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ZVONY NAD KRAJINOU
Rád počúvam rádio. V aute. Väčšinou populárnu hudbu, ktorá sa hodí k tomuto druhu činnosti. Občas, keď ma už opakujúca sa ponuka unavuje, vyskúšam
hity, ktoré sa hrávali pred dlhším časom a nám starším navodzujú príjemné spomienky na minulosť a pohrávajú sa s našou nostalgiou. Do ponuky sa však tlačí
aj niečo komplexnejšie, nestor rozhlasového vysielania, súčasná dvojka najpočúvanejších rádií na Slovensku. Niečo, k čomu už potrebujete trošku času a dobre
sa hodí k teplu domova - Slovenský rozhlas. Fenomén, ktorý drží krok s dobou,
hrá, informuje, zabáva ale aj edukuje. Do poslednej kategórie radím aj reláciu
ZVONY NAD KRAJINOU, o ktorej som sa na webovej stránke RTVS dočítal, že sa
jedná o zvukový miestopis a rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska,
ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti. Je vysielaná na stanici Regina,
ktorá je súčasťou veľkej rozhlasovej rodiny niekoľkých rádií.
Utorok ráno, 22. januára sa redaktori Rozhlasu a televízie Slovenska po predchádzajúcom ohlásení objavili aj na Obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach, aby nakrútili samostatnú časť pásma o našej obci. Boli to redaktori spomínanej relácie Martin Jurčo a Michal Herceg. Ich návšteve predchádzala porada
starostu obce a pracovníčok obecného úradu, aby bola zabezpečená informovanosť všetkých predstaviteľov miestnych organizácií, podieľajúcich sa na živote
obce a určenie časového harmonogramu, vymedzeného pre nahrávanie.
Potom som už len počul výsledok tohto snaženia, ktorý mal premiéru 3. februára 2019, v nedeľu o 11.00 v Rádiu Regina. Bolo to viac ako príjemné počúvanie, poslucháči sa mohli dozvedieť o nových veciach z činnosti oslovených
a oceniť ich zanietenosť a radosť s akou rozprávali o svojich témach. Tých, ktorí
nestihli premiéru ani jej reprízu chcem informovať, že si môžu reláciu vypočuť
po navštívení webovej stránky obce (Odkaz na reláciu: https://www.rtvs.sk
/radio/archiv/1709/1072970).
Vedel som aj predtým, že Trenčianske Stankovce sú na dobrej ceste a je to
dobré miesto na život, táto skúsenosť ma však ešte utvrdila v tom, že hodnotu
obce vytvárajú jej občania, ktorí majú o svoju obec záujem. Skúsme sa však opýtať tých najpovolanejších, a to redaktorov relácie, či so mnou zdieľajú tieto pocity a ako oni prežili ten deň s našimi spoluobčanmi. Na moje otázky odpovedajú
Martin Jurčo a Michal Herceg.
Najskôr Vám obom musím pogratulovať k výsledku práce, ktorý sme
mali možnosť počuť. Ako sa Vám pracovalo s našimi ľuďmi?
Na úvod len niekoľko informácií o našej relácii Zvony nad krajinou. Pripravujeme ju od roku 2007. Hneď ako vznikla, sme sa zapojili do tímu nahrávania.
Vysielame ju každý týždeň, no vždy sa striedajú štúdiá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach s predstavovaním obce vždy zo svojho regiónu. Takže vysielame každé tri týždne, a keďže sme hovorili, že vysielame od roku 2007, viete si
predstaviť, koľko obcí sme takto miestopisne spracovali. Takou našou nepísanou
dohodou v redakcii je predstaviť vždy novú a novú obec, nevracať sa tam, kde

sme už boli. Chceme, aby sa takto vytvorila cez tieto relácie akási rozhlasová
mapa Slovenska, ktorá možno niekedy poslúži ďalším generáciám v našom rozhlasovom archíve ako dokument doby.
A pokiaľ ide o vašu otázku, ako sa nám pracovalo v Trenčianskych Stankovciach, musíme priznať, že obce si vyberáme veľmi starostlivo, lebo už sa nám
neraz stalo, že starostovia nemali záujem o takéto nahrávanie a ani pracovníci
úradu nevideli v takomto nahrávaní nejaký význam. U vás to bol pravý opak.
Už pred rokom v lete Michal Herceg pripravoval sériu relácií Portréty s vojenskými osobnosťami. Vtedy sme spolu zašli za Svetozárom Naďovičom. Stretnutie
s ním bolo veľkým zážitkom, a keď sme videli, aké sú Trenčianske Stankovce
veľké, vedeli sme, že hneď ako sa bude dať, zájdeme k vám. Niekoľko rokov sme
navyše navštevovali festival vo Veľkých Bierovciach, odkiaľ sme vysielali aj Hudobné pozdravy. Prijatie v Stankovciach bolo veľmi príjemné. Pán starosta nám
doslova pripravil respondentov, za niektorými sme zašli, iní postupne prichádzali na obecný úrad. Pán starosta sa nám venoval veľmi precízne, dokonca sme
nahrali aj viac rozhovorov ako to obyčajne býva, a tak viacero z nich využijeme
v dennom vysielaní.
Podľa akého kľúča vyberáte obce a mestá do svojho programu?
Nie je na to presný kľúč, väčšinou si vyberáme podľa poznania regiónu.
Každý z nás odniekiaľ pochádza a má vzťah k nejakému regiónu. Aj keď obaja
pochádzame od Trnavy, resp. Hlohovca, často navštevujeme trenčiansky región
napríklad aj kvôli nahrávaniu relácií o folklóre. A veľkú úlohu hrajú aj väčšie
obce, kde je šanca, že dokážeme naplniť celú hodinu vysielania. V Trenčianskych
Stankovciach by sme mohli naplniť aj dve relácie. Nikdy sa nedá spomenúť
všetko, ale azda to najhlavnejšie, čo máte v obci, sme spomenuli.
Ako ste sa cítili v Trenčianskych Stankovciach a čo vo Vás zanechalo
najväčší dojem?
Cítili sme sa veľmi dobre najmä vďaka komfortu, ktorý nám poskytol starosta a aj milé pracovníčky na obecnom úrade. Trošku sme mali chladno a veterno, ale to asi neovplyvníte (smiech). A čo v nás zanechalo najväčší dojem?
Napríklad nový pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, ktorý je vyslovene moderne vyzerajúcim pamätníkom, ktorý má svoju výpovednú silu. Máte krásnu
budovu školy, zážitkom bola aj návšteva farmy, ktorú sme si pre zamrznutú cestu
museli odkráčať po snehu, a príjemné stretnutia boli napríklad aj s pani farárkou, divadelníkmi, seniormi a mnohými ďalšími. V podstate by sme mohli vymenovať všetkých respondentov, ktorých hlasy sa objavili v našej relácii.
Za rozhovor ďakuje
Peter Justus
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Vážení občania,
ako ste mnohí zaregistrovali, parlament schválil v marci 2018 novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, o ktorej sa viedlo a stále
vedie mnoho diskusií. Na základe tejto novely zákona sa nepriamo a teda
skryte novelizoval zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), čím
prešla povinnosť odpratávať sneh z chodníkov na samosprávy, čiže obce
a mestá. Bola to podľa môjho názoru nie celkom šťastná zmena, respektíve,
akým spôsobom bola vykonaná. Zaráža ma, keď štát deleguje na obce stále
nové a nové kompetencie bez toho, aby ich vo väčšine prípadov vopred
prediskutoval so zástupcami samospráv. Navyše štátom delegované činnosti, ktoré majú obce a mesta vykonávať, nie sú väčšinou kryté financiami
zo štátneho rozpočtu. Argument niektorých poslancov parlamentu, aby si
obce nové kompetencie vykryli z podielových daní, je scestný. Už teraz vidíme, že nám ostáva stále menej a menej financií na investičné akcie. Možno
bude mať niekto na vec iný názor, avšak prax na celom Slovensku nám ukázala, že samosprávy nie sú kapacitne schopné zabezpečiť odhrnutie všetkých
chodníkov v tom istom čase, keď je to potrebné a už vôbec nie pri takom

objeme snehu, ktorý napadol túto zimu za tak krátky čas. V obci sa nachádza
niekoľko kilometrov chodníkov a miestnych komunikácií a vzhľadom na
počet zamestnancov obce (OPS), verejno-prospešných pracovníkov, ako aj
techniku, s ktorou disponujeme, nie sme schopní v jednom čase, kedy to situácia vyžaduje, zabezpečiť odhrnutie aj ciest aj chodníkov na každom
mieste v obci. Navyše parkovanie áut na cestách aj chodníkoch veľmi komplikuje a častokrát aj znemožňuje zamestnancom obce riadne odhrabávanie
snehu z ciest. Čo ma však veľmi teší, je skutočnosť, že väčšina ľudí počas zasnežených dní vyšla von a chodníky si pred svojimi domami odhrnuli, aj napriek tomu, že to nebola ich povinnosť. Toto je dôkazom toho, že ľudia sú
stále ochotní a schopní robiť aj veci, ktoré nemusia a tým pomôžu nielen
sebe, ale aj svojim spoluobčanom a svojmu okoliu. Tým spoluobčanom,
ktorí takýmto spôsobom pomohli pri zimných prácach a odhrabávaní
snehu, chcem vysloviť úprimnú vďaku a uznanie.
Váš starosta
Martin Markech

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 13.12.2018
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 26.11.2018.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
• Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na rok 2019.
• Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
(t.j. Príloha č. 1).
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom obmedzení
a zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku v obci,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Trenčianske Stankovce.
• VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
• Zriadenie Komisie kultúry školstva a športu pri Obecnom
zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
Predseda komisie: Patrik Tomík
Členovia komisie: Mgr. Silvia Justusová, Jana Dutková, Dušan Dutko,
Ing. Michaela Ježíková, Karol Ježík, Pavol Múdry, Peter Húdek, Anna
Navrátilová, Mgr. Mária Obdržalová

• Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom
zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
Predseda komisie: Peter Justus
Členovia komisie: Ing. Jozef Kadák, PaedDr. Oľga Šmatláková
• Zriadenie Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom
zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
Predseda ZPOZ: PaedDr. Oľga Šmatláková (zástupkyňa sobášiaceho)
Členovia ZPOZ: Drahoslava Zemánková (príprava akcií), Ing. Eva
Beňovičová (rečník), Peter Justus (rečník, zástupca sobášiaceho), Soňa
Siváková (recitátorka, uvádzačka), Mária Kubasáková (recitátorka,
písanie a maľovanie pamätných kníh), Ing. Marcela Hrušovská
(hudobníčka), Mgr. Ladislav Žiško (hudobník, smútočný rečník), Dana
Hrušovská (spev), Barbora Fraňová (hudba + spev), Sabína Fraňová
(hudba + spev), Mgr. Silvia Justusová recitátorka), Zuzana Jančová (spev).
• V zmysle § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších redpisov
vyplatenie náhrady platu starostu obce JUDr. Martinovi Markechovi
za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 22 dní.
Berie na vedomie:
• Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2020 - 2021.

Dňa 29.1.2019
OZ schvaľuje
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 13.12.2018.
• Ukončenie nájmu objektu Oddychového centra, s. č. 525
v členení reštaurácia, ubytovacia časť a zimná záhrada dohodou
ku dňu 31.3.2019. Podmienkou ukončenia nájmu dohodou
k 31.3.2019 je vysporiadanie všetkých vlastníckych vzťahov
a vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi zmluvnými
stranami.
• Ukončenie nájmu nebytového priestoru – sauny, nachádzajúcej sa na
2. nadzemnom podlaží stavby – Oddychového centra s. č.525,
dohodou ku dňu 31.01.2019.
• Ukončenie odstúpením od zmluvy o výpožičke športovísk uzatvorenej
dňa 15.09.2011 medzi Obcou Trenčianske Stankovce a STLF a. s.,
Trenčín).
• a) Vypracovanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie za účelom zmien a doplnkov ÚP Obce Trenčianske
Stankovce.
b) Spolufinancovanie oprávnených nákladov dotácie na spracovanie
územno-plánovacej dokumentácie, najmenej vo výške 20 %
oprávnených nákladov podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z.

