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Nech veľkonočné zvony sladko zvonia
a naplnia celý svet radosťou a pokorou,
nech rozozvučia hory, údolia
a nech šíria ich krásny spev čo najďalej.
Nech vám zaželajú i v našom mene
pokojné veľkonočné sviatky.
Redakčná rada

Vážení občania
Trenčianskych Stankoviec,

pandemická situácia na Slovensku sa
veľmi nezlepšuje a patríme podľa
medializovaných správ na prvé miesto
v počte úmrtí (z dôvodu ochorenia COVID-19) na počet obyvateľov na svete.
Veľmi smutné konštatovanie. Toto je
výsledok práce vlády SR, ktorá predvádza jednu mediálnu šou za druhou a namiesto toho, aby zabezpečila koordinované riadenie boja s COVID-19, len
vytvára chaos v spoločnosti.
Samosprávy, ako to už býva zvykom,
opäť „vyhrnuli rukávy“ a pustili sa do
testovania hlavne kvôli svojim občanov
s vidinou, že situácia sa zlepší, a že život sa vráti ako tak do normálu. Nestalo

sa. Testujeme, testujeme a výsledok?
Pandemická situácia na Slovensku sa
veľmi nezlepšuje.
Štát postupom času potichučky preniesol celú ťarchu testovania na samosprávy a zalepil samosprávam oči
tým, že za každého otestovaného dostane samospráva od štátu 5 eur. Nejde
však len o stránku ekonomickú, ktorá je
zásadná hlavne pri malých obciach, ale
ide aj o inú vec. Štát sa na samosprávy
totálne vykašlal. Okrem toho, že samosprávam na okresnom úrade vydajú
testy a požadujú od samospráv hlásenia, je pomoc z tohto štátneho orgánu
v podstate nulová, aj keď je potrebné
objektívne povedať, že príslušní zamestnanci za to nemôžu, pretože ide o
systémový problém. Všetko si musela
obec zabezpečiť sama, od personálneho
zabezpečenia mobilného odberového
miesta (MOM), ochranných pomôcok,
technického vybavenia MOM až po likvidáciu nebezpečného odpadu. Okrem
toho, keď som žiadal príslušnú hygienu
o informácie (počty nakazených, počty
osôb, ktoré majú byť v karanténe na základe kontaktu s nakazenou osobou,

teda nie osobné údaje) o pandemickej
situácií v obci, ktorá mohla a stále
môže veľa napovedať aj pri organizovaní testovania, ale aj pri rozhodovaní
obce ako zriaďovateľa základnej školy,
či školu otvoriť alebo nie, nedostávali
sme žiadne informácie. Až po viacerých
urgenciách sa už v súčasnosti zverejňujú na webovej stránke RÚVZ Trenčín
aspoň počty nakazených ľudí v jednotlivých obciach.
Pán minister zdravotníctva SR, pod
ktorým sa už dlho trasie stolička, v médiách vyhlásil, že podal pomocnú ruku
samosprávam tým, že si môžu zriadiť
MOM-ky. Pánovi ministrovi patrí veľká
vďaka za takúto „obrovskú pomoc“, ale
karty by mali byť rozdané trochu inak.
Štátne orgány by mali konečne prevziať
zodpovednosť za testovanie a samosprávy by mali byť štátu len nápomocné
a poskytnúť potrebnú súčinnosť. Obec
nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a to by si mali aj kompetentní uvedomiť.
Riešením by bolo, ak by si štát urobil
analýzu, koľko MOM je potrebných na
území Slovenska a v jednotlivých okre-
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soch a umožnil súkromným subjektom
zriadiť MOM-ky aj v obciach, aspoň
spádových, aby bolo testovanie obyvateľstva plošne zabezpečené.
Z dôvodu, že sme boli zahltení komplexným procesom testovania v našej
obci sme sa nemohli naplno venovať samosprávnym veciam. Keďže už bolo
každotýždňové komplexné zabezpečovanie testovania v našej obci pre nás z
časového hľadiska neúnosné, hľadali
sme spôsob, ako testovanie v našej obci
zabezpečiť. Podarilo sa nám nájsť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
ktorý bol ochotný podľa potreby v
spoločenskom dome zabezpečiť testovanie pre našich občanov. Jedinou
jeho podmienkou bolo, aby mala obec
k dispozícii priestor, ktorý nám povolila RÚVZ Trenčín, aby sme zabezpečili
testy a vykonali hlásenia o počte otestovaných a počte pozitívnych prípadov.
Tento model sa nám osvedčil.
Už dlhší čas je okres Trenčín podľa Covid automatu v čiernej farbe, čo pre našich obyvateľov znamená dodržiavanie
prísnejších opatrení, ako aj mať k dispozícií aspoň antigénový test nie starší
ako jeden týždeň a s negatívnym vý-
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sledkom, aby sme mohli ako-tak fungovať. Veľmi ma trápi aj to, že naši žiaci
v súčasnosti nenavštevujú prezenčne
materskú školu a základnú školu. Asi
nebudem klamať, keď poviem, že dištančná forma vzdelávania v základnej
škole nikdy nenahradí prezenčnú formu. Naše deti potrebujú vzdelanie, a
preto sme sa aj k rozhodovaniu o otvorení, či neotvorení materskej a základnej školy stavali vždy zodpovedne s
prihliadnutím na dostupné dáta, pričom
sme kládli dôraz v prvom rade na bezpečnosť detí. V tejto veci by som chcel
poprosiť aj rodičov detí, aby neútočili
na pani riaditeľku školy, ktorá postupuje len podľa pokynov ministerstva
školstva. Teda, keď škola od rodičov
niečo požaduje, tak si to pani riaditeľka
nevymyslela sama, ale je to stanovené
zo strany štátu. Preto ak má niekto výhrady, prosím, obráťte sa so svojimi
sťažnosťami na pána ministra školstva.
Vzhľadom k tomu, že od 8. marca 2021
je povinnosť nosenia respirátorov FFP2
v obchodoch a prostriedkoch verejnej
dopravy a od 15. marca 2021 v priestoroch všetkých interiérov, obec Trenčianske Stankovce zaobstarala pre kaž-

dého občana s trvalým pobytom nad 6
rokov jeden kus respirátora FFP2 a pre
občanov nad 62 rokov dva kusy. Uvedomujem si, že respirátory, ktoré ste od
obce dostali, vás nevytrhnú z biedy, ale
považujem to za prejav spolupatričnosti
a záujmu o vás.
Vážení občania,
na záver sa chcem poďakovať všetkým
osobám, ktoré boli súčasťou odberných tímov počas víkendov, hlavne
zdravotníkom, ktorí majú množstvo
služieb v zdravotníckych zariadeniach
a aj napriek tomu boli ochotní prísť
vykonávať testovanie. Ďalej sa chcem
poďakovať zamestnancom obecného
úradu ako aj spoločnosti RZP, s.r.o. a
JT ORTHO s.r.o. za ich pomoc pri
plošných testovaniach v našej obci a v
neposlednom rade aj pánovi Petrovi
Letkovi, ktorý nám nezištne poskytol
priestory spoločenského domu pre
účely testovania.
V úplnom závere vám chcem všetkým
popriať veľa zdravia, veľa trpezlivosti
a do budúcna viac radostí.
Váš starosta Martin Markech

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020
Schválilo:
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Trenčianske Stankovce dňa 21.09.2020
a 19.10.2020.
- Návrh rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce na rok 2021.
- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Trenčianske Stankovce
č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy súkromným
zriaďovateľom materských škôl na
kalendárny rok 2021 s účinnosťou od
1.1.2021 so sídlom na území obce Trenčianske Stankovce - VZN č. 4/2020 o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
- Zloženie inventarizačných komisií k
vykonaniu inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2020.
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 predloženú ZŠ J.
Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce.
- Odčlenenie parciel z nájomnej zmluvy
s Poľnohospodárskym družstvom Tren-

čianske Stankovce, konkrétne parcely
v k. ú. Rozvadze:
C-KN č. 414/1 zastavaná plocha o výmere 173 m2, C-KN č. 414/2 zastavaná
plocha o výmere 465 m2, C-KN č. 414/4
zastavaná plocha o výmere 4 063 m2, CKN č. 253/14 orná pôda o výmere 51 m2,
C-KN č. 252/3 ostatná plocha o výmere
739 m2, C-KN č. 413/12 zastavaná
plocha o výmere 529 m2, C-KN č. 251/4
orná pôda o výmere 1 648 m2 z pôvodných parciel v zmysle GP č. 45403066064/2020 zo dňa 09.10.2020, za účelom
vytvorenia náučného chodníka - cesty
ktorá spájala Trenčín s Beckovom cez
Krivosúd Bodovku (zaznačená vo vojenskom mapovaní z roku 1783).
- Ukončenie nájomnej zmluvy, uzatvorenej dňa 12.12.2005 medzi obcou Trenčianske Stankovce a Kvetinárstvom
Soňa Trenčianske Stankovce 300, IČO:
35178655, na časť pozemku C-KN
parc.č.150 o výmere 456 m2, dohodou
ku dňu 31. 12. 2020.
- Prenájom pozemku parc. KN-C č.
380/3 trvalé trávne porasty o celkovej
výmere 3 040 m2, k. ú. Malé Stankovce,
LV č. 549, v podiele 1/1, od vlastníka:
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36,
817 15 Bratislava, za cenu 40 €/kalendárny rok.
- Pripravovaný zámer – rozšírenie verejného vodovodu na pozemkoch v k. ú.
Malé Stankovce parc. C-KN č. 185/7,

