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Jar k nám zavítala teplotami, ktoré nás napĺňajú novou energiou.
Sviatky jari, Veľká noc je predo dvermi. Tento sviatok je spojený s viacerými
symbolmi. Je to čas očakávania vzkriesenia Ježiša Krista, tiež čas rozpuku prírody
a nového života.
Želám Vám, aby tento čas bol prežitý v radosti, spokojnosti a naplnený novou
silou a energiou, ktorá vydrží po celý rok.
S úctou
Ingg. Ev
Evaa Be
Beňo
ňovi
vičo
čová
vá,, st
star
aros
ostk
tkaa ob
obce
ce

˘
F AŠ IA N G Y , T UR I CE , V E LKÁ
N OC I D E ...
Posledná sobota fašiangového času sa niesla v znamení obecnej zabíjačky, spoločných stretnutí a oživenia dávnych
tradícií. Konzumáciu zabíjačkových dobrôt spestril fašiangový sprievod detí základnej školy, pridal sa súbor Rozvadžan
i občania a bolo veselo.
Pred polnocou sme sa “rozlúčili” s basou, o program sa postarali naši dôchodci. Popolcovou stredou začalo obdobie pôstu
a očakávania Veľkej noci.

V OBJATÍ RADOSTI

UKRIŽOVANÝ ŽIJE!

Keď nám niekto blízky odíde z našich radov, spoznávame
pocit prázdna, bolesti a smútku. Prichádzame na miesto
jeho posledného odpočinku s mnohými nevypovedanými
slovami a vôľou byť blízko toho, kto nám tak veľmi chýba. S
takýmito pocitmi prichádzajú vo veľkonočnú nedeľu k hrobu
Pána Ježiša ženy. Počujú však slová anjela, ktoré presahujú
všetko. Silné, naliehavé, aktuálne! Veľmi rada si pripomínam
tieto slová z Písma: Niet Ho tu, lebo vstal... Sú jasným a
deﬁnitívnym potvrdením Kristovho víťazstva nad smrťou. Sú
správou, že Kristus žije, že Jeho život je naším životom, že je
Víťaz nad smrťou. A že máme nádej! Skutočnú, reálnu nádej,
nie iba akési pociťovanie nádeje...
Rovnako naliehavo však znejú slová anjela, ktorý
hovorí ženám, aby o Kristovom zmŕtvychvstaní povedali
učeníkom. Aby šli rýchlo... Isteže, dnes je správa o Kristovom
zmŕtvychvstaní už rozšírená. No napriek tomu, sa akosi
neponáhľame svedčiť o Kristovi s radosťou a nadšením.
Blíži sa Veľká noc, ktorú osobne vnímam ako najdôležitejšie
kresťanské sviatky. A teším sa na to, že budeme sa môcť
nanovo povzbudiť precítením prítomnosti Pána Ježiša Krista,
ktorý má živý záujem o každého človeka, teda aj mňa osobne.
Jeho láska, víťazstvo neprichádza len ku vyvoleným, ale
prichádza zdarma ako ponuka pre všetkých bez rozdielu,
ktoré si medzi ľuďmi umelo vytvárame. Jeho dotyk lásky je pre
všetkých. Preto chcem vyzvať nás všetkých, aby sme sviatky
Veľkej noci prežili s radosťou a intenzitou vďačnosti voči Bohu
v Jeho láske.
Žijeme však vo veľmi zvláštnych súvislostiach sveta.
Ekonomické, politické, prírodné katastrofy nám nedajú
vydýchnuť. Mnohí z nás sú nezamestnaní a tí, ktorí pracujú,
sú v neustálom napätí, či dokážu uživiť seba, svoje rodiny.
Sme pod obrovským psychickým tlakom a priznajme si, ani
v našich zamestnaniach sa často necítime dobre, spokojne či
užitočne. A práve preto je dôležité rozdávať ľuďom duchovnú
nádej, duchovné uistenie, radosť. Deliť sa s nimi o dobré
slová, pozitívne informácie. Tešiť nimi a tíšiť utrápené duše. A
rovnako je dôležité prichádzať k Ježišovým nohám, prichádzať
k Nemu každý deň a znova a znova čerpať z Jeho milosti –
silu, zdravie, múdrosť. Prosiť o Jeho požehnanie a tešiť sa z
Jeho požehnania. A zároveň prosiť o požehnanie pre iných,
nielen pre seba!
Dnes som stretla po dlhom čase priateľku, ktorej sa iba
pred nedávnom narodilo dieťa. Dlho vytúžené, dlho čakané –
dievčatko. Tento malý zázrak ma opäť presvedčil o Božej láske
k človeku. O sile modlitby v rôznych životných okamihoch.
O tom, že Boh žehná našim životom. V maličkostiach i vo
veľkých veciach. Len sa pozrime lepšie aj v ťažkých chvíľach
na naše životy. Vždy máme dostatok sily, nádeje, aby sme
mohli kráčať, napredovať v Božej ochrane.
Želám nám všetkým, aby sme sviatky Veľkej noci – napriek
osamelosti, trápeniam, chorobám, stratám či osobných
prehrám, pocítili a prijali novú silu života – z rúk živého Krista,
ktorého objatie znamená pokoj a radosť na ceste životom.
Želám nám, aby sme si boli vedomí, že tento dar nám nik z
ľudí nemôže vziať.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická
farárka www.ecav-tnstankovce.sk

