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Vážení spoluobčania!
Rozsvietením prvej adventnej sviečky vstupujeme do najkrajšieho
obdobia roka, Vianoc. Pripomína nám ho blikajúci vianočný stromček,
ktorý sme rozsvietili na Mikuláša, vianočné melódie či vianočné ruže
svojou krásou. Súčasťou tejto predzvesti sa, žiaľ, stáva nezvyčajný
ruch okolo nás, náhliace sa davy ľudí, vzájomná nevšímavosť. O tom
ale Vianoce nie sú. Spomaľme tempo života, zamyslime sa nad jeho
hodnotami. Darujme úsmev, radosť, rozdávajme vľúdnosť a pohodu
okolo seba.
Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, našim občanom, veľa Božieho
požehnania, aby nepoznali samotu, ale vianočný čas strávili obklopení
svojimi blízkymi, láskou, pohodou a stálym pokojom v duši.
Ing.
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Keď stíchli polia - zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý.
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš - skromnučký a stredný.
Pohladiť ideš utrápených čelo,
rozjasniť všade, kde je neveselo,
dať chudým chleba, bezradným zas rady,
vyrovnať hnevy - uchlácholiť zvady,
siroty zdvihnúť - podopierať vdovy,
nemocných liečiť presvätými slovy...
Nedopusť na nás, ľud svoj, trest a skazu,
vyrovnaj hnevy, lásky popraj očiam,
nech chyystáme sa svedčne ku Vianociam....
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V tretiu adventnú nedeľu 14.12.2014 sa o 15.00 hod.
v Spoločenskom dome v našej obci konal už 9.ročník tradičného
Vianočného koncertu. Otvorila ho pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v
podaní Daniely Hrušovskej a Spevokolu JD v sprievode harmoniky

Ladislava Žiška. V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ a
ZŚ, študenti zo SŠ v Trenčíne, Spevokol JD a FS Rozvadžan.
Súčasťou programu bol príhovor Ing. Evy Beňovičovej, starostky
obce, predstavenie knihy Trenčianske Stankovce – História
štyroch obcí starostkou obce a knihy Ľudové piesne – spevné a
tanečné tradície z Trenčianskych Stankoviec autorom Ing. Jozefom

Lehockým. Knihy
do života uviedli
Ing.
Miroslav
Maxon a Mgr.
Ladislav Žiško.
Pred
vyvrcholením programu sa prítomným
prihovorili
s t a r o s t ka obce Ing. Eva
Beňovičová a JUDr. Martin Markech, zvolený za starostu obce
v novembrových komunálnych voľbách. V závere programu si
všetci účinkujúci i publikum spoločne zaspievali tradičnú vianočnú
pieseň Tichá noc.
Sprievodnými
podujatiami
Vianočného
koncertu boli: podávanie Vianočného
punču,
p r e d a j
kníh Trenčianske
Stankovce – História
štyroch
obcí;
Ľudové
piesne – spevné
a tanečné tradície z Trenčianskych Stankoviec a DVD Trenčianske
Stankovce; Vianočná burza žiakov ZŠ; predaj oblátok a sladkého
a slaného vianočného pečiva.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny kultúrny zážitok,
publiku za pozorné sledovanie programu a organizátorom za jeho
prípravu. Spoločne sa budeme tešiť nielen na blížiace sa Vianoce
ale aj na budúcoročný jubilejný ročník Vianočný koncert.
Oľga Šmatláková

ˇ
VIANOCNÝ
KONCERT V RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE
V tretiu adventnú nedeľu 14.12.2014 sa o 18.00 hod. v
Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v
Trenčianskych Stankovciach po prvýkrát konal Vianočný koncert.
Úvodným slovom ho otvorili Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti
sv. Vendelína vo Veľkých Bierovciach a Jaroslava Kohútová z FS
Kornička. V približne hodinovom programe, kde vianočné koledy
striedali vinše, vystúpili detský folklórny súbor Kornička, mužská

spevácka skupina Škrupinka a náš domáci folklórny súbor
Rozvadžan. Prítomné početné publikum odmeňovalo účinkujúcich
častým potleskom. V závere Mgr. Chrastina poďakoval všetkým
vystupujúcim za radosť, ktorú priniesli do sŕdc prítomných, zaželal
všetkým požehnané Vianoce a vyjadril nádej, že takéto krásne
podujatie sa zopakuje aj v budúcnosti.
Oľga Šmatláková

MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
Upratali sme si všetko, čakáme Ťa, milý dedko.
Čakáme Ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš.
Veríme, že v Tvojom vreci, niečo dobré máme všetci.
Už sme veľmi zvedaví, či sa Tvoj koč aj v našej obci zastaví.
V noci z 5. na 6.
decembra je ten magický
čas, kedy sa v čižmách
objavujú sladkosti a semtam aj nejaká tá vareška na
výstrahu.
Aj
tento
rok
07.12.2014 o 15:00 hod.
zavítal sv. Mikuláš pred
Obecný úrad v Trenčianskych
Stankovciach, kde rozsvietil
krásny vianočný stromček.
Aby sa deti na deň sv.
Mikuláša odplatili za sladké
darčeky, zarecitovali mu
básničky alebo zaspievali
pesničky v kultúrnom dome.
Tieto chvíle im spríjemnila ľudová hudba KVIT z Trenčína v podaní
štyroch chlapcov. Hrali predovšetkým folklór.

2.

