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Nie je to klam, ani žiadne čary
opäť sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom.
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti.

Vážení spoluobčania!
Máte pred sebou prvé tohtoročné číslo našich
obecných novín. Máme nového vydavateľa a inovovaný
vzhľad. Dúfame, že sa Vám zmenený Stankovský informátor
bude páčiť a že Vás informácie v ňom zaujmú.
Želáme Vám všetkým krásne prežitie Veľkonočných
sviatkov vo Vašich rodinách i v obecnom spoločenstve.
Redakčná rada

7. STANKOVSKÁ ZABÍJAČKA

V

sobotu 25. februára
2017 zavládol v areáli
obecného úradu už od
skorého rána čulý pracovný
ruch. Zakúrilo sa pod kotlami
a vzduchom sa zakrátko niesli
vône pripravovaných zabíjačkových špecialít. Obec usporiadala už 7. ročník obecnej
zabíjačky spojenej s „Fašángovým veselím“. Program dňa
bol pestrý. Dopoludnia vyhrávala Garážanka, od areálu ZŠ
prišiel fašiangový sprievod
detí, masiek a členov FS Rozvadžan, predávali a ochutnávali sa zabíjačkové špeciality,

pred Spoločenským domom
vystupovala skupina Heligonica – heligónkári známi z TV
Šláger, večer sa v Spoločenskom dome konala „Fašángová“ zábava spojená s pochovávaním basy.
Ako tradične najväčší
úspech mal predaj zabíjačkových špecialít. Ľudia sa na ne

stavali do radu už od pol jedenástej, aj keď predaj mal začať
až o hodinu. Bohužiaľ, keď sa
špeciality krátko pred 14.hodinou vypredali, v areáli už
skoro nikto nezostal, aj keď
program pred Spoločenským
domom pokračoval. Všetkých
organizátorov tešilo, že špeciality sa minuli, ale ešte väčšiu radosť by mali, keby sa naplnil hlavný cieľ podujatia –
vychutnanie si špecialít a spoločných rozhovorov so spoluobčanmi pri sledovaní kultúrneho programu priamo
v areáli podujatia až do neskorého popoludnia.
Sobotné počasie 25. 2. sa
vydarilo, špeciality tiež, účasť
občanov bola početná, preto
podujatie môžeme hodnotiť
ako úspešné. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o jeho úspech

akýmkoľvek spôsobom pričinili. Budeme sa spoločne tešiť
na ďalší ročník.
Oľga Šmatláková
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Zo zasadnutia OZ dňa 23.01.2017
OZ schvaľuje
* Kontrolu plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 12. 12. 2016.
OZ berie na vedomie
* Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

OZ volí
* do funkcie hlavného kontrolóra Obce Trenčianske Stankovce
podľa § 18 ods. 1 zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov JUDr. Jozefa Liptáka od 01.03.2017.

DEŇ ZEME
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý každoročne pripadá na 22. apríla.

V

modernom poňatí ide
o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí
na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu
o možných riešeniach. Zámerom
týchto aktivít je, aby sa v jeden deň
spojil tlak širokého spektra organizácií a ľudí s odlišnými názormi,
rozličného pracovného zaradenia
a rôznych politických smerov, aby
ľudia dokázali spojiť svoje sily pri
riešení problémov životného prostredia.
Dnes vo svete mocnejú hlasy,
aby Dňom Zeme bol pre ľudstvo
každý deň. O propagáciu a šírenie
tejto myšlienky sa snažíme aj my
v našej obci. Každoročne je v mesiaci apríl vyhlásená výzva Vyčistime si Stankovce.
Vzhľadom na to, že obec chce
pokračovať v trende skrášľovania
verejných priestranstiev a životného prostredia, budú v termíne

od 1.4.2017 do 30.4.2017 vyhlásené dni jarného upratovania.
Veríme, že pochopíte náš spoločný záujem a účasťou prispejete
ku skrášleniu našej obce. Z tohto
dôvodu prosíme občanov,
firmy a spoločenské organizácie o zabezpečenie brigádnikov, aby
úseky v jednotlivých častiach obcí,
ktoré Vám boli pridelené v minulosti,
vyčistili v danom termíne.
Jedná sa o organizácie:
OŠK Trenčianske Stankovce, TJ
SOKOL Trenč. Stankovce, Tenisový
klub, Matica slovenská, Jednota
spotrebné družstvo, Miestna organizácia jednoty dôchodcov, Združenie urbárských a pasienkových spoločností, Dobrovoľný
hasičský zbor, Slovenský zväz
chovateľov, Základná škola

Jána Lipského s materskou školou Jána Lipského.
PAPIER a KARTÓNY
Súťaž v zbere papiera bude v dňoch
24. apríla do 28. apríla 2017.
Oznamujeme, že v areáli
Základnej školy Jána
Lipského je nepretržite celý rok pristavený kontajner na
papier ale aj kartóny, ktoré sem môžete priniesť každý
deň do 15.00 hod.
TETRAPAKY
Materská škola zbiera tetrapakové obaly každý deň počas pracovnej doby.
ELEKTRONIKA
Nepotrebné elektrospotrebiče
je treba vyložiť pred rodinné a bytové domy a pracovníci obce ich
dňa 27. apríla 2017 odvezú.

OBJEMOVÝ ODPAD
V dňoch 28. a 29. apríla 2017 t.
j. v piatok v čase od 8.00 do 17.00
hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00
hod. sme pre Vás pripravili zber objemového odpadu. Kontajnery
budú pristavené v areáli Základnej
školy, sem môžete priviesť starý nábytok, podlahoviny, umývadlá, WC
misy a iný objemový odpad. Je potrebné zapojiť sa do tejto akcie,
ktorá je zameraná na vyčistenia si
prostredia v ktorom žijeme a triedením odpadu, s cieľom zvýšenia ekologického povedomia nás všetkých.
Veríme, že ak si ľudia osvoja
zásady a princípy správania, ktoré
povedú k znižovaniu spotreby energie a zvyšovaniu vytriedených odpadov, alebo aj pozametaním
miestnej komunikácie, chodníka
pred rodinnými alebo bytovými domami Deň Zeme potom budeme
môcť oslavovať každý deň.
Z.T.

Seminár „Môj poslanec“ na Devíne
Už dávno som zástancom moderných informačných a komunikačných technológií.

K

eď mi prišla mi pozvánka na
celoslovenský seminár pre zástupcov samosprávy a odbornej verejnosti pod záštitou Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu a Digitálneho lídra SR, využil som túto príležitosť.
Programom tohto seminára
boli informačno-komunikačné technológie, e-Goverment a samospráva.
Na seminári, ktorý sa uskutočnil dňa
24.3. sa zúčastnili ľudia z celého Slovenska, zástupcovia obcí, miest
a krajov. Celým seminárom sa niesla
hlavná myšlienka využitia informačných technológií pri komunikácii
občan – poslanec – starosta / primátor. Seminár otvorila p. Martina Slabejová, generálna riaditeľka Sekcie

riadenia informatizácie a jasne poukázala, akým smerom sa bude uberať informatizácia na Slovensku.
Mohli sme sa rýchlo informovať
o ceste, ktorú nastolil Úrad pre investície a informatizáciu, akým smerom sa budú uberať ďalšie kroky Slovenska v informatizácii. Ďalšie prezentácie mali prihlásení zástupcovia
obcí, miest a Žilinského kraja, ktorí
ukázali ako oni vo svojom okolí pristúpili k moderným technológiám
a ako sa snažia o efektívnu komuni-

káciu. Na praktických ukážkach prezentovali možnosti elektronického
referenda v obci, možnosti pre občanov zapájať sa do chodu obce
a mesta otázkami, svojimi pripomienkami a podnetmi z pohodlia
svojho domova cez internet. Obyvatelia žijúci v obci, ktorá disponuje
potrebným vybavením, môžu nahlasovať svoje problémy, postrehy a návrhy.
Hlavným bodom programu
bolo vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu p. Ivana Štefanca.
Aj keď sa nám často zdá táto inštitúcia vzdialená, dotýka sa každého
z nás. Je zaujímavé čerpať informácie
o budúcnosti Európy, myšlienkach,
ktoré formujú a budú formovať našu
budúcnosť. Tak isto debata s poslan-

