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HLAS

Pani riaditeľka,
ďakujeme!

Trenčianske Stankovce

hlas.stankovce@gmail.com

Deň, na ktorý nikdy nezabudnem

Za všetkých súčasných i vychodených

žiakov, za všetkých rodičov, za všetkých

kolegov a kolegyne, za všetkých, na ktorých vaše „riaditeovanie” na našej Zák-

ladnej škole malo nejaký vplyv či dopad,
proste za nás všetkých, akujeme za roky

práce v prospech života tejto obce.

Áno! V prospech života tejto obce.

Lebo aj vašimi rukami, či rukami vašich
učiteov a vychovávateov prešli stovky,

tisícky detí, z ktorých vyrástli udia a osob-

nosti, ktoré dnes tvoria život a kolorit

tejto obce. Ďalšie desiatky či stovky sú
rozutekané po celom svete. I tam doka-

zujú, že základ, ktorý dostali do vienka

v „našej” škole im bol dobrý na to, aby
sa stali nositemi generačnej obmeny
a odborníkmi vo svojich špecializáciách.

Viedli ste školu v naj ažších obdobiach

života našej spoločnosti, viedli ste ju

v časoch vekých investícií do jej rekon-

štrukcie, obnovovali triedy a modernizo-

vali zariadenia v nej.

Možno už netreba viac slov, lebo skutky

už napísala história a tie zostanú navždy.
No predsa, ešte za nás, za našu

redakčnú radu novín HLAS vám chceme

poveda , že si vážime slov podpory, ktorú
ste nám po každom čísle dala. Ďaku-

jeme, pani riaditeka – Darinka Sýkorová!

Redakčná rada

Bolo príjemné augustové ráno – pamätám si presne: streda 21. augusta

1968. Robila som na blízkom JRD ešte len druhý rok. Do roboty som šla skoro

ráno, lebo sme brali vzorky mlieka od každej dojnice, ktoré sa robili pravidelne.

Cestou okolo bodovského rybníka som stretla
pár „gazíkov”, ale nevenovala som tomu dajakú
dôležitos , aj ke to boli cudzie „ešpézetky”.
Odstavila som motorku vo dvore a bežala som
do kravína.
Už z aleka bolo poču zvuk ažkých bojových
lietadiel. A bolo ich vea. Leteli vemi nízko, pretože ich cieom bolo letisko v Biskupiciach.
Ja som nezažila hrôzy vojny, ale to bolo prvé,
čo ma v tej chvíli napadlo. Ticho som si
povedala: „Ó, dobrotivý Bože, len nedopus , aby
bola vojna...!” Všetci sme stáli na dvore a pozorovali toto strašné divadlo. Vrátila som sa do
kancelárie a z rádia som počula len útržkom, že
nás obsadili spojenecké vojská.
Po tieto dni bolo celé Československo v napätí
a v neistote. Kolóny áut a tankov sa valili po
všetkých cestách. Bierovské mosty prešli poriadnou za ažkávacou skúškou.
Netrvalo dlho a o niekoko dní sa v popoludňajších hodinách ahala od Beckova kolóna
áut do nášho družstevného dvora. Pred kravínom

bola zasiata miešanka, tú rýchlo traktoristi
pokosili, tam si rozostavali stany a autá postavili, kde zostalo miesto. Moja výrečnos bola
na bode mrazu a nie, že som nevedela ani
slovko po rusky, ale zabudla som hovori aj
po slovensky...
No to nám už nebolo všetko jedno, ke sa
všetci vyrojili na dvor. Asi to boli nejakí Kirgizi,
špinaví, zarastení, aj zasmradení. A museli by aj
hladní. Chovali sme sliepky, dali sme im vajec
a mlieko z chladiarne, ktoré som musela najskôr
odpi ja. V ten deň som nešla ani domov. Celú
noc sme sedeli v kancelárii.
Prvý deň som po dvore ani sama nechodila,
ale alšie dni som sa už vemi nebála, lebo mali
vekú disciplínu. Keže bola voda aj na dvore,
pozohrievali si, obriadili sa, poumývali a často
spievali a hrávali na ústnych harmonikách.
Po ôsmych či deviatich dňoch náš dvor
opustili, ale neopustili našu vlas . A návšteva trvala viac ako dve desa ročia.
Daniela Biesiková

HLAS 4 new:Sestava 1

26.7.2018

14:17

Page 2

Otázka a názory - ZUŠ
2. strana

HLAS - nezávislé občianske noviny . 4. ročník - júl 2018

Silnejú hlasy pre zriadenie Základnej umeleckej školy v našej obci. Keďže sa

jedná o dlhodobý proces, myslíš, že by sa tým mala obec zaoberať? Je potrebné
takéto zriadenie u nás? Čo by bolo potrebné pre jej zriadenie urobiť?

Martin Poruban, poslanec:
„Umenie je vemi špecifická čas nášho života. Nie všetci vieme hra na klavír, husle, gitaru, spieva alebo hra na doskách, ktoré znamenajú svet. V Trenčianskych Stankovciach máme
vea talentovaných udí, ktorí chodia na umelecké školy. Takéto talenty treba podporova
tak, ako sa to robí aj na ZŠ Jána Lipského. Ak by
prišla iniciatíva na vznik súkromnej umeleckej
školy, vedenie obce by sa určite malo takouto
žiados ou zaobera a podporova rozvoj talentov v obci. Ve obec má priestory na prenájom
a aj takáto podpora je investíciou do budúcnosti. Zo základnej školy mi najviac utkvel citát
Oscara Wilda, ktorý vystihuje prístup k umeniu:
„Len umením sa zdokonaujeme. Len umenie nás
môže odvráti od špinavého, nebezpečného života.”
Eva Beňovičová, poslankyňa:
„Umenie ako také prispieva ku kultúre a všeobecnej vzdelanosti národa, prispieva k rozvoju
osobnosti. Základná umelecká škola je jednou
z foriem, ktoré napĺňajú túto potrebu. Či zriadi
takúto školu v našej obci? Ak sú súčasné možnosti
výchovy v tejto oblasti nedostatočné a je taká požiadavka zo strany rodičov, tak prečo nie. V tom prípade
je potrebné preveri finančnú náročnos , podmienky, možnosti, prieskum záujmu, prípadne iné.”

Oľga Šmatláková, poslankyňa:
„Ak by sa mala obec zaobera problematikou
zriadenia základnej umeleckej školy, nestačí formulácia „silnejú hlasy”, ale bola by potrebná
konkrétna žiados občana, resp. skupiny občanov alebo právnickej osoby s touto požiadavkou. O podaní takejto žiadosti na obec ani o nejakom prieskume potvrdzujúcom požiadavky na zriadenie ZUŠ v našej obci nemám informácie.
Pre záujemcov o vzdelávanie v ZUŠ z našej
obce sú v blízkom okolí dostupné ZUŠ Karola
Pádivého v Trenčíne, súkromná ZUŠ v Trenčíne
a súkromná ZUŠ Selec.
Legislatívne je zriaovanie škôl a školských
zariadení, teda aj základnej umeleckej školy
upravené zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou MŠ SR č. 1/2004-E,
ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy
v školstve a zriaovateov škôl a školských zariadení pri zaraovaní, vyraovaní alebo zmenách
v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaovaní
a zrušovaní kôl a školských zariadení. Podmienky a náležitosti žiadosti všetkých zriaovateov o zaradenie do siete škôl sú ustanovené
v § 16 zákona o štátnej správe v školstve.”

Exkurzia vo včelíne

Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Myslím, že to platí v každej

o blasti ži vota. Nieko ľko me si ac ov pracuj em v t unajše j škole . Na vyuč ovacích

hodinách som účastná rôznych zaujímavých tém. Keďže deti šiesteho ročníka sa

u čil i na h odin e bi ol ógie o v če lách , n apadl a m i myšl ie nka uspor iadať e xkurzi u
do včelína. Keďže poznám veľmi dobrého včelára, dohodla som stretnutie.

A tak sme jedného dňa v júni, po druhej
vyučovacej hodine, vykročili smerom do Rozvádz.
15 detí a 2 pani učiteky sme prišli k pánovi Ivanovi
Jančovi - včelárovi, ktorý už na nás čakal. Na dvore boli rozložené lavice, kde sa deti usadili a vypočuli si úvodné slová zázračného života včiel.

