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Jar je tu !
Vytúžené slnečné lúče, obdobie jari po studenej a zdĺhavej
zime, nastúpilo v plnej kráse. Dodáva nám energiu a novú silu.
Vchádzame do záhrad, sadíme, sejeme, robíme si poriadky v
okolí svojich obydlí. Tešíme sa z prvých snežienok, bahniatok,
vtáčieho spevu a bzukotu neúnavných včiel. Obdobie jari nech
je pre všetkých nás tým radostným rozkvetom a túžbou za
niečím lepším, krajším.
Vážení spoluobčania,
želám Vám, aby ste so sviatkami jari – Veľkou nocou – prežili
obdobie novej nádeje a radosti zo života, ktorá Vás bude
napĺňať po celý rok.
S úctou
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce

POCHOVÁVANIE BASY

Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s MO MS pripravila dňa 18.2.2012 MO MS v našej obci pripravil tradičné

Pochovávanie basy. Fašiangové posedenie organizovali členovia Jednoty dôchodcov. V kultúrnom programe sa predstavil
novovzniknutý folklórny súbor Rozvadžan. Členovia súboru si
pripravili FAŠIANGY so všetkým, čo k tomu patrí. Krojovaná
skupina spievala, tancovala, ale najmä priblížila svojim spoluobčanom tento pradávny zvyk. Súbor Rozvadžan mal veľký
úspech a ich vystúpenie sprevádzal niekoľkonásobný potlesk.
Pred polnocou nesledovalo POCHOVÁVANIE BASY. Spevácka skupina dôchodcov s členmi divadelného súboru, za
aktívnej speváckej podpory súboru Rozvadžan, pochovala
BASU tak, aby poukázala i na problémy našej spoločnosti v
predvolebnom období. Po smútočnom pochode kapely nasledovali častušky na melódie ľudových piesní a piesne Mackie
Messer. Divákov zaujala i reklama ,,Nezabudnite sa napiť, na
pamiatku našej basy.“
Ladislav Žiško,
predseda MO MS v Trenč. Stankovciach

Z R O KO VAN Í O Z
ZO ZASADNUTIA NA NEPLÁNOVANOM OZ
02.01.2012

OZ SCHVAĽUJE:
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.12.
2011 bez pripomienok .
- Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce, v mesiaci január 2012, vo výške 33.339,16 € na
kapitálové výdavky.
- Zámenu pozemkov v k. ú. Sedličná.
- Cenu jednotlivých jedál podávaných počas Obecnej
zabíjačky dňa 18.2.2012.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NA SVOJOM ZASADNUTÍ
DŇA 10.02.2012
SCHVÁLILO
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.12.
2011 bez pripomienok
- Zámer zámeny pozemkov ako prípad osobitného zreteľa
v k.ú Malé Stankovce, medzi Urbá
a Obcou Trenčianske Stankovce vo výmere 4.360 m2
- Zámenu pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v k.ú. Malé Stankovce, medzi Ing. Miroslavom Maxonom,

Tomášom Šimovičom a Obcou Trenčianske Stankovce vo
výmere 65 m2
- Odkúpenie parcely E-KN č. 1250, orná pôda o výmere
847 m2, vedenú na LV č. 1233 k. ú.
Veľké Stankovce za cenu 5 €/m2, od p. Zuzany Blaškovej,
bytom Trenčianske Stankovce 622.
- Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce na úhradu výdavkov na projekt
Regenerácie centrálnej zóny Trenčianske Stankovce vo
výške 36 500€.
- Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce na úhradu výdavkov na výmenu okien v Materskej
škole v Trenčianskych Stankovciach vo výške 24 000 €.
- Odpredaj 70 ks publikácie autorov H. Bočákovej a S.
Tomíka - Prechádzka stáročiami za cenu 10 €/ks Obcou
Trenčianske Stankovce.
ZOBRALO NA VEDOMIE
- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011.
- Priebežnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol za
obdobie august až december 2011
ZRUŠILO
Uznesenie OZ č. 56/2011 prijaté na zasadnutí OZ Obce
Trenčianske Stankovce dňa 27.5.2011

ˇ
CIERNE
STAVBY - UPOZORNENIE

Túto výzvu treba chápať ako pomoc občanom, nakoľko
podľa zákona č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon), každá
stavba musí byť povolená stavebným úradom. V prípade,

že to tak nie je, stavebník porušuje predmetný zákon.
V prípade, že stavebník, ktorý zrealizoval stavbu
bez stavebného povolenia, alebo užíva stavbu bez
kolaudačného rozhodnutia, požiada do daného
termínu 30.06.2012, stavebný úrad bude postupovať v
súlade so zákonom č.145/1995 Zb. (Zákon o správnych
poplatkoch).
Ak stavebník do daného termínu si povinnosť
nesplní a nepodá predmetnú žiadosť o povolenie
stavby a pri kontrole – štátnom stavebnom dohľade sa
zistí, že takáto stavba existuje, stavebný úrad v rámci
štátneho stavebného dohľadu začne konať podľa § 105
a § 106 stavebného zákona. ( pri fyzických osobách –
bude sa riešiť priestupok a pri právnických osobách
– správny delikt).
Vážení spoluobčania, využite predloženú pomoc a
ústretovosť stavebného úradu.
V prípade nejasností je možnosť sa informovať
na obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach u
Ing. Márie Pavlíkovej, (telefón:0918 597 301).

ˇ
VYCISTIME
SI STANKOVCE !

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU

V nedeľu 22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenú
Deň Zeme. Na túto celoslovenskú výzvu reaguje aj naša obec a
z tohto dôvodu vyzývame všetky organizácie, firmy, občanov :
Zapojte sa, prosím, do tejto akcie, ktorá je zameraná na
zbieranie odpadu, čistenie prírody, miestnych komunikácií !
Vítané sú tiež ďalšie aktivity s cieľom zvýšenia ekologického
povedomia nás všetkých.

BUDE REALIZOVANÝ

Na základe pripravovanej novelizácie „Stavebného zákona“ a „Trestného zákona“, chce obec Trenčianske
Stankovce predísť komplikáciám pri riešení stavieb, ktoré
boli postavené bez stavebného povolenia a taktiež stavieb,
ktoré sa užívajú bez kolaudačného rozhodnutia.
Z toho dôvodu Vás občania vyzývame, ktorí ste
realizovali svoju stavbu, prístavbu, hospodársku budovu,
prípadne chatku bez príslušných povolení, aby ste do
dňa 30.6.2012 podali na Obecný úrad v Trenčianskych
Stankovciach predmetné žiadosti:
-