184/1, 179/3a realizáciu verejného vodovou v prvej fáze len v rozsahu potrebnom na napojenie prípojok vody č. 1, 2,
a 3, t. j. od miesta napojenia na existujúci
vodovod vetva „XV-1“ po hydrant H2,
za podmienky doloženia písomného súhlasu TVK, a. s., Trenčín.
Zobralo na vedomie:
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2020.
- Informáciu o zmene rozpočtu príjmov
a súvisiacich výdavkov v časti prijatých
dotácií a finančných operácií za III.
kvartál 2020.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2021 - 2023 a
k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
- Návrh rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce na roky 2022 – 2023.
- Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom
v období september až december 2020.
- Žiadosť Občianskeho združenia
JaMaToDa, v zastúpení p. Monika Pecháčková, 913 11 Trenčianske Stankovce č.139 zo dňa 24.04.2020 o uzavretie
prevádzkovej zmluvy na verejný vodovod pre vodnú stavbu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné
prípojky pre 4 RD Trenčianske Stankovce“, ktorá bola zaslaná TVK a. s. Kožušnícka 4, Trenčín.
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- Ponuku TVK a. s. Kožušnícka 4, Trenčín pre Obec Trenčianske Stankovce na
prevzatie vyššie uvedenej vodnej stavby
vodovodu do svojho majetku.
Neschválilo:
- Žiadosť p. Martina Šáchu, bytom Trenčianske Stankovce 279 o odkúpenie
obecného pozemku o výmere cca 2000 4000 m2, odčleneného z pôvodnej parcely č. 251/1 k. ú. Rozvadze za účelom
založenia športoviska - ihriska pre účely

airsoftových akcií, paintballu a iných
športových aktivít pre verejnosť a zamieta túto žiadosť, nakoľko tento zámer
na uvedených pozemkoch nie je v súlade
s platným územným plánom Obce Trenčianske Stankovce.
- Prevzatie vodnej stavby s názvom
„Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky pre 4 RD Trenčianske
Stankovce do majetku obce.
- Zámer prevziať stavbu „Predĺženie verejného vodovodu v obci Trenčianske

Stankovce“, ktorá bude vybudovaná na
pozemkoch v k. ú. Malé Stankovce parc.
C-KN č. 185/7, 184/1, 179/3, do svojho
majetku a do svojej správy.
- Sa oboznámilo so žiadosťou spoločnosti COOP Jednota Žilina, spotrebné
družstvo, Predmestská 71, Žilina a neschválilo-zamietlo jej zámer na výstavbu
supermarketu COOP Jednota na pozemkoch parc. C-KN č. 282 a 283 k. ú. Malé
Stankovce – centrum obce.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 10-ich rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu SR, sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát je integrované a plne elektronické.
Prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, ktorá sa zamerala výlučne na sčítanie domov a bytov, má už
obec za sebou.
Druhá fáza elektronického sčítania je
zameraná na sčítanie obyvateľov a prebieha od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Sčítanie obyvateľov je pre
samosprávy dôležité, pretože od počtu
sčítaných obyvateľov závisí, v akej výške získajú jednotlivé mestá a obce
podielové dane. Tie sú využívané na financovanie bežných činností, údržbu
miestnych komunikácií, verejného
osvetlenia, na chod základnej a materskej školy, atď.
Z dôvodu pandémie koronavírusu
musia občania Slovenskej republiky využiť len elektronickú formu sčítania. To
znamená
buď
oficiálnu
stránku www.scitanie.sk, alebo mobilnú aplikáciu „SODB 2021“. Sčítanie je
jednoduché a rýchle. Obyvateľ sa sčíta
sám alebo za pomoci blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.

Zúčastniť sa na sčítaní je právom a
zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky s
trvalým, prechodným, obvyklým alebo
tolerovaným pobytom v SR. V prípade
maloletých osôb to musí urobiť ich
rodič alebo zákonný zástupca. Všetky
údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo
formulári uvedie, sa musia vzťahovať
na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým
je polnoc z 31.decembra 2020 na 1.
januára 2021.
V praxi to znamená, že ak formulár vypĺňate v marci, a vo februári ste sa oženili, uvádzate váš rodinný stav k 1.
januáru 2021. Neuvediete teda, že ste
ženatý, ale slobodný, lebo taká bola
skutočnosť k 1. januáru 2021. Ak sa
Vám narodilo dieťa napr. koncom januára, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1. januára 2021 ste deti nemali .
Tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu
sčítať prostredníctvom elektronického
formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb, alebo iných osôb, s ktorými
žijú v jednej domácnosti (napr. seniori,
osoby so zdravotným postihnutím,
alebo osoby s minimálnymi digitálnymi
zručnosťami) zabezpečí obec asistované sčítanie v rámci dosčítavania, prostredníctvom kontaktného miesta na

OZNAM
Kontajnery na sklo, kov a textil v časti obce Rozvadze, ktoré sa nachádzali v blízkosti domu 449 boli premiestnené na druhú stranu za potok- smerom k cintorínu.

obecnom úrade, stacionárneho asistenta
a mobilných asistentov. Títo, v predpokladanom termíne cca od 01. apríla
do 31. októbra 2021 vykonajú úkon
sčítania u obyvateľov, ktorí neboli
v riadnom termíne (15.2.-31.3. 2021)
elektronicky sčítaní.
Presný termín asistovaného sčítania pre
obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu
SR v spolupráci s Úradom verejného
zdravotníctva SR alebo Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva. Obyvatelia obce budú o začiatku asistovaného sčítania-dosčítavania informovaní cestou miestneho rozhlasu a webovej stránky obce : www.trencianskestankovce.sk.
Počas elektronického samosčítania obyvateľov je k dispozícii Call centrum na
telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka slúži ako metodická a informačná
podpora obyvateľov. Call centrum je
aktívne od 15. 02. 2021. Pre informácie
o sčítaní môžu obyvatelia používať aj
emailovú adresu scitanie@statistics.sk,
alebo kontaktný formulár na stránke
www.scitanie.sk.
Mgr. Ľubica Ďurišová,
kontaktná osoba SODB
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SVET JE INÝ...
Svet je iný. Dusíme sa pod novými hrozbami, obavami, pod
respirátormi a v nás akoby mizla nádej. Sme nepokojní a
znepokojení a pýtame sa koľko ešte? Túžime sa oslobodiť
od tlaku pandémie, hoci vidíme, že už každý sme si prežili
strach o blízkych či seba a poznáme rodiny, v ktorých si
už korona vyžiadala svoju daň v podobe náhlej smrti milovaného človeka.
Chceme sa nanovo nadýchnuť! Chceme sa oslobodiť od
chaosu, kde raz platia také opatrenia a o pár dní už tomu
tak nie je.... chceme len chvíľu pokojne opäť žiť.... sme na
kolenách, zrazení, pokorení, zavretí za dverami našich
domácností, bez sociálneho kontaktu, bez príjmu, bez
chrámu.... a tak len spíname ruky a prosíme o pokoj, utíšenie a vyslobodenie. Prosíme Boha, aby zasiahol a dal
múdrosť, silu, rozvahu a lásku s vierou, nádejou aj v tomto čase, keď budeme prežívať sviatky Ježišovho ukrižovania a zmŕtvychvstania. A tak len spíname ruky a prosíme o
vyslobodenie. Prosíme Boha, aby nás vyviedol z tejto desivej dejinnej úzkosti... Prosíme Boha, aby naše utrpenie
zmiernil, skrátil, ukončil a aby sme mu dali šancu, aby On
bol Víťaz i nad touto chorobou. Prosíme Boha, aby stál pri
nás, keď je ťažko... Podobáme sa prosiacemu Pánovi Ježišovi v Getsemanskej záhrade, ktorý prosí Otca v nebesiach,
aby ten kalich bolesti a horkosti od neho vzal. Ako mu
zrazu rozumieme. V tom tichu tmy, bolesti Pán Ježiš prosí
a čaká odpoveď... Ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša Krista. Dve určujúce udalosti pre ďalšie smerovanie
ľudstva. Tieto dni, ktoré sme v našich ľudských podmienkach premenili na sviatky, sú a ostávajú pre mňa dôležitejšie
a vážnejšie ako vianočné dni. Už dlhé mesiace sme bez
chrámového spoločenstva, stretávame sa vo virtuálnom
priestore s príhovormi, ku ktorým má však prístup iba časť
ľudí ... a stále dúfame. Druhé veľkonočné sviatky bez počúvania pašiových dejov v kostole a pred nami stále tak
málo svetla na „konci tunela“. Toľkokrát sme už počuli o
Božej láske, toľkokrát sme ju mali prežitú v realite každodenných „zázrákov“ v malých i veľkých rozmeroch pri nás
a predsa- je tak málo viery, lásky, nádeje... a príbeh ukrižovania vo Veľký piatok sa mení na radostnú správu v nedeľu,
kedy Kristus vstáva z hrobu a hovorí POKOJ VÁM...
O Boží pokoj prosíme a vyznávame: „Čakáme Ťa, Pane, v
našich dušiach, rozpadnutých životoch, snoch, plánoch.
Svitá nádej Tvojej blízkosti a pokoja, ktorým túžiš objať
každého človeka bez rozdielu. Tak prežívam Tvoj pokoj a
cítim úplné a neobsiahnuteľné zmierenie. Cítim nový život
v Tvojej dlani, nový pokoj a nové smerovanie. Tvoje
vzkriesenie je aj mojím vzkriesením. Vzkriesením pre novú
príležitosť opäť žiť. V pozemskom a raz verím, že v nebeskom čase. S Tebou Pane, v Božej rodine. A to je ten najväčší
a najkrajší dar Veľkej noci. Amen“
A ja prosím Pána Boha deň čo deň. A nesiem v modlitbách
svojich priateľov i nepriateľov. Nesiem v modlitbách všetky generácie, strápených i radostných. Cítim a viem, že
Pán Boh má všetko pod kontrolou. Majme oči upreté k
nebu, majme mysle späté s Bohom v modlitbe. Buďme odvážni. Nevzdávajme sa. Veď máme predsa zrozumiteľné
živé Božie slovo, ktoré rozlomí každé zlo! Nevzdávajme sa,
ale spoločne sa spojme k modlitbe!
Pokojné a zdravé prežitie veľkonočných sviatkov a do ďalších dní a mesiacov veľa dôvodov k tichej radosti napriek
všetkému ťažkému, čím si každý z nás prechádzame.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Virtuálny priestor pre službu cirkvi?
Pamätám si, že keď sme ešte študovali na fakulte, rozprávali
sme sa o tom, že nové technológie možno prinesú aj vytvorenie akéhosi „virtuálneho cirkevného zboru“. Ľudia nebudú
chodiť do kostola a duchovné slovo, či piesne si vypočujú pri
počítači (vtedy ešte neboli také sofistikované mobily ako
dnes).
Zdalo sa mi to ako celkom slušný výtvor bezbrehej fantázie.
Také niečo predsa nemôže nahradiť stretnutia a „cestu do
chrámu“. No a už je to tu. Po 20-tich rokoch od skončenia vysokej školy žijeme dni, kedy sme donútení zostať doma, vzdať
sa osobnej návštevy chrámu.
Ocitli sme sa v situácii, kedy, ak nechceme celkom stratiť kontakt s ľuďmi, ktorí boli a stále sú súčasťou nášho života, musíme nájsť novú formu spojenia, komunikácie aj cez médiá.
Keďže táto doba prináša mnohé technické vymoženosti, chceme ich aj my, v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Trenčianske Stankovce, využiť pre dobrú vec a preorientovali sme
naše stretávanie s malými prestávkami leta a jesene, od 28.
marca 2020 do virtuálneho priestoru.
Viem, to, čo prinášame v krátkych videách, nie sú klasické
služby Božie v takom meradle, na aké sme boli naučení, no je
to možnosť ako byť spolu v kontakte, ako zažiť aspoň čiastočne, prostredníctvom monitoru, či obrazovky chvíle z chrámu,
či v chráme.

