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Vážení spoluobčania,
nachádzame sa na začiatku druhého štvrťroka. Konečne
zavítalo nad náš chotár slniečko a tak sa môžeme pustiť do
akcií, ktoré nám prešli z r. 2010. Sú to: zabetónovanie kanalizačnej ryhy v časti obce Veľké Stankovce, vybudovanie chodníka v časti obce Malé Stankovce, dokončenie rekonštrukcie
budovy základnej školy, oprava stropov a okolia zdravotného
strediska a iné.
V priebehu prvého polroka sa pustíme do akcie „Regenerácia centrálnej zóny Obce Trenčianske Stankovce“, ktorá sa
dotýka katastrálneho územia Malé Stankovce a Sedličná. Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
a po dohode s Povodím Váhu Piešťany máme záujem zapojiť
do úpravy potokov občanov našej obce.
Akútnou problematikou je vysporiadanie sa s pôvodným
nájomcom Oddychového centra a opätovné spustenie prevádzky týchto priestorov prostredníctvom nového nájomcu.
Spoločenský život v našej obci ožil Pravou stankovskou
zabíjačkou počas fašiangov. Potešil nás záujem našich občanov aj hojná účasť. Keďže akcia sa konala prvýkrát, mala aj
niekoľko nedostatkov – predovšetkým v množstve výrobkov.

Nabudúce to napravíme. Chcem sa zároveň touto cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom i organizáciám, ktorí sa pričinili
o túto akciu a jej neobyčajnú atmosféru. Osobitne patrí poďakovanie PD Inovec – Ing. Miroslavovi Maxonovi, Reštaurácii
Letko - p. Petrovi Letkovi, firme Geőreogh Fruit a Ilavský.
Výťažok z tohto fašiangového podujatia bude použitý na
zakúpenie televízora do knižnice, ktorý bude slúžiť ako sprievodná technika pri vzdelávacích a informačných programoch
konaných počas školského roka i prázdnin. Potešíme deti
základnej školy i našich najmenších, ktorí trávia pravidelne svoj
čas v priestoroch knižnice.
Tradičným pochovávaním basy 8. marca, do ktorého sa
k hlavným organizátorom Jednoty dôchodcov pripojili hasiči,
divadelníci i futbalisti sme uzavreli fašiangy. Nastal čas pôstu.
Koncom apríla privítame Veľkú noc, sviatky jari.
Vážení spoluobčania, prijmite pozdrav a úprimné prianie
radostného nástupu do ďalšieho ročného obdobia a radosť
z blížiacej sa Veľkej noci i počas nej.
S úctou
Ing. Eva Beňovičová
starostka obce

Z R O K O V A N IA O Z
OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa
12.01.2011,
okrem pravidelných bodov programu
Schválilo
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na OZ
dňa 15.11.2010 a 27.12.2010
2. Voľbu predsedov a členov komisií OZ
nasledovne :
1. Komisia finančná a správy obecného majetku - predseda - Ing. Martin Kudla TS 302
Členovia : Ing. Vladimír Škúci, TS 8
JUDr. Alena Sedláčková, TS 308/1
Ing. Jarmila Blažeková, TS 906
Ing. Alena Novotová, Soňa Siváková
2. Komisia výstavby, ÚP a investícií - predseda - Ing. Matúš Beták TS 613
Členovia: Ing. Pavol Bogár, TS 893
Bc. Marta Matečná, TS 614
Ing. Peter Blažek, TS 906
Ing. Jozef Svatík, TS 164
Ing. Miroslav Vaško, TS 386
Drahoslava Zemánková, TS 722
3. Komisia životného prostredia - predseda Ing. Jozef Mojžiš TS 390
Členovia: RNDr. Slávka Mojžišová, TS 778
Ing. Rudolf Fraňo, TS 427
Ing. Ján Škúci, TS 685
Bc. Martina Polakovičová, TS 134
Miloš Jančo, TS 708
Lýdia Ľahká, TS 612
Peter Pevný, TS 430
Emília Holičková, TS 827
Zuzanna Tanáčová, TS 606
4. Komisia kultúry, školstva a športu - predseda - Juraj Jančo TS 801
Členovia: Anna Navrátilová TS 80
Ľubica Mikulášová, TS 856
Zuzana Sivová TS 293
Vladimír Jančo TS 729
Peter Húdek TS 96
Mgr. Ľubica Ďurišová, TS 865
5. Komisia na ochranu verejného poriadku predseda - Mgr. Martin Markech TS 180
Členovia: Miroslav Ľahký TS 231
Dušan Tanáč TS 606
Miroslav Raček TS 710
Dušan Pevný, TS 501
Soňa Siváková, TS 134
6. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva predseda - Bc. Ivan Poruban TS 48
Členovia: Emília Holičková, TS 827
Bc. Jančová Zuzana, TS 138
Jančová Eva, TS 341
MUDr. Mária Markechová, TS 180
Alena Mináriková, TS 550
Mgr.Ľubica Ďurišová, TS 865
7. Zbor pre občianske záležitosti (+ sobášiaci
2) - predseda – PaedDr. Oľga ŠmatlákováTS
14
Členovia:
Hudobníci : Ing. Marcela Hrušovská TS 888,
Ľuboš Šišovský TS 584, Mgr. Daniela Škúciová TS 757
Hudobník pri sprievode spevokolu a smútočný rečník : Mgr. Ladislav Žiško, TS 406
Speváčky : Mgr. Katarína Boková TS 368,
Zuzana Jančová TS 683, Daniela Hrušovská

2.

TS 138, Anna Gažiová TS 609, Lenka Ďurišová TS 865,
Recitátorky a smútočné rečníčky : Sona Siváková TS 134, Mária Kubasáková TS 798,
Ľubica Mikulášová TS 855, Lenka Ďurišová
TS 865,
Fotografka : Mgr.Ľubica Ďurišová TS 865
Drahoslava Zemánková – príprava slávností
a akcií ZPOZ
8. Komisia na ochranu verejného záujmu predseda – Mgr. Martin Markech TS 180
Členovia: Dušan Pevný TS 501, PaedDr.
Oľga Šmatláková TS 14
9. Redakčná rada Stankovského informátora
- predseda - PaedDr. Oľga Šmatláková TS
14
Členovia: Mgr. Darina Sýkorová TS 7
Mgr. Lenka Ďuďáková TS 777
Ľubica Mikulášová TS 856
Anna Navrátilová TS 80
OZ menuje zástupcov sobášiacej pre Matričný obvod Trenčianske Stankovce :
PaedDr. Oľga Šmatláková, TS 14
Bc. Ivan Poruban TS 48
3. Plat starostke obce od 27.12.2010 /
zloženie sľubu/
4. Poslanca PaedDr. Oľgu Šmatlákovú ako
osobu oprávnenú zvolávať zasadnutia Obecného zastupiteľstva
5. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010
6. Cenu za zneškodnenie dovezenej odpadovej vody na ČOV
7. Podaním žiadosti na Ministerstvo kultúry o finančný príspevok na vydanie knižnej
publikácie časti obce Rozvadze v súvislosti s
800-tým výročím prvej písomnej zmienky a
spolufinancovanie projektu.
8. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce JUDr.
Jozefovi Liptákovi
9. Obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
– zverejnenie podmienok pre záujemcov
OZ poverilo
1. Členov „ stavebnej“ komisie v obci Trenčianske Stankovce preverením skutkového
stavu predaja Krčmy pod orechom po oboznámení sa s písomnou dokumentáciou.
2. Štatutárneho zástupcu obce Trenčianske
Stankovce, aby :
- Z pozície štatutárneho zástupcu a ním povereného notárskeho úradu zabezpečil otvorenie a sprístupnenie priestorov Oddychového
centra v Trenčianskych Stankovciach, súp.
č.525,
OZ zobralo na vedomie správu o inventarizácii majetku obce za rok 2010 = s pripomienkou – vyčísliť prírastky a úbytky za mesiac
december 2010 do 25. 1. 2011
OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa
23.02.2011,
okrem pravidelných bodov programu
Schválilo:
1. Kontrolu plnenia uznesení
S týmito pripomienkami:
- K uzneseniu č. 7/2011 Ing. Beták – stanovisko stavebnej komisie – odporúča splnenie
uznesenia č. 54/2009.
- Vyžiadať výpis z CD – akcie Letisko vklad
1997 a tiež TVK
- Stavebná komisia navrhuje zámenu pozem-

