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Milí Stankovčania!
Ani som sa nenazdal a už je to rok, čo som vo funkcii starostu
našej obce. A keďže sa blíži koniec roka, určite si mnohí kladiete
otázku, čo sa v našej obci v roku 2015 udialo a podarilo spraviť. V
tomto príspevku sa vzhľadom na obmedzený rozsah zameriam len
na tie najdôležitejšie a najpodstatnejšie udalosti.
Ešte na úvod by som odpovedal na otázku viacerých ľudí, či
práca starostu naplnila moje očakávania. Po roku starostovania
musím povedať, že je to práca zaujímavá ale zároveň aj veľmi náročná a čas ako keby plynul trikrát rýchlejšie.
15. decembra 2014 som prevzal agendu od bývalej pani starostky a už pár dní nato, bolo potrebné riešiť problém s poškodenou
fekálnou cisternou. Vzhľadom na skutočnosť, že veľká časť obce
nebola odkanalizovaná a OPS zabezpečovala pre občanov našej
obce pravidelný vývoz fekálií, bolo nutné promptne zabezpečiť
novú fekálnu cisternu. V rámci prieskumu trhu sa nám neozvala v
určenom termíne žiadna z oslovených osôb, nakoniec sme novú
fekálnu cisternu kúpili priamo od jediného výrobcu na Slovensku za
cenu 8 630 Eur s DPH.
V novom roku prišla do našej obce nová všeobecná lekárka
pre dospelých MUDr. Bunčáková. RÚVZ so sídlom v Trenčíne síce
vydal súhlas na užívanie priestorov ambulancie v zdravotnom stredisku, avšak za podmienky, že do konca roka 2015 bude vybudovaný bezbariérový prístup do ambulancie pani MUDr. Bunčákovej
vrátane vybudovania bezbariérového WC. Tieto podmienky splnila
obec začiatkom novembra, kedy bol od realizátora odovzdaný do
užívania nový bezbariérový vchod do ambulancie MUDr. Bunčákovej ako aj bezbariérové WC v celkovej hodnote 10 767,10 Eur
s DPH, pričom vchod aj WC sú použiteľné aj pre pacientov MUDr.
Hrádockej.
Jedným z bodov môjho predvolebného programu bolo aj budovanie ihrísk. V auguste nám bolo oznámené, že nám bola pridelená dotácia z rezervy predsedu vlády SR vo výške 40 000 Eur
na vybudovanie multifunkčného ihriska. Ako najvhodnejšie miesto
na umiestnenie nového ihriska sa javilo poškodené a nevyužívané betónové ihrisko v parku J. Lipského. Celková investícia tohto
projektu je 71 318,05 Eur s DPH. Momentálne prebieha budovanie
spodnej vrstvy ihriska a podľa vyjadrenia realizátora stavby by malo
byť nové ihrisko do blížiacich sa Vianoc dokončené.
Nepochybne najväčšou investičnou akciou v našej obci v tomto
roku bola Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia s výnimkou tých častí obce, kde sa už z vlastných zdrojov podarilo rekonštrukciu verejného osvetlenia zrealizovať (Rozvadze, Oriešky).
V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast sa obci koncom júla podarilo získať nenávratný finančný
príspevok (NFP) vo výške 232 312,19 Eur, ktorý sa vzhľadom na
výsledok verejného obstarávania znížil na sumu 231 319,59 Eur.
Celková investícia tohto projektu je 304 799,24 Eur s DPH. V rámci tohto projektu sa vymenilo resp. doplnilo 305 kusov svietidiel s
LED technológiou a taktiež sa vymenilo kompletne vzdušné vedenie. Záruka na svietidlá je 7 rokov a čo je podstatné, malo by dôjsť
k výraznej úspore elektrickej energie. Či sú nové svietidla veľkým
krokom vpred, už posúďte sami.
Jednou z posledných akcií, ktoré sa začali robiť v tomto roku v
našej obci je rekonštrukcia miestnej komunikácie a časti chodníka
v časti obce Veľké Stankovce (popri hasičskej zbrojnici). Rekonštrukcia miestnej komunikácie bola rozdelená do dvoch etáp, pričom jedna etapa - úsek od križovatky pri moste po napojenie na
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cestu II/507 v hodnote 34 623,60 Eur s DPH sa ukončil len pred
pár dňami a druhá etapa - úsek od napojenia na cestu III/50718
po križovatku pri moste v hodnote 34 742,40 Eur s DPH sa bude
realizovať na jar 2016. Okrem toho sa ešte momentálne pracuje na
úprave chodníka v tejto časti obce v hodnote 13 717,80 Eur s DPH.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj nákup repasovaného zberného lisovacieho vozidla na triedený zber a komunálny
odpad v hodnote 66 240 Eur s DPH, pričom polovica tejto sumy
bola vykrytá z dotácie získanej z Recyklačného fondu. Taktiež bola
v auguste obci odovzdaná repasovaná Tatra 148 a v októbri protipovodňový vozík.
Určite za zmienku stojí aj spolufinancovanie opravy časti miestnej komunikácie v časti obce Veľké Stankovce (od potravín Nicol
One) v hodnote 11 232 Eur s DPH ako aj v súčasnosti prebiehajúci proces prerokovania zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu
obce Trenčianske Stankovce, na ktorý sa podarilo obci získať dotáciu vo výške 4 656 Eur.
A čo nás čaká v roku 2016? V prípade schválenia rozpočtu na
rok 2016 sa plánuje opraviť chodník (na jednej strane štátnej cesty)
od Kvety po lekáreň a od obecného úradu až po cintorín v časti
obce Veľké Stankovce, ďalej je v pláne druhá etapa opravy miestnej komunikácie v časti obce Veľké Stankovce - úsek od napojenia
na cestu III/50718 po križovatku pri moste, rekonštrukcia miestnej
komunikácie a chodníka v časti obce Malé Stankovce (pri evanjelickom kostole), výstavba chodníka na štátnej ceste III/1878 v časti
obce Sedličná. Taktiež sa uvažuje o spolufinancovaní opravy časti
miestnej komunikácie v časti obce Rozvadze popri zvonici.
V dnešných dňoch bola zverejnená v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia výzva na predkladanie žiadostí o NFP
zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V
rámci tejto výzvy môže obec žiadať o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Táto výzva bola vyhlásená
vo forme otvorenej výzvy a pre subjekty územnej samosprávy bolo
vyčlenených 50 000 000 Eur. Pevne verím, že sa obci podarí podať
žiadosť o NFP ešte v prvom kole.
Na záver ešte pred prianím k Vianociam a Novému roku mi
nedá ešte nevrátiť sa ku budovaniu kanalizácie v našej obci v rámci
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou
vodou v Trenčianskom regióne“. Ako ste si mnohí všimli, blíži sa
koniec roka a niektoré miestne komunikácie a chodníky stále nie
sú dané do pôvodného stavu. Tento rok už ani nebudú. Harmonogram prác sa viackrát menil a nakoniec sa realizátorovi projektu
nepodarilo v našej obci uskutočniť všetky opravy vrchných častí
miestnych komunikácií a chodníkov, pričom v opravách sa bude
pokračovať až na jar budúceho roka. Osobne som si niekoľkokrát
prešiel dotknuté úseky a viem, že tieto miestne komunikácie nie sú
v ideálnom stave. Chcem vás preto občanov, ktorých sa to dotýka
požiadať o trpezlivosť.
Milí Stankovčania, vzhľadom na to, že Vianoce sa nezadržateľne blížia, chcem vám
všetkým, zaželať šťastné, veselé, pokojné a v zdraví prežité
Vianoce a do Nového roka hlavne pevné zdravie, veľa úspechov a dobrej nálady.
Martin Markech,
starosta obce

