Stankovský informátor
Ročník XXVI

2

Apríl 2019

Vydáva Obecný úrad Trenčianske Stankovce

Veľká noc je prísľubom,
že Božie požehnanie a odpustenie
naplní naše jarné dni.
Nech tento prísľub Veľkej noci naplní
vaše srdcia pokojom a radosťou.

Vážení spoluobčania!
Želáme Vám pokojné
a príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov!
Redakčná rada

Vážení občania Trenčianskych Stankoviec
Tak ako aj mnohé iné mestá a obce, ani my sme sa koncom roka 2018
nevyhli nepopulárnemu kroku, a to zvýšeniu miestneho poplatku
za komunálne odpady. Ročný miestny poplatok pre jednu fyzickú
osobu pri frekvencii vývozu raz za 14 dní sa s účinnosťou od 1.1.2019
zvýšil z pôvodnej sumy 18,50 € na sumu 22 €. Je potrebné si uvedomiť,
že tento poplatok sa nezvyšoval 6 rokov. Zvýšenie poplatku je len logickým krokom z dôvodu neustáleho zvyšovania nákladov na vývoz
a uskladnenie odpadu. Len pre porovnanie uvádzam aj poplatky pre občanov v okolitých obciach nášho mikroregiónu pri rovnakej frekvencii
vývozu odpadu. V Trenčianskej Turnej je poplatok 23,36 €, v Selci 22 €,
v Soblahove 22 €, v Mníchovej Lehote 21,17 € a vo Veľkých Bierovciach
22,27 €. Obávam sa však, že v budúcom roku sa nevyhneme ďalšiemu
zvyšovaniu tohto miestneho poplatku. Sadzby za uloženie zmesového
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadu sa budú
v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať. Podľa nového systému má suma,
ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od
úrovne jeho vytriedenia. Preto záleží na nás, samotných občanoch obce,
aby sme výšku tejto sadzby čo najviac minimalizovali. Recept je jednoduchý. Je potrebné, aby sme v čo najväčšej možnej miere odpad triedili.
V našej obci máme vytvorené optimálne podmienky na triedenie jednotlivých zložiek odpadu (kovy, sklo, plasty, papier a pod.), a preto vás
chcem všetkých požiadať, aby sme neboli k tejto veci ľahostajní.
Pozitívnejšou správou je, že sa chýli ku koncu rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice. Som rád, že naši dobrovoľní hasiči sa budú
môcť nasťahovať do novo zrekonštruovaných priestorov a hlavne to, že
budú mať k dispozícii dôstojné miesto pre ich riadne fungovanie. Časť

budovy určená pre dobrovoľných hasičov sa zväčšila v takom rozsahu,
aby mali možnosť si všetku techniku a veci, ktorými dobrovoľní hasiči
disponujú, umiestniť na jednom mieste. Okrem toho sa budova rozšírila
o ďalšiu samostatnú časť, ktorá by mala slúžiť organizáciám ako napr.
Slovenskému zväzu chovateľov – Základnej organizácii Trenčianske
Stankovce a podobne. Ako sa celková rekonštrukcia a prístavba budovy
hasičskej zbrojnice podarila, si budete mať možnosť pozrieť nielen
zvonku, ale aj zvnútra v rámci dňa obce, ktorý sa uskutoční 1. júna 2019.
Všetci ste srdečne vítaní.
Ďalšou novinkou v našej obci bude nová webová stránka obce. Tá
doterajšia už nespĺňala kritéria dnešnej doby. Nová webová stránka
by mala byť jednoduchšia a hlavne prehľadnejšia. Trendom súčasnosti je, že si ľudia prezerajú webové stránky prevažne na mobilných
telefónoch, a preto je našim záujmom, aby bola dobre prezerateľná
aj na mobilných telefónoch. Budeme sa snažiť ju neustále dopĺňať novými a aktuálnymi informáciami. Aby sme zvýšili možnosť informovania nielen našich občanov o dianí v našej obci, bude nová webová
stránka umožňovať stiahnuť si bezplatne do mobilného telefónu aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa občan dostane k aktuálnej informácii bez toho, aby si musel webovú stránku obce prezerať. Pevne
verím, že aj tento krok prispeje k lepšej informovanosti našich občanov o dianí v obci.
Na záver by som vám všetkým rád zaželal príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a hlavne veľa zdravia.
Váš starosta Martin Markech
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 7. 3. 2019
OZ schvaľuje
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva ObceTrenčianske Stankovce dňa 29.01.2019.
- Ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom majetku obce
- Diel č. 13 o výmere 227 m2 z parcely KN C 297/4 o výmere
6 534 m2 - orná pôda, k. ú. Sedličná, vlastníctvo zapísané na LV
č. 204 pod B1 v podiele 1/1
- Diel č. 14 o výmere 2 m2 z parcely KN C 297/6 o výmere 2
228 m2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Sedličná,
vlastníctvo zapísané na LV č. 204 pod B1 v podiele 1/1
Pre žiadateľa: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19
Bratislava, za účelom využiť prenajaté časti parciel KN C 297/4,
KN C 297/6 k. ú. Sedličná ako pomocnú – manipulačnú plochu
potrebnú na realizáciu stavby: Cesty I/9 Chocholná - Mníchová
Lehota
2. Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu obce vo výške 1/6
na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké Stankovce,
obec Trenčianske Stankovce, zapísaných na LV č. 76, a to:
• pozemku par.reg. „C“, č. 253 o výmere 647 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
• pozemku par.reg. „C“, č. 255/1 o výmere 151 m2, druh
pozemku záhrady,
• pozemku par. reg. „C“, č. 255/2 o výmere 470 m2, druh
pozemku záhrady,
• stavby – rodinného domu, s.č. 625, postaveného na parcele
č. 253
3.I. Spôsob prenájmu majetku obce – nehnuteľností, ktoré
sa nachádzajú v obci Trenčianske Stankovce, časť Rozvadze a to:
a. budova Oddychové centrum – Prevádzkový objekt súp.
číslo 525 kat. územie: Rozvadze o celkovej výmere podlahovej
plochy 1082,09 m2;
b. budova Zimná záhrada bez súpisného čísla postavená na
parcele reg. „C“ č. 245/13 kat. územie: Rozvadze o celkovej
výmere podlahovej plochy 87,05 m2;
c. Krytá terasa postavená na parcele reg. „C“ č. 245/13 pre kat.
územie: Rozvadze o výmere 62,70 m2;
d. Vonkajšie nekryté sedenie situované na parc. reg. „C“
č. 245/12 pre kat. územie: Rozvadze o výmere 114 m2;
e. Detské ihrisko situované na parcele reg. „C“ č. 245/14 pre kat.
územie: Rozvadze o výmere 196 m2
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov).

454 – Zapojenie rezervného fondu vo výške o 40 000 €.
Projekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ubytovacej časti
Oddychového centra
5. Odpustenie zmluvnej pokuty pre spoločnosť STLF a. s.,
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín za omeškanie platieb nájmu za
saunu a nájmu za reštauráciu s ubytovacou časťou vo výške
1098,90 € pri splnení podmienok.

II. schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže
uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia.

6. Z dôvodu odovzdania plynovodu od spoločnosti DOTON, s.r.o.
spoločnosti SPP distribúcia, a.s., zriadenie vecného bremena
na pozemkoch nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, obci
Trenčianske Stankovce a k.ú. Malé Stankovce, zapísaných na LV
číslo 231 vedenom pre dané k.ú. Úradom geodézie, kartografie
a katastra SR, a to:
- pozemok, parc. reg. „C“ č. 314/1, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1035 m2,
- pozemok, parc. reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako
č. 314/5, druh pozemku: orná pôda o výmere 426 m2
a na pozemkoch nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, obci
Trenčianske Stankovce a katastrálnom území Sedličná,
zapísaných na LV č. 204 vedenom pre dané k.ú. Úradom
geodézie, kartografie a katastra SR, a to:
- pozemok, parc. reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako
parcelné číslo 290/10, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
3214 m2,
- pozemok, parc. reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako
parcelné číslo 290/49, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
1265 m2,
- pozemok, parc. reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako
parcelné číslo 290/52, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
31 m2,
- pozemok, parc. reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako
parcelné číslo 290/59, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
20 m2
všetky uvedené pozemky vo vlastníctve obce Trenčianske
Stankovce v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného
bremena (obec Trenčianske Stankovce) ako výlučného
vlastníka zaťažených nehnuteľností:
- strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie inžinierskych
sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu
- strpieť vjazd na zaťažené nehnuteľnosti, prechod a prejazd
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena cez
zaťažené nehnuteľnosti.
Vecné bremeno sa vzťahuje na celé predmetné zaťažené
nehnuteľnosti a bude zriadené bezodplatne.

III. zriaďuje komisiu v zložení: Ing. Martin Kudla, PhD., Dušan
Pevný, Ing. Jozef Kadák, Ing. Jozef Mojžiš a PaedDr. Oľga
Šmatláková s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú
verejnú súťaž a JUDr. Martina Markecha ako tajomníka tejto
komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po
organizačnej a administratívnej stránke.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zvýšenie kapitálových
výdavkov o sumu 40 000 €. Finančné prostriedky na čerpanie
výdavkov budú použité z rezervného fondu, zvýšením položky

Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 31.12.2018
2. Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii
majetku a záväzkov obce k 31.12.2018.
3. Informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov
v časti prijatých dotácií.
4. Informáciu o zmene rozpočtu v kompetencii starostu podľa
§ 14 ods. 2a) Zákona 583/2004 Z.z.
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Výsledky Voľby prezidenta 2019
v obci Trenčianske Stankovce
1. kolo 16. 3. 2019
Počet oprávnených voličov, zapísaných v zoznamoch voličov spolu 2738
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 1590, t.j. účasť 58,07 %
Počet platných hlasov celkom 1574
Počet neplatných hlasov celkom 16
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Bugár Béla
16
2. Čaputová Zuzana
583
3. Daňo Martin
13
4. Harabin Štefan
226
5. Chmelár Eduard
81
6. Kotleba Marián
181
7. Krajniak Milan
44
8. Menyhárt Jozsef
0
9. Mikloško František
83
10. Mistrík Róbert
4

11.
12.
13.
14.
15.