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
návrh na kolaudáciu stavby,
ohlásenie drobnej stavby,
ohlásenie stavebných úprav.
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ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU SA KONÁ
15. a 16. APRÍLA 2012
Z.T.
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SLOVÁ O NOVOM ŽIVOTE...
Milí čitatelia, priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi.
Myslím, že väčšina z nás uprednostňuje jasný popis veci a skutočnosti.
Je lepšie, keď to, čo sa deje okolo nás vieme a dokážeme popísať pravými
slovami, aby sme vedeli na čo sa máme pripraviť a čo nás čaká. Končíme
obdobie pôstu a začíname obdobie veľkonočné.
Sme konfrontovaný s udalosťami, ktoré sa odohrali veľmi dávno, no
ich svedectvo je veľmi jasné. Ježiš Kristus trpel, zomrel a bol vzkriesený z
mŕtvych. Vzkriesený k novému životu. Slová možno jasné, no ich obsah je
akoby zahalený v hmle. Čo znamená nový život?
Apoštol Pavol v liste Efezkým napísal veľmi zrozumiteľné slová o novosti
života. Jeho slová jasne vyjadrujú to, čo chce povedať svojim čitateľom.
Nehodí sa, aby sa medzi vami rozprávalo o smilstve a závisti. Všetci, ktorí
žijú pomýleným či prevráteným spôsobom života, privolávajú na seba hnev
Boží. Modloslužobníci, lakomci, smilníci – tí nemajú miesto v novom Božom
svete. To je jasné a zrozumiteľné posolstvo. Nerozpráva okolo týchto pojmov
prázdne slová. Hovorí o tom, čo ku novému životu kresťana nepatrí.
Pomenovať skutočnosť pravým menom nie je vždy jednoduché. Na
druhej strane ani počúvanie pravdivej skutočnosti nie je vždy najpríjemnejšou
záležitosťou. V našom živote má skutočne ísť o pravdu. Nielen však o
pravdu z morálneho a etického hľadiska, ale o pravdu Božieho slova,
ktoré pomenúva veci okolo nás pravým menom, bez hanby a používania
prázdnych slov. Počúvať slová Biblie znamená počúvať aj pravdu o svojom
živote, nielen o živote ľudí okolo nás. Počúvať slová Biblie znamená nechať
naše životy napĺňať, určovať a riadiť pravdou, ktorá je v nich obsiahnutá.
Naučiť sa hovoriť a prijímať pravdu nie je jednoduché, ale ani napriek tomu
nemáme pravdu zatemňovať či prekrúcať. To, o čom hovorí dnešný text,
sa dá povedať v krátkosti nasledovne: – v hre je Boží hnev alebo miesto v
Božom kráľovstve.
Pavol hovorí otvorene. K životu kresťana nepatria nemravné myšlienky a
slová, či závisť. Prevrátený životný štýl nesmie byť vaším životným štýlom.
Ako sa nás dotýkajú tieto jasné slová? Vieme ich prijať, vieme ich aj podať
ďalej ako slová napomenutia, keď je to potrebné?
Na stranu koho sa postavíme, keď sa jedná o otázku pravdy?
Možno niekedy premýšľame nad tým, čo prináša dnešná moderná doba,
aké vymoženosti, aké možnosti. Možno sa občas pýtame, čo z toho, čo hovorí
Biblia platí aj dnes, alebo povedané ináč čo z toho už neplatí. Dnes sa zdá
všetko dovolené. Pre postoj človeka k človeku a vo vzájomnom spolunažívaní
zdá sa akoby neboli ani hranice. Týka sa to vzájomného vychádzania ľudí
v susedstve, v práci, rodinnom živote. Dnes ako sa zdá je človek ochotný
urobiť veľa vecí aj preto, aby mohol vlastniť moderné materiálne veci a čím
viacej, tým lepšie.
Milí bratia a sestry. Čo všetko sme schopní použiť ako výhovorku, že pri
nás tomu tak nie je? Čo všetko nám dokáže poslúžiť ako ospravedlnenie, že
nejednáme nečestne, nezávidíme či nekonáme nemorálne?
Ako zaobchádzame s pravdou Božieho slova v našom živote? Pavol
píše, aby sme v našom živote napodobňovali Boha a žili v láske, ako
aj Kristus miloval nás. On položil za nás svoj život. Čo má ale pravda, o
ktorej sme hovorili, spoločné so spomínanou láskou? Aká je to vlastne tá
láska, ktorou nás miloval Kristus? Táto láska znamená záujem o druhého
človeka. Táto Kristova láska sa spája s pravdou v tom, že Kristus priniesol
pre každého jedného človeka skutočný pohľad na život. Ten jasne ukazuje, že
ani jeden z nás ľudí, nie je schopný z vlastných síl byť pred Bohom dokonalý,
spravodlivý.
Poznávame, že sme hriešni, slabí, nedokonalí ľudia. No Pravda s veľkým
„P“, ktorou je Kristus - mysliac na jeho slová „Ja som cesta i pravda i život“ je
aj to, že v Ňom sa môžeme stať pred Bohom novými ľuďmi. Napodobňovanie
Boha je to, čo apoštol stavia pred nás ako životnú úlohu. Znamená to
neustály každodenný zápas o správne hodnoty v živote človeka. Každý
deň nanovo zápasíme s mnohými vecami a nejedenkrát sme postavení
pred závažné rozhodnutia. Ako ich zvládnuť? V takýchto chvíľach by sme
mali myslieť na slová apoštola Pavla kresťanom v Efeze. Napodobňujte
teda Boha a žite v láske. To znamená zachovať sa tak, ako nám to ukázal
Ježiš Kristus. To znamená mať na mysli blížneho človeka, snažiť sa pomôcť
mu v jeho situácii, prejaviť o neho záujem. To je možné len vtedy, ak sa
sami necháme obklopiť Kristovou láskou. Ten, kto je zakorenený v Kristovi
dokáže tieto veci zrealizovať. Ten, kto je v objatí Kristovej lásky, nedokáže
byť ľahostajný k veciam ako je hriech, nenávisť, osočovanie, pokles mravov,
ten sa na tieto veci nepozerá len ako na pokles morálnych hodnôt, ale ako
na zápas konkrétneho človeka o večnosť. Lebo ani jeden smilník, lakomec,
či modloslužobník nemá dedičstvo v kráľovstve Božom.
Našou úlohou, bratia a sestry, je nechať na nás pôsobiť moc Kristovej
lásky, nechať ju účinkovať v našich životoch, nechať prejaviť jej moc v našich
rozhodnutiach, činoch. V tejto moci Kristovej lásky nám potom nebude
ľahostajný život ľudí okolo nás, v tejto moci Kristovej lásky spoznáme dobré
hodnoty pre náš život, v tejto moci Kristovej lásky budeme môcť žiť ako
deti svetla. Chceme prosiť, aby sme boli dobrými Božími nástrojmi v tomto
svete, aby jeho láska menila aj nás, naše postoje a myšlienky, aby sme sa
nevzdávali pri dosahovaní cieľa nášho života, totiž nového života nielen tu v
časnosti, ale hlavne tam vo večnosti.
Vaša Jarmila Petrulová, evanjelická farárka,
www.ecav-tnstankovce.sk
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ˇ nemal Mesiáš toto všetko vytrpiet,
ˇ
„Ci
a tak vojstˇ do svojej slávy“? (Lk 24,26)
Od nepamäti majú ľudia radi zápasy. Predovšetkým tie,
ktoré majú formu zábavy a rozptýlenia. Obyčajne sú pri nich
vtiahnutí do deja, prežívajú pritom zábavu a zároveň napätie,
ktoré sa končí víťazstvom na jednej strane a prehrou na
druhej.
Veľkonočné sviatky nás tiež pozývajú k nevšednému
zápasu s nadčasovým charakterom, kde nejde o športové
či kultúrne vyžitie, ale o zmysel všetkého - radosti, bolesti,
námah, utrpenia a vôbec života ako takého. V tomto zápase
stoja proti sebe odvekí nepriatelia - život a smrť, dobro a zlo.
Ježiš - bohočlovek a diabol, predstavujúci smrť a hriech a
ľudskú zlobu so všetkými jej podobami. Veľké napätie má
človek možnosť prežívať počas celého zápasu, vďaka Bohu
so šťastným koncom. Život zvíťazí a smrť a zlo sú porazené
tým, že Ježiš na tretí deň vstáva zmŕtvych.
Hoci víťazstvo dobra nad zlom je striktne božou
záležitosťou, posolstvo veľkonočných sviatkov spočíva v
tom, že sa nepostavíme len do polohy pozorovateľov. Zápas
medzi dobrom a zlom prebieha v každom z nás až do konca
života. Ježišovo víťazstvo nám ale dáva silu, aby sme sa
nebáli, pretože nie sme sami. Je to On, ktorý nás síce od
všetkých zápasov neušetrí, ale nás v nich sprevádza a
posilňuje. Svojím slovom a predovšetkým príkladom ukazuje,
že ku každému víťazstvu vedie cesta, niekedy hodne
namáhavá a ťažká, ale s jasným svetlom a ovocím na konci.
Aj v jeho prípade k slávnemu víťazstvu viedla cesta krížová.
Výnimočným spôsobom ju pomenúva apoštol Ján: „Ak
pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane
samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24)
Táto veta sa stáva kľúčovou k pochopeniu Ježišovho života
ako takého. V duchu tohto životného kréda Ježiš ukazuje, že
ani v najťažších chvíľach sa mu nič nevymklo z rúk, pre túto
hodinu prišiel, a neskôr učeníkom pripomína: „Vy nechápaví
a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či
nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej
slávy“? (Lk 24,25-26) Nenechá sa pomýliť a strhnúť ani
zmätenosťou a strachom svojich priaznivcov, ani hnevom a
zlomyseľnosťou svojich nepriateľov. Všetko má svoj logický
sled. Ježiš je zrnom, ktoré padá do zeme a odumiera, aby
prinieslo život v mnohorakej forme.
Pekne to zdôvodňuje aj teológ Demetrius Dumm vo svojej
knihe Púštne kvety -Spiritualita Biblie. Hovorí, že Ježišov život
bol cestou s dvoma etapami, galilejskou a jeruzalemskou.
Tá galilejská bola charakterizovaná Ježišovým rastom,
dospievaním a formovaním svojej identity. Časom, kedy
Ježiš spoznával sám seba, objavoval a zisťoval, kto vlastne
ako osoba je. Etapa jeruzalemská bola priestorom, kde
obetoval Bohu sám seba pre naše dobro a život.. Nebola to
teda obeta, ktorá by bola zbytočná a viedla by k ničote, ale
naopak k ovociu s nadčasovým charakterom. Smrť v tomto
prípade nebola fiaskom, ale sadením zrna s mnohonásobnou
úrodou.
A to je kľúč aj k pochopeniu nášho života a všetkého,
čo s ním súvisí. Dôležité je, aby sme nezostali na polceste,
len procese sebapoznania. Treba ísť ďalej a pokračovať
do druhej etapy. Prežívať svoj život v službe lásky k Bohu i
naším blížnym. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16,24-25) V tomto rozmedzí sa má
odvíjať zmysluplný život každého človeka. Nech nás všetkých
teda Zmŕtvychvstalý naplní radosťou, pokojom a odvahou a
pomáha nám premieňať náš život na obetu lásky, na chválu
a slávu svojho mena a na úžitok nám i celej cirkvi, ako sa to
modlíme pri sv. omši. J. Michút, far. admin. Veľké Bierovce
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ˇ
2. OBECNÁ ZABÍJACKA
Po úspechu 1. ročníka obecnej zabíjačky sa obec rozhodla
pripraviť ju aj v tomto
roku. A to nielen ako
samostatnú akciu, ale
v spojení s ukončením
fašiangového veselenia – pochovávaním
basy (tomu je venovaný ďalší článok).
Starostlivé
prípravy zabíjačky začali
organizátori omnoho
skôr, než nastal ten
povestný deň D.
Keďže vlani bol
o zabíjačkové špeciality veľmi veľký
záujem, tento rok sa
ich robilo viac.Pripravovali sa už v piatok.V sobotu 18. februára sa všetko, čo patrí
k zabíjačke úspešne darilo a tak samotné vyvrcholenie – predaj
zabíjačkových špecialít mohol začať ešte skôr, než bolo naplánované.
A opäť, tak ako vlani, aj teraz sa všetky pripravené špeciality rýchlo míňali. Podvečer si unavení ale
spokojní organizátori mohli povedať, že zabíjačka sa zrealizovala úspešne a k spokojnosti tých, čo pracovali i tých, ktorí si prišli
pochutnať na tradičných špecialitách.