Počas Veľkej noci sa všetko zmenilo. Veľká
noc, to je Božia “ revolúcia“ – nový radikálny
začiatok Boha s človekom a so svetom.
Ukrižovaný žije! Toto posolstvo je neslýchané
a nemožno k nemu dospieť nijakými logickými
úvahami. Cestou logického myslenia sa k nemu
nedostaneme. A nijaké „prirodzené“ vysvetlenie
mu nemôže vziať jeho silu – napríklad, že
sklamaní učeníci podľahli kolektívnej psychóze.
Galilejskí rybári nemajú sklon k hysterickým
predstavám. Veľká noc sa nedá vymyslieť, ani
nepochádza od bezradných žien pri hrobe /
ktorým, ako sme počuli, aj tak ostatní neverili/,
ani od učeníkov, tým menej od kritického človeka,
akým bol Peter. Veľkú noc si nemohli vymyslieť
ľudia – a práve preto verím. Pretože je to také
neuveriteľné, verím: Credo quia absudum.
Už oddávna je Veľká noc hlavným termínom
na krst. To nie je náhoda. Viera je neodvoditeľná
ako veľkonočná skúsenosť. Osobná Veľká noc v
živote človeka sa nedá vytvoriť, sprostredkovať,
ani odovzdať. Keď sa niekto rozhorí, je to vždy
dar.
U prvých kresťanov bola táto skúsenosť veľmi
živá. Bolo u nich pravidlom krstiť dospelých. Keď
niekto mohol povedať: “Verím“, všetko sa zmenilo,
najmä v jeho vnútri. Pri tomto vyznaní tiekli
novo pokrsteným často slzy. Otváral sa vnútorný
prameň, do ich života začalo prúdiť svetlo.
Kto sa dal pokrstiť, radikálne sa rozhodol pre
nový začiatok, začal nový život. Jeho život stál
odvtedy na úplne inom základe. Bolo to vidieť na
starom obrade krstu, o ktorom hovorí sv. Pavol v
Liste k Rimanom. Človeka úplne ponorili do vody
na znamenie, že bol krstom naplno ponorený
do Kristovej smrti a spolu s ním pochovaný /
porov. Rim 6, 3-5/. Vynorenie z vody bolo potom
znamením, že sa človek narodil do nového života.
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Mgr. Viliam Chrastina
f.a. Veľké Bierovce
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Z ROKOVANIA OZ 24.2.2014
OZ schvaľuje:
– Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 2.12.2013.
– Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce
Trenčianske Stankovce.
– Investíciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti
obce Rozvadze.
OZ berie na vedomie:
– Rozpočtové opatrenie č. 6/2013.
– Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce za rok 2013.
– Správu
Ústrednej
inventarizačnej
komisie
o
inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12.2012
a Zápisnicu o zistení neupotrebiteľného majetku.
– Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
– Priebežnú
správu
o
výsledkoch
vykonaných
kontrol hlavným kontrolórom za obdobie 10 -12/ 2013.
– Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
OZ volí:
– za prísediaceho okresného súdu: Emíliu Holičkovú,
bytom Trenčianske Stankovce č. 827 a Mgr. Danielu
Jurčovú, bytom Trenčianske Stankovce č. 638.
OZ ruší:
– VZN č. 2/2006 o pravidlách spolunažívania, ktoré
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Trenč.
Stankovciach dňa 27. 6. 2006, uznesením č. 57/2006.
Iné:
– Rekonštrukcia ČOV – začiatok v 3/2014
– Osvetlenie pozemných komunikácií – žiadosť na
dostatočné osvetlenie komunikácií.
– Výzva urbáru Malé Stankovce – doriešiť pozemky
zosnulých členov, vysporiadať s obcou (Ing. Kudla zabezpečí
spoluprácu a písomnú informáciu).
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ROK 2014 SA NESIE V ZNAMENÍ INVESTÍCIÍ
TVK, a.s. je investorom veľkého projektu, ktorého
súčasťou je rekonštrukcia čističky odpadových vôd (ČOV)
v Trenčianskych Stankovciach a dobudovanie kanalizácie
v obci. Práce na ČOV už začali. Harmonogram prác na stavbe
kanalizácie v obci je stanovený so začiatkom v mesiaci júl.
Pred začatím prác obec zvolá stretnutie občanov so zástupcami investora stavby a dodávateľa, kde bude vytvorená
možnosť vzniesť požiadavky a pripomienky občanov a
zároveň budú podané bližšie informácie dodávateľom stavby.
Obec Trenčianske Stankovce sa na dobudovaní kanalizácie v
našej obci podieľa čiastkou 65 144,- €.
Obec plánuje v priebehu jarných mesiacov dokončiť práce
na okolí budovy zdravotného strediska.
Svoje žiada i budova spoločenského domu. Bude
zateplená druhá časť strechy spoločenského domu.
V mesiaci máj – jún je plánovaná rekonštrukcia miestnej
komunikácie v časti obce Sedličná a výstavba chodníka popri
ceste III/50719 je v štádiu prípravy stavebného povolenia.
Zub času sa prejavuje i na budove Požiarnej zbrojnice,
kde by sme mali pristúpiť k 1. etape a to vymeniť okná a
obnoviť vonkajší areál.
Obec začala s rekonštrukciou verejného osvetlenia.
V snahe porovnať náklady na odber elektrickej energie
bude vymenené osvetlenie v časti obce Rozvadze –
samostatný svetelný obvod. V roku 2013 bol nainštalovaný kamerový systém na budovách ZŠ a MŠ a začiatkom roka 2014 i na budove obecného úradu a pošty.
Deti sú naša budúcnosť. Chceme aj im prispieť k
zlepšeniu podmienok. V časti obce Sedličná - Park Jána
Lipského osadíme preliezačky a hojdačku pri ihrisku v časti
obce Veľké Stankovce.
Obecné zastupiteľstvo investičný zámer obce prehodnotí
koncom I. polroka 2014.
Verím, že sa nám spoločne podarí zhodnocovať kvalitu
života v našej obci.
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce
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OZ N AM
Vážení spoluobčania.
V zmysle zák.č. 130/2010 Z.z. o pohrebníctve, právo užívať hrobové
miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Prevádzkovateľ pohrebiska – u nás obec, prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto.
Preto Vás, ktorých sa týka tento oznam vyzývame, aby ste si prišli na
obecný úrad uzatvoriť nájomnú zmluvu za hrobové miesta na cintorínoch
v našej obci.
Nájomné zmluvy budeme vybavovať od 23. apríla 2014 a to v pracovných dňoch: streda od 9.oo do 17.oo hod. a v piatok od 9.oo do 13.oo
hod.
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NA PAMIATKU SVÁCKA
JÁNA HRUŠOVSKÉHO