Šefčovič Maroš
Švec Róbert
Tauchmanová Bohumila
Zábojník Juraj
Zuzula Ivan

329
5
5
1
3

2. kolo 30.03.2019
Počet oprávnených voličov, zapísaných v zoznamoch voličov spolu 2723
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 1316, t.j. účasť
48,33 %
Počet platných hlasov celkom 1272
Počet neplatných hlasov celkom 44
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Čaputová Zuzana, Mgr.
695
2. Šefčovič Maroš, JUDr., PhD.
577

Deň obce
Vážení spoluobčania, radi by sme vás aj touto cestou pozvali na Deň
obce, ktorý sa bude konať v sobotu 1. júna 2019 . Bude spojený s MDD
a s dňom otvorených dverí v priestoroch požiarnej zbrojnice. Tá bude
sprístupnená občanom, aby si mali možnosť prezrieť výsledok kompletnej rekonštrukcie, s ktorou sa začalo v auguste 2018. V týchto dňoch je
rekonštrukcia úspešne ukončená. Ako bolo po minulé roky zvykom, aj
tento rok sa bude konať tradičná súťaž vo varení gulášu a súťaž o najlepší
koláčik (tentoraz to budú muffiny-sladké aj slané). Tí, ktorí majú záujem
zapojiť sa do spomínaných súťaží, môžu sa začať prihlasovať u p. Dutkovej v podateľni Obecného úradu. Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie
ako obľúbený skákací hrad, či vodné bubliny, lukostreľba a maľovanie
na tvár. Súčasťou programu bude remeselný jarmok, kde si budete môcť
zakúpiť výrobky z keramiky, prútia, ručne robené kytice a vence zo sla-

mienok, cirokové metly a nadstavce na náradie, med, medovinu a iné výrobky z medu, ručne robenú bižutériu, podušky a perinky, drotárske výrobky a iné. Hlavne deti určite poteší cukrová vata, chutné medovníčky
či balóny. O zábavu sa postará kapela Huncúti z Drietomy, Jednota dôchodcov a skupina Radovanka. Bližšie informácie o začiatku akcie a harmonogram programu sa včas dozviete prostredníctvom miestneho rozhlasu a plagátov. Chceli by sme vás tiež informovať, že od budúceho roku
bude Deň obce bývať pravidelne každú tretiu augustovú sobotu. Pre
tento termín sme sa rozhodli, lebo nám záleží na tom, aby to bol deň,
ktorý bude spájať všetkých občanov a práve v mesiaci august v roku 1972
sa naše štyri obce Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze a Sedličná
zlúčili do terajších Trenčianskych Stankoviec. Tak dovidenia 1. júna.
Silvia Justusová

Zeleň okolo nás
Zeleni v živote človeka patrí významné miesto. Zeleň – pľúca našej
planéty, bez ktorých nebude existovať život. Je tu pre nás kedykoľvek to
potrebujeme. Preto by sme sa mali všetci o ňu postarať, či je to strom
v našej záhrade, alebo kríček na ulici či cintoríne, trávnik pred naším
domom.
V našej obci sa aj naši kolegovia, pracovníci OPS, snažia o to, aby boli
verejné priestranstvá pokosené, opílené kríky a stromy. Ale nemôžu byť
všade a ihneď. Často sa im sediac na kosačke zjaví v zeleni, ktorú kosia
nežiaduci predmet, či už fľaša zo skla, plechovka od nápoja, papier, obaly
ale aj šupky z ovocia. Na takýto odpad, ktorý sa nedbalo povaľuje po
chodníkoch ale aj verejných priestranstvách, máme v obci zberné nádoby.
Časť občanov si pred domom ale aj vo svojich predzáhradkách vysadila stromy, kríky, ktoré sa tam vôbec nemali sadiť z dôvodu šírky koruny alebo výšky, teraz je to všetko pozarastané v drôtoch. Alebo znečistené chodníky, ale aj miestne komunikácie, na ktoré zeleň prerastá.
„Obecní“ ihneď nabehnite, opíľte a vyčistite. Každý obyvateľ obce by si
mohol nájsť čas a pred svojím domom alebo pozemkom sa postarať

o zeleň či už pokosením trávy alebo pristrihnutím kríka, ktorý tam zavadzia do chodníka. Keď prechádzame inými obcami, tam má pred svojím domom väčšina občanov upravenú časť ulice, akoby to bolo samozrejmosťou. Skôr povedané, že je to ich vizitkou.
Ale nehádžme zase všetkých do jedného vreca. Sú aj u nás občania,
ktorí si pred svojimi domami udržujú poriadok. Z roka na rok je ich ale
menej a menej. Preto by sme vás, všetkých našich spoluobčanov, chceli
touto cestou poprosiť a požiadať, aby ste si pred svojimi domami a bytovkami aspoň z času na čas zveľadili ten kúsok zelene, aby naša obec
bola krajšia a útulnejšia. Pri výsadbe stromov si vopred uvedomili, ako
ten ktorý strom bude vyzerať v dospelosti, ako bude vysoký, aká bude
koruna, aby konáre nezasahovali do elektrického vedenia, na strechy
domov, aby neclonili verejnému osvetleniu, aby neprekážali v ceste.
Aby nám dreviny počas celého roka prinášali radosť a potešenie svojimi farbami, vôňou, kvetmi, plodmi. Starajme sa o našu zeleň, aby to
všetko krásne zostalo aj pre naše deti a nasledujúce generácie.
Z.T.
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VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO Preskúmajme svoje cesty života...
Na slávnosť zmŕtvychvstania
Pána slávime podstatné tajomstvo
kresťanstva. Cez neho celá naša
viera dostáva svoj zmysel a svoju
hodnotu. My, pravdaže, vyznávame, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, ale
hneď aj dodávame: zostúpil k zosnulým a tretieho dňa vstal
z mŕtvych. Jeho slávne vzkriesenie
je najvýraznejšie potvrdenie pravdivosti všetkého čo ohlasoval
a činil; korunou všetkých jeho zázračných činov, ktoré potvrdzujú
jeho mesiášske poslanie.
Ježišovo vzkriesenie nik okrem
jeho presvätej Matky neočakával.
Sklamanie jeho apoštolov po násilnej a hroznej smrti na kríži bolo
také, že vôbec nemohli ani len pomyslieť, žeby Pán znova bol živý.
Ich viera v Pána bola v takej
miere otrasená, že neverili dokonca
ani ženám, ktoré boli prvými svedkami vzkriesenia. Na Magdalénin
oznam, že je jeho hrob prázdny, odchádzajú Peter a Ján k hrobu. Videli, že je hrob otvorený a že Ježišovho tela niet. Plachty a šatka boli
v hrobe poskladané a uložené. No
to ešte nestačilo, aby sa oslobodili
od hrozných obrazov z Kalvárie
a aby uverili, že Pán znova žije.
Bolo potrebné, aby sa im on sám
osobne zjavil a aby ich presvedčil,
že vstal z mŕtvych, až potom uverili.
Ježiš to učinil. Ukázal sa Petrovi
a Jánovi, keď sa vracali od hrobu.
Potom učeníkom spolu, bez Tomáša, a nakoniec s Tomášom. Ukázal im stopy po ranách na oslávených rukách a nohách aj tú veľkú
ranu v boku, aby ich oslobodil od
strachu, že nepozerajú na ducha.
Jedol s nimi spolu pri stole, aby ich
presvedčil, že má ozajstné telo, ale
oslávené. Tomáš sa chcel prstami
dotknúť jeho rán, aby uveril a oslobodil sa od pochybností a nevery,
ktoré osem dní nosil v duši.
Až teraz veľkonočná viera rozprášila desivú tmu, ktorá sa na
veľký piatok votrela do ich duší.
Nové svetlo zažiarilo do ich vnútra
a v tom svetle zažili veľké tajomstvo Pánovho vzkriesenia i vzkriesenia svojej viery. Viac ich nik nemohol od tej viery odvrátiť. Ba čo

viac, oni budú Kristovými svedkami počas všetkých dní svojho života. Dokonca aj mučeníctvom potvrdia svoju vieru a oddanosť Kristovi, ktorého vzkriesenie tak
mocne prežívali.
Ako je teda vzácne potvrdiť, že
ich viera vo vzkrieseného Spasiteľa
nie je ovocím ich osobného poznania Ježiša z Nazareta. K tej viere neprišli dokonca ani vtedy, keď videli
otvorený hrob a odvalený hrobový
kameň. Ich viera v Ježišovo vzkriesenie je veľký Boží dar a ozajstné
vnútorné osvietenie. Ženám anjeli
autenticky vysvetlili a ohlásili Ježišovo vzkriesenie, a apoštolov sám
Ježiš uviedol do veľkého tajomstva
svojho vzkriesenia a svojho konečného a najväčšieho víťazstva nad
smrťou a satanom.
Aj naša veľkonočná viera sa zakladá na viere apoštolov, ktorí uvideli Pána po jeho vzkriesení. Svojou vierou prijímame svedectvo očitých svedkov a celým bytím pridružujeme sa k živému Kristovi, ktorý
je najväčšou zárukou našej viery
i nášho vzkriesenia i zárukou večného života.
Tou vierou obšťastníme tak
seba, ako aj svet okolo seba. Pre
mnohých je Kristus ešte stále
v hrobe. Vidia mnohé dôkazy, ktoré
by ich mali presvedčiť, že On žije
a že vstal z mŕtvych, ale vôbec nemôžu prísť do takej istoty a presvedčenia, ktoré by im dávalo
pokoj a vnútorné šťastie.
Do tohto sveta, ktorý často spomína, že „Boh je mŕtvy“ treba
vniesť vieru v živého Boha, ktorý aj
dnes spravuje osudy sveta a života
každého jednotlivého človeka. Ježiš
Kristus je živý Boh, aj dnes je začiatok a koniec, alfa a omega všetkého. V ňom všetky naše cesty dostávajú svoj smer a všetko určenie,
smerujú k nekonečnému šťastiu, po
ktorom všetci túžime a nachádzame vo svojom Bohu.
Zaželajme jeden druhému
šťastné Veľkonočné sviatky a Kristov pokoj – ten najdrahší dar
Vzkrieseného – Pán aj nám udelí.
Mgr. Viliam Chrastina
farský administrátor

Vzácni čitatelia,
každý z nás má svoje problémy,
ktoré nás trápia, unavujú, či dokonca
oslabujú fyzicky, duševne - sú to
neraz zdravie, financie, strata zamestnania, samota, nemožnosť
uplatnenia sa, problémy pri výchove
detí, zlé vzťahy v rodine - a to či už
našim pričinením, alebo bez neho,
zármutok nad smrťou blízkého, či pochybnosti o viere v Boha u našich
najbližších, či rozhovory o tom, či
veriť alebo nie. A k tomu často pristupuje zlé svedomie, spomienky na
naše osobné zlyhania, trapasy či nezvládnuté situácie, ktoré zostali
skryté pred druhými, aby sme ich nezranili, ale my o nich vieme. Čo robiť,
keď nás niečo z toho ťaží a ubíja?
Slovo Božie hovorí, že by sme nemali stratiť vieru a mali by sme vedieť, v kom zložiť svoju nádej. Istotne
len v Pánu Bohu ju treba zložiť! Iste,
veď to pre nás nie je nová informácia! Toľkokrát sme ju predsa počuli z úst starých, krstných či rodičov. Ale
v životnej praxi to často krát vyzerá
inak a človek má dojem, že sa musí
spoliehať iba na seba a kontakty,
ktoré si v živote vybudoval. Prečo by
sme sa mali spoliehať na Boha? Lebo
„Hospodinove skutky lásky neprestávajú“ ako hovorí Biblia. Nestraťme nádej. Pozrime na svet okolo
nás. Pán Ježiš vie, čím prechádzaš, čo
skrývaš. Neskryjeme pred ním nič
z toho, čo sa snažíme ukryť pred svetom a neraz aj pred sebou. Pán Boh
si nás starostlivo stráži a dáva nám
nespočetne veľa dôvodov a situácií,
v ktorých vidíme a vieme pomenovať- tu zasiahol Boh a Jeho láska aj
pri mne. On je Láska. A každý z nás je
pre Neho cenný a dôležitý tak, že pre
nás Jeho Syn - Ježiš Kristus zomrel na
golgotskom kríži vo Veľký piatok
a vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu, aby sme v ňom zložili svoju
nádej a pred Ním vyznali svoje ťažkosti a bolesti.
Boh je Bohom, ktorý tých, ktorí
mu dôverujú, cez životné bolesti sám
nesie. To je krásne symoblické vyjadrenie Božej starostlivosti a Božieho
posilnenia pre náš život. Pán Boh
nám ponúka svoju pomoc, chce nás
posilňovať a zdvíhať z prachu, do
ktorého z času na čas padáme.
Biblia hovorí, že aj tí, ktorí sú na
vrchole svojich síl - bez ohľadu veku
- sa unavia a padajú. Spoliehať sa na