KTO JE S NAMI...?
„Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno
Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.“
(Evanjelium podľa Matúša 1, 23)
Jemný, mierne mrazivý vietor sa iba zľahka dotýka
stromov. Nebo stíchlo. Akoby sa chcelo lepšie započúvať do ľudských hlasov, do ľudských myšlienok, ľudských modlitieb, ktoré k nemu v tomto období doliehajú
intenzívnejšie. Sú Vianoce. A my – roztratení po kontinentoch, roztratení v životoch, sa opäť stretáme. S
blízkymi, rodinami, priateľmi. Akoby sme cítili čosi výnimočné a neopakovateľné. Akoby sa naše duše spojili
s inými, ktoré, napriek vzdialenostiam, sú nám drahé.
A ja myslím na tú rôznorodú zmes ľudských príbehov,
na ich bolesti a radosti, na ich jednoduché i zložité
bytie. Generačné, národné, národnostné, konfesijné
rozdiely – nie sú podstatné. Pretože človek si nesie v
sebe spoločnú genetickú stopu a spoločnú genetickú
pamäť. Energia dejín, energia ľudského času sa stretá
v jednom tichom bode. Bode, ktorému prisudzujeme
zvláštnu moc. Sú Vianoce. A nezáleží ani na tom, aký
bohatý bude náš vianočný stôl a vianočná výzdoba.
Dôležitejšie je, či bude bohaté naše srdce. A či dokážeme svoju lásku prejaviť tým najjednoduchším, no o to
pravdivejším spôsobom. Či dokážeme ponúknuť svoj
čas a životný priestor pre blízkeho. Nie, nemám na
mysli už tradičné obdarovávanie, alebo poskytovanie
pomoci núdznym. Skôr myslím na to, do akej miery
dokážeme a chceme pochopiť, prijať človeka – žijúceho vedľa nás. Pozvať ho k štedrovečernému stolu,
alebo zájsť k nemu na návštevu. Lebo aj o tom sú
Vianoce.
Narodený Ježiš dostal meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. A práve preto myslím na všetkých,
pre ktorých budú aj tieto Vianoce ťažké. Prežívané v
chorobe, trápení, samote, starobe. So súkromnou drámou, súkromnými prehrami a súkromnými bolesťami,
samotou. Ale Boh je s nami. Boh je s každým, ktorého
vyčerpáva fyzická a psychická bolesť. Boh je s každým, kto stratil niekoho zo svojich blízkych. Boh je s
každým, kto má prázdne dlane. Živý Boh je naozaj s
nami!
Sú Vianoce. Veselé, plné svetiel, rozmanitých
ozdôb a voňavých jedál. Sú sviatkom, ktorý si dožičíme, po roku plnom práce a starostí. Sú sviatkom jasu,
radosti, detského smiechu. Sú sviatkom rozžiarených
očí, ktoré milujeme. Sú sviatkom narodenia Dieťaťa,
ktoré ľudstvu zmenilo život.
Sú Vianoce. Pieseň Tichá noc, svätá noc bude
znieť v mnohých chrámoch, v mnohých domácnostiach. A vianočná noc sa zastaví v okamihu, keď sa
zem a nebo pretnú v tichom a pevnom súzvuku. Započúvajte sa prosím do neho....
Želám Vám, milí čitatelia, aby ste vianočný čas
prežili v Božom požehnaní, aby ste pocítili Kristovu
prítomnosť. Aby sa Vás dotkol Boh – uzdravujúcim,
milosrdným, žehnajúcim a milostivým dotykom. Nech
sú Vaše i naše Vianoce sviatkom lásky a zmierlivého
pokoja. To Vám prajem z hĺbky srdca a nech nový rok
2016 je popretkávaný zdravím, radosťou, pokojom a
porozumením pod Božou ochranou.
Vaša Jarmila Petrulová - evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Stankovský informátor c.
ˇ 4 - december 2015

˘
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NOC JE NOC PLNÁ RADOSTI A SVETLA
Prorok Izaiáš ohlasoval: „Ľud čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo,
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ Toto proroctvo sa naplnilo narodením Ježiša v Betleheme. Pastierov v tú noc ožiarila Pánova
sláva. Tej noci anjeli spievali a oznamovali pastierom: „Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Jeho narodenie prináša svetu
pravé svetlo a zaháňa temnoty. Toto svetlo prišlo na svet. Boh pre nás
osvietil, ožiaril presvätú noc. Tým svetlom je betlehemské dieťa, Spasiteľ
sveta, o ktorom Simeon už pri obetovaní v chráme povedal: „On je svetlo
na osvietenie pohanov.“ Symbol – betlehemské svetlo.
Svetlo Vianoc nie je žiara, ktorá oslepuje a zraňuje svojou ostrosťou
naše nenavyknuté oči. Nie je to ani svetlo studené a neosobné. Je to
svetlo, ktoré preniká do sŕdc s nežnosťou a jemnosťou a prináša tam pokoj a radosť: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn.“ Sv.
Pavol sa vyjadruje iným spôsobom a pomáha nám vniknúť do tajomstva:
„Milovaní, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom.“ Hľa, toto je
pravý význam Vianoc, toto je svetlo do temnôt ľudských sŕdc zranených
hriechom: zjavila sa Božia milosť, teda nezištná Božia láska sa zjavila v
tú noc narodením Ježiša v Betleheme a vlieva do našich sŕdc svetlo a
radosť.
Náš svet je často tvrdý, neľútostný, plný násilia, drásaný mnohými
navzájom si odporujúcimi záujmami a egoizmami. Mnohí v Boha neveria,
iní neveria Bohu, iní si dokonca myslia, že by bolo normálnejšie, keby
sa Boh zjavil ako veľký a mocný, ako prísny a striktne spravodlivý Sudca, ktorý príde, aby ohlásil zaslúžené tresty. Skutočnosť je však podľa
kresťanskej viery iná. Boh nám zjavuje svoju čistú a štedrú lásku k nám v
bezbrannosti a slabosti betlehemského dieťatka. Jeho prítomnosť medzi
nami nám odhaľuje základnú skutočnosť a tiež skúsenosť našej viery:
sme Bohom milovaní, sme milovaní bez toho, aby sme si to zaslúžili.
Toto je to podstatné a jednoduché odhalenie a posolstvo noci, ktoré
chceme prijať s radosťou a dôverou detí: sme milovaní takí, akí sme napriek našim úbohostiam, slabostiam a mizériám. Ak robíme všetko pre,
aby sme plnili Božiu vôľu a napriek tomu sa stretáme s našou biedou,
vedzme, že práve preto, že sme slabí, sme milovaní. Spontánne si ľudia
zvyčajne myslia, že najprv musia byť dobrí, aby potom mohli byť milovaní. Ale tento spôsob uvažovania je pomýlený. Je to rovnaké vo vzťahoch
medzi ľuďmi navzájom a tiež medzi človekom a Bohom. Platí jedno pravidlo: najprv musíš lásku zakúsiť, prijať, nechať sa milovať a uzdraviť, aby
si aj ty mohol lásku opätovať a milovať Boha i človeka. Boh nás miluje,
zadarmo a štedro. A táto jeho láska nás zachraňuje. Boh nás miluje vo
svojom Synovi. Teda v Ježišovi, s Ním a skrze Neho.
Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Boh totiž tak miloval svet,
že poslal svojho Jednorodeného Syna svet, aby každý, kto v Neho verí
nezomrel, ale mal život večný. Boh neposlal svojho Syna na svet, aby
svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil.
Milí bratia a sestry, kráčajme v tomto svetle. Pán nás má rád. Akákoľvek by bola naša situácia, sme Pánom milovaní. On chce od nás len
jednu vec: aby sme mu dali to, čo je čisto naše, a čo on nemá. Čo to je?
Zo života sv. Hieronyma sa hovorí, že keď sa raz na Vianoce modlil, v
duchovnom rozhovore vravel Kristovi: „Ježišu, čo ti mám dať k narodeninám? Dám ti svoj majetok!“ A Ježiš mu vnútorným duchovným hlasom
hovorí: „Ja nepotrebujem tvoj majetok.“ „Tak čo ti mám dať? Dám ti svoju
múdrosť, dám ti všetky svoje knihy, ktoré som napísal!“ A Ježiš mu zase
na to: „Ja som predsa múdrosť sama, ja nepotrebujem tvoje knihy!“ „Tak
čo ti mám dať?“ A Ježiš odpovedal: „Daj mi svoje hriechy!“
Tak nepochopiteľná, úžasná a zarážajúca je pravda o vtelení a narodení Božieho Syna. On sa stal človekom z lásky k nám, aby nás zachránil z hriechu a všetkého zla. On má moc premeniť ľudské srdcia,
odstrániť zlo. Vianoce sú toho dôkazom, ale veľa ľudí to dodnes nepochopilo. Viac milujú tmu ako svetlo. Otvorme sa a vyprosujme tiež obrátenie všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Všetkým vám zo srdca želám
milostiplné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych.
Viliam Chrastina, správca farnosti Veľké Bierovce
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KONCERT – 10.ROCNÍK

Konanie Vianočného koncertu počas tretej adventnej nedele
sa už v našej obci stalo tradíciou.
Jeho jubilejný 10.ročník sa začal v
Spoločenskom dome 13.12.2015
o 14.30 hod. V úvode programu
privítal starosta obce vzácneho
hosťa – Ing. Jaroslava Bašku,
predsedu TSK. Ten sa krátko prihovoril prítomným. Zablahoželal
k 20.výročiu MO Jednoty dôchodcov a odovzdal kyticu kvetov jeho
predsedníčke. Nezabudol ani na
splnenie sľubu daného pred rokom
FS Rozvadžan a daroval im dva 5l
demižóniky slivovice (jeden ako
splnenie sľubu spred roka a druhý
ako úrok z omeškania).

3.

