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Vážení občania
Trenčianskych Stankoviec,
neviem, či sa to zdá len mne, ale mám pocit, že to bolo
len nedávno, keď som sa Vám prihováral na konci roka
2020. Ďalší rok prešiel. Nadchádza čas, kedy by sme sa
mali, resp. mohli zastaviť. Zamyslieť sa, čo bolo dobré,
čo horšie, čo sme mohli urobiť inak a čo by sme inak
neurobili. Strávme čas so svojou rodinou, so svojimi
najbližšími a priateľmi, ku ktorým máme srdcom blízko. Tento rok sa
niesol trochu v znamení zmätku, neistoty a možno povedať, že si skutočne
nemôžeme byť istí, čo bude zajtra, nieto o mesiac, o rok. Žime a užívajme
si prítomný okamih, ľudí, ktorí sú okolo nás a pri nás. Darujme úsmev,
pekné a milé slovo. Poprajme si, nech tieto nadchádzajúce najkrajšie sviatky v roku prežijeme v zdraví, láske, šťastí, spokojnosti, s ús-mevom na
tvári a v kruhu dobrých, úprimných a láskavých ľudí. Nech nám ďalší rok
prinesie príležitosti na spoločné stretnutia, viac radostí ako starostí a pokiaľ aj nejaké tie starosti prídu, tak veľa síl a odhodlania na popasovanie sa
s nimi.
Drahí spoluobčania,
snažme sa hľadať v každom dni, človeku či situácii predovšetkým to
dobré. Všetko nás istým spôsobom posúva vpred. Prajem Vám požehnané
a pokojné vianočné sviatky a všetko dobré a krásne do nového roka 2022.
Váš starosta Martin Markech

Pokojné a požehnané vianočné
sviatky, veľa zdravia, šťastia,
lásky a úspechov v roku 2022
Vám všetkým želá redakčná rada
a obec Trenčianske Stankovce

Autor: Peter Opatovský – Pri jedličke – akvarel

Oľga Adamkovičová - Semková

Pokoj Vám
Pokoj v dňoch dnešného nepokoja.
Pokoj, keď všetci veľmi sa boja.
Pokoj, keď slnko ráno vychodí.
Pokoj, keď zapadá a deň sa topí
v búrlivých vlnách času.
Človek je zdesený.
Nevidí už v ničom (tak ako predtým)
nebeskú krásu.
Pokoj, keď srdce vo vetre chveje sa.
Buď pokoj vám.
Nech duša v nádeji
Pánovho príchodu
radostne zaplesá.
A zrak sa obráti
zas nahor – k nebesám.
Sme v Jeho dlaniach.
So všetkým, čo straší
dnešného človeka.
Pán môj a Boh môj
práve prichádza.
Stále mu neveríš?
Poď prsty vložiť do Jeho rán.
Otvor si uši
pre vzácny pozdrav: POKOJ VÁM!
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo
a
-schválilo Kontrolu plnenia uznesení
prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 20.09.2021,
-zobralo na vedomie informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za III.
kvartál 2021,
- zobralo na vedomie Vyhodnotenie
čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.9.2021,
- schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4,
zníženie rozpočtu bežných výdavkov EK
637, FK 01.1.1, Program 1.1 vo výške
10 000 € a zvýšenie rozpočtu bežných
výdavkov EK 635, FK 08.1.0, Program
1.1 vo výške 10 000 €,
- schválilo prevod majetku obce dlhodobý hmotný majetok (stavba „Detské ihrisko – MŠ Trenčianske Stankovce
– Malé Stankovce“) v hodnote 39 076,55
€ do správy Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske
Stankovce 405, 913 11 Trenčianske
Stankovce, IČO: 31201440,
- schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
predloženú ZŠ J. Lipského s materskou
školou Trenčianske Stankovce,
- schválilo ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa §9a ods.9 písm.c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenájmu
nebytových priestorov o výmere 95,96
m2, nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti, popis stavby: Budova,
súpisné číslo 362, ktorá je vedená na parcele reg. „C“ KN parcelné č. 284/5
v katastrálnom území Veľké Stankovce,
zapísanej na LV č. 489, ktorý je vedený
katastrálnym odborom Okresného úradu
Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčianske Stankovce,pre nájomcu Slovenská
pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99
Banská Bystrica, IČO :36631124 za
nájomné: stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996
Z. z.o cenách, v znení neskorších predpisov v sume 16,00 €/m2/rok, čo za celý
predmet nájmu predstavuje sumu
1 535,36 € ročne. V cene nájomného nie
sú zahrnuté platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu,
1. termín: Od 01.01.2022 na dobu neurčitú
2. za účelom: výkonu poštovej prevádzky a predaja tovaru alebo poskytovania služieb
a prác v rozsahu jeho predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri ku
dňu uzatvorenia tejto zmluvy. OZ
konštatuje, že dôvodom hodným

osobitného zreteľa je skutočnosť,
že:
- prevádzka pošty v Trenčianskych
Stankovciach je umiestnená v priestoroch, na ktorých výstavbe sa
podieľala Slovenská pošta a.s,/jej
predchodca/ finančnou čiastkou vo
výške 810 tisíc Sk v r. 1987, v tzv.
združenej investičnej výstavbe
o čom bola riadne uzatvorená Hospodárska zmluva o správe a užívaní
viacúčelovej budovy zaobstaranej
v rámci združenej investičnej výstavby. Nakoľko obec
považuje
sumu, ktorou sa Západoslovenské
riaditeľstvo pôšt podieľalo na výstavbe budovy za „skonzumovanú“
došlo k rokovaniu a úprave užívacích práv priestorov pošty nájomnou zmluvou,
- je nevyhnutné zabezpečiť poskytovania poštových služieb obyvateľom obce Trenčianske Stankovce
i okolitých spádových obcí:
Krivosúd Bodovka, Veľké Bierovce, Opatovce a Selec kde bude prevádzka pošty k 31.12.2021 zrušená.
Je v záujme obyvateľov našej obce
i tých susedných , využívať služby
Slovenskej pošty a.s. Banská Bystrica v centre obce i naďalej v plnej
miere,
- schválilo ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa §9a ods.9 písm.c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o výmere 95,96 m2, nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti, popis stavby: Budova, súpisné číslo
362, ktorá je vedená na parcele reg. „C“
KN parcelné č. 284/5 v katastrálnom
území Veľké Stankovce, zapísanej na LV
č. 489, ktorý je vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín, okres
Trenčín, obec Trenčianske Stankovce,
Slovenská pošta, a.s., Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,IČO
:36631124 za nájomné: stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších predpisov v sume 16,00 €/m2/rok,
čo za celý predmet nájmu predstavuje
sumu 1 535,36 € ročne. V cene nájomného nie sú zahrnuté platby za služby,
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu /ďalej viď. vyššiezámer/,
- v súvislosti so zámerom prenajať
majetok obce nachádzajúci sa v obci
Trenčianske Stankovce, k. ú. Malé Stankovce, zapísaný na LV č. 231 a to :
nebytové priestory na prvom podzemnom podlaží: č. 016-023 v celkovej výmere 82,9 m2, v budove kultúrneho
domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1482 m2 formou obchodnej verejnej súťaže, neschválilo

nájom vo výške minimálne 20 €/m2/
rok,
- zrušilo Uznesenie č. 31/2021 zo dňa
21.06.2021 z dôvodu vyhlásenia novej
verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov na prvom podzemnom podlaží: č. 016-023 v celkovej
výmere 82,9 m2, v budove kultúrneho
domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1482,k.ú. Malé
Stankovce,
- v súvislosti so zámerom prenajať
majetok obce nachádzajúci sa v obci
Trenčianske Stankovce, k.ú. Malé Stankovce, zapísaný na LV č. 231 a to :
nebytové priestory na prvom podzemnom podlaží: č. 016-023 v celkovej výmere 82,9 m2, v budove kultúrneho
domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1482 m2 formou obchodnej verejnej súťaže, stanovilo
nájom vo výške minimálne 12 €/m2/
rok,
OZ v Trenčianskych Stankovciach po
prerokovaní materiálu:
I. s c h v á l i l o
spôsob prenájmu
majetku obce – nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci Trenčianske Stankovce, časť Malé Stankovce zapísane na LV
č. 231 a to:
nebytové priestory na
prvom podzemnom podlaží: č. 016-023
v celkovej výmere 82,9 m2, v budove
kultúrneho domu súp. číslo 367 postavenej na parcele reg. „C“ č. 285/5 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1482 m2
obchodnou verejnou súťažou podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov).
II. s c h v á l i l o podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe
č. 1 tohto uznesenia,
III. z r i a d i l o 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. (Príloha viď. na www.trencianskestankovce.sk),
- súhlasilo s projektovou dokumentáciou
pre stavbu „Cyklotrasa CT 02 s napojením na cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“, stavebný objekt SO 02Cyklotrasa CT 02, vetva B, za podmienky dodržania jednotlivých regulácií
daného bloku, uvedených v Regulačnom
liste bloku ÚP Obce Trenčianske Stankovce.
Pozemok C-KN, parc. 297/17-orná pôda
v k.ú. Sedličná, vlastník : Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske
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Stankovce 362, sa nachádza v platnom
územnom pláne obce Trenčianske Stankovce (schválený uznesením OZ č.
49/2011 zo dňa 27.05.2011, VZN č.
1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu obce Trenčianske
Stankovce, v znení zmien a doplnkov č.2
ÚPN obce, schválené uznesením OZ č.
14/2020 zo dňa 12.03.2020) v identifikačnom bloku 03 s funkčným využitím
ako Územie výroby, skladovania a distribúcie,
-schválilo odkúpenie novvytvorenej
parc. C-KN č. 315/72 – orná pôda o výmere 51 m2, k.ú. Malé Stankovce, od
vlastníka DNV Energo a.s.,Lieskovec
803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO : 36317918, za cenu: 25,25 €/ m2,
cena spolu zaokrúhlene: 1290,00 €,
slovom: jedentisícdvestodeväťdesiat eur,
Cena bola stanovená Znaleckým posudkom č.105/2021, ktorý bol vypracovaný
znalcom Ing. Jánom Brenišinom, Okružná 1026/4, 911 05 Trenčín ,Evidenčné
číslo: 910324,
- schválilo zámer zámeny pozemkov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zákona NR
SR č.138/1991 o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, v zmysle GP č.
47797045-77/2021, vyhotovený dňa
25.10.2021 Rastislavom Ondrišákom,
úradne overeným Okresným úradom,
odborom katastrálnym v Trenčíne, Ing.
Rastislavom Mojžišom , dňa 02.11.2021
pod č.j. 1566/21 nasledovne :
a) novovytvorená parc. C-KN č. 345/5
zastavaná plocha o výmere 9 m2-odčlenená z parc. 345/2 k.ú. Sedličná,
vlastníctvo Obce Trenčianske Stankovce, IČO : 00312100