kov v k. ú. Malé Stankovce – Hoštáky 2.
Starostka obce pripraví návrh pre valnú hromadu urbárskej spoločnosti k. ú. Malé
Stankovce.
2. Za hlavného kontrolóra Obce Trenčianske
Stankovce JUDr. Jozefa Liptáka
3. V termíne od 1.3.2011 povinné vedenie
knihy jázd.
4. Čerpanie rozpočtu bude predkladané
poslancom OZ vždy najneskôr do 25 dňa
mesiaca dňa mesiaca nasledujúceho po
skončení kalendárneho štvrťroka.
5. Podpisovanie zápisnica z OZ overovateľmi
v deň obecného zastupiteľstva
6. Plán zasadnutí OZ pre rok 2011
7. Zadanie vypracovania znaleckého posudku na pevne zabudované zariadenie v
kuchyni a v reštaurácii
8. Finančné vyrovnanie vyššie uvedeného
zariadenia
8. ceny za výrobky na obecnej zabíjačke
kapustnica
1,- €
zabíjačkový tanier 1,50€
kaša
0,50 €
OZ ruší
1. uz. č. 11/B/2011 – týkajúce sa spolufinancovania projektu – vydanie publikácie k výročiu k.ú. Rozvádz
2. uz. č. 97/2010 zo dňa 15.11.2010 – plán
zasadnutí OZ pre rok 2011
OZ ukladá
1. Obecnému úradu pripraviť rozpočtové opatrenie č. 1/2011 súvisiace so spolufinancovaním projektu v zmysle uz. OZ č. 11/A/2011
2. Detailne analyzovať položky bežných
výdavkov
OZ zriaďuje
obecnú radu
OZ volí
Za členov obecnej rady: PaedDr. Oľga Šmatláková, Ing. Martin Kudla, Dušan Pevný
OZ dopĺňa uznesenie č.83/2010 o nasledovné: termín ukončenia realizácie v k. ú. Veľké
Stankovce 30.6.2011.
OZ odročuje
1. na stavebnú komisiu žiadosť pani Heleny
Sivákovej o darovanie alebo odkúpenie časti
pozemku .
2. na finančnú komisiu - žiadosť DHZ o
nadstavbu hasičskej zbrojnice
OZ odstupuje
1. Sťažnosť manželov Jančovcov TS 236ť
na suseda Ivana Janču TS 235 na komisiu
verejného poriadku
2. predsedovi komisie Životného prostredia spoločne s riaditeľom OPS p. Husárom
vypracovať finančný návrh a postup výrubu
drevín na miestnych cintorínoch.
OZ zobralo na vedomie
1. Informáciu starostky obce o poverení PaedDr. Oľgy Šmatlákovej za zástupkyňu starostky v súlade s § 13 b) odst.1 zákona zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
2. Informáciu starostky obce o menovaní Mgr.
Ľubice Ďurišovej za prednostku Obecného
úradu Trenčianskych Stankovciach, v súlade
s § 17 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
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OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa
18.03.2011 okrem pravidelných bodov
programu:
Schvaľuje
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na riadnom OZ 23.02.2011.
Starostka obce pozastavila na uznesenie č. 24/2011.Termín zasadnutia OZ bol
zmenený zo 16.septembra 2011 (piatok) na 14. septembra 2011 (streda ).
2. Doplatenie rozdielu vzniknutého pri
odpredaji Pohostinstva pod orechom v
k. ú. Veľké Stankovce o výmere 45 m2.
3. Plán kontrolnej činnosti za mesiace
marec až jún 2011.
4. Inventarizáciu majetku k 31.12.2010
5. Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 1/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej Školskej dochádzky v
základnej škole, o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
6. Uvoľnenie finančných prostriedkov
na zrezávanie resp. ošetrenie stromov
v priestoroch cintorínov max. do výšky
2 500 EUR.
7. Doplnenie uznesenia č.31/2010 o
uvoľnenie finančných prostriedkov z
rezervného fondu do výšky 5 000 EUR
na projektovú dokumentáciu.
8. Použiť výťažok z Obecnej zabíjačky,
ktorý predstavuje 517 € na nákup televízora do Obecnej knižnice.
9. Presun finančných prostriedkov
v rámci kapitálových výdavkov z položky kanalizácia – 5% krytie, vo výške
6.000 €, na položku rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ. Tieto prostriedky
budú použité na úhradu naviac stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou
ZŠ (rozpočtové opatrenie č. 2).
10. Ďalšiu rekonštrukciu Zdravotného
strediska – rekonštrukciu stropov vo
všetkých ambulanciách a projektovú
štúdiu na spôsob vykurovania (centrálne alebo samostatné), odkanalizovanie
a úprava verejných priestranstiev v okolí
zdravotného strediska.
Berie na vedomie
1. Správy o činnosti Spoločenského
domu a Obecnej knižnice
2. Návrh JUDr. Mareka Pavlíka na
vysporiadanie zariadenia v OC.
3. Žiadosť p. Marty Ľahkej na riešenie
problémov v k. ú. Sedličná.
4. Správu komisie pre ochranu verejného záujmu.
Odročuje
Žiadosť P. Ľahkého – zmenu otváracích
hodín v pohostinstve pod orechom.
Odstupuje
na stavebnú komisiu žiadosť pána
Milana Tománka o darovanie, prípadne
odkúpenie časti pozemku.

POSLANECKÉ
OBVODY
podľa súpisných čísel rodinných domov
a bytoviek
časť obce S e d l i č n á
PaedDr. Oľga Šmatláková, č. 14
súp .č. 3 - 58 (F. Grančay – P. Opatovský)
60 - 90 (V. Januška – J. Kostelníková)
91 - 100 (Ing. Bucha – P. Lupták)
102 - 128 (A. Staníková – E. Tanáčová)
212 (S. Porubský)
časť obce S e d l i č n á a M a l é
Stankovce
Ing. Jozef Kadák, č. 161
súp. č. 129 - 149 (všetky bytovky)
150 - 200 (R. Mojžiš - Ing. Laurinčík)
201 („majer“ - Šišovská, Zemanovič,
Chochlík)
208 - 227 (J. Švec - V. Vašicová) - „pod lipami“
250 - 253 (J. Minárik - Ľ. Škytová) - „pod lipami“
časť obce M a l é S t a n k o v c e
Ing. Jozef Mojžiš, č. 390
súp. č. 254 - 271 (V. Mojžiš – E. Bočáková)
275 - 309 (E. Samuelová – Breznických)
310 - 350 (MBA. Dopjera – E. Hrušovská)
901 - 918 (Z. Porubanová – F. Bouchner)
352 - 353 (bytovky)
369 - 372 (M. Mahrík – J. Zlatoš)
Mgr. Martin Markech, č. 181
súp. č. 125 - M. Klinčúch
228 - 249 (Ľ. Pevná – R. Hladký)
363 - 368 (M. Pavlisová - O. Haško)
373 - 404 (M. Struška – M. Petro)
časť obce R o z v a d z e
Ing. Martin Kudla, č. 302
súp. č. 411 - 452 (J. Schery – N. Medňanská + bytovky 425, 426, 427, 428)
556 - 595 (K. Smolková – P. Haško)
Dušan Pevný, č. 501
súp. č. 501 - 555 (D. Pevný – M. Pevný)
časť obce V e ľ k é S t a n k o v c e
Ing. Matúš Beták, č. 613
súp. č. 598 - 658 (A. Krchňavá –
E. Zahumenská)
780 - 837 (J. Mrázik – J. Vician)
850 (R. Husár)
840 (M. Žiška)
Juraj Jančo, č. 801
súp. č. 660 - 779 (Ľ. Kulich – M. Kapuš)
Bc. Ivan Poruban, č. 48
súp. č. 838 - 860 (Ing. Azari –
J. Mikušinec + bytovky 856 a 857) – Priehrada
862 - 893 (P. Lorenc - Ing. Bogár) Oriešky

V zmysle zákona 369/1990 Z.z. O
obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, dňa 4.4.2011, nastupujúci náhradník za poslanca OZ,
Ing. Jozef Kadák zložil predpísaný
sľub a stal sa tak poslancom OZ.
Dňom 4.4.2011 má Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce 9 poslancov.
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NEZABÚDAJME NA ˇ
CISTENIE
A KONTROLU KOMÍNOV
Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšením
nebezpečenstvom požiarov. Každý rok „vďaka“ technickým
nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti
dochádza k vzniku požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej
vody, dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore
– v rodinných a v bytových domoch či v priestoroch s nimi
súvisiacich.
Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými
zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi
kondenzátmi spalín z horenia.
S rastúcimi cenami energií sa veľa domácností vracia k vykurovaniu tuhám palivom, nakoľko náklady na výrobu tepla sú oproti plynu alebo elektrine podstatne nižšie.
V súčasnosti však mnohé komíny nezodpovedajú požiadavkám modernej vykurovacej techniky ani požiarnej bezpečnosti. Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín
v dôsledku vysokých teplotných rozdielov. Keďže ich
odolnosť proti takýmto teplotám je nedostatočná, stávajú
sa nebezpečným prvkom stavby.
Pred začiatkom vykurovacej sezóny treba začať
venovať pozornosť revízii komínového telesa.
Ako predísť požiaru komína
Právnická ale aj fyzická osoba – podnikateľ je povinná
v zmysle § písm. n, a o zákona 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a fyzická
osoba je povinná v zmysle § 14 písm. h, a i, cit. zákona
na účely predchádzania vzniku požiarov pri preskúšaní,
čistení a kontrole komínov dodržiavať tieto povinnosti:
zabezpečovať pravidelné čistenie komínov,
vykonávať kontroly komínov v objektoch alebo
v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo
v užívaní,
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred
pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
spotrebiča na ústredný alebo etážový zdroj tepla,
pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách
na telese komína,
konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov
pri
prevádzkovaní
palivových
spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov
a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu
štítkom.
Pravidelná kontrola komína
Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol
platí vyhláška Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z. z.
Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať
najmenej v týchto lehotách:
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť
a kontrolovať najmenej raz za dva roky a komín, na ktorý
je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa
počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti
komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom
čistení komína.
Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé
palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plno stennej
nádoby z nehorľavého materiálu.
Čistenie a kontrola komínov by sa mala vykonávať
nielen preto, lebo to prikazuje zákon, ale najmä pre
vlastnú bezpečnosť!
Z. T.

3.