Približne dvojhodinový kaleidoskop vystúpení uvádzali Ľubica Mikulášová a Lenka Ďurišová. Otvorila ho pieseň Daj Boh šťastia tejto
zemi. Po nej sa početnému publiku prihovoril JUDr. Martin Markech
starosta obce.
V kultúrnom programe sa predstavili ľudová hudba KVIT z Trenčína, Lucia Jančová, deti z MŠ a ZŚ J. Lipského, Spevokol JD a FS
Rozvadžan spolu s detskou skupinou žiakov ZŠ. Spevokol MO JD
sa okrem Vianočných piesní pri príležitosti svojho jubilea predstavil
aj v samostatnom programovom bloku.
V závere programu si všetci účinkujúci i publikum spoločne zaspievali tradičnú vianočnú pieseň Tichá noc.
Sprievodnými podujatiami Vianočného koncertu boli: podávanie
punču, burza žiakov ZŠ; predaj oblátok, sladkého a slaného vianočného pečiva a predaj dekorácií.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za navodenie sviatočnej atmosféry, publiku za pozorné sledovanie programu a organizátorom za
jeho prípravu.
Oľga Šmatláková
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Z R O KO V ANÍ O Z
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽTVA
TRENČIANSKE STANKOVCE
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 30.11.2015 prerokovalo a
schválilo :
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
7.9.2015 a 2.10.2015
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce
- Zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu fyzickej a dokladovej inventúry majetku obce za rok 2015
zobralo na vedomie :
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.9.2015
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období jún až október 2015

zriaďovateľom je Obec Trenčianske Stankovce,
- Aktualizáciu č. 1/2015 Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,
- plat starostovi obce ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,17 – štvrtá platová skupina,
so zvýšením o 12,5 %, čo činí 2 095 € mesačne, slovom:
dvetisícdeväťdesiatpäť eur mesačne,
zobralo na vedomie :
- Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2017
- 2018.
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 – zmeny rozpočtu v kompetencii starostu obce.
Kompletné informácie nájdete na stránke
www.trencianskestanovce.sk

Kúpele v regióne

neschválilo
zámer prenájmu pozemku na osadenie predajného automatu na kahance na cintoríne v k.ú. Veľké Stankovce,
o celkovej výmere 1 m2, pre AWISO s.r.o.
Nová Dubnica,
investičný zámer spoločnosti TOP
CLEAN s.r.o., Galanta, IČO 36834017 na
vybudovanie oddychového a rekreačného
parku s parkovacími miestami a stavbou
krematória a obradnej miestnosti s príjazdovou komunikáciou v k.ú. Rozvadze
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dňa 14.12.2015 prerokovalo a
schválilo :
- kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30.11.2015,
- návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na rok 2016.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016,
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 – zmeny
rozpočtu v kompetencii obecného zastupiteľstva,
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2014/2015 predloženú ZŠ J.
Lipského s materskou školou Trenčianske
Stankovce 405,
- Dodatok č. 1 (t.j. Príloha č. 2) Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2013 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a v školských zariadeniach, ktorých

od 1.12. do 23.12. 2015
a
od 2.1. do 28.2. 2016
pre občanov miest TRENČIANSKE TEPLICE,
Trenčín, Mníchova Lehota, Bobot, Pruské, Krivosúd-Bodovka, Horné Srnie, Motešice,
Trenčianska Turná, Soblahov, Považská Bystrica, Dolná Poruba, Košeca, Púchov,
Drietoma, Trenčianske Stankovce, Borčice, Dolná Súča, Bzince pod Javorinou, Ilava,
Nemšová, Trenčianska Teplá ...
źvstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné.
Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v zúčastnenom regióne.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

Termálne bazény: Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 8:00 - 18:00 hod.,
Tel: +421/32/6514 140 /775/, e-mail: predajprocedur@slktn.sk
v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod., Tel: +421/32/6514 771
Bazén Grand:
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ZOPÁR SLOV K SOCIÁLNEJ PROBLEMATIKE
V istej súvislosti sme sa stretli s vážne mienenou otázkou, či
je naša verejnosť dostatočne informovaná o možnostiach a dostupnosti sociálnych služieb v obci. Po malom zamyslení sme sa
rozhodli napísať na tento podnet niekoľko poznámok.
Kto sleduje po desaťročia vývoj v našej spoločnosti, ktorý sa
samozrejme premieta i do pomerov v našej obci, ustarostene vníma trend presadzovania sa - často bezohľadného - silnejších, na
úkor ostatných slabších, alebo menej úspešných.
Jeho dôsledkami sú postihnutí mladí ľudia, stredná generácia
i čoraz rozsiahlejšia kategória dôchodcov. Príčiny sú rôzne: zlé
sociálne zázemie v rodine, vo svojej „komunite“, zlé rozhodnutia v
živote, rôzne závislosti, ﬁnančná nedostatočnosť, strata zamestnania a neskôr možno aj ideálov, problémy so starnutím, zdravotné problémy a zaiste by sme mohli spomenúť i ďalšie.
Spolucítiaci a empatický človek by najradšej pomohol všetkým, ktorí to potrebujú, ale... Možnosti pomoci sú ohraničené ako
zákonom, tak i ﬁnančnými možnosťami obce.
Tieto úvahy však nemajú za cieľ odrádzať, ale naopak vyzývať
a upozorniť tých, ktorí to súrne potrebujú a nevedia kam sa obrátiť
o pomoc.
Vyššie uvedenou problematikou sa zaoberá Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. V obci pôsobí ako iniciatívny a poradný
orgán obecného zastupiteľstva. Jej poslaním je pomáhať ľuďom,
ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a dávať podnety na ich riešenie a tiež informovať obyvateľov o možnostiach pomoci.
Praktickou pomocou pre konkrétnych žiadateľov je potom
skoncipovanie a spísanie príslušných žiadostí, vystavenie potrebných dokladov pracovníčkami obecného úradu a v prípade potreby i nasmerovanie na „vyšší úrad“.
Ako dokáže v súčasnosti obec pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v
ťažkej situácií?
- poradenstvom, nasmerovaním na príslušnú inštitúciu, kde je

možné poskytnúť pomoc, (týka sa aj poskytovania príspevku na
stravovanie detí v ZŠ a materskej škole, ktoré žijú v rodinách,
ktoré nedosiahli výšku životného minima alebo sa nachádzajú v
hmotnej núdzi , tieto deti majú nárok aj na bezplatné školské pomôcky),
- vystavením potvrdení, čestných prehlásení, overením podpisu,
- posúdením odkázanosti na opatrovateľskú službu a to terénnu, alebo opatrovateľskú (poskytnutím kontaktov na neziskové
organizácie, alebo domy opatrovateľskej služby, ktoré túto službu
vykonávajú),
- posúdením odkázanosti pri umiestňovaní občanov v zariadeniach pre seniorov, bývalých domovoch dôchodcov, (vystavením
“Rozhodnutia o odkázanosti”, poskytnutím kontaktov na zariadenia pre seniorov v Trenčianskom kraji),
- môže, po splnení všetkých zákonných podmienok, vypomôcť
občanovi jednorázovou ﬁnančnou dávkou v hmotnej núdzi, túto
skutočnosť však treba mať podloženú potvrdením z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny,
- príspevkom na stravovanie pre poberateľov starobného alebo
invalidného dôchodku.
Poskytovaním sociálnych príspevkov a dávok obcou pre občanov a organizácie sa zaoberá i pripravované Všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré by malo, ak poslanecký zbor dospeje ku zhode, vstúpiť do platnosti v prvej časti budúceho roku.
Pre úplnosť ešte zloženie komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
- na ktorých sa v prípade potreby môžete obrátiť:
Ing. Jozef Mojžiš, Tr.Stankovce 390, Jarmila Kadlečíková,
Tr.Stankovce 793, Slavo Tomík Tr. Stankovce 442, Eva Jančová,
Tr.Stankovce 341, Bc. Zuzana Jančová, Tr. Stankovce 138 Mgr.
Ľubica Ďurišová – OcÚ Tr.Stankovce.
Ing. Jozef Mojžiš a komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

ˇ JE INÝ
KAŽDÝ DEN
V rámci týždňa pracovných profesií sme navštívili kuchyňu základnej školy. Tety kuchárky nám ukázali, ako to naozaj vyzerá vo
veľkej kuchyni, predviedli nám prácu na niektorých kuchynských
spotrebičoch. Zaviedli nás do pivnice, kde skladujú a čistia zemiaky. Nazreli sme aj do jedálne, kde sa budeme stravovať ako veľkí
žiaci. Na záver sme im darovali nakreslené obrázky a s odhodlaním zjesť všetko, čo nám s láskou navaria, sme sa vrátili späť do
materskej školy.
Aj celkom obyčajný deň môže byť pre deti výnimočný a zanechať v nich hlboké spomienky. My, dospelí im v tom môžeme
pomôcť.
Materská škola

Každý deň, do ktorého sa zobudíme, je iný. Sú dni, ktoré sú
celkom bežné, iné niečím zvláštne, zaujímavé. Niektoré sú svetové, či medzinárodné alebo označené ako deň niečoho.
V materskej škole sme si v jesennom období s deťmi pripomenuli Deň mlieka. Spoločne sme z obalov mlieka a mliečnych
výrobkov vytvorili mliečne kráľovstvo, plagát venovaný mlieku a
podojili sme stoličkové kravičky. Potom si deti pochutili na malom
mliečnom občerstvení a dozvedeli sa veľa zaujímavého o mlieku.
Nezabudli sme ani na Deň jabĺk, pretože jablká prospievajú nášmu zdraviu. Úlohou detí bolo priniesť jedno jabĺčko. Spravili sme
si výstavku a deti hlasovaním rozhodli, ktoré je najkrajšie. Ochutnali sme a porovnali čerstvé jablko so sušeným.