com Európskeho parlamentu bola
veľmi inšpiratívna. Zaujímavo poukázal, akým spôsobom on, zo svojej
vlastnej skúsenosti, pristupuje ku
komunikácii s občanmi a ako využíva informačné technológie.
V závere seminára bola zaujímavá diskusia o zastupiteľstvách, či
už obecných, mestských alebo krajských. Zúčastnili sa na nej poslanci,
starostovia, primátori a priniesla pohľad na obec, mesto a kraj z celého
Slovenska. Zdieľali svoje postrehy,
problémy, výzvy a možnosti. Každá
podobná diskusia rozšíri obzor zainteresovaných a dokáže aj pomáhať.
Verím, že podobnej akcie sa budem
môcť zúčastniť aj v budúcnosti.
Martin Poruban
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Ježiš žije!
Človek pozná a vie aj zadefinovať rozličné pocity. Napríklad
pocit zimy, tepla, smútku, radosti,
bolesti, pohody... Medzi nimi určite najpríjemnejší je pocit radosti.
Radovať sa dokážeme rozličnými
spôsobmi: tancom, spevom, úsmevom, žartovaním... Ktosi múdry
napísal: „Nič nie je krajšie, ako radosťou ožiarená tvár.“
Aj z evanjelia plynie radosť, ktorá
vystriedala smútok. Ako museli byť
ženy sklamané, keď našli prázdny
hrob. Lámali si hlavu, kde môže Pán
byť. Anjel ich však upokojil: „Neľakajte
sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý
bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet
ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale
choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley. Tam ho
uvidíte, ako vám povedal.“ Ženy mali
dôvod na radosť, lebo Ježiša toľkí odpísali, toľkí sa nad ním pohoršili. Ale
jeho verní pri ňom zotrvali a teraz boli
svedkami veľkého triumfu nad smrťou.
Ježiš vstal! Ježiš žije!
Jeho zmŕtvychvstanie malo obrovský význam, lebo ním dokázal pravdivosť svojho učenia. Židia ho viackrát
pokúšali, reptali proti nemu a chceli
dôkazy: „Aké znamenie nám ukážeš, že
môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal:
„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Vtedy ho vysmiali. Mysleli si,
že hovorí o jeruzalemskom chráme. On
však rozprával o svojom tele. Evanjelista dodáva, že keď vstal z mŕtvych,
apoštoli pochopili význam jeho slov.
Lebo Ježiš učil ako ten, čo má moc. Učil,
že slová, ktoré hovorí, nepochádzajú
od neho, ale od Otca, a preto keď vstal,
všetkým ukázal, že jeho Otcom je Boh
a on je jeho Synom.
Ježiš ďalej svojím zmŕtvychvstaním upevňuje našu nádej, že príde okamih, kedy aj my vstaneme z mŕtvych.
Pekne to potvrdzuje svätý Pavol v 2.
liste Korinťanom: „Veď vieme, že keď
sa tento stánok – náš pozemský dom
rozpadne, máme od Boha príbytok nie
rukou zhotovený, ale večný dom
v nebi.“ A sám Ježiš v Jánovom evanjeliu dodáva: „V dome môjho Otca je
mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo,
bol by som vám povedal, že vám idem
pripraviť miesto?“ Preto každý, kto tu
na zemi žije v milosti Božej a spolupracuje s Bohom, má nádej, že jeho
osobné zmŕtvychvstanie bude radostným stretnutím s osláveným Kristom.
Ježišovo zmŕtvychvstanie je napokon aj útechou v tých najsmutnej-

ších okamihoch nášho života, keď smrť
vyrve niekoho drahého spomedzi nás
alebo sa približuje k nám samým, aby
zhasla sviecu nášho života. Každý z nás
má pred smrťou strach. Preto je o nej
veľa legiend, rozprávok, poviedok, aby
si ju človek zľahčil a myslel na ňu skôr
s humorom. Ale nik jej neutečie, nik sa
jej nevyhne. Práve preto nám Ježišovo
víťazstvo nad smrťou prináša radosť
v našej ľudskej smrti. A hoci sa so
slzami v očiach lúčime s našimi najbližšími, Ježiš nám odkazuje, aby sme nesmútili, lebo on zomrel za všetkých
ľudí. A keď my raz budeme cítiť, že sa
blíži koniec nášho života, aj vtedy bude
Ježiš stáť pri nás a hovoriť nám: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije
a verí vo mňa, neumrie naveky.“
Povedzte, čím nás majú napĺňať
tieto slová ak nie úprimnou radosťou?
Tešme sa dnes spolu so ženami aj
s apoštolmi, že Pán nám svojím zmŕtvychvstaním dokázal, že jeho učenie je
pravdivé a my sa nemusíme báť smrti,
lebo prechodom cez ňu nás čaká slávne
vzkriesenie – večná radosť.
K opátovi svätému Ambrózovi
prišiel raz mladý muž a prosil ho, aby
mu dal rady do života. Ambróz mu povedal, že mu stačí iba jedna, ktorú keď
dodrží, bude šťastný. A povedal mu:
„Synu, kamkoľvek ideš, čokoľvek robíš,
pamätaj, že Boh je pri tebe a staneš sa
dokonalým.“ Mladík sa vracal domov
a divil sa, že ho pustovník tak ľahko
odbil a banoval, že kvôli jednej vete
meral tak dlhú cestu. Ako tak premýšľal, prebehol okolo neho jazdec na
koni a vypadol mu mešec peňazí. Mladík si pomyslel: „To je dobre, že tu nik
nie je, lebo si ho nechám a aspoň som
zbytočne nešiel.“ V tom mu však prišla
na um Ambrózova rada, a to ho zarazilo: „Boh je pri mne, on ma vidí, nesmiem to urobiť.“ Hneď začal za jazdcom kričať, aby sa vrátil a peniaze mu
odovzdal. Šiel ďalej a stretol mládencov, ktorí mali vypité. Kričali, viedli neslušné reči a volali ho do partie. Zapáčilo sa mu to, ale v tom si spomenul na
Ambróza: „Boh ťa vidí, je pri tebe!“
A zutekal od zlej spoločnosti.
Aj my si vždy myslime, že zmŕtvychvstalý Kristus je pri nás. On dokázal,
že nás miluje, veď kvôli nám prišiel na
svet, trpel, zomrel a zostáva stále
s nami. Práve tieto myšlienky nech nás
v tomto týždni napĺňajú radosťou.

Mgr. Viliam Chrastina,
správca farnosti

Nemám nikoho
„Pane, nemám nikoho“
– táto veta je bolestivým
konštatovaním
nielen
v strede jedného biblického
príbehu. Aj my ju počúvame, milí čitatelia, od
tých, ktorí sa cítia bezradní,
chorí, osamelí, nepovšimnutí. Možno je ukrytá aj
v našom vnútri... Vo vyjadrení: „Pane, nemám nikoho“- stojí za ním osamelosť, ktorú prináša aj choroba. Nemám človeka –
žiadnych priateľov, rodinu,
kolegov. Nikoho, kto by sa
o človeka zaujímal. Ako
keby tu ani nebol. To je
núdza, ktorá sa opakuje,
odohráva dodnes.
Osamelosť sa netýka len
chorých, starých, postihnutých. Osamelým sa človek
môže cítiť aj uprostred mnohých ľudí – v rozličných spoločenstvách - rodinné, pracovné
a žiaľ aj duchovné nevynímajúc. Osamelý je aj ten, kto je neustále pod tlakom, lebo vie:
Keď dám najavo svoje hranice
- začnú sa mi vysmievať. Ak
ukážem svoje ťažkosti, budem
v očiach druhých slabý. Ak ukážem na pracovisku, že v niečom potrebujem pomoc, skončím. Nech sa človek akokoľvek
snaží a namáha, dozvedá sa:
„Tu nie si vítaný. Nechceme, nepotrebujeme ťa.“
Osamelosť sa neobmedzuje iba na ľudí v pokročilom
veku. Zasahuje mnohých mladých. Napriek otvoreným kontaktom s celým svetom, internetovým sociálnym sieťam, do
ktorých sa každý deň v plnom
nasadení zapájajú, často nemajú v skutočnosti nikoho, kto
by im porozumel, kto by im bol
naozaj nablízku, keď to potrebujú. „Nemám nikoho“, formulujú mnohí ľudia, trpiaci závislosťami, deprimovaní, chudobní, vyhorení pod tlakom
okolia… až sa človek pýta, či
vôbec existuje niekto, koho sa
téma samoty netýka...

Viera v Pána Boha nám
dáva istotu, že život každého
jedného z nás je darom a nech
čokoľvek prežívame, nie sme
opustení. V Biblii môžeme vidieť, že Syn Boží zomiera na
kríži za nás všetkých. Aká
veľká láska! Láska, ktorú
môže každý prijať a pochopiť.
K človeku, ktorého si
nikto dlhé roky nevšimol, prichádza Pán Ježiš a pýta sa, či
chce byť zdravý. A muž odpovedá a vyjadruje svoju bolesť:
„Pane, nemám nikoho“. Som
úplne sám. Je zaujímavé, že
Pán Ježiš už tento pocit samoty neanalyzuje. Vypočuje
ho, ale ukazuje mu cestu ďalej:
„Vstaň, vezmi si lôžko a choď“.
Pozeraj ďalej. Nestoj stále na
jednom mieste a neobzeraj sa
za tým, čo bolo. To už nezmeníš. Pozri sa do budúcnosti.
V nej prijmi nádej, že tvoj
život už nebude prežívaný
v samote. Neľutuj sám seba,
ale teš sa, raduj sa, že nie si
sám.
Mnohí tebe ani mne
nemusia rozumieť, ale Ježiš
vidí a uzdravuje tú najhoršiu
chorobu, ktorou trpíme –
a tou je náš vzdor, ľahostajnosť k Pánu Bohu. Z nej vyplývajú otupenia v medziľudských vzťahoch. Ježiš prichádza medzi nás, aby nás ochránil, aby naše životné traumy
uzdravil. Ale vždy sa nás pýta:
Chceš žiť inak? Svoju krehkosť
a zraniteľnosť vložme Bohu
do rúk vo svojich modlitbách
a v pokoji, viere a nádeji prijmime novú silu kráčať životom v objatí Božej lásky. Nech
i tieto veľkonočné sviatky prinesú pohľad upretý na Pána
Ježiša v dôvere, že tebe i mne
rozumie a nezostali sme opustení, ale môžeme radostne vyznať: „Nie som sám, Pán Ježiš
je so mnou.“
Vaša Jarmila Petrulová,
evanjelická zborová farárka
Trenčianske Stankovce,
www.ecav-tnstankovce.sk
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Štefan Križan
Poštúrovský spisovateľ a národný dejateľ

N

iekoľko týždňov pred Vianocami roku 1855 prišiel do Malých
Stankoviec, vtedy iba 29 ročný Štefan Križan (narodený 15.
decembra 1826), na výpomoc dlhšie chorému Pavlovi Čendekovičovi, evanjelickému farárovi. Keď tento onedlho umrel „místo
neho dne 6-ho Januara roku 1856 Štepan Križan předtým Kaplan
v Cirkvi Ev. A. W. Zarjecké za rádného Slov. bož. Kazatele a Faráře
zwolen jest“. Keď toto písal „do Matriky ... narozených a Pokrstených“ ešte netušil, že jeho tunajšie pôsobenie bude trvať nepretržite
skoro štyri desaťročia. Zostal v Stankovciach až do smrti. Na jeho pamiatku bola roku 1994 na evanjelickej fare v Trenč. Stankovciach
odhalená pamätná tabuľa s nasledovným textom:
„Tu pôsobil od 1856 – 1894
Štefan Križan Žíranský, ev. a. v. farár,
národný buditeľ, literát,
zakladateľ peňažného spolku a ľudový lekár.
Pri storočnici úmrtia venuje Ev. a. v. cirkevný zbor
v Tr. Stankovciach“.