Technika nám pomáha prekonať vzdialenosť, nemusíme sa ani
pohnúť z domu a môžeme sa ocitnúť v chráme či v jeho okolí,
alebo sa aspoň virtuálne stretnúť so zborovou farárkou, vypočuť si nádhernú hudbu organa a husieľ, vidieť ľudí zo zboru,
pomodliť sa... no určite to celkom nenahradí ľudskú blízkosť,
stisk ruky, rozhovory...
Učíme sa komunikovať s Vami, milí priatelia, návštevníci našich internetových stránok v tomto novom virtuálnom priestore. Túžime prinášať aj cez tieto technické vymoženosti
svedectvo viery, nádeje, lásky, pokoja, povzbudenia, všetkých
tých krásnych a pre nás potrebných duchovných hodnôt, no
stále sa nevzdávame vízie budovania krásneho spoločenstva
Božej rodiny v cirkevnom zbore, v chráme, pri spoločných
aktivitách, tu v Trenčianskych Stankovciach.
Túto nanútenú pauzu ale môžeme prijať aj v pozitívnom
zmysle, aby sme sa utvrdili v tom, že nič nás nemôže odlúčiť
od Božej lásky, že patríme Bohu aj v tomto období a určite
príde čas, kedy sa opäť stretneme tvárou v tvár a zažijeme ešte
mnoho požehnaných spoločných chvíľ.
Milan Petrula
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VEĽKÁ NOC – VÝZNAM A ZVYKY
V súčasnosti prežívame 40-dňové pôstne obdobie a pripravujeme sa na najvýznamnejšie sviatky v roku a to sú Veľkonočné sviatky. Pre veriacich kresťanov pôst znamená, aby sa striedmo
stravovali, v piatky aby sa zriekli mäsitých pokrmov. Utíchla veselosť, nemali
by sa konať svadby ani zábavy a ľudia
by mali v tichosti rozjímať nad spásonosným poslaním Ježiša Krista, nad jeho
utrpením, umučením a slávnym zmŕtvychvstaním. Lebo niet väčšieho daru a
obety pre iného a iných, ako dať svoj život za druhých.
Pôst nie je len o tom, že to niekto prikazuje, ale pre dodržiavanie pôstu je aj
praktický a logický dôvod. Počas celého
roku ľudia tvrdo a namáhavo pracovali.

pôst nebol, tak kvôli korone je zákaz
zhromažďovania, plesov, zábav a tak aj
tieto sviatky nebudeme môcť osláviť tak
ako v minulosti, ale len poskromne, v
tichosti, väčšinou v úzkych rodinných
kruhoch. O to väčší dôvod je si ich pripomenúť, aby sme nezabudli, lebo všetko zlé raz pominie a my sa budeme
môcť opäť naplno vrátiť k našim tradičným sviatkom.
Veľká noc je v kresťanskom kalendári
najvýznamnejším sviatkom. Ako primárne náboženský sviatok vníma Veľkú noc
približne polovica slovenskej populácie
(51%). Necelá tretina (31%) berie Veľkú
noc ako sviatok jari a ľudových tradícií.
Pre zvyšných 18% obyvateľstva znamená Veľká noc len voľné dni bez špeciál-

Potom nastalo zimné obdobie, namáhavej práce bolo menej a keď prišli fašiangy, čas bujarosti a veselosti, tak sa stoly
prehýbali od všelijakých dobrôt, čo zároveň nemalo dobrý vplyv na ľudský organizmus a bola potrebná očista tela, ale aj
ducha. A touto očistou je pôst a mávajú
ho aj iní ako kresťania, napr. moslimovia
majú ramadán. Aj moslimovia uznávajú
Ježiša, ale neberú ho ako Božieho syna,
pre nich to je len jeden z najvyšších
prorokov. Aj dnešní lekári potvrdzujú
opodstatnenosť pôstu. Veď oddych od
mäsitej stravy a regenerácia metabolizmu prospeje každému. Tento rok je u
nás, ale aj vo svete špecifický a aj keby

nej náplne. O Veľkej noci sa toho popísalo veľa, aj v našom Stankovskom informátore boli v minulom roku podrobné články o pôvode, histórii a význame
Veľkej noci a o našich tradíciách. Nebudeme sa opakovať, tak len stručne na pripomenutie. Veľkej noci predchádza 40dňový pôst, ktorý sa začína Popolcovou
stredou a končí sa na Bielu sobotu slávnosťou Zmŕtvychvstania. Poslednými
nedeľami pôstneho obdobia sú Smrtná
nedeľa a Kvetná nedeľa. Potom nasleduje Veľký týždeň a dni v ňom idú
takto: Zelený štvrtok, Veľký piatok,
Biela sobota a Veľkonočná nedeľa. A na
začiatku ďalšieho týždňa je Veľkonočný
pondelok.
Okrem kresťanských zvykov a tradícií
máme aj veľa zvykov a obyčajov, ktoré
sme zdedili po našich predkoch a mnohé
majú svoj pôvod ešte v pohanstve. Niektoré zvyky sa praktizovali na celom
Slovensku, ale každý kraj mal aj svoje
osobité obyčaje a tie sa dodržiavali len
v určitých lokalitách. V našich bývalých obciach, ešte pred Veľkou nocou,
medzi tradičné zvyky patrilo vynášanie
Moreny a nosenie Letečka a to bolo