4.

Chceme preto poďakovať všetkým, ktorí sa o to svojou prácou a účasťou zaslúžili.
Pripájame niekoľko fotografií z 2. obecnej zabíjačky.
Oľga Šmatláková
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ZHOVÁRAJME SA
Všimli ste si, že z nášho života sa akosi vytráca rozhovor?
Ubúda chuť, schopnosť, ba neraz aj ochota komunikovať
s druhými. Rozhovor je však jedna zo základných podmienok
plnohodnotného ľudského života. Veď žijeme aj tým, že sa
rozprávame: o svete a o sebe, s inými aj sami so sebou.
Potrebujeme počúvať a rozprávať príbehy, vymieňať si nielen
praktické skúsenosti, ale aj zážitky, pocity, otázky, pochybnosti,
jednoducho: potrebujeme byť v kontakte s inými. V
rozhovore takpovediac „otvárame“ druhého, no zároveň
sa otvárame voči druhým. Až dodatočne si uvedomujeme,
koľko príležitostí sme prepásli najmä preto, že sme si nenašli
dostatok času, trpezlivosti a dobrej vôle na pokojné rozhovory,
i preto, že sme vždy pokladali za dôležité čosi iné. Toto riziko
však určite vyváži balzam na duši zo skutočného rozhovoru.
Takže moja rada znie: „Zhovárajme sa!“
Hodnotu rozhovoru vie azda najviac oceniť starší človek.
A takým je aj náš „sváčko Jurík“, ako ho od malička všetci
v našej široko rozvetvenej rodine oslovujeme. Rozhovor začal
obligátnou otázkou – „Ako ide život?“. Odpoveď: „Život ide ako
počasie, s humorom.“ Pán Pavol Jurík z časti obce Sedličná
oslávil 5.11.2011 životné jubileum 90 rokov života a spolu
s manželkou Annou, ktorá má 85 rokov aj 65 rokov spoločného
života vo dvojici.
Pavol Jurík sa narodil v Mojtíne, ale keďže väčšinu svojho
života prežil v Sedličnej, tu sa cíti doma. Ako on vraví, človek
si zvykne všade, bojuje so všetkým, čo mu život prinesie a ide
ďalej. V rozhovore si pospomínal na niektoré míľniky svojho
života. Narukoval v roku 1942 a bol v Nemecku na školení
pre výrobu lietadiel – Štuky - Junger. Cestoval 4 dni a 4 noci
z Lipska do Brém a 8.septembra na sviatok Panenky Márie sa
vrátil domov. Dlhé roky pracoval v TOS Trenčín – Kubrá (19431982). Potom už ako dôchodca od roku 1983 pracoval ešte 8
rokov ako pomocný robotník v LO Trenčín. Z vykonanej práce
mal vždy hrejivý pocit.
Jeho osobný život je už 65 rokov spojený s manželkou
Annou rod. Šmatlákovou. Postupne sa v rokoch 1947
– 1957 stali rodičmi šiestich detí, o ktoré sa s láskou starali
a s potešením im v rokoch 1969 - 1977 vystrojili svadby a
tešili sa na vnúčatá. Dnes už sú aj tie dospelé a obdarili ich
viacerými pravnúčatami. Kedysi sa celá rodina na sviatky
a oslavy stretávala u nich doma. Dnes ich je už toľko, že doma
by sa snáď ani nepomestili, a tak oslavu 90 - ročného jubilea
usporiadali radšej v Spoločenskom dome. Ja osobne milujem
fotografie. Čo milujem! Som totálny fanatik. Ale nie tých
urobených digitálnym fotoaparátom. A tak som si s veľkým
potešením pozrela album fotografií rodiny Juríkovej. Album je

Z ˇCINNOSTI KNIŽNICE
Obecná knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu
a spravuje fond literatúry, ktorý je k dispozícií obyvateľom
obce všetkých vekových kategórií. K dispozícii čitateľom je
krásna i náučná literatúra a časopisy pre deti i dospelých.
Okrem toho sa knižnica venuje príprave vlastných kultúrnovzdelávacích podujatí zameraných na podporu čítania kníh a
vzťahu k literatúre. Zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu,
výpožičné služby a taktiež aj medziknižničnú výpožičnú službu. Pretože je záujem o internet, uvítali by sme aj zriadenie
tejto možnosti a to bezplatne.
Aktuálnou sa javí potreba doplnenia knižného fondu o cudzo-