Potom sme sa vybrali priamo do včelína. Prechádzali sme okolo ovečiek pána včelára, ktoré
nám na náš pozdrav slušne odzdravili – „béé”.
Ke sme vstúpili do včelína, kočovného vozu,
deti boli najskôr trochu vyakané. Kvôli chladnému
a oblačnému počasiu nebolo bezpečné otvori

Otázky a odpovede
Gabriela Trnavská, riaditeľka školy:
„V prvom rade je dôležité zisti , či by bol
dostatočný záujem zo strany žiakov a rodičov.
Určite nie je na škodu, ke sa žiaci venujú
zmysluplným aktivitám a nepostávajú zbytočne
na uliciach s tým, že nevedia čo robi ?”
Pavol Múdry, občan:
„Obec Trenčianske Stankovce patrí s 3300
obyvatemi medzi väčšie obce okresu Trenčín.
A žije v nej vea nadaných detí. Natíska sa preto
otázka, či by nebolo dobré zriadi v obci
Základnú umeleckú školu. Funguje to už v niekokých okolitých obciach, a to aj s menším
počtom obyvateov ako majú Stankovce. Iste
by to pomohlo rodičom, ktorí bu z pracovnej
vy aženosti, alebo obmedzených finančných
možností nemajú na to, aby mohli svoje deti
vozi do Trenčína či iných obcí. A bolo by to
dobré hlavne pre deti samotné. Pre všetky šikovné a nadané, či už hudobne alebo výtvarne,
ktoré žijú aj v našej obci. Je to však beh na dlhšiu
tra , nedá sa to zvládnu zo dňa na deň.
Treba do toho zainteresova školu, obecný
úrad i ostatné zložky obce. Vyjadri by sa mali i
samotní rodičia nadaných detí, či by sme sa
mali o to vôbec pokúša . Ak sa na tom začne
robi čím skôr, tak termín k 1. 9. 2019 by mohol
by aktuálny. Naše deti a vnuci nám to iste raz
oplatia svojím umením, ktoré by takto mohli
lepšie rozvinú .”
spracovali členovia Redakčnej rady

Dobrý nápad
včeliu rodinu (aj tak sa niektorým včelám podarilo vyletie von), pretože včely sú v takomto
počasí „nervózne”, podráždené a rady štípu. Ale
my sme boli spokojní, ve akurát včelie žihadlá
sme si nechceli z exkurzie odnies . Včielky sme
sledovali spoza skleneného okienka a pán Jančo
nám podrobne vysvetlil celý kalendár života
včiel, na každú otázku podrobne odpovedal.
Celý ten priebeh bol zaujímavý, pútavo vysvetlený. Videli sme rôzne pomôcky, ktoré sa používajú pri starostlivosti o včely a pri vytáčaní medu.
Na záver exkurzie sme sa spoločne odfotili pri včelíne. Na rozlúčku deti dostali medovú výslužku.
Na záver pridávam krátky pohad očami
našich žiačok Sofie Sýkorovej a Natálky
Marcinátovej za čo im akujem: „Dňa 14. júna
2018 sa žiaci 6.A zúčastnili exkurzie vo včelíne.
Exkurziu mal na starosti včelár, pán Jančo.
Keže bolo horšie počasie, včely boli v úli. Ke
sme vošli do vnútra, trochu sme sa zakli, pretože tam lietalo vea včiel. Naš astie nikoho
nepoštípali. Ujo včelár nám ukázal, ako sa
značkujú včelie matky. Na hru jej dal trochu
lepidla a nalepil na ňu poznávací znak s číslom.
Neskôr sme videli stroj, ktorý vytáča med –
medomet. Pán Jančo, včelár, mal pre nás pripravenú zábavnú hru. Tá hra sa volala „Kubo”.
Po dlhom súboji nakoniec vyhrali chalani.
Za odmenu sme všetci získali sladkú maškrtu.”
Zuzana Najmanová
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Stankovce sú mojou srdcovou záležitosťou
Nedávno sa uskutočnila voľba riaditeľky Základnej školy Jána Lipského

Predstavujeme

v našej obci. Pani Darina Sýkorová sa po dlhých rokoch vedenia školy

rozhodla odísť z funkcie, a tak sme boli nútení voliť novú riaditeľku.

Kandidátok bolo viac, no výberová komisia vybrala pani Gabrielu Trnavskú,
rodenú Sládkovú, pochádzajúcu z našej obce. V redakcii novín sme sa

rozhodli, že novej pani riaditeľke položíme niekoľko otázok, a takto ju pred-

stavíme našim spoluobčanom. Tu sú jej myšlienky.
Poznáme vás ako rodáčku zo Stankoviec, čím všetkým ste prešla v školskom
procese, kým ste sa rozhodla kandidovať
na riaditeku školy?
„Od útleho detstva som túžila by učitekou.
Moja túžba sa nielen splnila, ale som ju posunula ešte alej. Po skončení základnej školy
som vyštudovala Strednú pedagogickú školu
v Modre. Ako učiteka pre materské školy, čo
bolo v 90-tych rokoch, kedy sa materské školy
rušili, uplatni sa bolo vemi ažké. Vtedy som
dostala príležitos pracova v tunajšej ZŠ ako
učiteka. Popri práci som vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre a stala som sa kvalifikovanou učitekou pre 1. stupeň ZŠ. Počas mojej
27-ročnej praxe som učila na 1. aj 2. stupni ZŠ,
bola som vedúcou metodického združenia
pre 1. a 2. ročník a absolvovala 1. atestáciu.
Po oslovení kolegyňami a dôkladnom zvážení,
spoločne s mojou rodinou, som sa rozhodla
kandidova na post riaditeky.
Jednoducho, Stankovce boli, sú a určite aj
zostanú mojou srdcovou záležitos ou. Mám tu
rodinu, známych a samozrejme prácu, ktorú
si vážim a mám vemi rada.”

Na akých cieoch ste mala postavenú
kandidatúru a čím chcete inovovať vyučovací a vychovávací proces?
„Moja kandidatúra bola postavená na piatich
oblastiach. Pedagogická oblas , oblas riadenia
školy a organizácie života v škole, oblas rozvoja
udských zdrojov, oblas spolupráce s part-

nermi, oblas rozvoja materiálno-technických
podmienok školy. Je vemi ažké zhrnú to
v niekokých vetách. Medzi najväčšie priority
patrí vyhadávanie a podpora šikovných, talentovaných žiakov, rozvíja u žiakov kultúrne
a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku
zodpovednos , ale aj vytvori pre žiakov
prostredie s informačnými a komunikačnými
technológiami pre využitie vo vedomostnej
spoločnosti. Podpori
krúžkovú činnos ,
vytvára príjemné pracovné prostredie pre žiakov a učiteov, úzko spolupracova s partnermi
školy, vo vekej miere podpori spoluprácu
rodiny a školy. Bude vemi dôležité „načúva ”
a snaži sa rieši veci vzájomnou komunikáciou.”
Máte aj nejaké predsavzatia, ktoré by
ste chcela vo funkcii realizovať a týkali by
sa exteriéru školy, prípadne škôlky a jej
areálu?
„V prvom rade by som chcela dosiahnu to,
aby areál školy bol bezpečný. Vybudovaním
prístupovej cesty k súkromným pozemkom za školou by sa nám naskytla príležitos uzatvori školský areál pre motorové vozidlá s neoprávneným
vstupom, ale aj pre cyklistov, či peších, ktorí
prechádzajú cez areál aj počas vyučovania.
Ďalej by som chcela revitalizova ihriská,
osadi stolové sety s lavičkami v areáli školy aj
škôlky. Vybudova na betónovej ploche pred školou altánok na vyučovanie v prírode a mnoho
iných. Samozrejme, všetko bude závisie od financií a možností školy a obce.”

Je niečo, čo by ste pri nástupe do funkcie
riaditeľky školy chcela zmeniť alebo čo by
ste nemenila?
„Samozrejme rada by som pokračovala
v dobre nastavených veciach, ktorých je naozaj
vea. Zmeny určite budú a budú smerova
k naplneniu mojej koncepcie pri riadení školy.”
Stankovce sú dedinou plnou zaujímavých možností pre exkurzie a výlety
počas praktických hodín vyučovania.
Navštíviť gazdovský dom, pamätné
miesto pri kríži v Rozvadzoch, spoznať
históriu našich zvoničiek, ako funguje
spracovanie odpadu na čističke, Rákocziho
studnička a množstvo iných atrakcií by
mali spoznať deti našej školy. Ako vnímate vy takéto aktivity?
„Všetkým aktivitám týkajúcim sa našej obce
som plne naklonená. Pre žiakov je vemi
dôležité spoznáva okolie, históriu obce, významné miesta, či osobnosti. Tieto témy sú obsahom učiva vlastivedy v 3. ročníku. Venujeme
sa im na vyučovaní formou prierezovej témy
regionálna kultúra. Niektoré ročníky už navštívili
Gazdovský dom, čističku odpadových vôd, realizujeme vychádzky do okolia obce – Betlehem,
park Lipského at. Ale nielen škola by mala
podporova poznávanie blízkeho okolia. Často
sa nám stáva, že deti na vyučovaní priznajú,
že nikdy neboli na Inovci, nevedia, kde je
ihrisko v Rozvadzoch, Váh a pod. Nie nadarmo
sa hovorí: „Raz zaži je viac ako stokrát vidie .”
Prajeme novej pani riaditeke v jej práci vea
správnych rozhodnutí, mnoho úspešných žiakov, vea úspechov a síl v presadení svojich
myšlienok.
spracoval Dušan Pevný
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Už na začiatku tohto volebného obdobia, ktoré sa za pár mesiacov končí, sme