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Dňa 28.12.2013 sa široká hasičská rodina a verejnosť rozlúčila s dlhoročným a zaslúžilým členom hasičského zboru sváčkom

Jánom Hrušovským, ktorý zomrel vo veku 90 rokov dňa
25.12.2013. Ján Hrušovský sa narodil 2.10.1923 vo Veľkých Stankovciach. Do DHZ v rodnej obci vstúpil v roku 1948. 30 rokov
pracoval ako veliteľ DHZ.
Veľmi rád pracoval s mládežou, pripravoval družstvá na požiarne súťaže: žiakov, dorast, ženy aj mužov. So svojimi zverencami dosiahol nemalé úspechy. V roku 1969 s družstvom žien získal
na celoslovenskej súťaži v Martine 1.miesto, zároveň sa družstvo
žien stalo absolútnym víťazom. V zimných mesiacoch režíroval
svojich zverencov na divadelných doskách. Vtedy členovia DHZ
odložili uniformy a nacvičovali divadelné hry. Pracoval ako hasič
z povolania na Okresnom útvare požiarnej ochrany v Trenčíne
od roku 1954 až do odchodu na starobný dôchodok v roku 1983,
z toho 29 rokov ako veliteľ zmeny. Bol nositeľom rôznych vyznamenaní vrátane najvyššieho čestného titulu Zaslúžilý člen DPO
SR. Dostal aj ocenenie prezidenta Slovenskej republiky za prácu
v požiarnej ochrane. V požiarnom športe viac rokov pôsobil ako
medzinárodný rozhodca. Bol skromný, pracovitý a pokorný a to
vyžadoval aj od svojich zverencov. Disciplína musela byť. Svojou
prácou prispel k rozvoju nášho hasičského zboru. Česť jeho pamiatke.
Členovia DHZ Trenčianske Stankovce

DAROVANIE KRVI
Cirkevný zbor ECAV Trenčianske Stankovce v spolupráci s
Národnou transfúznou stanicou Trenčín, ponúkol prvýkrát v piatok 28. marca 2014 v zborových priestoroch možnosť zapojiť sa
do darovania krvi. Túto akciu mohli podporiť a podporili ľudia bez
rozdielu vierovyznania. Všetci vieme, že tejto vzácnej tekutiny je
málo a mnoho ľudí ju potrebuje. Aj takýmto spôsobom sme chceli
vyjadriť rodinám z nášho cirkevného zboru ale aj iným, ktorí majú
svojich blízkych v nemocniciach a boli, respektíve čakajú na operačný zákrok, podporu v ich ťažkej situácií.
Na odbere sa spolu zúčastnilo 29 ľudí, čo bolo pekným prejavom záujmu o pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú. Po ňom sme sa
dohodli na ďalšom pokračovaní v darcovskej činnosti. Počas odberu prišla darcom milá návšteva - deti z miestnej materskej školy
(3. a 4. skupina), ktoré zaspievali pieseň a povedali aj niekoľko
milých básničiek pod vedením svojich pani učiteliek. Deti sa mohli
pozrieť ako sa vykonáva odber krvi. Veľkej obľube sa tešila sanitka, ktorú si mohli pozrieť a od pracovníkov NTS si vypočuli
mnoho zaujímavostí o krvi.

