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Slnko, zažni sa !!!

Slnko, prosím, zažni, rozsvie sa,
rozdaj svojimi lúčmi teplo, rozžiar
oči všetkým uom bez rozdielu
veku. Zdvihni náladu v týchto
ne ahkých časoch...
Chodíme po uliciach a vidíme
ustarostené tváre, prehĺbené
vrásky, oči plné obáv za rôznymi
rúškami.
Tri mesiace nás všetkých dookola masírovali pred vo bami.
Všetkým možným. Teraz už nieko ko týždňov s koronavírusom.
Vo by dokázali rozháda rodiny,
kamarátov, kolegov. Občas sme si
hrýzli do pier, len aby sme nevyhŕkli
zo seba niečo... Lebo máme iný
názor. A to sa neodpúša. Tak už
niekto vyhral. Nech vládne...
Koronavírus nás však všetkých
hodil niekam úplne inam. Bezradnos. Obavy. Strach. Už nejde o názor.
Depresia, ktorá je zasiata do spoločenstva udí, informačné tlaky,
ktoré nás tlačia k „zemi” sú už takmer neúnosné. Toto sme si naozaj
zaslúžili...?
A pri tom sa tak radi smejeme,
združujeme, bratáme. Sme udia.
Tak už sa, slnko, rozsvie naplno.
Napni svoje sily. Naozaj nám rozžiar
oči. Povzbu svojimi lúčmi telo aj
ducha! Prines jar, leto! Prines
úsmev!!!
Potrebujeme to!
Dušan Pevný

Trenčianske Stankovce

hlas.stankovce@gmail.com

Koronavírus v Číne - žijem tam

V súvislosti s používaním mobilných zariadení je dôležitá otázka súkromia

a bezpečnosti. Centrálna vláda v Číne sa snaží monitorovať takmer každého

a robí všetko pre to, aby im niečo neuniklo a mali všetko pod kontrolou.

Na jednej strane ide o stratu súkromia jednotlivca, na druhej strane môže

mať tento prístup pozitíva.

Tie sa prejavili v súvislosti s novým vírusom

COVID-19, kde vláda zasielaním a prijímaním
informácií dokázala zasiahnu takmer celé oby-

vate stvo a koordinova situáciu. Zariadenia a so-

sa na pracoviskách teploty (pri vstupe a východe z fabrík, minimálne 2 krát za deň) a každý deň prebiehali dezinfekčné úkony.

Školy sa zatvorili a študenti v „kampusoch”

ciálne siete zaplavili oznámenia o tom, ako sa

ostali izolovaní, mohli vychádza iba v prípade,

gienické odporúčania a striktné výzvy na dodr-

na výučbu a momentálne prebieha vyučovanie

správa, vyjadrenia vládnych predstavite ov, hy-

žiavanie všetkých nariadení pod hrozbou trestu.

Číňania sú hrdý národ a vedia sa zomknú a by
ve mi disciplinovaní. Dodržiavali zákaz vychá-

že si chceli ís nakúpi. Vznikli aplikácie

pomocou on-line kurzov. Dopočul som sa aj
o aplikáciách, ktoré dokážu upozorni na člo-

veka v okolí, ktorý má podozrenie na vírus,

dzania, nosili rúška a dezinfikovali pod a naria-

alebo o prilbách pre policajtov, ktoré na krátku

ke sa milióny obyvate ov presúvali domov

šenou teplotou.

chybne prispelo k rozšíreniu nákazy.

a aktuálne sa počet nakazených ve mi spoma-

dení. Vírusová infekcia prepukla počas obdobia,
na oslavy nového čínskeho roku, čo nepoNa druhej strane ekonomika získala jeden

mesiac

„náskok”

(výroba

počas

nového

čínskeho roku tak či tak nefunguje) a väčšina
drastických opatrení prebehla od polovice

januára do konca februára 2020. Začiatkom

marca sa udia začali vraca za prísnych hy-

gienických opatrení do práce. udia s typom

kancelárskej práce mohli pracova z domu.

vzdialenos upozornia policajta na osobu so zvý-

Život v Číne sa pomaly dostáva do normálu

lil. Zdá sa, že Čína sa dostala z najhoršieho, no

teraz sú ve ké výzvy pred inými krajinami v Eu-

rópe, na Strednom východe alebo v Amerike.

Vzh adom na rozsah a počet udí by sme si

mohli zobra z Číny príklad, chráni seba aj
blízkych, hlavne udí v dôchodkovom veku, dodr-

žiava základné hygienické pravidlá, dobre si
umýva ruky, by disciplinovaný a nepodceňo-

Výrobné fabriky potrebovali súhlas od miest-

va situáciu. Pokia je to možné, osta doma a vy-

zamestnancov, ktorí postupne pribúdali, merali

uboš Cingálek

nych úradov, mohli prija iba určitý počet

hýba sa miestam s väčšou koncentráciou udí.
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Zaujalo nás

Dňa 2. marca 2020, teda niečo viac ako rok od uzavretia budovy Oddychového centra v Rozvadzoch po bývalom nájom-

covi, schválili poslanci našej obce uznesením Obecného zastupiteľstva prenájom tohto objektu novému nájomcovi.

Ako sme spomínali, budova bola uzavretá
už viac ako rok, od januára 2019. Po odchode
bývalého nájomcu, si vyžadovala nemalé prevádzkové náklady z rozpočtu obce. Obec v záujme vyrieši a prenaja budovu zorganizovala
dve verejné súaže, do ktorých sa nik neprihlásil.
Po druhej zmarenej verejno-obchodnej súaži sa ohlásili v septembri minulého roku vedeniu obce nieko kí záujemcovia a začali sa
prvé jednania o budúcom využití objektu. K riešeniu tohto faktu bola pri Obecnom zastupite stve zriadená komisia z poslancov, ktorí spolu
so starostom posudzovali jednotlivé ponuky
a rokovali so záujemcami.
Aby budova mohla slúži svojmu účelu,
budú potrebné značné investície do jej rekon-

štrukcie (sociálne zariadenia na izbách, kuchyňa,
reštaurácia, izby a podobne), preto hlavným
cie om vedenia obce bolo nájs spoločnos, partnera, ktorý je ochotný investova finančné prostriedky
do budovy a zariadenia na jej riadnu prevádzku.
V záverečnej fáze príprav a pohovorov
starosta a Obecné zastupite stvo akceptovali
ponuku o prenájom budovy od spoločnosti LyJana s.r.o., so sídlom v Mníchovej Lehote.
Spoločnos LyJana a obec zmluvne dohodli navzájom 10 ročný kontrakt, ktorým sa zaviazal nájomca investova v prvých troch rokoch
finančné prostriedky do rekonštrukcie objektu,
za čo mu bola poskytnutá z ava na nájomnom
za prvých pä rokov nájmu (viac sa dočítate
na webovom portáli obce).

Zmena územného plánu

Po viac ako dvojročnom úsilí kompetentných pracovníkov a vedenia obce
sa dňa 12. marca 2020 podarilo schváliť Obecným zastupiteľstvom uznesenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce.

Naša redakcia oslovila za všetkých občanov
konate ky spoločnosti LyJana, pani Lýdiu Ambrozayovú a pani Janu Haškovú, tu sú ich
odpovede:
„Priestor budovy sa v súčasnej dobe snažíme zrekonštruova, opravi, zve adi. Práce tu
je požehnane! Ak sa všetko podarí, chceli by
sme otvori už počas Ve kej noci (10. 4. 2020).
Ale rozhodnutie záleží aj od príslušných inštitúcií, či nám prevádzku schvália. Ak sa to nepodarí stihnú, určite vás oboznámime s konkrétnym dátumom otvorenia prevádzky. Naša prevádzka bude ma názov LYJANA.
Začneme so spodnou časou, kde budú
slúži dva bary, reštaurácia a spoločenská
miestnos. V druhej fáze našej práce bude
rekonštrukcia ubytovania, tu počítame dva až
tri mesiace na sprevádzkovanie prvých izieb.
Chceli by sme ešte poakova za prejavenú
dôveru starostovi obce, Obecnému zastupite stvu a napokon aj vám, občania Stankoviec.”
Nám už ostáva veri, že účel, za akým
poslanci schválili osobitým zrete om zámer prenaja budovu, bude slúži občanom, širokej
verejnosti – teda poskytovanie služieb, ktoré
svojim charakterom spadajú pod celoročnú prevádzku reštaurácie, kaviarne, bufetu a ubytovacích služieb.
Dušan Pevný, Jozef Kadák

Aktualita
Predchádzalo tomu množstvo rokovaní
na úrovni vedenia obce a spracovate a UP dokumentácie. Uskutočnilo sa nieko ko pracovných
porád, kde si poslanci, spracovate a vedenie
obce vyjasňovali svoje postoje a stanoviská.
Rokovania neboli jednoduché, častokrát
prechádzali uznesenia v pléne OZ v tejto veci
tesnou väčšinou. Či bude schválená zmena
naozaj slúži a vyhovova občanom a obci,
ukáže čas. Teraz je však pri najlepšej vôli
poslancov OZ, vedenia obce a odbornosti spracovate a spoločnosti AŽ Projekt s.r.o. na stole
nový platný dokument, ktorého regulatívmi sa
bude obec riadi. Všeobecne záväzným nariadením obce Trenčianske Stankovce č. 3/2020
sa vyhlasuje záväzná čas Zmeny a doplnky č.2
Územného plánu obce Trenčianske Stankovce
(bude zverejnené na webovej stránke obce).
Zmeny a doplnky č.2 UP obce Trenčianske
Stankovce riešia devä nových lokalít pre funkciu bývania a šes lokalít pre rozvoj funkcie
výroby, ktoré nadväzujú na existujúce plochy
výroby.
Záverom ostáva doda, že projekt stál
11.840,- eur, na čo sme od štátu dostali dotáciu vo výške 7.517,- eur. Predchádzajúca úprava
bola riešená v roku 2015.
Redakčná rada
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Príhovor

kala druhá „partia”. Dospelých chlapov a majstrov čakali zložitejšie úlohy. Hotová manufaktúra.

Múdry kardinál, človek, ktorý dlhé biskup-

ské roky prežil perzekuovaný a v montérkach,
a ktorý sa nitrianskym biskupom stal až po páde

totalitného režimu, posviacku nášho kostola začínal so slovami: „Kostol vo vašej obci má odd-

nes brata...” Ja som bol hrdý a vačný, že ten

istý „svedok viery“ bol o nieko ko rokov aj

mojim svätite om. Kostol Panny Márie Pomoc-

nice sa stal nadčasovým požehnaním. V našej
obci vyrástli nové bytovky, prisahovali sa sem

mnohé mladé rodiny, ktoré vaka Bohu i vteda-

jším generáciám dobrovo níkov už nepoznajú
dochádzanie do kostolov v okolitých obciach...

Od vzácneho dňa posviacky nášho kostola

uplynulo 25 rokov. V máji pribudne alší rok.

V tomto roku štúdium teológie a formáciu
v Kňazskom seminári v Nitre končí Martin

Juraj Sedláček

Tieto slová môjho primičného kazateľa saleziánskeho kňaza Petra Bučányho

z roku 2001 mi rezonujú dodnes. Vyslovil ich na mojej prvej verejnej, tzv. primičnej sv. omši 30. júna 2001 v našom kostole. Musel tu nájsť vieru ľudí, keď

ju vzbudil a keď medzi vami mohlo vyrásť nové kňazské povolanie... „Každý

Sedláček (nar. v Rozvadzoch). Ak Boh dá, bude
po vdp. Jozefovi Minárikovi (nar. 1912, vysvätený 1935) a po mne (nar. 1976, vysvätený

2001) v poradí tretím katolíckym kňazom (nar.
1995) pochádzajúcim z našej obce. Termín jeho
kňazskej vysviacky je zatia stanovený na sobo-

kňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred

tu 13. júna 2020 v Nitre. Primičnú sv. omšu v Ko-

roky a desa mesiacov. Po celú sezónu, každý

čianskych Stankovciach by mal novokňaz Mar-

Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy...” (List Hebrejom 5,1).
Naozaj. Dar kňazského povolania je tajom-

stvom. Presne tak ho nazval aj svätý pápež Ján

pracovný deň popoludní mali službu chlapi

pozýva. Kde a ako povolania vzbudzuje. A ud

z jednej časti obce – pondelok Sedličná, utorok

kto zastupova pred Bohom a že kňazov

na „stavbe” načas bolo výsadou. Chlapi robili,

Pavol II.