Stankovský informátor ˇc. 1 - marec 2012

dokonale spracovaný, fotky si môžem fyzicky podržať, lesknú
sa a každá z nich má svoj príbeh. Sú skutočným odrazom
reality, je v nich vtlačená pečať pravdy a kus histórie rodiny.
55 Prianie od rodiny k jeho vzácnemu jubileu znie: „Len málo
ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku. Len málo ľudí si
svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 90 a viac rokov. O
to viac nás teší, že si to práve Ty, kto sa dožil takého jubilea. A
hoci Ti zdravie neslúži tak ako voľakedy, nevadí, túto daň musí
zaplatiť každý. Chceme a prajeme Ti, aby si ešte hodnú chvíľu
pobudol tu s nami, aby si svojou láskou a dobrým srdcom ešte
dlhý čas dokázal potešiť nás všetkých, ktorý Ťa máme radi!
Keď sa Ti dnes, milý otec, vysmievajú roky z diaľky, porátaj
sa s nimi rezko, ale hlavu dole neskloň! Prežil si v živote veľa
búrok, utŕžil mnohé jazvy. My všetci ale dobre vieme, že Tvoj
život nikdy nebol prázdny - 5 synov s manželkami, 1 dcéra
s manželom, 2 vnučky s rodinami, 12 vnukov s rodinami, 3
pravnučky a 5 pravnukov.“
Nie, nebol a ani nie je prázdny život pána Juríka. Ak sily
dovolia a zdravie bude slúžiť, má dosť plánov do budúcna:
odpratať sneh, porobiť poriadok v záhradke, opatriť zajace.
Veď vlani odchoval sedem osirelých zajačkov na kupovanom
mlieku. Aj pri rozhovore podchvíľou odbehne čo - to skontrolovať
na dvore a vraví mi: „Veď pani máma vie a povie.“ A potom
dodá, že „Torta na oslave mala podobu zajačika, z čoho mali
najväčšiu radosť pravnučky.“ Na stole má rozčítanú knihu
„Na životných cestách „Rozhovory s Mariánom Gavendom.“
Tá svedčí o tom, že sváčko majú radi nielen fyzično, ale aj
duchovno. A určite sú kdesi položené aj krížovky, ktoré rád
lúšti, aby posilňoval pamäť.
Za rozhovor ďakuje A.N.,
upravila O.Š.
Na záver pripájam z návštevy ešte dve 2 staré autentické
pesničky zo Sedličnej:
„F tej Sedličnej krčma nová, žanna sa jej nevirovná,
mládenci sa tam schádzajú, vínečko si popíjajú.
Príde večer devet hodín, já v tej krčme neposedím, po
dedine kriki veľké, já musím íst ku frajerke.
Ket pojdeš, len nebúchaj, moju mamku nezobúdzaj, moja
mamka čulo spáva, na frajerov pozor dáva.
Stavaj starí,
stavaj hore, gdosi je pri našej cére. Dokel starí prach preskočil,
švárni šuhaj ven viskočil.“
„Ket som já jabúčka ránala, otpatli mi dvoje s konára,
otpatli mi dvoje, červené, zelené, jenno pre milého, druhé
mne. Škoda mojej slobodi, už mi ona ušla do vodi, já som si
hu len tak zmrhala, pre jenného chlapca betára. Ket som sa
já z vršku podíval, dosi moju milú obímal, obímali ju malári,
frčkári, z mesta Budapeštu s Ilavi.“
jazyčnú literatúru, encyklopédie a inú náučnú literatúru. Verím,
že sa nájdu zdroje, ktoré by objem financií pre knižnicu zvýšili.
V uplynulom roku 2011 nedošlo k výraznej zmene v počte
čitateľov, evidujeme 343 aktívnych, z toho 195 užívateľov do
15 rokov a 8606 výpožičiek. V knižnom fonde sa nachádzalo
9347 knižných jednotiek a na nákup novej literatúry sa vynaložilo z prostriedkov OcÚ 725.- eur.
Knižnica je otvorená
PO – ST – PI v čase 1300 – 1800 hod.
Členský poplatok – dospelí 1 €, deti a študenti 0,50 €.
Bližšie informácie získate na
č. tel. 0908 285 834, 032/649 62 16.
Ľ. Mikulášová
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ˇ N O V É H O V Š K O L E - P OLR O K V CÍ
ˇ S LACH A AKT I V I T ÁCH
CO
PROSPECH

Janušková z 9.A

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

s
veľmi prospeli
z1
z2
z 3 a viac spolu
vyznamenaním dobre
predmetu predmetov predmetov
189

62

99

5

1

1

7

3

SPRÁVANIE
Výchovné opatrenia

Znížené známky zo
správania

pochvala pochvala pokarhanie pokarhanie napomienka 2.stupeň 3.stupeň
riaditeľom triednym riaditeľom triednym
triednym
učiteľom
učiteľom
učiteľom
8
11
3
4
2
3
1

DOCHÁDZKA
počet
tried

počet
žiakov

chlapcov

dievčat

18

360

190

170

Vymeškané hodiny
ospravedlnené

neospr.

7897

28

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín
poézia
1.kategória:1.miesto: Nevena Dobiašová
2.miesto: Timotej Ďurčo
3.miesto: Alena Jančová
2.kategória:1.miesto:Sabína Bočáková
2.miesto:Hana Chochlíková, Tomáš Svatík
3.miesto:Tereza Bogárová, Natália Liptáková,
Vanessa
Panáková
3.kategória:1.miesto:Róbert Lahký
2.miesto:Benedikt Šišovský
3.miesto:Zuzana Marcinechová
próza
2.kategória:1.miesto:Jakub Hájek
2.miesto:Radovan Forgáč
3.miesto:Mariana Balajová
3.kategória:1.miesto:Denisa Petrová
2.miesto:Monika Janušková
3.miesto nebolo udelené
Olympiáda anglického jazyka – školské kolo - v kategórii 1A
(žiaci 6.-7.ročníka) súťažilo 7 žiakov.

AKTIVITY
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno

Trieda

Body spolu

Martin Friþ,
Ján Szabó
Martin Fábry,
Roman Fiala
Martin Balaj,
Matúš Stopka
Ján Hostaþný,
Tomáš Rožník
Karin Janušková,
Barbora Kucháriková
Hana Ćuržová,
Patrik Šubert

3.A

60

Umiestnenie v
SR
1.-658.

3.B

48

1259. – 1335.

3.B

45

1382. - 1412.

3.A

43

1440. - 1456.

3.B

42

1457. - 1495.

3.A

39

1538. - 1557.

Matematická súťaž Maxík po 2 kolách
Pytagoriáda
Školské kolo riešili všetci žiaci 3. a 4. ročníka. Úspešní riešitelia
školského kola, ktorí postúpili na obvodové kolo do Trenčína:
Simon Kubáň 4. A, Marcinát Jakub 4. B
5. ročník - zúčastnilo sa 14 žiakov, do obvodového kola postúpili:
Adriana Rožníková 5.A, Marko Grežďo 5.A, Dominika
Hrušovská 5.B
6. ročník - zúčastnilo sa 12 žiakov, do obvodového kola postúpili:
Martin Kudla 6.A, Marek Drevenný 6.B, Patrik Stopka 6.B
7. ročník - zúčastnilo sa 12 žiakov, do obvodového kola postúpili
žiaci zo 7.B: Jakub Fabián, Juraj Bucha, Nikolas Ľahký,
Tomáš Svatík, Matúš Svatík, Kristína Mikušincová, zo 7.A Jakub Hájek, Matej Gabriš, Denis Letko
8. ročník - zúčastnilo sa 15 žiakov, do obvodového kola postúpili:
z 8.B Matej Šmatlák a Marek Vlk , z 8.A Michaela Blažejová a
Pavol Balaj
Olympiáda zo slovenského jazyka - súťažili len žiaci 9.ročníka.
Olympiády sa zúčastnilo 6 žiakov a víťazom sa stala Monika

6.

