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HLAS

Ako som rozmýš+al nad témou úvodníka,

Trenčianske Stankovce

Dlhy treba platiť

hlas.stankovce@gmail.com

Žijeme hektickú dobu. Dobu prevracania skutočných hodnôt a záplavy informácií. Svet

stále som sa viac a viac pohrával s myš-

sa „zglobalizoval” a už žiadna udalosť, čo by sa udiala aj na opačnom konci sveta, nie je

nás, čo sa deje v našej Európe.

tia, vojenské konflikty, teroristické útoky - svet ľudí akoby sa zbláznil, život obyčajného

lienkou v súvislosti s tým, čo sa deje okolo
Mohol som písa/ o utečencoch, o teroris-

toch, o počasí, o tisíc )alších témach.
Všetko má súvis aj s nami. Možno niektoré

od nás dostatočne vzdialená. Denne sme konfrontovaní s množstvom informácií. Nešťas-

človeka stráca na hodnote. Preto sa, žiaľ, stávame apatickí k bolestiam a utrpeniu ľudí,

ktorí nepatria k okruhu našich najbližších.

nie celkom priamo, ale ovplyvňujú naše
mysle.

Vybral som si zo všetkých vô+u človeka,

postoj človeka v britskom referende – Brexit.

Vo+ba miliónov +udí, ktorí sa nebáli vyjadri/

svoj občiansky postoj. Či taký, alebo onaký.
A silní hráči (teda aj politici) ju museli chtiac
nechtiac zobra/ na vedomie.

To mi pripomenulo postoj v inej časti

sveta. Pred takmer 50 rokmi, august 1968.

Pokojne by som ho mohol nazva/ -

Československý exit (Csexit). A ten svet sa
nás vtedy priamo dotýkal. Nebolo to síce v referende, no aj u nás vô+a miliónov +udí chcela
otoči/ vývoj dejín a vystúpi/ so zovretia ekonó-

mov a politikov diktátu RVHP v socialistickom
bloku. Paralela...? Pod+a mňa - áno.

Na rozdiel od toho britského, však tento

náš exit kruto potlačili tanky spriatelených

štátov.

Pôjde vývoj v tomto smere )alej? Prídu

)alšie exity? Neviem. Iba dúfam, že slo-

bodná vô+a ako názor nebude potlačená,
ako pred rokmi u nás.

Slobodu prejavu si treba chráni/.

Zároveň však musím poveda/, že ani ona
nemá úplnú vo+nos/, lebo to by bola anar-

chia. No silným ju treba da/ pocíti/. Eko-

nomický a politický diktát nie je status quo.
Aká to paralela s tým, v čom dnes žijeme...
Zubami nechtami sa drža/ pri moci, užíva/
výhody nevedomosti, to sa silným páči.

A tak ostáva dúfa/, že Brexit a podobné

hlasy masy +udí budú chcie/ silní počúva/.

A nevytiahnu tanky či iné hračky mocných

(za ne sa dá asi +ahko schova/, že...), aby
ich potlačili. Blíži sa výročie česko-slovenského augusta, prejavu slobody našich +udí,

tak si ho každý pripomeňme vo svojom
kútiku. A nezabudnime.

Dušan Pevný

V tomto marazme je /ažké sa orientova/ a hlbšie si pripomenú/ udalosti, ktoré sa stali pred viacerými desa/ročiami, hoci sa bezprostredne
dotýkali našej krajiny, našich rodičov a starých
rodičov. V minulom roku bolo 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny, o dva roky uplynie presne
100 rokov od ukončenia dovtedy najväčšieho
konfliktu – I. svetovej vojny. Tieto výročia sú
príležitos/ou s úctou si pripomenú/ príbuzných
alebo rodákov, ktorí v týchto konfliktoch prišli o to
najcennejšie – o svoj život. Častejšie alebo len
príležitostne navštevujeme cintoríny, kde spomíname na svojich blízkych. Niektorých si vieme
vo svojej mysli vybavi/ celkom jasne, iných už
menej, o niektorých vieme len z rozprávania
rodičov – vtedy sú naše predstavy o nich dos/
hmlisté. Ako /ažko je potom spomína/ na niekoho, kto nemá meno a zomrel pred 100 rokmi?
Ale oni nie sú bezmenní! Každého z nich volali
rodičia, snúbenka, manželka, deti po mene a za každým stojí životný príbeh so smutným koncom. Ich
osudom bolo zomrie/ mladí a často i v cudzej
zemi. Poci/ujeme ako dlh voči nim vráti/ im ich
mená, aby sme mohli my i )alšie generácie
na nich spomína/.
Významnou aktivitou v tomto smere je pripravovaná inštalácia pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny. Sme jednou z mála obcí, ktoré svojim
rodákom pamätník alebo pamätnú tabu+u neurobili. Preto je potešite+né, že vedenie obce a hlavne

pán starosta sú naklonení myšlienke prípravy a stavby takéhoto pietneho miesta. Malo by by/ situované v tesnej blízkosti Obecného úradu. Jeho
súčas/ou bude samotný pamätník s prístupovým
chodníkom a malou oddychovou zónou. Veríme,
že sa tento priestor stane dôstojným miestom
spomienky, prejavenia úcty, stíšenia sa a oddychu.
Stavba pamätníka je tiež vkladom obce pre zvýšenie historického povedomia k miestu, kde žijeme.
Ak máte vedomos/ o niekom, možno z okruhu
Vašej rodiny, kto zahynul v I. alebo v II. svetovej
vojne, porovnajte ho so zoznamom padlých,
ktorý sme vytvorili. Zoznamy padlých sú zverejnené na informačnej tabuli Obecného úradu
a na internetovej stránke obce. Dokladom o jednotlivých obetiach sú civilné a vojenské matriky,
zoznamy padlých vo Vojenskom ústrednom
archíve v Prahe, zoznamy vojenských poškodencov v Štátnom archíve – pobočka Trenčín,
pamätné knihy jednotlivých obcí a iné podklady.
Podmienkou zaradenia do zoznamu je narodenie
občana alebo občianky v niektorej z bývalých
obcí (Ve+ké a Malé Stankovce, Rozvadze,
Sedličná) alebo bydlisko v týchto obciach v čase
vojenského konfliktu. Mená týchto padlých budú
vytesané na pamätníku.
Nech nie sú zabudnutí žiadni naši rodáci, ktorí
možno zomierali so spomienkou na svojich
blízkych a na svoju rodnú zem!
Slavo Tomík, Jozef Mojžiš
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Zaujalo nás

v materskej škole. To by však malo značný
vplyv na uskutočnenie iných investičných
zámerov. Druhým riešením je možnos/
uchádza/ sa o peniaze z európskych fondov.
„Dňa 28. januára vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú pôžičku
zameranú na rozšírenie kapacít materských
škôl. V rámci tejto výzvy boli na Trenčiansky
kraj zo sumy približne 79 miliónov eur alokované iba 4 milóny, čo predstavuje približne 13

Dlhé rady a množstvo sklamaných rodičov. Materské školy v mnohých dedinách

a mestách už dlhšiu dobu bojujú s nedostatočnou kapacitou. Podobný problém

rieši aj naša obec. Záujem výrazne prevyšuje kapacity.

V novom školskom roku plánuje materská
škola otvori/ jednu triedu pre 20 detí. Reálny
záujem je však ove+a vyšší a približuje sa k číslu
60. „Hlavným problémom je nedostatok miesta
pre deti. Prihlásených máme výrazne viac ako
reálne môžeme prija/. Je však medzi nimi ve+a
dvojročných detí a nemohli sme vyhovie/ ani
všetkým trojročným. Už v súčasnosti berieme
deti aj na štyri hodiny denne a starostlivos/
o ne riešime zastupovaním,” povedala riadite+ka
Základnej školy s materskou školou Darina
Sýkorová.
Starosta obce Martin Markech predpokladá, že
ve+ký záujem o umiestnenie detí do materskej školy
má súvis s vysokým počtom detí narodených v roku
2013, kedy sa narodilo až 51 novorodencov. Pre po-

rovnanie v roku 2012 to bolo iba 35 a v aktuálnom
roku počet narodených detí nepresiahol počet 10.
Možností na riešenie sa núka nieko+ko. Pod+a
slov starostu Markecha jednou z nich je, aby si
obec zobrala úver na financovanie )alších tried

tried pre celý kraj. Táto výzva však bola v júni
z dôvodu jej vydania v nesúlade so zákonom
zrušená. Očakáva sa však, že bude opätovne
vyhlásená,” povedal starosta Markech.
Pod+a riadite+ky Sýkorovej je škôlku
potrebné rozšíri/ aspoň o jednu triedu. V prípade, že by v budúcnosti poklesol počet detí, je
možné vybudované priestory využíva/ ako malú
telocvičňu, prípadne ich použi/ pre krúžkovú
činnos/. Tá sa aktuálne koná v triedach, čím
obmedzujú ich činnos/.
Spracoval Martin Jurčo

K téme – materská škola

Môj názor

So svojím stanoviskom sa do debaty k danej problematike zapojil aj člen redakčnej rady a bývalý poslanec Jozef Kadák. Tu sú jeho názory k celej veci:

Problematika MŠ sa v minulosti v poslaneckom zbore riešila skôr okrajovo.
Predmetom bolo iba schvaľovanie cien, prípadne schvaľovanie zvýšeného počtu
detí v jednotlivých triedach. V pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Trenčianske Stankovce spracovaného v roku 2014 je problematika detí predškolského veku spomenutá okrajovo. Možno i z dôvodu, že počet narodených detí
v rokoch 2005 - 2010 bol ročne v rozmedzí 25 až 34 detí.