Tajomstvom prečo a koho Boh

bol už od čias Mojžiša a Árona rád, že ho mal

Malé Stankovce, v stredu Rozvadze, vo štvrtok

Ve ké Stankovce. V piatok a v sobotu všetci. By

stole Panny Márie Pomocnice Kresanov v Tren-

tin slávi na druhý deň, v nede u 14. júna 2020.

„Boh tu medzi vami musel nájs vieru...”,

ke opä vzbudzuje nové kňazské povolanie.

Je to ovocie vystavané na obetách jeho najbližších, ale i mnohých rodákov spred rokov. Je to

i výzva pre nás všetkých na tento „Dar a tajom-

dostáva ako nezaslúžený dar...

ženy dobrovo nícky zabezpečovali desiatu a te-

stvo” odpoveda.

Pamätám si konsekráciu nášho kostola Panny

prázdniny gymnazistu, ako sme s chalanmi nie-

od pána doc. ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., DiS.,

lezničných vozňov prekladali tehly a kvádre

z Rozvádz.

„Boh tu medzi vami musel nájs vieru.”

Márie Pomocnice kresanov, 21.mája 1994.
Slávnos bola len pár dní pred mojou maturi-

tou. O mesiac neskôr ma prijali do Kňazského

seminára na štúdium teológie v Nitre. Pamätám
si kardinála Jána Chryzostoma Korca, ke som

už ako prvák seminarista prišiel na osobný

pohovor medzi štyrmi očami, tzv. kolokvium
so svojim biskupom. Kardinál mal v živej pamäti

návštevu našej obce; ve na nitrianskom hrade

sme sa stretli len pár mesiacov potom. Ke som

mu povedal odkia som, a že v našej obci som
po 66 rokoch nádejné kňazské povolanie, pre-

rušil náš rozhovor a povedal: „Vidíte, toto je

ve mi zaujímavé. To nebude náhoda. Tí udia

si to vymodlili. Boh videl ich modlitby i obety

na stavbe vášho kostola...”

Naozaj, stavba chrámu je modlitbou mužov.

Kostol Panny Márie Pomocnice sa staval svoj-

pomocne. Vyrástol z príspevkov a darov udí.

Tí dávali seba aj formou dobrovo níckej práce
a brigád takmer po celý čas jeho stavby, dva

plý obed. Osobne si pamätám svoje letné

ko ko krát v Trenčianskej Turnej na stanici zo žedo nákladných áut. Na stavenisku kostola už ča-

Poznámka redakcie – tento príhovor je

univerzitného kaplána v Trenčíne a rodáka

Juraj Sedláček
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Chystá sa
160 mm pancierom. Rozhodujúcou bola hlavne

priebojnos nového kanónu. Spolu s prototypmi

bolo do konca roku 1945 vyrobených 3 854

týchto tankov. Stroje boli nasadené v gardových

plukoch ažkej obrnenej techniky začiatkom
roku 1944.

Slabinou tanku bola nízka rýchlos stre by,

ktorá umožňovala vypáli iba dve až tri rany

za minútu, ako aj malá zásoba nesenej munície

(iba 29 nábojov). Neskôr došlo k použitiu
nového 122 mm kanóna D-25T, ktorý mal vyš-

šiu rýchlos pa by. Stroje boli po vojne modernizované a používali sa bežne ešte v 70. rokoch

20. storočia. Vo výzbroji sovietskej a neskôr aj
ruskej armády zostali až do roku 1995.

I ke sa v tomto čase upresňuje celkový

program Tankových dní, skúsili sme sa spýta

hlavného organizátora podujatia, pána Mariána

Simeona, čo čaká divákov na 8. ročníku podu-

jatia: „Pripravili sme na tento rok viacero zaují-

V poradí už 8. ročník najväčšej military show na Slovensku – Tankové dni
Laugarício, sa tento rok uskutočnia 27. 6. 2020 v známych priestoroch pri Bodovskom rybníku. Akcia je medzi verejnosťou čoraz viac vyhľadávaná. Každoročne organizátori pripravia novú i starú vojenskú techniku, rôzne bojové
ukážky. Tento ročník bude zameraný k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny.
V predchádzajúcom roku bolo možno vidie
viac ako 240 ks rôznej vojenskej techniky. Snahou organizátorov je každoročne ukáza divákom techniku, ktorá ešte na Slovensku
nebola. K ahákom tohto ročníka bude určite
patri sovietsky tank IS-2, ktorý má na Slovensku premiéru. Preto si ho viac priblížme.
IS-2 bol sovietsky ažký tank vyvinutý v roku
1943 a používaný počas druhej svetovej vojny,
ale aj po nej. Bol najlepším sovietskym sériovo
vyrábaným ažkým tankom nasadeným počas
vojny a patril medzi najlepšie tanky svojej doby.
Jeho hmotnos bola 46 ton a hrúbka panciera
bola v rozsahu 20-160 mm.
Nové tanky IS boli pomenované pod a sovietskeho vodcu Josifa Stalina. V novembri 1943
boli dokončené dva prototypy, jeden so 100 mm
kanónom a druhý so 122 mm kanónom. Lepšími balistickými vlastnosami sa síce vyznačoval kanón 100 mm (kanón BS-3), no nakoniec
padlo rozhodnutie inštalova 122 mm kanón,
ktorý bol vo fabrikách k dispozícii vo väčších
množstvách.

Tanky IS-2 boli ve kým prínosom v boji s novou generáciou nemeckých tankov, pretože
disponovali silnou pasívnou ochranou s čelným

mavých predstavení vojenskej techniky, z toho
ve a noviniek. Najväčším ahákom by mal by
sovietsky tank IS-2, bude opakované predstavenie lietadla Spitfire, predpokladá sa účas
americkej mobilnej lekárskej jednotky M.A.S.H.
a iné zaujímavosti.”
Organizátori radi privítajú stálych, ale aj
nových fanúšikov vojenskej techniky na Tankových dňoch Laugarício 27. 6. 2020 v priestoroch za hrádzou pri Bodovskom rybníku.
Jozef Kadák

Aktuálne správy ohľadne „betónky”

Bleskovka

Pod a najnovších správ, ktoré sme si overili na príslušných úradoch, sa veci pohli a rekonštrukcia cesty I/9 sa posunula vo veci vybavovania stavebného
povolenia.
Stavebník a budúci investor – Slovenská správa ciest, Investičná výstavba správy ciest Žilina podala žiados na stavebnom úrade – Okresný úrad
v Trenčíne, odbor dopravy a pozemných komunikácií o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/9 Chocholná – Mníchova Lehota”.

Redakčná rada
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Z archívov
Postupne na škole v Sedličnej vyučovala

Alžbeta Sirotná, neskôr výpomocná učite ka
Františka Vojteková. Po určitom čase žiaci zo Se-

dličnej chodili do školy v Malých Stankovciach,

hlavne kvôli nedostatku učite ov. Od mája 1946
učila na škole v Sedličnej pani Kučerová, neskôr

Emília Porubanová a od 1. novembra 1946
nastúpila na školu v Sedličnej Emília Galbavá.

20. decembra 1946 zomrela Alojzia Bacová,

dlhoročná riadite ka školy v Sedličnej. Na škole
pôsobila takmer 25 rokov. Vychovala dve gene-

rácie mládeže a na jej pohrebe sa zúčastnilo

ve a jej bývalých žiakov i občanov z celého

okolia. Pochovaná bola na miestnom cintoríne
v Sedličnej.

V máji 1949 bola v Obecnom dome vo Ve -

kých Stankovciach zriadená Nižšia stredná
odborná škola pre celý tento kraj. Navštevovali

ju žiaci z našich bývalých obcí a z obcí Selec,

V histórii štyroch obcí, z ktorých sú dnes Trenčianske Stankovce, zohrávala
vždy jednu z najväčších úloh školská výchova detí. Školské budovy, učitelia,
prostredie na výučbu ovplyvňovali našich predkov a ich vzdelanie od nepamäti.
Skúsili sme sa pozrieť na túto významnú zložku našej histórie. A začneme
v Sedličnej.
Od roku 1883 do roku 1903 sídlila škola

nu meštiansku dievčenskú školu do Trenčína

Bodovka, Ve ké Bierovce a Opatovce. Jej ria-

dite om sa stal Štefan Štukovský. Spomenutá
škola vo Ve kých Stankovciach mala 3 triedy.

Začiatkom školského roka 1949/1950 potrebovala alšie 2 triedy. Preto v Národnej škole

(nový názov po roku 1948) v Sedličnej

prestavali učite ský byt počas letných mesiacov

na triedy. Od 1. septembra 1949 mala už teraz

v Sedličnej v prenajatej budove od rodiny
Čerňanských. Stála na pravej strane cesty,

a na jej miesto prišla Mária Ilavská.

Stredná škola (opä nový názov) v Sedličnej dve

smerom na Ve ké Bierovce. 1. septembra 1903

štátne školy pod cirkev. Aj Štátna udová škola

školu však prišli, a tak ju žiaci zo Sedličnej

budove. Bola tam jednotriedna štátna udová

katolícka škola. Do 28. júna 1942 vyučovala

sa začalo vyučova v štátom postavenej novej
škola. Tiež na pravej strane smerom na Ve ké

V roku 1942 prešli pod a zákona všetky

v Sedličnej dostala nový názov, a to Rímsko-

septembra 1942 prišiel na druhé učite ské

ny poplatok asi 150 Kčs mesačne dostali žiaci

Stankoviec. Škola kooperovala s Rímsko-ka-

miesto Jozef Žažo z Krakovian, ktorý predtým

ciach. Pred vznikom ČSR bol vyučovací jazyk

v škole maarský, po roku 1918 slovenský.
Na škole boli v tom čase tieto učite ky: Anna

Semeseyová, ktorá tu učila od roku 1883 do ro-

V roku 1950 bol v Strednej škole zriadený

útulok pre žiakov. Útulok mal kuchyňu v Se-

druhou učite kou bola pani Mečiarová. Od 1.

tolíckou udovou školou vo Ve kých Stankov-

navštevovali vo Ve kých a Malých Stankovciach.

a bola riadite kou tejto školy Alojzia Bacová,

Bierovce. Do tejto štátnej školy chodili deti
zo Sedličnej, ale aj z Rozvádz či Malých

pekné priestranné triedy. O Národnú (základnú)

dličnej, kde sa stravovali cezpo ní žiaci. Za mier-

o 10:00 olovrant a o 12:00 chutný obed. Vedú-

učil na Rímsko-katolíckej škole vo Ve kých

cou útulku bola pani učite ka Štukovská, ktorá

mládež a s odrastenejšou mládežou nacvičoval

ciach. Od 1. septembra 1950 bol riadite Štefan

Stankovciach. Jozef Žažo viedol Hlinkovu

divadlo. V roku 1944 bola škola v Sedličnej spo-

jená s Rímsko-katolíckou školou vo Ve kých

prišla z Národnej školy vo Ve kých StankovŠtukovský preložený na Strednú školu v So-

lošnici a za riadite a na tunajšiu Strednú školu

ku 1886, potom odišla do Beckova. Od roku

Stankovciach a riadite kou bola naalej Alojzia

bol vymenovaný Augustín Naovič, ktorý prišiel

Maašovičová, tá potom odišla do Hornej Súče.