Milý Mikuláš, neobíďže nás!
Čakáme Ťa s túžbou všetci,
Dones dary vo svojom koši.
Pekné, sladké, zafarbené, radšej
viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľké dobroty,
my Ti prídeme na polceste s košom oproti.
Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová
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VIANOCE 2014
Vianoce sú dňami a sviatkami radosti. Dňom radosti preto, že
Boh cez svojho Syna stal sa človekom a tak potom aj Boží Syn sa
stal bratom človeka. Vianoce sú sviatkami života, lebo sa narodilo
najvýbojnejšie Dieťa – Syn človeka; lebo sa narodilo Božie Dieťa,
aby žilo ľudským životom. A to Dieťa svojím príchodom na svet
podaruje ľuďom milosť, aby sa oni zrodili pre život s Bohom a u
Boha – aby sa stali účastníkmi Božieho života. Ako to uvádza
evanjelista sv. Ján: „Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími
deťmi.“
Vianočný sviatok je deň narodenia Dieťaťa, ktoré je Boh, malý
Boh. To Dieťa je Boží dar zemi, jeho Matke, ktorá prijala Božiu
ponuku, aby ho porodila, i Boží dar Jozefovi, ktorý prijal Božiu
ponuku, aby sa oň staral a zastupoval ho ako otec. Slávnosť
Božieho Dieťaťa Ježiša je slávnosť každého dieťaťa, lebo každé
dieťa je Boží dar jeho rodičom, a ono je aj dar svojej vlasti a celému
svetu. Preto sa na Vianoce majú právo tešiť všetci rodičia i deti a
všetci ľudia dobrej vôle. Tí rodičia, ktorí prijímajú Božiu ponuku,
aby sa cez nich narodilo dieťa, ale aj tie deti, ktoré sú vďačné za
svoj život Bohu i rodičom.
A zakiaľ takto uvažujeme, privolajme do svojho uvažovania
aj náš vzťah k životu detí, ale aj náš vzťah k rodičom, ktorí nás
radostne do života priviedli, a my im v našej bezstarostnosti
odplácame smútkom a bôľom.
Jeden kňaz spomína, ako raz navštívil domov dôchodcov.
Jednému starcovi pred štvrť hodinou prišiel balík. Na moje klopanie
na dvere nikto sa neozýval. Myslel som si, že starca naozaj musel
zaujať vianočný balík. Nakoniec sa muž ozval: „Vstúpte!“ Vošiel
som. Naozaj, starec stál pri stole, na ktorom bol otvorený balík.
Už na prvý pohľad bolo vidieť, že je to bohatý balík. Poslala ho
dcéra, bohatá obchodníčka. Bolo to v dobe úpadku, keď u mnohých
vládol nedostatok. Napriek tomu, v tom balíku boli: cigarety, koňak,
víno, teplý odev – všetko, čo sa mohlo želať.
No starec na dary len smutne pozeral. Bez iskierky radosti. „Ale
pán Ján, povedal som, ako môže ostať vaša tvár taká smutná pred
takými vianočnými darmi? Všetko sú to len dobré veci.“ Starček
na mňa pozrie a hovorí: „Ale vo vnútri niet lásky.“ A potom začne
hovoriť: „Balík zabalili zamestnanci. Dcéra na lacnej kúpenej
pohľadnici pod už hotovým textom len napísala: Tvoja dcéra s
manželom. Ináč nič, bez jediného osobného želania, ohlásiac
návštevy či pozvania: Príď s nami prežiť Vianoce.“
Dary boli s nalepenými cenovkami, aby starý otec videl, koľko
bolo naňho utratené. Starec mal pravdu: v balíku nebolo lásky.
Bolo povedané, že Vianoce sú dni radosti, deň dieťaťa i deň
rodičov. Jozef a Mária sa radovali narodenému Dieťaťu, ba aj keď
mu nemohli poskytnúť iné ako studené jasle a prázdnu slamu.
Pastieri sa Ježišovi radovali, hoci mu nemali čo dať okrem svojej
radosti, svojho úsmevu a svojej poklony.
Dieťa Ježiš bolo všetkým vďačné: Matke Márii, starostlivému
Jozefovi, pastierom, ktorí ho navštívili, zvieratám – ktoré mu robili
spoločnosť. Ono od žiadneho z nich mnoho nežiadalo. A tí, ktorí
ho mali radi, dali mu, koľko mohli: najviac lásky a radosti, že prišlo
na svet.
Obyvatelia Betlehema mu ani za peniaze nedali nocľah. To Márii
a Jozefovi spôsobilo veľa starostí: mnohé starosti a veľa smútku.
No oni sa Ježišovi predsa radovali práve aj preto, že sa v takých
biednych podmienkach narodil, prejavili mu ešte viacej lásky. A
Dieťa Ježiš bolo vďačné aj viac, akoby mu boli ponúkli aj najväčšie
pohodlie. Aj na kríži visiac, postaral sa, aby jeho matka neostala
sama bez zaopatrenia.
Ak tieto úvahy v nás vzbudia viac lásky k životu detí, viac
vďačnosti voči Bohu, že nám daroval rodičov, ktorí nás chceli a
viac vďačnosti k naším rodičom, vtedy pre nás Vianoce naozaj
budú blahoslavené a požehnané.
Mgr. Viliam Chrastina, farský administrátor
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SVETLO VIANOC
Vážení čitatelia, priatelia!
Vianočná symbolika svetla nám pripomína, že Ježiš Kristus
prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácii ľudskej tmy.
Otázka je, ako sa má toto jeho svetlo dostať k čím viacerým ľuďom,
ktorých situácia si to veľmi vyžaduje. Ak je niekde požiar a niekde
je voda, problémom je, ako tú vodu dopraviť na miesto požiaru.
Ak niekde sú smädní a niekde je osviežujúca voda, otázka je,
ako tú vodu dopraviť k smädným. Je veľmi smutné, ak niekde
sa nachádzajú ľudia, čo žijú v tme a naliehavo potrebujú svetlo
a niekde je svetlo, ktoré by im pomohlo, ale niet nikoho, čo by im
to svetlo priniesol. A ľudí, ktorí naliehavo potrebujú Božie svetlo,
Ježišovo svetlo, je mnoho, ale málo je tých, ktorí by im to svetlo
priniesli. Aj nás pozýva Spasiteľ, aby sme sa stali roznášačmi jeho
vianočného svetla. Ježiš Kristus je svetlo v originálnom zmysle,
on je originálny zdroj svetla. Druhým ľuďom môžeme priniesť len
toľko svetla, koľko si najprv sami vezmeme z Kristovho svetla.
Toto musíme mať stále na pamäti, aby sme sa nestali obeťou
pýchy, ktorá ohrozuje každého Kristovho nasledovníka. Len
dokiaľ bude náš vzťah k Pánu Ježišovi živý, pulzujúci, bohatý, len
dovtedy budú platiť o nás jeho slová: „Vy ste svetlo sveta.“
Všimneme si niektoré vzťahy a situácie, v ktorých môžeme a
máme byť roznášateľmi Kristovho vianočného svetla.
● Ako rodičia mali by sme prinášať svetlo svojim deťom. Pripraviť
im ovzdušie lásky, ktoré by sa stalo ich prvým, rozhodujúcim,
pre celý život smerodajným domovom. Nielen ich posielať k
Pánu Ježišovi, ale spolu s nimi prichádzať k Nemu. Vytvoriť si
k nim taký vzťah dôvery, žeby k nám bez zábran prichádzali aj s
najháklivejšími problémami.