ˇ DNES PÁN BOH?
MLCÍ
Vážení čitatelia, milí spoluobčania!
Aj v dnešnej dobe existujú doby Božieho mlčania.
Niekedy sú to dlhé obdobia. Dakedy sú skúškou
z Božej strany. Často bývajú Božou reakciou na
správanie sa človeka. Kto bol zvyknutý na Božiu
blízkosť a na jej prejavy, pociťuje Božie mlčanie
ako niečo veľmi nepríjemné. Veď nemôže vedieť, či
sa Boh neodmlčal natrvalo. Vo viacerých žalmoch
- modlitbách sa ozývajú vzlyky: Bože, prečo mlčíš?
Prečo sa neozývaš? Dokedy budeš zotrvávať vo
svojom mlčaní? To sú hlasy jednotlivcov, ktorí boli
Božím mlčaním veľmi stiesnení. Takto volal aj
izraelský národ, keď prichádzala naň jedna pohroma
za druhou. Takto volávala cirkev vo svojich ťažkých
obdobiach, a má dosť dôvodov, aby tak volala i
dnes. Takto volajú i dnes mnohí jednotlivci, ktorí sa
nachádzajú pod ťažkým bremenom, ktorí tiež majú
dojem, že Boh v ich živote mlčí príliš dlho.
Vidíme to na sebe. Každý máme radosti, ale
i dni, ktoré by sme nechceli zopakovať. Každý sa
s niečím boríme. Rany, choroby, sklamania, nezhody
s milujúcimi ľuďmi, opustenosť. „Prečo práve ja?
Čo som komu urobil?“ Na takéto otázky vie dať
málokto z ľudí správnu odpoveď. Možnože neskôr
pochopíme zmysel Božieho zásahu alebo jeho
ticha. V každej situácií však viďme, že neexistuje
bezvýchodisková situácia. Aj cez ťažké boje si nás
Boh formuje a pod vplyvom Ježišovho kríža môže
zmeniť môj život.
Náš pohľad na ukrižovaného Krista má nám
pripomínať dielo, ktoré za nás Ježiš urobil. On,
nevinný zomrel na kríži. Ale po troch dňoch vstal
z mŕtvych. A tak nám doniesol večný život. Lebo tí,
ktorí v Neho uveria, nebudú zatratení. A v našich
životných príbehoch cítime istú nespokojnosť. Áno,
aj dnes je to možné, aj dnes sa to stáva. Ako si to
vysvetliť? Zrejme tak, že po určitom čase človek
začne najprv tušiť, a potom si stále nepríjemnejšie
uvedomovať prázdnotu života obmedzeného iba
na zhromažďovanie a konzumovanie časných,
pominuteľných vecí. Obdobie primitívnej spokojnosti
môže byť dlhé, ale potom z najrozličnejších dôvodov
môže prísť veľký myšlienkový obrat, nespokojnosť
sa môže stále stupňovať, človek sa začne pýtať,
človek začne hľadať. Toto je dobrá nespokojnosť.
Je to bič, ktorý poháňa človeka, aby hľadal vyššie
hodnoty, aby hľadal zmysel života i svojho kríža, i
keď to zatiaľ nevie pomenovať. Je však aj mnoho
takých, ktorí túto nespokojnosť nikdy nepocítia,
ktorí sa až do konca života cítia dobre vo svojom
spôsobe života. Nielen medzi nekresťanmi, ale aj
medzi kresťanmi sa nájdu takí ľudia.
Ale tí, ktorých sa zmocní nespokojnosť a ktorí
začnú hľadať svetlo a slávu Hospodinovu, kde ju
nájdu? Majú ju nájsť v cirkvi. A uvedomujeme si,
aká ohromná zodpovednosť je s tým spojená.
Preto pozdvihnime oči na Kristov kríž a v tichosti
porozmýšľajme, čo pre nás znamená... Zastaňme
pod Ježišovým krížom a uvažujme nad tým, ako žiť
zmysluplný život.
Prajem nám všetkým také sviatky, v ktorých si
uvedomíme, že som milovaný/á Bohom a aj cez
ťažké situácie ma Boh prenesie s nádejou, že Ho
raz uvidím tvárou v tvár.
Jarmila Petrulová
evanjelická farárka, www.ecav-tnstankovce.sk
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VELKONOCNÉ
ZAMYSLENIE
„......Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Jn 16,33
Medzi najčastejšie rozpoloženia v našom živote patria pocity strachu, neistoty, obáv.
Nie vždy sú však pre nás stimulom k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu, ale práve naopak,
rozožierajú nás zvnútra ako nádor a oberajú nás aj o poslednú štipku pokoja a radosti.
Prispievajú k tomu naše zlé skúsenosti s inými, osobné zlyhania, niekedy traumy
z mladosti, nenaplnené predstavy a túžby, sklamania, ale aj ťažko identifikovateľné obavy
z bezvýznamnosti, slabosti, choroby atď. Správy z médií niekedy len umocňujú takéto
rozpoloženie, chrliac čiernu kroniku bez akéhokoľvek kontextu, takže človek môže mať
pocit, že je vhodený do ringu sveta, kde je vystavený napospas slepému osudu. A tak sa
nie je čo diviť, že prepadá malomyseľnosti, apatii až zúfalstvu, alebo v inom prípade ide
do opačného extrému a siaha po hýrení, konzume a opojení každého druhu. Výsledkom
je útek a ešte väčšie sklamanie a znechutenie.
Veľkonočné sviatky nám každoročne ponúkajú iný kľúč na riešenie našich
strachov. Je ním nádej. „Vo svete máte súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet“,
hovorí apoštol Ján. Stretnúť sa s rozličnými druhmi strachov a obáv v našom živote,
nie je nič nové. Prežívajú ich v rozličnej intenzite a intervaloch všetci. Sprevádzali aj
život Ježišových spolupracovníkov, apoštolov. Búrka na mori, chodiaci Ježiš po vode,
neúspechy, neprijatia atď. Vrcholom ich strachu bolo pochopiteľne Ježišovo zajatie,
ukrižovanie a smrť. Vtedy sa im zrútilo absolútne všetko. Ten, ktorého milovali, ktorému
bezmedzne dôverovali, na ktorého „vsadili všetky karty “ je zrazu preč, je po všetkom.
Možno preto Peter, z istej bezradnosti, možno z pudu sebazáchovy, navrhne, aby sa
vrátili k činnosti, ktorú robili predtým, k loveniu rýb. Snáď im pomôže nájsť pevnú pôdu pod
nohami. No po únavnej a hlavne neúspešnej noci, skrehnutí a hladní, ešte viac prepadajú
pocitu bezmocnosti. Inú tvár rozpoloženia učeníkov po Ježišovej smrti predstavujú učeníci
utekajúci do Emauz. Zdieľajú síce svoje depresívne nálady a rozprávajú sa o tom , čo sa
v Jeruzaleme stalo, ale neodstraňuje to ich smútok a sklamanie. Chýba im správny kľúč
k pochopeniu toho, čo sa stalo. K zmene prichádza až vtedy, keď sa k nim tajomným
spôsobom pridruží Ježiš. Najskôr trpezlivo vypočuje ich verziu udalostí v Jeruzaleme
a potom sa im snaží vniesť do ich ponímania udalostí svetlo nádeje. K definitívnemu
obratu príde vtedy, keď ho spoznajú pri lámaní chleba. Dostanú novú silu a chuť k životu.
Znakom toho je oživená nádej, s ktorou menia aj smer svojej cesty. Už neutekajú do
Emauz, ale vracajú sa späť do Jeruzalema. Aj v prvom prípade neúspešného rybolovu je
to Ježiš, ktorý vstupuje do tejto ponurej situácie. Na Ježišovo slovo zrazu majú učeníci
obrovský úspech a milé privítanie pri teplej pahrebe a delení chleba a ryby. Apoštoli sa
teda pomaly, navzdory ťažkým situáciám svojho života, učia prekonávať strach. Nie tým,
že by viac do ich života nevstupoval, ale tým, že Ježiš je aj vtedy s nimi a stojí pevne
nad každým zlom a nešťastím. Uvedenému postoju sa nedá naučiť zo dňa na deň, ale
pomaly, trpezlivo, pretože v konečnom dôsledku máme možnosť pochopiť, že Boh aj
ťažké skúsenosti môže v našom živote použiť na dobro a rast.
O svätom Serafimovi Sarovskom sa nedá povedať, že by mal na ružiach ustlané.
V posledných rokoch života k nemu prichádzali celé zástupy trpiacich ľudí s prosbou
o pomoc, takže bol dennodenne v kontakte s najrozličnejším utrpením. Pritom neustále
prekypoval tichou vnútornou radosťou. Každého zdravil: „Moja radosť, Kristus vstal
zmŕtvych!“ Akoby cítil potrebu neustále každému rozširovať jeho pohľad o zásadnú
pravdu kresťanskej viery, ktorá bola pre neho samého nevyčerpateľným zdrojom
radosti a pokoja: „Kristus žije!“ Niežeby bežní návštevníci ruského starca o Kristovom
zmŕtvychvstaní nikdy nepočuli, ale i my máme tú skúsenosť, že niektoré veci vieme
a pritom nevieme. Poznáme ich teoreticky, ale nie sú pre nás skutočnosťou, z ktorej by
sme žili.
Výstižne to vyjadruje Bruno Ferrero vo svojej knihe Živá voda pre dušu, keď opisuje
príbeh stroskotanca, ktorý sa kŕčovito drží kusa dreveného trámu z rozbitej lode a tak
pripláva na nehostinný a holý ostrov. Zo všetkých síl prosí Boha, aby ho zachránil,
pričom každý deň vyzerá na obzore pomoc. Tá však neprichádza. Po niekoľkých dňoch
si na ostrove zvykne. Podarí sa mu vyrobiť si nástroje k lovu a k obrábaniu pôdy. Po
nekonečných pokusoch nakoniec rozrobí oheň a v pote svojej tváre si vystaví prístrešie,
ktoré ho má chrániť pred nepriazňou počasia. Uplynie niekoľko mesiacov a pomoc aj
napriek modlitbe neprichádza. Jedného dňa, keď sa vracia z lovu, zaduje silný vietor
a oheň z pahreby sa dostane na rohože jeho príbytku. Dôsledky sú katastrofálne.
V priebehu niekoľko minút celá jeho niekoľkomesačná práca vyjde navnivoč. S plačom
sa hodí do piesku a volá: „Prečo Bože, prečo sa mi muselo stať aj toto?“ O niekoľko
hodín neskôr, pri ostrove zakotví veľká loď. Posádka spustí čln na vodu, aby preskúmala
ostrov. Naradostený stroskotanec sa pýta: „Ako ste ma tu našli?“ „Videli sme stúpajúci
dym z ostrova“, odpovedali. Vtedy si stroskotanec uvedomil, že to, čo považoval vo
svojom živote za najväčšie nešťastie sa pre neho nateraz stalo symbolom záchrany.
Vo svetle zmŕtvychvstania Ježiša oživme teda v sebe nádej, že naše dnešné ťažkosti
a trápenia môžu byť takým dymovým znamením zajtrajšieho dobra. „....Nič sa neboj. Ja
som Prvý a Posledný, Živý. Bol som mŕtvy, a hľa žijem na veky vekov....“, hovorí apoštol
Ján(1,17). Požehnané veľkonočné sviatky praje
J. Michút, správca farnosti V. Bierovce
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ˇ
NESPALUJME

ODPADY

Pri spaľovaní odpadu na ohnisku, v peci či kotli vzniká zvýšené
množstvo nebezpečných jedov, pretože teploty, pri ktorých horenie
prebieha, sú na ich dokonalé spálenie veľmi nízke a nedochádza k
dostatočnému spaľovaniu. Z týchto dôvodov sa uvoľňuje do ovzdušia
na m3 neporovnateľne viac toxických látok než z priemyselných zariadení, technológií, ktoré sú na to osobitne uspôsobené.
Okrem škodlivosti takéhoto počínania je spaľovanie odpadu
v záhradkách, domácnostiach a podobne zakázané vo viacerých
zákonoch SR:
- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ( podľa ktorého je zakázané
zneškodňovať spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach
na to určených, t. j. na skládkach alebo v spaľovniach. Od 1. januára
2006 naviac platí zákaz zneškodňovať všetok „ zelený „odpad zo
záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev, ktorý sa
musí zhodnocovať, napr. kompostovaním,
- zákon č. 315/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa
nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a ďalej
sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov...
- zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník), podľa ktorého nesmie
nikto nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami.