Od roku 2011 sa počet narodených detí obce
podstatne zvyšoval:
Rok 2011 - 39 detí
Rok 2012 - 32 detí
Rok 2013 - 51 detí
Rok 2014 - 42 detí
Rok 2015 - 43 detí
Atypický vývoj v počte narodených detí je zatia+ v roku 2016, kedy počet nepresiahol 10 detí.
Materská škola, ktorá bola postavená v roku
1980, nie je v súčasnosti kapacitne pripravená
zabezpeči/ požiadavky rodičov na umiestnenie
zvýšeného počtu detí.
Pri riešení danej problematiky je viacero názorov. V prvom rade musí by/ zrejmé či obec

má záujem rieši/ terajší kapacitný problém
umiestnenia detí v MŠ a pomoc rodičom detí,
resp. či bude postupova/ iba administratívne,
t.j., že v spolupráci s vedením MŠ zadefinuje
pre )alší školský rok podmienky prijímania detí
tak, aby zredukovala možnosti prijatia detí
(podstatnú čas/ kapacít obsadia deti predškolského veku).
Ke)že obec má záujem neustále vytvára/
podmienky pre svoj )alší rozvoj, je skôr pravdepodobné, že ako zria)ovate+ bude terajší stav
rieši/.
Vznik )alšej triedy sa javí pre viacerých
občanov ako jediné riešenie i z dôvodu vekovej
štruktúry obyvate+stva obce. Vychádzam zo spra-

covanej štatistiky obecného úradu za rok 2014,
kde vo veku od 0 do 6 rokov bolo 209 oby-

vate+ov. Ke)že v roku 2015 sa tiež narodilo ve+a
detí, i v súčasnosti je možne uvažova/ s danými

údajmi. Pri riešení uvedenej problematiky by
obec mala zváži/ všetky alternatívne možnosti.

Jednou z nich je i posúdenie dočasného využitia terajších priestorov ZŠ. Samozrejme, je potrebné zoh+adni/ špecifiká podmienok pre čin-

nos/ MŠ ako i potrebné náklady na úpravy

priestorov. Ďalšou, i ke) iba čiastočnou alter-

natívou, je otvorenie materského centra v obci.
Pri schva+ovaní výstavby nových priestorov

pre MŠ sa musí bra/ do úvahy pravdepodobný

demografický vývoj v obci ako i nové defino-

vanie podmienok prijímania detí do MŠ za účasti
zria)ovate+a.

Výstavba nových priestorov pre MŠ by ne-

mala pozastavi/ plánované a už rozpracované

projekty obce pre rok 2017.

Jozef Kadák
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Udalosť
ktoré sme spoločne mohli preži/ v ono sobotné

dopoludnie pri akcii „Na kolesách proti

rakovine”, no nielen to, ale sná) aj rados/,

dobrý pocit a v skromnosti aj zdravý pocit
hrdosti z toho, že sme pomohli dobrej veci.

V)aka patrí všetkým, ktorí prispeli, za krásny
výnos zbierky, ktorý bol doposia+ toho roku najvyšší zo všetkých akcií, ktoré sa v rámci tejto

kampane konali. Celkový výnos, ktorý bol

odovzdaný nadácii činil 1900 eur. Bohu v)aka

V sobotu 25. júna 2016 sa v areáli evanjelického kostola v Trenčianskych

Stankovciach uskutočnila charitatívna akcia „NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE”

za to, čo sme mohli spoločne zaži/ a nech nás

všetkých On udržiava pri pevnom zdraví a dáva

dostatok dôvodov k radosti v našom živote.”

Za seba i viacerých známych môžem toto po-

v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny.

dujatie zhodnoti/ vysoko pozitívne. Nielen pre rôz-

va/, že v našej obci sa uskutočnila )alšia ve+mi

hosloveckej fakulty. Naše vz/ahy sú ve+mi priate+-

i ve+kých. Mnohí možno prišli len zo zvedavosti

by poputovali niekde inde, než na to, na čo sú

Takéto podujatie by si určite zaslúžilo trocha

Bez akejko+vek nadsázky možno konštato-

z Bratislavy, ešte ako študenti Evanjelickej bo-

vydarená akcia, za zorganizovaním ktorej stoja

ské a preto sme sa nebáli, že peniaze zo zbierky

manželia Petrulovci. Podarilo sa im uskutočni/

túto aktivitu po prvýkrát i v našej obci a pri-

tiahnu/ na ňu stovky detí i „dospelákov” zo Stan-

koviec a okolia. Naozaj zaujímavá a pestrá škála
obsahu celej akcie zaujala sná) každého kto

určené. Minulý rok sme navštívili akciu v Bra-

tislave a trochu sme sa pozhovárali o tom, čo je

potrebné zabezpeči/. Nebolo toho málo, no čo

bolo potrebné sme vykonali a termín akcie sa blí-

prišiel. K samotnej príprave a organizácii podu-

žil. Otázka spojená s počasím bola pár dní pred ak-

„Robi/ akcie pre širokú verejnos/ v nádeji,

ko prebehne tak, ako sme naplánovali. Bolo ve+mi

jatia pani farárka Petrulová povedala:

ciou už bezpredmetná a ostávalo dúfa/, že všet-

že prídu +udia - a s otázkou, či bude ma/ daná

milé, až dojemné sledova/, ako +udia postupne

hybnou silou, ktorá pritiahne čo najviac +udí.

to ako keby Vám niekto chytil ruku a povedal

akcia ohlas, je vždy tak trochu risk. Dúfali sme,

že dobrá myšlienka a zaujímavý program budú

prichádzali a areál okolo kostola sa postupne za-

pĺňal. Ke) prídu +udia a vidíte, že je ich ve+a, je

norodos/ aktivít a zmysluplnú náplň, ale i pre

nenásilný spôsob ako zauja/ a oslovi/ malých
ale je možné, že nabudúce pritiahnu i )alších.

väčšiu pozornos/ našich médií – rozhlasu,

televízie. Tiež priestor medzi kostolom, farou

a starou školou je ve+mi dobre využite+ný pre re-

alizáciu podobných akcií. Osobne mi dobre
padla prítomnos/ príslušníkov polície, ktorí ro-

bili koridor pri malej i ve+kej cyklo-etape ulicami

Stankoviec až do Selca. My, čo pravidelnejšie

jazdíme bicyklom sme si len vzdychli; keby sa

naša polícia správala takto častejšie a robila

nám priestor i v plnej cestnej premávke. Ne-

h+adiac ešte na to, že sme v sobotu mali jedno

Možno, že v niektorých zarezonovala téma, spo-

)akujem.

v každej rodine a to ich doviedlo na túto akciu,

ciou záštitu a osobne ju prišiel aj podpori/.

dobré nápady a čas venovaný nám i samotnej

tom urobi/ niečo pre seba, ve) pohyb je pre nás

Markechovi a Svatíkovi za ich podporu, angažo-

pána farára Milana Petrulu všetkým, ktorí

príležitos/ zapoji/ sa do radu tých, ktorí sa

náležitostí spojených s týmto podujatím. Ak

kultúrneho stvárnenia celej akcie i tým, ktorí

nad tým, či do tejto akcie ís/. Pána Juráša z Na-

tričko, či šiltovku, náramok, odznak z podujatia,

Naša nádej bola naplnená nad očakávania.

jená s chorobou, ktorá sa už objavila hádam

možno to bola snaha podpori/ dobrú vec a popri

prospešný. Táto akcia spojila dve obce, dala

snažia myslie/ aj na iných. Dlho sme uvažovali
dácie Výskum rakoviny poznáme už dlhé roky

Ve+mi

si

vážime

aj

postoj

Trenčianskeho samosprávneho kraja a pána

predsedu - Jaroslava Bašku, že prevzal nad ak-

V)aka patrí aj starostom oboch obcí, pánovi

vanos/ a pomocnú ruku podanú k zabezpečeniu
niekde v dedine, či v okolí budeme vidie/ zelené
prídu nám iste na myse+ pekné momenty

Deň otvorených dverí

pozrie/ aj so svojimi rodičmi, alebo starými rodičmi

vate+ského centra v Trenčianskych Stankovciach.

dobre cítili, pretože sa zostali hra/ a nechcelo

Toto zariadenie sme vybudovali v zrekon-

štruovanej budove bývalej mäsovýroby firmy
Ilavský a od 2. 9. 2016 bude slúži/ ako súkrom-

ná materská škôlka pre deti od dvoch do šes/

rokov tak, ako sme už v týchto novinách písali.
V nových priestoroch sa nám podarilo vytvori/

príjemné a pohodlné prostredie pre deti, o čom

svedčí aj fakt, že všetky deti, ktoré sa prišli

na náš Deň otvorených dverí sa zjavne ve+mi

sa im ís/ domov, čo nás ve/mi potešilo.

Aktuálne dokončujeme záhradné úpravy

okolia a tešíme sa, že od septembra už môžeme
otvori/ naše dvere prvým detičkám.

Bližšie informácie nájdete na stránke

www.centrumsima.sk alebo na telefónnom

čísle: 0918 364300.

po)akova/ organizátorom za ich obetavos/,
akcii „Na kolesách proti rakovine”.

Záverom ešte radi tlmočíme po)akovanie

prispeli do programu podujatia v rámci
akýmko+vek spôsobom pomáhali pri príprave,
organizácii a realizácii podujatia.

Slavo Tomík

Všimli sme si

V piatok 15. 7. 2016 sa uskutočnil Deň otvo-

rených dverí v priestoroch nášho detského opatro-

- dve pivká v krvi. Chcem za nás všetkých

Mária Ilavská
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Už dávnejšie sme pripravovali rubriku, kde by sme mohli počuť príbehy,

Našinci v cudzine

správy o živote v cudzine od našich rodákov. Oslovili sme kamaráta a bývalého

brankára nášho futbalového mužstva dospelých Daniela Haška, ktorý v súčas-

nej dobe žije v Amerike. Nižšie sú jeho názory a odpovede na otázky. Veríme,

že neskôr pridáme rozhovory aj z ďalších destinácií, pretože Stankovčania žijú
po celom svete a ich príbehy sú pre nás všetkých zaujímavé.
Ako sa žije našincovi v ďalekom svete

za „veľkou mlákou”, v čom vidíš rozdiel
medzi životom tam a doma, u nás?