V roku 1945, po skončení 2. svetovej vojny,

vyučovali: O. Pauer, Eug. Schreiber, A. Justová,

nené. Vtedy boli na území našich obcí štyri.

kovská a Novotná. V roku 1951 nastali zmeny

dová škola a Rímsko-katolícka udová škola.

zboru sa stali Elena Goliášová a Jozef Hág, ktorí

1886 do roku 1895 pôsobila na škole Irma

Bacová.

V roku 1896 prišla na školu Jozefa Jelinková

boli všetky školy, ktoré boli cirkevné, zoštát-

1920, kedy prišla na jej miesto jej bývalá žiačka

Vo Ve kých Stankovciach boli dve - Štátna u-

z Bračíc. Na škole pôsobila do 15. decembra

Alojzia Bacová, pre ktorú to bolo jej štvrté pô-

zo Sládkovičova. Okrem neho na strednej škole

Zl. Halmayová, J. Falatová a chví kovo Švej-

na Strednej škole. Novými členmi učite ského

sobisko.

V Malých Stankovciach Evanjelická a.v. a v Se-

v Sedličnej rozšírená o jednu triedu, takže sa

tieto školy boli spojené do jednej pod názvom

Schreiber s manželkou a prešiel na dvojtriednu

Sedličná, Rozvadze. Tieto potom navštevovali

prišli uči Jozef Kollár, Magda Bahnová a Agnesa

vyznania zo všetkých našich obcí. Správcom

otvorená budova 8-ročnej Strednej školy vo Ve -

V septembri 1938 bola Štátna udová škola

z nej stala dvojtriedna. Na druhú triedu prišla
učite ka Mária Gorková. Vecné náklady na túto

dličnej Rímsko-katolícka udová škola. Všetky
Štátna udová škola - Ve ké a Malé Stankovce,

triedu znášala obec Rozvadze, z ktorej bolo

žiaci rímsko-katolíckeho a evanjelického viero-

dová hospodárska škola v Malých Stankovciach.

tejto zjednotenej školy sa stal Štefan Štukovský.

v škole ve a detí. V roku 1940 bola zriadená u-

Jej správcom bol učite Štefan Štukovský a do tej-

to školy chodili aj deti zo Sedličnej. V roku 1941
bola učite ka Mária Gorková preložená na Štát-

Alojzia Bacová, dovtedajšia riadite ka školy

v Sedličnej, bola zo školskej služby vyššou

mocou odstránená.

sa v priebehu tohto roku zosobášili.

V roku 1953 sa odsahoval učite Eugen

školu v Hornej Súči - Dúbrave. Na Strednú školu

Chmelinová. 28. októbra 1956 bola slávnostne

kých Stankovciach, ktorá slúži ako Základná
škola doteraz. Budova školy v Sedličnej slúžila
dlhé roky na kultúrnu a osvetovú činnos.

Spracoval Štefan Šmatlák
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Dňa 22. februára 2020 sa v našej obci uskutočnilo fašiangové veselie spojené s obecnou zabíjačkou a s predajom zabíjačkových špecialít. Po niekoľkých
trochu menej úspešných rokoch sa tento rok celkom vydaril. Prispelo k tomu
isto viac faktorov.
Na kultúrnej komisii obce padol návrh obnovi kedysi v dávnych časoch ob úbený fašiangový sprievod obcou. Ako prvé sa toho chytili
Rozvadze a v spolupráci s folklórnou skupinou
Rozvadžan a detskou folklórnou skupinou Lampášik urobili sprievod v maskách, krojoch a aj v civile od rozvadzskej zvonice k Obecnému úradu.
Za hudobného sprievodu kapely Garážanka vedenej ubošom Šišovským sa ho zúčastnilo viac
ako 50 udí. Okolo pol dvanástej dorazili k OÚ,
kde to už „bublalo” kapustnicou, zabíjačkovou
kašou, klobáskami, jaternicami a kúpychtivými
umi, ktorí už netrpezlivo čakali na začiatok
predaja. Dovtedy im tam vyhrávala a spievala

skupina Sokolka. Na budúci rok by mali pomyselnú štafetu fašiangového sprievodu prebra
Ve ké Stankovce.
Ďalším ve mi dôležitým faktorom bolo počasie. V piatok snežilo, fučalo, v nede u potom
pršalo skoro celý deň, ale sobota? Tá bola na
parádu. udia sa bavili, spievali, niektorí si aj
zatancovali až do piatej popoludní. Oproti predchádzajúcim rokom ve ký úspech, pretože
doteraz sa každý rok po rozpredaní zabíjačkových špecialít všetci vytratili domov a o 14:00
tam pomaly nebolo ani nohy. A myslím si, že v nemalej miere k úspešnému fašiangu prispela aj
nová plocha pre mobilný predaj tovaru za OÚ.

Dorastenci vyhrali turnaj

Dorastenci OŠK Trenčianske Stankovce sa stali víťazmi halového turnaja
v Melčiciach – Lieskovom. Turnaj sa síce uskutočnil koncom januára, ale
úspech chlapcov je dobrým odrazovým mostíkom k jarným súťažným zápoleniam. A každý úspech treba spropagovať.

Na tomto halovom dorasteneckom turnaji
o pohár „Starostky obce” sa stretli družstvá
Melčice - Lieskové, OŠK Trenčianske Stankovce,

Slovan Dolná Súča, Cementár Ladce, TJ Štart
Svinná a FŠ Róberta Hanka - Orvište.
Účas našich dorastencov na turnaji sme

Zo života obce
V predchádzajúcich rokoch sa varilo v kotloch za OÚ. Stánky s predajom udových výrobkov boli pred OÚ a stánky s predajom zabíjačky
či sety na posedenie boli pred Spoločenským
domom. Teraz to bolo všetko na jednom mieste. Bolo možné „kuknú” kuchárom do kotla, ís
si kúpi nejaký ručne vyrábaný výrobok či sadnú si s priate mi za stôl a pri vínku, punči či
borovičke sa porozpráva alebo zaspieva, ve
kapela bola akoby v strede všetkého diania.
Bez jám v betóne či v asfalte ako to bolo
predtým. A ak boli nejakí skeptici a kritici, že
načo sa buduje plocha pre mobilný predaj tovaru, tak tá prešla generálkou, záažovou
skúškou i premiérou. Po referenciách, ktoré sa
k nám dostali z Turnej, zo Selca, či iných
okolitých obcí, bol tento fašiang v Stankovciach
jeden z najvydarenejších v okolí.
Večer potom Jednota dôchodcov usporiadala
fašiangovú zábavu s pochovávaním basy. Myslím
si, že akcia tiež ve mi vydarená s dobrou náladou, hudbou a tancom. Basu pred polnocou
nepriniesli na márach ako inokedy, ale prišla
„po svojich”. Hral na nej pán Jozef Mojžiš. Ke
dohral, tak vtedy ju „trafil š ak” a mohol prebehnú obrad.
Akurát udí prišlo o niečo menej ako vlani.
Nuž, asi niektorí neodhadli svoje možnosti
a po úspešnom popoludní vonku už nemali dos
síl prís na muziku aj večer. Občania, ide o zanedbaný tréning a preto trénujte, aby sme sa o rok
stretli pri obecnej zabíjačke a aj na „base” v čo
najväčšom počte.
Pavol Múdry

Mládež
brali ako súčas zimnej prípravy, ktorá sa začala
začiatkom januára. Takže sme nemali ve ké
očakávania. A to aj preto, lebo tréningy absolvujeme vonku na Oddychovom centre a v hale
sme nehrali už zo tri roky. Tomu nasvedčoval aj
prvý zápas s domácim mužstvom, ke sme
rýchlo prehrávali o dva góly. Postupom času si
chlapci na podmienky v hale zvykli a zápas dotiahli do remízového konca. Ako sa nakoniec
ukázalo, bola to jediná strata bodov.
Herný prejav nášho družstva stúpal každým
zápasom a postupne sme porazili družstvá
Ladiec, Svinnej, Dolnej Súče a Orviša. O dobre
odohratom turnaji svedčí aj fakt, že za najlepšieho brankára bol zvolený Tomáš Rožník a najlepšieho strelca Ján Szabó (8 gólov). Najlepšieho strelca musel urči až penaltový rozstrel,
keže aj Jakub Fero, alší náš hráč, strelil
osem presných zásahov.
Na víazstve sa pod vedením Ivana Bulavčáka a Miroslava Zabadala podie ali títo chlapci:
Tomáš Rožník, Matej Gažo, Martin
Frič, Tomáš
Štefan Šmatlák
Hozlár, Jakub Hlavatý, Andrej Repka, Jakub
Fero a Ján Szabó.
Miroslav Zabadal
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Pozvánka

Tak takúto otázku si dávali naši folkloristi pred rokom. Teraz si ju dávame znova, ale z celkom iného dôvodu. Koro-

navírus nám komplikuje situáciu, a tak je celkom možné, že doterajšia snaha organizátorov nebude úspešná. Bola by to
však veľká škoda, lebo máme už všetko pripravené aj na II. ročník stankovského festivalu folklóru Stankovské zvony.

Svoju účas potvrdilo pä detských folklórnych súborov a pä folklórnych skupín,
v ktorých bude účinkova spolu cca 300 účinkujúcich. Tento rok sa nám podarilo pripravi aj
sprievodné akcie, a to vystúpenie Trenčianskej
dvanástky, ktorá zaháji celý festival svojím
úvodným koncertom. Tento koncert sa rozhodli
venova bývalým členom Stankovskej dvanást-

ky ako svojim zakladate om a predchodcom
pri príležitosti 110. výročia založenia dychovej
hudby vo Ve kých Stankovciach.
Druhou sprievodnou akciou bude výstava
hasičskej techniky a uniforiem, ktorú pripravili
naši hasiči. Zahájenie festivalu bude tvori
tradičný sprievod všetkých účinkujúcich obcou,
tentoraz od zvonice z Rozvádz.

Spoločne dúfajme, že zatia epidémia koronavírusu COVID 19 prebehne bez vážnych
následkov, nenapácha nenapravite né škody,
a že život nás všetkých sa vráti do zabehnutých
ko ají. Prajeme si preto, aby sme sa všetci v zdraví
stretli 23. mája na našom II. ročníku stankovského festivalu folklóru – Stankovské zvony 2020.
Vendelín Sedláček

Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s folklórnym súborom ROZVADŽAN
vás pozýva na stankovský festival folklóru,

ktorý sa uskutoční pod záštitou predsedu TSK pri Spoločenskom dome
v Trenčianskych Stankovciach v sobotu 23. 5. 2020 o 15:30 hod.

DFS
Harmoniková akadémia Soblahov
Limboráčik Prečín
Nezábudka Drietoma
Selčianka Selec
Lampášik Trenčianske Stankovce

Učinkujú:

FSk
Chotár Horná Súča
Limbora Prečín
Večernica Trenčianska Turná
Melenčár Soblahov
Rozvadžan Trenčianske Stankovce

Sprievodné akcie:
koncert dychovej hudby Trenčianska dvanástka
prehliadka hasičskej techniky a uniforiem
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Divadlo

Pán Ladislav Žiško je hlavná osobnosť ochotníckeho divadla v Trenčianskych

Stankovciach a zároveň veľkou dušou a osobnosťou kultúry v našej obci. Nie
je známy len ako učiteľ či bývalý riaditeľ miestnej základnej školy, ale aj ako

skvelý zabávač a hudobník. On a jeho harmonika neodmysliteľne patria k sebe

nielen v kapele, v ktorej hrá, ale aj v stankovskom ochotníckom divadle či

v Mestskom divadle Trenčín. Bez neho by kultúra v Trenčianskych Stankovciach
nebola tam, kde je dnes.

režisérskou taktovkou aj hra Pytačky od toho
istého dramatika.