● Ako deti by sme mali prinášať svetlo svojim rodičom. Teraz
myslíme predovšetkým na rodičov v starobe a chorobe, ktorí
veľmi potrebujú svetlo našej lásky, opatery, starostlivosti. Existujú
prípady, keď sa rodičom dáva najavo, že sú zbytočnou príťažou
– tým rodičom, ktorí svojim deťom venovali toľko lásky, práce,
starostlivosti. To vianočné svetlo čistej, plnej, obetavej lásky si
naozaj zaslúžia, a to nie iba cez Vianoce, ale celý rok.
● Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí blúdia v labyrinte
tohto sveta a nie sú schopní sami od seba nájsť správnu životnú
cestu. Venovať im čas na rozhovory a nebáť sa ukázať na Pána
Ježiša – to v prvom rade patrí k roznášaniu vianočného svetla.
● Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí zápasia s
rôznymi zlozvykmi a závislosťami. Potrebujú niekoho, kto by im
znova a znova pripomínal, že nie sú stratení.
● Vianočné svetlo by sme mali prinášať smutným, zatrpknutým,
ustrašeným. Je taký typ ľudí, ktorý vidí všetko iba v čiernom. Aj do
tejto tmy priniesol Pán Ježiš svetlo.
● Vianočné svetlo by sme mali prinášať chorým, osamelým,
trpiacim. U takýchto ľudí sa veľmi rýchlo vytvára dojem, že sú
zabudnutí. Títo potrebujú veľmi naliehavo vianočné svetlo –
návštevu, rozhovor, povzbudivé slová, ktoré by zahnali tmu ich
smútku, bolesti, strachu.
Všetky spomenuté a mnohé ďalšie formy roznášania
vianočného Ježišovho svetla si nepochybne vyžadujú od nás
mnoho času. Čím viac vianočného svetla odovzdáme druhým,
tým viac tohto svetla budeme mať aj sami pre seba. Nedá sa
to teoreticky dokázať, treba to vyskúšať. Kto to vyskúša, tomu
bude z tváre, z pohľadu, zo slov, zo všetkých spôsobov správania
stále žiariť večné svetlo. Preto mi dovoľte popriať Vám pokojné,
svetlom ožiarené, láskyplné sviatky naplnené blízkosťou rodiny a
Božej blízkosti viditeľnej vo všetkom, čo prežívate.
S úctou a modlitbou Vaša
Jarmila Petrulová - evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Z ROKOVANÍ OZ
24.11.2014:
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 13.10.2014.
- Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na rok 2015.
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii
obecného zastupiteľstva.
- VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
- Zámer prenájmu a prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry Trenčianskym vodárňami a kanalizáciami, a.s. Trenčín.
- Odkúpenie pozemkov od ﬁrmy EDOK s.r.o., Braneckého 179,
Trenčín, v k.ú. Malé Stankovce za cenu: 0,05 EUR za 1 m2 prevádzaných nehnuteľností - pozemkov,
- Parcely registra „C“ č. 314/1 vo výmere 1035 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- Parcely registra „C“ č. 314/5 vo výmere 426 m2 Orná pôda
- Parcely registra „C“ č. 314/40 vo výmere 6 m2 Orná pôda
čo spolu predstavuje sumu 73,35 € za splnenia podmienky:
DOTON s.r.o., Zámocká 30, Bratislava zmluvne zabezpečí vecným
bremenom, pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy medzi EDOK
s.r.o. a Obcou Trenčianske Stankovce právo prechodu a prejazdu
pre Obec Trenčianske Stankovce na parc.č. 314/45 a 314/46, k.ú.
Malé Stankovce.
Náklady spojené s prevodom stavieb hradí ﬁ EDOK a zároveň:
skutkový stav predmetných pozemkov a vybudovaných stavieb
súhlasí s geometrickým plánom zapísaným v správe katastra a
tento stav geodet písomne odsúhlasí.
- Odkúpenie existujúcich stavieb IBV – Trenčianske Stankovce a
to:
a) SO 05 Splaškovej kanalizácie
b) SO 07 Verejného vodovodu
Všetky v zmysle Stavebného povolenia č. OÚŽP/2012/02547-011
TMM zo dňa 24.10.2012 a v zmysle Kolaudačného rozhodnutia
č.OU-TN-OSYP3-2013/00861-002 TKL zo dňa 16.12.2013
c) SO 13 Vonkajšieho osvetlenia
Všetky v zmysle Stavebného povolenia č. OcÚ 891/2012-003/Pk
zo dňa 11.02.2013 a v zmysle Kolaudačného rozhodnutia č. OcÚ
745 /2013-003/Pk zo dňa 27.12.2013
d) SO 15 – Komunikácií
Všetky v zmysle Stavebného povolenia č. OcÚ 790/2012-003/Pk
zo dňa 03.09.2012 a v zmysle Kolaudačného rozhodnutia č. OcÚ
761/2013-003/Pk zo dňa 02.10.2013 za cenu: 1,20 EUR s DPH
za jednu stavbu, ktorá bude uhradená prevodom na účet predávajúceho, čo je: DOTON, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, za splnenia
podmienky:
DOTON,s.r.o., Zámocká 30, Bratislava do podpisu kúpno-predajnej zmluvy zmluvne zabezpečí vecným bremenom právo prechodu
a prejazdu pre Obec Trenčianske Stankovce na parc.č. 314/45 a
314/46, k.ú. Malé Stankovce.
Náklady spojené s prevodom stavieb hradí DOTON a zároveň:
skutkový stav predmetných pozemkov a vybudovaných stavieb
súhlasí s geometrickým plánom zapísaným v správe katastra a
tento stav geodet písomne odsúhlasí.
- Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 VZN 5/2013 Cenník - užívanie hrobového miesta s účinnosťou od 01.01.2015
- Vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu obce na spoluﬁnancovanie
projektu „Nákup repasovaného zberného lisovacieho vozidla na
triedený zber a komunálny odpad“ minimálne vo výške 35.000,- €.
- Vypracovanie evidencie zmapovaných pozemkov obce Trenčianske Stankovce, ktoré nie sú vysporiadané vo vzťahu k miestnym a
prístupovým komunikáciám.
- Predajnú cenu 15,- € za kus knihy Monograﬁa obce.
- Predajnú cenu 4,- € za kus knihy Ľudová kultúra.
OZ berie na vedomie
- Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2016 - 2017.
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- Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii
starostky obce a v dotáciách.
- Priebežnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol hlavným kontrolórom za obdobie jún až október 2014.
04.12.2014:
OZ schvaľuje
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 24.11.2014.
- Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Mudr. Jarmile Bunčákovej, za účelom poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
- Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostke
obce, v rozsahu 22,5 dňa.
Kompletné informácie nájdete na stránke:
www.trencianskestankovce.sk