„Na život v Spojených štátoch som si zvykol

celkom rýchlo, nie je to až tak ve+ký rozdiel. Ve+kos/ a roz+ahlos/ miest, obrovské vzdialenosti

medzi mestami je asi najväčší problém, ak niek-

de chcete ís/, potrebujete viac času. Pre domácich 3-4 hodiny jazdy autom je kúsok... Nájdete

tu ve+mi ve+a +udí všetkých národností, takže

vás nevnímajú ako cudzinca. Naviac, len málo +udí
čo som tam doposia+ stretol, poznalo Slovensko.”

Čo ťa zavialo do ďalekého sveta, kde

vlastne pôsobíš, žiješ, v čom pracuješ?

problém. Nehovorím len o sledovaní politickej

a spoločenskej situácii na Slovensku, ale som

v kontakte s rodinou a kamarátmi. Takže informácie mám, ako sa povie vždy z prvej
ruky...”

Bolo ťažké sa prispôsobiť životu v ne-

známom prostredí?

„Začiatky sú vždy /ažké. Chví+u trvá, kým

sa človek zorientuje v novom prostredí, povy-

bavuje si potrebné veci na úradoch, ubytovanie

a podobne. Mal som však š/astie na +udí, ktorí

mi v tom pomohli. Takže po pár týždňoch som

začal fungova/ úplne normálne.”

Mal si možnosť čítavať naše noviny

„Firma, v ktorej pracujem už 8 rokov (Poclain

HLAS cez internet? Priniesli ti niečo zaují-

ným ústavom Maha Lab. Je to výskumný ústav

„Áno, noviny HLAS dostávam pravidelne v elek-

Hydraulics) nadviazala spoluprácu s výskum-

mavé informácie v nich?

v oblasti hydrauliky, ktorý patrí pod PURDUE Uni-

tronickej forme na email. Vždy si ich rád prečítam

Firma mi ponúkla možnos/ by/ súčas/ou tohto

Bol si aktívny športovec doma, na

verzitu, v meste West Lafayette, v štáte Indiana.

projektu a ja som ponuku prijal. Účelom projektu

a dozviem sa zaujímavosti z našej obce.”

Slovensku, máš čas venovať sa športu aj

je získa/ najnovšie poznatky v oblasti hydrauliky

tam? Sledoval si kamarátov cez internet

Sleduješ život na Slovensku aj v cud-

„Možností na šport je tu ve+a, na univerzite

a súčasne ich aplikova/ na produkty našej firmy.”
zine?

„Samozrejme, stále sledujem dianie u nás

doma. V dnešnej dobe internetu to nie je žiadny

ako sa im darí?

môže človek nájs/ všetky druhy športov,

dokonca aj Soccer ako volajú náš futbal. Bohužia+, vzh+adom na to, že mám potrhané väzy

v kolene, nemôžem aktívne športova/. Zájdem

len do fitness centra, ke) mám vo+ný čas. Ako

som už vravel, som v kontakte s mnohými
+u)mi a sledujem výsledky našich futbalistov

po každom zápase. Som rád, že sa tento rok

nakoniec podarilo chalanom zachráni/ a verím,
že nasledujúca sezóna bude lepšia, lebo

poznám silu stankovského mužstva dospelých.”
Ďakujeme za slová Danielovi Haškovi a pra-

jeme mu ve+a osobných i pracovných úspechov.

Spomienka pri hrobe Jána Lipského

neprebehla celkom tak, ako ju pán Simeon

akcie si uctia pamiatku Jána Lipského, o ktorom

jemným zážitkom pre desiatky prítomných.

osobnos/ pomocou ve+koformátových tabú+

nasledujúcich ročníkov.

dovtedy nemal vedomos/. Spropaguje jeho

umiestnených pri stanovom tábore a vzdajú mu
poctu položením venca na jeho pomník.

A tak v piatok 1. júla 2016 niečo po 18 ho-

dine, prišlo do parku v Sedličnej, ktorý nesie

jeho meno šes/ vojakov v nádherných dobových

uniformách a v starom napoleonskom štýle si

uctili pamiatku nášho rodáka, vojaka a význam-

ného kartografa Jána Lipského položením venca

a okrem množstva noviniek bol iný aj v jednej

veci

týkajúcej

sa

priamo

Trenčianskych

Stankoviec a jej doposia+ najvýraznejšej osob-

nosti našej histórie - Jána Lipského. Organizá-

Udalosť

tor celého podujatia pán Mário Simeon sa na pod-

net našej redakcie rozhodol, že v rámci tejto

Štvrtý ročník Tankových dní je za nami

spracoval Dušan Pevný

a slávnostnými salvami z historických zbraní.
Bolo to viac ako symbolické. Ve) Ján Lipský

sa zúčastnil bojov v napoleonských vojnách.

Dokonca sám Napoleon Bonaparte používal

mapy zhotovené našim rodákom.

Aj ke) celá akcia vzh+adom na okolnosti

pôvodne plánoval, bola dôstojným aktom a prí-

Veríme, že táto tradícia bude zachovaná aj počas

Radovan Siva
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Obec Trenčianske Stankovce je široko
ďaleko známa činnosťou a úspechmi
rôznych svojich občanov a organizácií. Či
už sú to z dlhodobého pohľadu futbalisti,
hasiči, chovatelia, cvičenci Sokola, žiaci
našej školy či v posledných rokoch
folklórny súbor. Nechcem zabudnúť
na ostatných, všetkým im patrí česť.
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Postrehy

tu vôbec niekto dokázal zorganizova/. Rovnako

lebo inak si myslím, že pri trende zvyšovania

mýš+a/ o súvislostiach tých dní, aby ostala táto

vznika/ problémy. Radšej bu)me pripravení ako

si myslím, že by sme mali s porozumením pre-

akcia v našom katastri a bola spájaná s našou
obcou. O to viac, ke) som si prečítal v médiách
– „Trenčín sa zmenil na vojnový front, otvorili

4. ročník Tankových dní...” Aký Trenčín? Naše

Trenčianske Stankovce a susedná Krivosúd

návštevnosti a popularity tejto akcie, budú

prekvapení.

A ak chceme, aby táto udalos/ bola úspešná

a spájaná vo verejnosti s našou obcou, ma ani iné

riešenie nenapadá. Nie že by doteraz spolupráca

nebola, obec v zastúpení starostu a aj organizátori

- Bodovka sú nosite+mi tohto podujatia, mini-

akcie boli navzájom v silnom spojení, no isto sa dá

cov okolo pána Simeona, ktorí tento rok zorgani-

)alej. Viem, že je to v prvom rade na organizá-

rú už nieko+ko rokov pravidelne chodím a tiež je vždy

nezainteresovaného občana sa mi javí, že sa na ne

Po skúsenostiach seba ako občana, ktorého

V širokej verejnosti sa však v posledných rokoch

stala obec známa aj v)aka ve+kej aktivite nadšen-

zovali už štvrtý ročník Tankových dní. Z poh+adu
príde pozrie/ z roka na rok viac a viac divákov.
Samozrejme, s tým sú spojené rôzne problémy

s etablovaním takéhoto množstva diváckej kulisy.

málne teritoriálne. A chceme, aby to tak bolo aj
toroch, no žijeme tie dni s tou akciou všetci.
Chtiac aj nechtiac.

sa to dotýka (doprava okolo môjho domu),
si kladiem otázky. Chceme ako obec pokračova/

a stotožni/ sa s touto akciou na plný plyn? Vieme

A tak si kladiem otázku dokedy, respektíve do akej

spoločne pripravi/ také podmienky, aby neboli

množstvo účastníkov na dopravných prostried-

hundranie obývajúcich aj návštevníkov?

miery sme schopní absorbova/ v obci také
koch v rámci krátkej doby.

Ja som v)ačný a verím, že aj obrovské

množstvo )alších +udí v obci, že niečo podobné

problémy s dopravou, s parkovaním, aby nebolo
Samozrejme, neprináleží nám zasahova/ do or-

všetko vylepši/. Napadá ma paralela s akciou, na kto-

na poliach a lúkach obce Gattendorf, blízko hraníc,

v Rakúsku (Nova Rock). Tam sa organizátori dohodnú
s obcou a po+nohospodármi kde sa čo nasadí, aby sa
pri tisíckach áut vedeli dosta/ na provizórne parkova-

cie plochy a nedochádzalo k zápcham v obci.

Treba organizátorom po)akova/ za myšlienku

a akciu, no myslím, že je najvyšší čas im pomôc/.
Tankové dni by mali osta/ v spojení s našou obcou.

Dušan Pevný

ganizácie akcie, ale môžeme zasiahnu/ tam, kde

sa dá, aby ten „humbuk” a príval návštevníkov
bol znesite+ný pre všetkých. Preto si myslím, že

možno už v krátkej dobe, by si mali sadnú/ zodpovední – organizátor, obec, družstvo, urbariát

a možno )alší, h+adali spoločnú zhodu a vopred

vytypovali polia, plochy, kde by sa dalo parkova/,
prístupové cesty aj za možnosti dočasných

Dokedy ešte

zriadení spevnených plôch či premostení,

Horúca téma

Už vlani sme sa v niekoľkých číslach venovali téme rýchlostnej komunikácie R2
a rekonštrukcii štátnej cesty I/50. S tým samozrejme súvisela aj rekonštrukcia
križovatky medzi našou obcou a Trenčianskou Turnou.
Minul sa rok a mám pocit, že sme v tejto veci
zamrzli v čase. O oboch aktivitách sú informácie
na bode mrazu a v podstate skoro nič nové sa
nedeje. Možno sa pár vecí stalo, výsledok je však
rovnaký. Na rekonštrukciu I/50 si budeme
musie/ počka/, vrátane rekonštrukcie tzv. „križovatky smrti” pri našej obci.