- súhlasí so záväzkom, ktorý spočíva v tom, že proces obstarávania
schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
• Komisiu pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce
a do Stankovského informátora v tomto zložení:
Predseda: PaedDr. Oľga Šmatláková
Členovia stáli: Mgr. Silvia Justusová, Anna Navrátilová, Mgr. Gabriela
Trnavská, Mgr. Lenka Pazderová
Člen – tajomník: Drahoslava Zemánková
• Doplnenie člena Komisie kultúry, školstva a športu: Marek Tanáč
OZ neschvaľuje:
•Zámer spoločnosti CBA Slovakia a.s. na odkúpenie časti pozemku
C-KN parc. č. 283/1 v k.ú. Malé Stankovce LV č. 231 uvedený v liste zo
dňa 19.11.2018.
• Poskytnúť žiadateľovi TEAM POLAS, Denis Poláš, Veľké Stankovce 771,
Trenčianske Stankovce dotáciu vo výške 1.500 g.
OZ berie na vedomie:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.
• Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným
kontrolórom v období október až december 2018.
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Nová etapa obecných novín
Vážení čitatelia!
Ako si môžete prečítať v hlavičke našich obecných novín, v roku 2019 vychádza už ich XXVI. ročník. Stankovský informátor teda má za sebou už
štvrťstoročie svojej existencie.
O tom, kedy presne, ako a prečo sa začali vydávať obecné noviny v našej
obci by najviac vedeli porozprávať vtedajší pracovníci obecného úradu. Niektorí z nich dodnes pracujú na obecnom úrade a pamätajú si na obdobie začiatkov Stankovského informátora. Technické možnosti tej doby boli úplne
iné, než dnes. Hlavička sa kreslila ručne, články písali na písacom stroji. Noviny vychádzali ako občasník, niekedy len jedno číslo za rok. Na ich tvorbe
sa podieľali predovšetkým samotní pracovníci obecného úradu. Niektoré
z týchto novín sú zaarchivované v našej knižnici a na požiadanie môžete pri
jej návšteve do nich nahliadnuť.
Ďalšia etapa pri tvorbe obecných novín začala IX. ročníkom ich vydávania
v roku 2001. K tvorcom novín okrem pracovníkov obecného úradu pribudli
redaktori z radov poslancov a občanov i ďalší prispievatelia. Vtedy vznikla
prvá redakčná rada obecných novín. Tvorili ju: Iveta Dohňanská, Emília Tanáčová, Štefan Šmatlák, Anna Navrátilová, Lenka Krčmáriková a Oľga Šmatláková. Prvé číslo sme vydali v apríli 2001. Keďže som sa vtedy stala šéfredaktorkou novín, mám všetky čísla za posledných 18 rokov odložené.
Odvtedy sa menili redaktori novín, zmenil sa vydavateľ, menil sa počet
strán, počet čísel novín vydaných ročne i počet strán novín. Od roku 2017
začal informátor vychádzať vo farbe. Do novín pravidelne prispievali starostka i starosta obce, poslanci, pracovníci obecného úradu i prispievatelia
z radov občanov. V redakčnej rade postupne pracovali Zuzana Berková, Darina Sýkorová, Ľubica Mikulášová, Ľubica Ďurišová a Drahoslava Zemánková.
Celých 18 rokov boli v redakčnej rade okrem mňa Anna Navrátilová a Lenka
Ďuďáková (Krčmáriková).

Všetkým, ktorí sa podieľali na doterajšej tvorbe novín patrí veľké poďakovanie. Vďaka nim sa na stránkach novín zachytila časť histórie našej obce
a aj občania, ktorí sa nezúčastnili na rôznych aktivitách, mali možnosť si
o nich niečo prečítať v novinách. A niektorí z čitateľov Stankovského informátora si uchovávajú všetky jeho čísla a občas v nich zalistujú, prípadne vyhľadajú nejakú informáciu. Najmä v najobľúbenejšej časti novín – Spoločenskej rubrike. Tú už, vďaka novému zákonu o ochrane osobných údajov, od
mája 2018 nemôžeme zverejňovať v predchádzajúcej podobe.
Zvláštne poďakovanie patrí redaktorkám Emílii Tanáčovej, Lenke Ďuďákovej a Ľubici Mikulášovej, ktoré už do novín nemôžu prispievať a bohužiaľ
si ich ani nebudú môcť prečítať, lebo ich životná púť sa skončila.
V roku 2019 sa začína nová etapa Stankovského informátora. Uznesením
OZ č.10/2019 bola schválená Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do
kroniky obce a do Stankovského informátora v zložení: predseda – Oľga Šmatláková, členovia – Silvia Justusová, Anna Navrátilová, Gabriela Trnavská,
Lenka Pazderová, Drahoslava Zemánková.
Obecné noviny by sme chceli vydávať častejšie, ako tomu bolo doteraz.
Veríme, že ich budeme môcť naplniť zaujímavým obsahom, viac prepojiť
s obecnou webovou stránkou a že nám Vy, naši čitatelia, aj naďalej zachováte
svoju priazeň a s radosťou sa začítate do každého nového čísla. A nielen to.
Môžete aj sami svojimi príspevkami spestriť naše spoločné obecné noviny.
V našej obci pribúdajú zaujímavé podujatia, aktivizujú sa občania a stávajú
sa nielen účastníkmi podujatí, ale aj ich iniciátormi a organizátormi. Podeľte
sa na stránkach obecných novín Stankovský informátor o to pekné, čo ste
v obci videli – zažili aj s ostatnými spoluobčanmi. Vaše príspevky môžete odovzdať, prípadne zaslať Silvii Justusovej justusova@gmail.com alebo mne na
adresu smatlakova@trencianskestankovce.sk.
Oľga Šmatláková

Kontakty obce Trenčianske Stankovce
Mobilné telefóny
0908 553 049
0905 803 686
0905 462 101
0917 428 955
0908 802 422
0918 597 301
0917 428 877

Starosta - JUDr. Martin Markech
Vedúci OPS - Ing. Jaroslav Beták
Prednosta - Mgr. Ďurišová
Ekonóm - Ing. Novotová
Ekonóm - Galina Dobiašová
Stavebný úrad - Ing. Mária Pavlíková
Projektový manažér - Ing. Piláthyová

0901 704 103
0918 181 597
Pevné linky
032/657 6633
032/657 6628
032/657 6624
032/657 6626
032/657 6620

Matrika - Drahoslava Zemánková
pohrebná služba
Podateľňa - Jana Dutková
Dane a poplatky - Zuzanna Tanáčová
Mzdy, pohrebné služby - Soňa Siváková
Knižnica - Mgr. Silvia Justusová
Kontrolór - JUDr. Jozef Lipták

Mladý, sympatický muž, ktorému naše Slovensko srdečne podalo ruku a on to chce svojej hostiteľskej krajine vrátiť. V profesii,
kde sa empatii medze nekladú.
- Pán doktor, keď som si pozeral Vaše ordinačné hodiny na internete,
zaujal ma Váš titul, ktorý nosíte pred menom a to „Doctor“, teda nie
MUDr. ako sme na Slovensku zvyknutí. Môžete nám k tomu povedať
niečo bližšie?
Na Ukrajine, odkiaľ pochádzam, sme až doteraz neboli nositeľmi akademických titulov po štúdiu vysokej školy alebo univerzity tak, ako je to zaužívané u vás po absolvovaní 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Používajú sa až vyššie akademické tituly ako je PhD, docent alebo profesor.
Ale aj to sa už začína meniť a dnešní absolventi opúšťajú školy s titulmi Bc,
Ing., Mgr. aj po absolvovaní 1. a 2. stupňa štúdia. Mimochodom, titul
MUDr. sa používa asi iba v dvoch štátoch na svete a to na Slovensku
a v Česku.

pokračovanie na 12. strane

Doctor Taras Odynak
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Generálmajor Naďovič - ocenenie prezidentom SR
Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí – citát Ľudovíta Štúra vyznačený na radovej hviezde, ktorou sa od 8. januára 2019 môže hrdiť aj
občan Trenčianskych Stankoviec – genmjr. Ing. Svetozár
Naďovič
– Pán generál Naďovič, dlho
som Vás evidoval bez možnosti
osobného spoznania, ktoré sa
naskytlo teraz, po prevzatí ocenenia z rúk prezidenta SR
v rámci udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a to konkrétne udelením radu Ľudovíta Štúra 1. triedy - vojenský druh za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť SR, k čomu Vám samozrejme srdečne
blahoželám a rád by som Vás vyspovedal z Vašich bezprostredných
pocitov.
Ďakujem veľmi pekne a som rád, že sa môžem takto vyspovedať
z mojich pocitov aj pred spoluobčanmi Trenčianskych Stankoviec, lebo
v mojom príbehu hrá naša obec nezastupiteľné miesto. Musím sa poďakovať spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za nomináciu na toto ocenenie a aj samotnému pánovi prezidentovi, že ma nakoniec zaradil
medzi 30 osobností, ktoré 8. 1. 2019 vyznamenal. Toto vyznamenanie
je vôbec najvyššie, aké môže vojak SR dostať. Vážim si aj to, že medzi
mojimi prvými gratulantami bezprostredne po ceremónii bol nositeľ
tohto radu kozmonaut, plukovník Ing. Ivan Bela, ktorý bol doteraz jeho
jediným žijúcim nositeľom. Rad sa zo zákona udeľuje všetkým prezidentom SR, takže traja bývalí prezidenti rozširujú klub žijúcich nositeľov
radu. Pre mňa je toto ocenenie nesmierne vzácne aj vzhľadom na fakt,
že ho v minulosti in memoriam dostali generáli Viest a Golian, velitelia
československej povstaleckej armády v SNP a generál Brunovský, bývalý
veliteľ II. československej partizánskej brigády Stalin.
– Mohli by ste nám povedať niečo o samotnej cene, príp. o období
Vašej profesionálnej kariéry či životnej cesty, ktorá sa podľa Vás najviac podpísala pod túto nomináciu?
Tento rad, pretože tak sa to správne píše a vyslovuje, nie rád, som
dostal hlavne za bezproblémový odsun sovietskych vojsk z Československa a za to, že Slovenská republika nemala už od 22. 12. 1990 na svojom území ani jedného sovietskeho vojaka. Samotné insígnie radu obsahujú radový kríž vojenského druhu, veľkú radovú stuhu, ktorá sa nosí
sprava doľava, radovú hviezdu, radovú stužku a radovú rozetu. Všetko
spomenuté je razené zo striebra a pozlátené. Tento rad však neberiem
vážne iba kvôli jeho dôstojnej fyzickej podobe, dôležitejšie pre mňa je
to, že je udelený za spoločensky prospešnú činnosť, dávajúcu definitívnu
bodku za Brežnevovou doktrínou, po ktorej sme si mohli začať robiť politiku podľa vlastných predstáv.
– Veľmi ma zaujíma obdobie od 26. 2. 1990, kedy ste boli ustanovený za náčelníka Správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych
vojsk z Československa, spolupracovali ste s českou hudobnou legendou z prostredia disentu, neskorším politikom Michaelom Kocábom,
v tom období predsedom parlamentnej komisie pre dohľad nad od-

sunom sovietskych vojsk z Československa. Ako ste Vy vnímali vznik
takéhoto tandemu, predsa len každého charakterizovala diametrálne odlišná minulosť. Dokázali ste sa ľudsky spojiť a pochopiť?
Toto je veľmi často kladená otázka, skúsim však pre našich čitateľov
nájsť niečo, čo sa notoricky neobjavuje vo väčšine mojich odpovedí
v iných médiách. Je pravda, že bol z úplne inej branže, nespútaný rebel,
spevák, hudobník, skladateľ a duša Pražského výběru. Každý z nás mal
úplne iný príbeh a predsa sme sa napokon stretli pri činnosti, na ktorú
sme obaja nesmierne hrdí. V jeho prípade hral dôležitú úlohu jeho otec
Alfréd Kocáb, evanjelický farár, ktorý podpísal Chartu 77. Aj za týchto
okolností sa formoval Michaelov charakter, ktorý sa nakoniec ukázal
ako veľmi potrebný pre komunikáciu a vyjednávanie v rámci parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk a ktoré ho
potom vyzdvihli na rešpektovaného politika. A pritom sám bol nevojak,
v čase hroziaceho nástupu na základnú vojenskú službu hral tak presvedčivo rolu „postihnutého“, ale pritom odhodlane deklarujúceho jedinca splniť si svoju občiansku povinnosť, že mu komisia napokon udelila modrú knižku. A naša spolupráca sa pretavila do priateľstva, keď Michael zistil, že ten profesionálny vojak je ľudský a čestný a že plní veci,
ktoré hovorí a hlavne, že sa nepodieľal na žiadnych normalizačných
zverstvách z minulosti. Toto mi umožnilo hovoriť aj s bývalými disidentami a ľuďmi, ktorí boli svojho času na inej strane barikády. A naše priateľstvo s Michaelom pretrvalo dodnes. Dokonca, keď mi po udelení vyznamenania telefonicky blahoželal k oceneniu, nezabudol vyzdvihnúť,
že ani po takej dlhej dobe sa nenašlo v materiáloch tzv. plánu prípravy
Československej armády pre potlačenie nežnej revolúcie žiadne spojenie s mojím menom.
– Splnenie tejto úlohy sa viaže k dátumu 27. júna 1991, aj keď iné
zdroje uvádzajú 21. jún 1991, kedy z nášho územia odletel posledný
sovietsky vojak a nebol to nik iný ako veliteľ Strednej skupiny vojsk
Eduard Vorobjov. Aké pocity vtedy u Vás prevládali, poznali ste sa
osobne?
25. júna bol oficiálne podpísaný dokument o skončení odsunu sovietskych vojsk z Československa. Podpísali sme ho na ministerstve zahraničných vecí, na tomto akte sa zúčastnili veľvyslanec Sovietskeho
Zväzu v Československu Boris Pankin, minister zahraničných vecí Jiří
Dienstbier, minister obrany Luboš Dobrovský, námestník ministra zahraničných vecí Vojtech Vágner, Michael Kocáb a ja. Celú túto správu
a celý akt pripravoval slovenský kariérny diplomat Peter Tomka, dnes
pôsobiaci ako predseda súdu Medzinárodného dvora v Haagu.