Úľava alebo celkové odpustenie poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v našej obci
je platná aj pre rok 2015
Na základe Zákona 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších zmien a
doplnkov si môžu občania uplatniť úľavu z poplatku
za komunálny odpad. Týka sa to všetkých občanov držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Tlačivo si môžu vyzdvihnúť
na Obecnom úrade. K nemu treba priložiť fotokópiu preukazu
a podať na Obecný úrad do 31. januára 2015. Občania, ktorým
bola úľava poskytnutá v predchádzajúcich rokoch ju majú
poskytnutú automaticky aj v roku 2015. Doklady prinesú len tí,
ktorí získali preukaz v priebehu roka 2014. O odpustenie poplatku
sa môže uchádzať občan, ktorí študuje alebo pracuje mimo našu
obec a má prechodný pobyt v mieste štúdia alebo pracoviska. Ku
žiadosti, ktorú si vyzdvihne na Obecnom úrade, alebo siahnete
zo stránky obce je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy,
prípadne potvrdenie o prechodnom pobyte alebo pracovnú
zmluvu. Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podať tiež do
31. januára 2015. V opačnom prípade nárok na úľavu alebo
odpustenie poplatku zaniká.
Dane a poplatky - praktické rady a informácie
Daň z nehnuteľností
Výnos daní z nehnuteľnosti je v súlade so zákonom NR SR
o štátnom rozpočte príjmom správcu dane, v tomto prípade obec
Trenčianske Stankovce. Obec daň spravuje, ponecháva si celý
výnos a zároveň má právo a povinnosť určovať
každoročne sadzby dane, platné pre svoje
územie formou vyhlásenia všeobecne záväzného
nariadenia. Touto cestou upozorňujeme
občanov, že fyzická aj právnická osoba
je povinná oznámiť správcovi dane každú zmenu vo
vlastníctve nehnuteľnosti / predaj, kúpa, darovanie, prevod,
dedičstvo, stavebné úpravy a pod./ Tieto zmeny je občan
povinný nahlásiť na Obecný úrad vždy do 31. januára
príslušného roka.
Evidencia psov
Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce je každý majiteľ
psa povinný prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov,
za ktorého sa platí daň. Občan si vyplní daňové
priznanie obdrží známku pre psa. Tento úkon sa
vybaví na počkanie a bez poplatku. Občan je
povinný ohlásiť akúkoľvek zmenu o vlastníctve
psa.
Užívanie verejných priestranstiev
Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce môže každý občan
a podnikateľ, užívať verejné priestranstvo, len so súhlasom
OBCE. Či sa jedná o parkovanie vozidiel, alebo uloženie
stavebného alebo iného materiálu.
Zuzanna Tanáčová
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prihováram sa Vám na konci môjho volebného obdobia a pôsobenia vo funkcii starostky našej obce. Prežívala som tento rok veľmi
ťažké obdobie vo svojom živote, lebo som stála
pred vážnym rozhodnutím a otázkou ako ďalej.
Ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii starostky
obce, či sa ešte raz uchádzať o Vašu dôveru.
Moja rodná obec, v ktorej som prežila celý svoj
život mi prirástla k srdcu a som na ňu hrdá.
Rozhodnutie však prísť muselo. Nadišiel čas,
kedy som začala prehodnocovať svoje zdravie i
sily, čas, ktorý venujem resp. nevenujem svojej
rodine a v neposlednom rade ako žena svojej
domácnosti. Moje rozhodnutie sa napokon stalo nemenným. Teraz prichádza nostalgia, spomienky i konštatovania.
Do funkcie starostky obce som bola zvolená
v roku 2000. Po štrnástich rokoch pôsobenia vo
funkcii môžem konštatovať, že sa naša obec
rozrastá a krásnie, čo môže napĺňať hrdosťou
všetkých nás.
Podarilo sa nám prebudiť spoločenský život
v obci, pre jej vývoj a atmosféru v nej tak dôležitý.
Počet obyvateľov rastie, zlepšili sa podmienky zamestnanosti, postupne sa rozvíja infraštruktúra, zhodnocuje sa majetok obce.
Pre informáciu uvediem niekoľko faktov:
• Hodnota majetku vzrástla od roku 2001 o
77%, na súčasných 7 994 981,00 Eur /stav k
31.12.2013/
• Výnos dane z príjmov tvorí 656 893,00 Eur
• Daňové príjmy vlastné sú 292 368,00 Eur / r.
2001: 43 185,00 Eur/
• Nedaňové príjmy sú 141 321,00 Eur /r.2001:
85 048,00Eur,
• Úvery máme vo výške 124 092,00 Eur
• Záväzky vo výške 7 926,00Eur
• Uvedené údaje sú k 31.12.2013
• Dotácie tvorili od roku 2001 do roku 2013 výraznú položku rozpočtu obce. Celková čiastka
za uvedené obdobie bola 2 798 068,00 Eur, z
toho činili fondy EÚ a štátneho rozpočtu 1 695
710,00 Eur / rekonštrukcia základnej školy a
regenerácia centrálnej zóny obce rok 2011
-2013/.
Údaje k 15.12.2014:
• Stav účtu:
462 799,99 Eur
• Záväzky:
64 951,43Eur
• Pohľadávky:
87 473, 53Eur
Obec odovzdávam vo výbornej finančnej
kondícii, o čom svedčí analýza Hospodárenia
miest, obcí a VÚC podľa inštitútu INEKO (http://
obce.ineko.sk), kde naša obec dosiahla hodnotenie 5,4 bodu zo 6 možných, celkove hodnotené ako výborné finančné zdravie.
Záverom mi dovoľte, milí moji spoluobčania, poďakovať sa za Vašu dôveru a popriať
Vám všetko dobré, veľa zdravia, spokojný život
v našej obci a nastupujúcemu pánovi starostovi
veľa sily, zdravia a spokojných občanov.
S úctou,
Eva Beňovičová
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MAS INOVEC
Vážení občania, podnikatelia,
Dovoľte mi poinformovať Vás o novovzniknutom občianskom
združení – Miestnej akčnej skupine INOVEC. Miestna akčná
skupina je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a
neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, podnikateľov, neziskových združení, aktívnych občanov, ktorí sa snažia napomáhať rozvoju územia. Občianske združenie bolo zaregistrované
17.6.2014 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č.83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pred
samotným vytvorením tejto miestnej akčnej skupiny prebiehali
viaceré procesy, ktoré neskôr viedli k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva. Vzhľadom na následné vytvorenie MAS
Inovec sú tieto kroky veľmi dôležité, pretože proces vytvárania
verejno – súkromného partnerstva je veľmi náročný. Začiatok
siaha už do roku 2007, kedy vznikala potreba spájať rozvojové a
investičné aktivity viacerých obcí do spoločných projektov a spoločného rozvoja územia. 5. marca 2007 bolo založené združenie
obcí Mikroregión Inovec. Postupom času na území činnosťou
združenia obcí vznikla potreba riešiť komplexný rozvoj územia,
t.j. zapojiť podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a fyzické osoby do rozhodovania o rozvoji, preto v roku 2014 vzniklo
občianske združenie – Miestna akčná skupina Inovec, ktorého
základným účelom je komplexný rozvoj územia obcí: Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov,
Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce.
Členmi združenia sú okrem miestnych samospráv aj podnikateľské subjekty, poľnohospodárske družstvá a zároveň aj tretí
sektor v podobe aktívnych občianskych združení pôsobiacich v
území.
V rámci MAS Inovec je pomerové zastúpenie v členskej základni nasledovné: 47,06% tvoria zástupcovia verejného sektora
a 52,94% tvoria zástupcovia súkromného a tretieho sektora. V
rámci súkromného a tretieho sektora je pomerové zastúpenie
nasledovné: 56 % tvorí súkromný sektor (podnikatelia) a 44%
tvorí tretí sektor – neziskové organizácie, združenia a fyzické
osoby. Zloženie nášho verejno-súkromného partnerstva je z
hľadiska geograﬁckého a odvetvového vyvážené, budeme však
radi, ak budete s nami spolupracovať, prípadne sa prihlásite za
našich členov.
Hlavnými cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť, sú:
a) Spoločne sa podieľať na rozvoji územia a v tomto navzájom
spolupracovať
b) Vypracovať a implementovať integrovanú stratégiu všestranného rozvoja územia
c) Zvýšiť celkovú atraktivitu územia pre návštevníkov, obyvateľov i podnikateľov
d) Zefektívniť činnosť samospráv a koordináciu ich činností v
oblasti rozvojových aktivít
e) Zlepšiť ekonomické a sociálne pomery obyvateľov žijúcich
na záujmovom území MAS podporou malého a stredného podnikania a zvýšením množstva pracovných miest v oblasti
f) Vytvoriť a zlepšiť podmienky pre vidiecky turizmus a agroturistiku s využitím vnútorného potenciálu územia
g) Zabezpečiť koordináciu aktivít členov Združenia za účelom
celkového trvalo udržateľného rozvoja územia
h) Podporiť činnosť občianskych iniciatív a aktivít na území
MAS
i) Zabezpečiť presadzovanie zámerov, ktoré svojím rozsahom
a významom presahujú možnosti jednotlivých členov vrátane zabezpečenia príslušných ﬁnančných zdrojov
j) Podporiť využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov
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energie
k) Podporiť malých a stredných podnikateľov
l) Vytvárať, koordinovať a podporiť hraničnú a cezhraničnú
spoluprácu
m) Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v území
n) Podporiť športové aktivity a udalosti
o) Podporiť a zlepšiť príležitosti pre marginalizované skupiny
obyvateľstva
p) Chrániť a zlepšiť stav životného prostredia
q) Propagovať a prezentovať územie
Ako to všetko chceme dosiahnuť? Musíme uskutočňovať hlavne
tieto činnosti:
- Príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí
miestnych fyzických a právnických osôb za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej implementácie
- Organizovanie odborných prednášok, školení, tematických
zájazdov a seminárov k propagácii stratégie a rozvoja
- Vydávanie propagačných a informačných materiálov o príprave a implementácii stratégie vrátane spolupráce s regionálnymi i národnými masovokomunikačnými prostriedkami
- Spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka
- Spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri
príprave a realizácii projektov obnovy a rozvoja
- Vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev
- Uchádzanie sa o ﬁnančnú podporu realizácie stratégie a zámerov MAS Inovec
- Poradenstvo a vzdelávanie za účelom rozvoja a budovania
ľudských zdrojov v území
- Edičná a publikačná činnosť
Aktivity a činnosti pre najbližšie obdobie:
- Aktivizácia územia, informovanie občanov, podnikateľov, zástupcov neziskového sektora o činnosti MAS Inovec, príprava a
realizácia podujatí
- Zriadenie kancelárie MAS Inovec v Trenčianskych Stankovciach
- Realizácia úspešného projektu z Trenčianskeho samosprávneho kraja
- Prípravné činnosti pre vypracovanie stratégie rozvoja územia, ako základného rozvojového dokumentu pre čerpanie prostriedkov EÚ
- Uchádzať sa o podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na formovanie územia a vypracovanie stratégie rozvoja
V nastávajúcom období musíme pristúpiť k vypracovaniu
stratégie týkajúcej sa celého mikroregiónu, na ktorej sa budú
podieľať občania jednotlivých obcí.
Následne musia byť splnené podmienky, ktoré stanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva. To posudzuje vypracovanie stratégie, jej obsah a zámery a na základe celkového vyhodnotenia
kvality stratégie môže uznať MAS Inovec prípadne neuznať.
Cesta k uznaniu MAS Inovec je teda zdĺhavá. Pokiaľ sa nám to
podarí, otvoria sa možnosti získania prostriedkov EÚ i zdrojov
mimo EÚ.
Cieľom združenia MAS Inovec je zlepšiť atraktivitu územia
celého mikroregiónu, podporiť obce, spolkovú činnosť, mládež,
dôchodcov, drobných podnikateľov.
Tešíme sa na Vaše námety na zlepšenie nášho územia
MAS Inovec, ktoré budeme získavať prostredníctvom verejných
stretnutí s občanmi. Informácia bude prebiehať prostredníctvom
miestneho rozhlasu, www. stránky vo všetkých obciach.
Zakladatelia združenia MAS Inovec