vlastné sily, alebo na silu druhých by
mohlo byť zradné. Spoľahnúť sa na
Boha znamená nájsť pokoj tam, kde
zúri búrka. Len sa nebojme nechať
pri nás pôsobiť Boha, aby nás On
sám niesol. On sám znášal bolesť,
sám niesol kríž. On chce dať silu všetkým trpiacim. Keď príde na nás
utrpenie, treba myslieť na Neho.
V šťastí i utrpení on chce byť naším
priateľom. Časová vzdialenosť pre
toto priateľstvo nie je prekážkou. On
sám sľúbil: „Ja som s vami po
všetky dni až do konca sveta.“
Hovorí sa, že orly cítia búrku
dávno predtým, než príde. Preto vyletia vysoko a čakajú na príchod
vetra. Keď búrka začne, orol len nastaví svoje krídla a nechá sa unášať
stále vyššie, až nad búrkové mračná.
A zatiaľ čo dole zúri búrka, orol krúži
vysoko nad ňou. Orol pred búrkou
neuteká a ani sa neskrýva. Nechá sa
vzniesť vetrom, ktorý ju doprevádza.
Keď dôverujeme Bohu, On nás zbavuje ochromujúceho stresu a ochabnutosti a sám nás nesie a je našou odvahou a je našimi krídlami. Vynáša
nás nad naše probémy, aby sme z vtáčej perspektívy pozreli na náš život
a na naše nové cesty, na ktorých
máme ponuku prežívať Božiu blízkosť a ochranu.
Je dobré učiť sa dôverovať Bohu
v každej životnej situácií a prenechať
Mu svoje starosti, len On sa o nás
stará. Áno, viem, dôvera v Boha je súčasťou procesu dospievania našej
viery. A teda naša dôvera a viera rastie s každou skúsenosťou Božej moci,
Božieho osobného prístupu, Božej
ústretovosti a Božieho nesenia. Záleží len od Teba samého, ako sa rozhodneš. Potom sa stane skutočnosťou aj to, čo je sľúbené v Biblii: "On
ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci
sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo
očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na
krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú."
Požehnané veľkonočné sviatky,
naplnené radosťou z viery v Ježiša
Krista, ktorý je Víťaz nad smrťou
a pokoj v srdci, v rodinách i v spoločnosti zo srdca praje
Vaša Jarmila Petrulová
evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Hrali sme pre deti
Bábkové divadlo je pre mňa nostalgia, je to návrat do detských čias. Do čias, kedy nebolo toľko
technických vymožeností. Vystačili sme si s málom
a možno sme si vedeli tie veci aj trošku viac vážiť
a tešiť sa z nich, pretože mnohé nebolo samozrejmosťou tak, ako je to dnes. Ale vrátim sa k bábkovému divadlu. Moja dcérka si pod vianočný stromček priala bábkové divadlo. Dostala ho a veľmi
chcela, aby jej tatinko zahral nejakú rozprávočku.
Tak zahral. Dcérka bola nadšená a ja som dostala
nápad využiť to, čo máme. A to nielen dcérkine divadielko, ale aj šikovného „bábkoherca“, ktorého
som našla v našom tatinovi. Oslovila som dvoch
mojich kamarátov, stankovčanov a výborných
ochotníckych divadelníkov Miška Rychlého
a Vladka Janča, či by nám neboli ochotní pomôcť.
Obidvaja neváhali ani chvíľu a spolu s mojím
manželom Peťom Justusom a kolegyňou Mirkou
Piláthyovou sme vytvorili celkom dobrú „partičku“. Stretávali sme sa radi, bavilo nás to, bolo
príjemné robiť niečo pre naše deti, len tak, lebo

nám na nich záleží, lebo v našich deťoch žijeme
ďalej. Rozdelili sme si úlohy. Miško, Vladko a ja sme
čítali text. Vladko bol skvelý rozprávač, Miško
úžasný vlk a nezabudnuteľná Ježibaba no a ja som
ich tak skromne dopĺňala v dievčenských postavách. Peťo bol bábkoherec a Mirka veľmi nápomocná rekvizitárka. V pondelok 4.3.2019 sme boli
plní očakávania ako to dopadne. Prídu nejaké deti?
A keď prídu, bude sa im to páčiť? Detí prišlo celkom
dosť. Dokonca sme museli dokladať ďalšie stoličky,
toľko ich bolo. Nacvičili sme si dve rozprávky. Prvá
bola Červená čiapočka. Nasledovala prestávka,

kedy si naši malí vzácni diváci doplnili energiu,
každý dostal horalku a džúsik. Po prestávke sme
pokračovali rozprávkou o Perníkovej chalúpke.
Keď zazvonil zvonec a našej rozprávky bol koniec,
obecenstvo nadšene zatlieskalo. To bola pre nás
najväčšia odmena. Chcela by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli a podieľali sa
na tvorbe tejto akcie pre naše deti. Veľmi si vážim,
že to robili celým srdcom bez nároku na odmenu,
vo svojom voľnom čase. Dobre sa nám spolupracovalo a sľúbili sme si, že to nebolo posledný krát.
Silvia Justusová

Chovateľská prehliadka trofejovej zveri
Obvodnej poľovníckej komory Trenčín v Trenčianskych Stankovciach
V poľovníckej činnosti fungujeme spolu dva
okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Tento
rok sme opäť usporiadali chovateľskú prehliadku
trofejí v Spoločenskom dome v Trenčianskych
Stankovciach. Bola to prehliadka, na ktorej sa zúčastnilo viac ako tisíc poľovníkov a nepoľovníckej
verejnosti. Na otvorení chovateľskej prehliadky sa
zúčastnil predseda OPK Trenčín Ing. Pavol Arpáš,
zástupcovia okresných úradov i starosta obce
Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech,
ktorý nás tu opäť rád privítal. Výsledky poľovníckeho hospodárenia predniesol predseda poľovníckej komisie OPK Trenčín p. Daniel Matečný.
Vystavovali sme opäť viac trofejí ako v predchádzajúcich poľovníckych sezónach a to 982. Medailových trofejí bolo 90 - 10 zlatých, 31 strieborných a 49
bronzových. U jelenej, muflonej a danielej zveri zaznamenávame neustále nárast početných stavov
i odstrelov. Početnosť srnčej zveri nám už 3 roky klesala a v súčasnosti je stabilizovaná. Diviačej zveri
sme v roku 2017 ulovili 4 564 jedincov. V poľovnej
sezóne 2018 sme odlovili 3 134 jedincov a plán lovu
bol splnený na 103%. Aktuálne sa u diviačej zveri vyskytol v Maďarsku africký mor ošípaných, ktorý

priamo ohrozuje aj zver na našom území. V tejto súvislosti bol prijatý celý rad opatrení, aby sa šíreniu
AMO na našom území zabránilo.
Pozornosť na výstave pútala trofej iba 8 ročného jeleňa zlatej medaily 213,19 b. CIC, ktorá,
žiaľ, pochádzala z uhynutého jedinca. Trofej tohto
jeleňa pochádza z chovateľského celku Považského Inovca.
Po oficiálnom otvorení výstavy sa konala porada s poľovníckymi hospodármi a predsedami.
Tiež sa uskutočnila prednáška pre kandidátov z poľovníctva s ukážkou trofejí a správnosti selektívneho lovu trofejovej zveri. Chovateľskej prehliadky sa zúčastnili i poľovníci susedných okresov, aby si porovnali výsledky v poľovníckom hospodárení s našim regiónom. Okrem iného sa našej
prehliadky zúčastnili deti z tunajšej materskej
a žiaci základnej školy, ktorí vo väčšine mali z výstavy poučenie. Vysvetľujeme, že zver do našej prírody patrí, že poľovníci ju jednak cieľavedome chovajú a starajú sa o ňu v čase núdze. Zároveň sa
musí vykonávať správny selektívny lov, aby sme
udržiavali jej únosné početné stavy, aby nespôsobovala veľké škody na poľnohospodárskych a les-

ných kultúrach. Lov zveri sa vykonáva podľa zákona o poľovníctve podľa platných pravidiel, ktoré
musia poľovníci dodržiavať. Ak sa niekomu nepodarí tieto zásady dodržať, je jeho lov označený ako
nesprávny a poľovník sa potom zúčastní disciplinárneho konania. Nesprávne odstrely sú na prehliadke označené, aby okrem iného slúžili pre ďalších poľovníkov ako poučenie. Deti i žiaci sa tu prezentovali krásnymi maľbami s tematikou zveri
a prírody. Za túto súčinnosť veľmi pekne ďakujeme. Spoločne sa tešíme na ďalšie stretnutia.
Daniel Matečný
Predseda poľovníckej komisie OPK a RgO
SPZ Trenčín
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Stankovskí chovatelia bilancovali
Výročné schôdze sú vždy rekapituláciou činnosti každej organizácie alebo spoločnosti. Inak tomu nie je ani v Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov v Trenčianskych Stankovciach (ZO SZCH).
Členovia organizácie sa zišli na Výročnej členskej schôdzi dňa 22. 2. 2019
o 17.00 hod. v chovateľskom areáli, vedľa evanjelického kostola. Okrem prítomných členov ZO sa schôdze zúčastnili aj zástupcovia našej družobnej organizácie
Českého zväzu chovateľov z Kunovíc, s ktorými nás spája naše priateľstvo už viac
ako 40 rokov. Vzácnym hosťom bol poslanec Obecného zastupiteľstva TS Ing. Jozef
Mojžiš. Hlavnými bodmi výročnej schôdze, okrem stanovených bodov, je vždy výročná správa o činnosti za uplynulý rok, ako i stanovenie plánu práce na ďalšie obdobie.
Našu činnosť sa pokúsime zhrnúť do štyroch oblastí:

Chovateľská oblasť
V každej organizácii začína rok alebo sezóna prvým januárom, pre chovateľov,
či už je chov organizovaný alebo nie, začína chovateľská sezóna už v posledných
2-3 mesiacoch roka predchádzajúceho. Začína sa prípravou a zostavovaním chovných kmeňov, rodín alebo párov s prípadným doplnením nových plemenníkov
alebo plemenníčok do chovu. Práve od tohto záleží celá nasledovná sezóna a jej
výsledky. Pre zabezpečenie nového chovného materiálu je pre chovateľa dôležité
poznať populáciu daného plemena u rôznych chovateľov. K porovnaniu populácie
a výberu plemena slúžia chovateľské výstavy a prehliadky, kde chovatelia prezentujú a konfrontujú výsledky svojej práce, ktoré sú predstavením ich celoročnej
práce verejnosti. Tu sú zvieratá hodnotené posudzovateľmi na základe Európskych
štandardov pre každé plemeno a farebný ráz. Inak tomu nie je ani
v našej základnej organizácii v Trenčianskych Stankovciach.
Po doplnení chovov nasleduje obdobie prípravy na rozmnožovanie. Musíme zabezpečiť tzv. očistu a správne kŕmenie pred chovnou sezónou. To už sa prenášame do obdobia
január až apríl. Pre dobrého chovateľa je dôležité správne
načasovanie obdobia pôrodov králikov, kozliat, jahniat
alebo liahnutia kurčiat, káčat, húsat, holúbät alebo iných
mláďat. Tu po troche šťastia s dobrým plodným plemenníkom nasleduje obdobie toho správneho kŕmenia a výživy mláďat. Príroda to zariadila tak, že u cicavcov sa nám
o výživu v prvých dňoch života mláďat postará matka, či už
je to napríklad koza, ovca, krava, kobyla, králičica. U vtákov
máme toto šťastie u holubov, prípadne exotických vtákov. U hydiny (húsa, káča, kurča, bažant, prepelička, perlička alebo morka) je
výber toho najlepšieho krmiva na nás. Aké krmivo budeme mláďatám v období odchovu predkladať, také budú výsledky našej práce, či už je to pri úžitkovej
alebo výstavnej hydine. Významnú úlohu hrá prevencia voči chorobám alebo parazitom. Iba zdravé zvieratá nám môžu priniesť požadovaný výsledok v úžitkovosti
alebo na výstave. Členovia našej organizácie sa venujú chovu čistokrvných:
oviec, kôz, králikov, vodnej i hrabavej
hydiny, prepelíc, holubov, exotického
vtáctva a včiel, ktorými reprezentujú
našu organizáciu a obec na výstavách,
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Výstavná oblasť
Naša ZO funguje od roku 1964,
patrí k usporiadateľom tých najväčších
výstav v našom trenčianskom regióne,
kde sme usporiadali výstavy okresné,
oblastné, špeciálne, klubové, celoslovenské, ale i medzinárodné. V ostatných rokoch je to výstava o titul Majster a Šampión Trenčianskeho
kraja s názvom Laugaricio Cup,
ktorá je obosielaná zvieratami z viacerých kútov Slovenska aj zo zahraničia
(ČR, PL, Rumunsko). Inak tomu nebolo

ani v roku 2018. Výstavy Laugaricio cup 2018, ktorú sme usporiadali v dňoch 26.
– 28. októbra 2018 v našom chovateľskom areáli, sa zúčastnilo 88 vystavovateľov,
z toho 17 zahraničných. Spolu bolo vystavených 683 zvierat v širokej palete rôznych plemien a farebných rázov (326 kusov hydiny – morky, husi, kačice a kury,
207 králikov, 115 holubov a 35 ks nutrií). Zo všetkých zvierat bolo 236 ponúknutých verejnosti na doplnenie chovu. Jednalo sa o plemenné samce a samice rôznych
plemien králikov, holubov, samcov nutrií, ale i plemenných kohútov alebo nosníc
rôznych plemien kúr.
Nákup plemenníkov na výstave má výhodu, že všetky zvieratá sú prehliadnuté
veterinárom a je u nich garantovaný pôvod. No tým najdôležitejším je to, že zviera
je odborne posúdené.
Odborné posúdenie zvierat vykonalo 12 posudzovateľov, vrátane zahraničných. Výstavu v priebehu dvoch dní navštívilo
viac ako 600 platiacich návštevníkov. Medzi najvzácnejších
hostí chovateľskej odbornosti patrili víceprezident Európskeho zväzu chovateľov pán I. Röhringer a predseda Slovenského zväzu chovateľov RNDr. Július
Szabo. Ďalšími vzácnymi hosťami bol starosta našej obce
JUDr. Martin Markech, viacerí poslanci obecného zastupiteľstva a zástupcovia našich partnerov. Najlepšie hodnotené zvieratá získali významné tituly a ocenenia, ktoré sú
u nás vždy uvedené v katalógu výstavy, v ktorom je samozrejmosťou i kompletné bodovania všetkých zvierat. V tomto
katalógu je uvedený aj kompletný adresár vystavovateľov. Najvzácnejším ocenením na tejto našej výstave boli tituly Majster a Šampión Laugaricio.
Boli udelené 4 tituly Majster Laugaricio za najlepšie 4-členné kolekcie zvierat
v každej odbornosti a 1 majster Laugaricio Junior za najlepšiu kolekciu mladého
chovateľa. Taktiež boli udelené 4 tituly Šampión Laugaricio za najlepšie jedince
zvierat v každej odbornosti a 1 Šampión Laugaricio Junior pre najlepšie ohodnoteného jedinca mladého chovateľa. Vystavovatelia najúspešnejších zvierat ďalej
získali čestné ceny a špeciálne ceny venované významnými osobnosťami chovateľského prostredia, ako i ocenenie Memoriál R. Mojžiša, ktorý je udeľovaný najlepšej kolekcii vystavovateľa, člena ZO Trenčianske Stankovce a ZO ČSCH Kunovice
- našej družobnej organizácie. Výpis všetkých ocenených by bol na ďalší článok,
preto spomenieme iba našich chovateľov.
K najúspešnejším vystavovateľom - členom našej ZO, ktorí získali ocenenia patria: Ján Buček, Boris Husár, Anka Urbánková, Jozef Urbánek a Peter Žuffa, ktorí získali so svojimi králikmi, hydinou alebo holubmi čestné ceny. Róbert Bouchner získal titul Majster Laugaricio Junior za kolekciu japonských prepelíc a Pohár viceprezidenta Európskeho zväzu chovateľov, ktorý mu ho aj osobne odovzdal. Peter
Žuffa získal titul Majster Laugaricio za najlepšie ohodnotenú kolekciu hrabavej hydiny - Vranohlávka zlatokrká. Memoriál R. Mojžiša prebral za ZO Tr. Stankovce
Dušan Vachánek a za ZO ČSCH Kunovice František Tvrdoň. Ocenenia si zaslúžia
všetci naši členovia, a to: Ján Buček, Gitka a Pavol Beňovičoví, Rudolf Hladký, Boris
Husár, Michaela Husárová, Jozef Mojžiš, Jozef Repka, Roman Repka, Anka Urbánková, Jozef Urbánek, Dušan a Mária Vachánkoví, Robert Zemánek, Peter Žuffa a naši
Juniori Robert Bouchner, Paľko Klinčuch, Adrián Fiala, tiež sympatizanti, ktorí sa
na výstave a jej príprave podieľali, a ktorí sa stali spoločnými tvorcami spokojnosti
viac ako 600 návštevníkov.
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Výstavná činnosť našej ZO nie je iba zorganizovanie výstavy. Je to aj reprezentácia na iných výstavách alebo propagačných akciách v obci, mimo obce a v zahraničí. K ďalším výstavám, ktorých sa zúčastňujeme patria výstavy Nové Mesto nad
Váhom, Chocholná Velčice, Špeciálna výstava husí a kačíc v Žiline, výstava v Kunoviciach na Morave. Zúčastnili sme sa výstavy v Rumunsku - Temešvári, v Poľsku
- Varšave, každoročnej Celoštátnej výstavy v Nitre, kde získal v roku 2017 pr. Peter
Žuffa titul Šampión SR. Celoštátnej výstavy v Nitre 2018 sa opäť zúčastnil Peter
Žuffa a Jozef Urbánek, ktorý získal titul Šampión SR s plemenom holubov nemecká
Modenka. Najvýznamnejšou chovateľskou akciou roku 2018 bola 29. Európska výstava zvierat v Dánskom Herningu v dňoch 9. - 11. novembra 2018. Na tejto výstave
bolo vystavených 28 000 zvierat z 27 členských krajín Európskeho zväzu chovateľov. Našu obec dobre reprezentoval pr. Peter Žuffa, ktorý v Dánsku vystavoval 10
kusov kačíc v dvoch farebných rázoch a získal titul EURÓPSKY ŠAMPIÓN s plemenom kačica pižmová - perlovo šedá bielohlavá. K reprezentácii patrí tiež odborná
prezentácia. Peter Žuffa je už 20 rokov posudzovateľom hydiny s certifikátom medzinárodného Európskeho posudzovateľa (EE Judge). Ako posudzovateľ sa zúčastňuje posudzovania na špeciálnych, celoštátnych i Európskych výstavách a ako prednášajúci na chovateľských seminároch, nielen v Európe.
Spoločenská oblasť
Spolupracujeme s inými kultúrnymi zložkami nielen v našej obci. Je to naše
viac ako 40 ročné priateľstvo s družobnou organizáciou Českého zväzu chovateľov
v Kunoviciach na Morave, ktoré sme oslávili v roku 2018. Naše tradičné koncoročné
posedenie s rodinnými príslušníkmi a samozrejme významné životné udalosti našich členov. Náš najstarší člen priateľ Jozef Mojžiš, ktorý oslavuje v tomto roku
krásne 80 narodeniny sa venuje nie"Lepšia spravodlivost"
koľko rokov chovu okrasných hrdličiek, králikov, ale najmä včiel, ktorých
prínos je nevyčísliteľný pre široké okolie najmä ovocinárov. Významné jubileum 75 rokov oslávi priateľ Pavol Beňovič. Náš predseda Ján Buček oslávi
65. narodeniny. Krásnych 18 rokov sa
dožil člen Róbert Bouchner, čím vstúpil
do radu dospelých chovateľov. Významným životným míľnikom bolo v roku
2018 vstúpenie do stavu manželského
nášho člena Borisa Husára. Všetkým
srdečne gratulujeme.

V roku 2018 sme urobili opravu podlážok pod klietky a maľovku zasadačky a kuchynky. Tu patrí veľká vďaka firme Tespra a Róbertovi Bouchnerovi za vykonanie
odborných prác. Oprava sociálnych zariadení bola urobená vďaka Jozefovi Urbánkovi a Dušanovi Vachánkovi.
Sme potešení, že do našej organizácie vstupujú noví, mladí ľudia so záujmom
o chovateľstvo. V roku 2019 sme po jednoročnom kandidátskom období prijali
dvoch nových členov, z toho jedného mladého chovateľa. Tento záujem pramení
zo skúsenosti známych alebo rodinných príslušníkov, zo stúpajúceho záujmu
o vlastné samozásobovanie sa zdravými produktmi, či už sú to domáce vajíčka,
mäso alebo mlieko. Jedine u zvieraťa, ktoré si sám vychovám, mám istotu, čím je
zviera kŕmené a či je produkt čerstvý. Chovateľstvo má však i ďalší nezanedbateľný
význam. U mladých ľudí buduje vzťah ku zodpovednosti. Začína to starostlivosťou
o zverené zviera a potešením zo získaných ocenení, čím potláča záujem o nástrahy
dnešnej doby. U starších seniorských občanov je mnohokrát práve zviera jediným
spoločníkom osamoteného človeka. Úžitkovosť, čo nám zvieratá prinášajú, sú zárukou dobrej starostlivosti a takzvanej „potrebnosti“ našej maličkosti.