február 2019
V ten deň nás oficiálne prijal predseda Federálneho zhromaždenia
Alexander Dubček a neskôr prezident Václav Havel a začali biť zvony
v celej republike. Dátum 21. júna zostal známy preto, lebo v ten deň
skončili transporty a 27. jún je zase spojený s odletom generála Vorobjova. Ešte pred samotným odletom naložili do lietadla AN 26 aj jeho
Volgu s vodičom a odleteli do Ľvova. Lúčili sme sa s generálom skoro
v priateľskej atmosfére, pretože spolupráca s ním na odsune bola veľmi
profesionálna a ústretová. Až sa tomu veľa ľudí čudovalo. Bolo nám však
odporučené priamo od najvyšších vládnych činiteľov Havla a Dubčeka,
aby sme sa správali korektne, pretože samotní sovietski vojaci neboli
zodpovední za rozhodnutie brežnevovského vedenia v 68. roku.
S generálom Vorobjovom som sa neskôr stretol v júni 2011 keď ma
minister zahraničných vecí knieža Karel Schwarzenberg a minister obrany Saša Vondra pozvali do Černinského paláca v Prahe pri 20. výročí
odsunu. V rámci tejto návštevy mi český Radiožurnál vytvoril pracovisko
na námestí pod Václavom, kde som mohol celý deň o problematike odsunu hovoriť. Dokonca som si vybral hosťa Jaromíra Šedivého, duchovného otca myšlienky úplného odsunu sovietskych vojsk, o ktorom hovoril už v decembri 1989 na stretnutiach Občianského fóra. Mal som aj ďalších hostí, napr. Michaela Kocába, ktorý nemohol uveriť, že ja som v role
moderátora, a generálplukovníka Eduarda Vorobjova, ktorý bol v tom
čase aj členom Dumy Ruskej federácie a bol na pravej strane politického
spektra, v strane Arkadija Gajdara. V rámci návštevy u “KALICHA“ Na Bojišti sme sa my traja za veľkej pozornosti novinárov a personálu tejto reštaurácie podpísali na čestnú stenu, ktorá bola zriadená v reštaurácii pre
takéto príležitosti. Česi si vôbec omnoho viac vážili odsun ako my a mám
aj taký poznatok, že niektorí naši slovenskí politici až teraz pri preberaní
ocenenia zistili, za čo som bol vlastne vyznamenaný.
– Štátne vyznamenanie dostalo 30 osobností spoločenského, verejného a kultúrneho života, z toho tri boli vyznamenania In memoriam, zaujal Vás
niektorý príbeh, ktorý by ste
chceli vyzdvihnúť, resp. o ktorom
sa najviac diskutovalo?
Ja osobne som sa veľmi rád stretol s pani Magdou Vášaryovou, naše
objatie vo mne vyvolalo spomienky
na celé obdobie, ktoré ju poznám.
Len 14 dní pred naším stretnutím
sme sa s manželkou pozerali na nezabudnuteľný film Postřižiny, natočeným podľa knihy Bohumila Hrabala,
vynikajúceho českého spisovateľa, kde Magda stvárnila úžasnú filmovú
rolu a veľkou mierou sa pričinila o skvelý dojem z celého príbehu, ktorý
na človeka z filmu sálal. Spomenul som si na Magdu aj v súvislosti s návštevou Hofburgu vo Viedni v roku 1991, kedy som viedol komisiu Československej armády a stretol som sa s pani Vašáryovou už ako veľvyslankyňou
v Rakúsku. Teraz, po toľkých rokoch sme sa mali možnosť porozprávať
i o jej pôsobení veľvyslankyne už Slovenskej republiky vo Varšave. Moji
kolegovia, ktorí tam boli ako generáli vo funkcii vojenských pridelencov
si pani Magdu vysoko vážili, okrem iného aj za to, že dokázala riadiť veľvyslanectvo múdro a pritom pevnou „vojenskou“ rukou. Rozprávali sme
sa o Poľsku dnešných dní, Vatikáne a ďalších zaujímavých témach. Ja
osobne si ju veľmi vážim a som rád, že dostala toto ocenenie. Možno to nie
je už teraz populárne, ja si však za tým stojím a musel som to povedať.
Nemôžem samozrejme nespomenúť ocenenie in memoriam, ktoré prevzali z rúk prezidenta SR otecko Jána Kuciaka a mamička Martiny Kušnírovej. Tak ako Kuciakovcom aj pani Kušnírovej som ešte raz vyjadril sústrasť. Či človek chcel alebo nie, citovo sa to dotklo všetkých, čo sme tam
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boli prítomní. Chcem povedať, že každá vražda je niečo opovrženia hodné,
ale úkladná vražda tejto mladej dvojice v nás aj v týchto reprezentačných
priestoroch opätovne vyvolala potrebu zamyslieť sa a vrátiť sa do reality.
– S odchodom do výslužby sa spája rok 1997. Ako ste prežívali túto
zmenu a čím žijete dnes?
Od môjho odchodu do výslužby v januári 1998 žijem plnohodnotným
životom. Aktívne som pracoval a stále pracujem v spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ktorej som bol aj podpredsedom a ktorej som teraz čestným členom a som aj člen klubu generálov SR, ktorý som v roku 2006 spoluzakladal, bol som jeho hovorcom a mám na starosti všetky jeho vojenské
zahraničné historické cesty. Som aj členom zväzu protifašistických bojovníkov a 12 rokov som bol seniorálny dozorca Považského seniorátu. Tak
ako ľudia chodili za mojim otcom, ktorého volali aj advokátom chudobných, aj na mňa sa obracajú desiatky ľudí, aby som im pomohol. Ľudsky,
radou. A keď pripočítam záhradu, mám toľko práce, koľko som mal možno
za svojho aktívneho pôsobenia v armáde. K tomu musím pripočítať čas,
ktorý som už vo výslužbe venoval budovaniu a rekonštrukciám rôznych
pamätníkov, napr. padlým slovenským vojakom na Ukrajine v rokoch 1941
- 43, generálovi Malárovi v Starej Turej, padlým slovenským vojakom počas
I. svetovej vojny na Sočskom fronte odhalenom v Tolmine, či dotvoreniu
pamätníka Mohyla na Prietržskej ceste, ktorý je symbolom dňa ozbrojených síl SR na počesť víťazných bojov v Brezovej pod Bradlom v roku 1848.
Postaral som sa o odhalenie pamätných tabúľ, napr. legionárom v Bratislave, o obnovu krížov na zborovskom cintoríne v ukrajinskej osade Kalinivka na pamiatku padlých československých legionárov v roku 1917 atď.
A písať o mojej ceste do Talianska v novembri minulého roka mi už asi nedovolí formát tohto februárového vydania, v prípade záujmu som však
pripravený prispieť do ďalších čísiel, príp. zorganizovať besedu, ak by bolo
o takéto niečo záujem. V krátkosti poviem, že sme s klubom generálov rekognoskovali rieku Piava, kde v jej okolí prebiehal taliansky front medzi
Rakúsko – Uhorskom a Talianskom v období od novembra 1917 až do novembra 1918. Prešli sme oblasť od Fenstre až po San Dona di Piave, pričom
sme na troch miestach spolu s bývalým ministrom obrany Pavlom Kanisom konfrontovali fotografie z júla 2018, kedy došlo k masívnemu vyliatiu
tejto rieky. Vojenská história je širokosiahla téma a moja obrovská vášeň.
Mám však ešte jeden sen, ktorý prezradím na záver nášho rozhovoru.
Chcel by som so skupinou priateľov už možno v tomto roku absolvovať
Transsibírsku magistrálu. Teším sa na každý nový deň a to isté prajem všetkým spoluobčanom Trenčianskych Stankoviec.
Ďakujem pán generál za rozhovor a želám Vám ešte veľa zdravia
a síl do ďalších dní aktívneho života.
Peter Justus
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DOTYK S TANZÁNIOU
Na pozvanie Evanjelickej cirkvi a. v. v Tanzánii, ktoré umožnil biskup Alex Gehaz Malasusa
a generálny sekretár Godrefey L. Nkini mohla slovenská delegácia policajtov v počte 24 ľudí pod vedením riaditeľa úradu ekumenickej pastoračnej
služby MV SR Milana Petrulu, evanjelického farára zažiť dotyk s ďalekou africkou krajinou –
Tanzániou. Prinášame cteným čitateľom niekoľko zápiskov a postrehov z tejto ďalekej cesty.
Na začiatku to bol sen – túžba zažiť a skúsiť dotknúť
sa najvyššej hory Afriky. Na konci realita, o ktorej človek rád sníva........
Je sobota 12. januára 2019 popoludnie. Šťastne
sme pristáli v Dar es Salaam, významnom meste východného pobrežia. Po odbavení formalít ohľadom vstupných
víz do krajiny nás pred letiskom čakal generálny sekretár
Evanjelickej cirkvi v Tanzánii – východného a pobrežného
dištriktu Godfrey L. Nkini, zástupca biskupa, ako aj vedúci
pracovník poverený prácou s mládežou, či členovia
ochranky a policajný sprievod, aby presun do hotela bol
rýchlejší a bez zbytočných zdržaní v hustej a komplikovanej premávke tohto približne 6,5 miliónového mesta. Prvé
poznanie - jazdí sa vľavo. Mesto Dar es Salaam je hospodárskym a ekonomickým centrom Tanzánie. Sme v hoteli.
Po ubytovaní a malej pauze nasleduje oboznámenie sa
s okolím hotela, večera v zariadení „rýchleho“ občerstvenia a následne obhliadka širšieho centra.
Nedeľa 13. január 2019 – Dnes nás čaká návšteva
služieb Božích v hlavnom katedrálnom kostole. Veľmi
sa teším na to, čo zažijeme, popoludní by sme mali absolvovať prehliadku mesta, miestneho trhu, či cirkevnej
univerzity.

Neskutočné - služby Božie boli ozaj neopakovateľné, spev
a hra miestnej mládežníckej kapely pred Bohoslužbami nás
voviedli do duchovného sveta tunajších evanjelikov. Úžasné
rytmy a melódie domácich piesní nás ohromili. Na službách
Božích spieval viackrát miestny zborový spevokol, domáci veriaci mali počas služieb Božích dvakrát oferu, kde peniaze
odovzdávali do veľkých prútených košov. Témou zvesti Božieho slova bol krst – kázala farárka z anglikánskej cirkvi.
Služby Božie trvali približne 2 hodiny a v čase keď sme končili,
tak na Slovenku bolo 10 hodín a mysľou som zablúdil do Trenčianskych Stankoviec, kde práve služby Božie začínali. Tunajšie služby Božie sa končia tak, že všetci ľudia vyjdú ešte pred

POD KILIMANJAROM

kostol a spoločne tam zaspievajú jednu pieseň, domáci farár
dá požehnanie, nasleduje podanie rúk s prianím Božieho požehnania.
Po kázni Božieho slova zborová kurátorka privítala slovenskú delegáciu a celé spoločenstvo nás pozdravilo jednotným trojitým potleskom.
BWANA YESU ASIFIWE – (v preklade zo swahilčiny chváľte Pána Ježiša) tak som začal pozdrav za našu delegáciu. V krátkosti som predstavil Slovensko, duchovnú službu
ministerstva vnútra SR a vyjadril vďaku za milé prijatie
a pozvanie od Evanjelickej cirkvi, vďaka ktorému môžeme
zažívať vzácne chvíle v ich krajine. Na pamiatku tejto návštevy som generálnemu sekretárovi odovzdal pamätnú
plaketu Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR.
Po službách Božích nás domáci cirkevný zbor pohostil
obedom a vydali sme sa na spoznávanie mesta. Navštívili
sme cirkevnú univerzitu, kde nás pri príchode prekvapil
veľký informačný panel, ktorý hovoril o povolenom a zakázanom oblečení počas pobytu a štúdia na univerzite.
V krátkosti sme sa oboznámili s výučbovými programami.
Nesledovala obhliadka jedného z miestnych trhov a obhliadka ulíc mesta miestnym mikrobusom, ktorý patril
evanjelickej cirkvi – internátnej škole, s ktorým sme sa
počas pobytu v tomto meste plnom kontrastov prevážali.
Videli sme ohromné, prepychové stavby v kontraste
s úplnou chudobou a biedou, ľudí, ktorí ale napriek podmienkam v ktorých žili sa nám zdali spokojní so svojim
životným položením.
Pondelok 14. 1. 2019 – náš posledný deň v Dar es
Salaame. Dopoludnia sme sa z hotela presunuli do hlavnej budovy biskupského úradu, kde nás sprevádzal generálny sekretár Evanjelickej cirkvi. Oboznámil nás s plánmi,
ktoré má Evanjelická cirkev, s jej štruktúrou, navštívili sme
evanjelický rozhlas, televíziu, zistili sme, že Evanjelická cirkev má svoju samostatnú banku, prostredníctvom ktorej
realizuje svoje projekty pomoci a vzdelávania. Zaujímavým bodom programu bola aj návšteva národného múzea,
ktoré mapuje život v Tanzánii. Videli sme najstaršie zachované stopy človeka, ktorý kráčal po krajine a množstvo rozličných archeologických predmetov. Zaujímavú časť tvorili
novodobé dejiny, ktoré mapovali situáciu keď územie bolo
Nemeckou kolóniou a dobu otroctva až po úplné osamostatnenie sa a vytvorenie spoločnej republiky Tanzánie, ktorá
vznikla spojením dvoch krajín – Tanganiky a Zanzibaru.
Pred odchodom do národného parku Kilimanjaro sme
mali možnosť ešte navštíviť internátnu školu pre deti
s mentálnym postihnutím. Deti nás prijali spevom piesne,
videli sme priestory, v ktorých sa vzdelávajú, kde bývajú.
Bolo úžasné vidieť, ako tieto deti vnímajú svet a aj keď sme
pre nich boli v tomto prípade zvláštni my, ktorí sme boli