VZÁCNA OSLAVA 102. NARODENÍN
Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi! Tak je zapísané 4.
prikázanie, ktoré nám prichodí na myseľ, keď sme sa s bratom
dozorcom chystali na návštevu do domácnosti vzácnej oslávenkyne z CZ ECAV Trenčianske Stankovce našej sestry Anny Pevnej,

4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na túto akciu či už ako skúsení
darcovia alebo prvodarcovia, ako aj tým, ktorí ju organizačne pomohli zabezpečiť a tešíme sa, že v tomto projekte budeme pokračovať – najbližšie v septembri .☺
Jarmila Petrulová, zborová farárka
ktorá sa z milosti Božej dňa 29. marca 2014 dožila 102. narodenín
v zdraví a spokojnosti.
S bratom dozorcom sme našej milej sestre zablahoželali
a prežili požehnané chvíle spomínajúc na jej detstvo, mladosť,
ťažkú prácu, svoju rodinu, ako aj na pravidelné návštevy chrámu
Božieho v Trenčianskych Stankovciach. Je úžasné sledovať ako
si do podrobnosti pamätá rodinné väzby i väzby susedské, v obci.
Ešte stále rada, i keď pomenej, ide do záhradky, v ktorej rada
robí, veď od malička bola k tomu vedená. Pri rozhovore sme opäť
načerpali mnoho aj z histórie nášho zboru, veď naša sestra si do
podrobností pamätá 7 farárov z 13-tich, ktorí v cirkevnom zbore
Trenčianske Stankovce počas jeho 230. ročnej histórie pôsobili.
Jej pamäť siaha k farárovi Cyrilovi Bodickému, (ktorý prišiel do
tunajšieho cirkevného zboru v roku 1899).
Do ďalších rokov života prajeme Božie požehnanie, lebo v
Ňom je obsiahnuté všetko, čo človek potrebuje – láska, zdravie,
pevnosť vo viere, odpustenie, pokoj, radosť, áno v Ňom sú všetky
dobré dary, ktorých darcom je láskavý Hospodin.
S láskou za Váš život viery, lásky a nádeje
Jarmila Petrulová - zborová farárka a
Patrik Tomík - zborový dozorca
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AKTIVITY
OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo
Víťazi:
kategória 1A: Timotej Kadlec, 6.A – 64 bodov( pripravovala
Mgr. Petrová); v obvodovom kole v Trenčíne získal veľmi pekné 8.miesto
kategória 1B: Andrea Straková, 8.A – 46,5 boda (pripravovala
Mgr. Petrová)
EXPERT
20 žiakov 6. - 9. ročníka
sa zapojilo do 6. ročníka
tejto celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorá opäť
preverila vedomosti našich
žiakov. Tí si mohli vybrať
z týchto tém: Svetobežník,
Tajomstvá prírody, Spoločnosť kedysi a dnes, Bity,
bajty, technológie a Mozgolamy. Najlepšie výsledky
s umiestnením do 100 dosiahli Barbora Marcinechová z VIII.A,
ktorá v téme Svetobežník skončila na 95. Mieste, Samuel Dobiaš
z VIII.A v téme Spoločnosť kedysi a dnes na 85. mieste, Patrik
Stopka z VIII.B si vybral Bity, bajty a technológie a tiež úspešne
skončil na 85. mieste, Jakub Fabian z IX.B v téme Mozgolamy
skončil na 82. mieste. Súťaž organizovala Mgr. Bohušová.
VŠETKOVEDKO
Celoslovenská súťaž - najlepšie umiestnenie v rámci
Slovenska dosiahli z 3050
druhákov: Petra Eva Petrulová z 2.B – vynikajúce 5. miesto (pripravovala
Mgr. Ďuďáková); Adam
Pevný z 2.B získal výborné 14. miesto (pripravovala Mgr. Ďuďáková).
V kategórii tretiakov súťažilo 2822 žiakov a spomedzi nich na 24.
mieste skončila Grétka Bachorcová z III.A, pripravovala Mgr.
Trúnková.
Medzi 2707 štvrtákov sa veľmi dobre umiestnili: Timotej Ďurčo
zo IV.A na 47. mieste (pripravovala Mgr. Fábryová); Denis Pazdera zo 4.B obsadil 50. miesto (pripravovala Mgr. Mikušincová).
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
najúspešnejší žiaci pozvaní na obvodové kolo do Trenčína: Jakub
Fabian a Martin Šťastný z IX.B (pripravovala Mgr. Kalabová).
PYTAGORIÁDA
Najúspešnejší žiaci pozvaní na obvodové kolo do Trenčína:

Stankovský informátor ˇc. 1 - apríl 2014


SRþHW
WULHG


SRþHW
åLDNRY






FKODSFRY


GLHYþDW






9\PHãNDQpKRGLQ\

RVSUDYHGOQHQp


QHRVSU


3.roč.: Mojžišová Viktória (pripravovala Mgr. Trúnková);
4. roč.: Ďurčo, Timotej (pripravovala Mgr. Fábryová);
6. roč.: Sebastián Blaho (pripravovala Mgr. Kalabová);
7.roč. : Marko Grežďo( pripravovala Mgr. Kalabová);
8.roč.: Adam Fábry (pripravovala Mgr. Staníková).
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S ďalšími aktivitami sa
môžete
oboznámiť
na
našom webovom sídle www.
zs.trencianskestankovce.
sk.
ĎAKUJEME
Pánovi
Karolovi
Krejčímu,
ktorý
nám
pomohol
zrekonštruovať
priestory bývalého skladu
uhlia a vytvorili sme ďalšie priestory na cvičenie. Z rozpočtu školy
sme zrealizovali celkovú rekonštrukciu vstupných chodieb do
týchto priestorov. Dokončili sme rekonštrukciu šatní pre II. stupeň,
dievčenských hygienických zariadení na II. poschodí pri telocvični
a rekonštrukciu kabinetu chémie. Ďakujeme spoločnosti STACON
s.r.o., ktorá nám vyšla v ústrety a uskutočnila práce.
Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda svoju
náruč každému dopraje. Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky
a radosť z každého prežitého jarného dňa.
Mgr. Darina Sýkorová,
riaditeľka školy

5.

PLANETÁRIUM V NAŠEJ ŠKOLE
Dňa
24.marca
2014 sa v telocvični
našej školy uskutočnila veľmi zaujímavá
náučná aktivita. Pracovníci Hvezdárne v
Partizánskom
prišli
žiakom predstaviť inovatívny, jedinečný a
atraktívny didaktický
systém umožňujúci doplniť učivo prírodovedy a fyziky o nové informačné technológie.
Vybrané kolektívy tried z 1. a 2.stupňa navštívili v telocvični
školy PLANETÁRIUM. Išlo o prenosnú projekčnú kupolu nafúknutú vzduchom z ventilátora. V astrologickom simulátore žiaci
sedeli po obvode, počúvali lektora, pozorovali reálne vizualizovanú hviezdnu oblohu, východy a západy Slnka, Mesiaca, pohyby
planét či súhvezdia z rôznych miest na Zemi i v Galaxii. Pútavé
rozprávanie, simulácie reálnych pohybov hviezdnej oblohy systémom ,,Fish Eye“ (rybie oko), zaujalo mladších i starších žiakov.
Žiaci si prehĺbili svoje doterajšie poznatky z vesmírnej tematiky,
získali nové informácie. Väčšina žiakov takúto formu vyučovania
absolvovala prvýkrát.
Z reakcií žiakov bolo zrejmé, že boli spokojní, dozvedeli sa
veľa nového, videli mnoho zaujímavého a poučného.
Za aktivitu veľmi pekne ďakujeme pani Mikulášovej Ľubici
a pani Juríčkovej, ktoré nám ju sprostredkovala.
Mgr. Ľuba Balajová,
zástupkyňa riaditeľky školy
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Tak, ako po minulé roky, aj tento školský rok sa žiaci našej
školy pripravovali na biblickú olympiádu, ktorej témou pre tento
rok boli 3 knihy Svätého písma: Evanjelium podľa Jána, Kniha
Exodus a Kniha proroka Jonáša. Po triednych kolách a školskom
kole sa traja žiaci- Barborka Marcinechová, Kristínka Svatíková
a Marek Sedláček z 8.A triedy zúčastnili diecézneho kola v
Trenčíne, kde sa umiestnili na 6. mieste.
Lucia Sedláčková

NOC S ANDERSENOM
V piatok 4.apríla 2014 privítala v podvečer naša knižnica viac
ako 80 detí prvého až piateho ročníka v rámci medzinárodného
podujatia Noc s Andersenom. Jeho cieľom je predovšetkým viesť
detského čitateľa k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti, láske ku
knihe. A tak atmosféru večera navodil bývalý žiak našej školy
Robert Lahký husľovou skladbou , prekvapenie prišlo v podobe
samotného slávneho spisovateľa H. CH. Andersena, člena
divadelného súboru Pavla Múdreho, deťom čítala zo svojej knihy
TriD z 3. D spisovateľka Lenka Gahérová a členka domáceho
divadelného súboru Lenka Ďurišová prečítala rozprávku H.
CH. Andersena Dievčatko so zápalkami. Slovom k čítaniu deti
motivovala starostka obce Ing. Eva Beňovičová, ktorá s radosťou
celé podujatie podporila. Deti si zasúťažili, tvorili, zahrali sa na
detektívov, prešli sa podvečernou obcou ako malí pátrači po
histórii obce. A o podujatí sme informovali aj v improvizovanom
miestnom vysielaní rádia ANDERSEN.
Pretože do projektu sa zapojila aj škola, úžasnou pomocou
bola prítomnosť v knižnici a podiel na celom programe zo
strany pedagógov. Poďakovanie patrí riad. školy D. Sýkorovej,
koordinátorke podujatia na škole L. Ďuďákovej, ďalej učiteľkám
M. Obdržalovej, L. Pazderovej, M. Svatíkovej, T. Kadákovej, M.
Svatíkovej, ale aj I. Bučkovej, J. Humenníkovej i Z. Bočákovej, ako
aj dvom zanieteným čitateľkám - mamičkám, Janke Bachorcovej