Výsledky: kategória 1A
1. miesto: neudelené
2. miesto: Jakub Fabian 7.B
3. miesto: Nina Kašová 6.A,

Jakub Hromník 7.A

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 8 žiakov
Výsledky:
1. miesto: Lucia Oravcová 9.B
2. miesto: Monika Janušková 9.A
3. miesto: Dominika Kašová 8.B
Do obvodného kola, ktoré sa konalo 17.1.2012, postúpila
Lucia Oravcová, ktorá sa v silnej konkurencii trenčianskych škôl
vo svojej kategórii umiestnila na veľmi peknom 6. mieste.
Súťaž EXPERT
I tento rok boli naši žiaci úspešní v tejto celonárodnej
súťaži a až dvaja sa môžu pýšiť titulom Top expert. V kategórii
Expert 7 bol najúspešnejší Jakub Hájek zo 7. A, ktorý v téme
Dejiny a spoločnosť skončil na vynikajúcom 31. mieste z
830 súťažiacich a v téme Astronómia na 78. mieste z 577
súťažiacich a celkovo skončil na výbornom 79. mieste.
Ďalším Top expertom v kategórii Expert 9 bol Ján Husár z
9.B, ktorý v téme Astronómia skončil na 38. mieste z 364
žiakov a v téme Tajomstvá prírody na výbornom 60. mieste
z celkového počtu 657 súťažiacich. V celkovom poradí vo
svojej kategórii skončil na výbornom 74. mieste.
Ale i niektorí ďalší žiaci sa môžu tešiť na titul EXPERT a
na diplom, ktorým budú odmenení súťažiaci s umiestnením do
miesta 100. Barbora Marcinechová zo 6. A v téme Tajomstvá
prírody skončila na veľmi peknom 47. mieste. I Adrian Kubiš z
9. B bol úspešný v oboch vybraných témach. V téme Astronómia
skončil na výbornom 53. mieste a v téme Tajomstvá prírody na
94. mieste.
Súťaž Maks:
Celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž, ktorá
prebieha v piatich kolách.
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Výsledky
ý
y žiakov našej
j školy
y p po 2. kole

meno
Ján Zbín, Sebastián Filo
Lucia Husárová, Dominika Hrušovská
Viera Hrušovská, Simona Mutňanská
Kristína Zbínová, Andrea Straková
Ivan Brlej, Marek Drevenný
Janka Hrušovská, Hana Chochlíková
Nikolas Ľahký, Jakub Fabian
Matej Šmatlák, Marek Vlk
Monika Janušková, Denisa Petrová
Ján Husár, Adrián Kubiš
Lucia Oravcová, Zuzana Marcinechová

trieda miesto v kraji miesto v SR
5.B
70.-72.
866.-869.
5.B
52.
569.-575.
5.B
55.-56.
609.-617.
6.A
54.
472.-477.
6.B
58.-59.
507.-513.
6.B
55.
478.-481.
7.B
35.
323.-324.
8.B
31.
319.-323.
9.A
28.
297.-301.
9.B
26.
289.-290.
9.B
35.
381.

Výtvarné súťaže
V januári do medzinárodnej výtvarnej súťaže Tvoje vysnívané
auto (vyhlasovateľ Toyota) sme poslali práce žiakov: Kristián
Hrušovský 9.B, Radovan Forgáč 7.B, Martin Klinčúch 4.A,
Sofia Šišovská 4.A, Martin Frič 3.A, Ján Hostačný 3.A
Výsledky 6. ročníka národnej súťaže – naši žiaci so svojimi
kresbami získali:

2. miesto – Kristián Hrušovský

JAR
Jar už k nám prichádza, tešia sa deti,
rozkvitnú stromy, rozkvitnú kvety.
Vyliahnu sa kuriatka i kačky,
všade navôkol budú spievať vtáčky.
Slniečko si čistí lúče zo zlata,
chce byť pekné, keď príde JAR usmiata.
Chce nám znova dobre hriať,
aby sme sa mohli vonku smiať.
Vezmeme si bicykle a lopty
s kamarátmi hráme sa až do tmy.
Z diaľky prídu lastovičky
všetky v bielom tričku.
Novú jar nám zas donesú
na svojom chvostíčku.
Viktória BALUŠKOVÁ 2. A

TETA JAR
Pučia stromy, kvitnú kvety,
prebúdza sa teta JAR.
Jarné slnko pošteklilo
Alžbetkinu milú tvár.
Už sa teší na šibačku,
korbáč, vodu, oblievačku,
na dvor plný húsatok
a žltučkých kuriatok.
Príroda sa zazelená,
prebúdza sa každý tvor.
Smiech a radosť rozozvučí
každú lúku, každý dvor.
Alžbetka LUPTÁKOVÁ 2. A

4. miesto - Radovan Forgáč
Športové súťaže – obvodové kolá
volejbal – starší žiaci - 3. miesto ZŠ Tr. Stankovce
volejbal – staršie žiačky - 3. miesto ZŠ Tr. Stankovce
Orion florbal cup-3. miesto ZŠ Tr. Stankovce
S ďalšími aktivitami sa môžete oboznámiť na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk.
Tu nájdete i tlačivo na 2 %, o ktoré by sme radi požiadali
všetkých, ktorí chcú a radi pomôžu škole a našim deťom a žiakom.
Finančné prostriedky by sme použili na úpravu okolia školy po
rekonštrukcii.
ĎAKUJEME
P. starostke Ing. Eve Beňovičovej a všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva, za poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce. Vďaka tejto podpore sme mohli vymeniť všetky
okná na materskej škole za nové plastové. Ďakujeme spoločnosti
MP - plast s.r.o., ktorá nám vyšla v ústrety a uskutočnila práce cez
jarné prázdniny, keď bola prerušená dochádzka v materskej škole.
Ďakujem pani učiteľkám a pani upratovačkám, ktoré upratali a
vyčistili všetky priestory i rodičom detí za pochopenie.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

ˇ
OKIENKO NIELEN PRE MAMICKY
Milé mamičky,
začiatkom februára ste priviedli svoje ratolesti do inštitúcie, v ktorej budú tráviť
najbližších 9 rokov pomerne veľa času. Áno, je to tak, Vaši drobčekovia, ktorých
ste len prednedávnom viedli do materskej školy, budú o pol roka naozajstní školáci
– prváci.
Mnohí sa tejto významnej udalosti vo svojom živote nemohli dočkať, iní z nej
mali obavy.
Zvládnem to? Čo sa ma tam budú pýtať? Čo ak niečo nebudem vedieť? Toto
boli otázky, ktoré ste asi veľakrát počuli, otázky, na ktoré ste museli vierohodne
odpovedať.
Či sa to naozaj podarilo viete iba Vy, veď deti sa s Vami určite podelili o svoje
dojmy.
Myslím však, že väčšina reakcií obsahovala vetu: „To bolo ľahké.“
A tak sme spoločnými silami zapísali 37 detí. 4 rodičia sa rozhodli pre
odklad školskej dochádzky, ktorého platnosť potvrdí až centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
Predškoláci však neboli v škole po prvýkrát. Krátko pred samotným zápisom
absolvovali svoje prvé vyučovanie na hodinách telesnej výchovy, informatiky a
písania.
V mesiaci december pracovali spoločne s prvákmi i druhákmi na vianočných
tvorivých dielňach.
Ďalšie tvorivé dielne, tentokrát s veľkonočnou tematikou chystáme v apríli. Na ne
pozveme predškolákov z Veľkých Bieroviec.
No a na záver školského roka – v júni, si všetci spoločne zasúťažíme na
športovom podujatí nazvanom Ježko-Bežko.
Takže, milí rodičia, nemusíte sa obávať, že sa Vaše deti vo „veľkej škole“ stratia,
alebo sa jej budú báť. Veď mnohí v nej majú svojich súrodencov či kamarátov.
Tešíme sa na Vás!
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ZNÁMY OBUVNÍK INVESTOVAL
V MALÝCH STANKOVCIACH
V relácii „Zvony nad krajinou“,
ktorá bola vysielaná v roku 2011
bola spomínaná aj naša obec. To,
o čom chcem napísať, tam nebolo
- škoda. Históriu treba aj zapísať
nielen povedať. Treba si pripomenúť, opatrovať a vážiť ľudí, ktorí
sa dokázali svojou prácou presadiť
v dobe neistoty blížiacej sa 2. svetovej vojny.
O koho ide? Ján Machunka
- mladý človek, ktorý pochádzal z
Drietomy si obľúbil topánky a išiel
za nimi až do továrne pána Baťu do
Zlína. Vyučil sa za obuvníka a jeho
schopnosti, elán a šikovnosť zaujali majiteľa továrne natoľko, že
ako zamestnávateľ mu navrhol prispieť na stavbu jeho domu
istou čiastkou s podmienkou, aby v ňom mal obchod, v ktorom
by predával topánky. On tak aj urobil, v obci Malé Stankovce
postavil dom a predával v ňom nielen topánky ale aj iný tovar.
Vedľa predajne bola miestnosť, kde sa obuv aj opravovala. Predavač Machunka topánky nielen predával, ale aj opravoval.
Neskoršie mal učňa Ondreja Kmeťu, ktorý ešte ako dôchodca
v Dome služieb opravoval obuv a všetko kožené. Po jeho smrti
túto službu v našej obci už nik nerobí.
Za prvého Slovenského štátu tak bol v Malých Stankovci-