iní minimálne farbou pleti, aj napriek tomu sa nebáli k nám
rozbehnúť a objať nás. Veľmi dojímavý zážitok. Túto školu
prevádzkuje Evanjelická cirkev v Tanzánii v spolupráci
s tanzánskou vládou. Na záver sme finančne podporili milodarom činnosť tejto školy. Nastal čas odísť za ďalším spoznávaním krajiny a od detí sme na rozlúčku dostali krásny
darček – obálku vyrobenú z banánových listov vo vnútri
s ručne vyrobenou pohľadnicou. V túto chvíľu som z rúk
generálneho sekretára Evanjelickej cirkvi v Tanzánii prevzal darček pre nového generálneho biskupa Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku Ivana Eľka.
Popoludní sme už boli v hoteli v meste Arusha, ktoré
obýva približne 1,7 milióna obyvateľov a večer sme mali
prvé stretnutie s našim vodcom pre expedíciou na Kilimanjaro. Dostávame informácie, čo všetko potrebujeme mať so
sebou počas 6 dňového pobytu v národnom parku Kilimanjáro. Začína sa úplne nová časť nášho pobytu. Expedícia na
najvyššiu horu krajiny a celej Afriky, na 5895 metrov vysoké Kilimanjaro.
Nasledujúcich 6 dní bude pre nás, predpokladám, veľkou skúškou a načrením na dno vlastných síl.
NA VRCHOLE 5 895 m

Je utorok, 15. január, 7. hodín ráno a po kontrole batožiny a všetkých potrebných vecí nasadáme do terénnych
áut a vydávame sa na dvojhodinovú cestu z Arushe do Moshi
k vstupnej bráne do národného parku Kilimanjaro. Po vybavení vstupov sme sa zapísali do výstupovej knihy a okolo poludnia sa po speváckom a tanečnom pozdrave našich nosičov
a vodcov sme za príjemného jemného dažďa začali stúpať zo
základného bodu trasy Marangu, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1879 metrov cez dažďový prales do nášho prvého tábora - MANDARA vzdialeného 8 km s prevýšením
841 m. Je nás 19. Z toho 4 ženy a 15 mužov. Celá expedícia,
vrátane nosičov, kuchárov, pomocných kuchárov a vodcov
však má 82 ľudí. To je už slušný počet. Títo ľudia sa starali
o našu existenciu, pripravovali nám jedlá, teplé nápoje, starali sa, aby sme mali dostatok všetkého počnúc mäsom, zeleninou, cez dostatok čistej pitnej vody. Veľmi sme si pochutnávali na čerstvom ovocí, veď vychutnať si skutočne dozretý
ananás či mango hoci aj vo výške 4720 metov bolo veľkým
zážitkom.
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Cestou asi po troch hodinách pomalej chôdze od začiatku nášho výstupu sme mali obedovú prestávku. Začalo svietiť slniečko a zvedavé modré opice skákali v korunách stromov ponad nás. Cestou, keď nám naše prístroje ukazovali výšku 2655 m sme sa na chvíľku zastavili a uvedomili sme si, že sme na najvyššie položenom
bode Slovenska. Už to bol pre mnohých zážitok. Sme vo
výške 2720 m, nasledovala výdatná večera a oddych
pred ďalším výstupovým dňom.
Druhý deň pokračujeme ďalej cez dažďový prales. Je
skoro ráno a my postupne naberáme výškové metre.
Naším cieľom je ďalší výstupový tábor HOROMBO vo
výške 3720 metrov. Počas výstupu začína intenzívne
pršať. Ešte stále sme v dažďovom pralese, ktorý po necelých troch hodinách chôdze opúšťame a dúfame, že sa
počasie ustáli, no mraky sa kopili a dážď neustával. Celý
deň lialo a my sme pomaly stúpali z nohy na nohu a uvažovali, čo nás čaká. Čo ak bude počasie aj v tých ďalších
dňoch naozaj takéto zlé? V týchto chvíľach otázok a neistoty veriaci človek ocení inštitút modlitby, v ktorej
môže predložiť Bohu všetky svoje obavy a úzkosť z toho,
či to má zmysel. Cestou stretáme partiu Slovákov od Popradu a Trenčína, ktorí sa vracali z výstupu a hore na
vrchole ich zastihla snehová fujavica. Výhľady žiadne,
len fotky, v ktorých ťažko rozpoznať miesto, kde vlastne
boli. Musíme ísť ďalej. Čaká nás ešte dlhá cesta a za neutíchajúceho dažďa sme prišli do nášho ďalšieho tábora.
Po necelej hodinke, keď dážď ustal, sme sa stretli s našimi nosičmi a prevzali si našu veľkú batožinu. V tomto
momente sme zahliadli v diaľke cieľ nášho výstupu – prvýkrát sme cez opar z dažďa pozerali na majestátnu horu
Kilimanjaráro. Večer nám vodca meral stav okysličenia
krvi a kľudový tep. Výsledky boli uspokojivé, no mnohí
začali na sebe pociťovať prvé príznaky dlhšieho pobytu
v nadmorskej výške 3720 metov. Niektorí nemohli
vôbec spať. To nie je dobré, lebo nás čakajú ešte dva výstupové dni a dva dni zostupu do základného tábora.
Ďalší deň bol venovaný aklimatizácii. Vystúpili sme
pod horu Mawenzi, krásnou dolinou, na ktorej horizonte
sa nám objavil krásny pohľad na planinu a z nej vyčnievajúcu horu Kilimanjaro. Cestou spoznávame krásu prírody a zaujímavé stromy Senecia Kilimanjaro – endemity. Počasie sa ustálilo, užívame si slnečné lúče. Sme vo
výške 4350 metrov a vraciame sa späť do nášho výstupového tábora. Večer nasleduje opäť meranie saturácie
krvi a kľudového tepu. U niektorých sa objavujú mierne
bolesti hlavy a trápi ich nespavosť.
Je ďalší nový deň. Zobúdzame sa do krásneho rána.
Čistá obloha a pohľad na krajinu z výšky 3720 metrov je
neopakovateľný. Vydávame sa na najdlhší presun do posledného výstupového tábora KIBO vzdialeného 10 km.
Prechádzame krajinou sopečnej púšte a dlhými planinami
a tiahlymi priesmykmi. Stúpa sa citeľne ťažšie. Náš cieľ sa
nachádza vo výške 4720 metov. Cestou približne vo výške
4400 metrov sme videli, ako na nosidlách znášajú rýchlym tempom asi troch členov iných expedícii, ktorých
pravdepodobne zachvátila horská choroba. Túžobne sme
si zaželali, aby sa niečo takéto neprihodilo nikomu z nás.
Tento pohľad bol ozaj skľučujúci a nepríjemný. Popoludní
okolo 15.00 sme na mieste. Ubytovali sme sa, nastala
chvíľa oddychu, ľahká večera. Pred večerou bol priestor
na duchovné slovo. Obsahovo som ho smeroval na dôležitosť udalostí, ktoré sa v Biblii či v starej zmluve či v novej
udiali na vrcholoch - od odovzdania 10. Božích prikázaní
až po reči na vrchu, vrch premenenia, či vrch, na ktorom
sa odohralo vstúpenie Ježiša Krista na nebesá s prianím,
aby aj tento vrchol bol pre každého z nás, kto tam vystúpi,
výnimočným okamihom života, kedy si môže človek uvedomiť mnohé veci svojho života pod zreteľom Božej blíz-

kosti. Potom sme sa rýchlo rozišli do izieb skúsiť aspoň na
chvíľu zaspať. Budíček o 23.00, teplý čaj na zohriatie,
malé zahryznutie do suchých koláčikov a o 00.00 sa stretávame pred táborom a začíname najťažší úsek nášho výstupu. Kráčame v tme pomaly z nohy na nohu. Počas stúpania máme viacero krátkych prestávok na čaj. Je riadna
zima. Voda v hadičkách našich camelbakov nám začína zamŕzať. Stúpanie stále nekončí. Len v diaľke kdesi vysoko
nad nami vidíme svetielka čelových lámp expedície, ktorá
odišla nejaký čas pred nami. Horskí vodcovia idú pomedzi
nás a sledujú intenzitu nášho dýchania. Dostávam správu,
že dvaja ľudia musia ukončiť výstup a zostúpiť dole. Našťastie ešte po vlastných, bez zásahu vodcov. Je mi to ľúto,
že nebudú môcť vyjsť na vrchol. Ten kopec sa mi zdá nekonečný. Krok za krokom, pomaly 6 hodín stúpame a cieľ
v nedohľadne. Začína svitať. V tejto situácii človek prosí
Pána Boha, aby niečo urobil, aby bol už koniec, lebo každý
krok stojí veľké množstvo energie a námahy. Koľko ešte?
Ostáva nehľadieť hore, ale len pod nohy, treba ísť - krok
za krokom a zrazu sa ocitáme hore na prvom bode
vrcholu hory Gillmanęs Point vo výške 5685 m. Na dosiahnutie úplného vrcholu nám treba ešte zdolať 210 výškových metrov a pár kilometrov. Toto je miesto na trochu
dlhšiu, asi 10 minútovú pauzu. Vychutnávame si krásne
počasie. Po mrazivej noci nás zohrievajú lúče vychádzajúceho slnka nda Afrikou a my žasneme nad neopísateľnou krásou, ktorá sa nedá celkom zachytiť ani na fotografiu. Tie momenty a farby zostávajú len v našich mysliach.
Ideme postupne ďalej. Po hodine sa dostávame
k ďalšiemu z výstupových bodov Stella Point 5739 metrov. Čaká nás ešte kus cesty. Kroky sú stále ťažšie a ťažšie a prestávky na oddych častejšie. Stačí pár krokov
a človek je unavený. Ideme postupne k cieľu. Skupina sa
postupne roztrhala. Cez vysielačky však dostávame informáciu o pohybe ostatných členov expedície.
Blížime sa k vrcholu. Tabuľa s nápisom CONGRATULATIONęS - UHURU PEAK 5895 m – je na dohľad. Pomaly
sa k nej blížime. Je 9. hodín ráno, sobota 19. január 2019,
keď sa ocitám na vrchole. V tejto chvíli prvé, čo chcem
urobiť je pokľaknúť v modlitbe, pokorne Bohu poďakovať za to, že mi bolo dopriate dostať sa na toto miesto.
Je to neopísateľný pocit. Krásna modrá obloha, po
snehu, ktorý sme videli na fotkách spred pár dní ani
stopa a ohromné výhľady, scenéria masívu tohto vulkánu nás ohromila. Sme hore. Nasleduje vrcholové fotenie. Po krátkom občerstvení sa zoskupuje celá expedícia
pred zostupom do kruhu. Ako prejav vďaky voči Pánu
Bohu sa spoločne modlíme modlitbu Pánovu. Otče
náš........ Nádherný zážitok, precitnutie, uvedomenie si
naozaj veľkého daru od Pána Boha.
Čaká nás ešte dlhá zostupová cesta – najskôr do tábora KIBO a do večera treba prísť ešte do ďalšieho tábora HOROMBO, kde budeme nocovať. Čaká nás približne 20 km chôdze a ťažký prudký zostup.
Len teraz vidíme, akým žľabom a stúpaním sme
vlastne išli hore. Dobre, že ten výstup začínal v noci.
Predpokladám, že keby sme boli videli tých 900 výškových metrov priamo pred nami za svetla, asi by nás to
psychicky zlomilo a možno by sme sa radšej otočili a išli
naspäť.
Nakoniec sme na vrchol UHURU PEAK vystúpili 16.
Jeden z členov expedície skončil pri STELLA POINT
a dvaja na vrchol nevystúpili vôbec. Úžasný výkon všetkých, ktorí sa odhodlali vyskúšať niečo, čo sa nedá celkom dobre opísať, to treba jednoducho zažiť.
Našu expedíciu sme ukončili 20. januára 2019
opäť v hoteli SAFARI SUMMIT v Arushi, kde sme od
nášho horského vodcu dostali certifikáty s číslom, ktoré
dosvedčuje výstup na najvyššiu horu Afriky.