Takže pán Žiško sa okrem režírovania,

skladania hudby a písania textov stal aj
výskumníkom koreňov a histórie ochotníctva

v Trenčianskych Stankovciach. V priereze divadelnej histórie poukázal na nasledovné prínosy
ochotníckeho divadla - formovalo umelecký

vkus občanov, zvyšovali sa nároky na režijnú,

hereckú a pozorovaciu schopnos občanov,
vytvárala sa akási nutnos či potreba hra

Ladislav Žiško sa narodil v roku 1943 a od
roku 1966 hrá v Trenčianskych Stankovciach divadlo. Zaujal v hre pod názvom „Hra lásky a náhody”. Režíroval viaceré hry, ale čo je najdôležitejšie, zohral významnú úlohu pri práci s demi
miestnej základnej školy.
V školskom roku 1971/72 úspešne fungoval
divadelný krúžok, ktorý za jeho pomoci nacvičoval hru Tri biele šípy. V roku 1979 mala premiéru hra Ivana Izakoviča - Ploty stava netreba, ktorú už sám režíroval. O rok neskôr, v roku
1980, sa s ňou ochotníci zúčastnili aj na celoslovenskej prehliadke divadelných súborov.
V roku 1987 uviedol divadelný súbor už spomínanú hru N. V. Gogo a Ženba, režíroval ju už
ako riadite základnej školy.
V školskom roku 1991/92 napísal Ladislav
Žiško detský muzikál s názvom Zahrajme sa na
rozprávku. V okresnej súaži detských divadelných súborov táto hra získala 1. miesto. V roku
1995 nacvičil s Divadelným súborom ZŠ v Trenčianskych Stankovciach hru Tajomný Hippopotamus. Predstavenie viedla vynikajúca
učite ka a šírite ka kultúry v obci pani Helena
Bočáková. On sa zhostil dramaturgie, réžie a bol
autorom 19 piesní.
Táto divadelná hra získala 1. miesto v okresnej súaži detských divadelných súborov a 3.
miesto v krajskej súaži detských divadelných

súborov. V školskom roku 1997/98 spracoval
a režíroval hru Šípová Ruženka.
Po 10 rokov trvajúcej odmlke sa stankovskí
divadelní ochotníci objavili na javisku v roku
2007. Ladislav Žiško totiž prišiel s myšlienkou
oživi divadelnú tradíciu obce. A tak zo skupinky
nadšencov rôzneho veku vznikol dodnes fungujúci Divadelný súbor Miestneho odboru Matice
slovenskej v Trenčianskych Stankovciach.
Začala sa nacvičova hra v troch dejstvách
s názvom Báthory (V náručí diabla). Hru napísal
študent literárno-dramatického odboru ZUŠ
v Trenčíne - Matúš Bachynec. Pripravi toto divadelné predstavenie bolo nesmierne náročné.
Vytvori scénu, správne zvoli hudbu, kostýmy
a rekvizity z obdobia Alžbety Báthoryovej,
nebolo vôbec jednoduché. Téma bola náročná,
uhol poh adu netradičný – poh ad mladých
udí. Nácviky a prípravy trvali nieko ko mesiacov.
Premiéra sa konala v Spoločenskom dome
v Trenčianskych Stankovciach, 24. februára 2008
a videlo ju 300 divákov. Jednoznačne sa dá
poveda, že ústredný motív boja dobra a zla,
ako aj etické posolstvo hry publikum zaujali
a zanechali v ňom ve a dojmov.
V roku 2010 režíroval hru A. P. Čechova –
Medve. Výnimočná bola tým, že do hry sa zapojili aj členovia speváckej skupiny dôchodcov
a v tom istom roku bola uvedená pod jeho

ochotnícke divadlo pravidelne, formovala sa
väčšia zodpovednos ochotníckych hercov

po lepšom, dynamickejšom a presvedčivejšom
hereckom výkone, zlepšoval sa kultúrny prejav

v oblasti používania spisovného jazyka našich
spoluobčanov, zvyšovala sa i náročnos reži-

sérov a hercov pri výbere nacvičovaných di-

vadelných hier, ktoré smerovali k vyšším
tvorivým hodnotám.

Čo je však najdôležitejšie, perspektívy obec-

ného divadla vidí predovšetkým v citovej vý-

chove, ktorú žiadna televízia ani počítače

nenahradia. Pokia amatérske divadlo bude uči

rozlišova dobro a zlo, krásu a ošklivos, vždy

bude zmysluplné a bude ma šancu na úspech.
Ladislav Žiško má ve ký podiel aj na vy-

tvorení známej Stankovskej kapely. Jej hlavným

cie om bolo spríjemni kultúrny život v obci
a pritiahnu mladých udí k hudbe. Kapela

vznikla v roku 1993, vystriedalo sa v nej viacero

muzikantov, od roku 2010 funguje pod názvom

Váhovanka. Ich piesne boli vydané na 3 CD
nosičoch.

Spevácka skupina dôchodcov vznikla 15. de-

cembra 1995, k jej spoluzakladate om patrí tiež

on. Tejto skupine sa v obci podarilo obnovi
tradíciu

fašiangov

a

pochovávania

basy,

spestrujú program pri stavaní mája, ako aj

posedenia seniorov.

hostinec na Brodku

Sabína Bočáková
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Spomienky

Už v minulosti sme písali na tému vodných zdrojov, studní a záchytných
remíz na zadržiavanie vody v katastri našich obcí. Samozrejme, dobou sa všetky
ulice zásobili vodou vo vodovodných potrubiach a dnes je voda dostupná
z týchto zdrojov, za ktoré si však platíme spotrebované množstvo správcom sietí.
V minulosti tomu tak nebolo, a tak sa pozrime, kde boli verejné studne napríklad
v Malých Stankovciach. Vypočuli sme svedkov doby, ktorí si ešte pamätali ich
lokalizáciu, a tak sa pokúsime zhrnúť to, čo sme sa o nich dozvedeli.
Ako prvú spomenieme verejnú studňu
pred Belovcom. Bola rovno pred vchodom, klasická, na koleso. Ešte dnes je miesto zakryté
betónovými poklopmi, súčasnú kvalitu výdatnosti však nepoznáme.
Vo dvore bývalého Belovca, blízko bývalej
pošty či žandárskej stanice mali súkromnú
studňu Adamaovci, ktorým celý objekt patril.
Ďalšou verejnou bola studňa oproti lávke
cez Malostankovský potok (pri Hrušovských).
Pravdepodobne bola najstaršou z tých, ktoré
spomenieme v našom článku, a umiestnená
bola na pozemku Hrušovských. Jej hĺbku a výdatnos však už nevieme zisti.
Hne za bránou vchodu do bývalej školy,

dnes budovy, ktorú vlastní ECAV v našej obci
(zborový dom), bola alšia verejná studňa. Ani
jej hĺbku nepoznáme a je zasypaná.
Ako bývajú Pelechovci a Šulekovci, oproti
malostankovskej zvonici, bola alšia verejná
studňa. Rovnako pred rodinným domom Pilišových či pred domom Haškových v hornej
časti Malých Stankoviec.
Pod a pamätníkov boli všetky studne výdatné na vodu, boli umiestnené vlastne v povodí Malostankovského potoka a okrem tej pri
Belovci, ktorá bola ručná na koleso, boli všetky
ostatné tzv. pumpové. Samozrejme, hovoríme
o období v prvej polovici 20. storočia, teda o rokoch cca 1910 až cca 1960.

Zaujímavosou bol fakt, že ke boli povodne
či šla mútna voda v potoku, tak voda v studni
na Hrušovských pozemku bola vždy čistá.
Naopak, najviac využívanou bola studňa vo farskom dvore (teda pri starej škole).
Iste, existovali aj alšie, i ve a súkromných,
no o nich nám naši pamätníci už nevedeli poveda.
Dušan Pevný

Divadelný súbor pod vedením učiteľa
Štukovského v Malých Stankovciach

Historické foto
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Výročie

V súvislosti s týmto výročím sme sa v Redakčnej rade rozhodli zverejni nieko ko úryvkov z rôznych dobových dokumentov a kroník (a aj zo širšieho
okolia). Javilo sa nám to lepšie, ako si pripomína všeobecným popisom tieto tragické roky v našich dejinách. Sú to príbehy konkrétnych udí v tej dobe.
Aby sme si všetci uvedomili, aké hrozné útrapy prežívali naši predkovia. A pokia bude možné, aby sme na tomto svete už nikdy podobné útrapy nezažili.

V palebnom postavení

Sme zasa v palebnom postavení. Po ceste
neustále hučia autá. Je to smutný poh ad, ke
vidím chlapov ako odovzdaní osudu smutno
h adia po kraji z uháňajúcich áut.
Smer cesty je istý. Do boja. Do boja, bi sa
a vraždi. Nálada u nás je stiesnená.
Každý má dos vojny, nikto ju viac nepotrebuje. A ja nemôžem ani len lístok posla mojim
milým. Už tretí deň nosím so sebou lístok, ktorý
nemôžem poštou odosla. Všetko slabo funguje,
len naše srdcia vždy tuhšie a tuhšie túžia po domove.
Poznámka redakcie - Záznam je z osobného
denníka pána Štefana Štukovského zo dňa 23.
júla 1941.

Pokazený guľomet

Do našej obce bola pridelená posádka
v počte 10 nemeckých vojakov. Hlavné
velite stvo mali vo dvore ve kostatku, vojaci boli
ubytovaní po domoch. Život na dedine (Rozvadze) sa stal rušný.
Pri jednej prehliadke v dedine nemecký
vojak pri odhrabávaní slamy u Vaškov v stodole

Útek za smrťou

zavadil vidlami o ahký gu omet. Tiež sa tam
našlo vrece rôzneho streliva, ktoré tam schoval
jeden rotmajster menom Ochodnícky, ktorý sa
po povstaní aj s manželkou a dvoma demi
utiahol do našej obce. Gu omet bol síce
neschopný stre by, ale tento nález urobil ve ký
rozruch na nemeckom velite stve a považovali
obec Rozvadze za partizánsku.
Boli by sa obci vypomstili, keby sa jej nebol

V septembri v roku 1944, presnejšie 4. septembra, utekali z Trenčína po hradskej smerom
k obci Soblahov osoby židovskej národnosti.
Dezider (David) Turteltaub (spomína sa aj ako
Turteltauber), narodený 1. 10. 1885 v Zlatníkoch, okres Bánovce nad Bebravou, bytom
v Trenčíne a jeho manželka Serafína, rodená
Becková.
Za nimi išlo smerom z Trenčína osobné
auto, v ktorom sedeli dvaja nemeckí vojaci. Títo
zbadali utekajúcich Židov a tesne pred So-

blahovom ich na hradskej chytili. Odviezli ich
v osobnom aute do kameňolomu v obci Soblahov. Tam ich o všetko obrali a ranou do tyla
popravili.
Obaja boli pochovaní ešte v ten deň, 4. 9.
1944 v spoločnom hrobe bez obradov na starom obecnom cintoríne v Soblahove.
Poznámka redakcie - Táto správa bola
získaná z pozostalosti pána Štukovského, zdroj
VHA-DO 374 a overená v registri Židovskej genealogy, pod správou pani Miriam Turcan. Mali
dve deti – Eliasa Turteltaub a Mariu Turteltaub.