Čo nás čaká v roku 2019?
Rok 2019 sme začali návštevou a delegáciou u družobnej organizácie v Kunoviciach. Rok 2019 je rokom, kedy naša organizácia oslávi 55. výročie od založenia
a to je dôvod na oslavu. Na Výročnej členskej schôdzi sme si odsúhlasili plán práce.
Je to predovšetkým naša chovateľská a plemenárska práca, práce na údržbe a obnove inventára. Na základe požiadaviek Európskej únie a veterinárnych požiadaviek upravujeme a obnovujeme náš výstavný inventár, ktorý spĺňa najvyššie parametre. Našou úlohou je usporiadanie ďalšieho ročníka našej „Regionálnej výstavy zvierat o tituly Majstra a Šampióna Trenčianskeho kraja, ktorá sa uskutoční
26. - 27. októbra 2019 v našom chovateľskom areáli pod názvom „Laugaricio CUP
2019“, ktorý bude s medzinárodnou účasťou. Súčasťou tejto výstavy bude i Špeciálna výstava husí a kačíc, Špeciálna celoštátna výstava nutrií a 10. ročník memoriálu Rudolfa Mojžiša. Na túto výstavu všetkých srdečne pozývame a garantujeme
vysoký odborný zážitok a možnosť zakúpenia kvalitných zvierat.
Samozrejmosťou sú naše pravidelné stretnutia, účasť na výstavách, odborné
konzultácie a poradenstvo. Pre našich členov máme vypracovaný plán podpory
a internú súťaž o najaktívnejšieho člena základnej organizácie. Okrem aktivít spojených priamo s chovateľstvom sa pravidelne zapájame do aktivít spojených
s obcou a naďalej sa budeme na nich podieľať. Činnosť žiadnej dobrovoľnej organizácie sa nedá robiť bez partnerov a sponzorov. K tým našim patrí samozrejme
obec Trenčianske Stankovce, Levagri a.s Trenčín, Boskop a.s. Trenčín, PD Inovec
Trenčianske Stankovce, PD Soblahov a mnoho ďalších firiem a jednotlivcov, ktorým
za pomoc srdečne ďakujeme.

Pracovná oblasť

Do niektorého z budúcich čísel
pripravujeme článok o rodákovi z blízkej Kálnice, umelcovi
z oblasti maľby a grafiky a taktiež predstaviteľovi vydavateľstva Štúdio humoru a satiry,
Milanovi Stanovi.

K pracovnej činnosti našej ZO patria úlohy vyplývajúce z našich uznesení. Okrem usporiadania výstav je to
práca na údržbe a obnove inventára
našej ZO. Sme jediná organizácia
v obci, ktorá má vlastnoručne vybudované priestory na svoju činnosť. Naša
budova ako aj jej zariadenie a inventár
si vyžadujú svoju údržbu a obnovu.

Čo dodať na záver?
Do chovateľskej sezóny, ktorá už beží plným prúdom, želáme nielen našim členom, ale i všetkým spoluobčanom hlavne veľa zdravia v kruhu svojich blízkych,
úspešnú chovateľskú sezónu a zdravé zvieratá s dobrou úžitkovosťou, ktorá im zaručí RADOSŤ, KRÁSU A ÚŽITOK. Budeme radi, ak naši spoluobčania prejavia bližší
záujem o chov domácich zvierat, v čom im môže byť prospešná naša organizácia
a naše poradenstvo pri výbere vhodného plemena a starostlivosti.
Peter Žuffa
tajomník ZO SZCH Trenčianske Stankovce
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O ŠKOLE PO ŠKOLE
ÚSPECHY
Hviezdoslavov Kubín - postup do krajského kola
V obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín nás úspešne
reprezentovali deviatačky - Viktória Balušková, ktorá sa umiestnila na
1. mieste v prednese poézie a postúpila do okresného kola a 3. miesto
v prednese prózy obsadila Ema Trnavská.
Viktória Balušková v prednese poézie pod vedením Mgr. Obdržalovej
v okresnom kole získala 2. miesto a postúpila do krajského kola.
Biblická olympiáda
21. marca 2019 sa naše žiačky Alžbeta Luptáková, Gabriela Sedláčková
a Lenka Serišová zúčastnili okresného - dekanátneho kola biblickej
olympiády, kde pod vedením Mgr. Sedláčkovej získali 3. miesto.
Gymnastický štvorboj
Pod vedením Mgr. Ondroviča sa žiaci zúčastnili súťaže gymnastický štvorboj.
3. miesto v kategórii A obsadili Alžbeta Hudecová, Dorota Jančová, Petra
Medvedíková, Nela Ragulová, Ela Sliacka, Veronika Slivová, Paris Vivien Ozogányová.
3. miesto v kategórii B získali Sherin Abdallová, Nina Bočáková, Eunika
Ďurišová, Lenka Vrzalovská, Jessica Kubaščíková.
1. miesto s postupom do okresného kola vybojovali Daniel Baran, Michal
Husár, Alexander Mojžiš, Maxim Poruban, Samuel Sedláček, Alex
Dohňanský. V okresnom kole skončili chlapci na výbornom 2. mieste.
Vybíjaná žiačok
12. marca 2019 mladšie žiačky
vybojovali v okresnom finále vo VYBÍJANEJ pekné 3. miesto za ZŠ
Horná Súča a ZŠ Hodžova Trenčín.
Pripravovala ich Mgr. Pálešová.

Tvorivé stretnutie detí a rodičov
Fašiangy - čas zábav, radovánok
a karnevalových masiek. Vhodná
príležitosť na pozvanie rodičov na
spoločné tvorivé popoludnie. Dňa
21.2.2019 sme sa spoločne pustili do
výroby veselých a pestrých karnevalových klobúkov, doplnili tradičnou
škraboškou na tvár a usmiatym
šašom z plastového tanierika. Deti krásne a tvorivo pracovali. Svoje nadšenie preniesli aj na veľmi aktívnych rodičov. Ďakujeme všetkým zúčastneným
za príjemne strávené stretnutie. tr. uč. Balajová
Karneval
K fašiangom patrí aj karneval. Všetci žiaci na 1. stupni so svojimi pani učiteľkami sa prezliekli do veselých masiek a zabavili sa pri hudbe a súťažiach.

MAREC MESIAC KNIHY

VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM BLAHOŽELÁME, ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY A DRŽÍME PALCE V ĎALŚÍCH KOLÁCH!

AKTIVITY
Beseda o lesných zvieratách
Dňa 8.2.2019 sme v 1.A mali netradičnú hodinu prvouky. Navštívil nás
p. Kmeťo, poľovník. Žiakom porozprával zaujímavosti zo života srny, jeleňa,
diviaka, jazveca, lasice, medveďa. Pútavé rozprávanie doplnil o krásne edukačné obrazové materiály na interaktívnej tabuli, priniesol ukážky vypreparovaných trofejí, parohy, srsť ulovených zvierat. Najzábavnejšie boli
ukážky zvukov zvierat na rôznych vábničkách. Ďakujeme za návštevu a zážitkovo strávenú vyučovaciu hodinu. tr. uč. Balajová
Predškoláci na návšteve v škole
Dňa 19. 2. 2019 si naši predškoláci boli vyskúšať ako zvládnu vyučovanie „vo veľkej škole“.
Začali v najväčšej učebni školy,
v telocvični. Privítala ich pani učiteľka Svatíková. Tu si vyskúšali beh
okolo kužeľov, skákanie na trampolíne, kopanie na bránku, hádzanie
na cieľ a iné pohybové hry. Potom
s p. uč. Ďubašíkovou si v PC učebni
vyskúšali ako to vedia s počítačmi,
naučili sa klikať s myšou a vytvorili si na počítači obrázok. Tretia aktivita
bola v klasickej triede s p. uč. Bouchnerovou, kde hľadali zajkovi cestičku,
poznávali písmená a čísla. Na záver dostali deti medaily a darčeky od pani
učiteliek, že všetky činnosti v škole absolvovali a zvládli bez problémov. Deti
sa tešili, pekne pracovali a my veríme, že aj touto cestou pomôžeme, aby sa
tešili na zápis a vstup do školy. Mgr. Svatíková

Návšteva žiakov v obecnej knižnici
Mgr. Lenka Pazderová
Mesiac knihy v triede VIII.A
V jeden marcový deň vošla do triedy naša triedna učiteľka Mgr. Alžbeta
Jurigová s otázkou, kto by chcel ísť do škôlky prečítať deťom rozprávku.
Vôbec nečakala, že sa nás prihlási skoro celá trieda :).
V triede začal šepot, nervozita. Keďže sme v triede dobrý kolektív, dohodli sme sa veľmi rýchlo, kto pôjde.
Rozdelili sme sa do skupín. Každá si najskôr vybrala triedu škôlky, v ktorej
bude. Až potom sme hľadali v knihách rozprávku, ktorú prečítame. Úsmev
nám pomaly zamŕzal, keď nám učiteľka povedala, že po prečítaní by sme si
mohli pripraviť aj nejakú edukačnú činnosť, ktorá bude súvisieť s rozprávkou.
Zistili sme, že predsa nemôžeme najmenším deťom čítať rozprávku 20
minút, bolo by to pre nich dlho. Aj to, že predškoláci vydržia pri činnosti
dlhší čas ako najmenší. Doma sme si vyrobili všetky pomôcky, ešte raz si
v triede prebehli postup činnosti a s úsmevom sme vykročili za našimi kamarátmi do škôlky. Po ceste sa nás veru začala zmocňovať aj nervozita, či
to zvládneme, či to bude deti baviť, ako máme začať, ako ich osloviť, čo
máme spraviť, keď sa nás naľakajú, ako činnosť ukončiť….
No po príchode do MŠ sme sa vrátili do našich škôlkarských rokov a s úsmevom sme vstúpili do tried. Čakali nás milé pani učiteľky a vysmiate deti. V jednej triede sme po prečítaní rozprávky O psíčkovi a mačičke varili v hrnci tortu,
v druhej triede sme po rozprávke O zvieratkách vyfarbovali obrázky, v ďalšej
zase priraďovali obrázky rozprávkových postavičiek k tej správnej rozprávke.
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Žiaľ, čas vypršal a museli sme sa vrátiť do školy. V škôlke nám bolo
skvele. Môžeme povedať, že všetci naši malí kamaráti boli poslušní, šikovní.
Dúfame, že sme ich aj niečo naučili. Pretože oni nás naučili veľa. A to, že byť
učiteľom je síce krásne povolanie, ale aj veľmi ťažké. Aj to, že práca učiteľa
nekončí príchodom domov.
Vaša VIII.A

Do čoho sme investovali v 1. polroku ...
Z rozpočtu školy sme zakúpili koberce a závesy do dvoch tried, kancelárske stoličky, notebooky spolu s interaktívnymi tabuľami, reproduktory,
bojler, vonkajšiu vitrínu, elektrický kotol do školskej kuchyne, priemyselný
vysávač, záclony do školskej jedálne, rámiky na obrázky a triedne dokumenty, pracovné stoly do školskej kuchyne, stavebnice do ŠKD, Lego, učebné
pomôcky na vlastivedu, telesnú a športovú výchovu, elektronický dochádzkový systém pre učiteľov a žiakov školy, knihy do školskej knižnice, svietidlá do dvoch tried.
Peniaze rodičovského združenia boli použité na skrinky na mobilné
telefóny, nábytok do tried, opravy a stolárske práce, náhradné diely, maľovanie triedy, školskú tabuľu, dopravu žiakov na lyžiarsky kurz, plavecký
kurz a súťaže, sladkosti na Mikuláša a športové súťaže.
Poďakovanie
Ďakujeme starostovi obce JUDr. Martinovi Markechovi a obecnému zastupiteľstvu za výbornú spoluprácu a pomoc, pánovi Bc. Jaroslavovi Križanovi za výrobu nábytku, opravu a stolárske práce, pánovi Marekovi Fraňovi
za opravu školského rozhlasu a zamestnancom Obecného podniku Trenčianske Stankovce za pomoc pri úprave a údržbe okolia školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí školu podporili 2% zo svojich daní.
Mgr. Gabriela Trnavská