sprevádzané rôznymi piesňami a riekankami. Samozrejme, pre toto obdobie boli
typické aj jedlá, ktoré sa pri tejto príležitosti pripravovali a podávali. Prevažovali rôznym spôsobom pripravené údeniny
a pre náš kraj bola typickým jedlom veľkonočná baba. Niektoré z týchto zvykov
je na Slovensku možné vidieť dodnes,
hoci z roka na rok menej a v každom regióne sa rôznia. Nádejou na ich zachovanie zostávajú aspoň folkloristi, pretože
slovanské jarné tradície stále majú svoje
čaro a význam, hoci už nie sme poverčiví. A nesmieme zabudnúť na zvyk, ktorí
sa udržiava na celom Slovensku doteraz
a to je tradičná oblievačka žien a dievčat
na Veľkonočný pondelok. A tá sa samozrejme nezaobíde bez vody a korbáča, aby boli dievčatá pekné a zdravé po
celý rok. Chlapci oblievači dostávali za
odmenu maľované kraslice, v dnešnej
dobe sú to skôr sladkosti, prípadne peniaze. A mládenci, ktorý oblievali dospelé alebo dospievajúce dievčatá, boli
ponúknutí chlebíčkami a samozrejme
nesmelo chýbať aj niečo na zohriatie.
Takže v tichosti a v rozjímaní sa pripravte na najvýznamnejšie sviatky v
roku a oslávte a pripomeňte si ich v
rámci možnosti a za dodržania protiepidemiologických opatrení. A nezabudnite, táto zlá doba raz pominie, ale naše
sviatky tu boli, sú a budú, nikto nám ich
nevezme. Želáme Vám šťastné a pohodové prežitie Veľkonočných sviatkov.
Spracoval: Štefan Šmatlák
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ONLINE UČENIE MÁ U NÁS ZELENÚ
Znie to až neuveriteľne, ale je to tak. Už
je to rok, čo sme sa začali učiť dištančne.
Najskôr sme všetci - učitelia, žiaci i rodičia tak trošku rozpačito skúmali prostredie "online školy". Nuž, bola to výzva pre nás všetkých. Postupne sme sa
však v online svete udomácnili a myslím
si, že dištančnú výučbu zvládame na výbornú.
Teraz, po roku, sme síce bohatší o novú
skúsenosť, ale stále veríme, že sa vaše
deti a naši žiaci čoskoro vrátia do školských lavíc medzi kamarátov. A nielen
na chvíľu, ale už natrvalo.
Aj keď sme kvôli pandemickým opatreniam nemohli uskutočniť všetky naše
naplánované akcie, niektoré z nich sa
nám predsa len darí realizovať.
Ocenenie vo výtvarnej súťaži
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili regionálnej výtvarnej súťaže Príroda,
životné prostredie a deti, ktorú vyhlasuje
každoročne Trenčianske osvetové stredisko. Na hodinách výtvarnej výchovy
vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa veľa krásnych prác, z nich 20 prác sme poslali do
súťaže. Úspechom je ocenenie žiačky
3.B Niny Punovej s jej výtvarnou prácou
Mačičky. Gratulujeme!

Recitačná súťaž
V dňoch 23. a 24. februára 2021 prebehlo prvé a druhé kolo triednej recitačnej
súťaže 3.B triedy. Šikovní tretiaci prednášali texty básní, ale aj prózy, vybraných slovenských či svetových auto-

rov. Najlepší recitátori boli odmenení
diplomom. V kategórii poézia získali
1.miesto Nina Punová, 2.miesto Matúš
Beňovič, 3.miesto Stella Justusová a v
kategórii próza 1.miesto obsadila Agáta
Piláthyová. Srdečne blahoželáme!
Mgr. Zuzana Mikušincová
Eliška Ester Mojžišová: Dvaja králi
Mgr. Eva Trúnková
Autorská rozprávka – tvorivé písanie
žiakov 4.A
Počas dištančného vzdelávania dostali
žiaci 4. A triedy za úlohu vytvoriť rozprávku. Pri svojej tvorbe využili vedomosti z literárnej výchovy o autorskej
rozprávke, kde hrdinovia musia prekonať menšie aj väčšie prekážky v ceste
za dobrom, šťastím a spravodlivosťou.
Svoje rozprávky prezentovali pred
spolužiakmi a v počítačovom programe
vytvorili pekné ilustrácie. Nech sa páči,
krátka ukážka:
Vanesska Mošková: O veľmi neposlušnej
koze
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden starý
dedko. Bol sám.Tak sa rozhodol, že si
kúpi lacnú kozu. Vybral sa a išiel horami dolinami.

Dorazil na trhy a bola tam na predaj len
jedna jediná koza. Bola lacná, stála 10
eur. Bol v tom jeden háčik, tá koza bola
veľmi neposlušná.Tak si ju kúpil a išli,
išli, až došli domov.Starý dedko ju dal do
ohrádky vedľa zeleniny. No ale to bola
chyba. Koza vystrčila hlavu z ohrádky
von a požrala všetko, na čo dočiahla.
Keď to dedko zbadal, tak veľmi zúril.
Potom ju priviazal k domu. Ale to bola
tiež veľká chyba, požrala všetky muškáty. Tak ju priviazal o veľkú plechovú tyč.
Ale odtiaľ sa odtrhla. Ušla do lesa a tam
ju zožral vlk.
Hlavná myšlienka príbehu: Neposlušnosť sa nevypláca.
Ďalšie autorské ilustrácie k príbehom:
Terezka Mlčúchová: Smetný kôš
a odpadky

Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO výsledky súťaže
Dňa 1. 12. 2020 sa uskutočnila aj na našej škole za sprísnených hygienických
a protipandemických opatrení celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov
2. – 4. ročníka ZŠ Všetkovedko. Žiaci
predviedli svoje vedomosti, schopnosť
čítať s porozumením, logické myslenie
a správny úsudok.
Všetkovedko prepája všetky oblasti,
s ktorými sa deti na škole doteraz stretli:
vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický
jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú
a výtvarnú výchovu. Mali možnosť ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich
obklopuje. Veríme, že aj na súťažných
otázkach sa veľa naučili a získali dôležité skúsenosti s písaním testov.
Potešila nás hojná účasť. Tento rok sa
zúčastnilo súťaže 33 žiakov 2 . – 4. ročníka.
Každý súťažiaci získal pekný diplom.
Ak sa zaradil vo svojej kategórii medzi
30 % najúspešnejších riešiteľov, získal
titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú
cenu. Najúspešnejší súťažiaci na škole
dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA
a malú spomienku na súťaž.
Najlepšie výsledky zo všetkých našich
súťažiacich dosiahli a titul Všetkovedko školy získali:Sára Husárová
2.A, Ema Markechová 2.A a Janko
Sliacky 2.B
Mgr. Karin Fábryová
Návrh vianočnej pohľadnice pre ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR začiatkom decembra 2020
poprosilo deti, aby pomohli s návrhom
vianočnej pohľadnice. Návrhy prišli nie-
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BOHATÉ S R D C E

len z celého Slovenska, ale aj z Česka,
Francúzska či Veľkej Británie. Svoje
diela zaslalo viac ako 3600 mladých
tvorcov. Medzi nimi bolo aj 8 návrhov
prváčikov z našej školy. Každý z tvorcov
dostal od ministra osobný pozdrav
a malú pozornosť. Ďakujeme!
Žiaci 1.A a pani učiteľka
Mgr. Ľuba Balajová
Na záver by som sa chcela poďakovať
všetkým – žiakom, rodičom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy.
Je neuveriteľne pekné, že v čase pandémie sme sa všetci dokázali zjednotiť
a všetci spoločne pracovať na vzdelávaní našich žiakov.
Veľká vďaka patrí učiteľom, ktorí našli spôsob každodennej online komunikácie so žiakmi podľa rozvrhu
hodín, vďaka patrí žiakom, že spolupracujú a najväčšia vďaka patrí rodičom, ktorí popri všetkých povinnostiach zvládajú s nami komunikovať,
spolupracovať a byť ku svojim deťom
láskaví.
Chcem nás všetkých povzbudiť, aby
sme vydržali byť naďalej trpezliví,
láskaví a tolerantní. Aby sme dokázali
doma a vo svojom okolí vytvárať
atmosféru pohody a porozumenia.
Spolu to určite zvládneme.
Mgr. Gabriela Trnavská,
riaditeľka školy