6.

ˇ
KALENDÁRNY ROK KONCÍ...
„Ach, ako ten čas beží !“ vzdychnú si najmä tí starší, keď prevrátia list kalendára na posledný mesiac v roku – december. Pritom je zaujímavé, že rýchlosť času vnímajú najviac práve tí skôr
narodení. No ako čas plynie, je i tak najlepšie vidieť na deťoch. V
škole akosi nestíhame sledovať čas, lebo sa tam stále niečo deje:
• „Jeseň pani bohatá“ – pod týmto názvom žiaci aranžovali z
jesenných prírodnín vyrobené výrobky. Zaujímavá bola i školská
súťaž pri príležitosti Svetového dňa výživy „O najkrajšie jablko“,
ktoré priniesli žiaci zo svojich záhrad. Zapojilo sa 53 žiakov a víťazom v ankete sa stala Vierka Hrušovská.
• Svetovým dňom sa venujeme pravidelne podľa projektu
„Svetový deň duševného zdravia“ realizovali najmä žiaci
I. stupňa netradičným vyučovaním v maskách.
• V pondelok 27. októbra sa naši piataci zúčastnili exkurzie v
bratislavskej Inchebe, kde bola otvorená unikátna expozícia DINOSAURIUM, ktorá predstavuje časť jednej z najväčších zbierok pravých kostier a skamenelín dinosaurov.
• Október bol mesiacom úcty k starším. Program pre obec pripravili žiaci našej školy pod vedením Mgr. Obdržalovej.
• Kultúrnym programom žiakov našej školy pod vedením pani
učiteľky Mgr. Obdržalovej sme privítali v obci predsedu vlády SR,
Róberta Fica.
• V tomto mesiaci sme nadviazali priateľstvo so Základnou
školou P. Jilemnického zo Zvolena. Zapojili sme sa s nimi do medzinárodného projektu „Záložka spája školy“. Ďakujeme pani
učiteľke Mgr. Lenke Ďuďákovej za organizáciu.
• Pod vedením pani učiteliek Mgr. Kršjakovej a Ing. Kytovej sa
naše žiačky učia pripravovať rôzne jedlá a nátierky. Ochutnávku
zdravých nátierok pripravili i pre rodičov na rodičovské schôdzky.
• Usporiadali sme školské kolo súťaže v speve regionálnych
piesní Trenčianske hodiny
v I. kategórii sa umiestnili na:
1. mieste - Miško Červeňan (cena poroty v Trenčíne)
2.mieste - Ninka Ďuďáková
3.mieste - Sárka Jašová, Peťka Petrulová a Matúško Zajac
v II. kategórii na:
1. mieste - Sabínka Fraňová – 2.miesto v Trenčíne
2. mieste - Natálka Hrušovská
3. mieste - Gabika Sedláčková
v III. kategórii na:
1. mieste - Marianka Balajová
2. mieste - Saška Behranová
3. mieste - Pavlínka Gunárová
• 3. ročníka obľúbenej akcie – lampiónový sprievod – sa zúčastnilo asi 100 detí so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami a kamarátmi. Pestrofarebné a svietiace lampióny postupne
zaplnili nielen priestor pred školou, ale i chodník smerujúci ku
školskému klubu detí. Týmto smerom sa celý sprievod aj vybral,
pokračoval cez materskú školu, Lipského park a bytovky v Malých
Stankovciach. Tu sme sa otočili a pokračovali po chodníku po-