b) novovytvorená parc. C-KN č. 345/6
zastavaná plocha o výmere 1 m2-odčlenená z parc. 345/2 k.ú. Sedličná,
vlastníctvo Obce Trenčianske Stankovce,č. IČO : 00312100
sa zamieňa za
novovytvorenú parc. C-KN č. 1/5 zastavaná plocha o výmere 10 m 2-odčlenená z parc. 1/1 k.ú.Sedličná, vlastník : Tureček Rastislav, nar. 14.08.1972,
bytom Trenčianske Stankovce 113 v 1/1
. Zámena sa uskutoční bez finančného
vyrovnania, náklady spojené s návrhom
na vklad hradí žiadateľ.
Dôvod hodný osobitného zreteľa :
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že do parc.C-KN č. 345/2
ktorá je vlastníctvom obce zasahuje stavba garáže a oplotenia p. Turečka (vybudované v r.2009) a je v záujme oboch
strán zosúladiť stav skutočný so stavom
právnym a to zámenou za iný pozemok
tej istej výmery. Touto zámenou nedôjde
ku zásahu do obecného chodníka, ku
jeho zúženiu, navyše, obec získa rozšírenie miestnej komunikácie-prístupovej
cesty k rodinným domom,
-schválilo zámenu pozemkov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zákona NR
SR č.138/1991 o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov, v zmysle GP č.
47797045-77/2021, vyhotovený dňa
25.10.2021 Rastislavom Ondrišákom,
úradne overeným Okresným úradom,
odborom katastrálnym v Trenčíne, Ing.
Rastislavom Mojžišom , dňa 02.11.2021
pod č.j. 1566/21,/ ďalej viď. zámer
zámeny vyššie/,
-schválilo kúpu nehnuteľností od spoluvlastníkov Heráková Agnesa, Malé Stan-

kovce 406, 913 11 Trenčianske Stankovce (podiel 4/6), Mgr. Herák Marián, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava –
Staré Mesto (podiel 1/6) a Mgr.
Romanová Daniela, Nad jazerom
1250/48A, 900 29 Nová Dedinka (podiel
1/6), a to nehnuteľností nachádzajúcich
sa v k.ú. Malé Stankovce, obec Trenčianske Stankovce,
A) zapísaných na LV č. 294:
- byt č. 4 nachádzajúci sa na 2.
poschodí v bytovom dome
súpisné číslo 406, postavenom
na pozemku parcela registra
„C“ parc. č. 8, o výmere 245
m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie
- podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na
príslušenstve, spoluvlastnícky
podiel k pozemku zastavaného
bytovým domom 1/4
A) zapísaných na LV č. 298:
- pozemok parcela registra „C“
parc. č. 5/3, o výmere 19 m2,
druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie
- pozemok parcela registra „C“
parc. č. 9/3, o výmere 356 m2,
druh pozemku záhrada
- garáž, súpisné číslo 3015, postavenej na pozemku parcela
registra „C“ parc. č. 5/3, o výmere 19 m2
za cenu 88 000 eur.
Úplné znenie uznesení nájdete na
stránke www.trencianskestankovce.sk
Mgr. Ľubica Ďurišová

VZNIK NAŠEJ OBCE
Naša obec Trenčianske Stankovce vznikla zlúčením obcí
Malé Stankovce, Veľké Stankovce, Sedličná a Rozvadze
uznesením ONV Trenčín zo dňa 18.8.1971 a oficiálne bola
zapísaná na Ministerstve vnútra ČSSR dňa 27.11.1971.
Zlúčenie obcí do jednej spoločnej bolo tiež potvrdené na
plenárnom zasadnutí MNV dňa 17.12.1971 za účasti všetkých novozvolených poslancov a predsedu ONV v Trenčíne Milana Andrisa.
Pôvodné územie obcí, z ktorých vznikli Trenčianske Stankovce, bolo osídlené už v dobách predhistorických. Svedectvo o
tom poskytujú archeologické nálezy. Medzi Veľ kými Stankovcami a Selcom bola objavená archeologická lokalita Dlhé
a Krátke Hradištia, ktoré sú však zatiaľ málo preskúmané. Iste
v budúcnosti zem vydá svedectvo vo forme archeologických
nálezov aj z území ďalších bývalých obcí.
História našich bývalých obcí je podrobne opísaná na webovej
stránke obce a taktiež v zachovaných kronikách.
U každej z našich bývalých obcí je tiež uvedený dátum najstaršej známej, zachovanej a pravej písomnej zmienky o existencii obce. Výročie najstaršej známej písomnej zmienky o
obci je vždy dôvodom na oslavu. Ale mylne si mnohí spájajú
tento dátum so vznikom obce, tá tu musela existovať už pred
týmto dátumom a kedy táto obec, ale aj ostatné skutočne
vznikli, sa asi nikdy nedozvieme. Je viac ako nelogické, že by
niekoľko desiatok, možno stovák obcí na Slovensku vzniklo v

jednom roku. Možno sa objaví časom nejaká ďalšia a staršia
písomnosť a história sa bude prepisovať. Ľudia tu žili oddávna
a ešte pred príchodom Slovanov tu žili napríklad Kelti. Viac
svetla do histórie osídlenia územia našej obce môžu dať v budúcnosti archeológovia, lebo toto územie je z archeologického
hľadiska veľmi málo prebádané.
Naša obec sa nachádza na západ od Inovca, najvyššieho vrchu
pohoria Považský Inovec. O Inovci je známe, že sa pod ním
vo vnútorných priestoroch nachádza veľké podzemné jazero a
tieto podzemné priestory sú odvodňované mnohými potokmi
a potôčkami. Keď v dávnej dobe ľudia zanechali kočovný
spôsob života, neživili sa len ako lovci, ale začali sa usádzať,
tak hľadali také miesta, ktoré im poskytovali najlepšie podmienky na to, aby prežili. A čo bolo to najdôležitejšie k tomu,
aby prežili? Potrebovali pôdu, kde by si dopestovali potravu
pre seba a domáce zvieratá, potrebovali pastviny pre zvieratá,
materiál na stavbu obydlí, drevo ako palivo a hlavne, potrebovali pitnú vodu, lebo bez vody sa nedá žiť. A tak sa usádzali v blízkosti vodných zdrojov. A usadili sa aj na území
našej terajšej obce, pri našich potokoch. Postupne, ako počet
obyvateľov narastal, sa z malých usadlostí stávali čoraz väčšie,
pribúdalo príbytkov a hospodárskych budov. A keďže medzi
potokmi, ktoré pretekajú cez našu obec bola len veľmi malá
vzdialenosť, tak sa naše obce, konkrétne ich zastavané časti, k
sebe čoraz viac približovali a po stáročiach to dospelo k tomu,
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že v roku 1971 bol taký stav, že v niektorých uliciach domy na
pravej strane patrili do jednej obce a domy na ľavej strane do
druhej obce. Terajšia cesta smerom k Lipského pomníku bola
hranicou katastrov Sedličnej a Malých Stankoviec. A najmarkantnejšie to bolo v priestoroch medzi terajším Obecným úradom a Zdravotným strediskom. Tam sa stretali katastre až
troch obcí: Veľké Stankovce, Malé Stankovce a Rozvadze.
A tak sa zrodili Trenčianske Stankovce a začala sa písať nová
história.
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Aj keď k zlúčeniu našich obcí došlo z vyššej moci a nerozhodovali o tom občania v referende, bol to celkom prirodzený
vývoj. História 50 rokov spoločného života v jednej obci dala
za pravdu tomu, že v roku 1971 padlo správne rozhodnutie.
Vidíme to aj teraz. Len ťažko sa dá predstaviť, ak vôbec, že by
sa za 50 rokov vybudovalo to, čo sa u nás vybudovalo, keby
nebolo došlo k zlúčeniu obcí a každá z bývalých obcí by sa
„hrala na svojom piesočku.“ Ale spoločnými silami sme to
dokázali.
Spracoval: Štefan Šmatlák