5.
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S T AN KO VS KÉ M I KULÁŠ S KE P OP OLUD N I E
December zas urobil čiarku v kalendári,
z detských očí radosť žiari.
Kto radosť dáva, zvyčajne sa dočká,
cez detské srdcia vedie k radosti cesta.
Dočkali
sa aj Stankovské deti. Dňa
6.12.2015 zavítal
do Spoločenského domu v popoludňajších hodinách .Mikuláš.
Mikuláš je dedko
starý, vie on robiť
veľké čary, nadelí
ti radostí, čižmu
plnú
sladkostí. Mikuláš je kúzelník ,darčeky vždy vykúzli. Ale iba pre takých,
čo neboli cez rok zlí. Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však
chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privítame Ťa s úsmevom. A tak
aj privítali Mikuláša pri Obecnom úrade scénkou o ukradnutom
Mikulášskom vreci, deti zo ZŠ J. Lipského pod vedením p. učiteľ-

ky Obdržálovej. V radostnom očakávaní
sa Mikuláš v sprievode svojej početnej
družiny
škriatkov,
anjelov, zajačikov a
tiež čertov presunul
do Spoločenského
domu. Čo čert nechcel, tam sa vrece
so sladkosťami našlo
a mohlo sa rozdávať
a rozdávať. Nechýbali krásne básničky, pesničky, hra na ﬂautu či na harmoniku. Kto
čo vedel a chcel Mikulášovi predviesť. Boli aj slzy, ale aj odvaha,
nebáli sa čertov, škriatkov ani anjelov. Ďakujeme, Mikuláš, za tie
krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy milé. Stretneme
sa o rok zas, nezabudni na nás Mikuláš. Upraceme si cez rok
všetko, budeme Ťa čakať milý dedko. Veríme, že v tvojej skrýši,
niečo dobré pre nás zvýši. Už teraz sme všetci zvedaví, či sa v
Stankovciach o rok tvoj koč zastaví. Veľké ďakujem patrí Obci
Trenčianske Stankovce a členom kultúrnej komisie, ktorí strávili
popoludnie s deťmi.
Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová

ˇ Í...
KAL E N D Á R NY R O K KONC
O niekoľko dní k nám zavítajú sviatky pokoja, mieru a lásky Vianoce. Blíži sa aj koniec kalendárneho roka. Ale ešte prv, ako
sa dáme unášať vianočnou, silvestrovskou a novoročnou atmosférou Vás oboznámim s niektorými našimi aktivitami v škole.
• V októbri sa našim žiakom a deťom z materskej školy predstavil so svojím vystúpením ukrajinský cirkus Jacko. Podujatie
ﬁnancované z prostriedkov rodičovského
združenia
ponúklo
deťom zaujímavý a
pestrý program s akrobatickými, ale aj zábavnými vystúpeniami. Do programu sa
zapájali aj naše deti,
čo ešte viac umocnilo
výsledný zážitok.
ŽIaci 7.- 9.ročníka sa pod vedením učiteliek slovenského jazyka
zúčastnili literárnej exkurzie Po stopách štúrovcov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Navštívili i medzinárodnú putovnú výstavu Titanic, ktorá bola pripravená k 100.
výročiu od potopenia lode v apríli 1912 a rozšírili si tak vedomosti
z dejepisu.
• Pekné jesenné počasie, prilákalo viac ako 100 detí, ich rodičov a príbuzných na 4. ročník lampiónového sprievodu. Všetci
účastníci sa sústredili pred budovou školy, kde podávali p. učiteľky teplý čaj. ktorý navarili pani kuchárky. Veľmi pekne im ďakujeme. Potom sa sprievod pohol z areálu školy smerom k obecnému
úradu. Odtiaľ pokračoval cestičkou ku kostolu. Pri zvonici v Malých
Stankovciach sa sprievod otočil a kráčal
smerom k materskej
škole. Ukončenie bolo
opäť pred základnou
školou, kde všetci
malí účastníci dostali drobnú sladkosť.

Stankovský informátor ˇc. 4 - december 2015

Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Ďuďákovej, Mgr. Fábryovej, Mgr.
Humeníkovej, Mgr. Kadákovej, Mgr. Mikušincovej, Mgr. Pazderovej, Mgr. Staníkovej, Mgr. Svatíkovej, Mgr. Trnavskej a p.vych.
Bučkovej za pomoc pri organizácii.
• Tretíkrát sa škola zapojila do medzinárodného projektu „Záložka spája školy“. Ďakujem pani učiteľke Mgr. Lenke Ďuďákovej za organizáciu.
• V novembri sa uskutočnil už 42. ročník najpopulárnejšieho
školského športového podujatia - Majstrovstvá školy v skoku do
výšky. Vo ﬁnálovom kole súťažilo 134 žiakov 2. - 9. ročníka. Cenu
za najhodnotnejší výkon si odniesol Patrik Ondriška z IX.B triedy - za výkon 162 cm získal 449 bodov v kategórii starší žiaci a
zároveň vytvoril nový rekord školy.
Najlepšie sa umiestnili:
v I. kategórii 2. a 4. ročník – dievčatá
chlapci
1.miesto – Jašová Sára
Sedláček Šimon
2.miesto – Margorínová Alžbeta
Lackovich Kristián
3.miesto – Benková Markéta
Fabian Samuel
v II. kategórii 5.- 6. ročník – ml. žiačky
ml. žiaci
1.miesto – Trnavská Ema
Peter Adam
2.miesto – Bogárová Nela
Pazdera Denis
3.miesto – Malovcová Soﬁa
Mojžiš Martin
v III. kategórii – 7.- 9. ročník – st. žiačky
st. žiaci
1.miesto – Bujná Diana
Ondriška Patrik
2.miesto – Gunárová Pavlína
Ondrášek Dominik
3.miesto –Ďuráčiová Romana
Vašek Gabriel
Ďakujem p.učiteľkám Mgr. Pálešovej a Mgr. Porubanovej za
vedenie žiakov k športu, ktorým si upevňujú svoje zdravie a pri
ktorom sa naučia väčšej zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti.
• Naši žiaci Maroš Benka, Adam Mondek, Martin Balaj, Ľuboš
Sedláček, Tomáš Rožník, Šimon Bujný, Stanislav Šišovský a
Roman Fiala získali v okresnej súťaži vo ﬂorbale veľmi pekné
3.miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Pálešová.
• Pod vedením pani učiteliek Mgr. Kršjakovej a Ing. Kytovej sa
naše žiačky učia pripravovať rôzne zdravé jedlá a nátierky. Pre
žiakov i rodičov na rodičovské schôdzky pripravili ochutnávku
zdravých nátierok.
Mgr. Lobotková a Mgr. Mayerová zasa so žiakmi pripravili
ochutnávku zeleniny, ovocia a bylinkových čajov z produktov
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vypestovaných na našom školskom políčku, neošetrených chemickými hnojivami, ani pesticídmi. Neobsahujú teda zdraviu škodlivé chemické látky. Ďakujem pani učiteľkám.
• V školskom kole súťaže v speve regionálnych piesní Trenčianske hodiny
v I. kategórii sa umiestnili na:
1.mieste- Hannah Janišová
2.mieste - Nikola Krúpová, Ema Zavadzanová
3.mieste - Matúš Zajac, Michal Oller
v II. kategórii na:
1.mieste - Natália Hrušovská – 3.miesto v Trenčíne
Ema Trnavská
2.mieste – Gabika Sedláčková, Paulína Klinčúchová
3.mieste – Aneta Sládková, Pavol Klinčúch
v III. kategórii na:
1.mieste – Sabína Fraňová – 2.miesto v Trenčíne
Marianna Balajová
2.mieste - Pavlína Gunárová, Alexandra Behranová
3.mieste - Soﬁa Šišovská
Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Trnavskej a Mgr. Obdržalovej
za prípravu žiakov.
• V rámci výchovno-vzelávacieho programu sa žiaci 5.- 6. ročníka zúčastnili na muzikáli Princ a Večernica na Novej scéne v
Bratislave.
Žiaci 3.- 4. ročníka na divadelnom predstavení Aladinova čarodejná lampa v divadle Aréna v Bratislave.
• Výrobky zručných žiakov už tradične ponúka škola v obci na
predvianočnej akadémii „Daj Boh šťastia tejto Zemi“. Talentovaní
žiaci sa zapoja i s kultúrnym programom.
• ... mnohé ďalšie akcie v škole môžete sledovať i na našom
webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA LIPSKÉHO
S MATERSKOU ŠKOLOU ĎAKUJE
• Obci Trenčianske Stankovce, pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a obecného podniku služieb za spoluprácu