pri hlavnej ceste k spoločenskému domu, kde všetky deti dostali
malú pozornosť v podobe sladkosti a sprievod sa pomaly rozišiel.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Ďuďákovej, Mgr. Fábryovej, Mgr.
Kadákovej, Mgr. Pazderovej, Mgr. Staníkovej, Mgr. Svatíkovej,
Mgr. Trnavskej, Mgr. Humeníkovej, p. vych. Bučkovej za pomoc
pri organizácii.
• 19.11. naši žiaci 7.- 9. ročníka navštívili divadelné predstavenie Pýcha a predsudok v krásnom divadle A. Bagara v Nitre.
• 24.11. sa uskutočnil už 41. ročník Majstrovstiev školy v skoku
vysokom. Súťažilo 89 žiakov 3. – 9. ročníka. Najlepšie sa umiestnili:
v I. kategórii 3. a 4. ročník dievčatá
chlapci
1.miesto – Nelka Bogárová
Martin Hatlas
2.miesto – Nikolka Bošanská
Martin Mojžiš
3.miesto – Ninka Neupauerová
Adam Ondrášek
v II. kategórii 5.- 6. ročník –
ml. žiačky
ml. žiaci
1.miesto – Dominika Čvančarová
Martin Balaj
2.miesto – Dianka Bujná
Šimon Bujný
3.miesto – Emka Trnavská
Filip Dúžek
V III. kategórii – 7.- 9. ročník st. žiačky
st. žiaci
1.miesto – Barborka Marcinechová
Patrik Ondriška
2.miesto – Kristínka Svatíková
Juraj Hvožďara
3.miesto – Romanka Ďuráčiová
Martin Žiaček
Najhodnotnejší výkon mala Barborka Marcinechová – za
výkon 141 cm získala 395 bodov. Ďakujeme p. učiteľkám Mgr.
Pálešovej a Mgr. Porubanovej za
organizáciu.
• V utorok 25. novembra sa naše
deviatačky Hanka Chochlíková a
Vaneska Panáková zúčastnili 23.
ročníka JUVYR – Celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl – Škola
mojej profesie. Celkovo súťažilo
559 žiakov zo základných škôl z
celého Slovenska v 35 témach.
Téma súťaže, v ktorej súťažili
naše dievčatá, bola „Môj medovníček“. Odborná porota hodnotila rýchlosť zdobenia medovníkov,
kreativitu a celkový vzhľad. Hanka Chochlíková obsadila 1.
miesto a Vaneska Panáková 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke Mgr. Mayerovej a žiačkam za úspešnú reprezentáciu školy!
• 4.decembra sme sa presvedčili, že sa dá dorozumieť aj bez

slov. O tom presvedčil našich žiakov mím Vlado Kulíšek. Porozumeli mu deti z materskej i základnej školy. Ďakujeme rodičovskému združenie, ktoré celé vystúpenie pre žiakov základnej školy

7.
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hradilo zo svojho rozpočtu.
• Vzdelávaciu aktivitu „rovesnícke vzťahy“ uskutočnilo Centrum
pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie v Trenčíne pre
žiakov v 7. a 8. ročníku.
• Od 8.12. sme pre prihlásených žiakov 6. – 9.ročníka zabezpečili kurz anglického jazyka s anglickými lektormi. Práca so
žiakmi počas dvoch týždňov určite bude prínosom vo vzdelávaní,
nakoľko získané komunikačné zručnosti v angličtine žiakom otvoria brány k ďalšiemu vzdelávaniu.
• Malé Vianoce sme spoločne oslávili v škole. Tradičný Mikuláš
a vianočný program našich žiakov nás prinútil zastaviť sa aspoň
na chvíľu a spojiť naše srdcia tak, aby sme precítili našu blízkosť.
Naša škola dýchala vianočnou atmosférou. Vestibul, ale aj všetky
učebne boli vyzdobené vianočnými motívmi, v budove školy farebne svetielkovala jedlička.
• Výrobky zručných žiakov už tradične ponúka škola v obci na
predvianočnej akadémii „Daj Boh šťastia tejto Zemi“. Talentovaní
žiaci sa zapoja s kultúrnym programom.
• ... mnohé ďalšie akcie v škole, ktoré môžete sledovať i na našom webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk

• Okrem toho každodenná starostlivosť učiteľov o žiakov, aby
im odovzdávali nové vedomosti, ale aj prežívali s nimi ich každo-

denné radosti i problémy. Ďakujem všetkým, nielen pedagógom,
ktorí v tomto škole pomáhajú.
Mgr. Darina Sýkorová
riaditeľka školy

PASOVANIE PRVÁKOV
Dňa 13. 11. 2014 sa všetci naši prváci zhromaždili v
telocvični školy, aby svojim rodičom a príbuzným ukázali, čo sa
za dva mesiace školskej dochádzky naučili. Po slávnostnom
nástupe a príhovore p. učiteľky Mgr. Kadákovej začali plniť prvú
matematickú úlohu. Každý žiak dostal 1 príklad, ktorý musel
správne vypočítať a postaviť sa na kartičku s výsledkom. Po
matematike nasledoval slovenský jazyk. Úlohou detí bolo nájsť
si partnera k svojmu písmenku, alebo slabike, teda k tlačenému
tvaru tvar písaný. Potom nasledovalo krátke opakovanie farieb

v anglickom jazyku pomocou farebných loptičiek, ktoré si žiaci
vyberali z nepriehľadného vrecka. V záverečnej časti hudobnej
výchovy si všetci zaspievali obľúbené piesne, pričom využili
i ľahkoovládateľné nástroje. Po splnení všetkých úloh žiaci
slávnostne sľúbili, že sa budú vzorne učiť a dodržiavať školský
poriadok. Potom ich slávnostne pasovala pani riaditeľka Mgr.
Sýkorová. Všetci „naozajstní prváci“ dostali medailu a pasovací
dekrét, ktorý im bude pripomínať začiatok školskej dochádzky.
Mgr. Lenka Ďuďáková

ˇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
MEDZINÁRODNÝ DEN
Tento deň sme si na našej škole pripomenuli dňa 27. 10.
celoškolskou aktivitou 1. stupňa – Nezabúdajme na minulosť,
spojme ju s prítomnosťou.
Úlohou žiakov bolo prečítať si jednu ľudovú rozprávku a
spoločnými silami a fantáziou vymyslieť jej pokračovanie. To,
spolu s ilustráciami vhodne zakomponovať do rozprávkového
obrazu.
Žiaci pracovali s tými rozprávkami:
Prváci – Janko Hraško
Druháci – O 12 mesiačikoch
Tretiaci – Hrnček, var
Štvrtáci – Múdry Maťko a blázni
Žiaci ŠKD – Pambodaj šťastia, lavička
Pokračovania týchto príbehov boli naozaj originálne a
zaujímavé. Môžete sa o tom presvedčiť na chodbe 1. krídla, kde
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je nainštalovaná obrazová galéria všetkých rozprávok.
I v tomto školskom roku sa žiaci 1 – 5. ročníka zapojili do
medzinárodného projektu „ Záložka spája školy.“ Jeho cieľom bolo
nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do
kníh. Žiaci mohli na záložkách ľubovoľnou technikou stvárniť
svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek mohli slovenské školy
využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu
života žiakov v Českej, ale i v Slovenskej republike a zároveň
aj ako prierezovú
tému do Školského
vzdelávacieho
programu
alebo
ako
súčasť
školského projektu.
Tento rok nám
bola
pridelená
Základná škola P.
Jilemnického
zo
Zvolena. Záložky
si vymenilo 221
žiakov z 1. stupňa,
5., 6. a 7. ročníka.
Veríme, že záložky
potešili
žiakov
oboch škôl a že
si nájdu svoje
miesto v nejakej
zaujímavej
a
rozčítanej knižke.
Mgr. Lenka
Ďuďáková

8.

ˇ
GASSHUKU V HUSTOPECI
Na gasshuku v Prahe sme si s našimi českými kolegami dohodli Yudansha Gasshuku (seminár čiernych pásov) na pol ceste.
Keďže Hustopeče ležia na Južnej Morave a prístupnosť po diaľnici D2 bola dobrá, tak sme sa poslednú septembrovú sobotu stretli.
Zo Slovenska sme sa zúčastnili šiesti a z Česka siedmi, z toho
dve dámy. Precvičili sme rôzne druhy cvičení vo dvojici aj samo-

ˇ
NÁDEJNÁ KRASOKORCULIARKA
ZO STANKOVIEC
Natália Ostrolucká sa narodila
19.3.2008, materskú školu navštevovala v našej obci, pre jej talent v krasokorčuľovaní základnú školu navštevuje
v Trenčíne,
kde sa jej
venuje tréner
pán
Peter
Hebr.
Natálka
sa korčuľovaniu venuje
od 4,5 roka
a už dosiahla nemalé úspechy vo svojej kategórii nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. V roku 2013 v kategó-

statne a naučili sme sa zasa niečo nového. Samotný tréning trval štyri hodiny a viedli ho najvyššie technické stupne. Večer sme
dlho debatovali a vymieňali si skúsenosti v sklípku pri dobrom
víne a jedle. Úroveň gasshuku bola vysoká a už dnes sa tešíme
na ďalšie stretnutie s našimi kamarátmi z Česka a možno aj z
Poľska pre zmenu nikde na Severnej Morave.
Karol Krejčí
rii „Hviezdičky“ sa umiestňovala na popredných miestach. Tento
rok mladučká Stankovčanka už v kategórii mladá nádej vyhrala
súťaž GRAND PRIX v Banskej Bystrici. A na pretekoch v GRAZI
skončila druhá. Jej kroky na tenučkých nožoch budeme aj naďalej
sledovať a želáme jej pevné zdravie a veľa úspechov.

Z. T.
OB E C TR E N Č IA N S K E S TA N K OV CE
V ás pozýva na

N O V O R O Č N Ý STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
POD Z Á Š T I T O U STAROSTU OBCE
3. január a 2015 o 9,00 hod. (sobot a)
Mi esto: telocvičňa Základnej školy J. Li pského
Š tartovné: 2,OO €
Ú častníci : amatérski (ni e regi strovaní) hrá či z obce
K ON TA K T: 0918 486 216

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
DALŠIE
RECEPTY ZO SÚTAŽE
„O NAJLEPŠÍ SVIATOCNÝ
KOLÁCIK“
Pavlové tortičky podľa Róberta Bouchnera
Korpus:
4 x veľký vaječný bielok
štipka soli
250 g práškového cukru
1 ČL kukuričného škrobu
2 ČL octu
Krém:
250 ml smotany na šľahanie
200 g mascarpone
½ balíčka vanilínového cukru
Ozdobenie:
čerstvé ovocie (maliny, jahody, pomaranče, ananás, …)
lístky mäty, medovky, ...
Postup:
1. Korpus: Na plech vystlaný papierom na pečenie si ceruzkou
nakreslíme kruhy o veľkosti približne 8-10cm, potrieme ich jemne
olejom. Zapneme rúru na 150 °C.
2. Z bielkov a štipky soli vyšľaháme sneh, postupne za stáleho
miešania do neho po lyžičkách pridávame práškový cukor, nakoniec primiešame kukuričný škrob a ocot.
3. Hotový sneh dávame na plech tak, aby sa ťahal smerom do
výšky s jamkou v strede, pomáhame si pomocou príborového nožíka. Cesto musí byť čo najvyššie, lebo pri sušení mierne spľasne.
Plech so snehom dáme do predom vyhriatej rúry.
4. Doba sušenia cesta je individuálna, záleží od typu rúry a
veľkosti tortičiek. Cesto po dosušení má mať bledú farbu s tvrdou
kôrkou, pričom v strede je jemne ťahavé. Je lepšie urobiť tortičky
večer, sušiť ich pri teplote 150 °C približne 30 minút a potom ich
nechať v rúre do rána vychladnúť.
5. Krém: Vyšľaháme šľahačku a zmiešame ju s mascarpone do
ktorého sme dali vanilínový cukor. Krém dáme na vychladnuté tortičky. Nakoniec tortičky dozdobíme podľa našej fantázie, pričom
sa snažíme používať vždy čerstvé ovocie.

9.

Slané tyčinky od Evy Ľahkej
50 Dkg polohrubej múky
2 Palmariny
1 kyslá smotana
trocha soli
Zamiesime cesto, dáme do mikroténového vrecka a na noc do
chladničky. Rozgúľame, potrieme rozšľahaným vajíčkom, jemne
posypeme vegetou, príp. pizzovým korením, mletou rascou, sezamom, syrom a radielkom pokrájame tyčinky. Dáme piecť na plech,
vystlaný papierom na pečenie a jemne posoleným.
... a niečo navyše na silvestrovské pohostenie
Šalát z krabích tyčiniek
2 bal. krabích tyčiniek jednoradových alebo 1 bal. dvojradových ešte zmrznuté prekrojiť po dĺžke a nakrájať na polkolieska
1 konzerva kukurice (stačí malá)
1 cibuľa – nakrájať na drobné kocky a posoliť, aby zmäkla
2 vajcia natvrdo - nakrájať na drobné kocky (kolieskom na zemiaky)
asi 20 Dkg eidamu nakrájať na drobučké kocky
asi 5 Dkg šunky nakrájať nadrobno (nemusí byť)
soľ, korenie, trocha vegety, štipka pr. cukru – všetko podľa chuti
trocha citrónovej šťavy
pol pohára tatarky + pol kelímka smotany (alebo len samotnú tatarku)
Zmiešať a nechať chvíľu odstáť. Je fakt dobrý.