POKOJ V NÁS

Vianoce 2021

Vzácni priatelia!
Pokoj - to je stav, keď nie je vojna. Pokoj - to je mier i v menších rozmeroch, mier medzi človekom a človekom, mier v
rodine, medzi priateľmi, medzi susedmi. Pokoj je, keď človek
má čo potrebuje a netrpí nedostatkom; keď má úspech; keď
je jeho úsilie a práca požehnaná. Základom pokoja je istota
prĳatia a lásky, ktorej pôvodcom je Ten, ktorého narodenie do
tohto sveta si pripomíname v čase Vianoc. Pokoj a nádej,
ktoré vložil Pán Boh do sveta vo svojom narodenom Synovi
v Betleheme - v Ježišovi. Slovom pokoj sa označuje aj
vnútorný pokoj v srdci človeka.
Pokoj v ľudskom srdci je protikladom strachu, protikladom smútku, nervozity, hnevu. Smútok sa nás zmocňuje pri rozličných životných ranách, pri dlhodobom utrpení.
Poznáme, čo je to nepokoj, ktorým si prechádzame práve
v toto období pandémie. Vieme si však pomenovať, kde nachádzame v tejto náročnej dobe silu a pochopenie? V hluku
a zhone vianočných príprav sa nám v tichej noci ponúka odpoveď. K betlehemským jasličkám, kde je položený narodený Syn Boží – Ježiš - môžeš prísť bez pretvárky taký, aký
si. So všetkou ustarostenosťou, bolesťou, so všetkou radosťou, úspechom, nádejou. Pán Boh na Teba nezabudol. Jeho
Syn nás o tom učí. Učí nás ako žiť, ako viac dôverovať. Učí
nás istote, že sme v Jeho rukách. Náš život však často býva
narušený strachom z budúcnosti. Neraz si v predstavách vykresľujeme rozličné druhy nešťastia, ktoré môžu postihnúť
nás a našich blízkych. Naozaj sa stáva všeličo. Každý deň sa
dozvedáme o nešťastiach a katastrofách. Každému z nás je
jasné, že nie je v ľudských silách dosiahnuť absolútnu istotu,
že sa mi nič nestane. Možno aj za týchto okolností získať
pokoj? Určite áno! Kristov pokoj nespočíva v tom, že by nám
sľúbil, že sa nám nič zlého neprihodí. Obsahom jeho lásky je
istota, že za všetkých okolností sme v Božích rukách a to
aj vtedy, keby do nášho života prišli veľmi nepríjemné
udalosti. U niektorých ľudí má strach formu utrápenosti do
budúcnosti a to v takej miere, že im to pokazí všetku radosť
zo života aj radosť z toho pekného, čo momentálne majú.
Proti tomuto strachu nám Ježiš daruje istotu, ktorá je tak krásne vyjadrená v 23. žalme: "Keby som kráčal hoci temným
údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou."
S vnútorným pokojom sa dajú veci riešiť omnoho lepšie. Kto
túži po láske, viere, pokoji, nádeji, nikdy neodíde od Pána
Boha s prázdnymi rukami. Božím plánom je ukázať človeku
správne hodnoty a v narodenom Synovi Božom ukázať, čo je
to skutočná láska. Prĳmi ponuku Božej lásky, ktorá je pre
Teba inšpiráciou k pokoju a láske vo vzťahoch medzi ľuďmi
v menších i veľkých rozmeroch. Neboj sa prĳať dar Vianoc,
ktorý je aj pre Teba darom od Pána Boha v tomto vianočnom
čase. Lebo On hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam.“ Prĳmi ho s láskou a istotou, že si dôležitý a
Bohom milovaný.

Zvykneme hovoriť, že k niektorým miestam máme citový
vzťah. Je to spôsobené príjemnými zážitkami alebo dôležitými chvíľami v živote, ktoré sú s nimi späté. Zároveň môžeme
mať aj nepríjemné miesta, kam by sme sa už nikdy nechceli
vrátiť.
Existujú aj miesta, kde Boh dáva špeciálne požehnanie
a dary. Pre Máriu a Jozefa to bolo mesto Betlehem. V ňom
Mária porodila Ježiša Krista.
Ich cesta do Betlehema nebola vôbec ľahká. Nielen sama
cesta hornatou Judeou, ale aj cesta viery od momentu, keď sa
anjel Gabriel zjavil Márii a oznámil jej Boží plán a Jozefovi
povedal, aby sa ju nebál zobrať za manželku. Ľahké nebolo
ani nájsť miesto na odpočinok. Museli veľa prekonať, kým
mohli uvidieť Ježišovu tvár.
Ježiš sa nenarodil tam, kde Židia očakávali narodenie
mesiáša. Nebolo to na peknom mieste, ale v maštali. Príchod
Božieho Syna na zem hovorí, že Boh si vyberá miesta, ktoré
človek nepokladal za dôstojné a vhodné. Hneď na začiatku
nám dáva lekciu pokory a chce liečiť naše pyšné túžby
a predstavy o tom, kde by sme sa podľa nás mali cítiť najlepšie a kde by nám mal dávať svoje dobrodenia.
Kde je náš Betlehem? Ku ktorým miestam máme silný
vzťah? Môžeme povedať, že Boh nás dostal na nejaké miesta,
kde nás požehnal, niečím obdaroval? Môžu to byť zvláštne
miesta, ktoré sme si vôbec nevybrali, alebo sme o nich nikdy
netušili, alebo sme do nich nechceli ani vstúpiť. Možno sme
zažili ťažkosti, podobne ako Svätá rodina, pokiaľ sme hmatateľne pocítili, že toto miesto nám dal Pán Boh, aby nás obdaroval. Snáď starší a skúsenejší môžu povedať, že Boh ich
čakal na prekvapivých miestach, na ktorých mali spoznať
jeho zámer s nimi. Na týchto miestach ich urobil svedkami
jeho samého, Ježiša Krista a Cirkvi.
Niekedy, keď počúvame príbehy starých učiteľov, kňazov,
lekárov, alebo čítame životopisy svätých, sme ohromení, kam
všade ich Pán Boh poslal, aby tam svedčili o ňom. Kde našli
šťastie a požehnanie na celý život. Iní nám rozprávajú o tom,
ako ich Pán Boh oslovil na pútnických miestach. V dnešnej
dobe odchádza mnoho ľudí do ďalekých miest aj preto, aby
ako kresťania pomáhali tam, kde to najviac treba. Neskôr
vám povedia, že sa napríklad radi vracajú do Afriky, lebo tam
zažili blízkosť Boha a blížnych.
Požehnaným Betlehemom by mali byť aj naše rodiny. Verím,
že mnohí môžete na polnočnej ďakovať Ježišovi za miesto, kde
žĳe vaša rodina a kde dostávate veľa darov od neho. Spomeňte,
čo všetko vplývalo na to, kým ste sa rozhodli, že toto je to
miesto, toto bude ten dom, táto farnosť, kde chceme mať svoj
Betlehem. Možno ste na začiatku chceli niečo úplne iné.
Niektorí ešte nemajú odvahu ísť do svojho Betlehema. Napríklad sa boja založiť rodinu alebo odkladajú všetko na neurčité časy. Majú strach sa definitívne rozhodnúť.
Ukazujeme fotografie a videá z miest, ktoré sa nám páčia.
Prajem vám všetkým, aby ste mali skúsenosť a chuť aj rozprávať o miestach, ktoré vám pripravil Pán a kde ste zažili
a prežívate jeho blízkosť a požehnanie.
Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych a všetko dobré v Novom roku!
Mgr. Viliam Chrastina, správca farnosti

Pokojné sviatky Vianoc a nový rok 2022 naplnený láskou,
pokojom, zdravím a nádejou prajem s modlitbou na perách
Vám a Vašim drahým rodinám!
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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Pamiatka zosnulých
Oľga Adamkovičová-Semková
Voľakde sa mi strácajú
Tí, čo tu boli
ešte včera.
Márne ich vyzerám.
Zostala po nich
iba nemá diera.
Ticho a štipľavý chlad.
Dni sa mi kopia
prázdne – bez lásky.
Spomienky nestačia.
V pamäti blednú
dávne obrázky.
Strácajú svoje
nežné obrysy.
Bez teba nič ma neteší.
Odísť chcem.
Stratiť sa tiež.
Cestu však nepoznám.
Srdce ma povedie
na miesto, kde ty si.
Nikdy sa nedá pripraviť na odchod blízkeho. Vždy to veľmi bolí a bude dlho bolieť.
Čím väčšia blízkosť, tým treba dlhší čas na
vyplakanie sĺz...
V dňoch, keď cintoríny žiaria pestrofarebnými kvetmi a záplavou očistných svetielok
sviec nostalgicky spomíname na tých, ktorí
odišli do večnosti. Každý rok koncom októbra sa stretávame v Dome smútku, aby sme na
katafalku zapálili plamienky za občanov,
s ktorými sme sa navždy rozlúčili od posledného spomienkového obradu. Keďže súčasná
situácia v súvislosti s ochorením Covid 19
nedovolila, aby sa ani tento rok spomienková
slávnosť uskutočnila, zapaľujeme aspoň pomyselnú sviečku za každého občana Trenčianskych Stankoviec, ktorý nás predišiel do
večnosti od 30.11.2020 až do 06.12.2021 (dátum uzávierky Stankovského informátora).
Spolu by horelo 32 sviec. A jednu symbolickú by sme zapálili a uctili si tých, na ktorých
už nemá kto spomínať.
Koncom roka 2020 sme odprevadili piatich
občanov našej obce. Vo veku 81 rokov opustil dňa 14. novembra tento svet po krátkej
chorobe pán Jozef Kuník z časti obce Malé
Stankovce.