Názor
No naskytá sa jedna z možností, ktorou by sa

veľakrát diskutovali na tému optimalizácie školského areálu Základnej školy

dal vyrieši problém s naším areálom v škole. Sa-

r ostom a ri ad iteľk ou š koly , v rátane pos lancov, s me sa snaži l i nájsť rieš eni e

peniaze. Minimálne treba zaradi potrebné úpravy

Jána Lipského v našej obci vrátane pridruženej materskej školy. Spolu so sta-

pre tento areál. Aby bolo zamedzené prechodu áut po školských cestách. Aby
sa zrekonštruovalo ihrisko pridružené ku škole. Aby sa našlo riešenie pre prejazd áut k novobudovaným rodinným domom susediacim so školským areálom
a mnoho ďalších vecí súvisiacich s touto problematikou.

mozrejme, ku všetkému je treba ma v prvom rade

do zásobníka investičných aktivít obce pre najbližšie roky. A prinajmenšom je nutné sa tým zaobe-

ra . Tá možnos sa naskytla v čase, ke sme začali

rieši zmenu a doplnky k Územnému plánu obce.
Tiež kvôli ochote majitea pozemkov susediacich

so školským areálom a škôlkou (DNV Energo) za-

meni túto pôdu za obecnú v inej časti obce.

Naskytla sa tak možnos urobi vjazd do areálu

školy okolo škôlky. Poza bývalé školské políčko

a medzi areálom školského ihriska. Popri bývalom

plote škôlky urobi vjazd pre všetkých vlastníkov
súkromných pozemkov susediacich s areálom vrátane majiteov bývalej školskej bytovky (viac na pri-

loženej mapke). Takto by sme úplne oddelili školský
areál od vjazdu áut. Ostalo by školské ihrisko, ktoré

by sa mohlo zrekonštruova . Ostal by tiež priestor

na vybudovanie prípadného rozšírenia materskej

školy. Naalej by ostala možnos vybudova areál

pre výučbu v prírode. A školský areál by ostal mimo
vyučovacieho procesu naozaj k využitiu len pre od-

dych a prechádzky. To sú všetko veci, o ktorých sme
debatovali na pracovných poradách so starostom

a poslancami. Oni vedia o tejto možnosti, ktorú
som prezentoval. Samozrejme, neviem ako si túto

myšlienku osvojí starosta a určite budú ma čo

k tomu poveda noví poslanci, ktorí vzídu v jesen-

ných vobách. No súčasní im môžu vytvori pod-

Dnes sa volebné obdobie pomaly končí. Zopár

hlásenie prípadných euro-fondových možností

kladný problém – dodrža bezpečnos našich detí

areálu, prístavby materskej školy. Treba poveda ,

sa nepodaril. Nie všetko sa dá za štyri roky stih-

oplotenia, ktoré by oddeovalo výstavbu rodin-

boli radi, ke sa podarili úpravy materskej školy,

domy by tak bola vytvorená prístupová cesta od Se-

vecí súvisiacich s areálom sa podarilo. No záv areáli a zamedzi prechodu áut po jeho cestách

nú . Popri iných zámeroch, ktoré obec riešila, sme

učební, bývalej škôlky (družiny). Zbúrala sa pre
možnos zriadenia vonkajšej vyučovacej plochy

„schátralá” budova oproti škole. Čakalo sa na vy-

pre zveadenie školského ihriska, priestorov

mienky pre rozvoj tejto myšlienky.

A pokia viem, aj vedenie školy bolo a isto bude

za taký model, aby sa dodržiavala bezpečnos pri pre-

vádzke v areáli, počas školskej výučby a dochádzky

že sme vo vedení obce boli naklonení výstavbe

detí. Umožnil by sa tak bezproblémový priebeh vyučova-

ných domov od školského areálu. Pre rodinné

rokoch prioritou. Bezpečnos našich detí je prvoradá.

leckého potoka. V oplotení školy sa plánoval

Možno prídu alší udia s lepším riešením.

urobi vjazd k pozemkom. Variant však neprešiel

pri odbornej diskusii na príslušných úradoch.

Park v Sedličnej sa rozširuje

cieho procesu. Myslím si, že by to malo by v najbližších
Samozrejme, každý nový nápad sa počíta.

Skúsme nad tým spoločne pouvažova .

Dušan Pevný

Novinky v obci

V s ú v i s l o s t i s r o z v oj o m p r i e m y s e l n e j z ón y v č a s ti o b c e S e d l i č ná – P r i e m y s e l n ý p a r k s m e s a r o z h o d l i o s l o v i ť

pani Ing. Máriu Pavlíkovú, vedúcu Stavebného úradu v našej obci, aby nám povedala, čo nového sa chystá v tejto lokalite.

Pani Ing. Pavlíková povedala: „ V katastrálnom území Sedličná sa realizujú alebo chystajú realizova tieto nasledovné investície:
- Skladové priestory spoločnosti - TWO PARTNERS, s.r.o.
- Prístavba výrobnej haly s rozšírením parkoviska spoločnosti - KWK Blow Moulding Slovakia s.r.o.
- Areál spoločnosti - A JE TO s. r. o.
- Montážna hala spoločnosti - S2E Slovakia s.r.o.
- Externý sklad spoločnosti - EUROPIN s.r.o.
- Chystajú sa ešte dve investície, ale tie sú v štádiu príprav – jedna prístavba a jedna nová hala, takže
investorov v tejto chvíli nie je možné oznámi .”
Táto lokalita je zaujímavá pre investorov najmä z pohadu vybudovanej infraštruktúry a výhodnej
dostupnosti na dopravné tepny (I/9 a výhadovo R2).
Mária Pavlíková, Dušan Pevný
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Korene Štefana Štukovského (1914 – 1997) sú v Novom Meste nad Váhom,
k d e s a n a r o d i l a ž i l . J e h o o t e c a j p re d k o v i a p o c h á d z a l i z ú r a d n í c ke j r o d i n y .
N a r o d i l s a e š t e p r e d v z n i k o m Č e s k o s l o v e n s k e j r e p u b l i k y , a l e v y ch o v a n ý b o l
v sl ov enskom d uchu. Jeho otec pôsobi l pár rok ov aj v Bud apešti. Spokojný
rodinný život bol prerušený, keď mu náhle zomrela matka. Štefan, ktorý mal
vtedy iba 6 rokov spolu so sestrou o 2 roky staršou, sa ocitli na niekoľko mesiacov v sirotinci, než im otec v neľahkej situácii zariadil starostlivosť u blízkej
rodiny v Novom Meste nad Váhom. Treba povedať, že ich otec sa veľmi dobre
f i n a n č n e s t a r a l o s v o j e d e t i a j i c h v z d e l a n i e . U r č i t ý č a s p r a c o v a l p r e m l yn y
v Pi ešťanoch, neskôr sa usad il v Brati slave, po gymnáziu v Novom Meste
pokračoval v štúdiu na štátnej škole tzv. „Realke”.

Prvým pôsobiskom Štefana bola v roku 1934
Paludzka pri Liptovskom Mikuláši. Strávil tam
2 školské roky.
V roku 1936 sa stal správcom školy v Malých
Stankovciach, zároveň aj organistom v evanjelickom kostole, ktorému škola patrila. Miesto
bolo ako stvorené pre mladého učitea, ktorý
hral výborne na husle a na organ. Miloval spev.
Cirkevnú školu navštevovali žiaci všetkých
náboženstiev, čo boli v podstate len dve: katolícke a evanjelické. V tom čase to tak bolo
v tejto dedinke ako aj v okolí. Žiadna náboženská diskriminácia sa nerobila. Správca býval
v malom byte spojenom so školou. Budova stojí
dodnes, čiastočne zmenená iba vo vnútri. Vodovod tam nebol, voda sa nosila ručne zo studne,
ktorá bola veda na fare, kúsok pred vchodom
do kostola. V škole sa vyučovalo celý deň a aj
v sobotu. Viac ročníkov bolo spolu, lebo škola
mala iba jednu triedu. V triede bol ešte aj organ
a na chodbe kabinet pre pomôcky a knižnica,
ktorá slúžila aj verejnosti. Dlážka v triede bola
naolejovaná a v zime kachle zohrievali triedu.
Väčšina žiakov si priniesla aj obed, ktorý často
pozostával z fašky mlieka a suchého chleba. Ja
som mával tiež také raňajky a večeru, tak niet
divu, že si ešte udržujem štíhlu líniu. Udržovaniu disciplíny vtedy napomáhala palička s packami
na ruky a občas prehnutím previnilca cez lavicu
a výpraskom na zadne líčka.
Malá jednotriedka však dala žiakom (niekedy
až cez 50 žiakov) čo potrebovali, až sná na to,
že nebol telocvik ani telocvičňa, ale to si deti

vynahradili šantením na školskom dvore cez
prestávky, no a v zime bola zas sánkovačka aj
korčuovanie na potoku.
V tej dobe boli ešte 2 jednotriedky vo Vekých Stankovciach. Na jednej učil pán Pelech
s manželkou a na druhej pani učiteka Sirotná,
ktorá tradične učila prváčikov a vemi kompetentne zvládala túto úlohu. Naučila písa a číta
viac než celú jednu generáciu, lebo pôsobila
v Stankovciach vemi dlho.
Deti chodili ešte oblečené v improvizovanom
kroji do školy, ale nie až tak „vyštafirované” ako
na fotografii. Zrejme im bolo povedané, aby
prišli pekne oblečení, lebo sa bude foti .
Po príchode do Stankoviec sa pán učite
Štukovský dal dobrovone aj do mimoškolskej