a podporu školy.
• Všetkým zamestnancom školy za obetavú a dôslednú prácu,
aby do nej deti chodili radi a aby chceli v nej získavať nové vedomosti a zručnosti.
• Združeniu rodičov MŠ a ZŠ a rade školy za podporu a pomoc
pri aktivitách.
• Vedúcim krúžkov, ktorí sa venujú našim žiakom, aby zmysluplne využili voľný čas.
• Všetkým žiakom, ktorí reprezentujú školu na vedomostných
a umeleckých súťažiach.
• Občanom obce, rodičom našich detí, organizáciám v obci, ﬁrmám, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré škole nezištne pomáhajú:
• Spoločnosti VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o., Trenčianske Stankovce
• Viere Minárikovej – KVETA, s.r.o. Trenčianske Stankovce
• COOP Jednota Trenčianske Stankovce
• Ing. Pavlovi Bogárovi – STACON s.r.o. Trenčianska Turná
• Ing. Ľubomírovi Gajdošovi - POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Trenčianske Stankovce
• Mgr. Milanovi Petrulovi, Ministerstvo vnútra SR
• Branislavovi Hrušovskému – JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
• Bc. Jaroslavovi Križanovi – JAMOS Trenčianske Stankovce
• Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín
• Krajskému riaditeľstvu policajného zboru Trenčín
• Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín
• Ing. Janke Bočákovej
• Martine Beňovičovej
• Ing. Andrei Baranovej
• Karolovi Krejčímu
• Petrovi Hirjakovi
Všetkým, ktorí nezištne pomáhali škole:
Nech Vám Vianoce prinesú radosť duše
a nech je pre Vás posolstvo nebeského pokoja
šťastím v nasledujúcom roku 2016.
To Vám zo srdca prajú
deti MŠ, žiaci ZŠ a všetci zamestnanci školy.

KURZ KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY
V dňoch od 23. novembra do 27. novembra 2015 sa žiaci 6. až
9. ročníka našej školy mali možnosť opäť zúčastniť na týždňovom
kurze konverzačnej angličtiny. Kurz viedli kvaliﬁkovaní lektori Tate
Greenwell (USA) a George Christian Prendergast (USA), ktorí
viedli výučbu zábavnou formou s použitím rôznych metód vyučovania. Kurz bol zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby, podporu a upevňovanie gramatických zvratov a konštrukcií
v angličtine a nadobudnutie sebaistoty rozprávať po anglicky. 45
žiakov, ktorí sa kurzu zúčastnili, prežili užitočný a zároveň veľmi
príjemný týždeň.
Mgr. Miriam Petrová, učiteľka anglického jazyka

NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ
Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

7.

V piatok 4.12.2015 aj k nám do Základnej školy Jána Lipského zavítal náš starý, známy kamarát, dedo Mikuláš s anjelmi a
čertmi. Prišli pozrieť žiakov i deti v základnej
a materskej škole. Naše deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali alebo zahrali kratučkú
scénku a Mikuláš im za odmenu, že boli celý
rok poslušní, doniesol rozličné maškrty. Nakoniec Mikuláša odmenili spoločnou piesňou
„Rolničky “. Dúfame, že naše deti budú poslúchať aj naďalej, aby nás Mikuláš prišiel

navštíviť opäť o rok zas.
Dominika Hrušovská, žiačka 9.B
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ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY
V tomto školskom roku nám bola ako partnerská škola
pridelená Základná škola Krosnianska 2 z Košíc. V posledný
októbrový týždeň sme si vzájomne vymenili viac ako 300
záložiek, ktoré vyrobili žiaci 1. až 7. ročníka. Väčšina žiakov
na svojej záložke stvárnila obľúbenú literárnu postavu, niektorí
využili i netradičný materiál, napr. farebný papier, machovú
gumu, či krajku. Koordinátorkou projektu v Košiciach sa stala
Mgr. Ľudmila Bujdošová, ktorá okrem iného napísala:“ Je
mnoho spôsobov, ako urobiť niekomu radosť a verím, že tento
je jedným z nich. Práve to, že záložky nie sú až také dokonalé,
tým majú svoje čaro. Tešíme sa spolu s Vami a našimi deťmi.
Prajem Vám veľa tvorivých síl, nápadov, čitateľských zážitkov
a možno niekedy dovidenia.“ I my ďakujeme za spoluprácu a
krásne záložky. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Lenka Ďuďáková
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné
pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015,
6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a
osemročné gymnáziá.
Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi
slovenskými a českými základnými školami, podpora čítania
a vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh, ktoré mohli žiaci vyrobiť ľubovoľnou
technikou.

ˇ
KNIHA AKO DARCEK
Aj v tomto predsviatočnom období začínam známou
pravdou, že knihy sú tie, ktoré nás vedú. Poučia, vzdelávajú,
môžeme s nimi snívať, cestovať do vzdialených krajín. A hlavne
prežiť s nimi tisíce iných životov a znásobovať si tie naše.
Priznávam, že k tejto myšlienke ma priviedla práve jedna z
kníh, ktoré mi prešli rukami. A viem aj to, že nik mi nedá tak
veľa a tak lacno ako kniha. Aj to, že nejestvujú dve rovnaké
knihy, ako nejestvujú dvaja rovnakí čitatelia. Každá prečítaná
je rovnako jedinečná, ako je jedinečná osobnosť čitateľa.
A to ma priviedlo aj k ponuke, čím by ste mohli obdariť
svojich blízkych. Predsa knihou, ktorá patrí medzi najvďačnejšie
darčeky pod stromčekom. Zo skúseností by som odporúčala
na základe toho, o čo majú záujem čitatelia v knižnici. Teda
siahnuť po tituloch známych a overených autorov. Určite
nielen potešia, ale budú dobrým spoločníkom počas sviatkov.
Osobne ma zaujali recenzie, ale aj prečítané knihy:
D. LAGERCRANTZ – Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej
sieti (skvelé pokračovanie Milénia od zosnulého autora
St. Larssona), NESBO Jo – Polnočné slnko, M.HJORTF
a H. ROSENFELDT – Temné tajomstvá, Cilla a Rolf
BORJLINDOVCI - Temný úsvit (ak ste čítali Skočný príliv a
Tretí hlas, vynikajúce knihy úspešnej dvojice, ktorá nedávno
navštívila Slovensko), M. KRISTENSEN - Hľadanie, priam
mrazivá kniha. Okrem severských autorov s kriminálnou
tematikou nepochybne zaujmú aj domáci autori ako D. Dán,
J. Karika, G Murín či iní začínajúci autori.
Romány pre ženy: A. RIMOVÁ – Bludisko, I. ONDRIOVÁ
– Nebezpečne očarená,
M. HAMZOVÁ – Nechcela som ťa stretnúť
Pre dievčatá ... násťročné: NECH SNEŽÍ – tri milé ľúbostné
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príbehy, alebo Fr. ZAPPIA – Vymyslela som si ťa...a dojímavý
príbeh M. E. HAJDUKOVÁ – Zákon krvi.
V tejto kategórii je veľa titulov, okrem krásnej literatúry sa
nájdete v oblasti sci-ﬁ, fantasy, komiksy.
Informácia o nových knihách v našej knižnici:
Beletria pre dospelých: J. BANÁŠ – Idioti v politike, V.
DARSANE – Niečo sa pokazilo, A. CHRISTIE – Vražda v End
house, H. MANKELL Pyramída, E. A. ŠRANKOVÁ – Hriechy
mocných, J. PRONSKÁ – Čierna vdova, T. KELEOVÁVASILKOVÁ – Vône života, K. GILLEROVÁ – Aprílové slnko,
D. DÁN – Krv nie je voda.
Náučná literatúra: P.KRŠÁK – Ottov historický atlas
Slovenska, A. ZANONCELLI – Misia v prírode
DVD: Máša a medvěd
Začiatkom nového roka dokúpime aktuálne novinky v
detskej literatúre, ale aj niektoré pokračovania viacdielnych
románov.
Zároveň srdečne ďakujem všetkým, ktorí prispeli knihami
do knižného fondu, alebo do burzy kníh. Mimoriadne ma
potešila bohatá nádielka pani Janky Opatovskej. Urobila
knihami /takmer novými/ radosť nielen knižnici, ale hlavne
deťom, ktoré sme nimi obdarovali v rámci podujatí.
A čo na záver milí priatelia? Otvorme svoje srdcia dokorán,
načúvajme vždy svojím blízkym a to nielen v tomto adventnom
čase. A keď prídu čarokrásne Vianoce, zabudnite na starosti
všedných dní. Užívajte si tieto sviatky v zdraví a svornosti.
...a samozrejme s dobrou knihou!
Úsmev na tvári a pokoj v duši vám želá Vaša
Ľubica MIKULÁŠOVÁ
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PRIATELSTVO
LUDOVÍTA
ŠTÚRA S PAVLOM CENDEKOVICOM
Pri oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bolo
zdôraznené, že tento syn evanj. učiteľa z Uhrovca patrí k
najvýznamnejším osobnostiam nášho národa. Srdcom a
telom stál pri zrode moderného slovenského národa a v
zápase o kodiﬁkáciu spisovného jazyka. Prešiel zložitou
životnou púťou, ako aj naznačil „My chytili sme sa do služby
ducha a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú!“
Známy jazykovedec a historik Dr. Ľ. Ďurovič zdôraznil,
„že Štúr nikdy od nikoho nezažil uznanie... nikdy (mu) nikto
nepovedal – to si krásne spravil!“ Známe sú jeho spory a
nezhody aj s tými najbližšími; M. M. Hodžom i J. Kalinčiakom.
Ale či Štúr naozaj nemal nikoho, čo by stál vedľa neho v
najťažších chvíľach života, kto by ho tešil v žiali a sklamaniach?
Iste mal i dobrých priateľov a nadšených stúpencov. Medzi nimi
bol aj človek, označovaný ako Štúrov verný priateľ! A ním je
Pavel Čendekovič, evanj. farár v Malých Stankovciach (dnes
Trenčianske Stankovce).
Kto bol tento málo známy člen Štúrovej družiny,
prietržský rodák Pavel Čendekovič?
Okolo roku 1810 sa z Prietrže do Kunova pri Senici
prisťahovala rodina Čendekovičová (otec Pavel, miestny kováč
s manželkou Zuzanou rod. Šilháňovou aj so synom Pavlom
narodeným 10. marca 1804. Po základnom vzdelaní študuje
na evanj. gymnáziu v Modre a potom na evanjelickom Lýceu
v Bratislave od r. 1821. Štúdium musel prerušiť a odišiel za
vychovávateľa do Uhrovca. Tam vyučoval aj na nemeckom
inštitúte barónky M. Zayovej. Už vtedy tu spoznal rodinu učiteľa
Samuela Štúra i mladého Ľudovíta.
Keď Ľ. Štúr šiel r. 1835 do záverečného ročníka, s ním na
Lýceum do Bratislavy odchádza aj jeho starší priateľ Pavel
Čendekovič. Spolu sa zúčastnili aj pamätného výletu na hrad
Devín 24. apríla 1836. Tu prichádza k výrazu ich priateľstvo
ako na to aj po rokoch spomínal J. M. Hurban. Neprerušilo sa
ani potom, keď sa ich životné cesty rozišli a Čendekovič po
skončení teologického štúdia vo Viedni v r. 1837 a vysvätení za
kňaza sa stal od sept. 1838 kaplánom v cirk. zbore v Malých
Stankovciach. O tri roky (1841) bol konventom zvolený za
riadneho farára a jeho predchodca, slepotou ťažko postihnutý
Adam Podhradský (1781 - 1862) odišiel k dcére a zaťovi, evanj.
farárovi J. Ľ. Bachárovi do Kochanoviec a tam žil až do smrti.
Osobný život a rodinné pomery farára Pavla Čendekoviča