Pred nieko+kými týždňami sa síce uskutočnila
prezentácia projektovej dokumentácie investorom
SSC a projekčnou kanceláriou Valbek z Česka.
Na prezentáciu boli prizvaní starostovia obcí,
ktorých sa rekonštrukcia týka. A aby som nezabudol, stala sa ešte jedna vec a tou bolo premenovanie cesty I/50 na I/9.
Občas mám pocit, akoby zodpovední čakali
na nejakú mimoriadnu udalos/, aby sa veci posunuli vpred. Rovnako si myslím, že rozhodnutie
o výstavbe, ktoré má pre nás ve+kú dôležitos/
sa odkladá do „stratena”...
Mám pocit, že je tomu tak aj preto, že Trenčín a celý tento región nemá žiadne „vážne” zastúpenie a politické krytie vo ve+kej politike, kde

sa robia rozhodnutia o významných investíciách. Či už je to vláda, ministerstvá, SSC či
NDS, proste mám pocit, že nemá kto za tento
región „kopa/”... Dokonca mám pocit, že aj vedenie nášho kraja je odložené v tejto veci kdesi
na bok... Ve) stačí sa pozrie/ kúsok za náš

„chotár” a cesty za tabu+ami s názvom nášho
kraja sú v úplne inom stave. Možno sa mýlim,
ale iné vysvetlenie nenachádzam.
A o R2 už ani nejdem hovori/. Jej výstavba je
pod+a posledných informácií posunutá o )alšie
roky )alej. Potom si teda kladiem otázku - čo s tým?
Urobíme petíciu občanov všetkých dotknutých obcí v regióne za podporu výstavby?
Vyzveme zásadné firmy v regióne a životne
závislé na dobrej cestnej infraštruktúre, aby
celú akciu podporili? Obrátime sa priamo na Úrad
vlády, ve) tak to robia )alší? Neviem.
Viem však, že stav, ktorý je teraz, je hanbou
všetkých kompetentných a zainteresovaných.
Tak čo s tým...?
Dušan Pevný
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Spoločnos/ KVK Blow Moulding Slovakia

2013 s výstavbou novej výrobnej haly v Trenčian-

výrobkov a úpravou plastových dutých dielov.

V januári 2014 spoločnos/ pres/ahovala

sa zaoberá výrobou plastových nasávacích

Využívanie najnovších technológií a osobitých

skych Stankovciach.

výrobu z prenajatých priestorov do novej výrob-

postupov umožňuje vývoj a výrobu kvalitných

nej haly, v ktorej následne v septembri pribudol

tov

pre nových klientov.

výrobkov pod+a požiadaviek klientov. Medzi klienodoberajúcich

duté

diely

vyhotovené

precíznym spôsobom patria najmä podniky s vykurovacou technikou (Vaillant, Bosch), ako aj výrobcovia prístrojov do domácností (Miele).

Spoločnos/ KVK Blow Moulding Slovakia ako

dcérska spoločnos/ Kunststoffverarbeitung

Koetke GmbH. bola založená v roku 2007

v Trenčíne s 10 pracovníkmi. Spoločnos/ pôsobila
s jedným vyfukovacím strojom v prenajatých

priestoroch v spoločnosti Vaillant. Na základe
)alšieho rozvoja spoločnosti, začala v septembri

Firmy u nás

druhý vyfukovací stroj a začala vyrába/ produkty

V roku 2015 bol zakúpený ved+ajší pozemok

na zaistenie )alšieho rozvoja spoločnosti. V súčasnosti pracuje v spoločnosti 32 zamestnan-

cov, )alším rozvojom a úspešnou spoluprácou

s obcou Trenčianske Stankovce, bude do bu-

dúcnosti spoločnos/ ponúka/ )alšie vo+né pracovné miesta so stabilnou budúcnos/ou a slušnými platobnými podmienkami.

Vladimír Múdry – Šebík, plant-manager

Býva sa nám tu dobre

Naši susedia

V tomto čísle pokračujeme s rubrikou o našich nových susedoch. Tento krát sme chceli

predstavi/ niekoho z mladých rodín, ktoré sa pris/ahovali do novej obytnej zóny v Sedličnej.
Vyspovedali sme ich, aké sú ich pocity, boli sme zvedaví čo si oni myslia o našej obci, ako sa

im tu býva. Súrodenci Denisa Ďurišová a Martin Ďuriš majú u nás každý svoje nové bývanie a tak vypočujme ich postrehy.

Martin, patríte spolu so sestrou a vašimi

venos/, miesta na trávenie vo+ného času a nič

partnermi k mladej generácii, ktorá sa

nám tu nechýba.”

obce, čo vás viedlo k rozhodnutiu ísť bývať

Sedličná, v nových bytových domoch, v čom

rozhodla spojiť svoj život so životom našej
do Stankoviec?

„Predtým sme s priate+kou bývali v Melči-

ciach, čo sa nám zdalo )aleko od Trenčína a na-

ko+ko v meste obaja pracujeme, rozhodli sme

h+ada/ bývanie bližšie, ale nie priamo v Trenčíne.
Nová výstavba v Trenčianskych Stankovciach nás
zaujala, preto naše kroky smerovali sem.”

Ako vnímate Stankovce, bývate v lokalite

má obec prednosti, čo jej podľa vás chýba?

„Sedličná je pekná tichá lokalita. Páči sa nám

park v blízkosti, kde sa nedávno vybudovalo mul-

tifunkčné ihrisko a dá sa tu trávi/ vo+ný čas. Mys-

lím, že v obci nechýba nič, a ke), tak potom

možno nejaké posedenie s teraskou a občerstve-

V lokalite kde bývajú, postavia onedlho )alšie

ním bližšie k parku a ihrisku.”

bytové domy, mladých rodín pribúda, v blízkosti je

zvyknutá ma/ všetko v tesnej blízkosti ale záro-

odpovedala v predchádzajúcej vete. Čo jej

ková lokalita okolo pietneho miesta hrobu Jána

pres/ahova/ sa niekde, kde by toto bolo splnené.

kej blízkosti Trenčína, že si myslím, že nie je

Martinova sestra Denisa dodáva: „Nako+ko

som celý život bývala v Trenčíne, bola som
veň ma rušil hluk mesta. Ideálnym riešením bolo

Trenčianske Stankovce boli ideálnou vo+bou.
Pracujem v obchodnom centre, ktoré je vzdialené asi pä/ minút autom, takže )alšie plus.”

Čo vás v našej obci zaujalo, predsa pohľad

človeka, ktorý prišiel do Stankoviec z inej

obce či mesta je trošku iný ako našincov?

Denisa: „V Stankovciach ma zaujala občian-

ska vybavenos/, je tu všetko, čo človek potre-

buje k životu. Lekáreň, škôlka, ihriská, viaceré

Denisa dodáva: „Aké má prednosti som

chýba? Nebývam tu až tak dlho, ale mám pocit

že vôbec nič. A ak by sa niečo našlo, obec je v taproblém ís/ si to vybavi/ do mesta.”

Našli ste si za ten čas aj kamarátov

spomedzi domácich?

Denisa: „Spomedzi domácich som už nejakých

známych mala, ale spoznala som aj nových.
V)akabohu máme výborných a mladých susedov,
s ktorými si ve+mi dobre vychádzame.”

Martin: „Áno, za ten čas sme sa stihli zoznámi/

s viacerými domácimi. Spoznali sme sa s novými

potraviny, kultúrne podujatia,...”

susedmi v našom bytovom dome, ale aj s viace-

sa nám pozdávali, pretože je tu kompletná vyba-

futbal cez víkend na vyššie spomínané ihrisko.”

A jej brat Martin dodáva: „Stankovce ako obec

rými chalanmi, s ktorými si ideme občas aj zahra/

nové multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a parLipského, zdá sa, že toto miesto sa stáva akýmsi

nepísaným centrom oddychu, stretávania sa

mladých rodín, detí, ktoré tu trávia väčšinu svoj-

ho vo+ného času.

Čo by ste chceli povedať na záver?

Martinove slová: „Musím uzna/, že naše

rozhodnutie bolo správne a ani s odstupom času
by sme ho nemenili. Býva sa nám tu dobre a aj

+udia, s ktorými sme sa zatia+ zoznámili sú v po-

hode, takže zatia+ nemáme negatívne skúsenosti
a sme radi, že sme sa pres/ahovali práve sem.”