Ráno 28. novembra 1944 o 3:00 hodine prišli
do dediny Kálnica nemecké vojenské asistenčné
jednotky vo ve kom počte. Čas jednotiek obsadila obec a čas odišla preh ada okolité lesy.
Partizáni zo skupiny Juraja Stanáka z dediny
ušli, až na jedného svojho člena menom Ginter,
ktorý pri tejto prehliadke zradil partizánov a pridal
sa k Nemcom. Ginter zradil Židov, ktorí sa skrývali v bunkroch v okolitých lesoch. Pomocou
Gintra sa podarilo nemeckej jednotke, ktorá
prehliadala lesy, chyti 30 Židov na okolí.
Druhá skupina Nemcov, ktorá obsadila obec,
zahnala všetkých z obce vo veku od 16 do 60

rokov do tunajšej školy. V dedine vznikla ve ká
panika. Nikto nevedel, čo sa bude dia. Ženy –
manželky prichádzali do školy a prinášali mužom
oblečenie, jedlo, lebo všetci boli povyahovaní
z postelí a nič nejedli. Nemci ich však k mužom
do školy nepustili.
Ke Nemci všetkých mužov zahnali do školy,
vyviedli ich na cestu a zoraovali do trojstupu,
aby ich odviedli do Beckova na vyšetrovanie.
Nemeckí vojaci pažbami a granátmi zabraňovali
ženám prístup k ich mužom. Nepomáhali žiadne
prosby ani slzy. Nejedna ženička pocítila hrozné
údery na svojom tele. Ženy boli zúfalé, nechceli
pusti svojich mužov. Stav bol beznádejný.

Veľká panika

zastal správca ve kostatku Ing. Jozef Papritz,
ktorý bol nemeckej národnosti a mal hodnos
nadporučíka. Nemecká armáda v našom okolí
postupne lokalizovala povstanie a vojakov, ktorých chytili, odvliekli do koncentračných táborov.
Poznámka redakcie – Čerpané z kroniky Štefana Goliaša a knihy autorov Heleny Bočákovej
a Slava Tomíka – Rozvadze 800 rokov - Prechádzka stáročiami.

Dezider Turteltaub

Nemci hrubo všetky odbili a mužov pod bodákmi odviedli do Beckova, do hotela Kolár.
Nemci vykonali toto preto, lebo sa zistilo,
že občania podporujú Židov a partizánov. Ukázali, že nebudú s nimi jedna v rukavičkách.
Vyšetrovanie viedlo Gestapo za pomoci členov
Hlinkovej gardy, ktorí vo vyšetrovaní svojou
brutálnosou prevyšovali Gestapo.
Nemci, na ve ké prekvapenie, na druhý deň
ráno prepustili všetkých Kálničanov, okrem
učite a Daudu, ktorý sa sám priznal, že má spojenie s partizánmi.

Poznámka redakcie – Výpis z kroniky obce
Kálnica, zozbieral Ondrej Bolech, Kálnica.
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Cesta do ničoty

a Oranienburgu. Tu preživší posledný krát videli
svojich rodákov ako ich vyvliekajú z barakov. V ba-

Desiatky odvlečených Selčanov (viac ako 50)

rakoch sa robil raz - dvakrát za mesiac „výber”

Meste nad Váhom. V každom vagóne bolo okolo

deli. Keže išlo o chor avých a telesne slabších

čakalo v dobytčích vagónoch na stanici v Novom
sedemdesiat udí z rôznych častí Slovenska.

Po ceste do ničoty a neznáma nedostávali

vôbec jes a pojem WC vo vozni bol neznámy.

väzňov. Povedalo sa číslo a už chlapa viac nevi-

udí, mysleli si ostatní, že ich preradili na ahšiu

prácu. Nemci ich však mučili a povraždili.

Domov sa nevrátilo 43 chlapov. Na deň 30.

Pre udské potreby si sami určili jeden kút

11. 1944, kedy chlapov odvliekli, nikdy v obci

zamrežované okno von.

Poznámka redakcie - Úryvok zo spomienok pá-

v živote, boli pracovné tábory v Sachsenhausene

sa vrátil.

vagóna na výkaly. Potom ich vyhadzovali cez

Cie ovou stanicou, pre mnohých poslednou

Denník partizánov

Selec nezabudnú. A nielen tam.

na Jána Letka, jedného z mála preživších, ktorý

O pol dvanástej padol velite skupiny Milan

vnikli hlboko do hôr za našimi ustupujúcimi

Anton Jakubík. Ten pri novom márnom pokuse

dili v Lubinských kopaniciach, odkia sa po krát-

Dňa 27. februára 1945 o 08:00 hodine ráno

Uher. O tretej hodine popoludní jeho zástupca

asi 40 až 60 gardistov, ktorí rabujú udí z nášho

o útok za účelom vynesenia mŕtvoly nášho

notku bez batohov, na ahko vystrojených. Dal

O 18:00 hod. nastúpili ve ké nemecké posily

prišlo hlásenie z Cetune, obec Bzince, že je tam
rajónu. Velite „otradu” Uher dal nastúpi jedim za úlohu, že musia obk úči Cetunu.

Vyslal s hlásením jednu spojku k velite ovi

„otradu” Brunovskému, ktorý sa nachádzal 12

km od nás. Úkol bol jasný, náš „otrad” nastúpil

Jeden z odvlečených - Štefan Svatík

nebohého velite a Uhra.

od Moravského Lieskového a od Starej Turej,

družstvami. Naše „otrady” sa po ústupe zhromaž-

kom oddychu presunuli na Turanské kopanice.

Naše straty - počet padlých a nezvestných

– 18 chlapov vrátane velite a Milana Uhra.

Poznámka redakcie - Originálne záznamy

asi 2000 mužov. To prinútilo náš „otrad” k rých-

partizánskej jednotky spísané Antonom Kame-

a urýchlene zvolávali vojakov z palebného
postavenia a ustúpili smerom na Opatovce,
na pravý breh Váhu. Tento rýchly ústup bol
preto, lebo Červená armáda postup od Piešan
zdržala a postúpila viac armáda od Bánoviec
cez priesmyk v Mníchovej Lehote, a tak nemeckým jednotkám hrozilo obk účenie od Krivosúd Bodovky po Turnú.
Asi po 14:00 hodine popoludní prišli dvaja
rumunskí vojaci na prieskum a o chví u sa dohnala ahká rota sovietskej pechoty a alšie sovietsko-rumunské útvary. udia vychádzali na ulicu,

na ich tvárach bolo vidie rados, strach, ale
i zvedavos, ako to bude s frontom alej.
Front trval 13 dní a vyžiadal si mnoho obetí,
keže z vrchov sa Nemcom dobre bránilo.
Až ke sovietska Červená armáda prenikla
od Myjavy na Moravu a Nemcom hrozilo, že ich
uzavrú a zajmú, ustúpili na sever smerom
na Súču.
Poznámka redakcie – Čerpané z kroniky Štefana Goliaša a knihy autorov Heleny Bočákovej
a Slava Tomíka – Rozvadze 800 rokov –
Prechádzka stáročiami.

lemu ústupu. Nemci za ve mi prudkej pa by

nickým a podpísané velite om Martinom Kavickým.

do boja o 09:00 hod., ke prepadol Nemcov,
ktorí boli vystrojení bu na odchod alebo na
partizánov. Ich počet bol asi 150 chlapov a
alšie tri jednotky boli pripravené, no o tých
sme nevedeli.

Boj sa viedol ve mi silný, lebo sme dostali

odpor zo všetkých strán. Velite Brunovský prišiel
zo severnej strany s počtom mužstva 180 chlapov,
ihne nastúpili do boja. Boj sa odohrával silný.
Naše jednotky odtlačili Nemcov z okraja Cetune, tí sa sústredili do centra obce. „Otrad” Šte-

fánik (Brunovský) zasadil do boja jednu čatu na pra-

vom krídle Cetuny (Lipovec) a so zostatkom zaisoval prípadný presun alších nemeckých síl.

Druhá čata nastúpila pod velením brata An-

tona Jakubíka, zástupcu velite a „otradu” z avého krídla. Tretia čata pod velením Borisa Gu-

seva na pravej strane. Tieto dve čaty zahájili
boj až do príchodu posíl. Boj trval s celou prudkos-

ou od deviatej hodiny rannej do 18-tej hodiny.
Naši nieko kokrát vnikli do Cetune, ale vždy

museli pod ažkou gu ometnou pa bou ustúpi.

Oslobodenie obce

V sobotu 7. apríla 1945 už boli v okolitých
lesoch sovietske a rumunské vojská. Popoludní
už padli prvé granáty za dedinou (Rozvadze).
Čakal sa útok. V obci bol prísny príkaz na zatemnenie okien, po obci prechádzali ozbrojené
hliadky pripravené na boj, občania nesmeli vychádza na ulicu.
V noci padli ojedinelé výstrely, preleteli lietadlá, no očakávaný útok sa nekonal. Na druhý
deň, asi o 10:00 hodine, prišla nemecká spojka
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Z histórie obce

Vážení čitatelia Hlasu, vždy si rád prečítam v časopise články o našej
obci. Teraz, keď pekne očistili Selecký potok, ktorý preteká cez Veľké
Stankovce a je vidieť pekne „vyškarpované” boky potoka, ktoré robili
naši predkovia, inšpirovali ma k napísaniu článku o strašnej povodni,
ktorá bola 1. 7. 1954.

Mal som vtedy 13 rokov a chodil som pás
naše dve kravy na pasienok Dráč. Deň pred povodňou bolo zatmenie slnka. Zvieratá boli nepokojné, sliepky a hydina zaliezli do kurínov a chystali sa na noc, lebo na poludnie bolo ako v neskorý večer. Starí udia hovorili, že to neveští nič dobré.
Akoby sa tieto slová potvrdili 1. júla 1954.
Deň začal ako každý iný. Bol čas žatvy, udia
pracovali celé dni na poli. Okolo obeda sa
v oblasti hôr začali zbiera mohutné búrkové
mračná a zakrátko sa spustil lejak. Lialo tak
prudko, ako ke sa leje voda z vedra. Bola to
prietrž mračien nad obcou. Ja som ešte stihol
prís domov, ke začala voda stúpa, a to ve mi
prudko.
Voda brala všetko, čo jej stálo v ceste.
Vo vode plávali chlievy, utopené ošípané, sliepky, „kadibúdky”, hospodárske náradie i všeličo,
čo mali udia vo dvoroch. Treba si uvedomi, že
inak lenivý potok sa zmenil na dravú rieku. Potok mal predtým len 10 – 15 centimetrov vody
a dal sa ahko prejs. V tom čase bolo usporiadanie obce také, že rodinné domy a hospodárske stavenia boli situované blízko pri vode.
Domy boli postavené zo surovej tehly a ke sa

Vtedy

namočili, tak padali nieko ko dní po povodni.
Tak aj starý pán Tehlár mal stodolu pri potoku,
a keže bola žatva, cez obed si išiel oddýchnu
do stodoly na seno. Ke prišla ve ká voda, zobrala stodolu i s oddychujúcim pánom Tehlárom. Voda ho niesla dolu obcou a na rohu
kultúrneho domu ho vyhodilo na elektrický stĺp,
kde sa zachytil a držal sa, až kým voda
neopadla. Kým prišla pomoc.
O sile rozbúreného potoka svedčí fakt, že
do obce sa nedostali ani vojaci s ažkou technikou. Tam, kde je dnes parkovisko pred predajňou Nicol, stáli na úrovni potoka tri rodinné
domy. Z nich nezostalo takmer nič. Poniže terajšej hasičskej zbrojnice stál rodinný dom, na jeho mieste zostala len hlboká jama. Voda tiež
podomlela horný roh kultúrneho domu, kde
vznikla 3 - metrová jama. Ke zodpovední funkcionári chceli zachráni kultúrny dom, tak roh
pod betónovali, o čom svedčí i mohutný základ
z betónu, v avo od vchodu do kultúrneho domu.
Popoludní 1. júla 1954 išiel autobusový spoj
do Selca. Autobus ahal i vlečku. Ke začala voda stúpa, tak sa vodič snažil ís vyššie, kde voda nebola. udia vo vlečke boli po kolená vo vode.