Kedysi dávno, keď ešte nebolo o modernej technike ani chýru ani slychu, žilo
jedno chudobné dievčatko. Volala sa Bela. Jej mama odišla, keď bola malá a otec,
ten musel pracovať vo dne i v noci, aby si zarobili na krajec chleba. Keď prosila
o jedlo alebo o peniaze, nikto si ju nevšímal.
Jedného dňa prišiel do dediny bohatý kupec. Bol tvrdohlavý, zlý a lakomý. Kupec
si všimol Belu, ako prosí o jedlo. Usmial sa popod nos a prišiel k nej. Dal jej
kosť, ktorá bola zašpinená od blata a aby toho nebolo málo, kopol jej do
konzervy, kde bolo pár peňazí. Vzal si ich a odišiel. Bela začala plakať. Keď otec
zistil, čo sa stalo, išiel si to s ním vybaviť. Kupec sa iba smial, zobral bič a začal
ho bičovať. Keď kupec odišiel, Bela otca hneď začala ošetrovať. Nastala noc.
Každý išiel do svojich mäkučkých postieľok. Až na Belu a jej otca.
Jedného dňa sa stalo niečo nezvyčajné. Prišlo 5 detí, ktoré mali dary pre Belu a
jej otca. Jedno dieťa donieslo jedlo, druhé donieslo vodu zo studne, tretie so
štvrtým doniesli postele, vankúše a deky, piate dieťa donieslo oblečenie a
topánky. Bela a otec boli dojatí, veľmi im boli vďační. Hneď si išli po nejaké
drevo z lesa a postavili si malý domček s pomocou ľudí, ktorí kedysi tiež zažili
chudobu. Boli takí šťastní, ale veľmi dlho to netrvalo, pretože kupec prišiel znovu
do dediny. Bela a jej otec sa rýchlo išli schovať do domčeka, aby im nezobral ich
veci. Kupec si tentokrát nechcel zobrať ich veci, ale chcel Belu a otca za svojich
sluhov. Nuž vypytoval sa a vypytoval, kde sú, ale dedinčania nepovedali ani
slovo. Kupec sa nahneval a povedal: „Ak mi to nepoviete, celú dedinu nechám
zhorieť! Máte 24 hodín, aby ste mi povedali, kde sú. A to je rozkaz!“ Naštvaný
odišiel do svojho prepychového domu a čakal.
Keď Bela išla spať, zrazu niekto zaklopal na dvere. Bola to stará pani, ktorá
prosila o krajíček chleba. Bela utekala po chlieb a dala jej navyše aj vodu zo
studne. Povedala: „Pani, ospravedlňujem sa, ale sami máme málo. Viac Vám dať
nemôžeme.“
„Si milé dievča a preto ti dám malý darček“ povedala stará paní. „Tu máš, dávam
ti vzácny dar.“ „Čo je to?“ spýtala sa Bela. „Je to kabát vyšitý zo vzácnej látky.
Vo vreckách budeš mať toľko peňazí, koľko máš v srdci lásky.“ Povedala stará
paní a zmizla.
Na druhý deň Bela vyšla z domu a prechádzala sa po dedine. Keď zbadala
chudobných ľudí, išla na trh a nakúpila jedlo, pitie a iné veci. Keď kupec uvidel,
koľko peňazí vyberá z vrecka, nahneval sa, že ona má viac peňazí než on.
„Sluhovia! Doneste mi ten kabát! A hneď!“ rozkázal kupec. Keď si obliekol
kabát, šiel si niečo kúpiť, ale peňazí nebolo nikde. Bela sa začala smiať a
povedala mu: „Ten kabát ti je nanič, pretože kabát ti dáva toľko peňazí, koľko máš
ty lásky v srdci. A ty nemáš žiadnu.“
Kupec sa nahneval, hodil kabát na zem, poskákal po ňom, nasadol do koča a už
sa do dediny nikdy nevrátil. To, čo Bela kúpila, dala chudobným ľuďom.
A to ja veľmi dobre viem, pretože tá kúzelná pani, to som bola ja.
Slávka Klimová V.B
Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení MŠ SR č. 438/2020 Z.z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

oznamuje, že od 10.05.2021 – 12.05.2021

bude prebiehať zápis detí do Materskej školy Trenčianske Stankovce
na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
Podmienky prijímania detí do MŠ: prednostne sa prijímajú deti, ktoré plnenia
povinné predprimárne vzdelávanie, deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, deti od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa
od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Deti sa prijímajú: na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (potrebný
podpis oboch rodičov). Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z webového sídla MŠ www.ms.trenstan.sk, súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Žiadosť je potrebné doručiť do MŠ osobne v čase od 10:00 - 14:00 hod. v určených dňoch alebo zaslať mailom, prípadne vhodiť do poštovej schránky na
vstupnej bráne do MŠ do konca mája 2021.
Bc. Marta Jančová, zástupkyňa pre MŠ Mgr. Gabriela Trnavská, riaditeľka školy
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Dôchodcovia milí, zdravím Vás!
Rok 2021 nám veru zaklopal na dvere, nechcem pripomínať,
že sme o rok starší, lebo nás to veru vôbec nezastraší. Vôbec
nám nevadí, že šediny máme, a keď predsa áno, zafarbiť ich
dáme. Nevidíme všetko zreteľne ako chceme, s okuliarmi ale
aj to dokážeme. Sluch nám už neslúži tak, ako sa sluší, keď
však chceme počuť, natiahneme uši. Zuby už nebolia, veď
protézy máme, s mäskom a koláčom hneď si rady dáme. Nohy
nás nenesú, ako by sme chceli, keď sa posnažíme, vždy sme
načas v cieli. V pravidelnom rytme srdcia už nebijú, ale lásky
plno do seba ukryjú. Keď tak počúvate, kde je vlastne chyba?
Čože nám dôchodcom až tak veľmi chýba? Dôchodok nám pošlú, i keď veľmi malý a aj z „vianočného“ väčšinou nám
vzali. Kde peniaze dáme, lámeme si hlavy - či zaplatiť
elektrinu, plyn a vodu a či ich zaniesť rovno do obchodu? Tam
si kúpiť drahšie mlieko, maslo, chleba, ale aj na lieky odložiť
si treba. Či radšej opasky dobre si pritiahnuť, lekári nám radia,
že vraj máme chudnúť. Oblečenie kúpiť tiež si nemusíme, po
dospelých deťoch niečo donosíme. Starosti, trápenia – všetky
prekonáme, keď si spoločne pekné piesne zaspievame.
Rok 2020 bol pre nás nezvyčajný, aký sme hádam ešte ani
nezažili. Zišli sme sa v januári na výročnej členskej schôdzi,
kde sme zhodnotili prácu našej organizácie za rok 2019. O našej činnosti som Vás informovala v „Informátorovi“ v mesiaci
marci 2020. Radi sme na našej schôdzi privítali nášho pána

MYŠLIENKA DŇA

Jeden gazda uviazal koňa o stĺpik, ale
prišiel diabol a pustil koňa. Kôň sa
rozbehol na pole roľníka, ktorý tam
práve pracoval, a začal mu ničiť úrodu. Roľník sa nahneval, vidiac akú
škodu pácha kôň na jeho poli, chytil
pušku a zabil koňa. Toto videl gazda,
majiteľ koňa, a v hneve tiež chytil
pušku a zastrelil roľníka. Túto tragédiu videla roľníkova manželka, ktorá
zdvihla zo zeme manželovu pušku a
zastrelila vlastníka koňa. Svedkom
tohto skutku sa stal syn vlastníka
koňa, ktorý dobehol na výstrely, a
ktorého chytila zlosť a zastrelil roľníkovu manželku. Toto celé sa dialo na
očiach susedov rodiny roľníka, ktorí
pobúrení a rozhorčení činom mladého
muža, v hneve zabili ho a spálili jeho
dom ....Keď sa trochu upokojili, spýtali sa diabla : „Prečo si to celé zapríčinil?“, na čo ten im odpovedal : „Nič
som neurobil, iba som pustil koňa na
slobodu“...
Poučenie: Diabol robí na prvý pohľad
úplne nevinné a jednoduché veci, lebo
vie, že zlo zasadlo v našich srdciach a
zvyšok miesto neho dokonáme my
sami. Preto prv, ako niečo urobíte, tak
rozmýšľajte, a pamätajte že slovo má
obrovskú moc, preto myslíte prv, ako
niečo poviete...
Vyhľadal: Štefan Šmatlák

starostu, ktorý si na nás vždy nájde čas a príde medzi nás.
V mesiaci februári sme mali „fašángové veselie“, kde sme
slávnostne pochovali basu a potom sa začal pôst. Ale to sme
ani netušili, aký dlhý to bude pôst. Rok 2020 mal byť pre nás
jubilejný a slávnostný, pretože sme chystali oslavy 25.výročia
založenia našej organizácie - 25.výročie založenia speváckej
skupiny a aj krst nášho „cédečka“, ktoré sme v tom čase nahrali a rôzne iné akcie. No prišla tá nešťastná „korona“, ktorá
nás uzavrela do našich domovov. Nakoľko sme najviac
ohrozená skupina, neodporúčali nám a doslova nám zakázali
stretnutia s inými osobami. Museli sme našu činnosť celkom
prerušiť. Tešili sme sa, že sa to skoro skončí a zas začneme
normálnu činnosť. No veru, zatiaľ to nijako dobre nevyzerá.
Musíme rešpektovať nariadenia našich odborníkov a dodržiavať opatrenia - ak niekde musíme ísť, nosiť rúško, dodržiavať odstupy, hlavne dezinfikovať si ruky a dúfať s pevnou
vierou a nádejou, že budeme skoro zaočkovaní vakcínou proti
„korone“ a rok 2021 bude pre nás lepší.
Na záver mi ešte dovoľte, aby som Vám všetkým v mene výboru ZO JDS v tomto roku popriala predovšetkým veľa, veľa
tak potrebného zdravia, šťastia, pokoja, trpezlivosti, hojnosť
Božích milostí, aby sme toto ťažké obdobie šťastne a v dobrom
zdraví prekonali a tešíme sa na stretnutie s Vami!
Oľga Bučková, predsedníčka Jednoty dôchodcov