Svoj posledný boj prehral 18.11.2020 veku
88 rokov pán Ján Tehlár z časti obce Veľké
Stankovce.
5.12.2020 vo veku 69 rokov dotĺklo srdce pánovi Jozefovi Fábikovi z časti obce Malé
Stankovce. 12. 12. 2020 navždy odišla od
svojich drahých pani Kristína Margorínová
z časti obce Rozvadze vo veku 83 rokov.
30.12. 2020 dotĺklo navždy srdce pánovi
Františkovi Opatovskému z časti obce
Malé Stankovce vo veku 81 rokov.
V januári sme sa rozlúčili s piatimi našimi
spoluobčanmi. 2.1.2021 skončil svoju životnú cestu vo veku požehnaných 93 rokov pán
Jozef Medvedík z časti obce Malé Stankovce. 4.1.2021 odišiel navždy vo veku 84 rokov
pán Karol Minárik z časti obce Sedličná.
15.1.2021 čas rozkázal odísť pánovi Jánovi
Jančovi z časti obce Veľké Stankovce vo
veku 83 rokov. 29.1.2021 vo veku 70 rokov
zaspal večným spánkom pán Milan Frlaus
z časti obce Rozvadze. Náhle vo veku 63
rokov 30.1.2021 posledný krát vydýchol pán
Ján Bočák z časti obce Sedličná.
25.2.2021 nás náhle a nečakane opustil navždy vo veku 69 rokov pán Miroslav Jančo
z časti obce Malé Stankovce.
V marci, keď sa príroda začína prebúdzať
a rodí sa nový život sme sa museli rozlúčiť
so štyrmi našimi spoluobčanmi. 9.3. 2021 vo
veku 62 rokov dotĺklo srdce pánovi Ľubomírovi Arbetovi z časti obce Sedličná.
10.3.2021 skončil svoju životnú púť vo veku
63 rokov pán Rudolf Pevný z časti obce Rozvadze. Vo veku 66 rokov dotĺklo srdce pánovi
Pavlovi Dorušincovi z časti obce Veľké
Stankovce. 26.3.2021 posledný krát vydýchla
vo veku 82 rokov pani Sidónia Tomašáková,
ktorá dlhé roky žila v našej obci.
V apríli sme sa rozlúčili so štyrmi občanmi.
8. 4. 2021 dopísal poslednú stranu knihy
svojho života po krátkej, ale ťažkej chorobe
vo veku 59 rokov pán Ivan Bočák z časti
obce Rozvadze. 9.4.2021 nečakane a bez rozlúčky odišla navždy vo veku 71 rokov pani
Irena Tománková z časti obce Rozvadze.
Po dlhej chorobe 28.4.2021 vo veku 84 rokov
predišla svojich blízkych do večnosti pani
Anna Sedláčková z časti obce Rozvadze.
V ten istý deň nás predišiel na večnosť vo
veku 60 rokov aj pán Peter Brhlík, ktorý aj
keď už nemal trvalý pobyt v našej obci, dlho

tu žil a nechal sa pochovať na miestnom cintoríne.
V mesiaci máj nás opustili traja občania.
11.5.2021 zaspal večným spánkom vo veku
69 rokov pán František Medvedík z časti
obce Malé Stankovce. 24.5.2021 odišiel
navždy vo veku 82 rokov pán Ladislav Steininger z časti obce Sedličná. 25.5.2021 vo
veku 84 rokov prehral boj s ťažkou chorobou
pán Štefan Maňo z časti obce Veľké Stankovce.
25.6.2021 vo veku 83 rokov vydýchla posledný krát pani Anna Krivačková z časti
obce Sedličná.
17.7.2021 našiel nečakane svoj konečný cieľ
v tichu medzi nebom a zemou vo veku 63
rokov pán Milan Hudec z časti obce Veľké
Stankovce.
12.8.2021 opustila všetkých svojich drahých
a zaspala večným spánkom v požehnanom
veku 91 rokov pani Eva Záhumenská z časti
obce Malé Stankovce.
V mesiaci september sme sa rozlúčili s tromi
občiankami. 17.9. 2021 zomrela po dlhej
chorobe vo veku 88 rokov pani Katarína
Vančová z časti obce Malé Stankovce.
19.9.2021 prehrala svoj boj so životom pani
Eva Hlistová z Trenčína vo veku 55 rokov,
ktorá kedysi žila v našej obci a taktiež tu bola
pochovaná. 25.9.2021 vo veku 77 rokov vydýchla posledný krát pani Antónia Bočáková z časti obce Sedličná.
12.11.2021 si pán života a smrti vo veku 74
rokov povolal pani Annu Tomíkovú z časti
obce Veľké Stankovce. 20.11.2021 posledný
krát vydýchol pán Ľudovít Goliáš z časti
obce Sedličná vo veku 83 rokov. 30.11.2021
odišla navždy pani Mária Kandelová z časti
obce Sedličná vo veku 82 rokov. 1.12.2021
dotĺklo srdce pani Anne Pazderovej z časti
obce Malé Stankovce vo veku 70 rokov.
Duše sú spojené silnými putami vzťahov.
Naveky. Spojené úsmevmi, pocitmi, prejavovaním lásky a pozornosti toho druhého,
ktorý tu už nie je, ktorý nám chýba a ostáva
už len v našich srdciach a spomienkach
...Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoji!
Za ZPOZ Silvia Justusová

Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je penzión, turistická
ubytovňa, chata, rodinný dom, byt v bytovom dome ...
Platiteľ (prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje) je povinný vyúčtovať daň za ubytovanie správcovi dane ročne do 31. januára nasledujúceho roka.
Ohlásenie daňovej povinnosti z dane za ubytovanie a vyúčtovanie dane z ubytovania je platiteľ
(prevádzkovateľ zariadenia) povinný vykonať na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2
VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady.

6

Stankovský informátor

Úľava alebo celkové odpustenie poplatku za komunálny odpad v našej obci
je platná aj pre rok 2022
Na základe Zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších zmien a doplnkov si môžu občania uplatniť úľavu z poplatku za
komunálny odpad. Týka sa to všetkých občanov – držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Tlačivo si môžu
vyzdvihnúť na Obecnom úrade. K nemu treba priložiť fotokópiu preukazu a podať na Obecný úrad do 31.
januára 2022. Občania, ktorým bola úľava poskytnutá v predchádzajúcich rokoch ju majú poskytnutú
automaticky aj v roku 2022. Doklady prinesú len tí, ktorí získali preukaz v priebehu roka 2021. O odpustenie a úľavu poplatku sa môže uchádzať občan, ktorý spĺňa podmienky VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ku žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie len v slovenskom alebo
v českom jazyku alebo úradne overený preklad. Písomné podania občanov určené verejnoprávnym orgánom sa podávajú v štátnom jazyku §3 od. 5 zákona NRSR č. 270/1995 Z .z.

Dane a poplatky
Touto cestou upozorňujeme občanov, že fyzická aj právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane každú
zmenu vo vlastníctve nehnuteľnosti (predaj, kúpa, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.). Tieto
zmeny je občan povinný nahlásiť na Obecný úrad vždy do 31. januára príslušného roka.

Evidencia psov
Podľa VZN v Obci Trenčianske Stankovce je každý majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov
za ktorého sa platí daň, povinný ho prihlásiť. Majiteľ si vyplní evidenčný list psa a dostane
známku pre psa. Tento úkon sa vybaví na počkanie a bez poplatku. Občan je povinný ohlásiť
akúkoľvek zmenu o vlastníctve psa.

Nové oranžové kontajnery v obci !!!
Na stojiskách určených na triedenie odpadu pribudli v obci nové ORANŽOVÉ kontajnery (1100l) určené na zber tetrapakov
(VKM). Patria sem neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov, zložené
z viacerých vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály).

Fotoobjektívom: Využitie voľného priestranstva za Obecným úradom na jesenné trhy.
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Život v škole od septembra do Vianoc
Aj v tomto školskom roku sa brány školy
otvorili pre všetkých našich žia-kov.
Sme radi, že sa žiaci mohli čo najdlhší
čas vzdelávať prezenčnou formou.
Riadili sme sa pravidlami školského
semaforu. Novinkou pre tento školský
rok je domáce samotestovanie žiakov,
o ktoré rodičia prejavili veľký záujem.
V septembri už po 20. krát prebehla verejná zbierka Biela pastelka na pomoc
ľuďom so zrakovým postihnutím. Patrí
k najväčším a najdôveryhodnejším
zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS). Zakúpením symbolickej pastelky a dobrovoľným ľubovoľným príspevkom do pokladničky mali možnosť aj naši žiaci skvalitniť život
zrakovo-postihnutým ľuďom. Ďakujeme
im za to, že im život nevidiacich a slabozrakých ľudí nie je ľahostajný. Zbierka
prebiehala do 29. 9.
V tom istom týždni sa žiaci stretli na už
tradičnom behu Terryho Foxa – behu
pre zdravie, bez ktorého by sme si september ani nevedeli predstaviť. Triedne
kolektívy bojovali o čo najlepší výsledok, pričom prejavovali odhodlanie,
ale i vzájomnú podporu pre slabších bežcov. Veď to je aj hlavným odkazom
podujatia „Nevzdávať sa ani v ťažkých
chvíľach života“.

12. 10. 2021 v cezpoľnom behu v súťaži
družstiev našu školu reprezentovali
žiaci: Lackovich Kristián, Majčík
Juraj a Panák Mário. Bežalo sa na
Ostrove v Trenčíne - 3000 m. Ako družstvo sme skončili na 8. mieste a v
jednotlivcoch sa Kristián Lackovich
umiestnil na peknom 3. mieste.