počas pôsobenia v Stankovciach sú zahalené rúškom
tajomstva. Svedomité kňazské pôsobenie bolo ovplyvnené
jeho národným cítením. Literárnej tvorbe sa začal venovať
až po r. 1837 a „do dejín slovenskej kultúry a literatúry“ sa
dostal zbieraním ľudových piesní a ponášok na ľudové motívy
s tematikou lásky a ľúbosti k rodnému kraju. Charakterové
vlastnosti P. Čendekoviča trefne opísal aj Ľudovít Kubáni (1830
– 1869) v práci Suplikant (Orol, 1873).
Jozef M. Hurban v Štúrovom životopise predstavil P.
Čendekoviča ako výraznú postavu, oduševneného Slovana a
staršieho spolužiaka; v dobovom slohu práve Hurban písal v
akom blízkom vzťahu boli Štúr s Čendekovičom. Zaznamenal
„jedno-druhé o ľuďoch ... najmä tých, čo Ľudovítovi bližšie stáli.
Taký bol Čendekovič. Do smrti Ľudovítovej verný jeho druh a
priateľ, do smrti svojej ctiteľ a prechovávateľ pamiatky drahej
na velikého svojho priateľa“. V pokračovaní ešte čítame: „Keď
Ľudovít ponoril dušu svoju v nekonečnosť žiaľov svojich nad
národom a už výhľadu nebolo zo strastí a bied, v ktorých trčalo
Slovenstvo, vtedy vybral sa ku svojmu starému priateľovi,
ako ho vždy menoval, Čendekovičovi (do Stankoviec), a bol
v krátkom čase vyliečený z dumy žiaľnych citov plnej... A tu pojal
Ľudovíta pod pažu, a za nimi priatelia tiahli farským dvorom
hore na návršie, skadiaľ výhľad prerozkošný na Považie, na
hrad Matúšov atď. Čendekovič nedal k slovu prísť Štúrovi... a
rozveselil celú spoločnosť, naposledy i samého Ľudovíta.“
Podobný zážitok pri neskoršom stretnutí s P. Čendekovičom
v Stankovciach mal i sám Jozef M. Hurban (ako uvádza
v cestopise „Prechádzka po považskom svete“). Na tohto
Štúrovho priateľa spomína takto: „Ubohý Čendekovič,
naposledy i sám potreboval útechy. Osirel, osamotnel...
a odišiel k otcom, oplakaný cirkvou a mnohými priateľmi. Večná
mu pamäť! V tom nesklamal sa Ľudovít.“
Pavel Čendekovič umrel v 2. deň Vianoc, 26. 12. 1855
v Malých Stankovciach. Pochovaný bol o dva dni za účasti
zástupu milovaných cirkevníkov. Takmer v rovnakom čase
ležal na smrteľnej posteli i jeho veľký priateľ Ľudovít Štúr. Pri
poľovačke 22. decembra 1855 sa postrelil do nohy, na následky
toho i zomrel 12. januára 1856 v Modre a tam bol aj pochovaný.
Úryvok z prednášky Mgr. Ondreja Peťkovského,
evanj. farára v.v.

ˇ
PO REPASOVANEJ TATRE DO STANKOVIEC AJ PROTIPOVODNOVÝ
BALÍK PRVEJ POMOCI

Z úspešného projektu vypracovaného Ministerstvom vnútra
SR „Aktívne protipovodňové opatrenia“ schváleného Európskou
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komisiou, ktorej predmetom boli lokálne balíky protipovodňovej
techniky bol jeden pridelení aj stankovským hasičom. Tento
prevzali dňa 09.10.2015 pri nákupnom centre Laugarício starosta
obce a traja členovia DHZ.
Protipovodňové balíky boli pridelené 621 obciam, ktoré boli
vybraté na základe miery povodňového rizika, ako aj podrobnej
analýzy databázy zásahov hasičov a záchranárov. Posilnia sa tak
dobrovoľné hasičské zbory v obciach v ohrozených územiach a
zabezpečí sa pre nich špeciálne vybavenie na okamžitú reakciu
na povodne. Veríme, že špeciálna požiarna technika pomôže
účinnejšie reagovať na povodne a znížiť tak spôsobené škody v
obciach a lepšie chrániť občanov.
Hoci zbožným prianím nás všetkých je, aby hlavne po ničivých
povodniach v našej obci v rokoch 1954 a 1961 tento druh techniky
bol používaný čo najmenej.
Zuzanna Tanáčová
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Z AKTIVÍT ZBORU PRE OBCIANSKE
ZÁLEŽITOSTI V TRENCIANSKYCH
STANKOVCIACH
Zlatá svadba je vždy plná dojatia a spomienok. O to viac emócií
sme prežili pri stretnutí s našimi „zlatými jubilantmi“ – manželmi
Annou a Pavlom Ľahkými a Helenou a Vladimírom Sedláčkovými,
ktorí si v jeden deň pred 50 rokmi dňa 6. novembra povedali svoje
„áno“. Nestáva sa často, aby sa dva manželské páry v zdraví v
jeden deň dožili takéhoto krásneho spoločného jubilea. Preto sme
veru mali o čom hovoriť. Spomienky boli úsmevné, načrelo sa aj do
starostí..., ale spoločne sme sa zhodli na jednom - prstene, ktoré si

jubilanti

vymenili pred päťdesiatimi rokmi chránili ich lásku po celé tie roky.
Hoci je čas neúprosný a popretkával ich vlasy šedinami, tváre vráskami, pribudli zdravotné problémy, jedno však nedokázal zmeniť
– a to úctu, lásku a toleranciu k sebe navzájom. A s rokmi pribudol
i pocit, že jeden druhého čoraz viac potrebuje. Jubilantom želáme,
aby ešte dlhé roky žili šťastne, v zdraví a obklopení svojimi deťmi a
vnúčatami, aby rozdávali dobré rady a skúsenosti všetkým, ktorí ich
ešte potrebujú a majú radi.

