klenot tvoria tri pštrosie perá.
Zo stavieb po rode Dubnických sa v Sedličnej
nezachovalo nič, ale v Beckove sa zachovala
kúria. Kúria Dubnických je renesančná a bola
postavená okolo roku 1670. Od roku 1885 slúžila ako škola. Dnes je objekt s č. p. 3 v súkromnom vlastníctve a prebieha jeho rekonštrukcia.
Tato stavba je tiež zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok s č. 304-2164/0.
spracoval Štefan Šmatlák

Obecný Športový Klub Trenčianske Stankovce pre Vás pripravil 20. Ples športovcov

3. februára 2018

Spoločenský dom Trenčianske Stankovce

hudba: TERMINÁL v štýle 80´s, 90´s, 00´s,
swingu, rock´n´rollu a udoviek
hosť večera: Ivan Mládek + Banjo Band,
Kalamity Jane, Lenka Plačková

Vstupné: 25,- € (v cene vstupenky je: f aša vína pre dve osoby, večera, káva, pohostenie na stoloch)
Predaj vstupeniek začína od 3. 1. 2018, rezervácie sa prijímajú už teraz.
Vstupenky je možné kúpi v reštaurácii ASTON Trenčianske Stankovce alebo rezervova na telefónnom čísle: 0905 719 382.
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Zo života obce

Každá časť našej obce má svoje aktivity, typické pre danú časť.
Dokonca sa niektoré dedia z generácie na generáciu. Nie kde sú celé
rodiny „zapojené” do voľno-časových aktivít. Ťažko povedať, ktoré sú
lepšie či významnejšie. No ceníme si každú jednu a ľudí, ktorí svoj čas
obetujú v prospech ostatných, si treba vážiť.

Takto sme zaregistrovali aj aktivitu chlapov
vo Ve kých Stankovciach, ktorí robia v zimných
mesiacoch provizórne adové plochy. Tie využívajú všetci susedia, ktorí nelenia natiahnu si
korčule, a o zábavu i šport je postarané.
Spýtali sme sa jedného z organizátorov,
pána Jaroslava Križana, aby nám o tom
povedal viac: „Po prvýkrát sme sa pokúsili urobi
adovú plochu spolu s Martinom
Porubanom pri Požiarnej zbrojnici. Nápad sa
ujal. A postupne plochy pribúdali. V poslednom
období najmä v areáli Požiarnej zbrojnice a v tzv.
Ohrade v hornej časti Ve kých Stankoviec.”
Za tým je iste ve a síl a iniciatívy. „Jasné, to
sa nedá stíha všade. Dolu pri zbrojnici to robia
hasiči a hore, vyššie popri potoku, sme už
zohraný tím. Karol zabezpečuje spustenie čerpadla, Jaroslav zabezpečuje dodávku elektriny
a stará sa, aby čerpadlo fungovalo, Michal má
na staros benzínové čerpadlo. Ja fungujem ako
polievač adovej plochy – tzv. „ adár”. Voda sa
čerpá z miestneho potoka. Úpravu betónovej
plochy pred liatím vody pripravuje „podporný”
tím,” rozhovoril sa Jaroslav Križan.
Tzv. Ohrada začala fungova v roku 1971.
Muži z Ve kých Stankoviec zasadili brezy a spravili ohradu pre deti. Jaroslav alej spomína:
„Pred 35 rokmi som ako malý chlapec chodil
pozera na starších chalanov, ako lejú vodu

do ohrady na podklad, aby mohli hra hokej
na adovej ploche, trošku ako na rybníku.
Potom chodila lia aj naša generácia, čiže sme
pokračovali v tradícii. Ako sme postupne
vyrástli, akosi alšia generácia neprišla... Tak
sme museli my, „mladíci”, pokračova . Prvý rok
sme mali adovú plochu iba na 3 dni a druhýkrát na 2 dni. Proste nemrzlo. Zato posledná

zima bola úžasná. Mrzlo celý mesiac a stále bol
dobrý ad. Bolo to fakt výborné. Bol problém si
ís večer zahra hokej, čo tam bolo to ko detí aj
dospelých.”
Udržiava adové plochy je hotové umenie.
Na ve kých štadiónoch sa používajú rolby. Nás
zaujímalo, ako oni dokážu udrža plochu aj pre
alšie dni. „Čakáme na mráz, večer si zavoláme, či ideme nalieva . Ak áno, strávime tam
prijemný čas obyčajne od nejakej siedmej do deviatej večera. Máme skúsených adárov...,”
pokračoval Jaroslav.
Odpoveou na otázku, čo nahrádza už
vyššie spomenuté rolby, bola strohá a jednoduchá odpove: „Ve o to sa starajú
manželky hráčov!”
Rozhovor bol zaujímavý. Dozvedeli sme sa,
že najväčším zabávačom na korčuliach je
Jaroslav ahký. Ďalej, že sa hráva o „Pohár
horúceho čaju s príchu ou...” Každý zápas je
jedna ve ká zábavná spomienka.
Zaujímalo nás, čo by Jaroslav Križan najviac
vyzdvihol pri tejto aktivite. Povedal: „Stretnú sa
tam udia, celé generácie. Zažijú ve a zábavy,
rekreačne športujeme. Ve tam stretneme 45
až 60 ročných „športovcov”, z ktorých niektorí
nehrali hokej či nekorču ovali aj tridsa rokov.
Celé je to taký malý - ve ký kolobeh. Zahráme si
hokej, vyčistíme plochu, pozametáme, nalejeme
vodu z potoka a na druhý deň môžeme opä
korču ova . Svietime si rôznymi „halogenkami”
a lampami. Verte, to čaro zo súperenia na ade
a dobrého pocitu len tak ahko niekde nenájdeme.”
Dušan Pevný
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