Historická osobnosť

činnosti. Zorganizoval a dirigoval mužský spevokol, ktorý pod názvom Rozsievač vystupoval
na rôznych miestach a mal aspoň 30 členov.
Okrem toho začal nacvičova po večeroch divadelné predstavenia (Búrka v zátiší, Pánik, operetu Anička Kováčovie a iné). Predstavenie
v Malých Stankovciach sa hralo v škole, kde si
sami spravili javisko aj kulisy, lavice sa posunuli
na strany a diváci sa usadili alebo stáli, kde sa
dalo. Čas predstavenia oznámil lokálny bubeník,
ak vôbec to bolo treba. A bolo isté, že trieda,
ktorá sa stala divadelnou sálou, bude zaplnená
do posledného miesta. Vo Vekých Stankovciach boli na tom lepšie, lebo od roku 1940 mali
kultúrny dom, ktorý mal podstatne väčšiu
miestnos , aj stále javisko na predstavenie.
Táto činorodá aktivita urobila pána učitea
populárnym v celom okolí.
Spolu s pánom farárom Jánom Škárom boli
14 rokov dvojicou, ktorú bolo možno vidie nielen v kostole, ale aj na pohreboch, či svadbách,
po ktorých organista robil často zas fotografistu
na školskom dvore. V kostole spoza organa svojím mohutným hlasom viedol v speve celú kongregáciu. Nemám presné údaje, koko času
strávil vo vojenskej službe v Jozefove a v Ružomberku, ale muselo to by okolo roku 1938,
lebo existuje fotografia, kde ako vojak kráča
blízko rakvy na pohrebe Andreja Hlinku.
V roku 1939 sa oženil s učitekou Zuzanou
Jašovou z Vekých Bieroviec, ktorá učila na Bukovci a asi po roku dostala miesto popri
manželovi v Malých Stankovciach. Bola zapojená tiež do verejného života v obci. Po roku sa
im narodil syn Svetozár.
Ťažké časy jej nastali za 2. svetovej vojny.
Bol vemi aktívny v odboji proti fašistom aj
v Slovenskom národnom povstaní, za čo mu
bola udelená medaila a aj inak pomáhal uom
v týchto časoch. Táto činnos zrejme bola
odhalená a bol zatknutý gestapom v Trenčíne
a väznený v Seredi. Počas tohto obdobia
musela sa stara o rodinu aj uči v škole. Jeho
žalárovanie zaznamenal aj známy česko-slovenský štátnik Dr. Štefan Osuský v druhom dieli
svojej knihy Služba národu. (Koniec 1. časti.)
God bless you Stankovčania!
MUDr. Svetozár Štukovský, California, April 2018
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Predošlé mesiace boli pre našich folkloristov veľmi hektické. Každý týždeň

v y s tú p e n i e a l e b o s p o l o č e n s k á a k c i a . Z a č a l o s a to t r a d i čn ý m s ta v a n í m m á j a

a pokračovalo zájazdom do Blatnice a vystúpeniami vo Vlčnove, Dolnom Klčove,

Mní chov ej Lehote, Myjav e, Svi nnej, Starom Hrozenkove a turi stickým
pochodom k jaskyni Ferka Rozvadského – pustovníka pod Inovcom.

Mimoriadne dobre reprezentovali našu obec
a náš folklór aj manželia Ján a Elena Gabrišovci,
ktorí sa prebojovali do finále tanečnej sú aže
Šaffova ostroha v Dolnom Klčove. Na tejto celo-

štátnej postupovej sú aži si vybojovali bronzové
pásmo v konkurencii 12 tanečných párov z celého Slovenska. Hovorí sa, že najväčšiu rados
má človek vtedy, ak spraví rados inému.

Festival na Myjave

Pre každého, kto žije folklórom, je Medzinárodný folklórny festival na Myjave veľkou udalosťou. Niektorí ho označujú aj sviatkom folklóru. Každoročne
poteší bohatý program všetkých návštevníkov. Okrem domácich folkl órnych
súborov účinkovali aj súbory z Číny, Peru, Srbska, Maďarska a Českej republiky.
N a 59. ročníku sa zúčastni l aj F S Rozv adžan. S nad šením sme sa p ripra vovali
na toto dôležité vystúpenie.

V sobotu o 5:45 vyrazilo 25 folkloristov vybavených dobrou náladou a s krojom na vešiaku na cestu
na Myjavu. Po príchode do amfiteátra nás čakala
skúška programu „Trenčanskú dolinú”. Mali sme

niekoko hodín na vychytanie posledných múch a zladenie siedmich folklórnych súborov. Spolu s nami
vystúpili folklórne skupiny Kubra, Selčan, Trúfalci,
DH Opatovanka, DFS Kornička a MSS Škrupinka.

Spoločenský život
Naši folkloristi rozdávali svoju dobrú náladu
a rados plným priehrštím na všetkých svojich
vystúpeniach a vačné obecenstvo to dokázalo
naplno oceni . Nezabudnutené chvíle a rados
zo svojho vystúpenia sme zažili prvýkrát na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave,
ke sme po ukončení nášho programu „Trenčanskú dolinú” spoločne s folkloristami z nášho
trenčianskeho regiónu boli odmenení dlhotrvajúcim standing ovation. Bolo vemi príjemné
počúva pochvalu od kompetentných a od vedenia festivalu na program, ktorý autorsky
pripravili Alena Meszárošová a Vladimír Mišík.
Ponúkame vám zopár postrehov priamych
účastníkov niektorých folkloristických akcií.

Vendelín Sedláček

Reprezentujú nás

Po skúške sme sa pripojili k tradičnému
sprievodu v meste. S vlajkou - ornamentníkom,
ktorú zhotovili šikovné ženy z Rozvadžanu, sme
predviedli to, čo nás teší - tance a piesne z nášho rodiska - našej obce. Naši skvelí muzikanti,
tak ako vždy, rozdávali všade naokolo dobrú
náladu. Naladili každého, kto sa prišiel pozrie
na sprievod a „Jarmek pot mijafskú vežu”.
Na záver všetci účinkujúci na malom pódiu
na námestí ukážkou svojho umenia pozývali
udí na hlavný program do amfiteátra Trnovce.
Pásmo „Trenčanskú dolinú” poukázalo v spomienkach moderátora Jozefa Ďuráčiho na bohaté hudobné, spevné a tanečné tradície. V každej obci sa zachovali v inej forme. Ženy predviedli
„urské” spevy, chlapi zasa regrútske piesne.
Tanečníci predviedli tance našich starých a prastarých rodičov, kde poukázali na rozdielne podanie v každej obci. FS Rozvadžan mal tú čes
ukáza , ako vyzerala zábava v našej obci. Naši
tanečníci zatancovali lašung, čardáš a „sellácku”.
Záver trenčianskeho pásma patril tradičným
„veselárskym” piesňam, kde každý súbor mal svoju
čas . Bolo to naozaj krásnou bodkou na záver,
ktorú diváci ocenili úžasným potleskom. S úsmevom
a vekým nadšením sme odchádzali z javiska.
Pre každého z nás sa účinkovanie na MFF na Myjave
zapísalo do pamäte ako neskutočný, ba priam vekolepý zážitok, na ktorý budeme vemi dlho spomína .
Zuzana Bučková
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P rvú júlovú sobotu nap lánoval FS Rozva džan 8. ročník turis tického pochodu
n a I n o v e c k ú c h a t u a k j a s k y n i F e r ka R o z v a d s k é h o – p u s t o v n í k a p o d I n o v c o m .