Beseda so spisovateľom
Pri príležitosti MARCA - MESIACA KNIHY sme pripravili v našej škole viacero
pútavých aktivít zameraných na rozvoj čitateľských schopností u detí. Dovoľte,
aby som Vám v krátkosti opísala aspoň jednu z nich.
V pondelok 18.3.2019 sme mali možnosť privítať v našej škole pána
spisovateľa Stanislava Repaského, ktorý je autorom detskej knihy Natálkine dobrodružstvá. Pán spisovateľ Repaský pripravil pre žiakov prvého
a druhého ročníka zaujímavé stretnutie. Žiaci si prostredníctvom nádherne spracovanej prezentácie prešli dlhú a pútavú cestu vzniku tejto
knihy. Dozvedeli sa, ako a kde vznikla prvá myšlienka napísať knihu pre

deti, ako dlho trvalo napísanie knihy, prečo sa hlavná postava volá práve
Natálka, kto vyberal ku knihe ilustrátora, kedy bude pokračovanie tejto
knihy a veľa iného... Postupne si žiaci spoločne s autorom prešli všetky
príbehy z knihy.
Beseda žiakov mimoriadne zaujala, čoho dôkazom je, že žiaci mali veľké
množstvo nekončiacich otázok. Na konci besedy veľa detí vyjadrilo presvedčenie, že keď vyrastú budú tiež spisovateľkou- spisovateľom. Veľmi ma teší odozva
žiakov na toto stretnutie.
Mgr. Erika Bouchnerová

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
MOTTO: „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”
(Charles William Eliot)
Školská knižnica je súčasťou Základnej školy. Tvorí knižničný fond pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Podporuje vzdelávanie a duchovný rozvoj
čitateľov. Pomáha podporovať a udržiavať u žiakov návyk a radosť z čítania, učenia a využívať knižnicu po celý ich život. V našej žiackej knižnici je uložených
viac ako 1500 titulov pre deti od tých najmenších až po teenegerov.
Marec je mesiacom knihy od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu
vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. My sme ho mali naplnený množstvom aktivít. Začali sme akciou ,,Kniha za 10 centov“. Akcia ešte prebieha, no na záver
môžu deti v tombolovom losovaní vyhrať krásne knihy.
Počas celého mesiaca žiaci po triedach navštevovali školskú knižnicu. Rozprávali sme sa o tom ako knižnica funguje, čo ponúka, ako sa treba správať

v knižnici a aj to, ako sa správame ku knihám. Veľa detí si so záujmom vypožičiavalo knihy.
Záver mesiaca patril deťom I. stupňa - strávili v škole „Noc s Andersenom“.
Deti od večerného príchodu v piatok 29.03. až do rána druhého dňa mali každú
minútu vyplnenú zážitkami. Spolu s pani riaditeľkou Mgr. Gabrielou Trnavskou
sme ich privítali, potom so zatajeným dychom počúvali rozprávku Palculienka
zážitkovo prečítanú pozvanými hosťami Mgr. Silviou Justusovou z Obecnej knižnice a stankovskými divadelníkmi Michalom Rychlým a Vladimírom Jančom.
Ďalej sme im pripravili aktivity, kde sa cez stanovištia prepočítali a preskladali
k rozprávkam. Tiež rozprávky hľadal,i aj pri pohybe rozprávky hádali. Záver večera prežili v rytme just dance a unavených si ich odviedli triedne pani učiteľky
uložiť k rozprávkovému snívaniu. Ráno deti zobudili rozprávkové víly (žiačky
9. ročníka) a po vyhodnotení a raňajkách si ich v sobotu 30.3. prevzali rodičia.
Veríme, že sa plní zážitkov už tešia na budúci ročník.
Z. Najmanová
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Fašiangové veselie
Keď sa slávia fašiangy (obdobie od Troch kráľov do polnoci pred škaredou - popolcovou stredou), býva veselo v mnohých dedinách. Najmä
na záver fašiangov sa ľudia zabávali, lebo potom nasledoval 40- dnový
pôst bez zábav až do Veľkého piatku.
V našej obci Trenčianske Stankovce to v sobotu 2.3.2019 nebolo inak.
Zavčas ráno pod vedením hlavného mäsiara Janka Kútneho a za účasti
mnohých pracovníkov - chlapov z obecnej prevádzky, členov kultúrnej
komisie, Sokola, DHZ, drobnochovateľov, pani kuchárok zo Základnej
školy Jána Lipského sa začínalo kúriť pod každým z 8 kotlov a pripravovať zabíjačkové špeciality. Folklórny súbor Rozvadžan nám od 12. hod.
spríjemňoval deň pozvánkou na tradičné "pochovávanie basy" - fašiangovým sprievodom a „harcovným“ programom spevu, hudby a tancov.
Sprievod krásnych, nápaditých a úžasných maškár sa páčil mladým i tým
starším. Muž a žena, po domácky "ON a ONA", žena v maske, v tmavom
kabáte a nohaviciach, na hlave starý slamený klobúk, z ktorého povievali
farebné stužky. V ruke držal slák s dvoma či troma strunami, vedľa neho
muž, prestrojený ako rozpustilá nevesta s čepcom na hlave. Veselý vraní
kôň, ktorý vyhadzoval kopytami a erdžal, čert ktorý vykrikoval - Dolores,
Dolores, naučím ťa v pekle móres.... Rozveselený speváci, tanečníci
i masky boli obdarúvaný fašiangovníkmi slaninou, klobásou, šiškami
i pálenkou. Súčasťou programu boli aj malé predajné trhy s remeselnými
výrobkami. Tento rok si mohli návštevníci fašiangu okrem tradičných
výrobkov zakúpiť aj sladké fánky pečené na starom sporáku a občerstviť
sa mastným chlebom s cibuľou a škvarkovou pomazánkou. priamo na
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Milan Stano - Fašiangy v záhrade, kolorovaný drevorez, 1989, 32x49
Uuverejnené so súhlasom autora.
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mieste veselia. Od 19.hod fašiangové veselie pokračovalo v kultúrnom
dome, kde do dobrej nálady a tanca hrala skupina KB Band.
V každom kúte Slovenska majú „fašángy“ svojskú podobu. Tie naše tento rok
navštívili i fašiangovníci z okolia, aby si pozreli toto stankovské ľudové divadlo.
Tohtoročné fašiangy sú za nami, ale budú ďalšie aj na budúci rok a na
ne by sme vás chceli už teraz pozvať. Možno preto, lebo fašiangami má
žiť celá dedina.
Za kultúrnu komisiu A. Navrátilová
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Tradičné pochovávanie basy
Prvá marcová sobota bola pripravená tak, aby sa naši občania opätovne stretli na tradičnej už 9. obecnej zabíjačke. Mali možnosť ochutnať
rôzne zabíjačkové špeciality, porozprávať sa, zabaviť sa a pripraviť sa
na nasledujúci 6. týždňový pôst. Počas popoludnia ich bavil svojimi piesňami FS Rozvadžan. Večer sa naši spoluobčania zabávali na „posedení
pri muzike“, ktoré zorganizovala MO Jednoty dôchodcov. Na počúvanie
i do tanca hrala hudobná skupina KB BAND. Súčasťou tohto posedenia
bolo i tradičné pochovanie basy, ktoré so speváckou skupinou Stankovčanka a členmi divadelného súboru, dramaticky i režijne pripravil Ladislav Žiško. Na pochovaní basy sa podieľali členovia DS: Zuzana Sivová,
Stanislava Bolechová, Michal Rychlý, Vladimír Jančo, Juraj Kubiš a Pavol
Múdry. A tak tradične zaznelo: „Dolórez, Dolórez, oratórium kropéndes!
Len si ju tam poriadne namočéndes!“ Stankovčanka zaspievala: „Zbohom, zbohom, basa naša stará - Amen, amen dnes si už dohrala.“ V samotnom akte pochovania čítali i z kroniky zosnulej basy. Nezabudli pochváliť všetkých spoluobčanov, ktorí sa podieľali na propagácii našej
obce v rozhlasovej relácií Zvony nad krajinou. Opätovne kritizovali i tie
autá na chodníkoch: „Len tie autá na chodníkoch stále nám robia
hanbu...Schovajte ich do garáži a na chodníkoch radšej tancujte sambu.“ Súčasťou pochovania basy bola i tradičná reklama „Klavin“ v podaní Pavla Múdreho a Juraja Kubiša: „Ja môžem hneď!“ „A ja
môžem aj dvakrát po sebe!“ V závere Stankovčanka zaspievala častušku
o rozbitej ceste smerom do Bánoviec: ( melódia piesne Stavali tesári..)
1. Zakliata je cesta smerom do Bánoviec - už nie je pre autá, len pre stádo
oviec. 2. Stankovskí šoféri sadnú na bicykle, nebudú hrešiť, kliať ako vo
vozidle. 3. A starých mládencov naložia na táčky - v Turnej na obecnom
úrade budú mať ohlášky. 4. Divadelný súbor povezú na kárach, keby šiel
dodávkou, skončil by na márach. 5. Šoféri, dôchodci mali by štrajkovať
- ako po tej ceste každý deň sa ...!“
Ďakujeme a tešíme sa na posedenie pri hudbe aj o rok.

je to, že som. Šťastie, to je moja manželka, moje deti, moje vnúčatá. Deti, ktoré učím. Statoční ľudia, ktorých denne stretávam. Šťastie, to sú piesne. A piesne sú dotyky lásky. A láska - to
je milujúci Stvoriteľ, ako vravievala moja mama. Láska, to je
čarovná Matka príroda, ako hovorieval môj otec. Čiže piesne
sú šťastie, piesne sú láska. Ten, kto cíti pieseň, cíti lásku. A kto
cíti lásku je šťastný. Šťastie sú všetky „piesne“ nášho života!“
V spolupráci s Ladislavom Žiškom napísala Silvia Justusová

PS: Spevácka skupina Stankovčanka sa dňa 12.3.2019 zúčastnila
okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov. Získala 1.miesto
a bude našu obec reprezentovať na krajskej prehliadke v Považskej Bystrici. Blahoželáme a ďakujeme!
PS2: V čase, keď som sa rozprávala s pánom Lackom Žiškom o pochovaní basy, zahliadla som v nejakom denníku anketu, prieskum, kde
sa pýtali svojich čitateľov: „Čo je šťastie? Čo ich robí šťastnými?“ Tak som
si dovolila opýtať sa na to aj pána Žiška a tu je jeho odpoveď: „Šťastie