V týždni od 4. do 8. októbra 2021 sa v
našej škole uskutočnila súťaž O najkrajšie jabĺčko. Žiaci prvého a druhého
stupňa priniesli 40 najkrajších jabĺčok a
hrušiek rôznych odrôd zo svojich záhrad.
Do hlasovania o víťaza za najkrajší dopestovaný plod sa zapojilo 118 žiakov a
zamestnancov školy, ktorí rozhodli o nasledovnom poradí: 1. Jakub Hudec 2.A,
2. Simona Petrová 3.C, 3. Tomáš
Makiš 3.C.
V susedstve so súťažnými jabĺčkami sa
konala výstava Dary záhrad, na ktorú
žiaci priniesli ďalšie dopestované jesenné plody. Zúčastnilo sa jej desať žiakov.
Poďakovanie patrí nielen im, ale aj pani
učiteľkám, ktoré sa postarali o to, aby sa
táto obľúbená jesenná aktivita mohla
uskutočniť.
Sú to: Ing. Kytová a Mgr. Mayerová.
22. 10. 2021 bol úspešný deň pre futbalistov. Mladší žiaci sa v súťaži Malý futbal prebojovali do okresného kola.

V mesiaci októbri smerovali naše myšlienky a aktivity najmä k seniorom. Im
ďakujeme za všetko, čo pre mladšiu
generáciu vytvorili, za skutočné a časom
preverené hodnoty, cenné skúsenosti a
múdrosť, ktorú nám predávajú. K blahoželaniu s prianím pevného zdravia a neutíchajúcej radosti zo života v kruhu
rodiny a blízkych priateľov sa pridali
mladší žiaci s veselými piesňami a tancami.
Posledné októbrové dni patrili strašidielkam, vílam, čarodejniciam a iným maskám, na ktoré sa premenili mladší žiaci.
Zažili netradičné vyučovanie v maskách v rámci boja proti stresu. Zároveň
sa dozvedeli nové informácie o blížiacich sa sviatkoch, zažili vyučovanie
plné príbehov, rozprávok i hier.

65. výročie vzniku školy si žiaci pripomenuli zapojením sa do výtvarnej súťaže

Nakresli svoju „našu“ školu. Práce
budú zdobiť priestory školy.
Dňa 8. novembra sa na našej škole konal
British Day pre žiakov 9. ročníka. Na
každého čakalo malé pohostenie – afternoon tea, čierny čaj na anglický spôsob,
čiže s mliekom a sušienkou. Niektorí
žiaci si pripravili prezentácie v angličtine, ktoré nám priblížili zvyky, kultúru aj
šport Veľkej Británie. Žiaci ukázali svoje
znalosti z anglického jazyka, za čo dostali aj malú odmenu – pamätný list a
minizošit s Big Benom.
19. 11. sa naša škola zúčastnila projektu
Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní. Cieľom projektu je rozvíjať
schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére
peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a
vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Projekt je
realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov a je
určený pre deviatakov. Tí mali možnosť
precvičiť si znalosti v základných poj-

moch bankovníctva a poisťovníctva, a
tiež si rozšíriť vedomosti o základné
ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia rodinného rozpočtu a pochopiť
základné princípy investovania. Žiaci
ocenili najmä hravú formu výučby. Prajeme im, aby si odniesli cenné vedomosti
do každodenného života.
Všetkým ďakujem za organizáciu aktivít, účasť v súťažiach a výhercom srdečne blahoželám!
...a je tu december, čas Vianoc...
Výnimočnosť vianočných dní prináša do
našich sŕdc pokoj a lásku. A preto dovoľte, aby som všetkým zaželala krásne
Vianoce aj trochu poetickejšie:
...aby dobrých ľudí bolo dosť
...aby sme žili iným pre radosť
...aby deti netrpeli...
aby mladí neumierali
...aby zdravie zvíťazilo...aby sme sa
chovali k sebe milo
...aby sme mali veľa síl
...aby sme zažili veľa pekných chvíľ
...aby sme vedeli pomocnú ruku dať
a aby sme sa nezabudli smiať.
Mgr. Gabriela Trnavská,
riaditeľka školy

8
Trojnásobné ocenenie vo
výtvarnej súťaži
Tradične, 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 krásne práce, z ktorých
sme 20 poslali do súťaže. Veľkým
úspechom je ocenenie troch žiakov našej školy : žiačky 4.B Niny Punovej s
jej výtvarnou prácou Veselé mačičky /
vyuč. Mgr. Mikušincová/, žiaka 3.A
Tomáša Tománka s prácou Les (vyuč.
Mgr. Humeníková) a žiačky 8.B Vanesy Sládkovej s prácou Fantasy forest
(vyuč. Mgr. Mikušincová). Srdečne
gratulujeme!
Mgr. Zuzana Mikušincová
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Nové detské ihrisko v areáli MŠ
Nové detské ihrisko a terénne úpravy pri novom pavilóne MŠ v Trenčianskych
Stankovciach.
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Krása a moc sviatosti - Birmovka
Prvýkrát vysluhovaná v Trenčianskych Stankovciach
„Sviatosť birmovania nám dáva
osobitnú silu Ducha Svätého,
aby sme šírili a bránili vieru,
vyznávali Kristovo meno
a aby sme sa nikdy nehanbili
za jeho kríž.“
Pápež František
V tejto náročnej dobe sa stretávame
možno dokonca i v našich rodinách
alebo vo vlastnom srdci so strastiplnými
situáciami, ktoré nás chcú obrať
o vnútorný pokoj a radosť zo života. Preto potrebujeme Ducha Svätého.
Po letných prázdninách v našej farnosti
Veľké Bierovce prebehla intenzívna
a kvalitná príprava na sviatostnú milosť
birmovania pod vedením pána farára
Viliama Chrastinu. Pri nej birmovanci
majú pochopiť význam, účinok i cieľ
birmovania a uvedomiť si zodpovednosť, ktorú preberajú. Ttiež je poučením
o daroch Ducha. Svätého.
17.október 2021 bol naozaj výnimočným dňom našej farnosti. Pri krásnom,
slnečnom počasí sme vo vonkajších priestoroch pred našim kostolom Panny
Márie pomocnice kresťanov (vonku vzhľadom na platné protipandemické opa-

aby birmovanec na ceste životom nemusel kráčať sám. Každý birmovanec si
zvolil popri birmovnom patrónovi aj birmovného rodiča, ktorého úlohou je sprevádzať ho na ceste viery, byť mu príkladom.
Všetkým birmovancom bude pripomínať
tento slávnostný a sviatočný deň aj malý
darček z rúk nášho otca biskupa. Pre nás
ostatných bude skutočnou radosťou
vidieť ako úprimne, už naše cirkevne dospelé deti, budú sviatostnú milosť v sebe
uchovávať a navonok ju prejavovať tak,
aby aj ich okolie videlo ich živé svedectvo viery.

trenia a prvýkrát v našej obci) začali
sláviť svätú omšu, pri ktorej prijalo 86
mladých ľudí sviatosť birmovania z rúk
Mons. Viliama Judáka, nášho nitrianskeho otca biskupa. V okamihu pomazania
sa naplnila sviatostná milosť birmovania
a stala sa spečatením vyznania viery,
ktoré sa modlili rodičia a krstní rodičia,

„Preto si zopakuj aj to,
že si dostal duchovnú pečať,
ducha múdrosti a rozumu,
ducha rady a sily,
ducha poznania a nábožnosti,
ducha svätej bázne,
a chráň si, čo si dostal.
Boh Otec ťa označil,
Kristus Pán ťa posilnil
a vložil ti do srdca
závdavok Ducha.“
Sv.Ambróz
Anna Navrátilová

Rod Silvayovcov a jeho význam v dejinách našej obce
Rod Silvayovcov (v literatúre sa používa i maďarská forma
mena Szilvay), z Belej a Malých Stankoviec, patril medzi významné uhorské zemianske rody. Predpokladá sa, že pochádzali z okolia Bardejova. Povýšený do zemianskeho stavu boli
na začiatku 17. st. cisárom Rudolfom II. Manželskými zväzkami postupne získali majetky vo viacerých obciach Trenčianskej župy. V r. 1661 získala rodina, okrem iných majetkov, kúriu a mlyn v Belej. V r. 1670 získali Silvayovci donáciu na majetky v Malých Stankovciach,
Rozvadzoch a Zemianskom Lieskovom. Silvayovci sa takmer okamžite zaradili medzi významné trenčianske rodiny, zastávali viaceré významné stoličné pozície, boli členmi viacerých komisií.
V tereziánskom urbári z r. 1767 máme zapísaných medzi vlastníkmi pôdy v Malých Stankovciach bratov Imricha a Pavla Silvayovcov,
ktorým patrilo 12 poddaných, každý z bratov
vlastnil 62 akrov pôdy. Pavol Silvay bol aj členom
urbárskej stoličnej komisie. Pavol Silvay (1732-1804)
sa ako zástupca evanjelikov z okolia Trenčína stal hlavným iniciátorom výstavby a donátorom evanjelického kostola
v Malých Stankovciach. Bol i hlavným inšpektorom evanjelickej cirkvi v Trenčianskej župe. Takmer ihneď po vydaní tolerančného patentu zvolal v r. 1781 do svojej kúrie v Belej
konvent, kde sa malo rozhodnúť o stavbe kostola. Napriek
mnohým sporom a rôznym návrhom (viacerí uprednostňovali
najmä Bodovku, zeman Pavol Tomčáni Sedličnú), dokázal Pavol Silvay presadiť stavbu kostola v Malých Stankovciach. Do
mnohých sporov o miesto výstavby kostola, musel nakoniec
zasiahnuť samotný cisár Jozef II, ktorý povolil založenie evanjelickej cirkvi a stavbu kostola v Malých Stankovciach. Na
stavbu kostola venoval Pavol svoj pozemok a 1000 zlatých.
Stavbu kostola finančne podporili najmä manželky bohatších