6.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Dňa 11.2.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z triednych kôl postúpilo do
školského kola 34 žiakov.
Víťazi:
1. kategória (1. - 3. ročník)
Poézia: 1. Michaela Thurská
3. A
2. kategória (4. - 6.ročník)
Poézia: 1. Alexandra Behranová
6.B
Próza: 1. David Vlk
5.B
3. kategória (7. - 9.ročník)
Poézia: 1. neudelené
Próza: 1. Barbora Marcinechová
8.A
Víťazi školského kola postúpili do Obvodového kola, ktoré sa konalo 7.3.2014 v Trenčíne (ODA).Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenie aj v tomto kole.
Vo svojich kategóriách skončili nasledovne:
Michaela Thurská na 1.mieste
Alexandra Behranová na 2.mieste
Barbora Marcinechová na 1.mieste
Všetky 3 žiačky postúpili do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v
apríli v Melčiciach.
Mgr. Daniela Staníková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Dňa 5. februára 2014 sa v priestoroch našej školy uskutočnil
zápis predškolákov do 1. ročníka. Absolvovalo ho 40 detí, z ktorých 4
rodičia požiadali o odklad školskej dochádzky.
Takmer všetky deti preukázali zručnosti, ktoré im umožnia
úspešný vstup do 1. ročníka. Najväčším problémom však zostávajú
rôzne rečové vady,
či nesprávne držanie
ceruzky. V e r í m e ,
že
s
pomocou
logopéda a aktívnej
spolupráce rodičov
sa podarí i tieto
ťažkosti odstrániť.

Tešíme sa na
Vás v septembri.
LĎ
a Alenke Klabníkovej, ktoré sa venovali najmenším.
V sobotu ráno, po noci strávenej v škole odchádzali
naraňajkované a spokojné deti s medailou na hrudi, pamätným
listom či záložkou do knihy, hračkou a hlavne s prísľubom, že o
rok sa stretneme v noci zas.
Mojím úprimným želaním je, aby si deti knihy zamilovali,
hľadali v nich zdroj inšpirácie k múdrosti, vzdelávaniu i potešeniu.
Chcem veriť, že aj ďalšie aktivity knižnice oslovia deti, rodičov či
ostatnú verejnosť.
Ľubica Mikulášová
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GASSUHUKU V RÍME
Vo štvrtok večer
13. februára sme sa
vydali autom na cestu
dlhú 1350 km do Ríma,
kde sme sa cez víkend
15. – 16. februára 2014
zúčastnili talianskeho
gasshuku /seminár karate/ so senseom /učiteľom/ Sydneym Lijenhorstom, šéf inštruktorom Holandska. V piatok ráno sme dorazili
do cieľa našej cesty, ubytovali sme sa, a keďže sme boli pozvaní
večer na tréning do dojo /miesto pre tréning karate/ nášho kamaráta senseia Robeta Ugoliniho neďaleko Vatikánu, stihli sme navštíviť zopár pamiatok. Tréning bol krátky, ale intenzívny a naučili
sme sa nové cvičenia, ktoré sme začali praktikovať aj v našom
dojo. Po večeri plnej talianskych špecialít sme sa rozhodli na-

BRA T I SLAVS K É G A S S H U K U
Z O SENSEJO M N AK AM U R O M
Od piatku večera 29. novembra do nedele poobedia 2.
decembra sa v športovej hale Mladosť konal ďalší zo série
medzinárodných seminárov Tradičného Okinawského Goju Ryu
Karate Do. Pod vedením hlavného šéf inštruktora IOGKF
senseja Tetsuji Nakamuru 7. Dan sme intenzívne trénovali za
účasti 100 účastníkov z desiatich štátov. V nedeľu navečer sme
si odviezli senseja do Trenčína a v pondelok doobeda sme s
ním navštívili hrad. Poobede sme privítali senseja Nakamuru v
Trenčianskych Stankovciach, kde sa za asistencie pani starostky
Ing. Beňovičovéj a pani riaditeľky Mgr. Sýkorovej ako krstný otec
ujal zodpovednej úlohy slávnostného prestrihnutia pásky nášho
nového Dojo Tetsuji, ktoré sme si vybudovali v suteréne základnej
školy z bývalého skladu uhlia. Súčasťou ceremoniálu boli krátke
prihovoríy hostí a ukážky detského tréningu, ktoré doplnili aj naši
pokročilejší cvičenci. Diplom za udelenie 1. Danu si z rúk senseja
Nakamuru osobne prevzal náš prvý odchovanec majstrovského
stupňa Branislav Moško. Po skončení ceremoniálu sme si počas