zlaté sobáše

vítanie detí

STANKOVSKÉ SOKOLKY V HELSINKÁCH
Príprava
15.
ročníka
Svetovej
Gymnaestrády, ktorá
sa uskutočnila v
dňoch 12.-18. júla
2015 vo fínskom
hlavnom
meste
Helsinki začala už
začiatkom roka 2013.
O účasť na tomto
podujatí svetového
formátu prejavilo záujem viac ako 21 000 cvičencov z 53 národných
gymnastických federácií z rôznych častí sveta.
Členky Sokola na Slovensku, vrátane Sokoliek z Trenčianskych
Stankoviec sa rozhodli reprezentovať našu krajinu na tejto
kolosálnej akcii skladbou „MY a MY“, ktorej autorkou je sestra Emília
Fialová. Po doručení prihlášky zo Slovenska fínski organizátori 15.
ročníka Gymnaestrády rozhodli, že skladbu „MY a MY“ zaradia ako
veľkú skladbu nielen do Národného večera, v ktorom prezentovali
výsledky svojej práce národné gymnastické federácie, ale jej
skrátená verzia bude uvedená i v rámci nočného vystúpenia s
názvom Polnočná slnečná show, v ktorom sa predviedli len vybrané
najkvalitnejšie skladby.
O spoločné prípravné nácviky začiatkom roka 2014 prejavilo
záujem až 18 cvičeniek - členiek TJ Sokol Trenčianske Stankovce,
ktoré skladbu „MY a MY“ cvičili už v roku 2012 v Prahe na
Všesokolskom zlete, ale počiatočné nadšenie klesalo úmerne
so stúpajúcou sumou potrebnou na úhradu nevyhnutných
účastníckych nákladov. Keďže ﬁnančná čiastka potrebná na
zabezpečenie dopravy, stravy, cvičebných setov, poistenia,
manipulačných poplatkov,... sa vyšplhala nad 1100,- €, zredukoval
sa počet účastníčok na konečných osem: cvičiteľka a cvičenka
Zuzka Jančová, cvičenky Danka Mojžišová, Janka Berková, Ľubka
Hrušková, Dáška Hermanová, Janka Muchová, Janka Polčicová a
Jožka Senéšiová.
Pred odletom do Helsínk museli ženy a dievčatá podstúpiť
tortúru v podobe pravidelných nácvikov v sále Kultúrneho domu v
Trenčianskych Stankovciach, v trenčianskej sokolovni, cestovania
na spoločné zocviky skladby s členkami ostatných TJ Sokol (v
skladbe vystupovalo spolu 198 slovenských cvičeniek, ktorých
pohyby bolo potrebné zosúladiť) do rôznych kútov Slovenska:
Trenčína, Košút, Trnavy, vypisovania prihlášok na účastnícke
preukazy, objednávanie a skúšanie reprezentačných cvičebných
úborov a, samozrejme, zháňania sponzorov.
Dňa 11.7.2015 prišiel vytúžený deň: skupinka ôsmych
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stankovských Sokoliek konečne naposledy zamávala na pozdrav
z letiska Schwechat a plná očakávaní odletela do Helsínk, kde sa
stala súčasťou tisícok ľudí, ktorých napriek rozdielu veku, pohlavia,
národnosti a vierovyznania spojila láska k pohybu.
Slovenská prezentácia veľkej skladby „MY a MY“ i jej skrátenej
verzie v Polnočnej slnečnej show mali u fínskych divákov obrovský
úspech. Dievčatá prežili v Helsinkách týždeň fantastických
vystúpení, úžasných diváckych ovácií, nových priateľstiev,
nezabudnuteľných zážitkov a neopakovateľnej atmosféry aj vďaka
sponzorom: občianskemu združeniu JUVAMEN, obci Trenčianske
Stankovce, MAGNA SLOVTECA, s.r.o. a TJ Sokol Trenčianske
Stankovce.
Za všetky cvičenky názor na účinkovanie stankovských
Sokoliek vo Fínsku vyjadrila Janka Muchová: „Ďakujem za možnosť
byť súčasťou slovenskej delegácie na celosvetovej akcii cvičencov
Gymnaestráda 2015 v Helsinkách. Prečo som sa prihlásila? V
dnešnej uponáhľanej dobe mi chýbala telesná aktivita, pri ktorej
by som mohla rozhýbať telo a zároveň som hľadala príležitosť byť
členkou kolektívu cvičeniek, ktorý sa nerozpadne po hodinke cvičenia
v telocvični. Navždy si v pamäti uchovám ten nezabudnuteľný
pocit okorenený patričnou dávkou adrenalínu, ktorý som zažila pri
cvičení skladby „MY a MY“ pred plným Olympijským štadiónom
v Helsinkách, kde nám tlieskali diváci, organizátori i cvičenci
z niekoľkých desiatok štátov sveta. Priznám sa, že to bola moja
prvá návšteva severskej krajiny. Mesto Helsinki so svojou miernou
klímou, zaujímavou históriou a čistotou splnilo moje očakávania,
strávila som v ňom príjemnú poznávaciu dovolenku. Jednodňový
výlet do Estónska rýchloloďou do starobylého mesta Tallinn vo mne
zanechal asi najkrajšie zážitky, cítila som sa ako v Prahe. Určite
vám odporúčam,
navštívte Fínsko
i Estónsko, tie zážitky sa nedajú
kúpiť!
Ďakujem za
túto
myšlienku
stretávať sa, cvičiť
a spoznávať nové
krajiny. Nech sa o
nás vo svete vie,
aké máme krásne ženy, ktoré dbajú o svoju fyzickú i psychickú krásu.“
A na záver ešte dodávame, že dievčatá a ženy - členky TJ
Sokol Trenčianske Stankovce už majú naplánované vystúpenia
v júli 2016 v Taliansku a v októbri 2016 v Slovinsku, kde
budú opäť reprezentovať našu obec.
M. Ch.
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L A U GAR IC IO GAS S HUKU 2 015

V Trenčianskych Stankovciach a v Trenčíne sa v dňoch 25. –
27. septembra 2015 už po tretíkrát konalo medzinárodne gasshuku (karate seminár) tradičného karate. Jeho lídrom bol krstný otec
Tatsuji Dojo a šéﬁnštruktor svetovej organizácie I.O.G.K.F. sensei
(učiteľ, tréner) Tetsuji Nakamura 7.dan (majstrovský technický stupeň) z Kanady.
Sensei Nakamura je svetovo uznávaným inštruktorom a tým aj
silným magnetom pre nadšencov tradičného karate a tak nás nakoniec bolo deväťdesiatosem spolu s priateľmi karatistami z Bratislavy, Ilavy, Nitry či Žarnovice ale aj z Česka, Poľska, Rakúska,
Talianska a Rumunska. V piatok o osemnástej sme začali detským
tréningom v našom dojo (miestnosť na cvičenie karate), ktorého
sa zúčastnilo dvadsaťsedem detí hlavne z Trenčianskych Stankoviec. Mladým karatistom sa tréning veľmi páčil a boli od senseia
viackrát pochválení, čo je naša dobrá vizitka. O dvadsiatej sme
sa presunuli hore do telocvične, kde sme pokračovali tréningom
čiernych pásov. V sobotu sme začali trénovať o deviatej v Trenčíne na Ostrove, vo veľkej badmintonovej hale M - sport, kde až do
pätnástej cvičili všetky technické stupne a kde bola v reštaurácii od
devätnástej aj sayonara party (rozlúčkový večierok). V nedeľu od
deviatej sme v telocvični v ZŠ v Trenčianskych Stankovciach po-

kračovali tréningom čiernych a hnedých pásov, no a o jedenástej
zostali cvičiť len držitelia druhého danu a vyššie. O trinástej začali
v našom dojo skúšky na dan, zúčastnili sa dvaja naši cvičenci a
jeden Poliak. Všetci úspešne absolvovali a nám pribudli dva druhé
dany, čo je znakom výbornej úrovne nášho cvičenia. V pondelok
sme boli so senseiom Nakamurom na obede v Kúrii Beckov, kde
sa mu veľmi páčilo. Odtiaľ sme išli zregenerovať asi na hodinovú
procedúru do kúpeľného domu Irma v Piešťanoch. Sensei Nakamura bol očarený krásnym prostredím, ochotnými ľuďmi a dobrým
jedlom. Dokonca by k nám chcel prísť s celou rodinou na dovolenku. Za toto všetko sa nám chcel nejako revanšovať - navrhol nám
individuálny tréning, v príprave na skúšky to najlepšie, čo sme od
neho mohli dostať. Ponuku sme radi prijali a boli sme si zacvičiť v
našom dojo.
Ešte v nás doznievajú emócie z práve skončeného gasshuku a
už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia, na gasshuku v Ríme a na
tréningy v dojo senseja Nakamuru v Kanade, kde sa chystáme ísť.
September 2016 sa nesie v znamení desiateho výročia cvičenia
karate v Trenčianskych Stankovciach, a tak sme pozvali na štvrté
Laugaricio Gasshuku sensea Paula Nolana 7. dan z Liverpoolu.
Už teraz sa veľmi tešíme. Karol Krejčí, Foto: Robert Kozakovič