evanjelických zemepánov, najviac prispela Pavlova manželka
Eufrozína Platyová. Pavol Silvay dal na svoje náklady vysvätiť
aj nového kňaza, rektora Daniela Škrabáka. Pavlov brat Štefan
Silvay založil fundáciu na plat miestneho kňaza a v r.1796 spolu
s manželkou Frederikou Poigtovou, finančne podporili kúpu
nového zvona. Následne dal Štefan v r. 1804 postaviť na
farskom pozemku zvonicu a zariadil aj kúpu nových
zvonov. V II. pol. 19. storočia finančne podporoval
kostol syn Jána Silvaya Karol. Pavol Silvay. Zomrel bezdetný v r. 1804 a spolu s manželkou boli
pochovaný do krypty vo farskej záhrade v Malých
Stankovciach.
V 19. st. bol najvýznamnejším členom rodiny
syn Imricha Silvaya, Ján Silvay (1755-1846).
Zastával funkciu tabulárneho sudcu, bol
cirkevným dozorcom. Do dejín vošiel najmä ako
pokrokový a dobrý hospodár na svojom rodovom
majetku. V r. 1813 zdedil po svojom bezdetnom
strýkovi Štefanovi majetky v Belej a kúpený
majetok v Malých Stankovciach. V Stankovciach
vlastnil 11 kusov polí s výmerou 74 bratislavských meríc
(1 bratislavská merica bola približne 2150 m2), 4 lúky, dubový
a jedľový les (spolu 35 meríc), piatich poddaných a 100 oviec
na salaši zvanom Betlehem (Silvayovci mali záľubu v pomenúvaní majerov a salašov názvami biblických miest, nad Zemianskym Lieskovým stáli majere/salaše Starý a Nový Jeruzalem). Salaš Betlehem nájdeme aj na mape II. vojenského
mapovania, ktoré v okolí Trenčína prebiehalo v II. polovici 30.
rokov 19. storočia. Potomkovia Jána Silvaya už v chove oviec
na salaši nepokračovali. V 20. storočí. sa lokalita občasne využívala na chov hovädzieho dobytka.
Ján Silvay si na svoju dobu viedol pokrokové záznamy o hospodárení vo forme prehľadných tabuľkových výkazov vždy za
celý rok. Rovnako viedol aj výkazy o poľnohospodárskej výro-
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be. Spísal 75 zásad dobrého hospodárenia, z nich sa niektoré
dajú uplatniť aj v dnešnej dobre: 1. Výdavky nemajú nikdy
prevyšovať príjmy. 5. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na
zajtra. 14. Hospodár má prvý vstávať a posledný líhať. 16.
Všetky práce urob načas. 18. Pole dobre obrábať znamená
dobre ho orať a dobre hnojiť.
Ako životné krédo si Ján Silvay zvolil Cicerov výrok: „Telo
nech sa živí potravou, ušľachtilý duch však usilovnou prácou“.
Zároveň sa riadil heslom. „Modli sa, pracuj, dúfaj!“ Toto motto mávali Silvayovci vytesané aj na svojich náhrobných pomníkoch. V r. 1844 dal svoj majetok v Stankovciach do úžitku
svojim synom. Pred smrťou dal postaviť nad Lieskovým
v blízkosti majera Jeruzalem rodinnú hrobku, kde bol v r. 1846
pochovaný. Jedným z posledných držiteľov pôdy v Malých
Stankovciach bol Jánov vnuk Štefan Silvay, ktorý je spolu
s manželkou Hermínou Fayovou pochovaný na cintoríne
v Belej.
Majetok rodiny Silvayovej bol nariadením Slovenskej národnej
rady v r. 1945 v rámci pozemkovej reformy skonfiškovaný a
rozdelený medzi drobných pridelencov. Poľnohospodárska pôda
prešla v 50. rokoch pod jednotlivé JRD.
Rodina Silvayová síce nikdy v našej obci nesídlila, stopy jej
činnosti však vidíme doteraz. Kostol a zvonica slúžia Stankov-

čanom a občanom okolitých obcí doteraz. Takmer každý Stankovčan pozná lokalitu Betlehem, na ktorej bola na mieste bývalého salaša postavená r. 1991 rekreačná chata, ktorá dlhé
roky slúži občanom našej obce na oddych, rekreáciu.
Text a foto: Zlatica Kremeňová

MEDOVNÍKY
Medovníky sú a boli aj v minulosti typické hlavne pre obdobie adventu v podobe sladkej predzvesti Vianoc. Piekli
sa v kláštoroch, na panstvách a pripravovali si ich tiež vtedajší jednoduchí ľudia. Medovnikárstvo sa však vyvinulo
aj ako samostatné remeslo. Nech sa deje, čo sa deje, medovníky na Vianoce musia byť.
Za ich kolísku je považovaný nemecký Norimberg, kde vznikol prvý medovnikársky cech v Európe. Neskôr sa rozšírilo do
ďalších krajín, pričom medovnikárov označovali latinským
výrazom dulcarius. Zachovali sa záznamy, že medovnikárstvo
na dnešnom území Slovenska existovalo už v 14. storočí, pričom hlavným centrom bola Bratislava. Tam bol v roku 1619
založený aj prvý medovnikársky cech v celom Uhorsku. Ďalšie
významné medovnikárske dielne boli na Slovensku v Trnave,
Banskej Štiavnici, Levoči a Bardejove.
Najdôležitejšou surovinou pri príprave medovníkového cesta
bol med, ktorý medovnikári kupovali len od overených kupcov. Bolo to podstatné, lebo od medu závisela aj kvalita
medovnikára a jeho produktov. Artikuly, teda pravidlá medovnikárskych cechov, ho veľmi prísne zakazovali kupovať od
priekupníkov. Druhou základnou zložkou bola ražná múka.
Medovnikári si pôvodné receptúry prísne chránili. Bolo to veľké tajomstvo, ktoré sa dedilo z generácie na generáciu.
Medovníkové cesto sa vyrábalo vo veľkom a do zásoby. Uvarený med zahorúca vyliali do veľkého dreveného koryta, pridali ražnú múku a drevenou lopatou túto zmes vymiešali na riedke tekuté cesto. Nechali ho vychladnúť, až kým úplne nestuhlo
a následne ho ukladali do drevených dební, ktoré skladovali na
tmavom mieste. Takéto cesto stálo niekoľko mesiacov, ba dokonca aj rokov, a jeho kvalita sa tým zvyšovala. Špecifická

chuť medovníkov od rôznych medovnikárov závisela od pridávaných prísad a korenín i dĺžky ich pečenia. Zo skladovaného
cesta medovnikári postupne odkrajovali a vtláčali ho do drevených foriem, ktoré dávali medovníkom tvar. Spočiatku sa používali jednoduché hlinené formy, neskôr okrúhle drevené bez
ozdôb. Najkvalitnejšie boli z hruškového dreva, ale vyrábali sa
aj z lipy.
Predaj medovníkov v tomto vrcholnom období závisel aj od
ich dekoratívnosti. Medzi medovnikármi vládla konkurencia a
predháňali sa, ktorý majster prinesie na trh novú a čo najoriginálnejšiu podobu medovníka. Prevládali na nich náboženské
výjavy, obrazy zo života vyšších vrstiev či dokonca podobizne
panovníkov. Takéto medovníky však boli určené hlavne pre
šľachtu. Pre poddanský ľud boli jednoduchšie, v tvare srdca či
bábiky. Pre deti mali tvary husárov, koníkov a podobne. Ústup
medovnikárstva nastal v 19. storočí. Súvisel s priemyselnou
revolúciou a vznikom cukrovarov a cukrárstva. Medovnikárstvo postupne zaniklo a s ním aj tradičné medovníky. Tie dnešné by sa z odbornej stránky mali označovať skôr termínom perníky. Rozdiel je napríklad v tom, že sa nevtláčajú do foriem,
ale vykrajujú.
Medovníky alebo perníky patria k Vianociam tak neodmysliteľne, ako vianočný stromček. Dotvárajú neopakovateľnú
atmosféru Vianoc a sú fantastickým spôsobom, ako zapojiť do
vianočných príprav celú rodinu. Aj v dnešnej dobe sa medovníky vyrábajú pred Vianocami v mnohých rodinách a pri ich
zdobení sú aktívne hlavne deti. Tak nech sa vám medovníky
vydaria, strávte pri ich výrobe a zdobení príjemné chvíle
v kruhu rodiny a nech sú ozdobou Vianoc u vás doma.
Spracoval: Štefan Šmatlák