Členom našej expedície bol aj pán Nickson Mushi –
jeden z najlepších a najuznávanejších vodcov na Kilimanjáro, ktorý má za sebou vyše 300 výstupov. Je to
veľmi prijemný, milý a priateľský človek. Keď sme spolu
komunikovali mailom počas príprav na expedíciu, odpovedal mi na môj asi 59. mail v poradí slovami HAKUNA MATATA. (Nemaj obavy – všetko bude v pohode.)
A skutočne - život v Afrike sa riadi týmto heslom. Zbytočne sa netreba stresovať.
Rozprávali sme sa o mnohých veciach a zaujímalo
ma, ako je to s kresťanstvom v tejto krajine. Jeho odpoveď znela – ja som tiež evanjelik. Kresťanov je približne
30 percent, moslimov tiež asi 30 percent a zvyšné percentá tvoria pôvodné náboženstvá.
Ľudia tu nažívajú medzi sebou v pokoji, či kresťania
či moslimovia, deti chodia do spoločných škôl, susedia
sa navzájom stretávajú a pomáhajú si. To je krásne svedectvo.
Na druhý deň sme sa vydali opäť autami na spoznávanie divočiny. Národný park Tarangiro nás voviedol do
skutočného života slonov, antilop, opíc, levov, žiráf, zebier.... S nemým úžasom sme pozorovali, ako to v divočine funguje, ako žijú zvieratá v ich prirodzenom prostredí.
Blížil sa záver nášho pobytu v Tanzánii. Absolvovali
sme ešte prijatie u riaditeľa policajnej správy v Arushi,
ktorý nám predstavil fungovanie Polície v Tanzánii.
Oboznámil nás s podmienkami vstupu do polície, s priebehom výkonu, s etickým kódexom policajta, priblížil
nám hierarchiu a štruktúru. Niektoré veci však diplomaticky obišiel s prosbou o pochopenie, nakoľko nie
všetko, čo bolo predmetom nášho záujmu bolo podľa ich
pravidiel možné aj zverejniť. Polícia požíva v Tanzánii
rešpekt a má silnú pozíciu. Je napríklad zákonom zakázané fotiť policajta pri výkone služby, čo bolo pre nás trochu nezvyčajné, keď sme sa chceli s niekým odfotiť. Nakoniec nášho pobytu v Tanzánii sa s nami prišiel rozlúčiť
aj biskup Malasusa, ktorý našu delegáciu zastihol ešte
pred odletom zo Zanzibaru, keď k nám prišiel po skončení prijatia u prezidenta Tanzánie. Bolo to veľkým gestom voči našej delegácii, že si aj v jeho hektickom programe našiel čas na to, aby s nami chvíľu pobudol a porozprával sa. Medzi jeho poslednými vetami bola aj táto,
ktorú som si zapamätal – „Kto raz navštívi Afriku, nikdy
sa nevráti domov taký, aký do nej prišiel.“ Dlho som nad
tým rozmýšľal. Veď keď prídeme domov, nabehneme
opäť do kolotoča nášho životného tempa a povinností
a budeme sa musieť zaradiť do rytmu života a budeme
opäť žiť tak, ako sme žili predtým. No mal skutočne
pravdu, kto raz navštívi Afriku, túži sa tam vrátiť a odchádza obohatený o mnohé zážitky, o mnohé spomienky, na to, čo prežil, mnohé vec,i ktoré si ani nevedel
predstaviť a ktoré mu dajú v konečnom dôsledku iný pohľad na to, čím a ako žijeme my Európania.

Dovidenia Afrika............
Spísal Milan Petrula, ev. farár,
organizátor a vedúci expedície TANZANIA 2019
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NAŠA ŠKOLA V 1.POLROKU.
JEJ VÝSLEDKY, ÚSPECHY A AKTIVITY
Dňa 31.1.2019 si prevzalo 375 žiakov našej školy výpisy klasifikácie
prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka
2018/2019. Ich výsledky boli nasledovné:
PROSPECH
Prospeli

Neklasifikovaní

Neprospeli

s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

176

90

93

z 1 pred- z 2 predmetu
metov
6

spolu

3

9

10

SPRÁVANIE
Znížené
známky zo
správania

Výchovné opatrenia
pochvala
riaditeľom

pochvala
napomenutie pokarhanie
pokarhanie
triednym triednym 2. stupeň
triednym
riaditeľom
učiteľom učiteľom
učiteľom

0

45

6

16

11

1

DOCHÁDZKA
počet tried

18

počet
žiakov

375

1. stupeň

168

2. stupeň

207

Vymeškané hodiny
ospravedlnené

neospravedlnené

12 683

14

Od januára nastali zmeny v pedagogickom zbore:
• Mgr. Zuzana Hlúšková (BIO – SJL) - zastupovanie za Mgr. Šebánovú,
ktorá nastúpila na materskú dovolenku,
• Ing. Vojtech Irša (MAT, FYZ) - zastupovanie za Mgr. Máriu Macúchovú Martinkovičovú PhD.,
• Ľubica Tunegová – vychovávateľka ŠKD - asistentka učiteľa
• Mgr. Darina Sýkorová - zastupovanie za Mgr. Galkovú
• Triednictvo v 5.B prevzala Ing. Zuzana Pilárová
• Triednictvo v 8.A prevzala Mgr. Alžbeta Jurigová
Nesmiem zabudnúť aj na jednu zmenu, ktorá nás veľmi zarmútila.
Učiteľský zbor navždy opustila pani učiteľka Mgr. Lenka Ďuďáková,
ktorá učila na našej škole 20 rokov.
AKTIVITY ŠKOLY
•
5.2. sa konalo školské kolo recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka v troch kategóriách.
1. kategória (2. až 4. ročník)
1.
Jakub Baran 4.A
s postupom do Obvodového kola
2.
Ela Sliacka 3.A
3.
Kvetoslava Kulichová 3.A
Ema Berková 2.B

Próza:
1. neudelené
2. Olívia Rozvadská 2.A
3. neudelené
Porota: Mgr. Svatíková, Mgr. Pazderová, Mgr. Fábryová, Mgr. Slušná,
Mgr. Mikušincová
2. kategória (5. a 6. ročník)
Poézia:
1. Marketa Benková 5.B
s postupom do Obvodového kola
2. Eunika Ďurišová 5.B
3. Vanesa Sládková 5.B
Natália Ondrišková 5.B
Próza:
1. Rastislav Kubaloš 5.A
s postupom do Obvodového kola
2. Ivana Kubalošová 6.A
3. neudelené
3. kategória (7. až 9. ročník)
Poézia:
1. Viktória Balušková 9.B
s postupom do Obvodového kola
2. Nataša Punová 8.A
Linda Bitterová 8.A
3. Adriana Vendžurová 8.B
Próza:
1. Ema Trnavská 9.B
s postupom do Obvodového kola
Ďalšie miesta neudelené
Porota: Mgr. Staníková, Mgr. Obdržalová, Mgr. Hlúšková
•
Dňa 25.1. sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia Perinbaba, ktoré sa konalo v kine Hviezda v Trenčíne. Mestské divadlo Trenčín aj za účasti pána učiteľa a žiačky našej školy nám predviedlo úžasné
predstavenie na motívy známej Slovenskej rozprávky. Zážitok to bol nezabudnuteľný. Lepší darček k vysvedčeniu si žiaci ani nemohli želať.
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• 24.1. sa konalo školské kolo Biblickej
olympiády pod vedením Mgr. Sedláčkovej.
Zúčastnení pracovali v 3-členných družstvách. Na 1. mieste s postupom do dekanátneho kola skončili Alžbeta Luptáková,
Gabriela Sedláčková a Lenka Serišová.

• 19.12. sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Slnko v zatmení v Nitre
pod vedením Mgr. Čutorovej a Mgr. Jurigovej. Predstavenie bolo venované významnej
osobnosti slovenského národa M. R. Štefánikovi.

• 21.1. – náhradné konzultačné rodičovské združenie - Mgr. Jurigová (triedna
učiteľka 8.A) informovala rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov zo
slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.

• Plavecký kurz - od 14.12.2018 prebieha na
plavárni v ZŠ Novomeského v Trenčíne plavecký kurz žiakov 4. ročníka pod vedením
Mgr. Pálešovej.

• Návšteva predškolákov u druhákov –
dňa 20.12. 2018 zorganizovali Mgr. Svatíková, Mgr. Ďubašíková pekné dopoludnie
pre budúcich prvákov.

Poďakovanie patrí rodičom a rodičovskému združeniu, ktoré nám prispelo finančnou čiastkou na úhradu prenájmu sály SD
Trenčianske Stankovce, kde sme mohli uskutočniť Vianočnú akadémiu. Zároveň ďakujem
pánovi Petrovi Letkovi za poskytnutie zľavy
z prenájmu sály.
Veľmi ďakujem aj pánovi starostovi
JUDr. Martinovi Markechovi za nezištnú
pomoc a spoluprácu pri chode školy.

• Pred Vianocami sa všetci žiaci školy zúčastnili Vianočnej akadémie, na ktorej predviedli svoje umenie - recitovali, spievali, tancovali, hrali divadlo. To všetko pod taktovkou svojich triednych učiteliek alebo vedú-

Všetky aktivity školy sú k dispozícii na wecich záujmových útvarov. Do spoločenského
domu nás prišli podporiť aj rodičia, za čo im bovom sídle www.zstrenstan.edupage.org.
veľmi ďakujeme. Dopadlo to, naozaj, nad
Mgr. Gabriela Trnavská
naše očakávania. Tešíme sa opäť o rok.

• 16.1. sa žiak Samuel Kubáň z 9.A zúčastnil
Olympiády z anglického jazyka. Získal
krásne 7. miesto. Pripravovala ho
Mgr. Brhlíková.

Lyžiarsky výcvik 2019
V dňoch 13. - 18. januára 2019 sa 35 žiakov 7. ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku
v lyžiarskom stredisku Krahule spolu s pani
učiteľkami. Niektorí z nás stáli po prvý krát
na lyžiach, ale na konci týždňa sme si vychutnávali lyžovanie všetci spoločne. Boli sme
rozdelení do troch skupín, ktoré viedli pani
učiteľka Mgr. Zuzana Pálešová, Mgr. Lenka
Pazderová, Mgr. Ivana Mayerová. Krahule
nás privítali bohatou snehovou prikrývkou,
z ktorej sme sa tešili po celý týždeň. V pondelok dopoludnia nám lanovka ani vlek nefungovali, pretože nešla elektrina, ale na nálade nám to neubralo. Svah sme si poctivo vyšliapali. V zasneženom a mrazivom počasí

sme využili možnosť dať si na chate nad sva- dielke. Celý týždeň pre nás znamenal veľa záhom horúcu čokoládu alebo aj čaj. V stredu žitkov, za ktoré pani učiteľkám patrí veľké ďapopoludní sme išli na prechádzku, ktorú sme kujeme.
Petra Eva Petrulová, 7. B
si museli skrátiť vďaka bohatej snehovej ná-

Učíme sa s pesničkami
Dňa 23. januára 2019 zavítala do našej materskej školy hudobná agentúra NOBBIA, ktorá
prostredníctvom uja Nora a jeho hudobnovzdelávacieho programu pre deti MŠ zrealizovala náučný program s názvom „Naša Zem“.
Deti sa formou hier, hádaniek a samozrejme
i pesničiek dozvedeli o časových vzťahoch:
prečo sa strieda deň s nocou, o dňoch v týždni,
mesiacoch v roku, ročných obdobiach, ale aj
o tom, že smeti nesmieme rozhadzovať po

zemi, ale patria do smetných nádob. Deti vyriešili mnoho hádaniek, napríklad o zvieratkách, za ktoré dostali sladkú odmenu. Na záver
každej aktivity ujo zaspieval pieseň, deti sa ich
postupne učili a spoločnosť nám po celý čas robila ujova „priateľka“ gitara. Pri rozlúčke ujo
Noro daroval deťom do materskej školy CD
s náučnými piesňami. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!
Bc. Marta Jančová
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Za Ľubkou Mikulášovou
Nie je pravda, že smrť si nevyberá. Počas Vianočných
sviatkov dňa 26.12.2018 si vybrala našu Ľubku Mikulášovú.
Asi jej závidela, že napriek
tomu, že spolu bojovali, bola
plná života. Aj sa zdalo, že
Ľubka zvíťazí, lebo pár týždňov
pred jej odchodom povedala:
„Teším sa zo života, z vnúčatiek, zo spomienok, z plánov a
verím! Viete, nikdy nesmieme
prestať veriť, dúfať...“
Ľubka vždy chcela počuť
pravdu, aj napriek nepriaznivým prognózam. Nepripúšťala si nič okrem víťazstva. A napriek
tomu to nestačilo...
Pretrhlo sa slovo, milá naša Ľubka. To, ktoré si tak rada a nezištne rozdávala iným. Pretrhlo sa slovo. Nedoznelo... To slovo,

ktorým si sa prihovárala stovkám ľudí v obradnej sieni, v spoločenskom dome, v dome smútku, v miestnom rozhlase, ktorým si
oslovovala nás, svojich spolupracovníkov. I keď choroba neúprosne útočila, často si zaskočila nazrieť do tvojej milovanej
knižnice, spýtala si sa nás, ČO JE NOVÉ, ochotná i v tomto stave
pomôcť, poradiť pri príprave ďalšieho čísla Stankovského informátora, v ktorom si bola dlhé roky členkou redakčnej rady a neúnavnou prispievateľkou.
Pretrhlo sa slovo. Nedoznelo... Ani to básnické, ktoré sme
všetci radi počúvali na rôznych akciách, poriadaných obcou.
Tvoje slovo bude chýbať všade, kde si zanechala kus svojho srdca,
svoje schopnosti, tvorivosť, obetavosť a ľudskosť. Spomeniem
aspoň každoročný Vianočný koncert, ktorý je tvojim „dieťaťom“
a do príprav ktorého si dokázala zaangažovať celú svoju rodinu.
Pretrhlo sa slovo. Nedoznelo... Ale doznievať bude v nás, vo
všetkých, ktorí sme ťa mali radi, ktorým si zostala v srdci navždy.
Človek má jednu zvláštnu schopnosť - pamätá si. Preto Ľubka,
nezabudneme...
D.Z.