Dnes

Ke voda opadla, tak sa zodpovední funkcionári zamýš ali, ako ochráni obec do budúcnosti pred ve kou vodou. Návrh bol vybudova
nad obcou priehradu, ktorá by zastavila ve kú
vodu. Tento návrh sa ukázal ako nerealizovate ný, lebo by bolo potrebné preloži štátnu cestu
do Selca, na čo neboli finančné prostriedky.
Nakoniec sa rozhodlo, že sa vybuduje regulácia potoka cez našu obec. Pomôc prišli dvaja
inžinieri, zememerači zo Sovietskeho zväzu,
ktorí zamerali nové koryto potoka. Dostali
zadanie, aby čo najmenej zasiahli do majetku
občanov, a tiež, aby potok obišiel kultúrny dom.
Že sa to podarilo, svedčí i atypicky zalomený
most cez potok pri kultúrnom dome.
Keže škody v obci boli vysoké a obec si
s nimi nedokázala poradi, bola vyslaná delegácia za prezidentom republiky, Antonínom Zápotockým, s cie om požiada ho o pomoc.
Delegáciu tvorili Ján Pevný - predseda MNV,
Štefan Hladký - tajomník MNV a Ján Škúci,
ktorého v obci familiárne volali Janulko. Prezident ich neprijal, ale rokovali s jeho osobným
tajomníkom a ten obci pris úbil pomoc.
Pre tých, čo im voda zobrala všetko a nemali
v obci rodinu, boli zabezpečené unimobunky.
Niektoré rodiny v nich bývali nieko ko rokov.
Ďalší si postupne budovali rodinné domy, i ke
nemali poškodené domy poistené, postupne sa
im to darilo. V tom čase sa začalo pracova na regulácii potoka. Nákladné autá navážali lomový
kameň a skupina usilovných pracovníkov, i z našej obce, pod vedením kamenárskeho majstra
bývajúceho na hornom konci Ve kých Stankoviec, sa snažila vykona svoju prácu čo najlepšie. Bola to namáhavá robota, ale dielo sa
podarilo, o čom svedčí fakt, že potok už
bezpečne odviedol nieko kokrát ve kú vodu.
Približne dva roky po povodni dostal otec
ako predseda MNV list od pána Mlýneka, rodáka
zo Sedličnej, ktorý sa vysahoval do USA. V liste
písal, že videl v americkej televízii, čo sa u nás
stalo. Napriek tomu, čo sa v našej obci vtedy
udialo, stopy sa zahladili a zlúčená obec sa
na rados občanov alej rozvíjala.
Poznámka redakcie - Zo spomienok zapísal
RSDr. Ján Pevný, Ve ké Stankovce.
Ján Pevný
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V našom občianskom združení „Robíme to pre deti” sme prežili bláznivé ob-

dobie od poslednej jesennej akcie. Okrem vyúčtovania dotácií z TSK a obce,

sme sa venovali našej slabej stránke a tou je propagácia. Podarilo sa nám získať
grant zo spoločnosti Google na bezplatnú reklamu pre neziskové organizácie.
To by však bolo písania asi aj na knihu.

31. 5. 2020 – Deň detí
Hlavolamy, kvízy, h adanie pokladu Inkov.
Miesto: Trenčianske Stankovce – Rozvadze 427

30. 8. 2020 – Tour de pedál – Bodovský pedál a rozlúčka s letom
Cyklopreteky, prekážková dráha, škola prvej pomoci.
Miesto: Trenčianske Stankovce – Bodovka Siho (areál Tankových dní)

19. 9. 2020 – Deti chránia prírodu – Jesenné upratovanie
Zber odpadkov, rozprávanie so včelárom, súaže.
Miesto – Trenčianske Stankovce – Bodovka Siho (areál Tankových dní)

Spoločenské organizácie

Museli sme prekopa web stránku, aby vyhovovala kritériám spoločnosti Google. Samozrejme, okrem programu, sme riešili financovanie našej činnosti na tento rok a s tým spojenej
agendy. Oslovili sme spoločnos Tesco Trenčín
v súvislosti s našim projektom - „Tour de pedál”.
Na ceny pre deti sme našli zaujímavého
partnera. Je to e-shop a obchod Toyeto. V súčasnosti majú v SR 10 kamenných obchodov.
Snažíme sa získa dary od partnerov na nafukovaciu bránu (štart/cie ). Uvidíme. Tento rok
nám však určite pribudne stupeň víazov.
Čo sa týka plánu akcií na tento rok, bude
podobný minuloročnému. Eko-akcia na Patlíkovej s tvorivými dielničkami s témou Ve ká noc.
Prednášky a výstava na ZŠ Trenčianska Turná
na tému - Slovenskí vynálezcovia. Okrem akcií
v susednej obci Trenčianska Turná, pripravujeme
v stankovskom chotári už tretí ročník Bodovského pedálu. A na záver sezóny eko-akcia v areáli
rybníka pri Bodovke s prednáškou včelára.
Pôvodne sme plánovali ešte jedno podujatie,
ktoré malo by tento rok. Vzh adom na to, že
ešte nie je domyslené, ho chceme predstavi až
v budúcom roku. Pravdepodobne bude v Opatovciach. No a h adáme priestory, kde by sme
mohli vytvori niečo na zabavenie pre rodiny.
Práce, ktorú nie je vidie, je urobenej ve a. Tak
veríme, že deti so svojim programom zaujmeme.
Radovan Ziegler
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Každá vedomosť, zručnosť či vôľa sa niečo naučiť a potom viesť
ostatných k tomu, aby rozvíjali svoje záujmy a koníčky v určitom štandarde, ktorým dosahujú dobré výsledky či ciele, je chvályhodná vec.
Dosiahnuť svojou snahou fakt, že ho uznáva nielen miestna komunita
(v tomto prípade chovateľská), ale aj široká verejnosť či medzinárodné
spolkové organizácie, znamená poctu nielen pre neho samotného, ale
aj pre komunitu chovateľov.

Reč je o pánovi Petrovi Žuffovi, občanovi
našej obce, ktorý dosiahol úspechy nielen na poli chovate skom, no dnes sám hodnotí kvalitu
chovov ostatných. Nielen u nás. A tak sme
pánovi Petrovi Žuffovi položili pár otázok.
Pán Žuffa, ako ste sa k tomu dostali,
teda k rozhodovaniu (posudzovaniu) v chovateských súažiach?
„To, že budem posudzovate om, som si v mojich začiatkoch ani nepomyslel. Každý chovate ,
ktorý vystavuje zvieratá na výstavách sa stretá
s posudzovate om prostredníctvom hodnotenia
jeho zvieraa a oceňovacieho lístka, ktorý mu
vystaví. Tak to bolo i so mnou. Samozrejme, nie
vždy je chovate s verdiktom spokojný. Či
oprávnene alebo nie, to už je iná vec.
Postupne som na nieko kých výstavách pracoval s posudzovate mi ako zapisovate , lebo
som sa chcel čo najviac pouči. Na celoštátnej
výstave v roku 1995, ktorá sa konala v Trenčíne, som mal šastie. Mohol som robi zapisovate a asi tomu najlepšiemu, ktorý v Česku
alebo Slovensku bol a stále je. A tým bol pán
Ivan Pavel z Rychnova nad Kněžnou. To bol posudzovate ský koncert! Už vtedy som vystavoval husi a pri našej celodennej práci sme
debatovali o detailoch každého plemena, čo posudzoval. Posudzoval aj moje zvieratá (o čom
samozrejme, nevedel) a „vyčistil” ich teda
parádne. Potom sme mali ešte dlhú debatu
s množstvom otázok a odpovedí. Asi videl, že
ma to zaujíma a navrhol mi, či nechcem prís

na alšiu výstavu, kde bude posudzova. Boli
to všetko výstavy v Čechách. Samozrejme som
jeho ponuku prijal a išiel som. Na alších výstavách ma zoznámil s viacerými odborníkmi na hydinu: Ing. Tuláček, priate Štolba zo Zbůchu,
ale i pán Bírsky z Rybian či pán Raninec z Ve kých Bieroviec (všetko legendy), a tak to trvalo
asi 2 roky. Pán Pavel mi navrhol, či sa nechcem
sta adeptom na posudzovate a a navštevova
kurz. Najskôr som nechcel, lebo som videl, aká
je to zodpovednos. Mnohokrát si posudzovate
vyslúži nejakú tú uštipačnú poznámku, známu
aj u futbalových rozhodcov.”
Akými skúškami ste museli prejs?
„Posudzovate ský kurz som navštevoval v Českej republike pod vedením pána Štolbu a trval
3 roky. Počas tohto kurzu to boli teoretické
i praktické školenia, väčšinou viacdňové, kde
som opä stretol ve a skvelých odborníkov,
niektorí už, žia , nie sú medzi nami. Písali sme
domáce práce i testy. V priebehu celých 3 rokov
sme museli ako asistenti absolvova výstavy s posudzovate mi v Čechách i na Slovensku.
Záverečné skúšky obsahovali praktické posudzovania skupiny zvierat, písomný test a praktický pohovor s o bhajobou písomnej práce.
Absolvoval som ich v roku 2 000 v Znojme.
Od toho roku aj posudzujem. Teraz je to 20 rokov. V roku 2001 som prvýkrát absolvoval
medzinárodné školenie posudzovate ov v Luxemburgu. Odvtedy som nevynechal žiadne a mám
štatút európskeho posudzovate a.”

Osobnosti obce

Aké máte zážitky s tým spojené?
„Či už to bolo počas kurzu, ale aj potom,
za tých 20 rokov väčšinou skvelé. Chovatelia
boli vždy dobrá partia. Máme sa vždy o čom
bavi a vieme sa i zabavi. Viete, toto je činnos, ktorá sa robí z úcty k zvieratám. Všade sú
milovníci zvierat. Spoznávame nových udí,
nové plemená, taktiež iné krajiny a kultúry
počas pôsobenia v zahraničí...”
Kde všade ste rozhodovali?
„Okrem Slovenska a Čiech som posudzoval
v Maarsku, Rumunsku, Bosne a Hercegovine,
Dánsku, Belgicku, Francúzsku, Po sku, Litve,
Turecku. Okrem posudzovania pôsobím ako lektor a prednášal som okrem týchto krajín i v Švajčiarsku, Španielsku a v Kuvajte.”
Čo si na tejto vašej záube či vedomosti, najviac osobne ceníte?
„Najviac si cením toleranciu mojej rodiny,
pretože to vyžaduje ve a času. Ve mi si cením
to, ke sa vrátim po roku na tú istú výstavu
a vidíme, ako si chovatelia vzali naše pripomienky z oceňovacieho lístka k srdcu. Napríklad sa už u zvierat neobjavujú nedostatky,
ktoré sme im vytkli. Sú nám vační za naše
rady. Cením si, ak stúpa kvalita konkrétneho plemena. Najviac ma však teší, že aspoň týmto
spôsobom môžem reprezentova našu organizáciu, obec alebo krajinu.”
Peter Žuffa, Dušan Pevný
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Šikovné ruky

Iste ho veľká väčšina Stankovčanov dobre pozná – s neodmysliteľnou heligónkou, úsmevom, dobrou náladou a s piesňou na perách sa
zúčastňuje obecných akcií. Vystupuje s folklórnym súborom Rozvadžan,
hral mnohým občanom našej obce pri ich životných jubileách. Je to pán
Ľuboš Šišovský. Pred jeho blížiacimi sa narodeninami (60 rokov) sme
mu položili zopár otázok.