ˇ
DIVADELNÁ A HUDOBNÁ SLÁVNOST
V Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach sa 27.
decembra minulého roku konala slávnosť, na ktorej si obec v spolupráci
s MO MS pripomenuli 110. výročie uvedenia prvej divadelnej hry v obci
a 100. výročie prvej dychovej hudby.
Slávnosť sa začala piesňou Zem moja..., ktorú s hudobným
sprievodom zaspievala Spevácka skupina dôchodcov. Po príhovore
starostky obce Ing. Evy Beňovičovej a viacerých hostí pokračoval bohatý
kultúrny program poéziou, prózou a úryvkami z viacerých divadelných
hier. Všetko v podaní zdatných recitátorov a ochotníckych hercov – D.
Kaššovej, P. Lahkého, D. Staňáka, J. Bučeka, T. Kadákovej, A. Ďurišovej,
Z. Sivovej, E. Gagovej, M. Rychlého, I. Rozvadskej, S. Tanáčovej, V.
Janču, J. Kubiša, DDS ZŠ, speváčok D. Hrušovskej, M. Balajovej, M.
Michalkovej a už spomenutej Speváckej skupiny dôchodcov.
Členovia divadelného súboru, Speváckej skupiny dôchodcov, kapely,
ktorá ich sprevádza, a jednotlivci MS dostali ocenenie od Trenčianskeho
osvetového strediska a od obce.
Knihu spomienok (1900 -2010) na tieto výročia od autora Mgr.
Ladislava Žišku uviedli do života starostka obce Ing. Eva Beňovičová,
predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., a sám autor knihy
(všetci sú na fotografii).
Starostka obce sa v príhovore poďakovala všetkým divadelným ochotníkom, hudobníkom, spevákom za ich kultúrnu činnosť.

ˇ
PÁR SLOV O PLESE HASICOV
Dňa 22.1.2011 sa v Spoločenskom dome v Trenčianskych Stankovciach
uskutočnil už 12. ples
hasičov.
O tradične dobrú zábavu počas celého večera sa zaslúžila skupina
KB Band a jedinečná ľudová hudba bratov Zamiškovcov z Kolačkova
pri Ždiari. My, členovia DHZ, ako organizátori sa veľmi tešíme z každoročne stúpajúcej návštevnosti a z veľkého záujmu o náš ples.
Veď tohtoročný počet hostí plesu dosiahol maximálnu kapacitu
Spoločenského domu. Trochu komplikovanejšie to bolo so šatňou, ale
napokon pani šatnárky vyhrali boj, ktorý zvádzali medzi množstvom
kabátov a počtom vešiakov. Určite by nebolo na škodu tiež zopár
kúskov pohárikov pre bufet naviac. Ale snáď i tieto mušky sa časom
určite vychytajú. Veď chýr o spoločenských udalostiach na vysokej
úrovni v Stankovskom Spoločenskom dome je známy už ďaleko za
hranicami nášho chotára.
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Ak teda niekto spaľuje odpad, či už zo záhrady alebo z domu,
dopúšťa sa protiprávneho konania. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho
na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s
bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a
zeleniny) použiť na výrobu kompostu.
AKÉ SÚ RIEŠENIA?
Spaľovaním sa zbavíme odpadu len zdanlivo, pretože sa mení
na iné formy látok, ktoré znečistia nielen vzduch, ale aj vodu a pôdu.
Žiaden spôsob zneškodňovania odpadov, či už je to spaľovanie alebo skládkovanie, problém rastúceho množstva a škodlivosti odpadov
nevyrieši. Aby sa nám podarilo znížiť jeho množstvo, musíme sa
snažiť hierarchiu:
1. Znižuj ( vznik odpadov ).
2. Znovu používaj ( výrobky, obaly ).
3. Recykluj a kompostuj.
INFORMUJEME
Na obecnom podniku služieb si máte možnosť bezplatne zapožičať
štiepkovač na konáre zo stromov a kríkov.
Základná škola Jána Lipského s materskou školou bude robiť zber
papiera (upozorňujeme však, že bez kartónov )v jarných mesiacoch.
Materská škola zberá papier (bez kartónov) počas celého roka a tiež
tetarpakové obaly ale tieto musia byť čisté a vysušené.
Z.T.
Predseda Matice slovenskej Ing. Marián
Tkáč vyzdvihol v príhovore skutočnosť, že
v našej obci zachovávame tradície predkov v dnešnej modernej dobe v nich
pokračujeme.
Všetkým účinkujúcim vyslovil úprimné poďakovanie a spoločne s riaditeľkou
DMS v Dubnici nad
Váhom Janou Valigurčinovou odovzdal Cenu Matice slovenskej
divadelnému súboru v obci a kapele Váhovanka.
Za Trenčianske osvetové stredisko ocenenia odovzdala Ľubica
Juríčková, za obec starostka obce.
Táto slávnosť bola krásnou spomienkou na všetkých divadelných
ochotníkov i hudobníkov za ich činnosť v kultúrnych súboroch.
Anna Ďurišová, Katarína Vančová, Ladislav Žiško

Foto archív MO MS
(článok bol uverejnený v Slovenských národných novinách, č. 4/2011)
A čo ešte povedať? Skvelá hudba, chutná večera, dobré
vínko, veselá spoločnosť, ochotná obsluha, zohraný tím... k tomu
rezké tóny piesne ,,Čo ste hasiči...“ ktoré pohltili takmer každého. A do
skorého rána stále plný parket.
Milí hostia, vážení sponzori, (bez ktorých by nebol ples plesom a
ktorým patrí osobitne obrovské poďakovanie) bolo nám cťou a tešíme
Členky DHZ
sa na stretnutie s Vami i o rok.

Členovia DHZ na výročnej členskej schôdzi - január 2011
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2. ZBOROVÝ PLES CIRKEVNÉHO ZBORU EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU
ˇ
TRENCIANSKE
STANKOVCE
Krátke rozpomienky
V tomto roku sa konal 2. ročník Zborového plesu v
Trenčianskych Stankovciach. Je posledný januárový piatok
27. krátko pred 19.hodinou a sála sa postupne zapĺňa hosťami.
Účastníkov plesu víta sestra zborová farárka a brat zborový
poddozorca. Dámy dostávajú ruže. Medzi vzácnych hostí,
ktorí prijali pozvanie na túto udalosť nechýbali pani starostky s
manželmi a páni starostovia s manželkami, dekan Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, emeritný generálny
biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, a mnohí ďalší.
Tak, ako to býva dobrým zvykom, ples otvorila sestra zborová
farárka príhovorom, modlitbou a piesňou Šla svetom láska
nebeská. Brat zborový poddozorca vyzval k pozdvihnutiu
čaše a slávnostnému prípitku. Krásne a ladné tanečné kroky

a variácie nám predviedli tanečníci z tanečného klubu Dukla
Trenčín.
Sálou sa ozývali tóny orchestra Pavla Zajáčka a ľudovej
hudby Miroslava Dudíka. Naším cieľom je ponúknuť priestor
na kvalitné kultúrno-spoločenské vyžitie. Každoročne sa
prípravný výbor snaží zostaviť program tak, aby bol hodnotný,
príjemný a potešil tých, ktorí prídu. Tento rok bol hlavným
hosťom plesu operný spevák Martin Babjak v sprievode
Daniela Buranovského. Ich vystúpenie bolo dôkazom toho,
že aj operní speváci a hudobní virtuózi majú cit pre humor,
radosť a hlavne pre úžasné podanie skladieb, ktoré majú
krásnu melódiu a človeka pri ich počúvaní tak príjemne mrazí
po chrbte. Kvalitná hudba, spev, príjemná atmosféra - to sú
hodnoty, ktoré sa snažíme sprostredkovávať tým, ktorí prídu
medzi nás. Tento ples nie je konfesionálne, nábožensky
vyhradený len pre evanjelikov z našej obce, či širšieho okolia,
ale snažíme sa vytvoriť priestor, kde by mohol prísť každý,
kto túži po kvalitnom programe a chce sa kultúrne zabaviť.
Zvláštny, pozoruhodný životný príbeh nesie v sebe druhý
účinkujúci na plese, ktorý prišiel ako prekvapenie večera.
Tým druhým hosťom bol spevák Marián Bango s manželkou,
ktorý tiež obohatil program svojím vystúpením a precíteným
spevom. V Trenčianskych Stankovciach znela v podaní
Maroša Banga, druhýkrát v rámci Slovenska, pieseň Haleluja,
ktorá bola otváracou piesňou prestížneho plesu v Opere.
Možno sa niektorí pozastavujú nad tým, či cirkevný zbor má
byť organizátorom takýchto podujatí. Možno sa niektorí pýtajú,
či sa kresťania môžu a majú takto zabávať a tancovať. Každý
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ľuďom,
ktorí
sa počas roka
stretávajú
v
chráme
priestor k tomu,
aby
prežili
hodnotné
chvíle
a
k u l t ú r n u
atmosféru
a mohli sa
stretnúť
aj
mimo kostola.
Cirkev má byť
oslovujúca
č l o v e k a
rozličnými
prvkami. Boh
dal
človeku
zmysel pre rytmus, pohyb, vnímanie melódií a preto si myslíme,
že by sme sa nemali hanbiť tieto zmysly použiť a pretaviť ich aj
do ladných pohybov tanca.
Dovoľte
nám poďakovať
sa všetkým, ktorí nám pomohli
pri
celom
zabezpečení
h l a d k é h o
priebehu plesu
od začiatočných
príprav
cez
samotný večer
až po záverečné
upratovanie
- je to viac ako
50 ochotných
ľudí. I tým, ktorí
prispeli cenou
do
tomboly,
pretože výťažok
z nej bol určený
na
opravu
nášho chrámu v
Trenčianskych
Stankovciach.
Každý ročník je iný, má inú atmosféru, iný program a tak
veríme, že aj ten budúcoročný ples bude pre Vás zaujímavý
a príťažlivý. Tešíme sa už teraz na stretnutie s Vami a veríme,
že dokiaľ opäť príde posledný januárový piatok roku 2012
budeme sa môcť s Vami stretávať v pokojnej a príjemnej
atmosfére nielen v obci, ale aj na Službách Božích v našom
evanjelickom chráme.
V úcte
Plesový výbor
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13. PLES ŠPORTOVCOV
Dňa 12.2.2011 sa uskutočnil tradičný, už 13. Ples športovcov.
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 nápojov, miešaných
nápojov, káva, zákusky a fľaša vína v cene vstupenky. Do tanca aj
na počúvanie hralo DUO SONET. Nechýbal ani kultúrny program, v
ktorom vystúpili členovia skupiny historického šermu z Trenčína. V ich
vystúpení však neboli ukážky bojového umenia, ale predviedli veľmi
zaujímavú a choreograficky prepracovanú ohňovú šou dopĺňanú
brušnými tancami tanečníc. Pre účastníkov plesu bola opäť pripravená
bohatá tombola a samozrejme nechýbalo vyhlásenie a ocenenie
futbalistu roka a ďalšie ceny. Futbalistom roka sa stal Martin Ježík,
najlepším strelcom Oto Záhumenský, za talent roka bol vyhlásený
Matej Hudec a bola udelená aj mimoriadna cena za najkrajší gól
roka, ktorú obdržal Miloslav Hrbas. Celý ples na patričnej a vysoko
profesionálnej úrovni konferoval a moderoval vedúci hudobného dua
Miroslav Ferianec.