Zanechala nezmazateľnú stopu
Pani učiteľka Lenka Ďuďáková
15. január 2019.....pre väčšinu
z nás obyčajný pracovný deň.
A predsa tento deň bol teraz
iný.....hlavne nasledujúce dni
potom.....akoby na chvíľu zastal čas
a dni sa zahalili do zvláštneho
smútku, ktorý otriasol každým
z nás, kto poznal a mal rád jednu neobyčajnú osôbku, pani učiteľku
Lenku Ďuďákovú, rodenú Krčmárikovú. Vzrastom drobné žieňa, ale
s obrovským a láskavých srdiečkom.
Mnoho rodičov si určite spomenie na ten prvý školský deň, kedy priviedli svoju ratolesť do jej triedy, pretože celých 20 rokov sa starala práve o tých najmenších žiakov našej školy.
Ťažko povedať, kto mal väčšie obavy, či tie naše deti a či my rodičia, keď
sme po prvý krát prechádzali bránami školy s našimi deťmi. Vo dverách nás
s úsmevom vítala milá pani učiteľka Lenka, ktorá hneď deti usmerňovala
a usádzala do prvej školskej lavice. Džavot detí a aj šepot nás rodičov prerušil tichý zvuk zvončeka, ktorým ona upútala našu pozornosť a stíchol aj
ten posledný nezbedník. Prihovorila sa pokojným, tichým a pritom rozhodným hlasom, plným lásky, a vtedy opadla aj tá posledná obava.... Od prvého
okamihu sme všetci vedeli, že naše deti majú pred sebou múdru a láskavú
učiteľku, ktorá svoje zamestnanie berie ako svoje poslanie.
Prvé dni ubiehali veľmi rýchlo a naše deti sa naučili čítať, počítať, spoznávali život spoza školskej lavice. Nie všetkým sa darilo všetko tak, ako
možno chceli, alebo ako sme chceli my, rodičia, ale prístup pani učiteľky
k deťom v nich budoval kvalitné základy k napredovaniu v každej oblasti.
Jej múdre rady na rodičovských združeniach zas usmerňovali nás, rodičov
vo výchovnom a vzdelávacom procese.
Rodičia posledných Lenkiných žiakov si určite spomenú na druhú triedu,
kedy naše deti už bez strachu a obáv prichádzali do „svojej triedy“, kde ich
znovu čakala pani učiteľka Lenka. Nechýbal jej úsmev ani milé slovo. No
našej pozornosti neuniklo, že „naša“ pani učiteľka nie je celkom v poriadku.

Je poblednutá, pochudnutá, stratila iskru, čo jej vždy v očiach žiarila... Akoby
ju niečo trápilo. Vieme, že v živote nie sú len šťastné dni, ale verili sme, že
čoskoro bude všetko tak, ako predtým. Dni, týždne, mesiace sa znova rýchlo
míňali. Pomaly sme sa začínali tešiť na leto a plánovať dni voľna a dovoleniek. Naše deti však jedného dňa prišli domov s informáciou, že pani učiteľka nebola v škole. Potom ďalší a ďalší deň... A napokon prišla správa,
ktorú sme tak trochu aj tušili, ale nechceli jej veriť a už vôbec nie si ju pripustiť... V tej chvíli sme si želali, aby to nebola pravda...
Avšak ako staré múdre porekadlo hovorí, „nešťastie nechodí po horách,
ale po ľuďoch“, dotklo sa aj našej pani učiteľky Lenky, celej jej rodiny, priateľov, kolegov.....
So zákernou chorobou bojovala statočne od začiatku v tichosti, v pokore,
bez sťažovania sa. Len málokto vedel, aké obrovské a ťažké bremeno nesie
na svojich ramenách. Nikdy to nedávala poznať ani najbližším, ani žiakom
či kolegom, ani rodičom. Do poslednej chvíle verila, že bude mať dostatok
síl, aby chorobu porazila. Oporou jej boli najbližší. Ale aj napriek obrovskej
chuti žiť, túžbe vychovávať svoju jedinú dcérku Ninku, milovať manžela, byť
oporou mame, učiť a vzdelávať ďalšie generácie detí, musela sa podvoliť
a prijať v pokore vôľu Božiu. A tak sme ju museli prijať aj my všetci. Odišla
navždy, ešte príliš skoro, ale aj napriek tomu zanechala nezmazateľnú stopu
v každom, kto ju poznal, kto sa mohol nazvať jej priateľom, kto sedel v jej
lavici.......
Hovorí sa, že umením dobrého učiteľa je spoznávať slzy nielen vo svojich
očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, ale aj iných sledovať a vidieť,
počúvať a počuť, byť láskavou autoritou bez vynútenia. Je to poslanie a dar.
A pani učiteľka Lenka tento dar dostala a dennodenne sa s ním delila
s deťmi. Bola im druhou mamou, rozdávala lásku a keď bolo treba, vedela
byť aj prísnou a tým formovala osobnosť zverených detí. Za toto všetko sme
jej z celého srdca vďační.
Česť jej pamiatke.
Martina Ďurišová
Rodina Lenky Ďuďákovej rod. Krčmárikovej ď a k u j e všetkým, ktorí
jej akýmkoľvek spôsobom pomohli v tejto ich ťažkej životnej situácii.
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Stankovskí hasiči bilancovali
Dňa 19. januára 2019 svoju činnosť za rok 2018
bilancovala aj najväčšia organizácia v obci Trenčianske Stankovce - Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
má v súčasnosti 102 dospelých členov, z toho 40
žien, 62 mužov a 20 členov mladých Plameniakov.
Na VČS sme privítali hostí - starostu obce
JUDr. Martina Markecha, zástupcu OV DPO v Trenčíne Mgr. Jána Siváka, ale aj 5 členov hasičov z družobnej organizácie Aradač v Srbsku.
Rokovalo sa nám veľmi ťažko a smutno, začiatkom roka opustila naše rady naša dlhoročná
členka, kronikárka a pred rokmi aj predsedníčka
DHZ Mgr. Lenka Ďuďáková rod. Krčmáriková. Bola
naše slniečko, na brigádach vždy prvá, ak chýbala
členka do súťažného družstva, Lenka si obliekla
uniformu a už aj cvičila, vždy bola ochotná zaskočiť
tam, kde to bolo treba. Ak bolo treba pripraviť pohostenie pri výročiach, nikdy nepovedala nie a do
radov Plameniakov zasvätila aj svoju dcéru Ninku,
ktorá je tiež veľmi šikovná. Lenka, budeš nám
veľmi chýbať.
V obci je vytvorených 7 skupín preventívnych
hliadok celkom spolu 28 členov, ktorých úlohou je
pravidelne vykonávať požiarno-preventívne pre-

hliadky v rodinných domoch, ale aj v podnikateľských objektoch. Plán vykonávania preventívnych
kontrol je vypracovaný na 5 rokov, ale pravidelne
každý rok sú členovia preventívnych skupín preškolení technikom požiarnej ochrany. Každá skupina, ktorá navštívi domácnosť jeden krát za 5
rokov, aby poradila, skontrolovala vykurovacie telesá a iné, má poverenie od starostu obce. V prípade potreby asistenčných služieb na rôznych podujatiach v obci, v meste Trenčín ale aj mimo neho
tiež vypomáhajú naši členovia a členky. Každoročne sa zúčastňujeme aj požiarno taktických cvičení v rámci okresu.
V roku 2018 to bolo v Orechovom a v našej obci,
kde sa zúčastnilo 250 cvičiacich a 50 kusov techniky.
V pláne práce myslia stankovskí hasiči aj na humánne aktivity a pravidelne sa zúčastňujú bezpríspevkového darcovstva krvi, či pomáhajú pri organizovaní podujatia Na kolesách proti rakovine.
Dospeláci: družstvo mužov sa v roku 2018 zúčastnilo viacero súťaží v rámci okresu v Soblahove,
Tr. Turnej v Záblatí a tiež aj v našej obci. V spolupráci s Obcou sme usporiadali ďalší ročník súťaže
o pohár starostu obce.

Na poli výcviku nesklamali ani naši Plameniaci
a na súťažiach sa umiestňovali na popredných miestach v Melčiciach, Opatovej, Tr. Stankovciach vo
Svinnej. Detské súťaže prebiehajú celý rok, býva to
Plameniacky X boj, územné kolo hry Plameň, súťaž
o pohár červených bleskov, hasičský minitábor,
ktorý býva vyvrcholením systematickej práce
s deťmi v rámci okresu a športovo branný pretek.
Ani jedno kultúrne podujatie sa v našej obci nezaobíde bez účasti hasičov: či už je to hranie divadla,
obecné dni, súťaž vo varení gulášu a pečení koláčikov, ale aj obecná zabíjačka. Pravidelne v januári sa
v našej obci schádzajú hasiči zo širokého okolia na
tradičný Hasičský ples. V tomto roku sme usporiadali už 20.ročník. Vyslovujeme tu veľkú vďaku podnikateľom a firmám za ceny do tomboly.
V mesiaci september sa členovia zúčastnili víkendového pobytu na Orave. Bez pomoci nielen
finančnej ale aj materiálnej, by to nešlo. Vo väčšine prípadov požiadame starostu obce a obecné
zastupiteľstvo a vždy sa riešenie a pomoc nájde.
V súčasnosti sa tešíme na zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu.
Z. T.

Ples hasičov – 20.ročník
Mysľou pomáhať, srdcom zabávať!
Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskych
Stankovciach nielen pomáha občanom a prírode,
ale taktiež zabáva svoj „fanklub“ hasičským plesom.
Tento rok náš ples oslavoval jubileum 20
rokov. Sme vďační a tešíme sa z naozaj veľkej
účasti ľudí, ktorí svojou vstupenkou podporili
prácu s najmenšími hasičmi, Plameniakmi. 20.
ročník bol skutočne zaujímavý svojím programom. Hlavný hosť večera, hudobná skupina
Kandráčovci, postavili zo stoličiek všetkých v
sále. Po skončení koncertu sa ľudia tešili z autogramiády a fotenia sa s hudobníkmi. Do tanca
hrala tiež kapela KB BAND, ktorá je už tradičným spríjemnením plesu a zabáva hostí do skorého rána.
Za bohatú tombolu by sme chceli v mene
DHZ Trenčianske Stankovce poďakovať všetkým
sponzorom. Kniha prianí bola dostupná aj tento
rok všetkým, ktorí nám niečo chceli odkázať.