POZVÁNKA NA PLES

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Stankovce
Vás pozýva na
XVI. HASIČSKÝ PLES
dňa 24.1.2015
v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach.
Do tanca hrá hudobná skupina MILKIVEJ.
Vstupné 25 € - v cene je večera, víno, káva.
Lístky si môžete zakúpiť v Kvetinárstve Soňa u p. Tanáčovej,
tel.: 0907 111 815
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.10.2014 do 15.12.2014
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Dávid Samuel Forgáč
č. 427
Natália Baranová
č. 166
Laura Hazuchová
č. 97
Viktória Balážová
č. 254
Eliška Hrušovská
č. 315
Hanka Koprivňanská
č. 760
Jakub Minárik
č. 129
Tomáš Minárik
č. 353
Daniel Dobiaš
č. 646
Nikol Kočanová
č. 896
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Marián Gabriel a Janka Kadlecová
Michal Mikuláš a Ľubica Dobiašová
Pavol Červený a Zuzana Havlová
Michal Bočák a Barbora Chebeňová
Rastislav Kubica
a Ing. Gabriela Hradňanská
Blahoželáme a na spoločnej ceste životom
želáme lásku, šťastie a porozumenie!
PRISŤAHOVALI SA
Janka Šuleková
Ing. Hány Abdalla
Mgr. Eva Abdallová + deti Sherin a Hany
Mgr. Veronika Kočanová
Lucia Kmeťová + deti Sára a Sebastian
Radovan Hrušovský
Katarína Hrušovská + deti Matej a Lucia
Peter Juran
Martin Seemann
Mária Brezanová
Michal Meravý
Miroslava Meravá + deti Eduard a Nataša
ODSŤAHOVALI SA
Ing. Pavol Barčiak

Mgr. Miroslava Barčiaková
+ dcéra Michaela
Mgr. Adriana Haláková + syn Martin
Mgr. Martin Lissník
Adam Minárik
Ing. Daniela Mináriková + dieťa Jakub
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Ivan Jančo
vo veku 70 rokov
Pavol Murárik
vo veku 53 rokov
Ján Križan
vo veku 70 rokov
Emil Sedláček
vo veku 71 rokov
Anna Mojžišová
vo veku 82 rokov
Helena Beňovičová vo veku 72 rokov
Česť ich pamiatke,
nech odpočívajú v pokoji!
JUBILANTI
od 01.10.2014 do 31.12.2014
93 rokov
Pavol Jurík
91 rokov
Štefan Zahumenský
Anna Pevná
85 rokov
Magdaléna Horňáková
80 rokov
Anna Ďurišová
Anna Obdržalová
Katarína Maňová
Mária Hacková
75 rokov
Emil Gaži
Mária Kandelová
Gabriela Orságová
70 rokov
Emília Plášková
Vladimír Zemánek
Ľubomír Kňážek

VIANOCE S KNIHOU
„A prichádzajú zasa, čarovné sviatky pokoja, šťastia a
porozumenia, sme plní očakávania.“ No v tomto adventnom čase
si nájdime chvíľu na stíšenie, počúvajme svoj vnútorný hlas a
snažme sa aj svojim blízkym vytvoriť oázu pokoja.
Tak sa môžeme tešiť na večer, kedy obdarujeme a budeme
obdarovaní. Myslím, že dobrou knihou nikdy nič nepokazíme.
Kníhkupectvá ponúkajú široký výber, množstvo kníh vás bude
určite inšpirovať, záleží iba na Vás, pre ktorý žáner sa rozhodnete.
Aj naša knižnica doplnila knižný fond, ako malý darček čitateľom.
Pribudli tituly:
Pre deti a mládež: SIMON F. – Nočná mora Grázlika
Gaba, HERIBANOVÁ T. - Malá doba ľadová, VARÁČKOVÁ M.
-Nepobozkaná, ROTH V. – Rezistencia (druhá časť trilógie).
Pre dospelých: KELEOVÁ-VASILKOVÁ T. – Čo to bude,
ŠTRAUCHOVÁ B. – Nevera na dva ťahy, PRONSKÁ J. –
Rytierova česť, KARIKA J. – Strach, DÁN D. – Jednou nohou v
hrobe, HAMZOVÁ M. – Žiť a pritom neumierať, MANKEL H. –
Záhrada smrti.
Kniha je úžasným zdrojom poznania, múdrosti a sprevádza
nás po celý život. Nech je teda aj s knihou Váš Štedrý večer plný

Ján Ševčík
Viktória Balajová
Emília Jančová
Ing. Dušan Rozvadský
65 rokov
Ľubomír Srnánek
Anna Kvasnicová
Anna Podhorská
Elena Balážová
Jindřiška Križková
60 rokov
Ján Buček
František Jurík
Václava Almášiová
Mgr. Terézia Niková
Karol Orel
Zdenka Jančová
Ľubomír Husár
Darina Bočáková
Dušan Petro
Zdenka Dobiašová
Vladislava Šáchová
Ing. Eva Mináriková
Eva Janišová
Božena Michalcová
Vlasta Laurinčíková
Jubilejné sobáše
STRIEBORNÝ SOBÁŠ
25 rokov spoločného manželského
života
Jaroslav a Emília Betákových
Ladislav a Blanka Šebánových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme,
želáme pevné zdravie, šťastie
a rodinnú pohodu.
Spracovala: D. Zemánková

krásy, radosti a úsmevov. Preto mi dovoľte poradiť, akou knihou
by ste mohli obdariť (určite nájdete v kníhkupectve).
NADASKA K. – Čím žila slovenská rodina (autorka sa
zaoberá zvykoslovím v jednotlivých etapách rodiny), EGELAND
T. – Nostradamova záveť, SRHOLEC A. – Sviatočné pozdravy,
ďalej knihy autorov Dušeka D. či Vilikovského P., alebo novinku
Rukojemník P. Pišťanka.
Oslovila ma aj kniha Ženie ma zlé svedomie, s množstvom
zaujímavých otázok zo života....alebo kniha zo zákulisia médií a
politiky Môj bláznivý život.
Audioknihy sú vhodným darčekom pre tých, ktorým bola kniha
súčasťou života, ale zdravotný stav im nedovolí čítať.
A deti? Tie sú vďačné za encyklopédie, bohato ilustrované
knihy, fantazijný žáner a pre tých najmenších myslime na knihy s
veľkými písmenkami.
Chcem Vám, drahí čitatelia, poďakovať za vernosť a podporu
našej knižnice, že sme si dokázali navzájom aj v tomto roku
vytvoriť úžasnú atmosféru, pripraviť podujatia plné zážitkov, za
podpory obce. Za to, že čítate, pretože bez knihy by bol život
šedivý. Teším sa na ďalšie spoločné chvíle v našej knižnici.
So želaním nádherného vianočného času, v Novom roku
pevné zdravie a pokoj v duši.
Vaša Ľubica Mikulášová
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