„Uzavrela by som to tak, že som ve+mi spoko-

jná so svojim rozhodnutím pres/ahova/ sa sem,”
dodala na záver Denisa.

spracoval Dušan Pevný
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Z histórie obce

Pán Kme/o, ako každý z nás, mal aj svoje

zvyky. Pri práci mu robilo spoločnos/ rádio,
ktoré mal stále pustené. Mal rád svoje

hodinky, ktoré nedával z ruky ani ke) išiel

spa/. Na verejnosti sme ho väčšinou vídali na bi-

cykli a všetkých, mladých aj starých zdravil
rovnako: „Čes/!” Pán Kme/o sa na nič

nes/ažoval, len občas si povzdychol, že nemá
komu svoje remeslo zanecha/. Do jeho dielne

+udia chodili radi, rád sa porozprával a jeho
šikovné ruky dokázali opravi/ aj zdanlivo

neopravite+nú obuv. V dielni sa nachádzalo

ve+a zaujímavých vecí, ktoré nezainteresovaní nemali kde inde vidie/: obuvnícke

(šusterské) kopytá, šidlo, dratva, trojnožka,

verpánok, šusterské kladivká, rôzne kliešte,
nožnice, nože, frézky, dierovače, kozinôžky,

knaipy, šijací stroj SINGER, vysekávače,

roz/ahováky. Bolo tam ve+a materiálov –

kože, podrážky, podpätky, brúsne kotúče,

Remeselníctvo bolo na území dnešného Slovenska veľmi rozšírené hlavne

v 18. a 19. storočí, ale aj v 1. polovici 20. storočia. Existovali potulní remesel-

níci a usadení remeselníci, ktorí mali dielne v mieste svojho bydliska. Vznik po-

tulného remeselníctva súvisel s nevyspelosťou priemyslu, nedostatkom
usadených remeselníkov, roztrúsenosťou ľudnatosti a potrebami obyvateľov.
Potulní remeselníci a podomoví obchodníci ešte aj v prvých desaťročiach 20. sto-

ročia boli charakteristickými indivíduami európskych miest a dedín. Najtypic-

kejší predstavitelia potulného remeselníctva boli obločiari (sklenári) a drotári,
ktorí pochádzali zo severných, Slovákmi obývaných stolíc Uhorska.
Obločiari (sklenári) si do krošne zo smre-

na ktorého šikovné ruky si ešte ve+a našich

kového dreva naložili tabu+ky skla, )alší ma-

občanov dobre spomína. Pán Ondrej Kme/o

zem, do Dalmácie. Svetoznámi boli slovenskí

jedným z dvojičiek a jeho dvojča/om bol brat

teriál, náradie a s tým všetkým na chrbte

sa narodil 8. 2. 1923 v obci Krivosúd - Bodovka

putovali po celom zemí Uhorska až na Dolnú

v ro+níckej rodine. Pochádzal z piatich detí, bol

drotári, podomoví opravári kuchynského riadu,

Ján. Ako 15-ročný sa išiel uči/ do Svätého

výrobcovia a predajcovia produktov z drôtu a

plechu. Už len tí najstarší si spomínajú na to,
ke) sa v uliciach našej obce ozývalo: „Hrnce

pléééchova/, dróóótova/!”. Usadených remesel-

níkov bolo ove+a viac a patrili medzi nich: deb-

nári, šindliari, korytári, kolári (kolesári), košikári,

Kríža (dnešné Považany). Prvý rok dochádzal

do učenia pešo, po roku si kúpil bicykel a po-

tom dochádzal do učenia na ňom. Po vyučení
chví+u pracoval u súkromníka pána Machunku

a neskôr sa zamestnal v OPMP Nové Mesto

nad Váhom. Po čase si firma OPMP prena-

metliari, truhliari, rezbári, hodinári, zvonolejári,

jala jednu izbu u pána Cibulíka v Malých

klobučníci, zlatníci, miškári, súkeníci, kamenári,

obuvi. Ke) pán Cibulík chalupu predal pánovi

hrebenári, vápenkári, uhliari a mnoho )alších

na Bacovec, kde bola predtým kováčska

brašnári, čižmiari, garbiari, hrnčiari, kováči,
kachliari, kanapári, knihári, sadzači, kominári,

remeselníkov. Postupne s rozvojom priemyslu

Stankovciach, ktorú prerobili na opravovňu

Dikošovi, pres/ahovali mu dielňu do Sedličnej
vyhňa. Neskôr musel by/ Bacovec a okolité

a nových technológií počet staro remeselníkov

budovy zbúrané kvôli výstavbe bytoviek v Sed-

týchto bývalých majstrov nahradili stroje a ve+-

chovanovcoch, kde mu susedu robila pani

Aj v našej obci bolo v minulosti remesel-

v Malých Stankovciach, tak sa dielňa s/aho-

klesal a remeslá zanikali. V súčasnosti ruky

kovýroba.

níctvo ve+mi rozšírené a medzi kvalitných
remeselníkov určite patril aj obuvnícky maj-

ster, opravár obuvi šuster Ondrej Kmeťo,

ličnej. Tak sa s/ahoval do bytovky a bytu po Ter-

Tonka Mlynková. Ke) sa zriadil Dom služieb

vala tam a to bolo aj jeho posledné pôsobisko.

Ta m p ô s o b i l a ž t a k m e r d o s vo j e j s m r t i .
Zomrel 5. 5. 1997.

čalúnnické nite, zipsy, klince a klinčeky a ší-

rili sa rôzne vône a pachy - od lepidiel,

farieb, krémov a )alšieho chemického ma-

teriálu. Pá majster nebol ob+úbený len v našej obci, ale zákazníkov mal aj z okolia a poz-

nali ho dobre trenčianski hasiči. Tí kedysi

nosili čižmy, ktoré pri chôdzi ve+mi klopkali a ha-

siči boli stále stredom pozornosti okoloidúcich. Obrátili sa preto na pána Kme/a a ten

to vyriešil jednoducho. Na podpätky im

nalepil gumu a bolo po probléme. Od smrti
pána Kme/a sa tomuto remeslu u nás v obci
nikto nevenuje. Pribudli nové materiály, nové
technológie, obuv je lacnejšia ako kedysi, ale
nie každý si môže dovoli/ zahodi/ poškodenú,

ale opravite+nú obuv a kúpi/ novú. Keby pán
majster ešte žil, určite by nemal o zákaz-

níkov núdzu. Zostáva nám len dúfa/, že

časom sa nájde jeho nasledovník a obnoví
v našej obci toto remeslo.

Štefan Šmatlák
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Spoločenské organizácie
Spomínala si, že organizácia TJ Sokol

reprezentuje Trenčianske Stankovce svo-

jimi vystúpeniami nielen na Slovensku.
Kde všade sa "sokoli“ zo Stankoviec
dostali?

„Áno, to je pravda. S oddielom Pohyb pri hud-

be sa zúčastňujeme hromadných vystúpení a re-

prezentujeme obec po celom svete. Naj)alej

sme boli v USA. Navštívili sme tiež Fínsko a Pra-

hu, kde sa stretávajú sokoli z celého sveta.

V júli odchádzame do Talianska a v októbri do Srb-

ska.

S

cvičenkami

z

celého

Slovenska

predvedieme hromadnú skladbu, ktorej choreografiu nacvičujeme

približne jeden rok. Už

tento rok rozbiehame nácvik na rok 2018 do Pra-

Trenčianske Stankovce po celom Slovensku i v zahraničí reprezentuje takmer desiatka miestnych dobrovoľných záujmových organizácií. Jednou z nich je aj TJ SOKOL. Tá v našej obci pôsobí už 23 rokov a
má približne 150 členov. Jednou z členiek a zároveň aj členkou predsedníctva je Zuzana Jančová, ktorá ochotne odpovedala na moje otázky a
priblížila mi všetky aktivity v telovýchovnej jednote.
Zuzka, akú funkciu zastávaš v TJ

Sokol?

„V TJ Sokol Trenčianske Stankovce zastávam

bola pokračovaním hromadných vystúpení,
ktoré sokoli založili, no ve+a +udí má v pamäti
najmä spartakiády. Preto si to na tomto poz-

funkciu členky predsedníctva, tiež som vedúca

vysvet+uje Zuzana Jančová.

vytvorila pre deti vo veku 4-7 rokov, som tiež cviči-

Každý z nich vedie nemu pridelený – zvolený

oddielu Pohyb pri hudbe, čo je aj primárna aktivita

našej organizácie. Oddielu Slniečka, ktorý som

te+kou hromadných vystúpení. Ten bohužia+ stag-

natku

naj+ahšie

vysvetlia

a

predstavia,”

„Naša organizácia má oddielov nieko+ko.

vedúci. Prvotný je oddiel žien s názvom Pohyb

nuje pre nedostatok detí. Uvažujem preto o rozšírení

pri hudbe, v ktorom ženy rôznych vekových

Keď počujem Sokol, predstavím si

na hromadné vystúpenia nielen na Slovensku.

vekovej kategórie, no na to potrebujem trénerku.”

choreografické cvičenie podobné "spar-

takiáde". No spomínaš "Slniečko"... Koľko

oddielov vlastne má TJ Sokol?

„V prvom rade chcem objasni/ nadväznos/

spartakiády so sokolistami. Práve spartakiáda

kategórií (12 - 70 rokov) nacvičujú choreografie
Ako som už spomínala oddielom pre deti je

Slniečko. Okrem nacvičovania choreografických

skladieb funguje pod hlavičkou TJ Sokol aj odd-

iel lukostrelectva pod vedením pána Hirjaka a

oddiel volejbalistov, ktorý vedie pán Ján Buček.”

Ihrisko na hornom konci

Ihrisko vo Veľkých Stankovciach
pozná snáď každý náš občan. Tri hojdačky v tieni briez, ktoré sadil pán
Ľahký s mojim dedkom pánom
Jančom a betónová plocha na futbal,
tenis či zimné korčuľovanie, na ktorom vyrástol nejeden hráč nášho
dedinského futbalového mužstva.
V roku 1972 ho svojpomocne vybudovali
domáci a položili základ športových aktivít, za čo
im patrí ve+ká v)aka. Pred desa/ročím prebehla
rekonštrukcia ihriska - bola spravená betónová
hracia plocha, oplotenie, vysadené tuje, dokúpené
bránky a stojan na basketbalový kôš. Najmenšie

deti si na svoje prišli asi až pred tromi rokmi,
kedy boli nainštalované hojdačky. Nastal čas,
kedy je potrebné ihrisko znova inovova/, urobi/,
aby bolo bezpečné. Stále ho navštevuje ve+a detí
a vybavenie je nepostačujúce. Plánujeme doplni/
hojdačky, koše, upravi/ okolie a prípadne oploti/

hy, kde sa chystá skladba choreograficky

pripravená spoločne pre cvičencov sokolov zo Slo-

venska a Čiech.”

Zuzana, dodala by si niečo na záver?