Naše svetielko života
Žijeme život hnaný tempom, v ktorom akosi nezvládame spracovať tlaky, stresy,
informácie a tak zabúdame žiť svoj život.
Píše sa rok 2021, ktorý nás upozorňuje a zároveň napomína so zdvihnutým prstom, že sa uberáme zlou cestou – do tmy. Život človeka na tejto zemi sa pomaly
vyvíjal a dospel až tak ďaleko, kedy my, ľudia, zabúdame na zákony „Stvoriteľa“.
Dostali sme ako dar život, kde nás matka „Zem“ prijala a bolo nám do vienka
dané jedno tajomstvo – „slobodná vôľa“. Tam sú uložené veľké hodnoty, ktoré
môžeme využiť vždy v každej chvíli pre svoj rast. Ubúdajú nám naše hodnoty,
vládne zloba, nenávisť a závisť. Sme vtiahnutí do bubliny, ktorá je naplnená vírusom tmy a strachu. Pomaly už strácame pôdu pod nohami, Úcta, pokora, radosť
a svetlo života nám uniká. Napadol nás vírus tejto doby, plnej konzumného života
a biznisu. Corona využila našu slabosť, planéta nezvláda uniesť toľko zlého, agresívneho, tak nás napomína, že robíme chyby. Choroby, vírusy tu budú vždy na
nás útočiť, ale človek nesmie bojovať, ale treba sa učiť s tým žiť. Náš mozog už
nedokáže kontrolovať, čo je dobré a čo je zlé. Dostali sme rozum, ktorý máme i
v takej zložitej situácii vedieť správne použiť. Riešením a dobrými myšlienkami
pomáhať sa zbavovať týchto neduhov. Máme dobu plnú strachu. Spoločnosti,
ktoré nás ovládajú nám pokryteckým spôsobom, ponúkajú produkty, ktoré nás
motivujú a majú nám pomáhať. Tak nás vťahujú, ako magnet, do závislostí.
Hľadáme liek, liečiteľov a nevieme, ako ďalej. Nikto nám nezaručí na 100 %,
žiaden lekár, liečiteľ, výskum, že nás nejaký liek vylieči. Vždy tam bude skryté
riziko, že môže mať aj zlé reakcie, ktoré ublížia telu. Musíme si začať svoje telo
vážiť, pomáhať si vždy, aj keď sa dostaneme do krízy. Prestaňme bojovať s tým,
čo k nám príde a prinesie nám to život. Všetko zlé je na niečo dobré. Naše svetielko života si zapáľme a dajme priestor dobru. Začnime si vážiť seba a všetko to,
čo nás obklopuje. Strach a tma ničí, ale láska a radosť lieči. Vzduch potrebujeme,
aby sme mohli voľne dýchať Naše dýchanie posilní kyslík. Aby toho bolo čo najviac, treba si vážiť hodnoty tejto zeme, ale hlavne prírodu, lebo sme jej súčasťou.
Pokiaľ človek verí a dôveruje v Božiu prítomnosť, tak ten život môže plynúť
pokojnejšou cestou, kde bude viac svetla.
Vincencia Šmatláková

Vtáky v zime v našej obci Trenčianske Stankovce
Zima je pre vtáky ťažké obdobie, počas
ktorého často hladujú. Z tohto dôvodu
sa v tomto čase mnoho druhov sťahuje
z lesov bližšie do miest a obcí. Vďaka
tomu sa aj v našej obci môžeme tešiť z
pestrej palety vtáčích druhov.
Najbežnejším druhom v našich záhradách je počas celého roka vrabec

domový a hrdlička záhradná. Na kŕmidlách môžeme najčastejšie pozorovať sýkorku veľkú, sýkorku belasú a sýkorku
hôrnu (lesklohlavú). V záhradách môžeme tiež vidieť slávika červienku, stehlíka
pestrého a stehlíka čížavého (čížika), či
pinku lesnú. Do blízkosti ľudských
obydlí sa v zime presúvajú z lesa aj naše

dva najmenšie vtáčiky oriešok hnedý a
králik zlatohlavý. Tieto malé operence
môžeme takmer vždy skôr počuť ako
vidieť, nakoľko patria k najhlasnejším
spevákom na našom území. Zaujímavým
vtákom je mlynárka dlhochvostá, ktorej
pôvodným biotopom sú okraje zmiešaných lesov či porasty pri vodných
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Drozd červenkavý

plochách. Chutí jej najmä hovädzí loj,
zdržuje sa väčšinou v 10-15 člennom kŕdliku. V remízkach v okolí našej obce
môžeme pozorovať strnádku obyčajnú a
glezga hrubozobého. Jedným z najrozšírenejších vtákov počas celého roka je
drozd čierny, v zime sa kŕmi najmä jablkami, ktoré zostali na stromoch. Pomerne rozšíreným druhom je drozd čvíkotavý, ktorý prilieta vo väčších kŕdľoch a
vyhľadáva najmä ponechané plody na
ovocných stromoch. V polovici januára
2021 sme mohli v našej obci pozorovať
ornitologicky zaujímavého drozda červenkavého, ktorého na Slovensku zimuje iba niekoľko stoviek kusov. Spolu s
drozdom červenkavým bol v našej obci

pozorovaný aj škorec obyčajný, ktorý
síce patrí k bežným druhom, ale jeho
zimný výskyt v okolí Trenčína je skôr
ojedinelý. Na starých stromoch sa u nás
celoročne vyskytuje ďateľ veľký, ďateľ
hnedkavý a žlna zelená. Pod kôrou si
hľadá počas zimy potravu aj kôrovník
dlhoprstý či brhlík lesný, ktorý však
býva aj častým návštevníkom kŕmidiel,
kde vyhľadáva najmä slnečnicové semená. Zvyškami potravy na dvoroch či v
záhradách, sa živý sojka škriekavá a
straka obyčajná. Na Seleckom potoku,

vidieť zvýšený počet myšiakov hôrnych.
Dôvodom je ich migrácia z oblastí Fínska a Ruska. Medzi najobratnejších lovcov patrí jastrab krahulec, ktorý svoju
korisť prenasleduje aj do tesnej blízkosti
ľudských obydlí. Medzi našich najrozšírenejších dravcov patrí sokol myšiar,
ktorého potravou sú najmú myši a
hraboše. Jastraba veľkého môžeme nad
Stankovcami vidieť skôr ojedinele.
Počas „valentínskeho ochladenia“ sme
mohli v lesoch Považského Inovca pozorovať zimného hosťa pinku severskú,
ktorá v čase krutého zimného počasia v
severnej Európe prichádza zimovať na
Slovensko.
Zlatica Kremeňová

Červienka

ale i na poliach v okolí priemyselnej
zóny, zimuje volavka biela a volavka
popolavá. Kde sú spevavce, sú aj dravce.
V súčasnosti môžeme v našej obce

Oriešok

BUĎME SAMI SEBOU
Určite sa často krát prispôsobujeme situáciám, v ktorých sa nachádzame. Meníme sa, dotvárame svoju osobnosť, snažíme sa byť zaujímavejším (-šou). Sme
skrátka iným človekom. Ale nie sme to
my. Nestaneme sa lepšími, múdrejšími
ani produktívnejšími. Fenomén porovnávania bol medzi nami zrejme odjakživa, no s rozmachom sociálnych sietí je
stále badateľnejší.
Všetci vieme, že nie je jednoduché vo
svete plnej techniky a počítačov riešiť
osobné vzťahy. Takto veľmi rýchlo premrháme život a nakoniec si uvedomíme,
že to nie je to, čo sme chceli a o čom sme
snívali. Buďme sami sebou a nebojme sa
vykročiť z davu a napredovať. Buďme
tým, kým máme byť - jedinečnými a
vzácnymi. Chcieť byť niekým iným je
plytvanie vlastnou osobnosťou.
Nebojme sa konať tak, ako ráči naše srdce. Prílišné pochybnosti a obavy treba
zahodiť. Byť sám sebou je ozaj krásne,
pretože to formuje našu osobnosť. Zisťujeme, kým vlastne v skutočnosti sme,
hľadáme sa, nabádame k lepšiemu. Možno nie sme tými, akými by nás chceli
mať ostatní, ale čo je hlavné, sme vtedy
sami sebou. Neexistuje však nič krajšie,
ako keď je človek sám sebou. Keď
človek v sebe nemusí potláčať emócie,
prejavy a myšlienky. Keď koná slobodne
a nemusí premýšľať o tom, prečo sa
nezachoval inak. Možno niekedy máme

strach z názoru iných ľudí alebo sa bojíme, aké dôsledky môžu mať naše prejavy, ale pravdou je to, že pokiaľ v nás
bude prebývať strach, nebudeme žiť v
pokoji a radosti.