TENIS
Oslovujem týmto krátkym článkom hráčov tenisu v Trenčianskych Stankovciach a taktiež ďalších záujemcov o tento pekný šport.
V našej obci máme v areáli Základnej školy Jána Lipského antukový dvorec.
Účelom tohto článku je dvorec nielen spropagovať, ale aj vniesť do hry na
tomto dvorci lepší systém a poriadok. Rok 2019 je pre nás – Združenie amatérskeho tenisu trinástou sezónou. Prvá jarná úprava dvorca je pomerne náročná
na prácu aj finančné prostriedky. Je preto potrebné, aby hráči dodržiavali určené pravidlá. Treba hrať v obuvi určenej na antukový povrch – podrážky bez
výrazného dezénu, kurt riadne poliať vodou – nikdy nehrať na suchom dvorci
a po hre dvorec riadne upraviť a zanechať po sebe čisto a poriadok. Je tiež potrebné, aby sa hráči vedeli dohodnúť na obsadzovaní dvorca časove, aby nevznikali nedorozumenia. Myslím si, že pri zachovaní týchto základných pravidiel budeme spokojní všetci. Kontaktovať ma môžete na t. č. 0911 347 518.
S pozdravom športu zdar a tenisu zvlášť!
Milan Mahrík
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Tisícročná včela
Bez akéhokoľvek zdroja informácií, či už poplašných správ z médií alebo vyhľadania témy na
internete si dnes môže každý človek so základnými
vedomosťami o pestovaní plodín odpovedať na
otázku, čo by nastalo vo svete v prípade vyhynutia
včiel. Nemeckí odborníci v spolupráci s predstaviteľmi jednej známej siete supermarketov urobili
pokus a na niekoľko hodín stiahli z pultov všetky
potraviny, ktoré súvisia s opeľovaním. Spolu sa
muselo stiahnuť približne dvaapol tisíca produktov, čo predstavuje viac ako polovicu všetkých výrobkov, ktoré sa v nej dali kúpiť – s opeľovaním súvisí približne 60 percent ponuky. A čo môže každý
z nás urobiť, aby takýto scenár nenastal? Odpoveď
je, zaujímať sa o prácu a problémy ľudí, ktorí svoj
život spojili s chovom včiel a aktivitami na ochranu
a vytváranie trvalo udržateľných podmienok pre
ich ďalší rozvoj. A v neposlednom rade o environmentálne otázky, ekologické poľnohospodárstvo,
atď., ktoré s touto problematikou úzko súvisia.
Bolo by zaujímavé poznať názor na túto problematiku, od odborníka na včelí svet, ktorý už žiaľ nie
je medzi nami, ale svojimi aktivitami v tejto oblasti
položil základy a zdokumentoval nielen svoju
prácu, ale poznal aj aktivity iných včelárov a včelárstva všeobecne v Trenčianskych Stankovciach
– Jozefa Porubana. Redakcia Stankovského informátora dostala k dispozícií rodinnú kroniku,
ktorú Jozef Poruban založil a ktorú teraz vedie syn
Ivan Poruban st., ktorý nám pomohol svojimi odpoveďami pochopiť rôzne súvislosti a dotvoriť si
celkový obraz, ktorý je v nej dokumentovaný od
roku 1985. Ale poďme po poriadku.
Jozef Poruban sa narodil 27.7.1933 a neskôr
už ako vyučený elektrikár vykonával v 50 tych rokoch elektrifikáciu dedín na Slovensku. Staval drevené elektrické stĺpy a následne pripájal rodinné
domy k elektrickej sieti. Chovu včiel u neho predchádzal chov iných zvierat, nakoľko bol dlhoročným členom drobnochovateľského zväzu Trenčianske Stankovce.
V roku 1985, teda v 52. roku života, začal
Jozef Poruban s chovom včiel v troch úľoch v záhrade rodinného domu v Malých Stankovciach vedľa susediacej stodoly rodiny Rozvadzkých pri
dnešnom Dome služieb. Chov včiel v záhrade bol
náročný, pretože domácim ale aj susedom, pravidelne obrábajúcim záhrady včely vehementne
„asistovali“.

V roku 1988 si Jozef Poruban prenajal pôdu
od Miestneho národného výboru a vybudoval
včelnicu za dedinou Malé Stankovce na Bielych
hlinách, ktoré boli z hľadiska podmienok chovu
ideálne. Odvodnil močarisko a vybágroval koryto, ktoré bolo pred úľmi, vyčistil okolie, pravidelne kosil a postupne vysádzal nové stromy.
Túto činnosť rodina vykonáva dodnes. Zemiaky
prestali v oblasti sadiť v roku 2010, pretože rezignovali na boj s hrabošmi. So synmi Ivanom a Milošom zakúpil unimobunku, ktorú vyviezli na
Biele hliny. Odvtedy trávil pán Poruban od jari do
jesene pri včelách väčšinu času aj v spoločnosti
Gejzu Kandela zo Sedličnej a Karola Hoštáka z Malých Stankoviec, ktorí mu pomáhali pri vytáčaní
medu a údržbe včelína. To sa opakuje každú sezónu, ktorá vrcholí počas vytáčania medu vo včelíne, kde nie je elektrika a kde sa rodina stretáva
pri ručnej a poctivej práci, na ktorú je hrdá. A samozrejme je hrdá na výsledky svojej práce. Med
sa po vytočení zviezol do rodného domu v Trenčianskych Stankovciach, kde sa ďalej spracovával.
Okrem medu sa v rodnom dome spracovával a dodnes sa spracováva
vosk.
Manželka
pána Jozefa Porubana, Božena rodená Bobocká sa
vždy starala o čistotu pohárov na
med, ktorý potom
s ostatnými členmi
rodiny do nich aj nalievala a zabezpečovala jeho správne
uzavretie a uskladnenie. Často na bicykli nosievala manželovi do včelnice obedy aj spolu s výbornými koláčmi, ktorými je spolu so zákuskami
a tortami povestná a ktoré piekla a pečie pre celú
rodinu.
Je nevyhnutné pripomenúť, že čerstvý kvetový
med má tendenciu rýchlo tuhnúť a preto sa rodinná brigáda organizovala do niekoľkých dní po
vytočení. Inak hrozilo, že stuhnutý med by sa
musel hodiny roztápať. Keď k tomu cielene v niektorých prípadoch dochádzalo, rodina vždy dodržiavala pomalé roztápanie v nádobe s teplou
vodou do 45 °C, aby med nestrácal na kvalite
a aby sa nestratili jeho výnimočné účinky.

Včelári boli vždy jedna veľká rodina, ktorá si
medzi sebou odovzdávala skúsenosti. Do takejto
sa začlenil aj pán Poruban a mal tú česť poznať ďalších dlhoročných včelárov ako boli páni
MVDr. Alois Vašica, Jozef Čaňo, Rudolf Straka,
Dušan Machunka, Jozef Mojžiš z Malých Stankoviec a učiteľov ako Pavol Mocko z Veľkých Bieroviec a Jozef Hág zo Sedličnej.
V roku 2012 začal pán Poruban slabnúť
a 1.1.2013 zomrel. Po tejto pre rodinu veľmi smutnej a citlivej udalosti prebral starostlivosť o včely
syn, Ivan Poruban starší, nakoľko vnuci Ivan, Martin, Miloš, Marek a Matúš mali školské a pracovné
povinnosti. Ivan sa snaží chov udržiavať, prípadne
v lepšom roku aj rozširuje. Povymieňal úle, ktoré
už potrebovali nahradiť, celé okolie pravidelne
kosí a robí, čo je práve nutné. Stále sa môže hrdiť
vlastným poctivým medom, v čom mu pomáhajú
synovia Ivan a Martin s rodinami. Roky sejú pred
úľami facéliu vratičolistú, cenenú pre svoju vynikajúcu medonosnosť a posledné tri roky aj lúčne
kvety. Pri vytáčaní medu a výrobe rámikov mu
stále pomáha Karol Hošták, ktorý pracoval aj
s otcom Ivana Porubana. A práve jeho odkaz Ivana
motivuje k tomu, aby neustále zbieral teoretické
a praktické skúsenosti aj od iných kolegov včelárov. Na našu otázku aby vymenoval aspoň niekoľko rešpektovaných včelárov z Trenčianskych
Stankoviec reagoval okamžite zmienkou na tieto
mená: Dušan Machunka, Ján Husár, Ivan Jančo,
Jozef Mojžiš, Jaroslav Haško, Milan Králik.
Svojim menom sa Ivan Poruban st. podpisuje
pod kvalitu každého svojho medu a deklaruje
ochotu aj naďalej pokračovať v začatom diele
svojho otca, až pokiaľ mu to bude zdravotný stav
dovoľovať. A pretože med je slovenským elixírom
zdravia, je predpoklad a to mu aj všetci prajeme,
aby to bolo ešte veľmi dlho. Veď aj občianske združenie Včela a príroda, ktoré Ivan založil, potrebuje
svoj čas a potrebuje sa vyvíjať. Ale o tom niekedy
nabudúce.
Spracoval Peter Justus

PS: Pani Božena Porubanová sa nedožila vydania tohto článku. Jej najbližší ju v nedeľu 7. 4. 2019 odprevadili na jej poslednej ceste.
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Močila konope močila...
Poľnohospodárske Družstvo Inovec Trenčianske Stankovce nie že len
neodmysliteľne patrí do našej obce, ono svojimi aktivitami a rozlohou
obhospodarovanej plochy presahuje jej rámec. Dnes by sme ho chceli
predstaviť trochu inak a to práve cez jeho aktivity ako inovátora v oblasti
zavádzania nových, netradičných plodín v rámci diverzifikácie osevných
postupov. Rozprávame sa preto s Ing. Stanislavom Kobzom, projektovým
manažérom družstva, ktorý nám povie viac o pestovaní a kvalite technického konope a výrobe za studena lisovaných olejov zo semien a kôstok
rastlín.
- Pán Kobza, na začiatku bol projekt KONOPNÝ DVOR, ktorý vznikol
ako iniciatíva za návrat konopy siatej (Cannabis sativa) na Slovensko. Ako
sa dostala táto myšlienka do Trenčianskych Stankoviec resp. do PD Inovec?
Chceli sme robiť niečo iné, čo nie je časté. Myšlienka pestovania
technického konope u nás v PD Inovec vzišla po absolvovaní niekoľkých seminárov a školení o diverzifikácií pestovaných plodín na Slovensku. Zo všetkých prezentovaných plodín konopa vyzerala najzáujmovejšie.
- A dostávame sa do histórie pestovania tejto kedysi tradičnej plodiny
na Slovensku. Prečo sme dlhé roky o nej nič nepočuli a takmer vymizla
z našej pamäte? Dnes ju predstavujeme ako novú, netradičnú plodinu.
Technické konope išlo do úzadia s príchodom plastov. Dovtedy sa
využívalo maximálne, ako sa dalo. Od výroby lodných lán, jedlých olejov až po oblečenie. Desaťročia bolo technické konope zakázané a tým
pádom ľudia na túto rastlinu zabudli. Po uvoľnení legislatívy sa pomaly začali osevné plochy rozrastať. Ale stroje a linky na spracovanie
už boli rozkradnuté alebo v nepoužiteľnom stave. To spomaľuje rast
osiatych plôch. Nákladné spracovateľské linky napríklad na vlákno
stoja niekoľko miliónov eur a to si slovenský pestovatelia nevedia dovoliť. Dopyt po zdravých a lokálnych produktoch pomáha aj technickému konope. Z rastliny sa dá v dnešnej dobe vyrobiť viac ako 10 tisíc
rôznych produktov. Ľudia si postupne uvedomujú že toľko prezentované olivové oleje nám nie sú tak blízke ako napríklad konopný, ľanový alebo makový olej.
- V čom sa odlišuje konopa siata napr. od konopy indickej, ktorá sa používa pre výrobu marihuany pre svoj vysoký obsah psychoaktívnej látky
THC?
Je to hlavne obsahom THC v jej kvetoch. Povolené množstvo pri
technickom konope je 0,2 %. Máme zoznam povolených odrôd z ktorých môžeme vyberať.