Obavy z horúčavy sa rozplynuli, ke večer
a v noci ticho popršalo a ráno vyšlo slniečko. Autobusom sme sa presunuli do Selca a odtia tí
odvážnejší pešo. Pri chate sme sa zvítali s tými
motorizovanými prípadne bicyklistami (spolu 25
turistov vrátane detí) a spoločne sme prešli k pamätnej tabuli pustovníka Ferka Rozvadského –
potomka starej zemianskej rodiny z Rozvádz.
Modlitbou a spevom sme mu vzdali úctu, položili
kvety a priblížili sme si históriu jeho života.
Pri nealekom ohnisku sme sa utáborili, založili ohník a opiekli sme si prinesené slaninky,
klobásky a špekáčiky. Na chate sme sa občerstvili
nejakými tekutinami a v poobedňajších hodinách
sme si spevom a rôznymi historkami krátili cestu
dole kopcom. Konali sa aj občasné malé prestávky,
lebo sme sa chceli pokocha výhadom na okolie,
odfotografova sa a vyprázdni z batohov, čo v nich
ešte zostalo. Unavení, ale spokojní, sme sa vrátili
domov s tým, že výstup sa vydaril na výbornú.
Priali by sme si, aby sa nabudúce pridali k nám aj
alší obyvatelia, priaznivci turistiky.
Mária Sedláčková

Pochod Stankovským chotárom

V sobotu 19. 5. 2018 sa usk utočnil ďal ší roční k pochodu S tankov ským

chotárom. Účastníci pochodu sa už tradične stretli o 09:00 hodine pri bytovke
v Sedličnej, kde býva starosta obce, pán Markech. Ten zahájil pochod chotárom
so želaním pekného počasia a štamperlíkom dobrej domácej.

Potešujúce je, že po predchádzajúcich ročníkoch pochodu, kedy nás bývalo len okolo 10 - 12 osôb,
dostáva sa pochod chotárom už do povedomia
občanov a tento ročník absolvovalo už viac ako tridsa
udí. Za dobrého počasia v dobrej nálade a v družnej
debate cesta pekne ubiehala. Po vyše 3 - hodinovej

túre sa účastníci pochodu zastavili na chate u Dušana Dutka, ktorý to celé každý rok organizuje.
Mohli si oddýchnu , opiec čo si priniesli v batohoch, ale čakalo ich tam aj pohostenie, ktoré
pripravila TJ SOKOL v spolupráci s Obecným
úradom. Nealko nápoje ale aj pivko padlo vhod.

Tip na výlet

Zaujalo nás

Príjemným prekvapením pre účastníkov
pochodu bolo privítanie hudobnou skupinou
Sokolka (štyri harmoniky, ozembuch) so spevom Danky Hrušovskej. Nálada bola vynikajúca
a tak nečudo, že sa posedenie po pochode
končilo až okolo 19:00 hodiny. Všetci, čo sa
zúčastnili pochodu, sa tešia na alší ročník. Už
teraz v ročnom predstihu pozývame aj ostatných občanov našej obce. Takže o rok, všetci
priatelia turistiky - nazdar!

Pavol Múdry
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V druhej polovici 17. storočia patrilo naše územie do Rakúsko - Uhorska, kde

vládli neobmedzene Habsburgovci. S ich neznesiteľnou tyraniou bol nespokojný

nielen ľud, ale aj uhorská šľachta. Dochádzalo k častým stavovským povstaniam
a jedným z nich bolo aj povstanie Františka Rákociho II. V tomto článku sa nech-

cem venovať celému jeho povstaniu. To by bolo veľmi dlhé. Iba rozhodujúcej
bitke pri Hámroch a súvislostiam s dedinami, z ktorých neskôr vznikla naša obec.

Rok 1708 bol zlomovým rokom Rákociho
povstania. V tomto roku sa odohrala neš astná
bitka pri Hámroch. Bolo to bojové stretnutie
armád Františka II. Rákociho s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera 3. augusta 1708. Išlo o najväčšiu ozbrojenú
konfrontáciu medzi Kurucmi a Labancami.
Rákoci mal v úmysle doby Trenčín. Hlavné
heslo kurucov bolo „Za slobodu”. Chceli osamostatni Uhorsko z Rakúsko – Uhorskej monarchie. Kuruci sa presúvali od Pieš an cez Beckov
smerom k Trenčínu. S jednodenným odstupom
ich prenasledovala cisárska armáda. Stred bojovej zostavy, ktorému poda tradície velil Rákoci,
krylo nemecké jazdectvo, nemeckí a poskí karabinieri, teda elitné dvorské oddiely. Na pravom
krídle stálo ahké jazdectvo, čas pechoty pod velením generála Pekryho. avé krídlo viedol Berčéni.
V tomto rozložení prichádzali kuruci na miesto bojiska. Pekry ako predvoj a Berčéni ako zadný voj.
Berčéni predvídavo zanechal pri Rozvadzoch
niekoko stočlennú skupinu vedenú Urbanom
Czelderom, aby strážila prístupovú cestu k Trenčínu a včas oznámila príchod cisárskych síl. Popoludní dorazila kurucká armáda k Vekým Bierovciam a rozložila sa pri Váhu. Asi o deviatej večer
kuruci zaujali pozície v priestore medzi Sedličnou
a Soblahovom. Túto oblas vybral Rákoci na táborenie svojich jednotiek. Vtedy ešte netušil k akej
tragédii tu zajtra dôjde. avé krídlo kurucov bolo
na vŕšku nad súčasným futbalovým ihriskom v Trenčianskej Turnej. Bojová línia sa odtia tiahla smerom na Hámre po trase terajšej cesty 1. triedy.
V Nádalkoch pri Oravcoch prekročila potok a pokračovala smerom na Soblahov. Skončila na vŕšku
Pilcové. Sedmohradský šachtic Pekry so svojim
jazdeckým oddielom mal stanovište v Borinke
pri bývalom ovocnom sade. Hlavný velite František Rákoci si rozložil hlavný stan na konci
jabloňovej aleje, ktorá sa ahá od terajšej benzínovej pumpy pri Hámroch. Celá bojová línia
kurucov bola dlhá asi 3 km.

Heister nasledoval Rákociho zrýchleným pochodom. Predsunuté oddiely jeho predvoja narazili
3. augusta na úsvite pri Rozvadzoch na Czelderových kurucov. Tí začali pabu a tým upozornili
Rákociho tábor na blížiace sa nebezpečenstvo.
Umožnili mu tak včasné zoradenie bojových línií.
Krátko po šiestej ráno sa od druhej cisárskej kolóny
oddelila skupina dragúnov, ktorí zosadli z koní.
Východne od Sedličnej prešli popod Inovček a zozadu
postúpili smerom k terajšiemu turňanskému družstvu.
Odtia vypálili niekoko sálv na kuruckú pechotu
na avom krídle. Tento útok však priniesol iba obmedzené výsledky. Zrejme išlo o klamný útok s cieom
získa informácie nielen o počte a štruktúre síl
protivníka, ale tiež o charaktere miestnej krajiny.
Po ukončení tejto úlohy sa cisárski vojaci stiahli
k Sedličnej a pripojili k svojim. Heisterovo vojsko
bolo na poliach za Sedličnou sformované do bojovej
línie, z nej prešlo do pochodovej, obišlo Trenč.
Turnú a Belú a vydalo sa smerom k Trenčínu.
Heister totiž pravdepodobne zistil, že frontálny
úder na nepriatea nemá vo zvlnenom teréne
s potokmi a výmomi šancu na úspech.
Z pohadu kurucov sa pohyb cisárskych oddielov
črtal ako snaha ich hlavného velitea vyhnú sa
priamemu boju a odpochodova smerom k Trenčínu. V mylnom presvedčení, že labanci ustupujú,
Rákoci okolo siedmej ráno nariadil Pekryho dragúnom a husárom na pravom krídle zača útok
a vpadnú do tyla zdanlivo ustupujúcich cisárskych
oddielov. Napriek tomu, že mali kuruci lepšie
postavenie, opä sa prejavil nedostatok schopností kuruckých veliteov. Zmätky narobil velite
jazdectva gróf Laurinc Pekry. Najprv zaviedol
jazdu do zlého postavenia a po upozornení, že
urobil chybu, rozkaz odvolal. Tým spôsobil iba
zmätok v radoch svojich jednotiek. Skúsený
velite cisárskej jazdy Pálffy situáciu využil a kurucké jazdectvo rozprášil. Útek jazdy zapôsobil
aj na kuruckú pechotu, ktorá začala ustupova .
Situáciu chcel zachráni sám Rákoci, no spadol
z koňa a upadol do bezvedomia. Zachránila ho jeho