„ ... už len asi to, ak by mal ktoko+vek

zo Stankoviec a blízkeho okolia záujem sa sta/

členom TJ Sokol, budeme radi. Stačí sa skontaktova/ s konkrétnym vedúcim oddielu alebo

ktorýmko+vek členom,” dodala Zuzana Jančová.
Sokol sa svojou doterajšou činnos/ou zaslúžil

o výchovu národnostne uvedomelých vlasten-

cov, ktorí ve+mi ovplyvnili politický život našej

republiky od čias jej založenia až po dnešok. Bol

vždy nadstraníckou demokratickou organizáciou,
ktorá bola vždy v rozpore so všetkým, čo demokracii odporovalo. Preto jeho oživenie v no-

vých podmienkach života našich dvoch bratských
národov je aj na)alej správne a dobre zdôvod-

nené. Hlavne slovenský národ potrebuje uve-

domelých a demokraticky pevných +udí, ktorí
budú statočne drža/ ochranu nad dobrou prosperitou

nášho

verejného

www.sokolnaslovensku.sk).

života.

(Zdroj:

pripravila Monika Pevná

Trápi nás
aj detské ihrisko, jednak kvôli zlému výh+adu
na hlavnú cestu a jednak kvôli parkovaniu áut
na ploche detského ihriska.
Pozemky pod ihriskom však nevlastní obec,
ale ve+kostankovský urbár, preto by obec nemala
do nich zasahova/, ani na nich investova/. Ke)že
chceme postupova/ zodpovedne, v prvom rade
je potrebné vyrieši/ vlastnícke vz/ahy (napr.
uzatvorením nájomnej zmluvy medzi urbárom
a obcou). Prvotné rokovania už prebehli a sú
na dobrej ceste. Je to beh na dlhú tra/, ale verím,
že to čo najskôr zvládneme. Aby boli na „konci
dňa” spokojní všetci – urbár, obec, ale najmä
mamičky s ich ratoles/ami a športovci všetkých
vekových kategórií.
Simona Račková
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Škola života
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Na vlastné očí
Postupne však prišlo vytriezvenie. Viac sme ne-

dokázali vyrába/ z komára somára a tiež nám bolo
proti srsti potápa/ +udí, ktorí nám ochotne veno-

vali svoj drahocenný čas. A tak nám nemenovaný

portál odmietol uverejni/ správu o premiére jedné-

ho z filmov. Text bol síce kvalitný, no bez znám-

ky akéhoko+vek škandálu. Snažili sme sa teda

aspoň trochu prispôsobi/. Nestačilo to. Sved-

čili o tom články, ktoré nám síce uverejnili, ale
pozmenili ich titulok či obsah. Nevadí. Ve) skúsenos/ z praxe je stále na nezaplatenie a my sme

si v)aka nej pomaly uvedomovali, že umelo

Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (MFF) je najväčším a naj-

prestížnejším filmovým festivalom v strednej a východnej Európe. Spolu s festivalmi v Cannes, Berlíne, Benátkach či Tokiu je od roku 1956 zaradený do kate-

górie filmových festivalov typu A - nešpecializovaný festival so súťažou v celovečerných hraných filmoch. Jedenástim študentom Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) v Trnave sa v júli 2015 naskytla jedinečná možnosť zúčastniť

sa jubilejného 50. ročníka festivalu, a to priamo z pozície akreditovaných novi-

nárov. Keďže prax by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každého štúdia, vplá-

vať do vôd skutočnej novinárčiny bolo pre nás veľké a neoceniteľné plus.
Osobnosti ako Richard GERE, Jamie DOR-

a vravím jej, že o 10 minút je tu taxík, ide robi/

vytvorené senzácie nie sú našou šálkou kávy. A tak
sme sa vydali iným smerom.

Napriek (alebo práve v)aka) tomu, že sme

pracovali s obrovským nasadením a na festival sa

dostali ako jediní študenti žurnalistiky, boli sme už

od začiatku považovaní za outsiderov. Žiadny z našich

„starších kolegov” nám nepomohol. Práve naopak.

Výsmechy sa stali každodennou rutinou. A to ani
nehovoríme o reakcii novinárov, ke) započuli,

že dúfame v interview s legendárnou Ivou Janžu-

rovou, Kryštofom Muchom, či s Jiřím Bartoškom.

„No to si robia srandu!”

„Študentíci majú nejaké vysoké nároky, nezdá

NAN (50 odtieňov sivej), česká herečka Iva

rozhovor s Gereom, nech „hrá na nohy”. Zatia+

sa im?”

udalosti, Jiří BARTOŠKA. Študenti FMK mali

vala vlasy a snažila odma+ova/ čierne kruhy pod
očami, sme sa my ostatní pokúšali sformulova/

prístup tam, kam aj my?!”

JANŽUROVÁ, výkonný riadite+ festivalu Kryštof
MUCHA či samotný prezident tejto významnej

jasný cie+ a 12 dní na jeho naplnenie. Rozhovory,
informácie, fotografie pre slovenské redakcie -

čo si na pyžamo navliekala čiernu róbu, fénopár úderných otázok po anglicky.

A tak si predstavte... ako z tohto všetkého

získa/ čo najviac, odís/ s pocitom dobre vykonanej

práce a s nadobudnutými skúsenos/ami. Stalo sa.

Sima (vo večerných šatách a pod nimi pyžamo).

večer nášho pobytu, ešte pred oficiálnym

uteká

Krstom ohňom sme však prešli už v prvý

otvorením festivalu. Po 12 hodinovej ceste sme

vzniklo: Richard Gere uteká. Za ním uteká

Za Simou uteká náš kameraman Janko. Za nimi
Richardova

ochranka.

vali sme o očakávaniach, rozde+ovali sa do sku-

vyve)te ji ven," riekol prezident festivalu, Jiří

zobrala na mušku (ešte stále neodolate+ného)
hollywoodskeho herca, Richarda Gerea. Na fes-

tival si prišiel prevzia/ cenu Krištáľový glóbus
za mimoriadny umelecký prínos svetovej kine-

matografii. Ke) sme sa neskôr pripravovali na spá-

Bartoška. Potom do siedmej ráno píšete bul-

várny článok, pre bulvárnu redakciu a smejete

sa sami na sebe. Ako jediní predsa viete, čo
Gere večeral a s kým Gere večeral. Učíte sa
písa/ bulvár (vi) titulok: Richard Gere večeral -

sa aspoň nepokúsi, nič nedosiahne. A odhliadnuc

Väčšina médií, s ktorými sme spolupraco-

môžeme popýši/ rozhovorom s pani Janžurovou.

sa dostavi/ na karlovarskú promenádu, kde

vali, mala či už viac alebo menej bulvárny

charakter. Na výber sme ve+mi nemali, a tak

budeme prví! Pán doktor nám tam presne pre ta-

sme boli k vytváraniu senzácií tlačení z každej

najrýchlejšie vedeli dopravi/ do centra. V tom si

článkov sme sa sami na sebe bavili, ako robíme

kéto prípady nechal svoje auto, aby sme sa čo

A viete čo? Ve+ké ciele? Mali sme. Ale ten, kto

so svojou o 20 rokov mladšou priate+kou...)

a zis/ujete, že týmto sa nikdy živi/ nechcete.

Richard Gere práve večeria. Nikto o tom nevie,

Konkurencia bola skutočne obrovská, 650 no-

vinárov, celosvetové redakcie.

cez mŕtvoly, učíme sa. „To snad není možný,

nok, odrazu nám všetkým postupne začali
zvoni/ mobily... vraj si máme pohnú/ a rýchlo

mala tieto stretnutia pod palcom.

Karlovarská

z vestibulu Grandhotela Pupp. Pre rozhovor -

pín a určovali si ciele. Spolužiačka Sima si

„Nie je šanca! Nemáte príliš ve+ké ciele?” smia-

la sa pri žiadosti o interview organizátorka, ktorá

promenáda. O jednej ráno. Simonu vyvádzajú

sa konečne ubytovali a samozrejme, šli sme si
spoločne sadnú/ na jedno zaslúžené. Debato-

„Tak to je moc! Ako môžu ma/ nejakí študenti

strany. Pri tvorení vyžadovaných škandalóznych

od iných úspechov, my sa v konečnom dôsledku

Kvôli nám dokonca presunula schôdzku s iným

médiom. Svoj čas a rozhovor nám taktiež venoval

vy/ažený riadite+, Kryštof Mucha. A hádajte čo.
Dostali sme sa aj k pánovi Bartoškovi, ktorý sa

novinárom vyhýbal. Dokonca sa medzi nimi šep-

kalo, že je neprístupný, arogantný a ktovie čo

Že dokážeme nafúknu/ bežnú vec, akou je

to, čo nás za normálnych okolností poburuje.

ešte. S nami sa ochotne vyfotil, pozhováral a do-

fónu, ako to v pohode odšoféruje, aj ke) nemá

A senzačné titulky sa nám v hlavách zrazu rodili

stali súčas/ou festivalu a svojou prítomnos/ou

nezaplatenie. Nabehla som do kúpe+ne za Simou

okolo. Dali sme to! My sme ale profesionáli!

ale spomeniete, že predsa ani jeden z vás

nemôže šoférova/. Ten pocit, ke) som počula
spolužiaka z ved+ajšej izby rozpráva/ do tele-

papiere... (to, že bol po jednom neriešil), bol na

napríklad f+ak na garderóbe či obyčajná večera.

rovnako rýchlo, ako tým „ve+kým novinárom”

konca on sám nám na záver po)akoval, že sme sa

vytvorili jedinečnú atmosféru.