Každý sme nejaký a presne tým, akí
sme, sa odlišujeme od ostatných. Keby
sme boli všetci rovnakí, bola by to predsa hrozná nuda. Nikto z nás nie je dokonalý. Avšak všetci sa o to v istom období života snažíme - spĺňať isté normy,

ktoré vidíme okolo seba, v televízii či
časopisoch. K porovnávaniu sa nás tak
trocha nabádajú aj sociálne siete. Porovnávanie sa je normálne a prirodzené, no
ak je jeho motivácia nesprávna, nemusí
byť práve najzdravšie. Jediným spôsobom, ako sa tohto neduhu zbaviť, je začať na sebe pracovať. Žiaden človek nie
je lepší ako ten druhý. Všetci v určitých
oblastiach vynikáme a sme si rovní.
Každý z nás je len človek, ktorý sa narodil na rovnaký svet, a preto by sme sa nemali nad nikoho vyvyšovať a naopak.
Zahoďme tú masku, nehanbime sa byť
sami sebou. V každom jednom z nás je
ukrytá jedinečnosť, kúsok po kúsku.
Mali by sme sa obklopovať vecami a ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití. Je úplne
jasné, že je potrebné sa stýkať s tými,
ktorí . Ak objavíme činnosti, ktoré nám
poskytujú uspokojenie, pomôžete nám
to. Objavíme tým naše zručnosti a
kvality. Obľúbené veci, v ktorých sme
dobrí, nás budú baviť a prinesú nám radosť a pokoj. Tiež zvýšia našu vnútornú
dôveru natoľko, že sa nebudeme musieť
porovnávať v takej miere ako doteraz.
Budeme si už istí sami sebou. Tešme sa
zo svojich silných stránok. Objavenie
vlastných silných stránok je jednou z
najväčších životných výhier. Všetci ich
máme, sú naším darom a každý z nás vyniká v inej oblasti.
Spracoval Štefan Šmatlák
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FAŠIANGOVÉ OBDOBIE
Už rok žijeme v neľahkom období, ktoré by sa dalo nazvať aj „doba kovidová.“ Nebudeme to tu rozoberať, lebo
všetci majú toho už plné zuby a každý by
určite privítal, keby táto doba už bola za
nami a zostala iba v spomienkach ako
zlý sen. Prišli sme o mnohé naše sviatky, ktoré sme nemohli v zmysle tradícií
a naplno osláviť. Posledným takýmto
obdobím boli fašiangy, čas bujarosti a
veselosti. Všetko zlé raz pominie a neostáva nám nič iné, len pevne veriť, že
aj táto doba bude čoskoro za nami. Pripomeňme si teraz fašiangy, aké bývali
kedysi, aby nezostali len v spomienkach
a aby sme sa k nim a k ďalším tradíciám, dedičstvu našich predkov, čoskoro vrátili a mohli ich prežívať naplno, tak ako kedysi.
Fašiangy sa začínajú deň po Troch
kráľoch 7. januára a končia sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo
tzv. škaredou stredou. Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke
a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že
keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. S fašiangami je spojených
veľa tradičných piesní:
„Fašangy, Turíce, Veľká noc ide, kto
nemá kožucha, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaniny, nech sa vypasiem.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú, zabili komára, slaninu majú.
Fašangy, fašangy, fašangovníci tancujú
mládenci v našej ulici.
Tancujú, tancujú aj pekne hrajú, podme
ta, podme ta, na nás čakajú.“
Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po
Fašiangoch Veľká noc a presne sedem
týždňov po Veľkej noci prichádzajú Turičné sviatky.

Fašiangy patria medzi najkrajšie dni a
zábavy. Sú odjakživa jedným z najkrajších a vari najbohatších zvykov v obciach, ktorým sa končieval celý zvykový
rok. Veselosť, spev, zábavy, zabíjačky,
svadby, neutíchali počas tohto celého obdobia. Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst
pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä v
minulosti bral veľmi vážne. Práve preto
boli posledné fašiangové dni dňami bujarej zábavy. A táto počas fašiangov prevládala, organizovali sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni boli vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred
koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči mužom,
popíjali v krčmách, tancovali a spievali v
uliciach. Jedným slovom – svet bol po-

čas fašiangov „hore nohami“.
S týmto bujarým obdobím sa spája veľa
zvykov a tradícií. Tradičnými boli aj
jedlá počas tohto obdobia. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo,
ale počas fašiangov pred pôstom bolo
zvykom jesť do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny
a rôzne zabíjačkové špeciality. V istom
slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konali väčšinou
počas víkendu pred Popolcovou stredou
sa ľudia s veľkou obľubou obliekali do
rôznych kostýmov a masiek, zvyčajne
parodujúcich spoločenské témy a situácie alebo predstavujúcich silné zvieratá
prírody. Najčastejšie to boli masky:
Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena,
Prespanka s deckom, Mladucha a Mladý
zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj
maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale
aj smrť. A počas fašiangov si ľudia dovoľovali to, čo si inokedy nemohli. Najväčší dôraz počas týchto sviatkov sa kládol
práve na posledné 3 dni pred Popolcovou
stredou, ktoré sa v našich bývalých obciach volali „posledný fašánek.“
Keď sa fašiangy končili, tak sa spievalo:
„Už sa fašang kráti, už sa nenavráti,
staré baby klajú, že sa nevydajú.
Dievčence zas plačú, že sa nevyskáču a
mládenci s nima, že sa neožeňá...“
Počas Fašiangov sa na rôznych zábavách, muzikách, ale aj v závere fašiangov tancovali aj rôzne tance, z ktorých
mnohé už zanikli. Tancovanie „pre

11

Stankovský informátor
konope“ (pri obchôdzke „fašangárov“)
– temperamentný, rýchly vrtený tanec
dovysoka, „vyskacuvaný“, aby konope
vysoké narástli. V kole sa najčastejšie
tancovali čardáše, polka, valčík a najmä
mazúrka, ďalej špacírpolka, židovská
alebo trcaná polka, hrozená, selláckavyhadzuvaná-fašánková a pod.

A na koniec Fašiangov prišlo tradičné
pochovanie basy, veselosť utíchla a nasledoval pôst. Počas celého 40-dňového
pôstu sa nesmelo hrať na žiadnom nástroji. Práve teraz prežívame pôstne obdobie a očakávame príchod Veľkej noci.
A aké budú tohtoročné Veľkonočné
sviatky? Prognózy nie sú vôbec priazni-

Hovorí sa, že na Juraja sa zem otvára.
Na povrch vychádzajú rastliny, hady a
iné živočíchy. Kto na Ďura stretne hada
a odreže mu hlavu získa účinný talizman. Aj na Juraja sa ľudia rôznymi
magickými úkonmi usilovali prekaziť
činnosť škodlivých síl. Uhlíkom vykiadzali stajne, kravám dávali cesnak,
dobytok okiadzali zeleným žitom. Ženy
opäť skoro ráno stierali rosu z cudzej
lúky. Ohňami vyháňali zlé sily z chotára.
Po Veľkej noci do Juraja (24. 4.) bolo
zaužívané spievanie jurských piesní vo
všetkých trenčianskych dedinách.
V tradičnej kultúre sa tento deň pokladá
za predel medzi zimou a letom a viažu
sa k nemu mnohé pranostiky (napr. pred
Jurajom hrmenie znamenalo nepriaznivý
rok, alebo nájdený štvorlístok, podbeľ,
žaba, jašterica zase mohli mať ochranný
účinok alebo mimoriadnu moc ako prostriedok ľúbostnej mágie). V tento deň sa
po prvý raz vyháňal dobytok na pašu.
Vykonávali sa magické úkony proti pôsobeniu škodlivých síl, ktoré pôsobili na
kvalitu mlieka aj dojivosť.
Pre „Ďurovské piesne“ boli na trenčiansku zaznamenané viaceré nápevy s rôznou mierou variovania melódie, s
mnohými aj žartovnými, posmešnými
aktuálnymi textami, ktoré si speváčky
pridávali na niekoho z dediny alebo na
samotnú, ďalšiu skupinu spievajúcich
dievok. Večer pre Jurajom (23. 4.) sa
„zavlákalo“ všetko zo dvorov, čo nebolo
riadne schované, zaistené. Dievky sa na
tretí deň „po Ďurovi“ chodili gúľať po
oziminách, aby riadne rástli (obilie zasiate v jeseni), uvili si z nich venček,
ktorý si dali na hlavu, pretože verili, že
sa im bude snívať o budúcom manželovi
alebo hádzali, venčeky, pierka na strechy
a ten, ktorý sa im tam zachytil, veštil
skorý vydaj.
Kedysi ľudia delili rok len na dve ročné
obdobia. Práve „na Ďura“ bol ten deň,
ktorý považovali za magický predel
medzi zimou a letom. K nemu sa teda
pochopiteľne viažu mnohé úkony, povery aj pranostiky. Ale svätého Juraja mali
oddávna v úcte aj kresťania v celej
Európe. Juraj pochádzal z Kapadócie (v
dnešnom Turecku). Žil v 3. storočí, kedy
sa rímskym cisárom stal Dioklecián.
Tento krutý prenasledovateľ kresťanov
vydal niekoľko ediktov, v ktorých
nariaďoval uctievať rímskych bohov a
zakazoval kresťanské učenie pod tres-

tom smrti. Juraj bol v tom čase už rímskym vojenským hodnostárom a k svojej viere sa otvorene priznával aj pred samotným cisárom. Za to ho stihlo väzenie
a nakoniec aj mučenícka smrť. Veľmi
skoro po Jurajovej smrti sa začala medzi
ľuďmi šíriť úcta k tomuto mučeníkovi.
Pútnici navštevovali jeho hrob, v Carihrade dal cisár Konštantín I. postaviť
chrám zasvätený sv. Jurajovi (už v 1. pol.
4. storočia). Vplyvom križiackych výprav sa postupne úcta k sv. Jurajovi rozšírila aj na západ a po Európe vznikalo
množstvo kostolov zasvätených práve
jemu.

vé, nuž uvidíme. V ľudovej piesni sa
spieva: „Už sa fašang kráti, už sa nenavráti.“ Ale vráti sa, aj keď už nie tohtoročný a aj všetky naše sviatky. Treba len
dúfať, že to bude už čoskoro.
Spracoval: Štefan Šmatlák