Historická udalosť
telesná stráž. Na bojisku to ale vyzeralo, že Rákoci
je mŕtvy a to bola konečná rana pre jeho armádu.
Pod Trenčínom bola zničená najlepšia Rákociho
armáda. Celá bitka netrvala ani dve hodiny. Z kurucov,
ktorí ušli do lesov sa stávali zbojníci. Kronika spomína,
že i slávny zbojník Juraj Jánošík z Terchovej sa zúčastnil tohto boja. No on bol zajatý a väznený v Bytči.
Ďalším, ktorý sa dal po bitke na zboj bol kurucký
kaprál Stano, ktorý sa ukrýval v našich lesoch v jaskyni
pod výraznou skalou, ktorá sa doteraz nazýva Stanova
skala. Počas boja vyhorela celá obec Hámre a časti
obcí Trenčianska Turná a Mníchova Lehota. Na mieste
bitky pri Hámroch bol v roku 1983 osadený pamätník.
V roku 2015 boli v okolí pamätníka osadené informačné tabule popisujúce priebeh bitky.
Pri Hámroch bola porazená najkvalitnejšia
kurucká armáda, ktorej Rákoci venoval značnú
pozornos i ekonomické zdroje. V tejto bitke padlo
okolo 3 000 až 3 500 kuruckých vojakov, asi 600 bolo
zajatých (z toho 25 dôstojníkov). Spolu s neznámym
počtom dezertérov celkové straty povstalcov dosiahli cca 21 až 27%. Heister stratil okolo 200 mužov,
čo predstavovalo 2,3% -nú stratu. Rákoci prišiel
o celé svoje delostrelectvo. Ale čo bolo najhoršie,
celé kurucké pluky boli rozprášené a už nikdy sa
pod Rákocziho zástavou nestretli. Porážka Rákociho
pri Hámroch mala negatívny dopad na morálku
jeho podporovateov z radov uhorskej šachty
i poddaných. Bitka pri Hámroch tak v zásadnej miere
prispela k rýchlemu úpadku kuruckého hnutia,
ktoré zavŕšila kapitulácia na Majténskom poli
pri Satmári (dnes Satu Mare v Rumunsku) v r. 1711.
Dňa 1. mája 1711 zložilo na Majténskom poli 12 tisíc
kurucov zbrane symbolickým odovzdaním 147 kuruckých zástav a prisahalo vernos cisárovi. Ešte
v ten istý mesiac ratifikovali Satumarský mier.
Satumarský mier ukončil éru šachtických povstaní v Uhorsku. Rákoci ako vodca povstania zostal
nezmieriteným nepriateom Viedne. Nakoniec
vodca najväčšieho povstania dožíval svoj život
vo vyhnanstve v meste Rodostvo na pobreží Marmarského mora. Po smrti bol pochovaný v Istanbule
a v roku 1906 boli jeho pozostatky prevezené
do Košíc, kde sú uložené v dóme sv. Alžbety.
Štefan Šmatlák

Použitá literatúra: Miroslav Kováč: Stavovské povstania 17. a 18. storočia na Slovensku, Peter Chrastina:
Krajina v bitke - bitka v krajine: Vojenské a historickogeografické aspekty bitky pri Hámroch
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Šikovné ruky

Košikárstvo je pletenie, prípadne aj predaj predmetov z prútia, z koreňov

drevín, z lubov, z kukuričného šúpolia i zo slamy (prírodných pletív). V minulosti
b o l a n a j vi a c r o z š í r e n á v ý r o b a k o š o v z p r ú t i a , d o l o ž e n á n a ú z e m í S l o v e n s k a

z raného stredoveku a nepochybne známa aj v storočiach predtým. Z výroby
na vlastnú potrebu sa košikárstvo stalo domáckou výrobou, no remeslom bolo

ojedinele: jediný košikársky cech je známy z Pukanca (vznikol v 17.storočí).

Pletenie košov bolo aj v nasledujúcich storočiach všeobecne rozšírené. Koše
b ol i d o 20. storočia súčasťou vy baveni a každého r oľníckeho hosp odárstva.
Používali ich remeselníci, obchodníci, aj v mestských domácnostiach.

Košikárstvo sa rozvinulo najmä na prelome
19. a 20. storočia. Na Slovensku vtedy bolo asi
270 kvalifikovaných a vyše 1 000 domáckych
košikárov. Koše sa predávali na trhoch,
jarmokoch, podomovým obchodom a cez priekupníkov. V 50. rokoch 20. storočia bolo košikárstvo ako živnos nahradené výrobou pre ÚUV
a výrobné družstvá. Patrónom košikárov bol sv.
Anton Pustovník, ktorý žil na prelome 3. a 4.
storočia.
Aj naša obec sa môže pochváli mladým
mužom, ktorý sa už šiesty rok venuje modernému spôsobu pletenia úžitkových predmetov.
Ako som už naznačila, modernému preto,
že na pletenie nepoužíva prútie, ale prírodný
materiál s názvom „pedig”, ktorý je dovážaný
z trópov juhovýchodnej Ázie. Je to vnútorná
čas stonky ratanovej liany Calamus rotang
alebo ratanu. Táto liana má stonku hrubú iba
pár centimetrov a dlhú až 100 metrov. Drevo
má vemi svetlú farbu podobnú lipovému drevu.
Používa sa na výrobu nábytku, košíkov, bičov
a hudobných nástrojov.
Milí čitatelia, s potešením vám predstavujem
pokračovatea tradičného remesla „košikárov”
- Pavla Kurtiša, ktorý sa k pleteniu dostal poda
jeho slov „náhodou” počas jednej z návštev u jeho svokry, ktorá práve plietla z pedigu. Nebola
však v rodine prvou, priúčala sa pri jej otcovi,
ku ktorému chodí Pavol po rady doposia. Ke
odpovedala na Pakove základné otázky o tom,

čo práve robí, či je to ažké, či by to aj on zvládol, zvedavos prerástla k činu. Pokus vyšiel
a na svete bol jeho prvý košík do necelých
dvoch hodín. A tak sa to začalo... Jeho relax
pri tvorivej činnosti najmä v zimnom období,
a ke ho pohltí „nadšenie plies ” aj kedykovek
v priebehu roka.
Na moju alšiu otázku, ako vzniká ten ktorý výrobok, dostávam takúto odpove:
„Mám k dispozícii vyrobené dno, na ktoré založím osnovy, ktoré sa opletajú do požadovanej
výšky. Nakoniec sa na vrch urobí tzv. uzávierka.
Poda želania upravím farbu výrobku lakom.”
Keže moja zvedavos rastie, dozvedám sa
alej, že doteraz uplietol približne štyridsa
predmetov a to podnosy, kvetináče, košíky.

Venuje sa prevažne výrobe drobných vecí, pričom
mi s nadšením opisuje, že videl na výstave upletený aj vlak, dokonca autíčko väčších rozmerov.
Pýtam sa, odkia má takú zručnos , a ke
počujem odpove, iba sa usmievam, keže
vyučený krajčír, v súčasnosti pracujúci so stavebným materiálom, musí ma „vycibrený zmysel”
pre estetiku a cit v rukách.
Ja sama sa pýšim podnosom od Paka. Nie
je to iba obyčajná „tácka” na prenos šálok
kávy, ale predmet, ktorý má v sebe zakódovaný
kus citu, umu, lásky k tradícii, skromnosti
obyčajného človeka. Ja sama som o ňu nežiadala, dostala som ju „len tak”, čo jej pridáva
na hodnote.
Pakovi prajem, aby mu sv. Anton Pustovník
pomáhal pri tvorbe, z ktorej má poda jeho slov
najväčšiu rados vtedy, ke vidí, že potešil svojím výtvorom iného človeka. Želám mu vea podarených kúskov, trpezlivosti a odkazujem mu pokračuj a odovzdávaj skúsenosti alej, ak sa
nájde záujemca o takúto tvorbu.
Ve o tom to je, rozdáva rados okolo seba.
Nezištne, tak naozaj!
Veronika Kováčiková
Zdroj: wikipedie.cz,

http://survivor.sk/kosikarstvo o minulosti a vŕbovom prútí/
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K z l e p š e n i u a k o s t i p o v r c h o v ý ch v ô d s a v p r e d c h á d z a j ú c i ch r o k o c h

rozširovala kanal izačná sieť v obciach ako i reali zovala rekonštrukcia ČOV.

P rocesy čistenia odp adov ých v ôd sú pre mnohých neznáme. Nakoľko sa jedn a l o o r o z s i a h l e j š i e i n v e s t í c i e , k t o r é t i e ž o v p l y v ň u j ú k v a l i t u ž i v o ta v o b ci ,

p ožiadali sme o rozhovor zástupcu TVK (Trenčianske vodárne a kanal izácie)
I n g . P e tr a H a b á n k a .