Vpravo uboš Šišovský
Ľuboš, bol vo vašej rodine nejaký
muzikant alebo sa to hranie u teba objavilo len tak zrazu, akoby z ničoho nič?
„Na harmonike hrával už môj dedko a aj
môj otec, takže hudba bola súčasou môjho
detstva, a tak, čo si pamätám, vždy som chcel
hra aj ja.”
Začínal si hne s heligónkou?
„Nie, ako chalan som hral na ústnej harmonike. Na heligónke som začal skúša ako 16
– 17 ročný a na základnú vojenskú službu už
išla so mnou. Tam som sa zúčastnil asi aj na prvom mojom verejnom vystúpení. Bol to ASUT
– Armádna súaž umeleckej tvorivosti. Hrával
som chalanom v kasárňach, ale aj na vychádzkach po krčmičkách. Odvtedy akoby mi tá
heligónka prirástla k srdcu a stala sa mojou
súčasou.”
A čo po vojenčine?
„V podstate čo začalo tam, pokračovalo aj
doma s kamarátmi po večeroch, po zábavách.
A ke som sa potom oženil (manželka Ala
prízvukuje, že ve mi dobre!), tak sme s priate om Peom Hlávekom začali hráva vo dvojici
– ja heligónka, on ozembuch. Skúšali sme doma
v kuchyni, v obývačke a robili pritom taký
strašný rachot, až to naše manželky prestalo

bavi a „vyhodili” nás z domu skúša do garáže.
A tak vlastne vznikol názov Garážanka.”
Ale v terajšom plnom zložení Garážanky ste piati.
„Asi desa rokov sme boli len dvaja, no
potom prišiel Miro Pecháček. Peter začal hra
na saxofón a Miro na ozembuch. A zasa – po pár
rokoch začal Miro hra na klarinet a ozembucha
sa chytila Magda Hanková. Ako posledný, asi
pred štyrmi rokmi, prišiel Milan Belej, aj
s basou, a tak sme už komplet kapela.”
V tomto zložení ste už vystupovali aj
v prvom ročníku veľmi úspešného projektu RTVS – Zem spieva. Ako si na to
spomínaš?
„Ve mi dobre. Bola to životná i muzikantská
skúsenos, ktorá sa nedá zaplati, a na ktorú sa
nedá zabudnú. Na castingu v Martine bolo vari
1500 prihlásených a z toho viac ako 200 hudobných zoskupení. Postúpili sme do hlavnej
súaže do Bratislavy pred televízne kamery. Zistili sme, že sme rovnocennými partnermi s hociktorou udovou kapelou na Slovensku.
Zložením jednotlivých nástrojov sme boli
dokonca unikát. Ambasádorkou nám bola Eva
Máziková, ktorú sme pri prezentácii našej
kapely v Stankovciach privítali i s TV štábom,

ako ináč – v garáži. Ve sme predsa
Garážanka. Bola s nimi psina – ve mi dobre sa
na to spomína.”
Aké bolo tvoje najdlhšie vystúpenie?
„No, to bolo iste na Kykuli, kde som hral takmer bez prestávky desa hodín . Nehral som len
vtedy, ke som sa chcel napi alebo som šiel
na WC. No na druhý deň som mal presilené
a opuchnuté celé zápästie a bolelo to skoro
týždeň. A druhé, trochu iné, bolo, ke som raz
v piatok poobede odišiel hra kamarátovi na narodeniny na Hámre s tým, že po polnoci som
doma. Zdržal som sa do sobotného rána. Cestou domov som sa stavil na benzínke v Turnej
a čo čert nechcel, došiel tam druhý kamarát
a hne ma stiahol na oslavu k nemu. Domov
som došiel v nede u ráno okolo desiatej hodiny,
pomedzi ploty s heligónkou na pleci, ke udia
išli do kostola.” Manželka Ala dodáva: „Mala
som už o neho strach, či sa mu niečo nestalo.
Mobil si zabudol doma, nevedela som presne
ku komu šiel a meškal už bezmála 30 hodín.
Nevedela som, či vola do nemocnice alebo
na políciu. Ke som ho v nede u ráno zbadala
pri bránke, tak v tom momente mnou prebehli
súčasne dva pocity. Strašne som sa potešila,
že sa mu nič nestalo a vzápätí by som ho
roztrhala v zuboch, že sa neozval, čo je s ním.
Odvtedy už mobil nezabudol.”
A máš aj nejakú veselšiu príhodu?
„Takých je ve mi ve a. Pamätná je ale dovolenka, ktorú poriadal TJ SOKOL na chorvátskom Brači. Mali sme zaplatený výlet loou
a v prístave pri čakaní na lo sme začali hra.
Za chví u sa tam nakopilo ve a udí – tých,
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čo išli s nami, ale aj náhodne idúcich okolo.
Po nalodení si nejakí Nemci dokonca najali
lodný taxík a šli za našou loou. Na palube sa
to neskutočne všetko bavilo, spievalo, pili sa
štamperlíky za štamperlíkmi. Dodnes sa čudujeme, že nikto nespadol do mora. Po príchode
do prístavu sa pokračovalo a pri pochode
mestom so spevom smerom k hotelu, kde sme
bývali, nám miestni udia otvárali dvere, brány
a volali nás k sebe. Ani nevieme ako a kedy sme
sa dostali na hotel.”
Viem, že chodíte hráva aj do Prahy.
„Boli sme tam už štvrtýkrát. V prázdninových
mesiacoch tam pouliční umelci na Karlovom

moste či na Staromestskom námestí predvádzajú svoje umenie. Chodíme tam na tri dni,
ale má to svoje prísne pravidlá. Vystupova
môžeme na vopred stanovených miestach
a vymedzenom čase. Ale je to neuverite ná atmosféra. Okoloidúci nám do kufra od heligónky
hádžu peniaze. Nazbierali sme už mince hádam
z celého sveta.”
A čo deti, vnuci – budeš mať pokračovateľa?
„Deti sa ve mi nepotatili. Ale vnuci a vnučky
radi spievajú, a ke prídu k nám, tak sa nevedia dočka, kedy vytiahnem heligónku. Ten najmladší si ju už zo skrine ahá aj sám. A ke mu

Nestarnúce tradície

Od pradávna bolo obdobie fašiangov od Troch kráľov po Popolcovú stredu.

Aj svadieb bývalo viac, lebo každý mal doma mäso zo zabíjačky a chladničiek

ešte veľa nebolo. Ľudia využívali aj čas, keď v zime nebolo roboty na poli.
Boli sme malá dedina, ale ľudia prešli v sprievode po krčmu u Cibulíkov, kde sa

na olejom natretej dlážke tancovalo a zabávalo pri harmonikách. Tu sa

pochovala aj basa a skončilo sa tým obdobie zábav.
Na Ve konočný pondelok bola oblievačka
a tá bola ve ká. Ke sme prišli z kostola, začali
mládenci chodi oblieva dievky. A neobišli veru
nikoho. Potok bol blízko, tak nás aj v ňom vykúpali. A použili aj vedrá plné vody. Za to sme im
ponúkli koláče, doma ma ované kraslice, z ktorých sa farebné škrupiny ešte dlho motali
na ceste. A pravdaže, nechýbali ani tekuté pesničky. Ke mládenci prišli na koniec dediny,
už nevedeli, či sú na konci, alebo na začiatku.
A keby nás neboli vyoblievali, boli by sme aj
plakali, ve všetky sme chceli by pekné
a zdravé.

Po Ve kej noci sme chodili spieva Ďura.
Najčastejšie sme chodili na panské čerešne,
ktoré mali nízke kmene a širokú korunu a na ňu
sme sa mohli všetky usadi.
Ospievali sme hádam všetkých mládencov,
dievky, staré ženy aj chlapov, ba nezabudli sme
ani na richtára či krčmára. Spievali sme aj takto:

„Hore járkom, dole járkom,
bije richtár ženu s válkom,
richtárka sa nahnevala,
kutáčom ho vymlátila.”

ju chcú zobra alebo má ís domov, tak sa jeduje ako čert.”
Ľuboš, čo ti dala a dáva hudba a spev?
„Heligónka putuje so mnou po celý život. Je
to celoživotný koníček, teší vo chví ach pohody
a pomáha prekona smútky a bôle vo chví ach
ažkých. Je to relax, s ktorým je najlepšie až
do rána (vidím, že Ala s tým relaxom do rána až
tak moc nesúhlasí...).”
uboš, všetci čitatelia a redakcia HLASu ti
od srdca prajú ve a šastia a hlavne ve a zdravia
tebe i celej tvojej rodine. Aby si ešte dlhé roky rozdával rados uom našej obce. Za rozhovor akujem.
Pavol Múdry

Tradície
Noc pred Ďurom sa už len zavlákalo. Gazdom povynášali náradie, vozy, brány, ba aj psa
uviazali na dvor druhému susedovi.
Na prvého mája sa stavali máje. U nás bývali dva. Máj sa vyzdobil stužkami z krepového
papiera, na vrch sa uviazal starý „kožmanický”
ručník a nesmela chýba na ňom ani f aška. Tak
sa to robí dodnes. Stavanie mája bolo ove a
náročnejšie, pretože sa staval ručne, len za pomoci rebríkov. Ke máj postavili, každý si vydýchol, že sa nikomu nič nestalo.
Aj v prírode bolo cíti jar. Rozkvitli prvé kvety, stromy v humnách a na poli boli zdravšie
a ke rozkvitli, vyzerali ako biely závoj. Na nich
lietali roje včiel, čo dnes už ve mi nevidíme.
Ožili aj dvory na dedine, ke si hus vodila
svoje húsatká, kvočka malé kuriatka a kačice
káčatká. A tieto poh ady na našich dvoroch už
dnes nevidíme. Tie časy sú nenávratne preč.
Daniela Biesiková
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Dobré ráno si hovorím vždy, keď počujem zvuk motorky. Čo iné by som
mohol čakať, keď som od priesmyku Passo dello Stelvio približne 16 kilometrov. Úplne všade tu svieti slnko, tak sa veľmi teším, že na vrchole bude
krásne. Výborne som sa vyspal. Teším sa aj z toho, že moja mašina dostala
večer poriadny „cleaning” a dnes môžem z hotela odísť s naleštenou kapotou.

Tento hotel je asi jeden z najlepších, v ktorom som zatia na mojej ceste spal. Pred ním
stoja malé potraviny, nakúpim domáce džemy,
ktoré som si zabalil do kufra medzi rukavice,
aby vydržali cestu domov. Na parkovisku sa pri
mne zastavujú dvaja chalani na motorkách. Sú
z Holandska a všimli si, že som sám, tak ma
prišli pozdravi. Bol to ve mi dobrý pocit, popriali sme si pekný deň a podali si ruky.
Nikde som nepočul zatrúbi alebo nebodaj
videl nebezpečnú situáciu na ceste. Prechádzam
pár zákrutami a stúpam na Stelvio. Netrvalo to
ani hodinku a bol som hore. Niektoré úseky zo švajčiarskej strany som si prešiel viackrát. Paráda,
paráda, paráda. Ve mi málo motoriek, super
počasie a na vrchole som medzi prvými motorkármi. Tak prázdne Stelvio som ešte nevidel.
Pozerám sa, ako všetci svoj deň ešte len začínajú a domáci otvárajú svoje obchody. Otočím
sa a čo nevidím? Ved a mňa práve zaparkovali
dve motorky so slovenskými značkami. Chalani
cestujú z Monaka a sú radi, že vidia po dlhej
dobe krajana, ja tiež. Kúpim pár suvenírov a najviac sa pobavím na nových šáločkách na kávu...
Až doma som si všimol zo spodu nápis Made in
Czechoslovakia.
Na parkovisku ešte premýš am, ktorým smerom sa pustím alej. Vpravo sa mračí, idem v avo. V tomto smere jazdy sú lepšie zákruty a viem,
že niekde v nich, „pánko” fotí motorkárov, tak
budem ma aspoň spomienku. Veru tak aj bolo.
Rútim si to dolu zákrutami, počúvam kapelu Queen.
Na malom kruhovom objazde zbadám odbočku na Reschenpass, o polhodinku som tam.
Pri zatopenej vežičke som už v minulosti bol,
ale teraz som v šoku, ako za posledné 2 roky

voda klesla. Prichádzajú mraky, a tak sa radšej
poberám naspä. Nechcem to riskova. Ale ako
to už býva, čo nie je, môže by. A bolo tomu aj
teraz tak...
Začalo prša a „fujazdím” tak rýchlo, že sa
mi aj kvapky uhýbajú. Som vonku! Mraku som
ušiel a goretexová bunda spravila tiež svoje.
Pokračujem smerom na Bolzano. Na hodinky
som sa od rána pozrel prvýkrát a to len preto,
že som cítil hlad. Pri ceste, ako vždy, nájdem
nejakú reštauráciu s terasou, a tak neváham zastavi. Talianska čašníčka na mňa hovorí po nemecky, ja na ňu po anglicky. Obaja sa
zasmejeme, ale rozumieme si. Objednávam bez
jedálnička, lebo špagety Carbonara boli jasná
vo ba už na parkovisku a nealko pivko Krombacher tiež. Skvelý obed som zaklincoval
domácim tiramisu, ktoré na mňa pozeralo z vitríny, odkedy som si sadol za stôl.
Už viete, prečo mám na motorke také ve ké
kufre? Zadný mávam z domu skoro prázdny,
aby som ho práve teraz mohol ma plný švajčiarskych džemov, talianskych cestovín a kávy.