TRADÍCIE NA ĎURA

Sv. Juraj býva zobrazený ako mladý rytier na koni, ktorý s vytaseným mečom
prebodáva draka ležiaceho pod konskými kopytami. Túto podobu mu priniesla
stredoveká legenda, v ktorej sa Juraj
pustil do bitky s drakom, aby od neho
oslobodil ľudí jedného líbyjského mesta.
Drak sa totiž usadil v jeho blízkosti a
obyvatelia mu na zmierenie prinášali
najskôr ovce, no potom boli nútení obetovať mu ľudí. Keď mu mala byť vydaná
napospas kráľovská dcéra, dopočul sa o
tom Juraj a rozhodol sa konať. V súboji
draka bodol kopijou a do mesta ho
dotiahol na obojku z princezninho svadobného podväzku. Ľuďom prezentoval
svoj čin a spolu s tým ohlasoval
kresťanstvo a vyzýval ich, aby sa dali
pokrstiť. Povesť o Jurajovi znie naozaj
rozprávkovo. Nesie v sebe však aj určitý
duchovný odkaz. Drak symbolizuje pekelného draka, diabla, ktorý nedá ľuďom
pokoja. Juraj bol jedným z tých, ktorí sa
proti nemu postavili. Za jeho statočnosť
a odvahu bojovať za svoju vieru, si ho
ako patróna zvolili rytieri a vojaci. Novšie ho za svoj vzor pokladajú aj skauti.
Dôležitým bol Juraj tiež pre roľníkov, v
gréčtine totiž Georgos znamená roľník.

Svätý Juraj zvíťazil nad drakom, aj nad
zimou vyhrá. Je veľa pranostík, ktoré
hovoria o prichádzajúcom teplom období, a toto je jedna z nich. Do Ďura vraj
nerástlo nič, aj keby to kliešťami bol ťahal, a po Ďure šlo všetko von, aj keby to
kladivom zatĺkal. Mnoho povier svedčí
o tom, že čas do tohto dňa považovali
ľudia ešte za obdobie zimy. Niekde sa
držali toho, že sa nemajú vetrať vonku
periny, prať piestom na potoku, šiť na
priedomí. Na to prišiel čas až od Juraja.
Krásne ťahavé spevy dievčat sa niesli po
dedine už niekoľko dní pre Jurajom, no
v predvečer jeho sviatku takáto zábava
vrcholila. Azda najznámejšia pieseň z
tohto obdobia bola táto: „Hoja, Ďunďa,
hoja! Poslala nás kráľovná: Hoja, Dunďa, hoja!“ Mládež pálila ohne na kopcoch okolo dediny, aby tak vyhnala zlé
sily z chotára. Jurské ohne sa pálili viac
na západnom a južnom Slovensku a
bola to udalosť pre celú dedinu. Na pozadí tmavej noci sa krásne vynímali žlté
plamene vatier a celou dolinou sa ozýval
veselý spev a chlapci sa hrdili, kto vyššie
preskočí cez horiacu vatru.
Na svoje si v jurskú noc prišli okrem
romanticky založených duší aj recesisti.
Mládenci vtedy radi pripravili ostatným
dedinčanom nemilé prekvapenia.
Chlapom vyniesli voz zo stodoly a vyteperili ho hoci aj na strechu domu, alebo
ženičkám pobrali krosná a zavesili na
strom. Rozobrali brány, lávky, ploty, či
dokonca drevenú latrínu a vyniesli ich
na záhradu, na záhumnie, alebo do
susedného dvora. Na takýchto úletoch sa
ráno bavila zvyčajne celá dedina, len tí,
ktorých sa to týkalo, už menej. Ale aj poškodení vedeli tolerovať takúto zábavu
mládeže, veď ani oni neboli kedysi inakší.
Veľa našich tradičných zvykov zaniklo,
alebo zaniká, a mladí o týchto zvykoch
možno ani netušia. Už len folkloristi udržiavajú tieto zvyky pri živote a pritom
ešte v nie tak dávnej minulosti boli
práve mládežníci hlavnými propagátormi týchto tradícií. Preto je teraz hlavne
na starších, aby pripomínali mládeži
naše stáročné zvyky a obyčaje, ktoré
nám tu zanechali naši predkovia. Mladí
nemusia hľadieť do zahraničia a preberať tradície iných národov. Máme tu našu
vzácnu a osobitú ľudovú kultúru, len sa
treba k nej vrátiť, dať je život a udržiavať ju pre ďalšie pokolenia.
Spracoval: Štefan Šmatlák
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Od 30.11.2020 do 11.3.2021
Vitajte, naši najmladší:
Božiková Nela
Zemánková Tatiana
Matúšová Barbora
Surovský Ján
Mihalová Viktória

Hikelová Dominika
Zaťková Kristína
Kurtišová Sofia
Kucko Šimon
Palatinusová Lujza
Bulko Nicolas

Prisťahovalo sa: 15 občanov
Odsťahovalo sa: 23 občanov
Manželstvo uzavreli: 3 páry
Navždy nás opustili:
Fábik Jozef vo veku 69 rokov
Margorínová Kristína vo veku 83 rokov
Opatovský František vo veku 81 rokov
Medvedík Jozef vo veku 92 rokov
Minárik Karol vo veku 84 rokov
Jančo Ján vo veku 83 rokov
Frlaus Milan vo veku 70 rokov
Bočák Ján vo veku 63 rokov
Jančo Miroslav vo veku 69 rokov
Arbet Ľubomír vo veku 62 rokov
Strieborné sobáše
Miloš a Marcela Michalcoví
Dušan a Marta Jančoví
Zlaté sobáše:
Ján a Emília Ďurišoví
64 výročie sobáša:
František a Helena Letkoví
Štatistika k 11.3. 2021
Spolu 3393 občanov: z toho muži 1 671,
z toho ženy 1 722

Najsmutnejší rok v knižnici
Každý mesiac bývalo dobrým zvykom, samozrejme vtedy, keď
sme žili „normálne“, že do knižnice zavítali deti z materskej
a základnej školy. Spolu sme si niečo prečítali, porozprávali sa
o tom, nakreslili si pekný obrázok a učili sme sa mať vzťah ku
knihám. V mesiaci marec to bolo vždy ešte o niečo intenzívnejšie. Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už od roku 1955, kedy
ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja
Hrebendu Hačavského. Cieľom bolo podporiť záujem o knihy.
Matej Hrebenda je s marcom spojený aj tak, že sa v tomto
mesiaci narodil aj zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej
knihy a aj keď bol slepý, nijako mu to nebránilo v jeho veľkej
vášni – zbieraní kníh.
V polovici marca v roku 2020 sa prvýkrát zavreli školy kvôli
pandémii koronavírusu. Do toho okamihu stihlo do knižnice
prísť so svojimi pani učiteľkami pár tried. Bol to však len
zlomok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Odvtedy naša
knižnica zíva prázdnotou. Keďže nám záleží na zdraví čitateľov, knižnica býva otvorená podľa toho, ako sa vyvíja situácia
v súvislosti so šírením ochorenia. S ľútosťou musím konštatovať, že od začiatku roku 2021 bola otvorená minimálne. Nové
knižné tituly pre malých aj pre veľkých čitateľov sú nakúpené,
ale vzhľadom na zlú pandemickú situáciu na svojich čitateľov
stále čakajú. Chcem veriť, že sa situácia v súvislosti s ochorením Covid 19 zlepší natoľko, aby sme mohli pokračovať nielen
v prezenčnej výpožičke kníh, ale že budeme môcť všetci začať
žiť tak, ako predtým a budeme si to vedieť aj vážiť.
Kým sa tak stane, na všetkých čitateľov budú v Obecnej knižnici trpezlivo čakať nasledovné tituly:
Pre dospelých: Dán D. V tieni, Baloghová M. Krásna dedička, Kraus D. Odložený život, Hričová D. Štvrtá stena, Hederová P. Milovanie s vanilkou, Wardová P. Milovaný nevlastný
brat, Tyceová H. Krvavý pomaranč, Ruppeldt M. Medzi
dvoma svetmi, Spiegel R. Renin denník, Bannerová C. Dom na
sklonku noci, Ivey.E Dcéra snehu
Pre deti: Websterovci 3, Futová G. Čo učky nevidia, Fleming
L. Ela a jej zázračné svetlo, Walliams D. Babka gaunerka,
Diabolská zubárka, Pán smraďoch a Obluda z ľadu, Chapman
L. Tajná záhrada, Futová G. Šikulová V. Kvapky na kameni
sj

Veľkonočná hrudka
- syrek
Ingrediencie:
10ks vajce
1 liter plnotučné mlieko
1KL soľ
1KL mleté čierne korenie
Postup:
1. Vajcia vyklopíme a rozhabarkujeme v 1 l mlieka, osolíme
a okoreníme. Varíme, za stáleho miešania kým nám zmes
zhrudkovatie.
2. Potom si pripravíme gázu a zmes na ňu vylejeme. Gázu
previažeme šnúrkou a zavesíme. Necháme odkvapkať a
skladujeme v chladničke.
3. Podávame na Veľkú Noc ku klobáske, šunke, cvikle...
Syrek je možné okoreniť podľa chuti...
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