Spomienka na Lýdiu Fajtovú
V septembri 2021 vo veku nedožitých 87 rokov zomrela speváčka a zberateľka
ľudových piesní z okolia Trenčína p. Lýdia Fajtová rod. Gaburová. Pochádzala
z Omšenia. Keď mala 17 rokov, zvíťazila s piesňou „V hornom konci bývam...“
na celoslovenskej súťaži v speve ľudových piesní v Bratislave. Po tomto úspechu
venovala ľudovej piesni celý svoj život. Zbierala ich, spievala, nahrávala na platne
a rozdávala radosť a úsmev všetkým obdivovateľom a poslucháčom ľudového
umenia. Piesne zbierala v období r.1951 až 1974.Ako študentka sa ich učila spievať,
zapisovala ich a neskôr ich nahrávala na magnetofónovú pásku. Najviac piesní
nahrala v Omšení a v Selci. Ale navštevovala a mapovala piesne i v dedinkách:
Trenčianska Turná, Melčice, Velčice, Soblahov, Trenčianska Teplá, Kubrá, Drieto-
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ma, Bošáca, Zamarovce a samozrejme
v Trenčíne.
V marci roku 1955 vydala Spevník
slovenských ľudových piesní od Trenčína „Trenčín, dolinečka.“ Je v ňom zapísaných 250 piesní. Každý folklorista,
muzikant, spevák, ktorý sa zaujíma
o ľudovú pieseň ich pozná, hrá
a spieva. Uvediem iba niektoré:
Trenčín - dolinečka ...nahratá v Kubrej v r.1961
Teče voda skokom...
v Trenčíne v r.1952
Nedela, pondelok... v Trenčianskej
Turnej v r. 1952
Čo si milý... v Omšení v r.1954
Lásky nemám...
v Omšení v r. 1963
V hornom konci bývam... v Trenčíne
v r. 1951
Povedal mi jeden chlapec... v Trenčíne v r. 1952
Dobre nám slobodným... v Trenčíne
v r. 1952
Janko mlynárech ...
v Selci v r. 1963
Vrtela sa, vrtela...
v Omšení v r. 1962

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA KEDYSI
Neodmysliteľnou súčasťou
dejín spoločnosti
sú ajKEDYSI
dejiny jej obyvateľstva. PoSČÍTANIE
OBYVATEĽSTVA
stupne, s pribúdajúcim časom, sa mení aj demografia obyvateľstva. O tom veľa
napovedá sčítanie obyvateľstva.

Neodmysliteľnou súčasťou dejín spoločnosti sú aj dejiny jej obyvateľstva. Postupne, s pribúdajúcim
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1880 až 1910, ktoré vám prinášame v nasledujúcej tabuľke:
v rokoch 1880 až 1910, ktoré vám prinášame v nasledujúcej tabuľke:

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA
OBEC

ROK

MALÉ
STANKOVCE

ROZVADZE

SEDLIČNÁ

VEĽKÉ
STANKOVCE

1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910

JAZYK
POČET
OBYVATEĽOV SLOVENSKÝ MAĎARSKÝ NEMECKÝ
305
333
336
352
174
159
182
217
185
194
212
206
538
589
653
704

266
327
326
316
159
144
177
201
125
141
168
160
521
586
650
694

3
5
2
7

NEVEDIA
HOVORIŤ
4
1

INÝ

32
8
29
10

1
7
20
7
8
24

4
9
31
43
36
22

1
1
1

1
1
7

5
15
9
3
2

15
1
1
2

ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA NÁBOŽENSKEJ PRÍSLUŠNOSTI
OBEC

MALÉ
STANKOVCE

Jej osobným harmonikárom bol p.
Jaroslav Magdolen. Bolo mi cťou, že
som mohol viackrát sprevádzať p. Lýdiu Fajtovú, keď bol jej harmonikár
chorý. Mnohé piesne zo zbierky „Trenčín, dolinečka“ v minulom období rada
spievala pani učiteľka Edita Majerčíková a dodnes ich rada spieva i pani
Daniela Hrušovská. Počas mojej aktívnej činnosti, bývalé žiačky našej základnej školy s nimi vyhrávali obvodné
i okresné súťaže v speve ľudových
piesní i súťaž Slovenský slávik. Niektoré z nich spieva i naša spevácka
skupina Stankovčanka a folklórny
súbor Rozvadžan.
V mene všetkých hudobníkov, spevákov, folkloristov Vám, p. Lýdia Fajtová, úprimne ďakujem za tieto piesne.
Česť Vašej pamiatke!
Ladislav Žiško

ROZVADZE

SEDLIČNÁ

VEĽKÉ
STANKOVCE

ROK

POČET
OBYVATEĽOV

1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910
1880
1890
1900
1910

305
333
336
352
174
159
182
217
185
194
212
206
538
589
653
704

NÁBOŽENSTVO
EVANJELICKÉ
RÍMSKO-KATOLÍCKE
AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA
170
102
177
123
180
131
186
130
143
23
127
23
140
32
163
46
109
38
104
45
119
55
122
47
193
330
228
350
204
433
202
495

ŽIDOVSKÉ
33
33
25
36
8
9
10
8
38
45
38
37
15
11
16
7

Pokiaľ ide o sčítané obyvateľstvo, sčítania v rokoch 1880 a 1890 obsahujú údaje za civilné prítomné obyva-

Pokiaľ ide o sčítané obyvateľstvo, sčítania v rokoch 1880 a 1890 obsahujú údaje za
teľstvo aprítomné
údaje z rokov
1900 a 1910 zaa celé
prítomné
obyvateľstvo,
ktoré sazav čase
v danejobyvaobci nacivilné
obyvateľstvo
údaje
z rokov
1900 a 1910
celésčítania
prítomné
chádzalo.
Údaje
zo
sčítania
obyvateľstva
pri
štruktúre
podľa
materinského
jazyka
sú
aj
za
možnosť
„nevedia
teľstvo, ktoré sa v čase sčítania v danej obci nachádzalo. Údaje zo sčítania obyvateľhovoriť“.
Tieto údaje podľa
sa týkajúmaterinského
kategórie detského
obyvateľstva,
v čase sčítania
neovládalo
žiaden
stva
pri štruktúre
jazyka
sú aj zaktoré
možnosť
„nevedia
hovoriť“.
Tieto
jazyk. údaje sa týkajú kategórie detského obyvateľstva, ktoré v čase sčítania neovládalo žiaden jazyk.
Spracoval:
ŠtefanŠtefan
Šmatlák
Spracoval:
Šmatlák
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Cestou, necestou (úvaha obyčajného vodiča)
Keby v našej dobe žil cisár - filozof Marcus Aurélius a plánoval by vojenskú výpravu do Trenčína (Laugarício) prvé, čo
by urobil, by bolo nasledovné: poslal by
predvoj rímskych vojakov II pomocnej
légie, ktorým velil Marcus Valerius
Maximianus a s nimi 200 – 300 otrokov,
aby cestu od Veľkých Bieroviec smerom
na Bánovce nad Bebravou dali do normálneho stavu. Bola by pravdepodobne
kamenná, ale rovná, pevná a široká.
Keby v našej dobe žil franský kupec
Samo, ktorý dodával a vozil na vozoch
zbrane našim predkom, prvé, čo by urobil, by bolo: poslal by oddiel vojakov
a otrokov, ktorí by cestu od Veľkých
Bieroviec smerom na Bánovce nad Bebravou opravili, rozšírili, spevnili. Samo
osobnou účasťou a dodávaním zbraní sa
podieľal na protiavarskom povstaní našich predkov, ktorí si ho zvolili za kráľa.
Samo sa usadil na území Slovenska
a zorganizoval s našimi slovanskými
predkami prvú vojensko-obrannú organizáciu, ktorú môžeme považovať za formu
štátneho útvaru (Samova ríša 623-659).
Keby žil v našej dobe Matej Korvín,
ktorý bol zvolený za uhorského kráľa

(1458-1490) a chodil preoblečený medzi
ľudí, aby sa presvedčil, ako žijú jeho
poddaní, prvé, čo by dal urobiť, by bolo,
aby cesta od Veľkých Bieroviec smerom
na Bánovce nad Bebravou bola pevná,
rovná, široká.
Keby žil v našej dobe zbojník Juro Jánošík (rodák z Terchovej) ten by cestu od
Veľkých Bieroviec smerom na Bánovce
nad Bebravou opraviť nedal, lebo ju nepotreboval. Chodil aj so svojimi kamarátmi – zbojníkmi po lesných chodníkoch a cestičkách. Jemu by tá BETÓNKA vyhovovala. Na nej by sa koče
a vozy vtedajšej feudálnej smotánky rozpadávali aj samé od seba. Ale ak by si
zmyslel, že si dá so svojimi zbojníckymi
kamarátmi 2-3 holby vína v krčme Pod
orechom, naisto by prišiel chodníkom od
Žilákovca (Jura Jánošíka pod predsedníctvom podžupana Ladislava Okoličániho odsúdili a popravili 17.3. 1713 napichnutím na hák).
Keby žila v našej dobe panovníčka
Mária Terézia a rozhodla by sa prísť do
Trenčína, prvé, čo by dala urobiť, by
bola cesta od Veľkých Bieroviec smerom
na Bánovce nad Bebravou – až potom by

vydala dekrét, v ktorom zakázala vynášať a vykonávať rozsudky smrti čarodejnicami (strigami). V roku 1768 úplne
zrušila trestné zákony proti čarodejníctvu a mágii.
Keby naša vláda zadala generálnu opravu cesty BETÓNKY jednej zo 100 000
čínskych firiem – tá by k nám poslala
2000 robotníkov, 1 inžiniera, 1 stavbyvedúceho a i bez výberových konaní a bez
niekoľkonásobnej projektovej dokumentácie by cestu opravila a už v júli 2022 by
sme po nej jazdili bez častých opráv našich áut.
Keby v našom parlamente nesedeli
mnohí poslanci, ktorí sa tam skrývajú len
preto, že ich chráni poslanecká imunita
(inak by sedeli v Ilave alebo v Leopoldove tak, ako sedia mnohí skorumpovaní
veľkopodnikatelia a ich ochrancovia –
zlodeji a rozkrádači bohatstva Slovenska), bola by spomínaná cesta dávno pradávno opravená. Teda taká, o akej sa
sníva každému vodičovi, ktorý po nej
musí jazdiť. Zatiaľ je to len sen z rozprávky, ktorú napísala Sibyla Mislovičová: Sníčky zo zázračnej poduštičky.
Ladislav Žiško