ˇ NOC
VELKÁ
Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich
základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v
prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou.
Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších.
Predchádza mu dlhý čas príprav – štyridsať dňový pôst -, ktorý sa
dodržiava už celé stáročia. Nevzťahoval sa len na jedlo, ale na celý
spôsob života. Prestali tanečné zábavy, veselé spoločenské večierky,
na vidieku sa skončili priadky a páračky. V čase pôstu každá žena
priadla doma sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne pôstne piesne.
Muži odložili fajku a celú dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského kroja
zmizli pestré farby a bohato zdobené súčasti.
Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie vianočného
hodovania a fašiangovej nestriedmosti, od základu zmenil stravovanie
našich predkov. Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa v niektorých
oblastiach dôkladne vymyli hrnce, v ktorých sa varili tučné jedlá a
dočasne sa vyniesli na povalu. V rodinách dokonca vymenili riad, z
ktorého jedli a kovové lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu sa
často mastilo len rastlinným olejom, zväčša konopným alebo ľanovým,
menej už maslom.
Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala sa z rôznych múčnych
jedál, kaší, zemiakov, strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché
polievky a omáčky, veľmi sa využívala kvasená kapusta, ktorá sa
jedávala aj surová s krajcom suchého chleba (z dnešného pohľadu
ideálna kombinácia pre zdravú výživu a redukčnú diétu) – nielen
ako desiatu či olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne večera).
Dospelým sa odporúčalo celkovo obmedzovať množstvo stravy počas
dňa, až večer sa zjedlo trochu kyslej kapusty alebo ovocie a chlieb.
Dnes by sme to považovali za ideálne kontrastné odľahčovacie dni po
vianočnom a novoročnom hodovaní.
V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu.
Niekto sa dokonca zriekal i mlieka, syrov a vajec – teda potravín, ktoré
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pochádzali z teplokrvných zvierat. Dodržiavanie pôstu sa postupne
zmierňovalo.
K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä
na pôstne nedele, ktoré sú štyri a o týždeň po nich nasleduje Smrtná
nedeľa, keď dievčatá vynášajú smrtku – symbol zimy. Nasleduje
Kvetná nedeľa, keď sa svätia ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty. V
niektorých krajoch v tento deň ženy nepiekli z múky, aby „nezapiekli“
kvety ovocných stromov.
Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava sa však až do Bielej
soboty, keď večer po slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po
dlhom čase objaví na stole mäsité jedlo.
Na Zelený štvrtok sa obyčajne piekli tzv. judáše z kysnutého cesta.
Tvarom mali pripomínať stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný
biblický Judáš. Podoby pečiva boli rôzne, ale často sa na vrch pridával
med - podobne ako na Vianoce k oblátka. Med sa od pradávne cenil
ako pochúťka i liek. Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo zelené,
aby bol človek zdravý, či to už bola polievka z jarných byliniek, špenát,
alebo hlávkový šalát.
Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec. Sú o ňom správy už
od 14. a 15. storočia. Ešte v 18. storočí ho plnili tvarohom, rozmiešaný
tvaroh bol totiž u Slovanov obradným jedlom, rovnako ako zvyk jesť
vajíčka, považované za symbol nového života a plodnosti. Na Veľkú
noc sa často jedli uvarené, no nezriedka sa z nich pripravovali aj rôzne
obradové jedlá. Najznámejšia bola praženica, jaječnica, pankúch
alebo jedlom z vajec, z údeného mäsa a žemlí, tzv. baba, plnina,
kurka, stratené kura a pod. V oblasti východného Slovenska je dodnes
rozšírené tradičné obradové jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek,
ktoré sa robí z vajec a mlieka. Sirek sa podáva na Veľkonočnú nedeľu
všetkým členom rodiny a na Veľkonočný pondelok sa ním ponúkajú
mládenci, ktorí chodia polievať. Vajíčka dodnes dostávajú chlapci aj
muži za šibačku a polievačku. Časom sa z jedla stal darček lásky,
tradícia, ba aj predmet do zbierky.
Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou súčasťou

7.

veľkonočných jedál obradový koláč. Na východnom Slovensku sa
prepravoval predovšetkým okrúhly koláč pod názvom paska. Pôvod
má v starom rituálnom pečive, ktoré sa k nám i k susedným národom
rozšírilo prostredníctvom kresťanstva. Okrúhly tvar pasky symbolizoval
slnko, nový život, snahu o zabezpečenie dobrej úrody. Na strednom a
západnom Slovensku majú koláče rôzny tvar, prevládajú podlhovasté
záviny. V týchto oblastiach sú zaužívané hlavne názvy baba, calta,
mrvaň.
Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku
i mäsité jedlá, k veľmi starej tradícii u nás patrí pečenie jahňaťa
alebo kozľaťa. Na dedinách sa však najviac jedla šunka (šoudra) a
klobásy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa mäso na Veľkonočnú
nedeľu nahrádzalo mliečnymi výrobkami, napríklad tvarohom, syrom,
oštiepkami. Veľkonočné jedlá dopĺňala pálenka a víno.
K prastarým veľkonočným pokrmom patril baranček. Pretože

si každý nemohol dovoliť skutočného barančeka, nahrádzal sa
barančekom upečeným z kysnutého alebo treného cesta. Hotový
baranček sa zdobí cukrom, jarnou zelenou vetvičkou a mašličkou
či spiežovcami. Barančekom sa zdobí okno alebo stôl s farebnými
kraslicami, v poslednom období sa pridáva aj trávička z rýchleného
obilia.
K radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chcem - keď nie inšie aspoň skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
(Zdroj: http://lackovaj.unas.cz/navyse/dalsie/velkanoc.htm)

ˇ NOVÉHO V ŠKOLE ...
CO

mladší žiaci
mladšie žiačky
Letko Denis - 128 cm
Smolková Simona - 118 cm
Ľahký Nikolas - 125 cm
Kadlecajová Klára - 115 cm
Svatík Tomáš - 121 cm
Švecová Sabína - 115 cm
starší žiaci
staršie žiačky
Ondrášek Tomáš - 158 cm
Petrová Denisa - 133 cm
Svatík Jozef - 155 cm
Blažejová Michaela - 127 cm
Husár Ján - 148 cm
Marcinechová Erika - 127 cm
Do celoštátnej vedomostnej súťaže Všetkovedko organizovanej
spoločnosťou EXAM testing, s.r.o. sa z našej školy zapojilo 12
štvrtákov a 6 tretiakov. Čakali ich zaujímavé otázky z vlastivedy,
prírodovedy, slovenského jazyka, matematiky, informatiky, dopravnej,
výtvarnej a hudobnej výchovy. Titul o najmúdrejšieho medzi
najbystrejšími - Všetkovedko získala Dominika Hrušovská (45.
miesto) a Marianna Balajová ( 50. miesto) zo 4.B, ktoré sa umiestnili
medzi 30% najlepších riešiteľov z celého Slovenska. V ich kategórii
súťažilo 3437 detí. V kategórii tretiakov súťažilo 2696 žiakov a
z našej školy sa najlepšie umiestnil Jakub Marcinát (67. miesto) z 3.
B. Titul a diplom Všetkovedkov učeň získali: žiaci z 3.B - Marcinát
Jakub, Blaho Sebastian Nikolas, Fabiková Nikola, Ondrášek
Dominik, Rechtorík Filip, Tománek Filip; zo 4.A - Polhorský
Róbert, Rožníková Adriana; zo 4.B - Gašpariková Janka,
Kuchárik Vladimír, Hrušovská Viera, Fabian Samuel, Paulovičová
Alexandra, Husár Radoslav, Mutňanská Simona, Zbín Ján.
Školské kolo olympiády anglického jazyka absolvovali žiaci 6.9.ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: v kategórii 1A (žiaci
6.-7.ročníka) súťažilo 13 žiakov, v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka)
súťažilo 8 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomná časť
(slovná zásoba, gramatika, čítanie a posluch s porozumením) a ústna
časť (opis obrázka a dialóg). Jazykové kompetencie žiakov hodnotila
porota, ktorú tvorili vyučujúce anglického jazyka.
Výsledky:
kategória 1A
1. miesto: Marek Vlk 7.B
2. miesto: Lucia Rožníková 7.A
3. miesto: Dominika Kašová 7.B
kategória 1B
1. miesto: Lucia Oravcová 8.B
2. miesto: Monika Janušková 8.A
3. miesto: Šimon Stopka 9.A
Do okresného kola postúpila
Lucia
Oravcová.
Všetkým
účastníkom a pani učiteľkám
ďakujeme a víťazom gratulujeme.
Do
speváckej
súťaže
Trenčianske hodiny sa zapojilo 26
žiakov 2.-9. ročníka a školu v okresnom kole reprezentovali Sabína
Fraňová, Marianna Balajová, Anton Chochlík - víťazi školského
kola.
Víťazmi školského kola v recitačnej súťaži Hviezdoslavov
Kubín boli Tereza Bogárová, Marianna Balajová, Barbora
Marcinechová, Šimon Stopka a Kristína Margorínová. Školu
v obvodovom kole reprezentovali Tereza Bogárová, Marianna
Balajová a Barbora Marcinechová.