Pôvod, rodinné zázemie a vzdelanie
Medzi národne uvedomelých Slovákov v prvej polovici 19. storočia sa právom radí aj rodina čižmárskeho majstra Jána Križana
a jeho manželky Anny od Križkov z Malých Bieroviec (dnes časť Adamovských Kochanoviec). Od útleho veku rodičia „vštepovali do sŕdc
(všetkých) svojich dietok - (z deviatich narodených, dvaja synovia
predčasne umreli, teda štyrom dcéram a trom synom) - cit nábožnosti a pracovitosti, čo dokázali tým, že ač neoplývali zemskými statkami, svojich troch synov: Jána, Karola a Štefana, s mnohým namáhaním a sebazaprením na kňazstvo vyučiť dali a tak všetkých troch
posvätili Pánu a cirkvi jeho“.
Najstarší z bratov, Ján (*1822 – +1904, evanj. farár v Súľove),
vo Vlastnom životopise napísal: „Pobožní rodičove mne hned wčasne
dali do místní Kochanovské školy, kde tehdáš staručky učitel Štepan
Kolony učil“. Ďalší kochanovský „vehlasný toho času učiteľ Jozef
Ježko“... aj pri najmladšom z bratov, Štefanovi zbadal „nevšedné
vlohy“... a preto „na tom pracoval, aby aj on poslaný bol do Prešporku, kde jeho bratia už študovali“. „Tu w milém mi meste tomto,
(pokračuje vo svojom životopise Ján Križan), kde po roce mladší
Karel (stredný z bratov *1824 – +1883, evanj. farár v Záriečí) a po
dvuch nejmladší Štepan od drahých rodičů poslan byl, ... strávil sem
úplných deset roků, tak že sem nejen gymnasialne ale i theologická
študia... roku 1845-ho šťastně ukončil“.
Najmladší z bratov Štefan, počnúc od septembra 1839, na evanjelickom lýceu „odbavil všetky gymnasiálne, theologické a filosofické
štúdiá s výtečným prospechom... Tu u nôh slávneho Štúra, v kruhu
tatranských sokolov naučil sa ctiť a milovať ľud, z nehož pošiel; tu
zahorela duša jeho ohňom obetivej lásky k opustenému národu
a oheň ten horel v hrudi jeho do posledného dýchnutia a pôsobil
skrz neho, čo kňaza opravdu ľudového viac, než u mnohých iných.

Ktokoľvek ho poznal a bol svedkom jeho práce, či priateľ či nepriateľ, s úctou a obdivom musí spomínať Križana“. (citované: Krátky životopis Štefana Križana, s. 5), in: „PAMIATKA ŠTEFANA KRIŽANA
obživená príležitosťou odhalenia náhrobného kameňa nad hrobom
jeho, dňa 17. októbra 1894.

Začiatky v cirkevnej službe
Vo svojom okolí boli bratia Križanovci maďarónmi označovaní
ako „panslávi“, a preto aby sa vyhli nepríjemnostiam, uchýlili sa v revolučnom roku 1848 k sestre a švagrovi farárovi Michalovi Čertekovi
(neskôr si pomaďarčil priezvisko na Szellemi) do Zemianskych Kostolian. Štefan s Jánom sa už začiatkom januára nasledujúceho roku
vrátili do rodiska, zatiaľ čo Karol zostal ako vychovávateľ v rodine
Kostolányiovej. Štefan ešte v tom roku (1849) zložil kandidátske skúšky v Prešporku a ďalej doma študoval a pripravoval sa na kňazské
povolanie až do konca r. 1853. Vypomáhal pritom domácemu farárovi (Jánovi Bachárovi), tiež nemocnému P. Čendekovičovi v M. Stankovciach. V rovnakom čase dostal dve pozvania na kaplánske miesto
– do zboru na Dolnej zemi a na Lazy p/Makytou k farárovi Samuelovi
Kokešovi. Rozhodol sa pre Lazy, aj preto, aby bol bližšie pri bratovi
Karolovi, vtedy už kaplánovi v Záriečí. Urobil skúšku pred administrátorom superintendenta Jánom Chalupkom v Brezne a v rámci
nedeľných služieb Božích 10. februára 1854 bol aj vysvätený na
kňaza.
Na Lazoch zostal do jesene 1855, potom prešiel za kaplána
k staršiemu bratovi Karolovi, ktorý sa medzitým stal už farárom v Záriečí. Po niekoľkých týždňoch, pred vianočnými sviatkami zo Záriečia odchádza do Stankoviec. Vstup do kňazskej služby v tomto zbore
sme uviedli na začiatku.
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Cirkvi a ľudu slúžil nesebeckou láskou
Ako farár bol mocný v slove a skutkoch. Pokladaný bol za výborného kazateľa, ktorý každodenne čerpal múdrosť zo studnice
Božieho slova. Pridržiaval sa verne ustáleného bohoslužobného
poriadku v cirkvi, utvrdzoval veriacich v zdedenej viere otcov. V patentálnych a unionistických bojoch stál na strane bojovníkov za
čisté učenie cirkvi evanjelickej podľa a. v. spolu so svojimi bratmi
Jánom a Karolom.
Celkove možno povedať, že vo svojej kňazskej praxi uplatňoval
nielen vedomosti, ale aj zanietenie a túžbu, získanú medzi Štúrovými žiakmi. Svoju službu zameral na pozdvihnutie úrovne ľudu
na cirkevnom a národnom poli. Fara v Malých Stankovciach ako už
aj za čias jeho predchodcu Pavla Čendekoviča, blízkeho priateľa Ľudovíta Štúra, bola okrem iného i miestom častého stretávania sa
rodoľubov, ktorí sa tu dôverne radili ako svojmu ubiedenému ľudu
pomôcť; duchovne, mravne a sociálne ho povzniesť. Z ľudského pohľadu Štefan Križan vynikal nebojácnosťou, ale i prostoduchou, veselou a pohostinnou povahou, ktorá ho predurčovala k vedúcej
osobnosti mnohých národných aktivít v okolí stredného Považia.
Myslel na to, ako ochrániť chudobný ľud pred neznesiteľnou úžerou, a podľa možnosti podporiť ho a zabezpečiť i hmotne. S tým
úmyslom založil Vzájomnú pomocnicu, z ktorej bola mnohým núdznym, nielen z miestneho cirkevného zboru, ale aj zo širšieho okolia, poskytnutá materiálna pomoc.
Okrem toho venoval sa aj priamemu poskytovaniu pomoci nemocným, najmä tým, ktorí sa v tej dobe nemohli dostať k uzdraveniu
pre nedostupnosť lekárskej služby. Samostatným štúdiom medicíny
spájal ľudové liečiteľstvo s vedeckými poznatkami a stal sa uznávaným liečiteľom - homeopatom na Považí.

Literárne práce
V kontexte slovenských pomerov druhej polovice 19. storočia
sa najčastejšie podpisoval pseudonymom Štefan Žíranský. Literárny kritik a autor Dejín literatúry slovenskej (1. vydanie 1890,
2. vydanie Matica slov. 1923), Jaroslav Vlček, hodnotil jeho spisbu
slovami, že „vynikajú nad všednú každodennosť“. Okrem drobnejších prác napísal prvý slovenský román „Milan a Milina“, z doby meruôsmych rokov „Srienovskí národovci“ ako aj divadelnú veselohru
„Obšitník“. Uverejňoval ich v literárnych časopisoch „Sokol“, V. Paulíny-Tótha, a „Orol“ J. Kalinčiaka. V Slovenských pohľadoch uverejnil