Ďakujeme organizátorom a ľuďom, ktorí sa poNašli sme si veľa pozitívnych odkazov, čo nás
srdečne potešilo. Dúfame, že budeme každým dieľali na skvelej atmosfére. Tešíme sa na Vás na
rokom vytvárať ešte viac radosti a zabávať kaž- budúci rok na ďalšom plese hasičov.
Sabína Bočáková
dého, kto príde na ples.
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pokračovanie z 3. strany

–
Dočítal som sa, že Vašu činnosť zastrešuje spoločnosť ICHTOS s.r.o.,
ambulancia praktického lekára pre dospelých v troch zdravotných strediskách - Trenčianske Jastrabie, Dubodiel a Trenčianske Stankovce. Naši
obyvatelia boli roky zvyknutí na „svojho“ pána doktora (doktorku), teraz
sa musia o Vás deliť. Ako vnímajú túto skutočnosť a ako sa to odráža na
počte u Vás registrovaných pacientov?
Je pravdou, že som obvodným lekárom vo všetkých troch zdravotných
strediskách, ale napr. v Dubodieli ordinujem iba dve hodiny v týždni a Tr.
Jastrabie a Tr. Stankovce delím na polovicu tak, že som každý deň v oboch
obciach, avšak na striedačku, jeden alebo dva dni dopoludnia v jednom stredisku a s nasledovnými poobedňajšími ordinačnými hodinami v druhom.
Vo vašej obci pôsobím od februára 2018 a začínal som prakticky od začiatku.
Dnes registrujem tak 15 – 20 nových záujemcov mesačne a celkovo môžem
hovoriť o cca 450 – 500 registrovaných klientoch, ktorí nie sú len z Trenčianskych Stankoviec ale aj z okolia.
–
Môžete nám prezradiť niečo o svojom súkromí a prečo práve
Trenčianske Stankovce?
Vyštudoval som medicínu na univerzite v meste Ivano-Frankovsk, čo je
mesto na juhozápade Ukrajiny a prax obvodného lekára som nadobudol
v rodnom meste Stryj. Postupne som si dokončil špecializačný odbor endokrinológ – diabetológ na univerzite v meste Ľvov. Mám 34 rokov a od decembra 2017 žijem na Slovensku v Trenčíne spolu s manželkou a 6 ročným
synom. Prvú návštevu Slovenska som absolvoval v marci toho istého roku
a predchádzala jej komunikácia s mojím spolužiakom – zubárom niekedy
z roku 2015, ktorý dostal príležitosť na Orave v Zákamennom. Na ministerstve
školstva SR mi dal overiť diplom, ktorý mi uznali, aj tak však ešte trvalo určitý
čas, pokiaľ som sa definitívne rozhodol. Možno ozbrojený konflikt na Do-

nbase, ktorý vypukol na jar 2014, maličký syn a jeho budúcnosť však nakoniec
rozhodli o presťahovaní sa na Slovensko. Manželka pracovala pre Leoni aj na
Ukrajine, syn nám chodí do škôlky v Zamarovciach a všeobecne sme veľmi
radi na Slovensku. Od začiatku svojho pôsobenia som u pána MUDr. Drába,
s ktorým sme rozmýšľali o rozšírení všeobecnej ambulancie pre dospelých aj
o Trenčianske Stankovce. A raz sme na návštevu Stankoviec vzali aj moju manželku, ktorá skonštatovala: „aká pekná obec“. Ostatné už poznáte.
–
Akú motiváciu máte ako všeobecný lekár na relatívne novom
pôsobisku?
Dnes idú lekári, ktorí odchádzajú z Ukrajiny väčšinou pracovať do Čiech,
pretože doplňujúcu skúšku si môžu urobiť až po roku, počas ktorého sú pod
dohľadom českých lekárov, čo je veľká výhoda. Nesťažujem sa však, ja už
mám úvod za sebou a na Slovensku sa cítim veľmi dobre. Teraz som tu
a verím, že tu ešte dlho budem, aj keď by som si chcel možno po 5 rokoch
urobiť novú atestáciu. Určite by som neopustil Slovensko pre lepšie platenú
prácu napr. v Nemecku, aj keď ponuky tu sú. Snažím sa k mojim pacientom
pristupovať tak, aby som o nich vedel čo najviac a aby sa ich anamnéza
stretla so správnou diagnózou a účinnou liečbou. K tomu mi pomáha aj absolvovanie kurzu medicínska deontológia počas štúdia na Ukrajine, čo je
vlastne umenie rozprávať sa s pacientom a vytvoriť dôveru medzi ním a lekárom. Verím, že takéto prostredie potom vplýva pozitívne na pacienta
a jeho telo sa môže lepšie vyrovnať s chorobou. Ako príroda v černobyľskej
uzavretej zóne, kde sa príroda bez ľudskej prítomnosti 33 rokov po výbuchu
zregenerovala tak, že dnes tam žijú vzácne druhy živočíchov.
Ďakujem, pán doktor za rozhovor a prajem Vám veľa osobných úspechov
a uzdravených pacientov.
Peter Justus

Zimný festival folklórnych skupín
V sobotu 26.1.2019 sa v neďalekej obci Chocholná-Velčice uskutočnil tradičný Zimný festival folklórnych skupín. Organizátorom
podujatia bolo Trenčianske folklórne združenie Stodola. Program sa začal o 17.00 hod. príhovormi organizátorky A. Meszárosovej a starostu obce Chocholná
Velčice Ing. Ľ. Škriečku. Po nich sa
na pódiu postupne vystriedalo so
svojím programom 7 folklórnych

skupín. Okrem našej FS Rozvadžan to boli: Studienka (Chocholná-Velčice) s pásmom Ľudové
piesne počas roka, Selčan (Selec)
s pásmom Balada o vojne, Trúfalci
a Lehoťanka (Mníchova Lehota)
s pásmom Dožinky, Kubrá (Trenčín-Kubrá) s pásmom Fašjangová
obchôdzka, Pobedimčan (Pobedim) s pásmom Na ulici na pažici,
Dolinečka (Soblahov) s pásmom
Veselo ze Soblahova (žartovné
piesne) a Melenčár (Soblahov)
s pásmom V Soblahove na muzike.
Naša FS Rozvadžan sa na pódiu
predstavila ako tretia v poradí
s 15-minútovým pásmom Veselie
v Rozvadzoch. Toto pásmo približuje hovoreným slovom, piesňami
a tancom tradičnú svadbu tak, ako
ju odbavovali naši predkovia.
Na záver vystúpení dostali
vystupujúci pamätné listy a Monografiu obce Chocholná-Velčice, ktoré im odovzdal starosta
obce.
Záverečným bodom programu
bola nová znelka festivalu autora
Petra Obucha z Piešťan spoločne

zaspievaná všetkými účinkujúcimi.
Po skončení programu pre verejnosť sa zúčastnené folklórne
skupiny posilnili občerstvením
a pokračovali spoločenskou zábavou až do neskorého večera.
Ďakujeme FS Rozvadžan za ďalšiu úspešnú reprezentáciu našej
obce a budeme sa tešiť na to, že ich
nové pásmo Veselie v Rozvadzoch
čoskoro (dúfame) predvedú aj na
domácom pódiu.
Oľga Šmatláková
Fotografie: http://www.chocholnavelcice.sk/fotogalerie/2019
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Stankovskí dôchodcovia hodnotili činnosť
svojej organizácie na výročnej členskej schôdzi
Úvod patril speváckej skupine dôchodcov STANKOVČANKA, ktorá svojimi krásnymi
piesňami pozdravila všetkých prítomných.
Chvíľou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov speváckej skupiny a to pani
Anny Ďurišovej a pána Jána Sládka, s ktorými sme sa dôstojne rozlúčili. Nech odpočívajú
v pokoji!
Všetko má svoj čas – a svoju dobu, každé úsilie. Svoju dobu má niečo hľadať, svoju
dobu má niečo strácať, tak ako hovorí Milan Rúfus v jednej zo svojich básní a my dodávame,
že každá doba a ľudský vek má svoje čaro. Nie, nechcem Vám pripomínať Váš vek, ale popriať Vám len, čoho zväčša máte málo, a to je čas. Čas tešiť sa a smiať a túto radosť iným
rozdávať, prajem Vám čas neponáhľať sa a nechvátať, ale čas pokoj prinášať. Prajem vám
čas seba samého nájsť a každý deň, hodinu, chvíľku ako šťastie prežívať. Prajem Vám čas
na viny odpúšťať a prajem Vám ešte čas na život mať!
Týmito slovami sa na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Trenčianskych Stankovciach prihovorila jej predsedníčka, ktorá skonštatovala, že
činnosť organizácie bola rozsiahla.
Výbor organizácie sa schádzal podľa potreby a hlavne pre usporiadaním väčších akcií,
ostatné požiadavky sme riešili priebežne.
V mesiaci februári sme spolu s obecným úradom usporiadali tradičnú a veľmi peknú
akciu – pochovávanie basy, ktorá má veľmi dobrý ohlas medzi našimi občanmi a teší nás, že
k nám veľa ľudí prichádza i z okolitých obcí, ba i zo vzdialenejšieho okolia sa sem radi vracajú
a ďakujú, že pri dobrej hudbe a nefalšovanom veselí sa dobre zabavia do neskorých hodín.
V priebehu roka sme brigádovali pri čistení cintorínov v obci a pri kríži v Sedličnej, kde
sa naše členky starali o tieto pietne miesta, čistili hlavne priestranstvá pri krížoch, vymieňali
a dopĺňali kvety, čistili lavičky, ale i ostatné verejné priestranstvá v obci podľa svojich možností, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Vzor z nich by si mohli zobrať i niektorí naši občania, ktorí svojim nezodpovedným konaním robia neporiadok po našej obci. Mrzí nás, že
i v tomto čase je veľa odpadov z hrobov ponechávaných za pomníkmi a v priestoroch cintorína a hoci máme na každom cintoríne kontajnery na takýto odpad, je niekomu zaťažko
odpad doniesť do kontajnera a neznečisťovať miesto posledného odpočinku našich blízkych.
Klub dôchodcov sa nachádza v Spoločenskom dome so vstupom z jeho zadnej strany –
od kostola. Schádzame sa v ňom každý utorok o 14.oo hodine a bola by som rada, keby sem
prichádzalo viacej našich dôchodcov. Klub sme si pekne vynovili, skultúrnili, nakúpili sme
spoločenské hry. Radi si posedíme pri dobrej kávičke, čaji, vyrozprávame sa, nasmejeme
sa a v dobrej nálade si zahráme spoločenské hry, ale hlavné je, že sa tu stretneme a nesedíme
doma za zatvorenými dverami. Preto príďte i vy medzi nás a staňte sa členmi našej organizácie – nie je to však podmienkou.
Naša spevácka skupina nesie hrdý názov Stankovčanka a svojim spevom rozdáva radosť
a potešenie už dlhých 23 rokov pod vedením jej umeleckého vedúceho Mgr. Ladislava Žišku.
Dnes máme v repertoári 130 piesní, veselých, smutných, radostných, sakrálnych, ale i rôznych príležitostných, ktoré radi spievame a hoci už máme svoj vek, pri nich nám srdiečka
pookrejú. Našim cieľom je vzbudiť u mládeže lásku k ľudovej piesni, lebo každá ľudová pieseň je nevyčerpateľným žriedlom fantázie, pravdy, ľudovej filozofie a životnej múdrosti.
Môžem sa s hrdosťou pochváliť, že naša spevácka skupina je jednou z najlepších speváckych
skupín Jednoty dôchodcov v Trenčianskom kraji.
Okrem toho, že sme pochovávali basu, zúčastnili sme sa okresnej prehliadky speváckych
skupín JDS v Trenčíne, spievali sme pri stavaní mája v našej obci, v máji sme mali hodinový
koncert s veľkým úspechom v obci Pochabany, kde sme hovoreným slovom a piesňami pozdravili jej obyvateľov v rámci osláv Dňa matiek. V júni sme spievali na Dni obce Trenčianske Stankovce, taktiež sme spievali na Akadémii tretieho veku aj v mesiaci - Október mesiaci úcty k starším, aj na ukončení školského roka, ako tradične s veľkým úspechom.
V júli sme piesňou Slovensko - krásna zem a zvončeky začínali koncert, ktorý mal u nás
Detský hudobný a spevácky súbor z mesta Jarosľav z Ruska.
Už osemnásty raz, vždy 29.augusta sme spievali na kúpalisku v Podhájskej. Mali sme tam
hodinový koncert, kde sme si slovom a piesňou pripomenuli výročie Slovenského národného
povstania. V októbri sme v rámci mesiaca „Október – mesiac úcty k starším“ mali hodinový
koncert znovu v obci Pochabany, pretože naše vystúpenie v máji sa im veľmi páčilo. Jej obyvateľov (a nebolo ich málo) sme pozdravili hovoreným slovom a príležitostnými piesňami.
V októbri sme spievali v Dome sociálnych služieb LIPOVEC v Hornom Srní. Bola
to už druhá naša návšteva v tomto zariadení, kde sme slovom a svojim spevom mohli
potešiť jeho klientov a personál, ktorí nám boli veľmi vďační.
V októbri sme svojim spevom dotvárali dôstojnú atmosféru pri spomienke na zosnulých v Dome smútku.