Lenka Ďurišová
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Viac zelene pre Stankovce
10. strana

V redakcii sme sa rozhodli, že
v každom čísle dáme šancu
niekomu z vás, občania. Kto by
chcel takto verejne vyjadriť svoj
názor na veci spojené s našou dedinou. Ako prvá prináša svoj postreh
na málo zelene pani Anna Martišková zo Sedličnej.
Vzh+adom na to, aká je naša obec ve+ká, je tu
zúfalo málo zelene a hlavne stromov na verejných
priestranstvách. Strom nie je len na okrasu, je
stvorený na našu ochranu. Svojou korunou a šumiacimi listami nás pozýva do bezpečia svojho
náručia. V letných horúčavách nám poskytuje
osviežujúci chládok. Strom v sebe skrýva silnú
dávku energie. Strom je zelený lekár. Vážme si ho.
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V našej obci máme dos/ verejných priestranstiev,
či už ve+kých alebo menších, sú prázdne a kde sa
aj pred pár rokmi nachádzali stromy, už sú všetky
spílené, niektoré sú orezané tak, že by som to nazvala skôr zmrzačenie stromu.
Všímam si, ako sú na tom v iných obciach so
zeleňou. A ve+mi ma zaujala obec Kováčová - malá
dedinka blízko lesa, plná stromov, ihličnatých, listnatých na každom kúsku, kríky a lavičky pri nich.

Sadol a vedel

Názor občana
Takáto bohatá príroda láka neuverite+né množstvo
vtáctva akéhoko+vek druhu, úžasné a tak prepotrebné v dnešnej modernej a uponáh+anej dobe.
Len z našej obce sa to nejako vytratilo, je to
škoda, miesta tu máme dos/. Dokonca aj na vytvorenie nového parku väčších rozmerov
s rôznymi druhmi stromov - okrasnými, ihličnatými,
listnatými.
Anna Martišková

Mladé talenty

„Jednoducho som si sadol a vedel som to...” To sú slová ďalšieho z rady talen-

tovaných mladých ľudí z našej obce. Na bicie chcel hrať už od útleho veku.

„Vždy keď u nás doma tatino pozeral nejaký koncert, tak ma najviac z celej

kapely zaujímal bubeník,” dodáva sám Marcel Sládok, talentovaný bubeník.
Ako die/a hrával s varechami na kresle,

žiadnu nepoznal,” dodáva Marcel. No zvládol to.

Ke) navštevoval základnú školu, pozeral si inze-

š+apáku, ktorá mi z počiatku robila ve+ké pro-

Rodičia to samozrejme hne) pochopili a za pár

S kapelou odohrali množstvo koncertov, festi-

dedko.

kovských slávnostiach po boku legendárnych

hrával asi rok, len tak sám, pre seba, prípadne

rôznych akciách, nahrali sme CD, jednoducho

neskôr si zhotovil bicie s kartónových škatú+.

ráty a domov doniesol vytlačený inzerát o bicích.
dní, ich mal doma. Jeho prvé paličky mu vyrobil
Na bicie sa naučil hra/ sám. Doma v pivnici

s kamarátmi. Neskôr bicie pres/ahoval do skúšobne v našej obci, no stále mu chýbala partia,

s ktorou by začal naplno hráva/. V jeden deň
dedko prišiel s inzerátom, že kapela Rockovanka

z Nového Mesta h+adá bubeníka, tak sa rozhodol

to skúsi/. Dostal zoznam pesničiek, ktoré sa mal

za týždeň nauči/. „Z toho zoznamu som skoro

„Postupne som sa zdokona+oval, cvičil hru na dvoj-

blémy, ale nakoniec som nad ňou zví/azil.”

valov. „Zahral som si na Top Feste, na Bec-

hudobných skupín ako napr. Tublatanka, na ve+a
som sa cítil ako pravá rocková hviezda .”

Po štyroch rokoch skupinu opustil a začal hrá-

va/ v súbore Insane Ride tvrdší štýl. Po čase

v žiadnej kapele, venujem sa viac či menej škole,

Dominika Mojžišová

na vysokej škole som si uvedomil, že si musím

da/ od hrania pauzu a tak momentálne nehrám

V novej sezóne bude naša prípravka

(chlapci 1. až 4. ročníka ZŠ) súčas/ou

futbalová sezóna tréningami na miestnom

Trenčín. Tejto sú/aže sme sa v minulosti

tréningov futbalovej prípravky sú vítaní.

zrelých hráčov u mladších žiakov, potrebuje náš

ihrisku. Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť

prežil, mám ve+a pekných spomienok a to ma na

tom najviac teší. Vždy som však mal sen zahra/

šport a v našom prípade futbal oznamu-

jeme, že po 1. auguste 2016 sa začína nová

znova oprášim. V)aka bicím som si toho ve+a

s kamarátmi založil )alšiu kapelu. „V 3. ročníku

Chlapci, futbalisti, príďte medzi nás!
Rodičom i chlapcom, ktorí majú radi

ale bicie mám doma. Pevne verím, že ich raz

sú/ažných stretnutí organizovaných ObFZ

si na obrovskom festivale a hodi/ paličku nejakej
nadšenej fanúšičke. Raz sa toho dúfam dožijem.”

Oznam

aby najmladší hrali samostatnú sú/až.

Takže, všetci, čo máte záujem o tréning

a pohyb chlapcov na futbalovom ihrisku,

čakáme vás na Oddychovom centre v Roz-

nezúčastnili. Tým, že máme dostatok vekovo

vadzoch. Záujem je najmä o chlapcov 1. až 4.

klub, aby sa chlapci vo veku „prípravkára” ro-

o 16:30, každý pondelok a štvrtok. O informácie

ročníka základnej školy. Tréningy budú býva/

zohrali a získali skúsenosti v zápasoch.

môžete požiada/ aj hlavného trénera mladších

vekovej kategórie, budú rozohraní. V minulých

telefón - 0915 730 697. On spolu s )alšími dvoma

Chlapci tak budú ma/ +ahší prechod do vyššej

rokoch sme riešili tento fakt tak, že najtalentovanejších „prípravkárov” sme zara)ovali do sú-

/ažných zápasov mladších žiakov. Teraz je však

chlapcov tak ve+ký počet, že je potrebné,

žiakov a prípravky pána Tomáša Navrátila,
trénermi sa budú venova/ chlapcom na tréningoch.
Chlapci, prí)te medzi nás! Ak chcete zaži/ ra-

dos/ z hry a ví/azstiev, čakáme vás.

Tomáš Navrátil, Dušan Pevný

HLAS 4 F:Sestava 1

28.7.2016

22:15

Page 11

Skopje - rodisko Matky Terezy

11. strana

HLAS - nezávislé občianske noviny . 2. ročník - júl 2016

Letom - svetom
Macedónsko je krajina, kde sa stretávajú

kultúry európska, kres/anská a arabská, moslim-

ská. Macedónci sú ve+mi priate+skí a pohostinní,
ale ako ostatní obyvatelia Balkánu tiež horko-

krvní. Obrovský vplyv v krajine (aj politický) má

pravoslávna cirkev. Mesto Skopje postihlo v roku
1963 ničivé zemetrasenie, ktoré postihlo najviac
čas/ mesta, nachádzajúcu sa vpravo od rieky

Vardar. Otrasy dosahovali 6,9 stupňov Richterovej stupnice a trvali 20 sekúnd. Jeho bilancia:
1078 mŕtvych, 3383 zranených, 200 tisíc +udí bez do-

mova. Zničené bolo 75 - 80 % zástavby celého

mesta. Ničivos/ zemetrasenia umocnila i sku-

točnos/, že otrasy zastihli mesto o 5:17 ráno,
ke) väčšina obyvate+ov ešte spala. Od zeme-

trasenia sa mesto dynamicky rozvíja. V súčas-

nosti patrí Skopje medzi vôbec najrýchlejšie sa

Matka Tereza – kto by o tejto vzácnej žene, rádovej sestre, zakladateľke

rozvíjajúce hlavné mestá celej Európy. Najnovšou

Známa bola po celom svete, a to kvôli tomu, že celý svoj život venovala

(Mileniumski krst), ktorý bol postavený nad mes-

Svojou nekonečnou láskou a starostlivosťou sa snažila zmierniť ich utrpe-

Je to najväčší kres/anský kríž na svete a má úcty-

Kongregácie misionárok lásky a nositeľke Nobelovej ceny za mier nepočul.

starostlivosti o tých najbiednejších – chorých, nevládnych a chudobných.

nie. Veľa sa o nej popísalo i pohovorilo, známe sú jej skutky a činy, ale už

menej ľudí pozná jej skutočný pôvod. Bola to viac menej náhoda, ale mal

som možnosť byť na miestach, kde sa narodila a kde vyrastala.
V rokoch 2002 a 2003 som bol nieko+kokrát na

služobnej ceste v Macedónsku ako vedúci servis-

nej skupiny, najdlhšie na 2 mesiace a ubytovaní

sme boli v hlavnom meste Skopje. Práce a zod-

a v preklade to znamená „Púpätko”, asi kvôli jej

hodné rozmery: päta – 6,2 x 6,2 m, výška: 66 m,

rozpätie: 46 m. Bol postavený pri príležitosti

2000 rokov kres/anstva. Vidite+ný je zo vzdialenosti 30 km a v noci svieti na mesto Skopje.

Ďalšou pamiatkou je Staré Mesto, ktoré má

názov Stara Čaršija (Starý bazár) a nachádza

z mesta Gjakovë (v dnešnom Kosove), otec

dina Kale) a je tam najväčší a najrozvinutejší ori-

obchodník a doktor farmácie. Mala o dva roky

Mesto poskytuje poh+ad na úžasný kontrast

a zámožnej rodiny. Jej matka Drane pochádzala

Nikollë bol majite+om drogérie a bol schopný

a historických pamiatok mesta a tiež blízkeho oko-

staršieho brata Lazara a v roku 1913 sa narodila

lia. Raz pri jednej z prechádzok mestom Skopje

tom na vrchu Vodno a dokončený v roku 2002.

malej a útlej postave. Pochádzala z bohatej

povednosti bolo ve+a, ale každú vo+nú chví+u sme

využívali na spoznávanie krajiny, +udí, kultúrnych

a najväčšou turistickou atrakciou je Kríž tisícročia

jej mladšia sestra Agata. Ke) mala 8 rokov, tak jej

sa v+avo od rieky Vardar pri pevnosti Kale (Tvr-

entálny bazár (Bit Bazzar) na Balkáne. Staré

medzi zmesou východnej a západnej kultúry.