ďalšiu novelu „Gergeľove hody“ a štúdiu „Románová spisba a jej kritika“. Kritické vydanie niektorých jeho prác vydalo pražské vydavateľstvo Melantrich v r. 1935.
Do manželstva vstúpil na jeseň roku 1859 s Rozáliou Lange
z Trenčína. Deti nemali, umrela 30. mája 1876 iba 33 ročná. Pohreb mala v Malých Stankovciach 2. júna, a ovdovelého farára Št.
Križana, ako aj smútiace zástupy veriacich, slovom a spevom tešili
najbližší evanj. farári; Karol Ľudomil Černo, trenčiansky, Štefan
Bálent, beckovský a Pavel Roj, kochanovský. Ani v druhom manželstve, s Máriou rod. Draškóczy (z Malých Bieroviec; dnes Adam.
Kochanovce) im deti Pánom Bohom neboli darované. Nahrádzal
to tým, že viacerým deťom svojich bratov a sestier, niektorým
z nich ako krstný otec, finančne pomáhal pri štúdiu. Umožnil im
takto dosiahnuť patričné vzdelanie. Myšlienku pomáhať tým,
ktorí to najviac potrebujú uskutočnil i takým spôsobom, že pri
trenčianskom senioráte zriadil základinu vo výške 2.000 zlatých,
z ktorej sa potom vyplácali štipendiá slovenským evanjelickým
študentom.
Nielen tento skutok, ale jeho „celý život svedčí, že on bol až do
posledku rýdzim charakterom slovenským. A on zachoval bodrú,
junácku myseľ i vtedy, keď ako na cirkev tak na národ ťažké prišli
časy. Jeho viera na víťazstvo našej pravdy bola nezlomná, obdivuhodná“. V dobovom štýle pri odhalení náhrobného kameňa nad
jeho hrobom, ktorý sa skvie vo svojej kráse i dnes na malostankovskom cintoríne, povedal záriečský farár Pavel Zoch (zať jeho brata
Karola Križana):
„Jako človek bol vzorom slovenskej dobroty. Čo muž rázu,
mal aj on nepriateľov, čo delník kresť. lásky – zkúsil mnoho nevďaky, ale nikdy žiaden človek neprijal z úst jeho slovo trpkosti
a pomsty. On premáhal a zahanboval protivníka vždy svojou láskavou dobrosrdečnosťou vo smysle toho slova Kristovho: „Neodplácajte...“ a toho napomenutia sv. apoštola: „Nedaj sa premôcť
... Tak pracoval neunavene, horlive, až krátka nemoc urobila koniec jeho požehnanému životu dňa 14. februára 1894. Tam na Považí pod hrdým Inovcom postavili mohylu jeho – no on dlho
a slávne žiť bude v pamiatke svojho ľudu, ktorý tak miloval.“
(Úryvok z prednášky, povedanej 27. 11. 2016 v evanjelickom kostole
v Trenč. Stankovciach)

Mgr. Ondrej Peťkovský,
evanj. farár v. v.

Nové telefónne čísla OcÚ Trenčianske Stankovce
032/657 6632 – starosta obce ................................................................... JUDr. Martin Markech
032/657 6633 – podateľňa, pokladňa .................................................... Jana Dutková
032/657 6628 – dane a poplatky, osvedčovanie .................................. Zuzanna Tanáčová
032/657 6627 – matrika, evid. obyvateľstva ......................................... Drahoslava Zemánková
032/657 6626 – knižnica ............................................................................ Ľubica Mikulášová
032/657 6625 – prednostka ...................................................................... Mgr. Ľubica Ďurišová
032/657 6624 – mzdy, pohrebné služby ................................................ Soňa Siváková
032/657 6623 – ekonómka (odoslané faktúry) ................................... Ing. Alena Novotová
032/657 6622 – ekonómka (rozpočet, došlé faktúry) ........................ Galina Dobiašová
032/657 6620 – kontrolór ......................................................................... JUDr. Jozef Lipták
0918/597 301 – stavebný úrad ................................................................ Ing. Mária Pavlíková
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ČO NOVÉHO V ŠKOLE
polrok v číslach a aktivitách
Vydaním výpisu klasifikácie a prospechu 368 žiakov ukončilo I. polrok školského roka. Ich výsledky boli nasledovné:
PROSPECH
Prospeli
s vyznamenaním

veľmi dobre

prospeli

z 1 predmetu

165

75

117

4

Neprospeli
z 3 a viac
z 2 predmetov
predmetov

0

Neklasifikovaní
spolu

2

6

5

SPRÁVANIE
pochvala
riaditeľom

3

Výchovné opatrenia
pochvala
pokarhanie
pokarhanie
napomienka
triednym učiteľom
riaditeľom
triednym učiteľom triednym učiteľom

25

8

12

Znížené známky zo správania
2. stupeň

3. stupeň

2

0

24

DOCHÁDZKA
počet tried

počet žiakov

chlapcov

dievčat

18

368

188

180

Vymeškané hodiny
ospravedlnené

neospr.

10422

33

AKTIVITY A SÚŤAŽE
OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo
Začiatkom decembra 2016 sa konalo školské kolo 27. ročníka olympiády
anglického jazyka, v ktorom si žiaci mohli overiť svoje jazykové vedomosti.
Olympiády sa zúčastnili žiaci 6.-9.ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: v kategórii 1A (žiaci 6.-7.ročníka) súťažilo 16 žiakov, v kategórii 1B (žiaci
8. a 9. ročníka) súťažilo 12 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomná
časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika) a ústna časť (rozprávanie príbehu podľa obrázka). Jazykové kompetencie žiakov hodnotila porota, ktorú tvorili vyučujúce anglického jazyka.
Výsledky:
kategória 1A
1. miesto: Charlie Lordan Mandinec VI.B – pripravovala Mgr. Bohušová
2. miesto: Marek Kadlec VII.A - pripravovala Mgr. Bohušová
3. miesto: Ondrej Michalec VI.A – pripravovala Mgr. Bohušová
kategória 1B
1. miesto: Timotej Kadlec, IX.A – v obvodovom kole v Trenčíne obsadil
5.miesto, pripravovala Mgr. Petrová
2. miesto: Romana Ďuráčiová IX.A – pripravovala Mgr. Petrová
3. miesto: Alexandra Behranová IX.B – pripravovala Mgr. Bohušová
OLYMPIÁDA NEMECKÉHO JAZYKA – školské kolo
Súťažili žiaci 9.ročníka, ktorých pripravovala Mgr. Mayerová.
Výsledky:
1. miesto: Timotej Kadlec IX.A
2. miesto: Romana Ďuráčiová IX.A
3. miesto: Anita Repová IX.B
PROJEKT E-TWINNING
Mgr. Šťastná sa so žiakmi 6. A zapojila do medzinárodného projektu
v rámci e-twinning. Názov projektu: Oslavovanie narodenín v rôznych
krajinách sveta (Birthday traditions in different countries).
Je to medzinárodný projekt v spolupráci s európskymi krajinami a USA.
Realizujú ho žiaci a učitelia zo Slovenska, Poľska, Slovinska a USA, v ktorom sa
spoznávajú tradície a zvyky zúčastnených štátov. Cieľom tohto projektu je zdokonaliť sa v používaní informačných a komunikačných technológií a tiež v aktívnom používaní anglického jazyka. Zároveň žiaci spoznajú zvyky oslavovania

narodenín v rôznych krajinách sveta. Tento projekt je spojený s hodinami informatiky, kde budú žiaci vytvárať a prezentovať svoje prezentácie a taktiež
s hodinami výtvarnej výchovy, kde žiaci vlastnoručne vyrobia narodeninové
priania pre svojich zahraničných kamarátov, ktoré im odošleme poštou.
Ide o dlhodobý projekt, ktorý bude trvať celý školský rok 2016/2017.
Začali sme v novembri 2016 so zoznamovacími aktivitami, ktoré sú vypracované žiakmi vo forme PowerPoint prezentácií. V nich predstavujeme svoje
mestá, školy, triedy, učiteľov a žiakov. Každá škola pridá prezentáciu do
TwinSpace a žiaci si medzi sebou vylosujú mená svojich zahraničných kamarátov. Počas hodín výtvarnej výchovy a anglického jazyka si robia priania
k narodeninám pre deti zo všetkých krajín. Učitelia po ich doručení uložia
priania do "Narodeninovej škatule", ktorá bude ozdobená žiakmi. Keď bude
mať niektorý zo žiakov narodeniny, vyberie si svoje prianie k narodeninám
od zahraničných kamarátov zo škatule. Žiaci budú tiež vzájomne komunikovať prostredníctvom e-mailu a zdieľať svoje narodeninové nápady a komunikovať o ďalších témach, ktoré ich zaujímajú.
Naše partnerské krajiny: Poľsko, Slovinsko, USA
Počet žiakov našej školy zúčastnených na projekte: 26
Jazyk, v ktorom komunikujeme: anglický
Predmety, ktorých sa projekt týka: cudzie jazyky, jazyk a literatúra, informatika, geografia, výtvarná výchova
Ciele projektu:
• Nadviazať spoluprácu so zahraničnými školami.
• Používať angličtinu aktívne aj mimo vyučovacích hodín anglického jazyka.
• Zdokonaliť sa v používaní informačných a komunikačných technológií
a tie aj aktívne používať v školskom prostredí.
• Spoznať rôzne kultúry, zvyky a tradície jednotlivých krajín.
• Zlepšiť komunikačné a sociálne zručnosti žiakov.
• Rozvíjať toleranciu medzi ľuďmi z rôznych krajín.
• Rozvíjať schopnosť vyjadriť myšlienky a pocity žiakov prostredníctvom
umenia.
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo biblickej olympiády organizovala Mgr. Sedláčková. Uskutočnilo sa 25.1.2017 a zúčastnilo sa na ňom 10 žiakov II. stupňa. Do dekanátneho kola postupujú: Alžbeta Luptáková - VII.B, Gabriela Sedláčková VI.B, Nina Neupauerová - VI.B, náhradník Rastislav Kulich - IV.B
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MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA
Do 38. ročníka školského kola konaného 7. 12. a 8. 12. 2016 sa zapojilo
39 žiakov II. stupňa. Úspešní riešitelia školského kola, Rastislav Kulich zo
IV.B - pripravovala Mgr. Pazderová a Nina Neupauerová zo VI.B – pripravovala Mgr. Staníková, postúpili do okresného kola.

III. kategória - poézia
1. miesto: Ema Trnavská zo VII.A
2. miesto: Chiara Tornaiová VIII.A
3. miesto: Natália Rozvadská VII.A
Ema Masaryková VII.A

15. 1.- 20. 1. 2017 sa lyžiarskeho výcviku v Krahuliach zúčastnilo
31 žiakov VI. a VII. ročníka- pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Pálešovej, Mgr. Ivany Mayerovej a Mgr. Lenky Pazderovej.