Na potulkách svetom
Dúfam, že ho cestou nestratím. Približne po 3
hodinách s prestávkami som sa dostal na Passo
Sella a odtia na Passo Pordoi.
Počasie je stále výborné a ja sa učím chápa talianskych vodičov. Jazdia ozaj ako Taliani.
Predo mnou malý Peugeot 206 brzdí kolónu asi
40-tich áut a motoriek. Trúbenie za mnou idúcich nepomáha. Každý obieha, kde môže, ale je
to k ničomu, pretože o kilometer pred ním je
alší Talian na Lancii. Obieha nemá ani zmysel,
lebo pán Talian sa kochá výh admi a z ničoho
nič jeho auto ahá do protismeru... Hrozný
vodič, pomyslím si, kým nenarazím na alšieho.
Tento druhý ale predstihol všetky moje
očakávania. V nepreh adnej zákrute zastavil
svoj Fiat presne v strede cesty a začal cúva
smerom hore. Chytám sa za hlavu a radšej
rýchlo ujdem od nich preč. Výh ady na vrcholoch opä nesklamali. Na vrchu Pordoi Pass
robím pár fotiek a mierim do dedinky Sillian
v Rakúsku, kde by som chcel prespa túto noc
a zároveň sa priblíži zasa kúsok ku Slovensku.
Dnes som si výborné zajazdil. Rakúske cesty
pod horou. V tomto podvečernom čase boli
skoro prázdne a ani neviem, ako som to prešiel.
Konečne som si vyskúšal aj nový naklápací
xenónový systém od BMW. Motorka svieti aleko predo mňa, teším sa z jazdy skoro v tme,
až mi je úto, že som práve dorazil do penziónu.
Vonku sa zrazu mračí a je tma, ako ke zhasneš. Po sprche idem na čapované pivo a čakám
na búrku, ktorá isto príde. Pani domáca mi
nesie obrovský koláč, ktorý vyzerá ako pre štyroch. Než som si rozmyslel, či ho zvládnem,
tanier bol prázdny.
Pomaly dopíjam pivko. A je to tu! V priebehu
pár minút prišla taká búrka, že mi bolo úto aj
motorky. Ale zasa nie tak ve mi, ako keby som
na nej práve sedel niekde pod horou na ceste.
Pani domáca ma videla a hovorí, aby som si
motorku schoval na terasu. Zvažoval som jej
ponuku, ale v š apkách a suchom tričku sa mi
veru 400 kg motorku tlači nechce. Nakoniec
som sa odhodlal, predsa ju tam nenechám.
Samozrejme, zmokol som za pár sekúnd ako
myš. Teraz už môžem ís spa. Dobrú noc.

Laco Husár
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Stalo sa

Na stránkach našich novín HLAS sme v minulosti nejedenkrát zaspomínali na časy, keď sa v klube mladých Nestor

v Malých Stankovciach (dnešný zborový dom ECAV) konali rôzne podujatia a udalosti. Jednou z takých, na ktorú radi

spomíname, bola nezabudnuteľná módna prehliadka v roku 1988.

Slovo dalo slovo a naši mládežníci dohodli
s vedením vtedajšej Odevnej priemyslovky
v Trenčíne, že usporiadajú v klube módnu
prehliadku výstavných kusov oblečenia, ktoré
autorsky zostrojili, teda ušili a pospínali študentky a študenti tejto školy.
To by ako nápad bol hoden sám za seba.
No chalanov z našej obce huncútsky napadlo
okoreni prehliadku vzorkami odevov zo skríň
svojich materí a starých materí... Hrozienkom
na koláči malo by, že ich chalani aj sami
predvedú... A aby sa to utajilo, vedelo o tom
iba zopár vyvolených organizátorov.
Strihnime sa v čase do priameho deja:

16:00 – prichádzajú chalani so svojimi skvostami od mám. Skrývajú sa v najzadnejšej miestnosti klubu – sklade, ktorý nemá iný východ, iba cez klubový
priestor. Ten má by šatňou modeliek. Má vetracie okienko – „ventilačku”. Od teraz sú chalani inkognito, až do vystúpenia, uzamknutí zo strany klubu.
16:05 – chalani sa začínajú „šminkova”, oblieka: „Pošlite nám sem niečo od smädu...” Poslané.
16:20 – prichádzajú študenti a študentky zo školy a s nimi modelky, budúce „manekýnky” ve kých značiek... Netušia, že v miestnosti za nimi sú naše
„chalanomodelky”.
16:25 – cez „spojku“ prichádza od chalanov odkaz: „Sme smädní, pošlite nám cez ventilačku niečo na pitie...” Poslané.
16:45 – študenti a ich modelky sú už vo finálnej fáze pred prehliadkou. Chalani v sklade tiež. Modelky netušia, kto je ved a...
16:48 – vonku sa spúša obrovská búrka.
16:55 – prichádza „spojka” od chalanov: „Za aký čas idú na mólo...? Sú smädní. Aj hladní...” Poslané, vrátane tekutej stravy...
16:59 – moderátor víta zaplnený klub. Víta účastníkov podujatia, všetkých (on vie aj o utajených...)
17:01 – vychádza zo zákulisia prvá dvojica modeliek. Prechádzajú popred divákov, vlnia sa v rytme hudby, otáčajú, diváci „ochkajú”, krása.
17:04 – hromy - blesky, vonku sa „čerti ženia”. Tma. Výpadok prúdu v celej dedine... Čo teraz? Zapa ujeme sviečky a dočasne prerušujeme program.
Veríme v skoré obnovenie dodávky prúdu. A v zásobe je niečo od smädu...
17:15 – stále tma... Chalani v sklade nahodení. Diváci nič netušia. A netušia ani modelky.
17:25 – stále tma... Spojka od chalanov, stále zamknutých v sklade: „...niektorým ide mechúr roztrhnú, potrebujú ís na záchod, čo majú robi...?“
Odkaz znie: „Vydrža!”
17:26 – spojka: „To už nejde, tlačí ich, nechcite poču čo a koho spomínajú, ani na oblohe ich to ko nie je..., ke sa čerti ženia, zle je...” Dobre.
Zabávame modelky, aby vydržali. A čas z nás ide za našimi...k ventilačke...
17:28 – „Čo urobíme...? Toto už nemôžeme pokazi, chalani...!” Zvnútra skladu: „Ak niečo nevymyslíte, my to pustíme sem, na podlahu, nevydržíme...”
Čo teraz. Dohady. V tom jeden z nás: „Ja tu mám elektrikársku hadicu, „kopexku”, za oponou...” Nebolo treba viacej slov. Hybaj po ňu.
17:30 – trubka trčí cez ventilačný otvor. Chalani si po jednom u avujú...: „ Panebože, to bol nápad!!!”
17:34 – naskakuje elektrina, modelky vybiehajú na mólo, vrtia sa, krútia, tancujú v rytme. No hlavné číslo ešte len má prís.
18:05 – za aplauzu všetkých šokovaných divákov vybiehajú na parket a mólo „naše stankovské modelky”. Niekde viac, niekde menej promile,
no úspech neskutočný... A tie pohyby...

Aj takýto býval obyčajný pracovný deň v časoch, ke sme sa bavili navzájom všetkým možným. A najmä žili bez predsudkov.

Dušan Pevný
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Chlap s veľkým srdcom - Jaroslav Kamas

Športové osobnosti

Jaroslav Kamas prvý z ava

V čase, keď sme do redakcie dostali prvopis nasledujúcich viet, netušili sme, že kým sa vety zmestia do stránok

našich novín, udalosti sa pohnú tak, že pán Jaroslav Kamas, o ktorom sa píše nižšie, nás navždy opustí. Náš veľký

„pán osud” to zariadil takto a nám ostáva, bohužiaľ, už len fakt, že musíme o ňom hovoriť v minulom čase. A tak

sa začítajme do slov o tomto výbornom strelcovi z histórie stankovského (rozvadzského) futbalu.
V roku 1958 nastúpil pán Jaroslav Kamas
ako mladý chlapec na výkon vojenskej služby
v Leteckých opravovniach Trenčín do funkcie
navigátora lietadiel - navigačné pracovisko
vo Ve kých Bierovciach. Odtia mal len na skok
na miestne ihrisko, kde po výkone služby s ostatnými miestnymi futbalistami začal hráva futbal a aj reprezentova obec Ve ké Bierovce. Tu
zúročil lásku k futbalu, ktorú si priniesol z jeho
rodnej obce Prejta (Dubnica nad Váhom), kde
vyrastal a kde začala aj jeho futbalová kariéra.
Narodil sa 23. februára 1938.
Jeho futbalové výkony si všimli rozvadzskí
mládenci a mladého Jaroslava presvedčili, aby
prestúpil do ich klubu v Rozvadzoch. Tu sa
následne v roku 1959 spolupodie al na založení
miestneho futbalového klubu. Mal to z Bieroviec
blízko - po hrádzi okolo Váhu a cez pole.
Spoločnos mu robil jeho verný štvornohý kamarát - nemecký ovčiak Broko. A tak každú

vo nú chví u trávili spolu, bu na cvičisku alebo
na ihrisku. Broko nemal problém zdola 2-metrovú prekážku, len aby sa dostal k svojmu
pánovi na ihrisko v Rozvadzoch.
Jaroslav sa v Rozvadzoch zapozeral do mladej Márie Betákovej, v roku 1960 sa s ňou oženil a už sa do rodnej obce Prejta nevrátil. Mali
spolu dve deti - Jaroslava a Janku. Každú vo nú
chví u trávil so svojimi priate mi - spoluhráčmi
na tréningoch v Rozvadzoch. Ako sám hovorieval: „...aj bez trénera, ktorého vtedy nemali,”
sa vypracoval na jedného z najlepších strelcov
a jeho špecialitou bolo zakončovanie akcie tzv.
„hlavičkou”. Svoje skúsenosti odovzdával v osemdesiatych rokoch spolu s pánom učite om Majerčíkom alším generáciám ako tréner dorastu
v Rozvadzoch.
Bol húževnatý, vytrvalý a disciplinovaný a tieto vlastnosti vštepoval aj svojim zverencom.
Jeho zdravotný stav mu v poslednom období

neumožňoval zahra si futbal či ís sa naň pozrie na miestne ihrisko, ale rád si ho pozrel
v televízii. Jeho srdce sa vždy potešilo pri prezeraní dobových fotografií. Rovnako sa potešil
pri spomienkach na pevné priate stvo futbalových spoluhráčov, z ktorých si najviac spomínal
na Vladimíra Sedláčka a Rudolfa Kadáka.
Spomínal i na časy výkonu vojenskej služby
a na verného kamaráta - psíka Broka.
Pán Jaroslav Kamas sa aj vaka pravidelnému športovaniu na ihrisku v Rozvadzoch dožil
krásnych 82 rokov.
Čes jeho pamiatke!
Jana Haláková, Dušan Pevný

Poznámka redakcie: Článok o pánovi Jaroslavovi Kamasovi má by prvým zo série o skvelých
športovcoch v histórii našej obce, ktorých spojilo gu até čudo – futbalová lopta. Texty a fotografie nám poskytla pani Mgr. Jana Haláková.
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