ˇ VDACNÝ,
ˇ ˇ
ˇ
BUD
BUDEŠ ŠTASTNÝ
!
Ako začať? Čo by som mala na úvod napísať? Hádam
to, čo cítim vo svojom vnútri k tomuto miestu. Veľkú úctu ku
všetkému, kde môžem získavať veľké múdrosti pre život.
V prvom rade sa chcem poďakovať pani, ktorá ma oslovila,
že či by som mohla prispieť nejakou úvahou alebo príspevkom
do obecných novín. A tak začínam to svoje vyznanie.
Ďakujem Bohu, že nám dal možnosť spoznať túto obec,
tento kúsok zeme, ktorá je pre nás všetkých darom, že
ochraňuje a udržuje toto miesto, aby sme mohli v pokoji žiť
náš život a prijímať dary, ktoré nám naša matička „Zem“ môže
dať. Mať pri domčeku kúsok záhradky a učiť sa žiť s prírodou,
to je bohatstvo, ktoré dokáže liečiť naše duše, snaží sa byť
našim lekárom. Keď treba niečo choré posilniť, nájdeme tam
v ten pravý čas liek, čo nášmu telu môžeme dať. Vždy nám

ach obchod pána Baťu, svetového českého podnikateľa,
ktorý vyznamenal svojho
zamestnanca Jána Machunku a dal mu svoju dôveru.
Získal si tak zodpovedného
človeka, ktorý ho nesklamal. Naša dedina sa môže
popýšiť, že pán Baťa o nej
vedel a že s predajňou v nej
ako s perspektívnou, spoľahlivou investíciou počítal, a to
vďaka tomu, že poznal Jána
Machunku. Rodina Baťa má
svetový zvuk, všetci vedia
kto sú, čím sa zaoberajú a
aj Malé Stankovce sa môžu
prihlásiť k dlhému radu miest,
kde „Baťovci“ investovali.
Zásluhu na tom má aj Ján
Machunka.
V roku 2012 v show Jána
Krausa v Českej televízii bol
pozvaný pravnuk pána Baťa. Mladučký usmievavý mladík, ktorý
hovoril, ako sa mu páči čeština, ktorú chce ovládať. Škoda, že v
relácii sa nedalo diskutovať cez telefón. Bola by som rada zatelefonovala a spropagovala slovenčinu a našu dedinu. Ten mladík
určite nevedel, že jeho pradedko investoval aj v našej dedine.
Ľubomíra Machunková
Upravila O. Š.

príroda ponúkne, čím si človek môže pomôcť, keď nie je lenivý
a ľahostajný k sebe a svojmu okoliu. Prácou sa dá liečiť duša,
príroda nám posilňuje telo a tak majme úctu k svojmu miestu,
kde žijeme. Začnime vnímať, čo sa deje okolo nás, tešme sa
z maličkostí, učme sa žiť v prítomnosti. To je radosť, ktorá
prekoná aj tie naše stresy. Skúsme každý od seba robiť niečo
pekné, dobré a neubližujme svojmu telu zlými myšlienkami.
Myslime pozitívne, to je pre život veľký dar.
Preto, obec naša milá, chcem Ti popriať tento rok veľa
múdrych činov a rozhodnutí. Začnime každý niečo tvoriť pre
seba a Teba a najmä tí, čo sa im dala tá možnosť rozhodovať a
pomáhať, skrášľovať toto miesto. Nech nám rastieš do krásy,
nech láska, radosť nám tu dáva veľa chuti žiť.
Boh žehnaj nás a všetko čo pre život môže tento kúsok
zeme nám tu dať!
Vincka Šmatláková

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
SLANÉ PECIVO
ZO SÚTAŽE
O „NAJLEPŠÍ NEDELNÝ
KOLÁCIK“
SLANÉ PEČIVO S KVASNICAMI OD ANKY HÚDEKOVEJ
50 Dg hl. múky
1 Palmarin
20 Dg masla
4 žĺtka
1 kocka kvasníc
1 ČL soli
Zamiesime cesto, necháme postáť aspoň 0,5 hod.,
potom rozgúľame na hrúbku 3-4 mm, povykrajujeme obľúbené
tvary.
Dáme na plech, vyložený papierom na pečenie, potrieme
rozšľahaným bielkom, posypeme sezamom, ľanovým
semienkom a strúhaným syrom. Upečieme doružova.

8.

SLANÉ PEČIVO OD EVY ĽAHKEJ
30 Dg hl. múky
30 Dg Palmarinu
2 žĺtka
0,5 ČL soli
2 PL vody
1 PL octu
Zamiesime cesto, vyvaľkáme a vykrajujeme rôzne
tvary, príp. len tyčinky. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a
posypeme podľa chuti rascou, makom, sezamom a pod. Dáme
piecť.
Ďalšie recepty zo súťaže budeme môcť postupne uverejniť
až potom, čo nám ich súťažiace dajú.
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ˇ
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ˇ
CLENOV OŠK TRENCIANSKE
STANKOVCE
kandidátov do Výkonného výboru a Revíznej komisie OŠK a
vykonali sa voľby do týchto orgánov.
Do Výkonného výboru OŠK boli zvolení:
Viliam Koprivňanský, Roman Pevný, Roman Rožník, Jozef
Kapuš, Štefan Šmatlák, Gabriel Kadák, Vendelín Sedláček,
Viliam Záhumenský a Ján Gabriš st.

Dňa 24. februára 2012 sa v salóniku Oddychového
centra (ASTON) v Trenčianskych Stankovciach konalo Valné
zhromaždenie členov OŠK Trenčianske Stankovce. V tomto
roku bolo Valné zhromaždenie zároveň volebným, keďže sa
skončilo 2-ročné volebné obdobie vrcholných orgánov OŠK.
Rokovania sa zúčastnili pozvaní členovia OŠK, funkcionári,
hostia, sponzori a noví záujemcovia o členstvo v OŠK.
Na Valnom zhromaždení boli prednesené správy o činnosti
OŠK od posledného VZ,
o hospodárení a čerpaní
rozpočtu za rok 2011,
návrh rozpočtu na rok 2012
a správa Revíznej komisie
OŠK o kontrolnej činnosti.
Boli
prijatí
noví
členovia
a
delegáti
Valného
zhromaždenia
tiež odsúhlasili zmeny
vo Volebnom poriadku.
Následne na to Volebná
komisia
predstavila

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Spomienka na záver minulého roka, ktorý sme ukončili
športom.
X. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostky obce,
mal už tradične vynikajúcu úroveň po organizačnej i hernej
stránke. A to aj vďaka ústretovosti riaditeľstva Základnej školy

Do Revíznej komisie boli zvolení:
predseda: Michal Hrbas
členovia.: Radomír Frič, Monika Pevná
Predsedu VV OŠK v zmysle Uznesenia z VZ zvolí VV
na svojom prvom zasadnutí do 14 dní od VZ. Zároveň budú
rozdelené jednotlivé funkcie a určení štatutárni zástupcovia
OŠK. Zvolení funkcionári dostali mandát pracovať vo svojich
funkciách do najbližších riadnych volieb, ktoré sa budú konať
vo februári 2014.
VV OŠK si zároveň vytvoril svoj pomocný orgán Správnu
radu, ktorá bude pracovať v zložení:
Eva Beňovičová, Dušan Pevný, Ivan Poruban, Jozef
Kadák, Milan Hrušovský, Ján Surovský a na počet 7 členov
doplní Správnu radu Predseda VV OŠK.
Na záver Valného zhromaždenia schválili delegáti
Uznesenie z VZ OŠK.
Štefan Šmatlák

Jána Lipského a vedeniu Obecného úradu v Trenčianskych
Stankovciach.
Výsledky:
I.kateg.:
HUSÁR Ján, Hrušovský Frederick, Hrušovský Kristian
II. kateg.:
ČERVEŇAN Miroslav, Sivák Milan, Mahrík Martin