Do obvodného kola postúpili Ivana Kubalošová, Michaela Thurská – obsadila 3. miesto, Gabriela Sedláčková, Ema Trnavská – obsadila
2. miesto s postupom do okresného kola, Viktória Balušková a minuloročná víťazka okresného kola Alexandra Behranová postupuje priamo.
Všetkým usilovným žiakom blahoželáme a ďakujeme im i pani učiteľkám
za reprezentáciu školy.

FAŠIANGY, TURÍCE
Tradičný fašiangový sprievod obcou podporili naši žiaci z folklórneho
krúžku, ale i ostatní a ich vynaliezavosť nás prekvapila.

RECITAČNÁ SÚŤAŽ – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo vo
februári. V I. kategórii 32 žiakov
1.- 3.ročníka v prednese poézie
a 1 žiak v prednese prózy. Na II.
stupni súťažilo 33 žiakov v troch kategóriách. Z triednych kôl boli vybraní najlepší recitátori, ktorí svoje
básne predstavili porote zloženej
z vyučujúcich slovenského jazyka
a divákom.

II. kategória - poézia
1. miesto: Michaela Thurská z VI.B
2. miesto: Linda Bitterová VI.A
3.miesto: Natália Hrušovská VI.B
Nataša Punová VI.A

MDŽ
V škole sme si pripomenuli tento sviatok kultúrnym programom, na
ktorý sme pozvali rodičov. Talentovaní žiaci sa svojím 1,5 hodinovým programom predstavili všetkým prítomným. Teší nás, že telocvičňa bola plná
a ďakujeme všetkým, ktorí si prišli pozrieť vystúpenie. Ďakujem pani učiteľkám i žiakom za veľmi pekný zážitok. Po skončení všetky mamičky, babičky,
tety a prítomné ženy dostali karafiát, ktorý zakúpilo rodičovské združenie.

SLADKÝ DEŇ
Pod týmto názvom sme realizovali
projekt pre žiakov. Matka našej
žiačky pani Ing. Zuzana Hrušovská
učila dievčatá zdobiť torty a vyrábať
na ne rôzne ozdoby. Projekt sa im
veľmi páčil a ich nádherné výrobky
boli vystavené na chodbe školy, kde
ich obdivovali všetci žiaci. Ďakujeme pani inžinierke, že si našla čas
a odovzdala svoje skúsenosti žiačkam, ktoré prejavili záujem.

Víťazi:
I. kategória - poézia
1. miesto: Ivana Kubalošová IV. A
Kristína Fábryová III. B
2. miesto: Markéta Benková III.B
3. miesto: Šimon Jurák II.B
Linda Pappová II.A

próza
Viktória Balušková zo VII.B
David Vlk VII.B
Matúš Puna VII.B

próza
1. miesto - neudelené
2. miesto – Jakub Baran II.A

próza
Gabriela Sedláčková VI.B
Petra Eva Petrulová V.B
Oliver Svatík V.B

Ďalšie aktivity a informácie sú k dispozícii na našom webovom sídle
www.zs.trencianskestankovce.sk.
POĎAKOVANIE
Z rozpočtu školy sme v I. polroku školského roka zrealizovali výmenu
sklených výplní v triedach, v odborných učebniach a na chodbách; opravili
sa hygienické zariadenia pre chlapcov v C bloku; zrekonštruovali sme sprchu
a hygienické zariadenie v ŠJ; osadili sa elektrické ventilátory do ŠJ na okná;
odstránili sme havarijnú poruchu vody v ŠKD; zariadili sme novým nábytkom a novou podlahou kabinet 1.- 4. ročníka; do 2.B, 6.A, 8.B sme dali vyrobiť nové skrinky; zakúpili sme sedacie súpravy na chodby; vymenili sme šatníkové skrinky vo všetkých triedach pre deti v MŠ; zrekonštruovali sme výdajnú školskú jedáleň v MŠ; opravili sa hygienické zariadenia v triede MŠ;
zakúpili sa pomôcky pre deti v MŠ a v ŠKD.
Ďakujeme spoločnosti STACON s.r.o., ktorá nám vyšla v ústrety a uskutočnila
práce, pánovi Bc. Jaroslavovi Križanovi za výrobu nábytku a stolárske práce.
Ďakujem aj všetkým, ktorí školu podporili 2% zo svojich daní.
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo
Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Príjemné prežitie Veľkej noci prajú žiaci a zamestnanci školy.
Mgr. Darina Sýkorová
riaditeľka školy

Prichádza jar
Celá krajina sa pomaly prebúdza zo zimného spánku. Vykúkajú čerstvo prebudené snežienky, ktoré sa usmievajú
na okolitý svet. Otvárajú oči a pozorujú sťahovavé vtáčiky, vracajúce sa z „dovolenky“ v teplej krajine. Tie sa snažia
opravovať svoje letné príbytky a veselo sa vítajú s kamarátmi, ktorí sa za teplom nehnali. Aj včielky oznamujú svojím
bzukotom príchod jari. Opeľujú kvietky, aby sme si cez zimu mohli do teplých čajov pridávať sladký medík. Na mäkkom
zelenom koberci sa usmievajú malé žlté slniečka - púpavy. Tichý, jemný vánok sa pohráva s rozkvitnutými konármi stromov, zrkadlá ľadu sa strácajú a rieky, ktoré boli štvrtinu roka uväznené v priehľadnej truhle, pomaly rozbiehajú svoj tok.
Obloha sa leskne ako diamant. Spoza plávajúcich obláčikov sa usmieva štrbavé slniečko. Jeho dlhé, zlatisté lúče hľadia na zem
a roztápajú posledné kúsky snehu. Jar vyháňa na čerstvý vzduch aj ľudí. Parky sú v tomto období preplnené ľuďmi, kochajúcimi
sa krásou jari. Dúfam, že tieto tri jarné mesiace plné kvetov a vôní, vyčaria úsmev na tvári všetkým ľuďom.

Eva Daniela Jorda (12 r.)
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Stankovskí dôchodcovia bilancovali
Hodnotiaca členská schôdza
Krásnymi piesňami Ej,
hora, hora, Tak jak teče do Dunaja Morava, Tichá noc, spí dedina a Zavoňala fijalenka pozdravila všetkých, ktorí sa zišli
na hodnotiacej členskej schôdzi
Jednoty dôchodcov v Spoločenskom dome v Trenčianskych
Stankovciach dňa 29. januára
2017 spevácka skupina našich
dôchodcov, ktorá svojim spevom rozdáva radosť a potešenie
už dlhých dvadsaťjeden rokov
na rôznych miestach Slovenska.
Predsedníčka
organizácie
srdečne privítala všetkých prítomných členov organizácie,
ako i zástupcu starostu obce
Trenčianske Stankovce pána poslanca OZ Ing. Martina Kudlu,
PhD.
V našich životoch sa vyskytujú chvíle veselé, radostné, ale
i chvíle smutné, keď sa musíme
rozlúčiť so svojimi najbližšími
a svojimi priateľmi. I my sme sa
v roku 2016 rozlúčili s našimi
členmi a priateľmi a to s pánom
Jozefom Jančom, pani Annou
Križanovou a pani Margitou
Podkovčíkovou. Chvíľou ticha
sme si uctili ich pamiatku. Nech
odpočívajú v pokoji.
Hodnotiaca členská schôdza pokračovala prednesením
správy o činnosti organizácie,
v ktorej sa hovorí, že svoju činnosť sme začali už v januári, keď
sa na svojej prvej skúške v roku
zišla naša spevácka skupina, aby
pod vedením nášho umeleckého vedúceho Mgr. Ladislava
Žišku začala s nácvikom piesní.
Schádzali sme sa dvakrát do mesiaca, ale bolo i obdobie, že sme
sa museli zísť i častejšie, aby sme
si zopakovali už nacvičené
piesne a naučili sa nové. Tieto
sme spievali na jednotlivých podujatiach, ktoré sme v priebehu
roka absolvovali. Výbor organizácie sa schádzal podľa potreby,
hlavne pred usporiadaním väčšej akcie. Bolo to päťkrát v roku.
Ostatné požiadavky a problémy

sme riešili priebežne. V mesiaci
február sme spolu s obecným
úradom usporiadali v Spoločenskom dome fašiangové posedenie spojené s pochovávaním
basy. Je to veľmi pekné podujatie a robíme ho radi, i keď je to
veľmi náročné. Veľmi nás teší
záujem o toto tradičné podujatie
nielen našich občanov, ale i ľudí
z vidieka, ktorým sa veľmi páči,
každoročne sa sem radi vracajú
a vytvárajú dobrú náladu.
V mesiaci apríl 3 dni a v mesiaci november 3 dni sme zberali opotrebované šatstvo pre
charitu Dobrý anjel a charitu
Broumov v Čechách. Pri tejto
akcii naše členky odpracovali 96
hodín bez nároku na odmenu.
Brigádnickú činnosť sme vykonávali najmä pri čistení a údržbe
cintorínov, keď sa naše členky
starali o tieto pietne miesta,
hlavne o čistotu pri krížoch, výmene a doplnení kvetov, čistenie lavičiek, ale i o údržbu a čistenie verejných priestranstiev.
Brigády sa zúčastňovalo 29 členov a odpracovali 306 hodín
poctivej práce. Patrí im za to
srdečná vďaka. Viem, že tých
brigádnikov by bolo oveľa viac,
no vek a hlavne zdravotný stav
mnohým už nedovolí brigádovať.
V marci sme spievali na
okresnej prehliadke “Poézia,
próza a spevy jesene života“,
ktorá bola v kultúrnom stredisku v Trenčíne a zúčastnili sa
jej spevácke súbory Jednoty dôchodcov okresu Trenčín.
Umiestnili sme sa na prvom
mieste a zožali sme veľké ovácie. Postúpili sme na krajskú
súťaž, ktorá sa konala v Dome
kultúry v Ilave. Poctivo sme sa
na ňu pripravovali. Odspievali
sme pekne pripravené piesne
a na záver nášho vystúpenia
obecenstvo v sále vstalo a tlieskalo. Bolo to veľmi príjemné
a radostné. Vedúci ostatných súborov nášmu vedúcemu blaho-