Práca v prvom polroku školského roka pre žiakov končila prevzatím
vysvedčenia a školský rok sa nám rýchlo prehupol do jeho poslednej
štvrtiny. Uskutočnili sme veľa zaujímavých aktivít v rámci výchovno
– vzdelávacieho procesu.
Medzi ne patrila i úspešná spolupráca s materskou školou.
Predškoláci absolvovali pred zápisom zaujímavé podujatia.
Zúčastňovali sa všetkých výtvarných súťaží, vyšantili sa spolu na
šarkaniáde a v januári absolvovali skutočné spoločné vyučovanie
– telesnej výchovy, hudobnej výchovy, práce s počítačmi a čítania.
V predvianočný čas pozvali zasa prvákov predškoláci do škôlky,
kde pre nich pripravili zaujímavý a krásny program, milé pohostenie
i drobné darčeky. Spoločne si zatancovali, zaspievali i vyfarbili
maľovanky.
Ak nás chcú navštíviť deti z Veľkých Bieroviec, musia cestovať
autobusom a čakať na vhodný spoj. Ale i napriek tomu zorganizovali
prvácke p. učiteľky spoločnú výtvarnú výchovu s predškolákmi
z Veľkých Bieroviec.
Začiatkom februára sa konal zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo
sa ho 50 detí so svojimi rodičmi. V 1.B triede na nich čakali
pani učiteľky, ktoré formou rozprávkového
popoludnia
zisťovali školskú zrelosť predškolákov.
Tento rok sa uskutočnil už 4.ročník súťaže „Najkrajšie
strašidielko“. Súťažiaci boli žiaci prvých a druhých ročníkov.
Spoločnou odmenou pre všetkých prváčikov a druháčikov bolo
netradičné vyučovanie v maskách. Aj takouto formou vyučovania sme
chceli prispieť proti stresu v škole, v týždni boja proti stresu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme
pripravili pre žiakov podujatie pod názvom Čitateľský maratón.
Cieľom podujatia bolo zapojiť do čítania čo najviac žiakov,
aby prezentovali svoje čitateľské umenie. Čitateľský maratón bol určený
pre žiakov 2.- 9. ročníka. Úlohou prihláseného žiaka bolo čítať nahlas
v trvaní 3 minút nepretržite z obľúbenej knihy. Do čítania sa zapojilo 54
žiakov. Na mnohých účastníkoch čitateľského maratónu bolo poznať,
že kniha je ich skutočným priateľom a každodenným sprievodcom
– čítali plynulo, s pekným prednesom a vycibrenou výslovnosťou.
Stalo sa už tradíciou, že sa v posledný školský deň pred vianočnými
sviatkami predstavia naši žiaci s bohatým kultúrnym programom
na slávnostnej Vianočnej akadémii. Pod vedením pedagógov sa
do programu zapoja všetky triedy a každý rok môžeme obdivovať
nápaditosť a talent našich žiakov.
V prvom polroku sa aktívni žiaci zapájali do organizovaných súťaží.
Uskutočnil sa už 37. ročník najpopulárnejšieho školského športového
podujatia - Majstrovstvá školy v skoku do výšky. Tento rok súťažilo
vo finálovom kole 89 žiakov 3. - 9. ročníka. Cenu za najhodnotnejší
výkon si odniesol Tomáš Ondrášek z 9.A za skok 158 cm získal 410
bodov.
Výsledky:
3. a 4. ročník chlapci
Malých Adrián - 112 cm
Vašek Gabriel - 107 cm
Husár Radoslav - 107 cm

8.

3. a 4. ročník dievčatá
Rožníková Adriana - 110 cm
Dobiašová Veronika - 107 cm
Husárová Lucia - 100 cm
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Na hodinách výtvarnej výchovy nemusí byť hlavným nástrojom
štetec, výkres a farby. Presvedčili sa o tom naši žiaci, ktorí pod
vedením Mgr. Petra Kišaca zrealizovali v rámci tohto predmetu
zaujímavý projekt na tému „Zobrazenie areálu školy“.

Cieľom bolo vytvorenie základného rozvrhu architektonického
tvaru a priestoru formou hravého skúmania. Na hodinách žiaci
pracovali s rôznymi druhmi materiálu a nástrojmi – zvládali rozličné
konštrukčno-technické úlohy. No a výsledkom ich usilovnej kolektívnej
práce je prekrásna maketa areálu našej školy.
Po takmer 12 rokoch sa v našej škole obnovil tradičný Venček žiakov
9. ročníka. Po absolvovaní 20 hodín intenzívnej prípravy sa uskutočnil
záverečný program, na ktorom okrem našich žiakov vystúpili
i profesionálni tanečníci. Len škoda, že sa tejto peknej výchovnej
a vzdelávacej akcie zúčastnilo len 20 žiakov. Možno o rok rodičia
podporia túto peknú tradíciu a prihlásia svoje deti. Víťazným párom
v tanečnej súťaži bola Kristína Margorínová a Patrik Petrgalovič.
Fašiangové obdobie býva časom veselenia sa, plesov
a karnevalov. Žiaci
prvých až štvrtých ročníkov sa tešili
a pripravovali na karneval v maskách. V telocvični školy sa
predstavovali skutočne v originálnych maskách.
I deti v materskej škole za výdatnej pomoci rodičov a pani učiteliek
mali karnevalový deň, na ktorom sa prezentovali vo veľmi pekných
a zaujímavých maskách a určite sa všetky potešili sladkej odmene
na záver od pani starostky Ing. Beňovičovej. V mene detí veľmi
pekne ďakujeme. Poďakovanie patrí i všetkým pani učiteľkám MŠ a
1. stupňa, ktoré tieto podujatia zorganizovali.
V rámci školskej reformy sme do osnov telesnej a športovej
výchovy v 7. ročníku zaradili aj lyžiarsky výcvik žiakov. V týždni
po jarných prázdninách sa 21 našich žiakov zúčastnilo výcviku
v lyžiarskom stredisku Krahule pri Kremnici. V tesnej blízkosti sa
nachádza geografický stred Európy. Výcvik prebiehal na dvoch
zjazdovkách a obišiel sa bez úrazov.
Ukončili ho nenáročným pretekom v slalome a víťazi boli ocenení
pri spoločnom večernom posedení. Ďakujeme pani učiteľkám
telesnej výchovy a veríme, že v budúcom roku sa lyžiarsky výcvik
opäť uskutoční.
A aké boli polročné výchovno – vzdelávacie výsledky?
Počet žiakov
349
Prospelo s vyznamenaním
160
Prospelo veľmi dobre
70
Prospelo
108
Neprospelo
7
Neklasifikovaní
4
Vymeškané hodiny ospravedlnené
8 133
neospravedlnené
4
Pochvaly triednym učiteľom
17
Pochvaly riaditeľkou školy
3
Napomenutie triednym učiteľom
5
Pokarhanie triednym učiteľom
4
Pokarhanie riaditeľkou školy
1
Znížená známka zo správania 2. stupňa
5
Po polroku pre všetkých žiakov I. stupňa a predškolákov nám
pani Ostrolúcka – dentálna hygienička – ponúkla prednášku
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s praktickými ukážkami o správnej technike čistenia zubov, ktorú aj
názorne predviedla na umelom modely chrupu. Žiaci sa dozvedeli,
ako sa všetky zuby volajú a kde sa v ústach nachádzajú, dostali nové
detské zubné kefky, niektorí aj pasty a žuvačky a s nimi si prakticky
vyskúšali techniku čistenia chrupu. Ďakujeme za veľmi peknú
a poučnú aktivitu.
Čo nás veľmi potešilo, bola dodaná kompletná technika v rámci
projektu rekonštrukcie školy, do nových odborných učební 4 nové interaktívne tabule so zadnou projekciou
3 kompletne vybavené počítačové zostavy
3 dataprojektory
3 DVD prehrávače
Interaktívna tabuľa - máme ich v škole už 10 (takýmto počtom
sa nemôže popýšiť žiadna škola v okolí) - je moderná pomôcka
na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT.
Je to zariadenie, ktoré umožňuje živo – interaktívne pracovať s PC
priamo z tabule.
Nové učebne chémie, fyziky, geografie, biológie a jazykov sú už
výborne vybavené technikou a pomôckami a veríme, že žiakov budú
motivovať k aktívnemu prístupu ku vzdelávaniu a k lepšej príprave na
vyučovanie.