ˇ O D O K Á ŽE K NIH A
C
S príchodom jari, prebúdzajúcim sa životom ožívajú aj knižnice. Marec - mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc sú
úžasnou príležitosťou. Získavame nových čitateľov, odpúšťame
pokuty, ale predovšetkým motivujeme čitateľov. Aby bolo čítanie
nielen „in“, ale aby si hlavne detskí čitatelia uvedomovali dôležitosť
čítania, aké poklady knihy ukrývajú a čomu nás môžu naučiť.
V našej knižnici sa uskutočnil Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, informatívne hodiny, dramatizované čítanie i tematicky
zamerané besedy. Som presvedčená, že deti milujú spoločné návštevy knižnice a neskôr budú pravidelne, tak ako my, dospeláci
navštevovať čarovné zákutia knižných regálov. A že aj ďalšie podujatia, ktoré pripravuje knižnica zvýšia záujem o knihy, že naše
deti nedajú prednosť počítačovým hrám a virtuálnym zábavkám.
Naša knižnica využíva možnosť medziknižničnej výpožičnej
služby. Predovšetkým prostredníctvom Knižnice M. Rešetku v
Trenčíne, ktorá nám vyšla už viackrát v ústrety. Takto zabezpečujeme krásnu literatúru a odborné knihy, ktoré v knižnici my nemáme.
INFORMÁCIA O NOVÝCH KNIHÁCH, ktoré pribudli do knižnice:
PRE DOSPELÝCH – J. Banáš: KÓD 1; M. E. Matkin: ÚPLNE
NAJVIAC; J. Pronská: KLIATBA; D. Silva: ANGLIČANKA; A. Krištofíková: ŽIVOT (NIE) JE ROMÁN; Š. Opremčáková: ŽIDOVSKÁ
KRV; T. Čuperková: JEDEN A POL ŽENY; J. Nesbo: POLÍCIA;
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vštíviť ešte večerné
Námestie svätého
Petra. Unavení, ale
spokojní sme sa uložili do postelí, aby
sme nabrali nové
sily na gasshuku,
ktoré bolo hlavnou
náplňou našej cesty.
Sensei naplnil naše
očakávania a výberom cvičení nám prezentoval ako správne trénovať cvičenia, na
ktoré bolo gasshuku zamerané. Zostali sme trochu zaskočení,
keď sa naši talianski kamaráti predbiehali, kto s nami bude cvičiť
vo dvojici. Cvičenia boli pre nás veľmi motivačné a učíme ich aj
našich cvičencov. Po skončení sme sa rozlúčili a vydali sme sa
na cestu domov. Bola dosť dramatická, lebo nám v noci cez celé
Alpy husto snežilo, ale prišli sme šťastlivo domov a už teraz sa
tešíme na ďalšie gasshuku v poľskej Bydgoszczi. Karol Krejčí
skoro trojhodinového tréningu vedeného sensejom pokrstili nové
dojo vlastným potom. Unavení ale šťastní sme sa rozchádzali plní
zážitkov z tohto predlženého víkendu. Na záver by som chcel
ešte raz poďakovať všetkým zainteresovaným a popriať im, aby
im dlho a dobre slúžil tento stánok určený na rozvoj fyzického aj
psychického rozvoja ich osobností.
Karol Krejčí

J. Probstová: DOHODNUTÉ MANŽELSTVO a MANŽELSKÁ
PASCA; J. Featherová: HRIEŠNY MANŽEL; K. Gillerová: AK MI
UVERÍŠ; A. Christie: VRAŽDA NA ZÁMKU STYLES; N. Roberts:
ČIERNA RUŽA a ČERVENÁ ĽALIA (záverečná časť trilógie Záhrada); D. Dán BÁSNIK, P. Tóth: BEŽEC, ....a iné.
PRE DETI A MLÁDEŽ – O. Brož: ALÍK A JAZVEC; R. Karminská: ODVÁŽNÍ KAMARÁTI; E. Rúčková: LÁSKA NA DVOCH
KOLESÁCH; Z. Šulajová: DŽÍNSOVÝ DENNÍK LUKÁŠOVYMI
OČAMI; ...aj ďalšie, ktoré nám venovali čitatelia, napr. O. Březina:
Sedem labiek - Stretnutie s veľrybou; St. Smith: Detektívom za päť
minút; Cesta za hlboles....aj inojazyčnú detskú literatúru.
INÉ – D. Summerville: II.SVETOVÁ VOJNA; SPEVNÍK ĽUDOVÝCH PIESNÍ.
JEDNU KNIHU ROČNE – táto akcia stále platí, uvítame zakúpenie knihy, alebo podarovanie. Treba sa však vopred poradiť s
pracovníčkou knižnice. VEĽKÉ ĎAKUJEM!
K dispozícii je aj Antikvariát, získať môžete knihu za symbolických
O,2 či O,5 €.
Takže čo dokáže kniha? Ovplyvní našu osobnosť, získavame
vedomosti, podnecuje k tvorivému mysleniu, motivuje nás k dôležitým rozhodnutiam v živote, poskytuje zmysluplný oddych.
Teším sa na návštevu všetkých čitateľov
vaša Ľubica MIKULÁŠOVÁ