želali a hovorili, že sme boli najlepší, no na naše veľké sklamanie na celoslovenskú prehliadku
súborov Jednoty dôchodcov poslali súbor mesta Ilavy, ktorý tu
vystúpil ako hosť. Veľmi nás to
mrzí. O to viac, že sa takéto veci
stávajú i v našom veku.
Spievali sme pri stavaní
mája, v júli sme sa zúčastnili
akcie „Soblahovská čarovná harmonika“ v Soblahove. V auguste
sme spievali na kúpalisku v Podhájskej, kam chodíme spievať už
pätnásty rok. V septembri sme
sa zúčastnili osláv narodenia
nášho rodáka Jána Lipského
a svojím spevom sme dotvárali
slávnostný rámec tejto akcie.
V októbri sme mali koncert na
Akadémii tretieho veku v Trenčíne, kde sme poslucháčom akadémie slovom i piesňami pripomenuli „Október – mesiac úcty
k starším“. Mali sme veľký
úspech a užili sme si potlesk
vďačného obecenstva na otvorenej scéne.
Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu
jesene, prejavujeme všetci svoju
úctu občanom skôr narodeným,
vlasy ktorých sú postriebrené
šedinami a konanie obohatené
veľkými múdrosťami. Minúty,
hodiny, dni, roky, stále v rovnakom tempe neúprosne prideľuje
čas zo svojej náruče všetkým
nám. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, rôzne problémy,
ale obšťastňuje nás i dňami
plnými slnka, krásnych zážitkov
a šťastia. Kedysi som považovala
60 - 7O - ročných ľudí za starých.
Ubehli roky a dnes viem, že starcami a starenkami môžu byť i 25
– 30 - roční ľudia bez životných
ideálov a cieľov, znudení životom. A tiež viem, že je to niečo
iné, čo robí človeka mladým,
alebo starým bez ohľadu na jeho
vek. Je to čosi, čo do veľkej
miery môžeme ovplyvniť sami.
Okrem snahy presadiť sa a objavovať stále niečo nové, je to ne-

sporne láska k životu a ľuďom
okolo nás. Veď seniorské roky –
to sú ešte krásne roky, rozvážne
činy a svieže kroky, v pohľade
múdrosť, v srdci láska vládne,
ovocie života dozrieva a sladne.
Staroba – strieborné pavučinky
vo vlasoch, vyorané brázdy
v tvárach, zvráskavené, mozoľnaté, zrobené ruky, to je prekrásne čaro zrelosti a tiež výzva,
ktorá nám pripomína, aby sme
nestrácali čas a jeden druhému
prejavovali úctu a lásku. Z celého srdca Vám želám, aby Vás
obklopovala vďaka, citlivá pozornosť a úcta mladej generácie.
Áno, aj takéto slová zazneli na
slávnostnej členskej schôdzi
našej organizácie, ktorá sa konala v rámci „Októbra – mesiaca
úcty k starším“, kde sme blahoželali i našim jubilujúcim členom. Tejto slávnostnej schôdze
sa zúčastnil i náš pán starosta.
Na naše prekvapenie prišiel
s taškou, v ktorej mal nádobky
s koláčmi a na ruke niesol plech
s čerstvo upečeným koláčom,
ktorý bol ešte trochu teplý.
Koláč nám upiekla jeho manželka v sobotu. A keď sa v nedeľu dopoludnia dozvedela,
koľko nás je, rýchlo piekla ešte
jeden, aby si na ňom mohol pochutnať každý z nás. Všetkým
nám veľmi chutil. Bolo to milé
prekvapenie a potešilo nás, za
čo jej srdečne ďakujeme.
V novembri sme svojimi
piesňami dotvárali dôstojnú atmosféru v dome smútku pri pamiatke zosnulých. Spievali sme
i na pohreboch našich členov
a priateľov. Tu by som chcela povedať, že na pohreboch spievame len na požiadanie pozostalých. Viete, všetkým sa to nepáči a my nemôžeme na pohreb
len tak prísť a spievať.
Pripravovali a tešili sme sa
na tradičný vianočný koncert
v našej obci, ale boli sme sklamaní, pretože vianočný koncert
robila Trenčianska dvanástka.
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Myslíme si a určite nielen my, že
by sme sa mali vrátiť k dlhoročnej tradícii v našej obci, kde by sa
mohli na tejto slávnostnej akcii
predstaviť naše súbory, ktoré to
s radosťou a nadšením urobia.
Aktívne sme sa zúčastnili na
príprave obecných dní a navarili
sme gulášu. Robili sme vychádzky do prírody spojené s opekačkami, varením gulášu
a spevmi, zbierali sme tiež liečivé rastliny.
S radosťou konštatujem, že
naši členovia sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania seniorov
– Akadémie tretieho veku
v Trenčíne. Teší nás, že mnohí
naši členovia využívajú bezplatnú železničnú dopravu a navštevujú rôzne miesta v republike, ako Košice, Bratislavu,
Štrbské pleso, Žilinu, Banskú Bystricu a mnohé iné. Veľmi nás

mrzí, že sme nemohli vo vianočnom období spievať v domovoch pre seniorov, kde sme mali
už vystúpenia dohodnuté, ale
pre ochorenia klientov a následne vyhlásenej karanténe
v týchto domovoch boli naše vystúpenia zrušené. Veríme, že sa
nám to podarí v tomto roku a že
ich svojim spevom potešíme.
To bol prehľad o aktivitách
našej organizácie v roku 2016.
Chcela by som sa všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej činnosti z celého
srdca poďakovať za vynaložené
úsilie a ochotu pracovať, za to,
že ich i v takomto veku elán
a nadšenie neopúšťa a radi pomáhajú. Ďakujem umeleckému
vedúcemu Mgr. Žiškovi za obetavosť a trpezlivosť pri nácviku
piesní, ako i členom speváckej
skupiny za to, že v čase i nečase

prídu na skúšky, aby sme nacvičili pesničky a mohli na našich
vystúpeniach reprezentovať nás
i našu obec nielen piesňami, ale
i hovoreným slovom. Srdečná
vďaka patrí v neposlednom
rade i Obecnému úradu v našej
obci, pánovi starostovi a poslancom Obecného zastupiteľstva za
priazeň a podporu, ktorú nám
v priebehu roka poskytovali.
No a celkom na záver mi dovoľte, aby som vám všetkým zaželala:
- nohy, ktoré sa nepotknú, keď
budú kráčať cestou k Vašim
blízkym,
- srdce, ktoré miluje, dôveruje
a učí iných milovať,
- ducha, ktorý bude otvorený
a rozhľadený,
- oči, ktoré vidia krásu stvorenstva a spoznávajú, ako je
ešte veľa skryté našim očiam,

- ústa, ktoré nikdy neurazia
a nehovoria vždy posledné
slovo, ale utešujú, obdivujú
a povznášajú,
- uši, ktoré počujú jemný hlas
svedomia a tak často vyslovené želania blízkych,
- ruky, ktoré vďačne dávajú,
vedia pohladiť a obdarovať
iných pozornosťou.
Ale predovšetkým nám
všetkým želám veľa, veľa zdravia, šťastia, pokoja, hodne
lásky a porozumenia nielen
medzi nami, ale i vo Vašich rodinách, hojnosť Božích milostí, aby sme sa mohli ešte
dlho spolu stretávať v pohode,
láske a porozumení. Nech nám
to teda vydrží!
Oľga Bučková,
predsedníčka Jednoty dôchodcov

Noc s Andersenom
po raňajkách sa lúčili so sľubom, že sa stretneme zasa o rok
Tohtoročná vydarená Noc s Andersenom z 31.marca na 1. apríla 2017 sa v našej knižnici niesla v znamení knižnej tvorby, objavovania
histórie, hľadania stratenej rozprávky H. Ch. Andersena, ale aj pátrania po poklade sladkostí a trblietavých drobností. Podujatia sa zúčastnilo
16 verných detských čitateľov.
Po stretnutí so spisovateľkou Lenkou Gahérovou sme vo večerných hodinách navštívili Gazdovský dom v časti obce Rozvadze, kde sa
nám venovali folkloristi pani A. Pevná a A. Letková s manželom, za čo im zo srdca ďakujeme.
Zavítal medzi nás aj Andersen, ktorého postavu už tradične s láskou stvárňuje pán P. Múdry, aby sa spolu s deťmi vybral na miestny
cintorín k pamätníčku padlých v I. svetovej vojne.

Potom sme ešte riešili vedomostný test, tvorili záložky do knihy a vyfarbovali preukazy spáčov. Po polnoci sa 13 spáčov uložilo v priestoroch knižnice, aby sme sa po rozprávkovej noci zobudili do krásneho rána. A po raňajkách sa lúčili so sľubom, že sa stretneme zasa
o rok - 28. marca 2018 na ďalšom ročníku Noci s Andersenom.