PLÁNOVANÉ
KULTÚRNE AKCIE
Stavanie mája 29. apríla 2012
DEŇ MATIEK, 13. mája 2012
Oslavy 800 rokov prvej písomnej zmienky o obci ROZVADZE
a 40 rokov spoločnej obce
TRENČ. STANKOVCE, 15.-16.júna
DEŇ DETÍ....
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ZIMNÁ PRÍPRAVA ŽIACKYCH MUŽSTIEV
Zimným futbalovým turnajom starších žiakov, ktorý OŠK
Trenčianske Stankovce usporiadal dňa 10. 3. 2012 na štadióne OŠK Trenčianske Stankovce, na ihrisku s umelým
povrchom 3G, mužstvá starších a mladších žiakov ukončili
púť po zimných futbalových turnajoch, ktoré absolvovali v
rámci zimnej prípravy na nadchádzajúcu jarnú sezónu futbalových súťaží ročníka 2011/2012.
Mužstvo starších žiakov absolvovalo celkom 6 turnajov (z toho 4 v športových halách a 2 na umelej tráve) a
mužstvo mladších žiakov celkom tiež celkom 6 turnajov (z

Mladší žiaci

kov v prospech zabezpečenia dopravy našich žiackych
mužstiev na jednotlivé turnaje usporiadané inými klubmi,
patrí taktiež aj rodičom - Martine Eliášovej, Janke Ľahkej,
Stanislavovi Macháčovi, Jozefovi a Stanislavovi Marečekovcom.
Celkovo môžeme hodnotiť zimnú prípravu našich
žiackych mužstiev pozitívne a dúfame že bude dobrým
odrazovým mostíkom na úspešnú reprezentáciu nášho klubu v nasledujúcich zápasoch jarnej časti futbalového ročníka 2011/2012, 3. liga sever, v rámci súťaží ZsFZ.
Ján Ševčík

Starší žiaci

toho 5 v športových halách a 1 na umelej tráve).
Obom mužstvám sa na jednotlivých turnajoch darilo
striedavo.
Medzi najlepšie umiestnenia starších žiakov patrí 3.
miesto na turnaji na umelej tráve v Tr. Stankovciach a 5.
miesto na halovom turnaji v Zašovej (pri Valašskom Meziříčí
- ČR), na ktorom sa zúčastnila silná konkurencia žiackych
mužstiev zo severnej Moravy.
Medzi najlepšie umiestnenia mužstva mladších žiakov
patrí 2. miesto na Valentínskom futbalovom turnaji v ŠH
Nová Dubnica.
Obe mužstvá väčšinou odohrali svoje zápasy na jednotlivých turnajoch s mužstvami s vekovo staršími hráčmi.
Veľkým pozitívom je, že OŠK Trenčianske Stankovce
dokázalo usporiadať celkovo 5 turnajov pre obe žiacke
mužstvá (z toho 2 v ŠH Nemšová a 3 na umelej tráve v Tr.
Stankovciach).
Jednotlivé turnaje na umelej tráve v Tr. Stankovciach
boli uskutočnené a zorganizované aj vďaka materiálnej
pomoci vedenia nášho klubu. Jednotlivé turnaje nášho
klubu boli úspešne zorganizované a uskutočnené hlavne
vďaka rodičom - Zdenke Porubanovej, Zuzke Blízikovej a
Jánovi Ševčíkovi, ktorí obetovali svoju energiu a voľný čas
na ich úspešnú organizáciu a následne aj realizáciu jednotlivých turnajov, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Vďaku môžeme vyjadriť aj trénerom, Ľubomírovi Račekovi a Miroslavovi Zabadalovi, za ich kvalitné „kaučovanie“
počas všetkých turnajoch.
Poďakovanie, okrem spomenutých rodičov a trénerov,
za obetovanie svojho voľného času a finančných prostried-
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OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
OBECNÁ KNIŽNICA
vyhlasuje
LITERÁRNO-VÝTVARNÚ SÚŤAŽ
MOJA OBEC – V MOJOM SRDCI
pri príležitosti
40. výročia VZNIKU OBCE
TRENČIANSKE STANKOVCE
a
8OO. výročia PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O OBCI ROZVADZE
Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku 6-15 rokov a všetci
obyvatelia obce bez obmedzenia veku, ktorým obec prirástla k
srdcu
UZÁVIERKA SÚŤAŽE – 30. mája 2012. práce treba poslať na
adresu Obecný úrad -knižnica, Trenč. Stankovce
VYHODNOTENIE A OCENENIE VÍŤAZOV – jún 2012
INFO – 032/6496216, 0908285834
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14. PLES ŠPORTOVCOV

AKO SME PLESALI

Dňa 11.2.2012 sa v Spoločenskom dome uskutočnil tradičný,
už 14.Ples športovcov. Ples organizoval OŠK Trenč. Stankovce a
zúčastnili sa ho futbalisti súčasných kádrov dospelých a dorastu,
mnoho bývalých futbalistov, súčasných i bývalých funkcionárov klubu,
fanúšikovia, priaznivci a priatelia futbalu a športu. Keďže tento ples
sa konáva ku koncu fašiangového obdobia, každý sa snažil využiť
jednu z posledných možností dobre sa zabaviť a ťahákom bola aj
bohatá tombola s veľmi hodnotnými cenami a tiež veľmi kvalitný
kultúrny program. O účastníkov plesu bolo postarané na patričnej
úrovni po všetkých stránkach. Večera pozostávala z dvoch chodov
– hlavného jedla a polnočnej kapustnice. Bol dostatok alko a nealko

3.ZBOROVÝ PLES

Na 27. januára 2012 pripravil
organizačný výbor III. zborový ples pod
záštitou Cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi
Trenčianske Stankovce.
Príjemná atmosféra, vzácny hostia,
umelci a skvelé hudobné stvárnenie
plesu vďaka ľudovej hudbe Miroslava
Dudíka
a
Bratov
Zajačkovcov
boli charakteristickými črtami aj
tohtoročného zborového plesu. V
programe vystúpili spevák Jano Baláž
zo skupiny Elán a Janko Kuric zo
skupiny Vidiek.
Plesový program svojím
vystúpením obohatili aj tanečný pár
Róbert Pavlík a Simona Brecíková. Medzi nezabudnuteľné zážitky
patrilo aj vystúpenie husľového virtuóza Petra Uličného a jeho
podanie Vivaldiho Štyroch ročných období.
Zaujímavá bola aj tombola, veď 1.cena- zájazd od CK AZDAD
do Chorvátska- Vodice na 10 dní s dopravou a polpenziou pre dve
osoby, bola určite dostatočne veľkým lákadlom.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k dobrému
priebehu plesu a svojou účasťou podporili prácu v Cirkevnom
zbore.
Tieto „plesové“ stretnutia sú pre nás vzácnou možnosťou ako
vytvoriť priestor na kvalitnú, hodnotnú akciu. Tu sa môžeme kultúrne
zabaviť a radovať sa z pekných vecí , ktoré máme v živote, aby sme
si mohli uvedomiť ich hodnotu a poďakovať Pánu Bohu za radosť ,
ktorú môžeme prežívať aj napriek situáciám, ktoré sú neraz ťažké
a komplikované. To bol odkaz z príhovoru sestry farárky Jarmily
Petrulovej a zborového poddozorcu Patrika Tomíka, ktorý odznel
na začiatku plesu.
Viera nesie v sebe dôvod radovať sa a tanec je najprirodzenejší
prejav radosti, preto sa tešíme aj na ďalšie stretnutie 25.1.2013.
Za organizačný výbor – Milan Petrula