Prajem žiakom i učiteľom do posledného štvrťroka veľa tvorivých
síl a elánu. Za prácu v I. polroku ďakujem všetkým pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom a všetkým žiakom, ktorí robili radosť
rodičom, škole i obci.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
Vážení rodičia, priaznivci MŠ, ZŠ
Ďakujeme Vám za darované 2% z Vašej zaplatenej dane za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie a veríme, že i v tomto roku
prispejete Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Jána Lipského
s materskou školou Trenčianske Stankovce a podporíte projektové
vyučovanie na škole, ako aj spestrenie výchovných a záujmových
činností Vašich detí.
2% zo zaplatenej dane z príjmov môže v roku 2011 za zdaňovacie
obdobie 2010 poukázať:
1. zamestnanec
2. daňovník podávajúci daňové priznanie – t.j. fyzická i právnická
osoba
Ako postupovať:
ZAMESTNANEC, ktorému ročné zúčtovanie dane robí
zamestnávateľ:
1. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia zaplatení dane
za rok 2010“
2. Z dane určíte sumu zodpovedajúcu 2% (min 3,32 eura)
3. Vyplníte tlačivo „Vyhlásenie“ a spolu s „Potvrdením“ zašlete
riaditeľke ZŠ J. Lipského s MŠ, Mgr. Darine Sýkorovej do 20. apríla
2011
Potrebné tlačivá sú dostupné v každej triede MŠ, ZŠ, v riaditeľni
ZŠ a na www.zstrencianskestankovce.sk
V prípade nejasností nájdete bližšie informácie na www.rozhodni.sk
Ďakujeme
Jančo Juraj
Mgr. Sýkorová Darina
predseda RZ
riaditeľka školy

9.

ˇ
1. STANKOVSKÁ OBECNÁ ZABÍJACKA
ZRODILA SA NOVÁ TRADÍCIA?

Myšlienka usporiadať obecnú zabíjačku sa v našej obci
neobjavila po prvýkrát. Nikdy v minulosti sa však neposunula
do realizačnej fázy. Až v sobotu, 25. februára, nastal ten deň
D, keď sa po starostlivom plánovaní a zodpovednej príprave
v priestoroch za obecným úradom uskutočnila 1. Stankovská
obecná zabíjačka. Prasací život sa skončil v priestoroch OPS,
ale všetko ostatné sa už dialo na verejnom priestranstve.

Počasie nám prialo a i keď zrána bolo ešte mrazivo, postupne
sa otepľovalo a slnečné lúče povzbudili majstra mäsiara i všetkých jeho pomocníkov z radov členov kultúrnej komisie, pracovníkov obecného úradu, OPS i dobrovoľníkov z radov občanov. Divákov dopoludnia síce nebolo veľa, ale inak išlo všetko
ako malo – obáranie, čistenie, vešanie, rozrábanie, porciova-

nie a výroba jednotlivých zabíjačkových špecialít – pečienka,
mozoček, jaternice, klobásky, oškvarky, kapustnica, kaša – to
všetko postupne pribúdalo na stoloch a v kotloch. A aby práca
išla dobre od ruky, tak majster i pomocníci mali k dispozícii
aj občerstvenie – langoše, šišky, kávu, čaj i čosi na zohriatie
a k tomu ešte aj hudobnú produkciu – harmoniku + husle +
ozembuch. Hodiny pri práci rýchlo ubiehali, ale časový harmonogram sa podarilo dodržať tak, ako to bolo vopred avizované.
O 14,00 hod. si mohli občania za symbolickú cenu kupovať v
troch stánkoch pred Spoločenským domom zabíjačkové špeciality – kapustnicu, kašu, zabíjačkový tanier. Dobrovoľní predavači v stánkoch sa mali čo obracať, aby uspokojili všetkých
záujemcov. Bolo ich dosť a niektorí si museli aj počkať v rade
– hlavne v stánku so zabíjačkovým tanierom, kde sa čakalo na
pečúce sa klobásky a jaterničky. Niektorí kupujúci si na špecialitách pochutili priamo na mieste, ale mnohí si z nich odnášali
aj domov. Do dobrej nálady k tomu vyhrávala dychová hudba

Hrabovanka. Krátko po 17. hodine sa predali posledné špeciality a začalo sa záverečné umývanie a upratovanie. Všetko dobre dopadlo a tak si unavení ale spokojní organizátori a
realizátori obecnej zabíjačky mohli sadnúť a vyhodnotiť deň.
Podľa nás bol veľmi úspešný. A čo si myslíte vy, vážení občania? Bola dobrá zabíjačka? Chcete, aby sa zopakovala aj o
rok?
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu,
aby bola zabíjačka taká, aká má byť: iniciátorom, organizátorom, majstrovi i pomocníkom a aj Vám všetkým, vážení spoluobčania, ktorí ste prišli. Veríme, že Vám zabíjačkové špeciality
chutili a že ste boli spokojní s touto obecnou akciou. Finančné
prostriedky získané pri predaji špecialít budú použité na zakúpenie televízora do knižnice.
Oľga Šmatláková

JARNÉ
UPRATOVANIE
Obec Trenčianske Stankovce vyzýva svojich občanov a
organizácie, aby sa zapojili do jarného upratovania v termíne
od 01.04 do 11.04.2011. Prosíme občanov, aby si v tomto
čase upravili okolie svojich rodinných domov a verejných
priestranstiev. Pracovníci obecného podniku služieb a Správa ciest následne prevedú odvoz odpadu z komunikácii.
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OKIENKO PRE MAMICKY

POMYJE NEPATRIA DO POTOKA

Milé mamičky i „nemamičky“,
nedávno sme zapísali do školy budúcich prváčikov. Samotnému
zápisu však predchádzala návšteva školských priestorov predškolákmi. Deti si mohli vyskúšať a zažiť ako prebieha naozajstné vyučovanie na hodine telesnej výchovy, informatiky a slovenského jazyka.
Cvičili, vypracovávali pracovné listy, kreslili, vyfarbovali a hrali
sa na počítačoch. Tu preukázali naozaj výborné zručnosti pri práci s
myšou i samotnou orientáciou na pracovnej ploche počítača. Mnohí
sa už dokonca pochválili, že sa vedia pripojiť na internet a napísať
adresu obľúbenej stránky s hrami alebo hudbou.
Rodičia i škola si uvedomujú, že v súčasnosti je len veľmi málo
odvetví, kde sa nevyužívajú nové, moderné technológie, ktorých ovládanie priamo súvisí s prácou na počítači.
Preto sa i na našej škole využívajú informačno-komunikačné
technológie predovšetkým na vyučovanie prírodovedných predmetov,
informatiky a jazykov. Ale nielen to. I na prvom stupni sú nainštalované tri interaktívne tabule, pomocou ktorých, už aj tí najmenší žiaci
dokážu aktívne zasahovať a pracovať na zadaných úlohách a cvičeniach. Pomocou špeciálneho pera môžu krúžkovať, vyfarbovať,
podčiarkovať, písať a kresliť. Dataprojektor je zariadenie, ktoré umožňuje premietať pripravené cvičenia, prezentácie, ale i hudbu, videá,
obrázky a pod., z notebooku na tabuľu. Vyučovanie sa tak stáva zaujímavejším a pestrejším.
Na nasledujúcich fotografiách sa môžete presvedčiť, že už i malí
prváčikovia dokážu pracovať na interaktívnej tabuli.
A na záver aktuálny výrok: „Pani učiteľka, kedy budeme pracovať
na tej hyperaktívnej tabuli?“
LĎ (marlen@orangemail.sk)

V našich potokoch sa objavuje všeličo. Niektorí z občanov si
myslia, že voda všetko odnesie a tak do potoka vypúšťajú obsahy
žúmp a hádžu rôzne predmety. Teraz najnovšie sme mohli v Sedličanskom potoku pod mostom pri cintoríne vidieť na zamrznutom
ľadovom okraji pomyje. Ako sa tam dostali? Nuž, vďaka jednej občianke, ktorá ich tam vyliala z vedra. A ani jej nevadilo, že mala pritom
aj divákov – ľudí, ktorí išli na ranný autobus do práce. Keď ma na
tento problém upozornili, spočiatku som ani nechcela veriť, že je to
možné, ale dôkaz bol na očiach každému, kto sa pozrel z mosta do
potoka. Odvtedy vždy, keď idem po moste, pozerám do potoka. A
pomyje sa tam objavili viackrát. Chceme veriť, že spomínaná občianka nájde pre svoje odpadky aj iné využitie ako je ich vyliatie do
potoka. Lebo pomyje do potoka nepatria.
O. Š.

ˇ
VÝROCNÁ
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV
V nedeľu popoludní dňa 26. 2. 2011 sa v malej sále Spoločenského domu stretli na svojej výročnej schôdzi členovia miestnej organizácie JDS. Ich rady sa za uplynulý rok rozrástli o nových členov,
takže malú sálu zaplnili do posledného miesta, ba dokonca museli aj
prikladať stoličky. Hodnotili uplynulý kalendárny rok z hľadiska usporiadaných aktivít i z hľadiska využitia financií. Zároveň si naplánovali
aj ďalšie aktivity na rok 2011. Na svojom rokovaní privítali aj zástupcu
okresnej organizácie JDS. A aby to nebolo len o hodnotení a plánovaní, tak si svoju schôdzu spestrili aj kultúrnym programom, malým
občerstvením a spevom.
O. Š.

ˇ
PRE VCELÁROV
Včely sú na zemi dlhšie ako ľudstvo. Prvé včely boli objavené a ich vek sa odhaduje na 25. miliónov rokov. Ďalšia spomienka je v Biblii, kde mal Mojžiš priviesť svoj
ľud do zasľúbenej zeme oplývajúcej medom a mliekom. Nedávno objavili archeológovia na severe Izraela doklady o chove 900 rokov pred Kristom. Našli 30 neporušených úľov, plásty a vosk z doby kráľa Šalamúna. To sú najnovšie poznatky o cielenom
chove včiel. Z Palestíny sa rozšírilo včelárstvo do Egypta, Grécka a Ríma.
Včely nie sú cieľom snaženia včelárov, ale prostriedkom na získanie produktu,
ktorý sa nazýva med.
Je veľa chovateľov včiel aj v našej obci, nie však každý si splní povinnosť tak,
ako to káže Spravodaj včelára, nahlásiť svoje včelstvá do 25. marca na Obecný úrad.
Prosíme všetkých včelárov, aby z dôvodu ohľaduplnosti voči susedom umiestňovali svoje včelstvá – úle tak, aby sa aj každý sused včelára mohol pohybovať na svojom pozemku bezpečne. Čiže na koniec svojich záhrad alebo mimo obec.
Z.T.