KARATE CHALLENGE DAY
Celý internetový svet obletela správa, že 25. októbra 2015 sa
bude cvičiť sto Okinawských kata (Okinawa - Japonský ostrov,
kde vzniklo karate, kata - súborné cvičenie). Rozhodli sme sa
aj my pridať k tejto výzve a o sedemnástej sme začali cvičiť v telocvični základnej školy prvú kata. Všetci štrnásti sme každý
v priebehu dve a pol hodiny odcvičili sto Okinawských kata. Bola to
pre nás celkom nová výzva a aj nová skúsenosť, z ktorej môžeme
čerpať poznatky do ďalších tréningov.
Karol Krejčí

LUK O ST R E L C I B IL AN C U J Ú
Aj vy ste si všimli, že keď vykonávate činnosť, ktorá vás baví, čas
plynie akosi rýchlejšie? Zdá sa nám, akoby sme len nedávno vítali
nový rok 2015, a už je tu jeho záver a s ním aj obdobie bilancovania.
Lukostrelci z Trenčianskych Stankoviec počas roka 2015 nespali
na vavrínoch. Pravidelne trénovali, pretekali a prinášali cenné kovy.
O ich úspechoch sme vás informovali pribežne počas celého roka.
Pri zakladaní lukostreleckého oddielu
sme si stanovili
niekoľko cieľov.
Prvým
bolo
získanie nových
členov z radov
detí našej obce.
Tento cieľ sa
nám
podarilo
naplniť pomerne
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rýchlo vďaka lukostreleckému krúžku, ktorý pracuje pri ZŠ Jána
Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Druhým bola aktívna účasť
detí na pretekoch. Tento cieľ sme taktiež splnili, dokonca s bonusom,
ktorým sú získané víťazstvá a medailové umiestnenia na najvyšších
súťažiach. A treťou métou, ktorú sa nám v tomto roku podarilo
dosiahnuť, a to dokonca dvakrát, je zorganizovanie vlastných
pretekov (4.7.2015 a 7.11.2015 v Mníchovej Lehote). Usporiadať
preteky na profesionálnej úrovni v amatérskych podmienkach je
snom každého oddielu. My sme si tento sen splnili vďaka obetavej,
nezištnej pomoci členov TJ Sokol Trenčianske Stankovce a rodičov
malých lukostrelcov p. Pavla Bogára, Mgr. Zuzky Bogárovej, p.
Františka Liptáka, p. Martina Žišku, Mgr. Róberta Polhorského,
Ing. Vierky Blážovej, p. Dušana Dutka, podpore a ústretovosti
riaditeľky ZŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach Mgr.
Dariny Sýkorovej a predstaviteľov obcí Trenčianske Stankovce
JUDr. Martina Markecha a Mníchova Lehota Mgr. Jozefa Kováča
a štedrých sponzorov. Naša veľká vďaka v neposlednom rade patrí
aj mamičkám a starým mamám našich športových nádejí, ktoré na
každé preteky napiekli chutné koláčiky.
M. Ch.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.10.2015 do 15.12.2015
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Martin Kadák
č. 735
Olivia Emilia Bennett
č. 138
Nina Ďubašíková
č. 732
Adam Tuček
č. 378
Patrik Pevný
č. 426
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Martin Janíček a Ing. Zuzana Tanáčová
Juraj Kubiš a Beata Hulinková
Juraj Mrákava a Monika Csalavová
Ing. Radoslav Vašica
a Mária Čižmarovičová
Peter Majoroš a Ing. Petra Zlatovská
Blahoželáme a želáme veľa šťastia
a lásky v spoločnom živote!
PRISŤAHOVALI SA
Mgr. Lucia Pisklová
Michal Poruban
Ing. Štefan Dolník
Ing. Monika Kobzová
Peter Štefánek
Jana Burdejová
Marcel Ďurech
MVDr. Alena Hlavatá
+ deti Jakub a Matúš
Tomáš Fraňo
ODSŤAHOVALI SA
Daniela Chudá + deti Marek a Thobias
Anna Malychová
Jana Mareková
Ing. Petra Majoroš
Viktória Balajová
Veronika Jančová
Monika Marcinátová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Vladislav Balaj
vo veku 65 rokov
Mária Hacková
vo veku 80 rokov
Emília Tanáčová
vo veku 83 rokov
Agnesa Dohňanská vo veku 90 rokov
Viktor Kandel
vo veku 81 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!
JUBILANTI
od 01.10.2015 do 31.12.2015
Nad 90 rokov
Pavol Jurík – 94 rokov
Štefan Zahumenský – 92 rokov
Anna Pevná – 92 rokov
85 rokov
Katarína Maňová
Anna Lendacká
80 rokov
Anna Mojžišová
Anna Betáková
75 rokov
Ján Jančo
Dušan Kulich
Bernardína Gažiová
František Oravec
Štefan Straka
Eva Hudeková
70 rokov
Oľga Bučková
Eva Kubáňová
Vlasta Tomíková
Ján Králik
Slavomír Biesik
Štefánia Mojžišová
Anton Tomík
65 rokov
Miroslav Vacula
Pavol Sedláček

Jaromír Hvožďara
Vladimír Jančo
Gizela Beňovičová
Marianna Szikhartová
Zuzana Jančová
Mária Kurtišová
Marián Chudý
Ing. Jozef Sýkora
60 rokov
Ján Snopek
Milan Proﬁeta
JUDr. Rastislav Vranka
Mária Staníková
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Zlatý sobáš
– 50 rokov spoločného života
dňa 6. novembra 2015
dva manželské páry
Pavol a Anna Ľahkých
Vladimír a Helena Sedláčkových
Strieborný sobáš
– 25 rokov spoločného života
Jozef a Mária Rapanových
Jaroslav a Jarmila Pavlechových
Dušan a Edita Haškových
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme
a želáme do ďalších rokov života
predovšetkým pevné zdravie, šťastie
a rodinnú pohodu!
ŠTATISTIKA k 15.12.2015
Počet obyvateľov spolu ................ 3.228
- z toho MUŽI
1.582
- z toho ŽENY
1.646
D. Z.

ˇ I E ME A VARÍME NA V I A NO CE
PEC
Slnečnicové tyčinky
Cesto:
350 g hl. múky, 80 g pr. cukru, 1 vajce, 1 žĺtok,
150 g masla (Hera), trocha citrónovej kôry
Vypracujeme cesto, rozvaľkáme ho na papieri na pečenie na veľkosť plechu, preložíme
na plech (30 x 40 cm), popicháme a dáme zapiecť na 5 min.
Plnka (krustička):
300 g slnečnicových semienok (alebo 100 g sekaných orechov a 200 g semienok)
2 PL medu
130 g hnedého kr. cukru
120 g masla (Hera)
Semienka (orechy), med a cukor, dáme do
roztopeného masla a za stáleho miešania pražíme (karamelizujeme) – pozor, nespáliť! Horúce
rozotrieme na predpečené cesto. Dopečieme a
vlažné pokrájame na tyčinky. Jarmila Hašková

Šalátik z kuracieho pečeného (slepačieho vareného) mäsa
mäso z varenej sliepky príp. zvyšky pečeného kuraťa
cibuľa (pór)
kompót broskyne (ananás, marhule, jabĺčka, hrušky...)
mrkva z polievky
sterilizovaná kukurica (nemusí byť)
sójová omáčka
med
šťava z citróna
soľ, mleté korenie, trocha vegety
majolka, kyslá smotana
Ak Vám zvýši slepačie varené mäsko z polievky, príp. z pečeného kuriatka,
môžete si spraviť chutný šalátik: Cibuľu, príp. pór nakrájať na drobné kocky,
posypať soľou a trochou vegety, pridať citrónovú šťavu a med – všetko podľa
chuti, premiešame. Mäso pokrájame na kocky, pridáme k cibuli a dobre pokvapkáme sójovou omáčkou. Pridáme na kocky pokrájané broskyne a mrkvu, kukuricu a podľa chuti ešte posolíme, okorením, môžeme pridať aj chilli. Majolku
vymiešame s kyslou smotanou a nalejeme na šalát. Majolku môžeme vynechať – stačí len kyslá smotana. Dobre premiešame a necháme trocha odležať.
Prizdobíme pažítkou.
D.Z.
-
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