V novembri sme spievali príležitostnú pieseň pri odhalení pamätníka padlým v I. a II.
svetovej vojne.
18.decembra sme slovom i piesňou a príležitostným darčekom pozdravili klientov
a personál Domova dôchodcov v Trenčíne, kde sme navodili i slávnostnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Odmenou nám bol veľký potlesk a poďakovanie všetkých prítomných.
Boli veľmi vďační a srdeční.
So žiaľom a ľútosťou sme sa dôstojne rozlúčili i s dvomi členmi našej speváckej skupiny a to pani Annou Ďurišovou a pánom Jánom Sládkom.
Spievali sme i na pohreboch našich občanov, ak nás o to pozostalí požiadali.
Tak, ako všetci starneme, nevyhýba sa to ani členom našej speváckej skupiny. Nechcem týmto povedať, že keď majú svoj vek, už im nejde spievanie, ba práve naopak,
spieva im to dobre, ale potrebujeme doplniť a omladiť skupinu. Preto sa obraciam na Vás
dôchodcov, ale i čakateľov, ak viete spievať a máte hlavne chuť spievať príďte medzi nás.
V mesiaci máji sme mali slávnostnú schôdzu ku Dňu matiek, kde každá žena dostala kvietok a sladkosť. Pri malom pohostení sme si zaspievali, porozprávali sa, atmosféra bola výborná.
Na Dni obce sme navarili dobrého gulášu a hoci i nedobrovoľne súťažného, nakoniec
sme boli radi – obsadili sme druhé miesto z deviatich súťažných družstiev, ale hlavné bolo,
že všetkým chutil!
Začiatkom júla sme sa boli kúpať na kúpalisku vo Veľkom Mederi, kde sa nám veľmi páči
a deň sa nám veľmi vydaril. V auguste sme sa kúpali na kúpalisku v Podhájskej.
V júli sme sa všetci členovia zišli pri požiarnej zbrojnici na priateľskom posedení a dobrom guláši, ktorý sme si sami navarili – chutil výborne- a zaspievali sme si pri harmonike.
V septembri sme mali zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách na potláčanie
bolesti pohybového aparátu. Prednášal kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur z Prahy
– veľmi múdry človek, znalý problematiky. Bola to veľmi užitočná a osožná prednáška,
kde sme sa veľa naučili a potom vyskúšali.
V októbri sme mali slávnostnú členskú schôdzu k „Október – mesiac úcty k starším“,
kde sme blahoželali i našim jubilantom. Na tejto schôdzi bol prítomný i náš pán starosta
s neodmysliteľnými plechmi koláčov, ktoré nám už po niekoľký raz k tomuto sviatku upečie jeho pani manželka, za čo sme jej veľmi vďační a verte, potešia. Ďakujeme srdečne.
Naši členovia sa zúčastnili koncertu Detského hudobného a speváckeho súboru z Jaroslavli
a taktiež na vystúpení Donských kozákov v evanjelickom kostole. Bol to príjemný zážitok.
S radosťou môžem konštatovať, že naši členovia sa zúčastňujú i celoživotného vzdelávania seniorov Akadémie tretieho veku v Trenčíne.
Zbierali sme liečivé bylinky. Teší ma, že mnohí naši členovia, a to hlavne naše mladšie
dievčence, využívajú bezplatnú železničnú dopravu a navštevujú rôzne miesta v republike, ale i v zahraničí. Zúčastňujú sa rôznych kultúrnych podujatí.
Takáto bola činnosť našej organizácie v roku 2018. Z celého srdca ďakujem všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej činnosti a boli ochotní pracovať a ochota
a chuť pracovať ich neopúšťa.
Ďakujem výboru našej organizácie a členom revíznej komisie za vykonanú prácu.
Taktiež ďakujem umeleckému vedúcemu našej speváckej skupiny Stankovčanka Mgr. Ladislavovi Žiškovi za obetavosť a trpezlivosť pri našich nácvikoch a vystúpeniach, ako
i členom speváckej skupiny, že v každom čase a počasí prídu na nácviky, aby sme nacvičili
pesničky a mohli na našich vystúpeniach prezentovať i našu obec nielen piesňami, ale
i hovoreným slovom. Srdečná vďaka patrí i obecnému úradu v našej obci, našim poslancom a v neposlednom rade pánovi starostovi za pomoc a podporu, ktorú nám poskytujú.
Veľmi si vážime, že náš pán starosta nikdy neodmietne pozvanie na naše dôchodcovské
stretnutia a keď už on celkom nemôže, tak pošle svojho zástupcu.
No a celkom na záver nám všetkým prajem predovšetkým veľa, veľa tak potrebného
zdravia, pokoja, hodne lásky, porozumenia, hojnosť Božích milostí, pohody a veľa šťastia.
Každý z nás si pod prianím šťastia predstavuje niečo výnimočné a možno aj nemožné.
Ale naším dôchodcovským veľkým šťastím je už i to, že sa ráno čo ráno zobudíme, i keď
niekedy s povzdychom, ako vstaneme, ale vstaneme, že sa pozrieme občas i do zrkadla
a pochválime sa, ako dobre vyzeráme, že nám chutia raňajky a že sa dnes môžeme tešiť
na nejaké príjemné stretnutia.
Preto sa teším na každé stretnutie s Vami priatelia a vážim si, že si nájdete čas pre
seba a svojich priateľov. Nech nám to teda vydrží, aby sme sa ešte dlho mohli stretávať
v pohode, láske a porozumení.
Všetko len to dobré Vám prajem.
Oľga Bučková
predsedníčka Jednoty dôchodcov
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STAVALI SME SNEHULIAKOV
Druhý januárový týždeň sa niesol v znamení snehu. A bolo ho veľa. Tak sme si povedali, že to využijeme a zorganizovali sme
rýchlu súťaž v stavaní snehuliaka. Na obecnej
lúke pri spoločenskom dome sme sa zišli v sobotu 12. 1. dobre naladení a odhodlaní postaviť tých najoriginálnejších snehuliakov. Vytvorili sme 14 súťažných družstiev. Fantázií sa
medze nekládli a po hodinke usilovnej práce
na lúke stálo 14 snežných „pánkov“. Odmenení a verím, že aj spokojní boli všetci. Deti
neodolali a využili kopec nahrnutého snehu
na šmýkanie sa, tancovali na detské piesne,
ktoré počas celej akcie dotvárali atmosféru
alebo sa bláznili v snehu. Na zahriatie bol pripravený teplý čaj a niečo sladké pod zub, čo
navrátilo staviteľom vydanú energiu. Akciu
sme ukončili aspoň malou guľovačkou a aj
keď nás mrholenie predčasne z lúky vyhnalo,
nálada bola výborná. Myslím, že to bolo príjemné popoludnie a potvrdilo sa mi, že ku
šťastiu stačí ozaj málo.
Silvia Justusová

Vianočný stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce Trenčianske Stankovce
Posledná sobota roku 29.12.2018
v našej obci patrila tým, čo nemienili
doma leňošiť a rozhodli sa stráviť ju v spoločnosti 4 zelených stolov, 22 drevenných
ping-pongových rakiet, nespočítaných bielych a oranžových loptičiek a 22 náruži-

vých hráčov. Hralo sa v 2 kategióriách,
nakoľko nesklamali ani deti a vytvorili samostatné družstvo. Putovný pohár si nakoniec odniesol Martin Mahrík, druhé
miesto zíslal Martin Zahumenský a tretí
skončil Martin Puna. Všetci si po nároč-

nom dopoludní pochutili na malom občerstvení.
Všetkých Stankovčanov, ktorí majú radi
aktívny odpočinok, pozývame týmto už
teraz na ďalší, v poradí 15.ročník v decembri 2019.
Z. Hrušovská

PREMIETANIE RUSKÝCH FILMOV
V rámci ruského filmového festivalu, ktorý
organizoval Mosfilm v spolupráci s ruským veľvyslanectvom v Slovenskej republike sa v zasadačke Obecného úradu premietali štyri ruské
filmy. Filmové premietania sa konali na rôznych
miestach po Slovensku. Všetky filmy boli zobrazené so slovenskými titulkami. Prvý z nich - ko-

média Prenajmeme dom s problémami v ňom sa
premietal ešte v decembri, zvyšné tri Anna Kareninová-Vronského Príbeh, Biely Tiger a Rozhodnutie o likvidácii si nadšenci nielen ruskej kinematografie mohli pozrieť v priebehu mesiaca január, vždy v sobotu popoludní.
Silvia Justusová
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Obec Tren«ianske Stankovce

pozýva všetky deti

Vás pozýva na

Fašiangové veselie

na bábkové divadelné predstavenie

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

KOMINÁRSTVO
Trenčianske Stankovce
Tel: 0905 600 254
e-mail:mirdur@centrum.sk

v sobotu 2. marca 2019

4.3.2019 (Pondelok) o 17.00 hod.
V sobášnej sieni Obecného úradu
v Trenÿianskych Stankovciach 

Program:
Od 11.30 hod.

Fašiangový sprievod FS ROZVADŽAN

Od 12.00 hod. ,as hodovania — možnosë zakúpenia
hotových výrobkov

Fašiangová zábava a pochovanie
basy s hudobnou skupinou KB BAND

Od 19.00 hod.

Sú«asëou programu budú aj malé predajné trhy
s remeselnými a ru«ne robenými výrobkami.

- čistenie a kontrolu komínov
- potvrdenie o vykonaní čistenia komína
- vložkovanie komínov
- frézovanie komínov a dechtu
- výstavbu viacvrstvových komínov
- rekonštrukciu komínov
- odborné poradenstvo

Fašiangové dobroty
Šišky (jednoduché ale výborné)

Klasické fánky (recept mojej babky)

Kvások:
1 šálka vlažného mlieka, 0,5 kocky kvasníc alebo 1 vrecko sušených
2 PL kr. cukru, trošku soli

Suroviny:
3OO g hladká múka
30 g stužený margarín (Cera)
2 žĺtka, 20 g práškového cukru
1/4 balíčka prášku do pečiva
5 lyžíc kyslej smotany.

Cesto:
0,5 kg polohrubej múky, 2 žĺtky, cca 1,5 cm plátok Palmarinu (Hery
a pod.) roztopiť, citrónová kôra, trochu rumu
Postup:
V
plechovej
m i s k e
trošku
prihrej e m e
múku,
nastrúhame do
nej citrónovú
kôru
a potom prilejeme vykysnutý kvások. Primiešame žĺtky a rum a dobre vymiesime. Necháme kysnúť a potom cesto vyklopíme na pomastenú dosku (igelit)
– nie pomúčenú, pretože potom v oleji múka, ktorá opadáva zo šišiek
prihára! Vysmážame na oleji z oboch strán, vyberáme a ukladáme
na plech vystlaný papierovými utierkami (servítkami). Posypeme
práškovým cukrom a dochutíme džemom, príp. zo zvyšných bielkov
snehovou penou s ovocím.
Z uvedeného množstva vyjde cca 20-25 stredne veľkých šišiek.
Dobrú chuť želá
Soňa Siváková

Postup:
Suroviny spracujeme na vláčne cesto, rozvaľkáme, vykrojíme pozdĺžne
pásiky, vysmážame v horúcej masti alebo oleji. Ešte teplé obalíme práškovým cukrom zmiešaným s vanilkovým cukrom.
Dobrú chuť želá
Anna Navrátilová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15. 12. 2018 do 15. 2. 2019
Štatistika k 31.12.2018
Celkový počet obyvateľov 3.359
- z toho MUŽI
1.667
- z toho ŽENY
1.692

V roku 2018 sa:
- prisťahovalo 104 občanov
- odsťahovalo 85 občanov
- narodilo 40 detí
- zomrelo 21 občanov

Narodilo sa
Prisťahovali sa
Odsťahovalo sa
Navždy nás opustilo
Do stavu manželského vstúpili

– 10 detí
– 3 občania
– 9 občanov
– 5 občanov
– 3 páry

JUBILEJNÉ SOBÁŠE
V našej obci s radosťou zaznamenávame
fakt, že sa čoraz viac starších manželských
párov v dobrom zdraví dožíva 60 a viac rokov
spoločného života.
Dňa 12. januára sme k 63 rokom spoločného života zablahoželali manželom Emilovi
a Anne Berkovým z časti obce Veľké Stankovce
a dňa 2. februára k 62 rokom spoločného života manželom Františkovi a Helene Letkovým
z časti obce Rozvadze. Do ďalšieho spoločného
života im i touto cestou želáme ešte veľa spoločných dní naplnených zdravím, pokojom
a pozornosťou ich najbližších.

Zlatý sobáš
V januári oslávili spoločné jubileum
– 50 rokov manželského života – dva
páry.
Dňa 10. januára Dušan a Anna
Haškoví z časti obce Malé Stankovce
a dňa 30. januára manželia Ing. Ivan
a Daniela Hruškovskí z časti obce Sedličná. Obom párom želáme do ďalších
spoločných rokov predovšetkým zdravie, pokoj a rodinnú pohodu, radosť zo
svojich najbližších a ešte veľa elánu do
života.

KNIŽNICA JE NEMOCNICOU PRE DUŠU
...takáto nádherná myšlienka víta čitateľov
pri príchode do našej knižnice. Ja osobne verím,
že je to tak, že knihy a čítanie liečia dušu. Keď prídete, sami uvidíte, že to funguje. A čo je v našej
knižnici nové? Okrem toho, že do našej bibliografie znovu pribudlo pár nových knižných titulov,
z ktorých si vyberie určite každý (spomeniem

aspoň pár Jorn Lier Horst-Zmiznutie Felicie, Brestenská Kristína-Grófov syn a Ochranca, Bernhard
Schlink-Predčítač, Cecilia Grantová-Džentlmen
a milenka, Zuzana Široká-Tiene bieleho orgovánu, David Ebershoff-Dánske dievča, Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky a mnoho ďalších) zmenili sme otváracie hodiny.

Otvorené bude nasledovne:
Pondelok: 13.00 - 18.00
Utorok:

08.00 - 15.00

Streda:

13.00 - 18.00
Silvia Justusová
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