nápojov, kvalitné vína, káva atď. Do tanca aj na počúvanie hralo
DUO SONET. Nechýbal ani kultúrny program, v ktorom vystúpili
členovia Country tanečnej skupiny Maryland z Trenčína. Účastníkov
plesu dostali do varu stepové tance na motívy írskeho, amerického,
kanadského a klasického stepu v podaní tejto skupiny. Pre účastníkov
plesu bola opäť pripravená bohatá tombola a samozrejme nechýbalo
vyhlásenie a ocenenie futbalistu roka a ďalšie ceny. Futbalistom roka
sa stal Pavol Bulko, najlepším strelcom Daniel Brandís, za talent
roka bol vyhlásený Lukáš Sabadka a bola udelená aj mimoriadna
cena a to frajer na záver, ktorú získal Miloslav Hrbas. Už teraz sa
tešíme na plesovú sezónu 2013 a na tradičný Ples športovcov a
veríme, že bude minimálne tak kvalitný a úspešný ako ten tohtoročný.
Štefan Šmatlák
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Pavel Lahký
vo veku 73 r.
Anna Urbánková vo veku 89 r.
Eva Pavlisová
vo veku 86 r.
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ Ondrej Mojžiš
vo veku 85 r.
Matej Sládok, č. 224 – prvé dieťa Ing. Imrich Chupáč vo veku 54 r.
narodené v r. 2012
Ján Haško
vo veku 85 r.
Ondrej Síkora, č. 740
Pavel Kadlečík
vo veku 83 r.
Peter Klinčuch č. 687
Ján Dohňanský
vo veku 72 r.
Matúš Beňovič, č. 399
Emília Krovinová vo veku 65 r.
Agáta Piláthyová, č. 513
Česť ich životu,
Aneta a Viola Dobiašové, č. 381
nech odpočívajú v pokoji!
Lívia Beňová, č. 774
JUBILANTI
Nikola Letková, č. 47
od 01.01.2012 do 31.03.2012
Martin Riecky č. 445
93 rokov
DO STAVU MANŽELSKÉHO
Alžbeta Križanová
VSTÚPILI
85 rokov
Miroslav Revay, Drietoma
Magdalena Šebánová
a Daniela Vančová, Tr. Stankovce
Magdaléna Janišová
Blahoželáme a želáme veľa
Ján Škúci
šťastia!
Jozefína Mináriková
Mária Mojžišová
PRISŤAHOVALI SA
Ján Pavlech
od 15.12.2011 do 31.03.2012
80 rokov
Andrea Tomíková + deti Michaela
Mária Obdržalová
a Peter z Tr. Turnej
Helena Aková
Ing. Miroslav Hrušovský a
Ján Tehlár
manželka Zdenka z Bratislavy
Ján Zahumenský
Gabriela Betáková zo Selca
75 rokov
Juraj Forgáč z Drietomy
Kristína Margorínová
Ing. Peter Zelník a manželka
Pavel Berko
Ing. Ivana + dcéra Lea z Trenčína
Marta Kadlečíková
Ing. Dagmar Lukačková
Melánia Margorínová
z Trenčína
Karolína Kršíková
Ján Kulačík z Trenčína
Emília Staňáková
Miroslav Revay z Drietomy
70 rokov
Peter Mojžiš a manželka Lucia +
Eva Kulichová
deti Veronika, Peter a Martin
Vladimír Vašek
z Drietomy
Jozef Fortuna
Ing. Karol Kostelník z Ostravy
Jozef Januška
MUDr. Miroslav Širila z Trenčína
Otília Králiková
Mgr. Eva Širilová + dcéra Alica
Ing. Ivan Hrušovský
z Mn. Lehoty
Jozef Slatina
Renáta Hamrózyová
Jozef Bogár
+ deti Vanesa a Patrik z Trenčína
65 rokov
Peter Justus z Púchova
Marián Balaj
Kristína Krišková z Trenčína
Ing. Jozef Malec
Ing. Jarmila Ollerová + deti ZuzaAnna Tomíková
na a Michal z Ad. Kochanoviec
Štefan Králik
Ing. Pavol Barčiak z Lietavskej
Pavol Jančo
Svinnej
60 rokov
ODSŤAHOVALI SA
Karol Sedláček
Mgr. Branislav Moško a manželka
František Medvedík
Ing. Erika + dcéra Tereza
Miroslav Jančo
Ján Marek
Nadežda Husárová
Lenka Kukučová
Anna Blašková
Silvia Bebjaková
Jozef Vlk
Štefan Toman a manželka
Mgr. Mária Herbuľáková
Margita
Anna Skovajsová
Žaneta Holíčková a deti Patrik,
Anna Srnánková
Dominika a Sofia
Bohuslav Horňáček
Renáta Maňová
Pavol Cibulík
Otília Husárová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Rudolf Zemánek
vo veku 77 r. Všetkým jubilantom úprimne
blahoželáme!
Štefan Zverbík
vo veku 79 r.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.01.2012 do 31.03.2012

KNIHY NIELEN V MARCI
Príchod jari sa nerozlučne spája s človekom, ktorý sa zapísal do
povedomia slovenskej histórie ako šíriteľ slovenskej a českej knihy,
osvety a vzdelanosti. Matej Hrebenda, ktorý sa narodil a zomrel v
marci, miloval knihy tak veľmi a napriek tomu, že bol slepý, až sa
mu stali osudom. Dnes už jeho úlohu šíriteľa knihy, knižnej kultúry
a podpory vzdelávania plnia knižnice. V marci, viac ako inokedy v
priebehu roka, zintenzívnili svoju činnosť vo všetkých oblastiach v
kontakte s čitateľom. V rámci Mesiaca knihy sa už tradične konal
Týždeň slovenských knižníc, ktoré pripravili niekoľko podujatí s
cieľom pripomenúť, že aj v čase informatizácie, moderných technológii a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. I keď elektronické knihy majú nesporne svoje výhody, nemyslím si, že e - knihy
tak skoro vytlačia knihy klasické. I keď také malé čudo /myslím čítačku/ obsahuje aj tisíc kníh, v porovnaní s regálom zaplneným knihami
a vôňou papiera, listovaním v knihe to vôbec nie je romantika. Takže,
nie je podstatná podoba, ale význam knihy z pohľadu historického či
súčasnosti, pre spoločnosť i jednotlivca.
Obecná knižnica v Trenčianskych Stankovciach naďalej pozýva
čitateľov do svojich priestorov, ponúka novinky i osvedčenú klasiku,
ponúka aj medziknižničnú výpožičnú službu, pomoc pri vyhľadávaní materiálov.... Zároveň pripravuje ďalšie pravidelné informatívne i
vedomostné stretnutia detí Materskej školy i žiakov Základnej školy
J. Lipského.
V marci bola príležitosť získať bezplatné členstvo v našej knižnici pre rok 2012, vrátiť zabudnuté knihy bez pokuty a zapojiť sa do
literárnej a výtvarnej súťaže, vyhlásenej pri príležitosti 8OO. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Rozvadze a 4O. výročia vzniku obce
Trenčianske Stankovce. A samozrejme zúčastniť sa projektu Týždeň
našej knižnice, informáciu o ňom prinesieme v ďalšom čísle.
Do knižného fondu pribudli:
Pre dospelých: J. Pronská: ZRADENÁ ĽÚBOSŤ, A. Christie: VRAŽDA NA GOLFOVOM IHRISKU, E. Brndiarová: NEHANEBNÉ HRY, T.
McKinley: NIKDY VIAC SAMA, A. Macháčová: CUDZIE VZŤAHY, P.
Coelho: PIATA HORA, H. Shahová: IMÁNOVÁ DCÉRA, W. Dirievová: SVITANIE NAD PÚŠŤOU
Pre deti a mládež: L. J. Smith: UPÍRSKE DENNÍKY 9, J. Šimulčíková: DIEVČA S BOCIANÍMI NOHAMI, L .J. Smith: STEFANOVE
DENNÍKY
Náučná literatúra: Bočáková, Tomík: ROZVADZE 8OO rokov, P. Forisek: RÍMSKA RÍŠA, Dangl, Segeš: VOJVODCOVIA - 111 osobností
vojenských dejín Slovenska
Čítanie je dobrým tréningom pre myseľ, rozvíja slovnú zásobu...
Čím je človek rozhľadenejší, tým skôr získava jedinečnú šancu uplatnenia v živote. Kniha je zdrojom poučenia i zábavy, dobrý kamarát do
každého počasia!
Na stretnutie v knižnici sa teší Vaša
Ľubica Mikulášová
Štatistika za rok 2011:
Narodilo sa ........... 37 detí
Prisťahovalo sa
.... 47 občanov
+ 84
Zomrelo .............. 24 občanov
Odsťahovalo sa... 69 občanov
- 93
Saldo

–9

Počet obyvateľov
k 31.12.2011
SPOLU ...................... 3.114
- z toho MUŽI ............ 1.530
- z toho ŽENY ............ 1.584
Počet obyvateľov
k 31.03.2012
SPOLU ..................... 3.130
- z toho MUŽI ........... 1.536
- z toho ŽENY ...... .. 1.594
Spracovala: Zemánková
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