- Na akej ploche pestujete konopu a kde?
Každý rok sa výmera osiatej plochy mení tak ako aj jej stanovištia
v rámci zachovania striedania plodín. Po rokoch skúšania a pestovania sa naša výmera zastavila na úrovni do 10 hektárov. Pokryje to
ročnú produkciu oleja, ktorý lisujeme.
- A dostávame sa aj k zdravotným účinkom, čo sa z konopy siatej využíva a načo?
V prvom rade vyrábame konopný olej, ktorý má široký potenciál
využitia pre výživu ľudí a je zdrojom nielen energie na báze základných zložiek ako sú bielkoviny, sacharidy a tuky, ale obsahuje aj ďalšie
biologicky aktívne zložky potrebné na správny rast, udržanie zdravia
a psychickej pohody. Vyváženosť a vysoký obsah medzi omega-3
a omega-6 mastnými kyselinami robí z konopného oleja vynikajúci
doplnok stravy aj vďaka obsahu vitamínov A, B, C a E.
Ďalšia zaujímavá zdraviu prospešná látka CBD sa tak isto dá získať z konope.
-Spomenuli ste látku CBD, čo hovoríte na to, že sme posledná krajina
v EÚ, kde stále platí zákaz predávať produkty s touto látkou?
Nečudujem sa. Skôr mi to príde, že je to len ďalší príklad ako sa
k nám všetko dostáva neskôr ako do okolitých štátov. Možno sme príliš
konzervatívni na to, aby sme prijali fakt, že aj alternatívna medicína
má svoje miesto na trhu s liekmi. Je to škoda, lebo na CBD sú spracované relevantné štúdie a na ich základe je dokázané, že pomáha pri
jednotlivých ochoreniach.
Takto strácame konkurenčnú výhodu do budúcna. Budeme radšej dovážať lieky namiesto toho, aby sme si ich tu vypestovali, spracovali a predali.
- Inšpirovali ste sa práve semenami konope, aby ste rozšírili výrobu lisovaných olejov aj z iných semien a kôstok rastlín?
Skôr to bola požiadavka trhu, aby sme mali v portfóliu výrobkov aj
iné druhy olejov. Zatiaľ je to makový, konopný a ľanový.
-Ako prebieha sezónny cyklus pestovania konope?
Sejba sa plánuje na začiatok jari. Presný termín sa nedá určiť. Počkáme po posledných mrazoch, aby sme stihli jarnú vlahu a aby rastlina
po vzídení nezamrzla. Je to väčšinou okolo konca apríla a začiatkom
mája. Vegetačná doba je približne 120 dní. Nasleduje zber a spracovanie. Spracovanie je z toho najzložitejšie. Semeno sa pri zlej manipulácií môže zahrievať a tým znehodnotiť, preto je dôležité dôkladné vysušenie a uskladnenie.
Ďakujem, pán Kobza za rozhovor a prajem Vám veľa úspechov a ešte
veľa takýchto zaujímavých projektov a inovácií.
Peter Justus
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Nové Kvety Soňa
Písal sa rok 2010, keď
manželom Soni a Milanovi
Tanáčovým
prvýkrát
v hlave skrsla myšlienka
na vybudovanie vlastných
obchodných priestorov
v rámci obce, aby tak dali
svojmu rodinnému podnikaniu nový impulz a modernú vizuálnu pečať. Ale
až po uplynutí ďalších
6 rokov si definitívne uvedomili, že bude stavbu
nevyhnutné čím skôr realizovať. Nakoniec sa po
úpenlivých prípravách a tvrdej práci z obecného rozhlasu ozval oznam, že dňa 1.3.2019 sa
otvára ich prevádzka na novej adrese v Malých
Stankovciach v blízkosti spoločnosti Feroplech.
K návšteve nového strediska napokon pozýva
aj osadený trojstranný bilboard viditeľný
z hlavnej cesty.

Prvý dojem z návštevy týchto obchodných
priestorov bol z môjho pohľadu veľmi dobrý,
aj keď k celkovej pozitívnej atmosfére sa vtedy
ešte nepridalo počasie. Toto však bolo kompenzované priateľským privítaním a predstavením účelne zoradeného sortimentu či
vkusne aranžovaných častí interiéru.
Hovorí p. Soňa Tanáčová: ,,Bol to vzrušujúc pocit, opustiť starú budovu (kolísku)
po 21 rokoch, kde už neboli žiadne možnosti pre ďalší rozvoj. Trošku strach. Ale
dnes to hodnotím ako veľký krok správnym
smerom v pravý čas. Ja i moji zamestnanci
hodnotíme nové pracovisko ako menej stresujúce, pretože dokážeme komfortnejšie
obslúžiť svojich zákazníkov a tým pociťujeme pri svoj ej práci väčší pokoj a pohodu.
Teší nás, keď vidíme, že aj naši zákazníci
zdieľajú tento náš pocit. Máme pred sebou
veľa plánov, ako zatraktívniť našu činnosť,
môžem prezradiť, že veľmi intenzívne rozmýšľame o spolupráci s regionálnymi dodávateľmi, či rozšírením sortimentu pre záhradkárov o bio produkty. Začali sme ponúkať kvalitné vína, v tejto oblasti však ešte
chystáme určité prekvapenia“.

Prístup k prevádzke je odbočením za Feroplechom Letko, keď ideme smerom od mesta
a potom je to už len zhruba 25 m po zatiaľ nevyasfaltovanej ceste s možnosťou priameho
parkovania na priestrannom parkovisku
v areáli firmy.
Hovorí p. Milan Tanáč:
„Na našu prevádzku sa dá dostať aj
z druhej strany, teda okolo obchodu COOP
Jednota a obchodu Zuzka, v každom prípade by dokončenie, teda vyasfaltovanie
cesty pred nami, umožnilo pohodlný prístup do lokality Hoštáky, ktorá sa v budúcnosti bude intenzívne budovať. Zatiaľ by
sme ju chceli spevniť a do budúcna rokovať
s obcou o jej dokončení. My sme využili náš
pozemok a vybudovali sme tu túto prevádzku, verím, že je to vstupná brána novej
štvrte, ktorá rozšíri kapacitu bývania
v Trenčianskych Stankovciach. My sa budeme aj naďalej snažiť poskytovať kvalitné
služby stálym aj novým zákazníkom a hájiť
dobré meno našej rodiny. Týmto pozývame
všetkých obyvateľov obce k návšteve nových
priestorov.“
Spracoval Peter Justus

Špenátová roláda
Suroviny:
400 g špenátového pretlaku
4 vajcia
120 g polohrubáej múky
1 strúčik cesnaku
1/2 lyžičky soli
olej
125 g masla
3 ks syr Lunex
1 malá cibuľa
sušené rajčiny

a osolíme. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh a zapracujeme ho do špenátovej zmesi. Plech vyložíme papierom na pečenie a rozotrieme naň
cesto. Upečieme vo vyhriatej rúre. Pečieme 15
Postup prípravy:
min. na 180 °C. Upečené cesto necháme chvíľu
Cesto: Do špenátu vmiešame 3 žĺtky a polo- odpočívať, potom ho ešte teplé zvinieme aj s pahrubú múku. Ochutíme pretlačeným cesnakom pierom.

Plnka: Vajce uvaríme na tvrdo a necháme vychladnúť. Zmäknuté maslo vymiešame s taveným syrom. Vychladnuté
vajce pokrájame na drobno a spolu s posekanou cibuľou pridáme k maslovo-syrovej
zmesi. Všetko dobre premiešame a osolíme.
Rolku po vychladnutí rozmotáme, papier stiahneme a cesto natrieme plnkou,
na ktorú nadrobno nakrájame zavárané
sušené rajčiny. Opatrne zrolujeme a necháme v chlade stuhnúť. Krájame ako roládu.
Zdroj receptu: www.varecha.sk
Silvia Horniaková
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Marec, mesiac knihy v našej knižnici
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ Maxim Gorkij
Okrem toho, že marec je prvý
jarný mesiac, už roky sa spája aj
s knihou. Marec, mesiac knihy
bol prvýkrát v bývalom Československu
vyhlásený
v roku 1955 na počesť Mateja
Hrebendu, šíriteľa slovenskej
a českej knihy a tým aj osvety
a vzdelanosti, ktorý sa narodil aj
zomrel v marci. Mal vrodenú
chybu zraku. V 15-tich rokoch
oslepol úplne. Hoci bol nevidiaci,
knihy miloval natoľko, že sa stali
jeho životným poslaním. Chodil
od domu k domu a prosil ľudí,
aby mu čítali. Kým našiel takých,
ktorí by mu boli ochotní čítať,
neraz prešiel aj štyri či päť dedín. Takto putoval po Gemeri, Malohonte
až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich pred pálením, vyhodením, či roztrhaním. Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič“. Pri svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké
okuliare. Knihy videl srdcom, nie očami. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy. Tým sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku
kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
V dnešnej dobe úlohu Mateja Hrebendu, teda šírenie kníh, knižnej
kultúry a podporu vzdelávania, plnia knižnice. Hoci sprístupňujú
svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú
svoju činnosť.
Naša obecná knižnica sa počas tohoto mesiaca venovala najmä
predškolákom a školákom zo Základnej školy Jána Lipského s materskou školou. Žiaci prichádzali do knižnice spolu so svojimi pani učiteľkami a učiteľmi. Dozvedeli sa to, ako funguje obecná knižnica, ako sa

môžu stať členmi, dostali prihlášky, aby tieto v prípade záujmu
priniesli vyplnené rodičmi
a mohli sa stať oficiálnymi čitateľmi. Rozprávali sme sa o knižkách, čítali sme si spoločne ľudové rozprávky a robili sme aj
rozprávkový test zameraný na
klasické rozprávky, pretože 16.
marca si pripomíname narodenie
Pavla Dobšinského (*1828) známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov
svetovej literatúry a folkloristu.
Tak sa 16. marec (Deň ľudovej
rozprávky) stal neoficiálnym
sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel
z kampane Slovenskej národnej
knižnice v roku 2008. Po vyhodnotení rozprávkového testu sa vylosovalo jedno meno, ktoré si deti z tried prvého stupňa napísali na papieriky a jeden z nich získal za odmenu knihu. Veď aký iný darček by
sa mal na mieste ako je knižnica darovať. Našu knižnicu v marci navštívili dve triedy predškolákov, šesť tried z prvého stupňa, tri triedy
z druhého stupňa a družinári. Zažili sme spolu príjemné chvíle, naučili
sme sa niečo nové, zasmiali sme sa, ale čo je hlavné, po návšteve knižnice pribudli noví mladí čitatelia, z čoho mám veľkú radosť.
Aký by to bol Marec, mesiac knihy, keby do našej knižnice nepribudli nové knižné prírastky. A tak pribudli nasledovné: Denník odvážneho bojka - Snehová Bitka - Kinney J., Mimi a Líza prvý aj druhý diel
-Kerekesová K., Moláková K., Salmela A., Linda a Gusto -Faberová P.,
Život na pôžičku - Fartelová M., Podbrdské ženy - Poncarová J., Horúce
objatie - Baloghová M., Mali sme šťastie - Hunterová G., Nepriznaná Milovala som Ľudovíta Štúra-Hajduková M.E., 5 jazykov lásky - Chapman G.
Silvia Justusová
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