ˇ
ˇ
DOBROTY NA VELKONOCNÝ
STÔL

Telocvičná jednota Sokol
Trenčianske Stankovce
sídlo: 913 11 Trenčianske Stankovce 843
IČO: 37912666
právna forma: občianske združenie
Číslo účtu:
911028223/7500
Vás láskavo žiada o poskytnutie 2% z daní
pre činnosť mládeže našej TJ.
Ďakujeme!
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ŠUHAJDY
Suroviny (asi na 45 ks): 250g čokolády na varenie,60g tuku Cera
Plnka: 300 g kryštálový cukor , 200 ml mlieko, 60g kakao, 250 g maslo/palmarín, 250g
mleté orechy
Ozdoba: Polovica orechových jadier/kačičky, papierové košíky
Postup: Čokoládu a tuk nad parou rozpustíme. Do každého košíka nalejeme s ČL
čokoládu. Cukor a mlieko varíme 15minút, kým sa nezačne na vareche ťahať na niť,
potom odstavíme a ešte do teplého mlieka zamiešame ostatné suroviny na plnku.
Naplníme košíky a vrch zalejeme čokoládou. Ozdobíme orechmi – kačičkou. Po stuhnutí podávame.
A.N.
ZEMIAKOVÝ ŠALÁT (TROCHA INAK)
Zemiaky uvaríme deň vopred. Na druhý deň si uvaríme na kocky nakrájanú zeleninu
(mrkva, zeler, petržlen) vo vode, do ktorej pridáme bobkový list, celé nové a čierne
korenie, keď je zelenina polomäkká pridáme 1 PL (kopcovitú) kr. cukru, 2 PL octu,
asi ½ PL vegety (tieto suroviny podľa množstva zemiakov – toto je tak na „slabé“ kilo)
a ešte povaríme – vody má zostať len toľko, aby bola zelenina ponorená, korenie a
bobkový list vyberieme. Cibuľu nakrájame nadrobno, zalejeme horúcou zeleninovou
zmesou, pridáme 1 pretlačený strúčik cesnaku (dodá šalátu vynikajúcu chuť). Zemiaky nakrájame na kocky, kyslé uhorky nadrobno a vmiešame do zeleninovej zmesi,
posypeme ml. korením, soľou, polejeme trochou oleja a pokvapkáme citrónovou šťavou. Dobre premiešame, necháme uležať a vmiešame majolku, ktorú môžeme zriediť
jogurtom. Ak do šalátu nakrájame diétnu alebo šunkovú salámu dostaneme výborný
„vlašák“. Dobrú chuť!
D. Z.

11.

KNIHA JE PRIATELˇ ...

ˇ
SPOLOCENSKÁ
RUBRIKA

Moji milí čitatelia, využívam príležitosť pozdraviť
vás pri príležitosti sviatku knihy, ktorým je každoročne mesiac marec. Zároveň dúfam, že týmto stĺpčekom oslovím aj ďalších potenciálnych čitateľov.
Poniektorí ešte stále vyberáte z vianočných knižných zásob, iní hľadáte v kníhkupectvách a kroky
mnohých smerujú do našej obecnej knižnice. Kniha
je totiž priateľom, ktorý je tu pre nás v každom čase
i nečase, priateľom, ktorého si môžeme vyberať.
I ja sledujem knižné trendy, rada a často navštevujem kníhkupectvá. Je ťažko vyberať z toho čo vám
ponúka reklama či knižné pulty. Občas sa zdá, že
„toto“ sa oplatí kúpiť, oslovilo to mňa, tak isto zaujme
aj mojich čitateľov. Niekedy cítim, že ide o dobrého
autora, ktorý sa snaží zapáčiť a vloží tam niečo, čo
sa bude kupovať . No nakoniec sa z knihy vykľuje
trápny bulvár.
Zo sledovaných výpožičiek badať, že hlavne
ženy majú záujem o knihy „staromódne“, ich autori
sú im blízki, potom sú to knihy životopisné a v neposlednom rade je záujem o súčasných autorov, či skôr
autorky. Ale v kurze je aj náučná literatúru. Hoci jej
konkurujú počítače, z radov detí a mládeže je okrem
upírskych hitov, interes o encyklopédie, slovníky,
atlasy. Aj to podporuje čitateľskú gramotnosť a je v
prospech rozvoja osobnosti.
Preto, ak sa už necháte osloviť pri výbere knihy
jej obálkou, autorom či sa orientujete podľa edícií,
verím, že nepohrdnete ani knihami, ktoré pribudli v
našej knižnici.
J. Karika – V TIENI MAFIE 2 – Čas dravcov
V. Hoffmanová – ODSÚDENÝ
Keleová-Vasilková - RANČ U STARÉHO OTCA
M. E. Matkin – AJ JA TEBA
S. Rebrová – EMA
T. Warrenová – ODVÁŽNA MILENKA
P. Cornwellová – FAKTOR SCARPETOVÁ
K. Krausová – MÁRNIVÁ SEZÓNA
D. Mihálek – BIZNIS PO SLOVENSKY
M. Fartelová - KÝM USCHNÚ TVOJE SLZY
M. Solčanská – HAZARD
Deti a mládež
MOJA PRVÁ KNIHA PREDŠKOLÁKA
A. Pastoreková – PRÍBEH JEDNEJ LÁSKY
L. J. Smithová - Upírske denníky 6
ŠKOLA NOCI 6
E. Colfer – A.Fowl 7 – ATLANTÍDSKY SYNDRÓM
S. Mislovičová – SNÍČKY ZO ZÁZRAČNEJ ...
Do uzávierky informátora istotne pribudnú 2-3
tituly, príďte sa informovať. Želám vám príjemné jarné listovanie...
Vaša Ľubica Mikulášová

od 15.12.2011 do 31.03.2011
Vitajte, naši najmladší
Michal Husár, č. d. 137 - prvé dieťa,
narodené v roku 2011
Michal Husár, č. d. 835
Nela Sládková, č. d. 59
Daniela Kvasnicová, č. d. 129
Filip Jurkovič, č. d. 137
Andrej Drengubiak, č. d. 427
Lucia Vachánková, č. d. 61
Alexander Herman, č. d. 836
Martin Petro, č. d. 398
Michaela Bulejková, č.d. 778
Naďa Hudecová č.d. 643
Do stavu manželského vstúpili...
Peter Škrha a Zuzana Ježíková,
Tr. Stankovce
Jakub Hrušovský, Tr. Stankovce
a Jana Porubanová, Tr. Turná
Blahoželáme a želáme veľa lásky!
Odsťahovali sa
Miroslav Kubiš
Helena Kubišová
Martin Hudec
Adriana Hudecová
Barbora Bočáková
Miroslav Lukáčik
Miloš Porubský
Zdenko Potfaj
Josef Almaši
Daniel Hladký
Mgr. Erika Hladká + deti Eliška a Samuel
Danka Škultétyová
Peter Ferenčík
Ing. Róbert Roder
Mgr. Silvia Roderová + syn Róbert
Veronika Bezunková + syn Matúš
Karol Benedikovič
Prisťahovali sa
Ladislav Majerčík z Trenčína
Jozef Hudák z Trenčína
Peter Šedivý z Novej Dubnice
MUDr. Milan Markech z Trenčína
Milan Gago z Nemšovej
Peter Bulko z Trenčína
Ing. Jana Bočáková + dcérka
Nina z Boleráza

ˇ
ˇ
SCÍTANIE
OBYVATELOV,
DOMOV A BYTOV
V zmysle zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa v tomto roku
uskutoční na celom území Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Približne
týždeň pred rozhodujúcim okamihom sčítania, t.j. v čase od 13. do 20. mája 2011 navštívia
domácnosti sčítací komisári, odovzdajú občanom tlačivá v listinnej podobe na vyplnenie. Prvýkrát v histórii sčítania si môžu občania vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo
v elektronickej forme. Sčítací komisári sú povinní preukázať sa osobitným poverením, ktoré bude
vydané starostkou obce. Po 21. máji až do 6. júna opäť tí istí komisári navštívia domácnosti a
zozbierajú vyplnené tlačivá.
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové
údaje o počte obyvateľov, žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre.
D. Z.

Navždy nás opustili...
Jozef Sýkora
vo veku 56 rokov
Eugénia Hrušovská
vo veku 81 rokov
Ján Zahumenský
vo veku 86 rokov
Ján Šulek
vo veku 89 rokov
Ján Marek
vo veku 77 rokov
Jaroslav Podkovčík
vo veku 68 rokov
Slavomír Pevný
vo veku 63 rokov
Anna Berková
vo veku 83 rokov
Michal Marcinát
vo veku 86 rokov
Štefan Šmatlák
vo veku 88 rokov
Ing. Milan Beták
vo veku 53 rokov
Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji!
JUBILANTI
od 01.01.2011 do 31.03.2011
92 rokov
Alžbeta Križanová
85 rokov
Ondrej Mojžiš
75 rokov
Anna Zahumenská
Anna Kašová
Jozef Zahumenský
70 rokov
Júlia Bulková
Miroslav Štroser
Marta Gabrišová
65 rokov
Ján Sládok
Ján Mahrík
Želmíra Fortunová
Emília Jančová
Viliam Mojžiš
60 rokov
Marta Škúca
Ján Pevný
Rudolf Krčmárik
Janka Janušková
Jozef Janiš
Ľubomír Mojžiš
Jozef Fábik
Pavel Zahumenský
František Mutňanský
Jubilejné sobáše
Strieborný sobáš
- 25 rokov spoločného života
Ján a Eva Mrázikoví
Miloš a Ivana Haškoví
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!
ŠTATISTIKA ZA ROK 2010
Počet obyvateľov spolu ....... 3122
- z toho MUŽI ... 1539, z toho ŽENY ...1583
• narodilo sa: 29 detí
(16 chlapcov + 13 dievčat)
• zomrelo: 34 občanov
(20 mužov + 14 žien)
• prisťahovalo sa: 68 občanov
(27 mužov + 41 žien)
• odsťahovalo sa: 58 občanov
(25 mužov + 33 žien)
saldo:
+ 5 občanov
Svoj stav na „ženatý – vydatá“
zmenilo 35 našich spoluobčanov.

Spracovala: Zemánková
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