7.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2013 do 31.03.2014
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Soňa Letková
č. 177
Thobias Chudý
č. 201
– prvé dieťa, narodené v r. 2014
Terezka Zahumenská
č. 129
Tobias Adamčík
č. 584
Radoslav Jančo
č. 683
Teo Szikhart
č. 731
Natália Tóthová
č. 129
Sara Balážová
č. 119
Jakub Hudec
č. 794
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Milan Antalík a Barbora Víteková
Viliam Mikolášek a Iveta Sládková
Ing. Dušan Bloudek a Ing. Petra Kobzáková
Blahoželáme a želáme veľa šťastia a lásky!
PRISŤAHOVALI SA
Tibor Hrušovský
Pavol Murárik
Zuzana Mojžišová + deti Alexander
a Adrián
Ing. Juraj Pohorelec
Ing. Ján Šťastný
Ľubica Šťastná + deti Martin, Petra
a Jakub
Bc. Danica Strušková + dcéra Ida
Richard Fabricius a Bc. Andrea Fabriciusová
ODSŤAHOVALI SA
Zuzana Frimmel
Miroslav Kožárik
Michaela Kožáriková + syn Denis Jordan
Igor Bachorec
Ján Hudec
Emília Petrášová
Katarína Petrášová
Miroslav Šadlák
José Antonio Vega Ali
Ján Svrbík
MUDr. Viera Svrbíková
Ing. Radovan Svrbík
Diana Svrbíková
Patrícia Minaroviechová
Martina Dobiašová
Radoslav Ďurčo
Adriana Ďurčová + deti Michaela, Timotej
a Hana
Ing. Adrián Hajdú
Ing. Katarína Hajdúová + deti Maroš
a Peter
Andrej Husár
Stanislav Nagy, st.
Bc. Jarmila Nagyová
Stanislav Nagy, ml.
Anton Mojžiš
Mária Mojžišová
Ing. Juraj Szikhart, ml.
Ľudovít Jurkovič
Lenka Jurkovičová + deti Adela a Filip
Martin Rozvadský

NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Milada Šišovská
vo veku 88 rokov
Ján Hrušovský
vo veku 90 rokov
Adam Berko
vo veku 88 rokov
Emília Marcinechová
vo veku 70 rokov
Michal Tehlár
vo veku 88 rokov
Mgr. Mária Bebjaková vo veku 60 rokov
Dušan Mišech
vo veku 60 rokov
Alžbeta Chudá
vo veku 76 rokov
Jaroslav Mahrík
vo veku 66 rokov
Miloš Zajac
vo veku 56 rokov
Česť ich pamiatke,
nech odpočívajú v pokoji!
JUBILANTI
od 01.01.2014 do 15.04.2014
Alžbeta Križanová - 95 rokov
Kristína Jašová - 92 rokov
Mária Hrušovská - 91 rokov
90 rokov
Anna Hrušovská
Oľga Cibulíková
85 rokov
Magdaléna Dohálová
80 rokov
Božena Hašková
Emília Ďurišová
Viktor Kandel
Terézia Gabrišová
Pavla Pevná
Růžena Randiszová
75 rokov
Emília Jančová
Emília Pavlechová
Vojtech Žiaček
Jozefa Štroserová
Jozef Jančo
Jozef Mojžiš
70 rokov
Emília Petrová
Antónia Bočáková
Jozef Mano
Pavol Vachánek
Anna Jančová
JUDr. Jozef Lipták
Anna Janušková
Dušan Machunka

65 rokov
Daniela Hrušovská
František Bouchner
Milan Ďuriš
Ľudmila Porubská
Ján Husár
Vladimír Ondriška
Jozef Kurtiš
Mgr. Anna Čuláková
Jarmila Husárová
Ing. Mária Lauková
Helena Hladká
60 rokov
Zdenka Hrušovská
Rudolf Bucha
Želmíra Proﬁetová
Rudolf Garec
Marián Ďuriš
Milan Minárik
Štefan Minaroviech
Emília Holičková
Ing. Ján Ľahký
Vlasta Siváková
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!
ŠTATISTIKA
V roku 2013 sa do našej obce
prisťahovalo 59 občanov
a odsťahovalo sa 56.
Narodilo sa 51 detičiek (v roku 2012 len 29)
- najviac v júli 9 a v auguste 8
- zomrelo 25 našich spoluobčanov.
Saldo + 29.
K 31.12.2013 bol počet obyvateľov našej
obce 3.172
z toho mužov 1.556
a žien 1.616.
Stav obyvateľstva k 31.03.2014
Počet obyvateľov ............... 3 157
- z toho muži .... 1 548
- z toho ženy .... 1 609
- narodilo sa ....
8
- zomrelo ....
6
- prisťahovalo sa .... 13
- odsťahovalo sa .... 33
Vypracovala: D. Zemánková

NEPEČENÁ TORTIČKA (REZ)
1,5 balíka piškót (okrúhle alebo dlhé), 4 kyslé smotany (16%), 4 bal. vanilkového cukru,
2 PL kryštálového cukru, 1 Olé puding Dr. Oetker čokoládový (+ 200 ml mlieka),
1 konzerva jahôd (ak nemáme čerstvé) alebo iné mäkké ovocie podľa chuti,
1 želatína prášková, silná káva (zalievaná) – množstvo podľa chuti
Postup:
- na dno formy dať piškóty, poliať jemne kávou, zaliať polovicou smotany, zmiešanej
s vanilkovým a kryštálovým cukrom
- znova piškóty, poliať kávou a na to čokoládový puding Olé, pripravený podľa návodu
- opakujeme piškóty, poliať kávou a druhou polovicou smotany
- na to jahody (banány, príp. iné ovocie...)
- na vrch želatínu podľa návodu, ochutenú sirupom.
Dať stuhnúť a potom len...dobrú chuť :)
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