Nová ČOV je vybudovaná na pomerne
veľkej ploche. Aké boli kapacitné možnosti pôvodnej a aké sú kapacitné limity
súčasnej ČOV?
„Rekonštruovaná ČOV je postavená v areáli
pôvodnej ČOV, ale s iným využitím pozemku
pre jednotlivé objekty čistenia a nádrže. Deklarovaná projektovaná kapacita pôvodnej ČOV
bola 3 100 EO (ekvivalentných obyvateov), ale
reálna kapacita len si 2600 EO, čo znamenalo,
že ČOV bola neustále pre ažovaná. Rekonštruovaná ČOV má projektovanú kapacitu 10 000 EO,
takže jej kapacita je v súčasnosti aj výhadovo
dostatočná.”
Aké technologické procesy zneškodňovania odpadových vôd sú na uvedenej ČOV?
„Rekonštruovaná ČOV je mechanicko biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov (dusík
a fosfor) a aeróbnou stabilizáciou kalu. Znamená to, že v mechanickom stupni sa z odpadovej vody odstránia mechanické nečistoty,
postupne sa teda zachytia zhrabky na hrabliciach, cez ktoré neprejdú nečistoty väčšie ako
6 mm, alej piesok, ktorý sa usadí v lapači
piesku, a tuky sa odstránia v lapači tukov. Po týchto krokoch je odpadová voda mechanicky
predčistená a pokračuje na druhý stupeň čistenia, ktorým je biologické čistenie. V ňom sa
pomocou aktivovaného kalu, čo je zmes mikroorganizmov, hlavne rôznych kmeňov baktérií,
odstraňuje rozpustené organické znečistenie
a nutrienty (dusík a fosfor), ktoré vo vodných
tokoch spôsobujú nadmerný rast rias a siníc

– eutrofizáciu. Nakoniec sa vyčistená voda
od aktivovaného kalu oddelí a putuje do recipientu – rieky Váh.”
Ako je zabezpečená kvalita vyčistenej
vody do Váhu?
„Procesy na rekonštruovanej ČOV sú automatizované, je priebežne meraných množstvo
parametrov, na základe ktorých sa upravuje
proces čistenia, napríklad množstvo dodávaného vzduchu do nádrží biologického čistenia,
alebo dávkovanie koagulantu. Periodicky vykonávame odbery vzoriek odpadovej vody z prítoku
do ČOV, aj vyčistenej odpadovej vody a pravidelne v nich laboratórne stanovujeme koncentrácie rôznych ukazovateov znečistenia. Kvalita
vyčistenej odpadovej vody je posudzovaná viacerými ukazovatemi. Účinnos čistenia pri jednotlivých ukazovateoch je pomerne vysoká.
Chemická spotreba kyslíka na 96,71%, biologická spotreba kyslíka za pä dní 99,16 %, koncentrácia nerozpustených látok 95,11%,
koncentrácia amoniakálneho dusíka 99,40%.”
Vedľajším produktom čistenia odpadových vôd je kal. Aké množstvo sa ho
ročne vyprodukuje a ako sa v súčasnosti
ďalej využíva?
„Na ČOV Trenčianske Stankovce v minulom
roku vzniklo 550 t kalu o sušine cca 20 %. Tento
kal sa využíva v bioplynovej stanici Veké
Bierovce na výrobu bioplynu a následne elektrickej energie.”
Náklady na čistenie odpadových vôd sú
pravdepodobne vyššie ako náklady na ob-

Poznávame
starávanie pitnej vody. Koľko užívateľov
vodovodnej siete je v obci pripojených
na kanalizáciu? Existujú výnimky, na základe ktorých sa občan nemusí pripoji
na kanalizáciu?
„Náklady na čistenie odpadových vôd sú
naozaj vemi vysoké, zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, údržbu a opravy strojnotechnologického zariadenia ČOV, náklady na likvidáciu
kalu vznikajúceho pri čistení odpadových vôd,
chemikálie, vykonávanie analýz a mnoho iných.
Čo sa týka pripájania na verejnú kanalizáciu, tak vlastník stavby alebo vlastník pozemku
je povinný sa pripoji na verejnú kanalizáciu
a uzatvori zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa
stavba alebo pozemok nachádza, je verejná
kanalizácia zriadená, a ak je to technicky možné
a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.
V súčasnosti je na verejnú kanalizáciu pripojených
asi 75% obyvateov Trenčianskych Stankoviec.”
Kanalizačná sie sa pravidelne kontroluje. Vyskytli sa nejaké vážnejšie problémy?
„Práve v rámci rekonštrukcie ČOV Trenčianske Stankovce sa realizovala aj významná
zmena na kanalizačnej sieti, a to zrušenie
prečerpávacej stanice odpadových vôd v časti
Rozvadze. Čerpadlá boli vymontované a výtlačné potrubie priemeru 150 mm nahradené
gravitačným kanalizačným privádzačom priemeru 500 mm, ktorý vedie až na ČOV, do už priamo v areáli zrealizovanej vstupnej čerpacej
stanice. Problémom však zostávajú dažové
vody. Kanalizácia, čerpacie stanice a ani ČOV
nie sú navrhnuté na množstvo vôd, ktoré pochádzajú z dažov. Niektorí obyvatelia však aj
napriek zákazu pripájajú do splaškovej kanalizácie dažové zvody zo striech čím vy ažujú kapacitu kanalizácie a čerpacích staníc. Následne
hrozí vytopenie nehnuteností. Obyvatelia si
neuvedomujú, že za takéto konanie môžu by
pokutovaní. V období bez daža nám zase veké
problémy spôsobujú najmä vlhčené utierky,
ktoré sa cez kanalizačný systém dostávajú do čerpacích staníc, kde nám upchávajú čerpadlá.”
V rámci rôznych projektov ako napr.
deň vody, neuvažujete o dni otvorených
dverí na uvedenej ČOV pre občanov, žiakov ZŠ Trenčianske Stankovce?
„V rámci dňa vody aj v iných termínoch
umožňujeme exkurzie na iných našich ČOV
(ČOV Trenčín pravý breh, ČOV Trenčín avý
breh), ale po vzájomnej dohode nie je problém
umožni exkurzie aj na ČOV Trenčianske
Stankovce.
Oslovili sme i pána Sláva ahkého, pracujúceho v danom areáli už 18 rokov. Na otázku,
aby porovnal pôvodnú a súčasnú čističku
odpovedal vemi stručne. Pokia sa týka technických parametrov, starú čističku by som
prirovnal k vozidlu trabant a novú k vozidlu
mercedes. Stará čistička mala prítok
odpadových vôd mesačne priemerne 500 m³,
nová má priemerný mesačný prítok 30 000 m³.”
Jozef Kadák
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V prvých prázdninových dňoch sa v Prahe uskutočnil 16. Všesokolský slet 2018 v areáli Eden Arény v Prahe - Vršoviciach. 1. až 6. júla
2018 sa na plochách „slávistického” areálu konali hromadné telovýchovné cvičenia, ktoré po s poločných skupino vých tréningo ch vyvrcholili dvoma vystúpeniami n a hlavnej ploche. Tie prenášala Če ská
televízia priamym prenosom tisíckam ľudí pri televízoroch.

Účastníkmi tejto udalosti boli aj zástupcovia
- cvičenky z našej obce. Vedúcou celej akcie
bola Zuzana Najmanová, ktorá sa s nami podelila o zážitky a prinášame ich na stránkach novín.
Pani Zuzana nám najskôr vysvetlila pôvod myšlienky: „Možno máte ešte v pamäti (hlavne tí
starší) Spartakiády, ktoré sa od roku 1950 konali
v Prahe. Vtedajší politickí predstavitelia zobrali
prapôvodnú myšlienku hromadných telovýchovných vystúpení od Sokola (tzv. zletov), teda
zámer spoločne sa hýba , no dosadili do pohybu ešte oslavu socializmu.”
Po nežnej revolúcii, ke totalitný socialistický
režim padol, zanikli i spartakiády. No nadšenci
spoločných cvičení a pohybu sa nestratili. Pohyb
je proste mimo akýchkovek ideológií.
„A tak organizácia Sokol postupne začala
znova pracova so svojimi nadšencami. Mimo-

chodom, bola trikrát rôznymi režimami zrušená
a trikrát opä obnovená. Pred 25-timi rokmi
vznikla v obci Trenčianske Stankovce Telovýchovná Jednota Sokol, respektíve nadšenci
v Trenčianskych Stankovciach sa k myšlienkam
Sokolu
pridali
vaka
sestre
ubke
Naovičovej,” hovorí Zuzana Najmanová. Aktuálne existuje na Slovensku Sokolská Únia
Slovensko, ktorej sú stankovskí nadšenci
súčas ou.
Všesokolské zlety sa konajú každý rok. Takto
veké raz za šes rokov. Naše „sokolky” sa však
zúčastňujú rôznych iných hromadných vystúpení po celom svete každý rok. S prípravou
na zlet začali stankovské cvičenky v roku 2016.
Da do hromady potrebnú skupinu – zostavu
bolo na Zuzane Najmanovej. Podujala sa na to,
pretože už mala nejaké skúsenosti z minulých

Futbalisti, príďte medzi nás!
Rodičom i chlapcom, ktorí majú radi šport oznamujeme, že po 1. auguste
2018 sa začína nová futbalová sezóna tréningami na miestnom ihrisku. Všetci,
ktorí sa chcú zúčastniť tréningov futbalovej prípravky sú vítaní.