Ľubica Mikulášová
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DO KNIŽNICE
Marec - mesiac knihy, besedy, Deň ľudovej rozprávky
V poslednom mesiaci uplynulého štvrťroka to len tak „lietalo“. Marec mesiac knihy, besedy, Deň ľudovej rozprávky,
Týždeň slovenských knižníc, Noc
s Andersenom...a my knihovníci
sme mali taký predĺžený sviatok.
Hoci povznesene sa cítim vždy,
keď získam nového čitateľa, keď
čitatelia chodia pravidelne, keď
majú radosť z nových kníh. Iba
práve v marci rezonovali úvahy
o knižnici a čítaní akosi viac.
Z duše mi hovoril a zároveň ma
aj pobavil príspevok Veroniky Šikulovej, ktorá v jednom denníku
kategoricky odmieta, že by sme
my pracovníci knižníc nebodaj
spali za knihami. Hej, dakedy
sme unavené, ale z napätia, ako
dopadnú podujatia, či dokážeme
uspokojiť záujem širokej verejnosti. Dakedy aj z obavy, či malí
čitatelia pochopia, kto bol M.
Hrebenda, či poznajú naj...rozprávkara P. Dobšinského, či
vzbudíme záujem o knihy.

Mne sa splnil dávny sen byť
knihovníčkou a som rada, že
som súčasťou šírenia knižničnej
kultúry v obci. Akosi ignorujem
výsledky výskumov, že deti nečítajú, úvahy či má zmysel knihy

vydávať (trochu uletená myšlienka!), či trvať na povinnom
čítaní, že niet peňazí - to je úplne
samostatná kapitola. A povedala
som si, práve preto! Teším sa
z návštev škôlkarov, zo žiariacich očí prváčikov, aj z tinedžerského „chcem nejakú dobrodružnú“ (aj keď nemá predstavu
čo by to malo byť a ja kúzlim, aby
som vyčarila vhodnú knihu).
Teším sa, že budú chodiť do knižnice po celý rok, nájdu si chvíľku
stráviť čas v knižnici s knihou
v ruke, alebo budú kresliť postavy príbehov, ktoré ich zaujali.
A hoci aj s časopisom v ruke,
s príležitostnou otázkou čo hovorím na tú - ktorú knihu. Vážim si
každý okamih strávený s malými
čitateľmi a potešia ma dospelí.
Takže - príďte DO KNIŽNICE
a nielen v marci!
KNIHY, KTORÉ PRIBUDLI DO
KNIŽNIČNÉHO FONDU
Pre deti a mládež: NESBO JO Prdiprášok doktora Proktora,
KOHÚTIKOVÁ O. – Šesť knižiek
pre najmenších (básničky, maľovanie, hádanky), CASTOVÁ PC. –
Škola noci –Ukrytá, Odhalená,
Vykúpená, KUTIŠOVÁ – Adonis
v tričku, DASHNER J. – Labyrint
(3 knihy v 1)
Beletria pre dospelých: DURANOVÁ M. – Zvrhlosť ti pristane,
HAVRANOVÁ I. – Luteráni, FRANCIS F. – Favorit, JAGLOVÁ T. –
Strach zo zrkadla, WARDOVÁ J.
R. – Chamtivosť, McKINLEY –

Most lásky v Paríži, SILVA D. –
Čierna vdova, OLSEN G. – Závisť,
KARIKA J. – Trhlina, NESBO –
Smad (H.Hole 11), HANNAH Kr.
– Slávik, GLASER P. – Tanec s nepriateľom (vojnové tajomstvo
mojej rodiny), W. BRUCE CAMERON – Psia duša
Náučná literatúra: OTTOVA ENCYKLOPÉDIA – Staroveký Egypt,
ŠVIHRAN L. – Kto nám vládol,
SOCHA R, - Hubové kráľovstvo
Okrem toho pribudli do
knižnice knihy, ktoré venovali čitatelia. ÚPRIMNÁ VĎAKA!
V snahe získať finančné prostriedky sme podali projekt
Fondu na podporu umenia. V prípade jeho schválenia by sme
mohli zakúpiť hlavne literatúru
odbornú a knihy pre deti a mládež, čím by sme nepochybne obohatili náš knižničný fond. V knižnici sa ku koncu roka 2016 nachádzalo 9 742 knižných jednotiek.
V uplynulom roku mala knižnica
361 aktívnych užívateľov. Uskutočnilo sa 5 965 výpožičiek.

Obecná knižnica poskytuje
za symbolický čitateľský príspevok množstvo informácií, je
zdrojom oddychu, zábavy i poučenia. Dovolím si na záver citovať krédo Antona Apponyiho –
učte sa, vzdelávajte sa ....a nič za
to neplaťte.
(Odporúčam návštevu Apponyiovskej knižnice v Oponiciach, skvost medzi stredoeurópskymi knižnicami)/
Obecná knižnica rada prispeje k zviditeľneniu našej histórie. Vyhlasujeme súťaž o najstaršiu knihu – ak máte takýto poklad niekde doma, zastavte sa
v knižnici. Rovnako, ak vlastníte
starý fotodokumentačný či písomný materiál, prosím o zapožičanie. Chceme vytvoriť v knižničných, alebo priľahlých priestoroch stálu malú expozíciu
z histórie našej obce.
A na záver pripájam citát:
„Bojte sa človeka, ktorý prečítal
len jednu knihu.“ (Denis Diderot)
Teším sa,
Ľubica Mikulášová

BESEDA S VITOU JAMBOROVOU
básne, husľové duo a veľmi príjemná atmosféra
Obecná knižnica Trenčianske Stankovce usporiadala v pondelok
20. februára 2017 v knižnici stretnutie so spisovateľkou Vitou Jamborovou so začiatkom o 17. 00 hod. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie
knihy básní „Do konca života“ autora Pavla Múdreho, nášho občana, divadelníka a folkloristu. O tom, že išlo o veľmi vydarené podujatie svedčí
nielen spokojnosť zúčastnených, ktorí ocenili vtip a pohotovosť spisovateľky a zároveň si hneď v knižnici rozobrali – vypožičali ponúkané
knihy, ale aj hodnotenie podujatia Vitou Jamborovou na sociálnej sieti:
„Včera som mala úplne úžasnú besedu v knižnici v Trenčianskych
Stankovciach. Obrovská vďaka patrí pani Ľubke (Lubica Mikulášová)

a všetkým zúčastneným. Veľmi príjemná atmosféra, dokonca husľové
duo a perfektná organizácia. Navyše, mala som tú česť byť krstnou
mamou zbierky básní jedného veľmi milého a talentovaného básnika
z Trenčianskych Stankoviec, pána Pavla Múdreho. Ďakujem. ☺“
Z podkladov Ľubice Mikulášovej spracovala Oľga Šmatláková
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Učme sa počúvať

Garážanka

vážme si život, seba a robme si radosť

vo folklórnej šou Zem spieva

Doba, v ktorej žijeme, nás núti žiť rýchlo,
takže sa ani nestíhame pozastaviť a zamyslieť nad tým, čo je pre nás dôležité. Utekáme
z priestoru nášho bytia, nemáme na nič čas
a hlavne - nevieme sa navzájom počúvať...
Začnime preto od seba, spravme prvý
krok. Počúvajme, vnímajme to, čo je dobré
pre naše žitie, hoci v prvom momente sa nám
to také nezdá. Vážme si život, seba a robme si
radosť. Je tu naša príroda, ktorá má úžasnú
silu, o ktorej nás denno-denne presviedča.
I napriek tomu čaká na každého z nás, že budeme všetko robiť s úctou a pokorou pre prospech našej živiteľky Matky Zeme.
O sile prírody som mala možnosť sa presvedčiť i ja. Tento môj príbeh sa začal v roku
2015 v našej záhrade v časti obce Sedličná.
Prišla jeseň a pomaly sme zberali úrodu – zeleninu, ovocie – na zimné uskladnenie. Pristavila som sa pri našej jabloni, ktorá sa akosi
nesnažila dať ovocie a takto som sa jej prihovorila: „Vieš moja, keďže nám nechceš dať nejaké plody, tak pôjdeš na budúci rok von. Máš
tu najlepšie miesto v záhrade a ty sa vôbec
nesnažíš!“
Prišiel rok 2016, príroda po odpočinku
začala na jar dokazovať silu zeme, prebúdzala
všetko, čo chcelo žiť. A zem začínala plniť
svoju úlohu tak, ako to v prírode má byť. Aj
naše stromy v záhrade rozkvitli do krásy,
ktorá netrvala dlho... Zrazu prišiel v prírode
šok. Mrazy a chladné dni zničili všetku tú
krásu. Po čase sa opäť ukázala sila prírody,
ktorá sa dokázala pozviechať aj z tohto šoku.

A na našej jabloni sa ako zázrakom objavili
kvety! Potešilo nás, že hádam chce byť výnimočná a chce nám dokázať, že tu patrí. Bola
taká silná, že si udržala až do zrelosti pár
chutných, pekne od slniečka vyfarbených
jabĺk. Poďakovala som jej za statočnosť
a hlavne za to, že sme sa p o č ú v a l i . A tak
naša jabloň zostala na svojom mieste. Verím,
že nám i naďalej bude robiť len radosť.
Tento príbeh ma veľmi poučil. Všetci
sme súčasťou prírody, v ktorej sa stále niečo
deje. Majme k nej úctu a rešpekt, snažme sa
navzájom počúvať a žiť v súlade s ňou.
Pridávam zopár rád na jarné obdobie:
Žihľava je prvá jarná bylina, z ktorej si
môžeme spraviť čaj na očistu celého tela. Nakrájanú ju používam ako hnojivo – jednoducho ňou posypem hriadky zasiatej zeleniny.
Mrkva býva najkrajšia a najvhodnejšia
na zimné uskladnenie, keď sa zaseje na Medarda.
Keď na rastlinách objavíme nejakých
škodcov, treba si spraviť postrek:
Večer do vody namočiť 2 PL tabaku
(alebo fajčiari dobrú hrsť nedopalkov). Ráno
pridať 1 PL liehu a 5-6 kvapiek jari. Rozriedime vodou a môžeme používať.
Škrupinky z vajíčok rozdrvíme na prášok a keď ideme sadiť kvety, pridávame tento
prášok do hliny. Kvety budú krásne a zdravé.
A na záver: Všetko robme s láskou
a verte - bude sa nám dariť vždy a všade.
Vincka Šmatláková