V tejto časti mesta zostalo ve+a zachovalých

som objavil sochu Matky Terezy v nadživotnej

zomrel otec – ako 46-ročný. Bol poradcom starostu

mešít a minaretov, ako napr. mešita Mustafu

má určite ve+a sôch po celom svete. Neskôr, na ná-

sku. Pravdepodobne bol zabitý juhoslovanskou

most cez rieku Vardar, ktorý pochádza zo 6. sto-

nákupného strediska Gradskij targovij centar som

ovplyvnila jej pobožná matka, na ktorej Agnes

ve+kosti. Nič zvláštne, pomyslel som si, ve) ona

mestí Makedonija, v strede mesta, v blízkosti
si všimol pamätnú tabu+u v blízkosti chodníka.

Ke)že macedónsky jazyk je dos/ blízky nášmu,
po prečítaní textu som s prekvapením zistil, že

práve stojím na mieste, kde kedysi stál rodný

dom Matky Terezy. Dom tam už nestál, lebo

ako väčšinu budov v meste aj tento dom padol

a pracoval v hnutí za pripojenie Skopje k Albán-

políciou. Životné smerovanie Matky Terezy ve+mi

jasne videla ako vyzerá prakticky žitá viera,
slúžiaca Bohu prostredníctvom služby blížnym.

Paši. Známou dominantou mesta je Kamenný
ročia. V blízkosti mosta na návrší sa nachádza

Pevnos/ Kale, postavená za čias Byzantskej ríše,

odkia+ je nádherný výh+ad na celé mesto. Kedysi

tam stála mohutná pevnos/ chrániaca mesto

pred Turkami. V meste sa nachádza ve+a
pravoslávnych chrámov a zaujímavos/ou je aj ka-

tolícky kostol, postavený koncom minulého
storočia v modernom štýle. Zaujímavos/ou je tiež

za obe/ ničivému zemetraseniu z roku 1963. Pô-

bývalé vlakové nádražie, ktoré bolo poškodené

zlatými tehličkami osadenými do terénu, ktoré oz-

načujú, kde boli rohy budovy. Pochopil som, že ro-

ukazujú čas 5:17, ako vo chvíli zemetrasenia.

zaujíma/ o jej pôvod. Matka Tereza bola albánska

mesta Skopje, ale v rodisku Matky Terezy je

v Skopje, ktoré vtedy patrilo Albánsku v Osman-

Macedónsko vnútrozemská krajina a nemá

ho+ného rádu. Jej vlastné meno bolo Agnes Gonxa

jej hlavného mesta navštívi/.

dorys jej bývalého rodného domu je znázornený

disko Matky Terezy je Skopje a tak som sa začal

kres/anka katolíčka a narodila sa 26. 8. 1910
skej ríši. Meno Tereza si zvolila až ke) vstúpila do re-

Bojaxhiu. Gonxa bola prezývka v mladosti

zemetrasením v roku 1963 a jeho hodiny stále
Od roku 1970 tu sídli Múzeum mesta Skopje.

Spomenul som len tie najväčšie zaujímavosti

toho na pozeranie ove+a viac. Aj ke) je
more, rozhodne sa oplatí túto krajinu vrátane

Štefan Šmatlák
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Reportáž
sme dobre, lebo na prvý zápas sme prišli včas

a bez problémov. Chalani mali zážitok z Pražské-

ho metra.

V prvý deň sme mali za súperov Dánov, Nem-

cov a Rakúšanov. Odohrali sme 3 pomerne vy-

rovnané zápasy, v ktorých sme aj mali šance na

skórovanie, ale nepodarilo sa. Inkasovali sme v kaž-

dom zápase po 3 góly. Sen o výhre turnaja sa

rozplynul. Chalani nehrali celkom tak, ako to

vedia a nohy im zväzoval pocit z niečoho

nového, čo doposia+ nezažili. Pocítili na vlastnej

koži aj to, že za hranicami našej krajiny rozhod-

covia nestrpia poznámky od hráčov k ich verdik-

tom. A tak dvaja naši dostali červené karty, čo
znamenalo vylúčenie a stop na )alší zápas.

Tri zápasy v jeden deň je dos/ a tak už

Trvalo dlhých 19 rokov, kým futbalisti v kategórii starší žiaci získali titul majstra,

nebolo síl ani na prehliadku mesta. Únava bola

Martin Novák so 62 strelenými gólmi. Už po odohranej jesennej časti boli chalani

futbalového zápasu medzi Sláviou Praha a maj-

tento krát v 4. lige. Okrem titulu máme aj najlepšieho strelca súťaže, ktorým sa stal
na čele tabuľky a vtedy sme začali veriť, že by sa to mohlo tento rok podariť.
Myslím, že aj chalani to tak cítili. V jarnej

časti vyhrali všetky zápasy a ocitli sa suve-

turnaje organizuje, predostrel nám nieko+ko

rénne na 1. mieste s bilanciou 24 odohratých

Strahov Cup s účas/ou 130 tímov z celej Európy.

a jedna prehra s celkovým skóre 133:22, za čo

získali 67 bodov, čo je o 11 viac, ako dosiahlo

darom firiem Cramaro, Eran a Monolit Slovasa na turnaj vybrala aj väčšina rodičov s cie-

zápasov - z toho 22 ví/azstiev, jedna remíza
druhé mužstvo tabu+ky - TJ Tatran Bobot. Za ten-

možností. My sme si vybrali Prahu a tamojší
Taký špás aj niečo stojí, ale v)aka podpore

klubu OŠK, obce a štedrým sponzorským

kia, mohli ís/ všetci a bez toho, aby za/ažili

vidite+ná. Preto všetkým dobre padla návšteva

strovskou Plzňou na krásnom štadióne v Ede-

ne, kde v)aka kontaktom v Prahe sme mali k dis-

pozícii 24 vo+ných vstupeniek. Okrem pravej

futbalovej atmosféry sme videli aj pä/ krásnych

gólov v sieti Plzne. V nede+u potom chlapci
odohrali ešte dva zápasy o postup do tzv.

malého finále, ale ani v nich sa nepodarilo

zdola/ súperov, aj ke) herný prejav už bol lepší

ako v sobotu, ale súperi boli kvalitní. Hralo sa

len im, ale aj ich trénerovi Radovi Balajovi.

rodinné rozpočty. Okrem 18 členného kádra

v nasadení o každú loptu, o každý kus trávnika

kategórii skončila a prechádza k dorastencom.

mája 2016 ráno o ôsmej hodine sme vyrazili

konkurencii je málo. No motivácia na zlepšenie

to výkon im patrí ve+ká v)aka a uznanie a nie

Škoda len, že väčšina mužstva v tejto vekovej

Obhajoba titulu bude nesmierne náročná.

+om podpori/ svoje deti z h+adiska. Piatok 13.

a chalani tam nechali všetky svoje sily. Ale to,

čo stačí v domácej sú/aži, tak v medzinárodnej

do Prahy na ôsmych autách. Cesta prebehla

to bola výborná.

vrátim k nedávnej minulosti. Hlavne k jednej

A&O. Rodičia boli ubytovaní v menšom

jisku...” a toto sa aj potvrdilo, pretože po návrate

nizova/. Tento rok sme neboli na zimnom

spolu v jednom z hokejových stanov, ke)že

To však už je budúcnos/, ale ja sa ešte

vydarenej akcii, ktorú sa nám podarilo zorga-

sústredení,

ktorého

úlohou

je

nabra/

kondičku a tak sme h+adali nejakú alter-

hladko a naše mužstvo sa ubytovalo v hoteli

hotelíku ne)aleko a tak piatkový večer strávili

z turnaja v domácej sú/aži nenašli premožite+a

práve prebiehali MS. Pri klasickom českom

h+adom vyhrali. Zaslúžene sa stali majstrami.

neskoro a tak rannú cestu na štadión Motor-

koch budú na to radi spomína/.

nápoji preberali taktiku na nasledujúce dni

natívu. Pomohol nápad Štefana Šmatláka

turnaja a lepšie sa spoznali. Spa/ sa išlo

Števo spolupracuje s agentúrou, ktorá takéto

letu Praha sme zvolili radšej metrom. Urobili

o účasti na nejakom ve+kom turnaji. Ke)že

Ďakujeme, Vaillant!

Dlhodobo dobré vz/ahy so spoločnos/ami
v priemyselnom parku v našej obci by mali by/
v prvoradom záujme nás všetkých. Vedenie obce
i vedúci predstavitelia firiem to vedia a snažia sa
vychádza/ v ústrety, pomáha/ si tam, kde je to
možné a pokia+ to ide v rámci aktuálneho stavu.
Vz/ah obce s jednou z týchto spoločností je

Hovorí sa - „.../ažko na cvičisku, +ahko na bo-

príkladom všetkého. Tou spoločnos/ou je Vaillant.
Obec požiadala vedenie tejto spoločnosti o pomoc
pri vyriešení problémov s vykurovaním a stavom
kotolní v niektorých budovách vo vlastníctve obce.
Spoločnos/ Vaillant pochopila a prišla s riešením. Nie je to jej ojedinelá výpomoc, už v minulosti pomohla aj pri iných príležitostiach.

a všetky zostávajúce zápasy jarnej časti s pre-

A okrem cenných skúseností im tento zážitok
zostane už navždy v pamäti. Verím, že aj po ro-

Bodka
Tento krát v budovách obce zariadila výmenu kotlov, zásobníkov na teplú vodu a iných
komponentov v kotolniach.
Týmto chceme v mene všetkých verejne
po)akova/ vedeniu tejto spoločnosti za pomoc
pri zhodnotení majetku obce a zlepšení podmienok vykurovania v budovách obce.
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