Aj v tejto sezóne bude prípravka (chlapci 1.
až 4. ročníka ZŠ) súčas ou sú ažných stretnutí
organizovaných ObFZ Trenčín.
Takže, všetci, čo máte záujem o tréning
a pohyb chlapcov na futbalovom ihrisku,
čakáme vás na Oddychovom centre v Rozvadzoch. Záujem je najmä o chlapcov 1. až 4.
ročníka základnej školy. Tréningy budú býva

v popoludňajších hodinách. O bližšie informácie
môžete požiada trénerov žiakov pána Tomáša
Navrátila a Miloslava Hrbasa alebo zástupcu
výboru OŠK pre mládež Radovana Sivu. Oni,
spolu s alšími trénermi, sa budú venova
chlapcom na tréningoch.
Chlapci, príte medzi nás! Ak chcete zaži
rados z hry a ví azstiev, čakáme vás.

Chválime
podujatí: „Našla som dvanás obetavých žien,
ja som bola ako náhradníčka – predcvičovateka. Bolo potrebné skladbu nacviči najskôr
doma, potom bolo pár celoslovenských nácvikov
a nakoniec sa zocvičovalo s českými skupinami,
až z toho vzniklo nádherné skoro 13-minútové
cvičenie pred zrakmi tisícov divákov.”
Hlavnou autorkou skladby, teda zostavou cvičenia – choreografiou, bola sestra Milka Fialová.
Hudobný „podmaz” sa pri skladbe - cvičení
našich žien skladal z troch piesní (od Karla
Gotta, Karla Černocha a No Name). A poda
slov cvičeniek: „Najmä tretí oddiel pri hudbe
No Name bol naozaj výnimočný a emocionálny!”
V Prahe sa stretlo približne 15000 cvičencov.
Naše cvičenky tam boli na vlastné náklady za
pomoci niektorých sponzorov. Bývalo sa po telocvičniach, internátoch, ale aj hoteloch. Najstaršou účastníčkou zletu bola 79-ročná cvičenka
zo Slovenska. Obe hlavné podujatia videlo na štadióne Eden cca 25 - 30 tisíc divákov. Po Prahe
bolo množstvo sprievodných akcií. Všade bola
cíti nostalgia za bývalým spoločným štátom –
Československom, ktorého vznik – 100 rokov si
v tomto roku pripomíname. A celým Všesokolským sletom sa tento podtext niesol.
Pani Zuzana alej hovorí: „Toto podujatie
nám prinieslo nespočetné množstvo zážitkov,
nadšenia, hrdos , eufóriu a nové kamarátstva.
Stretli sme sa dokonca s cvičencami z Pittsburghu (USA), kde sme pred rokmi cvičili na podobnom
podujatí. Diváci tlieskali a jasali nadšením.”
Na Slovensko sa vrátili s nadšením a chcú
pokračova v cvičení minimálne raz do týždňa.
Väčšina dievčat bola zo Stankoviec, no doplnili
ich aj „cezponé”. Aj cez naše noviny sa chcú
poakova všetkým sponzorom a podporovateom.
Samy hovoria, že nemusíš by aktívny športovec, ale tá chvía, ke sa cvičí, ke je
družnos cvičiacich viac ako jedinec, je
neopakovateným zážitkom, pre ktorý aj ony
cvičia. A tak Zuzana Najmanová záverom
nadšene dodáva: „Ten pocit eufórie, hrdosti a
radosti z úspešného zvládnutia skladby nášho
13 členného tímu spolu s alšími 860 cvičencami na ploche športového štadióna v Prahe na
Edene bol jedinečný a neopísatený... A tak by
som vás chcela pozdravi sokolským heslom z
Prahy - JEDINEC JE NIC, CELEK VŠE.”
Zuzana Najmanová, Dušan Pevný
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Na potulkách svetom

Jedným z c ieľov nášh o pobytu v juhovýchodn ej Ázii bola krajina vy-

bombou. V parku mieru sme navštívili pamätník

týchto miest nenechá chladného žiadneho človeka s citlivým srdcom. V Hi-

vov postavená na pamiatku dievčatka Sagako

chádzajúceho slnka - Japonsko, hlavne mestá Hirošima a Kobe. Návšteva
rošime sme okrem prehliadky mesta navštívili múzeum dokumen tujúce

následky výbuchu atómovej bomby. Autentické artefakty - roztavený kov,
zastavené hodiny ukazujúce čas výbuchu, tieň človeka na schodoch, ktorý

prestal existovať práve v čase výbuchu, nenechali chladným ani jedného z nás.

obetiam 2. svetovej vojny – veža tisícich žeriaSasaki, ktoré malo leukémiu a pevne verilo,

že ke vyrobí 1000 papierových žeriavov –

origami, tak sa vylieči. Podarilo sa jej ich zhotovi 644, ke zomrela ako 12 ročná. Aj hirošimská prefektúra doteraz pripomína hrôzy
vojny, doteraz stojí a jej český architekt bol Ján

Leco. Na pamiatku obetí výbuchu horí v parku
večný oheň, zhasne vraj až vtedy, ke budú
všetky jadrové zbrane na svete zničené.

S našimi hostitemi v mestečku Kobe,

kde pred rokmi zúrilo silné zemetrasenie
a o život prišli tisíce udí, sme navštívili

múzeum a v rámci simulovaného zemetrasenia sme si mohli vyskúša pocity udí, ktorí to
zažili na vlastnej koži. Po chutnom obede,

kde sme zápasili s paličkami, sme zároveň
predstavovali svoje kultúry. Japonci si skúšali
naše kroje, my zasa ich kimoná, vyrábali sme

origami a spoznali sme kultúru celkom

odlišnú od tej našej. Japonci obdivovali naše

udovo - umelecké diela: výšivky, háčkované
obrusy, figúrky zo šúpolia, ale aj keramiku.

Vraveli nám: akí ste vekí a my malí ☺. Našu

krajinu sme prezentovali ako bohatú na kul-

túru, prírodné krásy i duchovný život. Japonci
pri raňajkách, obede i večeri sedia na zemi,

pri vykonávaní hygieny sa namydlia a umyjú

ešte pred vstupom do vane alebo sprchova-

cieho kúta, prezúvajú sa nielen pri príchode

domov, ale aj pred vstupom do kúpene či
WC. S rituálom prezúvania je spojená každá
návšteva múzeí či podujatia cirkevného alebo

sekulárneho charakteru, a to bez ohadu na to,
6. augusta 1945 bola Hirošima hlavným
terčom prvej atómovej misie spolu s Kokurou
a Nagasaki ako alternatívnymi ciemi. Tento deň
bol vybraný, pretože ciele boli predtým zahalené mrakmi. Ráno o 8:15, poda plánu, bola
prvá atómová bomba zhodená z lietadla a 57
sekúnd padala k predurčenému miestu explózie
vo výške asi 600 metrov nad mestom. Japonské
úrady určili, že 69 % budov bolo zničených
a alších 6-7% poškodených. Okamžite bolo
zabitých 70 000 – 80 000 udí, alších 70 000
podahlo svojim zraneniam. Viac ako 90 % doktorov a 93 % zdravotných sestričiek v Hirošime
bolo zabitých alebo zranených – väčšina žila
v centrálnej oblasti, ktorá utrpela najväčšie
škody.

Aj ke USA zhadzovalo zo vzduchu letáky
na upozornenie civilistov v 12 rôznych japonských mestách, obyvatelia Hirošimy nedostali
žiadne oznámenie o atómovej bombe. 8. augusta 1945 americké noviny oznámili, že
vysielanie tokijského rádia popísalo skazu v Hirošime takto: „Prakticky všetky žijúce stvore-

nia, udia a zvieratá boli doslova spálení zaživa.”
Hirošima mala v dobe bombardovania priemyselný a vojenský význam. Mnoho vojenských
táborov bolo umiestnených blízko mesta.
Z menšej časti slúžila ako prekladisko a útočisko
japonskej armády. Bola jedným z niekokých
miest, ktoré zámerne nebolo bombardované,
aby sa na pôvodnom nedotknutom prostredí
najlepšie meralo poškodenie spôsobené atómovou

či sa na ňom zúčastnilo sto alebo tisíc osôb.

Uloži si svoju obuv tak, aby ste ju v tej záplave iných topánok našli, je naozaj výzva.

Čo bolo tiež zaujímavé, boli vodiči dopravných prostriedkov: milí, nikam sa nepo-

náhali, netrúbili, ke bola kolóna, pokojne

čakali a rozdávali úsmevy na všetky strany.

Cesta do Ázie splnila naše očakávania.

Snívali sme o Ázii od čias navštevovania Zá-

kladnej školy v Trenčianskych Stankovciach.

Obaja sme mali š astie na super pána učitea

zemepisu pána Majerčíka. O Slovensku a ostatných krajinách sveta rozprával múdro,
s láskou, nadšením, ako by ich sám všetky

precestoval. Na konci každej hodiny nám pridal dajakú tú „pikošku” o danej krajine, čo

nás zaujímalo najviac.
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