Pirôžky ako originál z „pirôžkárne“
recept
Suroviny:
1 kg polohrubá múka; 3 PL kryštálový cukor; 2 vajcia; 1 žĺtok; 2 dcl olej; 5 dcl vlažné mlieko;
2 kocky droždia; 1 vanilínový cukor; 1 KL soľ; 0,5 dcl tuzemský um; ½ bal. prášok do pečiva
Postup:
Kvások: 2 dcl vlažného mlieka, droždie a 3 PL
cukru necháme nabehnúť. Všetky ingrediencie
dáme do misy aj s hotovým kváskom, vymiesime
hladké vláčne cesto, ktoré sa odlepuje od stien
misy. V teple necháme kysnúť cca 40 minút. Vykysnuté cesto preložíme na pomúčenú pracovnú dosku a vyvaľkáme na hrúbku 1
cm - s cestom sa pracuje dobre,
nemusíte príliš podsýpať. Vyvaľkané cesto si nakrájame nožom
na štvorce 7×7 cm (keby ste si
mysleli že je to málo, tak nie je pirôžky pri smažení ešte naberú

objem). Naplníme plnkami podľa chuti. Môžete
použiť aj rôzne druhy džemu alebo makovo – lekvárovú, makovo-jablkovú, orechovú príp. tvarohovú plnku. Na každý štvorec dáme lyžicu plnky,
štvorec prehneme cez polovicu, utlačíme okraje
aby nám plnka pri smažené nevytiekla a šúľaním vytvarujeme pirôžtek.
Pirôžky necháme 10 min. podkysnúť a na rozpálenom oleji
smažíme. Vysmažené dávame
na papierové utierky.
Sú fakt ako originál!
Dobrú chuť.

Tečúca voda. Každý rád do nej ponorí svoje
dlane, každý si ňou rád ústa ovlaží, smäd uhasí, rád
sa pri nej pristaví a započúva sa do jej spevu. Možnože aj spev vody tečúcej popri dome harmonikára
Ľuboša Šišovského bol pre neho inšpiráciou pri založení hudobnej skupiny Garážanka

Spolu s dlhoročným priateľom Petrom Hlávkom
(Hámre) pred 3 rokmi založili Garážanku pre radosť
sebe a rodine i pre pôžitok z peknej piesne. Názov
bol odvodený z miesta jej vzniku. Pri nácvikoch
chlapi hrali a spievali. Manželky si v hluku nepočuli
ani vlastné slová, a preto vykázali chlapov do garáže.
Neskôr okrem garáže nacvičovali aj v SD – v „sokolovni“. Pridali sa k nim ďalší - Miro Pecháček (Sedličná) – klarinet, Milan Belej (Svinná) - basa, Magdalénka Hanková (Rozvadze) – spev. Celá hudobná skupina je aj súčasťou FS Rozvadžan.
24.9.2016 sa prihlásili na casting do prvej folklórnej šou Zem spieva. Šou dostala svoj názov na počesť
Karola Plicku, folkloristu a fotografa, režiséra filmu
Zem spieva (1933). Casting sa konal v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Zúčastnilo sa ho približne 2
000 ľudí z celého Slovenska. Garážanka sa predstavila ako formácia ľudových hudobníkov. Zo všetkých
prihlásených porota vybrala 63, ktorí postúpili do
účinkovania v šou v RTVS. Medzi postupujúcimi bola
aj Garážanka.
Tútorom Garážanky v šou bola speváčka Eva Máziková. Reklamný šot vysielaný v šou nahrávala
spolu s Garážankou v garáži u nás v obci asi 3 hodiny.
Vystúpenie v Bratislave sa konalo 27.11.2016. Garážanku prišiel na nakrúcanie podporiť plný autobus
priaznivcov zložený z manželiek, členov FS Rozvadžan a ďalších podporovateľov. A i keď sa im nepodarilo postúpiť v šou do semifinále, členovia Garážanky hovoria: „Bolo nám cťou reprezentovať našu
obec.“
A aké má plány Garážanka do budúcnosti? Hrať
na oslavách, svadbách, výročiach, fašiangoch, zo
srdca spievať, mať zdravie a posúvať sa ďalej. Prezentovať náš stankovský kroj, natočiť a vydať CD. Tak,
ako boli hrať a spievať v Prahe na Staromestskom námestí, by sa chceli na pozvanie priateľov zúčastniť na
festivale dní slovenskej komunity v Békešskej čabe.
Vďačne chcú prijímať divákov na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Chceli by tiež, aby tak, ako
oni prevzali štafetu od svojich otcov a mám raz aj ich
vnúčatá pokračovali v šľapajach predkov a zachovávali to najvzácnejšie, čo náš národ má – piesne, kroje,
tradície. Veď aj dnes je možné si s hrdosťou a noblesou obliekať slovenský kroj pri rôznych príležitostiach.
Za rozhovor ďakuje

A. Navrátilová
(Úprava textu O. Š.)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2016 do 31.3.2017
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ:
Marián Orlovský
č. 241
Michal Zaťko
č. 328
Lucia Mašániová
č. 612
Nela Bočáková
č. 207
Helena Kulichová
č. 318
Sofia Kadlečíková
č. 133
Nikola Martišková
č. 49
Michal Bulko
č. 647
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI:
Samir Awwad a Pavlína Mahríková
Roman Pevný a Frederika Komorovská
Milan Podmanický a Zuzana Bednárová
Blahoželáme a želáme veľa lásky
a rodinného šťastia!
PRISŤAHOVALI SA:
Juraj Hovorka
Anna Hovorková
Benjamín Klandúch
Edita Maružanová
Milan Danko
Michal Lipták
Eva Páneková
Ján Havier
Anna Tódová
Mgr. Peter Tóda
Ing. Štefan Bajcar
Beáta Knapcová
Vendula Huňová + deti Ladislav a Štefan
Marián Uličný
Ján Haško
Alexandra Bulková
Frederika Pevná
Marek Matuščín
Lenka Matuščínová + deti Filip a Matej
Ing. Marián Šárossy
Mgr. Diana Šárossy + syn Ondrej
Martin Janíček
Jana Šedíková
Ing. Ľubomír Lackovič
Ing. Barbora Pašková
Rudolf Straka
Ing. Adrián Šimko
ODSŤAHOVALI SA:
Eduard Galata, ml.
Mgr. Katarína Rechtoríková + deti Natália,
Filip a Timotej
Andrej Tanáč
Bc. Richard Blážo
Bc. Lucia Blážová + deti Maximilián a Leonard
Lukáš Gorčík
Ondrej Svatík
Juraj Kubiš

Miloš Sládok
70 rokov – Marián Balaj
Ing. Norbert Moravčík
Ing. Jozef Malec
Zuzana Kebísková + deti Patrik, Karolína a Zuzana
Anna Tomíková
Ing. Danka Škúciová
Štefan Králik
Pavol Jančo
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
65
rokov
–
Karol
Sedláček
Margita Podkovčíková
vo veku 75 rokov
Miroslav
Jančo
Mária Sýkorová
vo veku 88 rokov
Nadežda
Husárová
Rudolf Vlk
vo veku 88 rokov
Anna Blašková
Milan Sedláček
vo veku 80 rokov
Mária Adamčiová
vo veku 50 rokov
Jozef Vlk
Júlia Bulková
vo veku 76 rokov
Mgr. Mária Herbuľáková
Pavol Zemanovič
vo veku 89 rokov
František Medvedík
Zuzana Chudá
vo veku 81 rokov
Anna Skovajsová
MUDr. Mária Markechová vo veku 62 rokov
Anna Srnánková
Ján Vician
vo veku 60 rokov
Bohuslav Horňáček
Alžbeta Križanová
vo veku 98 rokov
Pavol Cibulík
František Oravec
vo veku 76 rokov
Otília Husárová
Emília Králiková
vo veku 82 rokov
60
rokov
–
Miroslav Sedláček
Ján Herman
vo veku 82 rokov
Jozef Hrušovský
Milan Berko
vo veku 65 rokov
Miroslav Janský
Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoji.
Emília Kadlečíková
Janka Šedivá
NAŠI JUBILANTI:
Božena Kútna
od 1.1.2017 do 31.3.2017
Vladislav Zahumenský
93 rokov – Oľga Cibulíková
Agnesa Letková
90 rokov – Jozefína Mináriková
Eva Husárová
85 rokov – Helena Aková
Jozef Blaščák
Ján Tehlár
Blahoželáme!
Ján Záhumenský
80 rokov – Kristína Margorínová
Štatistika za rok 2016:
Pavol Berko
Melánia Margorínová
Počet obyvateľov k 31.12.2016 spolu – 3.264
Emília Staňáková
- z toho MUŽI - 1.610
75 rokov – Eva Kulichová
ŽENY - 1.654
Vladimír Vašek
Jozef Fortuna
- narodilo sa 33 detí
Jozef Januška
- zomrelo 26 občanov
Otília Králiková
- prisťahovalo sa 92 občanov
Ing. Ivan Hrušovský
- odsťahovalo sa 65 občanov
Jozef Bogár
= prírastok 34 občanov
TICHÁ SPOMIENKA
Dňa 3. februára 2017 sme sa navždy rozlúčili s úžasným a nádherným človekom,
ktorý celý svoj život venoval pomoci iným ľuďom.
MUDr. Mária MARKECHOVÁ,
pre ktorú bol majestát ľudského života majestátom najvyšším,
prehrala svoj boj so zákernou chorobou
vo veku 62 rokov.
Česť jej životu, česť jej pamiatke!
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