Tradičné vianočné makové pupáky-opekance

Potrebujeme: 600g hladkej múky, 20 g práškového cukru, soľ, 2dl mlieka, 20 g droždia, 10 g cukru, 85 g masla, tuk na plech.
Posýpka: 85 g maku, 80 g cukru, 85 g masla, 40 g medu.
Postup: Z časti mlieka, cukru, droždia urobíme kvások, ktorý po vykysnutí pridáme do preosiatej múky, osolíme, prilejeme
podľa potreby mlieko s rozpusteným cukrom a vypracujeme cesto, ktoré necháme na teplom mieste vykysnúť. Z cesta urobíme
dlhé šúľky, ktoré kladieme na pomastený plech, chvíľu necháme kysnúť a upečieme. Upečené na druhý deň pokrájame na
opekance a vo vriacej osolenej vode obvaríme. Keď vyjdú na povrch, rýchlo ich vyberieme, aby veľmi nepresiakli vodou. Na
tanieriku alebo v nádobe ich polejeme rozpusteným maslom, posypeme pomletým makom, práškovým cukrom a nakoniec
polejeme rozpusteným medom.

Chovateľský sviatok v Trenčianskych Stankovciach
V dňoch 21. – 24. októbra 2021 sa slnkom vysvietené nádvorie
Základnej školy Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach
ozývalo pravými vidieckymi zvukmi, na ktoré sme boli my a
najmä naši predkovia bežne zvyknutí. Od gagotu husí cez kvákanie kačíc, hrkútanie holubov až k spevu kohútov, ktoré je
mimochodom vo Francúzsku zapísané ako kultúrne dedičstvo
vidieka.
V týchto dňoch naša Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov v Trenčianskych Stankovciach spolu s našim partnerom - národnou sieťou programu rozvoja vidieka pripravili Regionálnu výstavu zvierat s medzinárodnou účasťou s názvom LAUGARICIO CUP 2021, ktorá je súťažou
o tituly MAJSTER LAUGARICIO a ŠAMPIÓN LAUGARICIO ako i memoriálom Rudolfa Mojžiša. Táto výstava má
veľký interregionálny rozmer a ponímanie, o čom svedčí
medzinárodná účasť vystavovateľov, posudzovateľov, ale i návštevníkov. Vystavovatelia – chovatelia hydiny, králikov a holubov
z Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Slovenska nám predstavili 788 zvierat.
Výstavu sme po dlhých rokoch organizovania v našom vlastnoručne postavenom chovateľskom areáli v Malých Stankovciach
usporiadali na novom mieste v areáli základnej školy, čím začíname novú etapu. Aj keď je smutné opúšťať staré hniezdo, nesmieme sa zastaviť a musíme letieť ďalej.
To, že sme v roku 2020 výstavu museli zrušiť tri dni pred inštaláciou, bolo pre nás silnou motiváciou, aby sme ju usporiadali
teraz, v novom prostredí a tým dokázali, že sme dôstojným reprezentantom nielen našej obce, regiónu, ale i krajiny. Myslím si,
bez skromnosti, a nielen ja, že sa nám to podarilo a Laugaricio CUP 2021 bol veľmi úspešný a mohli sme ponúknuť
pekný chovateľský zážitok. To, že náš „dobrý tím“ navzájom sa rešpektujúcich a motivujúcich členov základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Trenčianskych Stankovciach výstavy usporiadať vie, je vec známa, ale to, že sa
nám to podarilo i pri prvej výstave v nových priestoroch, nás veľmi potešilo. Napriek stále fungujúcim, ale zvládnuteľným,
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covid opatreniam sme sa pokúsili pre samotné zvieratá, vystavovateľov, posudzovateľov a návštevníkov zaistiť kvalitný servis
a usporiadať hodnotný chovateľský a kultúrny zážitok.
To, čo ste mohli na nádvorí našej školy vidieť, boli už „čerešničky na vrchole torty“, ktoré boli ovocím nespočetných
mesiacov a rokov šľachtiteľského umu a tvrdej chovateľskej práce všetkých chovateľov, ktorí tu v Trenčianskych Stankovciach
predviedli svoje zvieratá. Veľká energia a množstvo času bolo vynaložené pri príprave a administrácii samotnej výstavy a jej
technického zabezpečenia. Som na náš tím hrdý. Tvorili ho nielen členovia našej základnej organizácie: Buček Ján, Ďubašík
Peter, Bouchner Robert, Beňovič Pavol, Beňovičová Gitka, Husár Boris, Husárová Michaela, Hladký Rudolf, Mojžiš Jozef,
Kvasnica Michal, Pecková Vladimíra, Pecková Sarah, Repka Roman, Urbánková Anka, Urbánek Jozef, Vachánek Dušan, Zemánek Robert, Žuffa Peter, ale i naši priatelia chovatelia z Veľkých Bieroviec, Zaťko Vladislav, Ondrášek Vendelín a Ing. Bulko
Peter, ktorý bol vedúcim expozície holubov. Pán Koprivňanský Jaroslav poctivo vykonával strážnu službu. Nesmierne si vážime súčinnosť s obecným podnikom služieb v našej obci, najmä pri riešení logistických a technických záležitostí, ako i s vedením
základnej školy .
Ako už bolo napísané v úvode, v sobotu 23.októbra a v nedeľu 24.októbra 2021 si verejnosť mohla v Trenčianskych Stankovciach prezrieť spolu 788 zvierat od 99 vystavovateľov zo 7 krajín. Návštevníci výstavy mali možnosť vidieť: 143 holubov –
pätnástich plemien,. 276 králikov - tridsiatich štyroch plemien, 48 husí - deviatich plemien, 49 kačíc - desiatich plemien, 272
kusov kúr - tridsiatich šiestich veľkých a zdrobnených plemien kúr a 8 kusov japonských prepelíc. Celú túto parádu hodnotilo
kolégium štrnástich posudzovateľov z troch krajín, ktorí tým najlepšie ohodnoteným zvieratám udeľovali zaslúžené tituly
Majster Laugaricio, Šampión Laugaricio, Memoriál R. Mojžiša, čestné ceny a privátne ocenenia.
Najlepší jedinec v každej kategórii získal titul Šampión Laugaricio. Titul majster Laugaricio kolégium posudzovateľov udeľuje
najlepšie ohodnotenej štvorčlennej kolekcii jedného plemena a farebného rázu, v ktorej musia byť zastúpené obe pohlavia. Získanie takéhoto titulu je veľká prestíž a zadosťučinenie chovateľskej práce. Titul Memoriál Rudolfa Mojžiša sa udeľuje najlepším štyrom zvieratám jedného plemena a farebného rázu člena ZO Trenčianske Stankovce a ZO ČSCH Kunovice. Čestná cena
je udeľovaná zvieratám nadpriemernej kvality.
Najúspešnejším vystavovateľom z našej základnej organizácie a našej obce bol so štyrmi udelenými cenami, Šampión Laugaricio (česká hus), Memoriál Rudolfa Mojžiša (kolekcia česká hus) a dvoma čestnými cenami (králik strieborný malý, svetlý
strieborný a kuru plemena Australorpka) Peter Ďubašík z Veľkých Stankoviec - srdečne gratulujeme.
I keď ide o súťaž a tituly, hlavnou úlohou výstav je zhodnotenie kvality populácie jednotlivých plemien zvierat. Chovatelia robia
výber na základe štandardu každého plemena a posudzovateľ na oceňovacom lístku zhodnotí kvalitu každého jedinca, jeho
pozitíva a negatíva. Pre chovateľa je veľmi dôležité tento lístok vedieť prečítať a vyjadrenia na ňom uvedené použiť pri ďalšej
práci v chove. Výstava je miestom, kde si chovatelia vymieňajú chovné zvieratá, ale hlavne chovateľské skúsenosti.
V piatok 22.10 bola výstava k dispozícii pre žiakov materskej a základnej školy. Návštevníci výstavy, ktorých bolo počas celého
víkendu viac ako 500, okrem prehliadky expozície alebo kúpy zvieraťa do chovu, mohli využiť poradenskú činnosť týkajúcu
sa chovu a kŕmenia, mohli sa informovať o trendoch v podpore poľnohospodárstva v stánku regionálnej antény programu rozvoja vidieka a taktiež si vylosovať nejakú výhru v bohatej tombole. Žiaľ, pre pandemické obmedzenia sme náš tradičný guláš
v tomto roku nemohli ponúknuť. V tejto súvislosti sme vďační všetkým návštevníkom za príkladné dodržanie všetkých platných
pravidiel a nariadení.
Pre nás organizátorov je potešujúce, že sme počas výstavy zaregistrovali návštevníkov z Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska,
Maďarska, Rakúska, Nemecka, bratov spoza Moravy a množstvo našich slovenských kolegov z rôznych častí Slovenska. K dispozícii bolo v ponuke na predaj 305 zvierat, z ktorých väčšina zmenila majiteľa.
K tým najvzácnejším návštevníkom výstavy patril Ing. Jaroslav Baška, župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, p. Istvan
Röhringer- viceprezident Európskeho zväzu chovateľov, predseda Slovenského zväzu chovateľov RNDr. Július Szabo a samozrejme tradične náš pán starosta obce Trenčianske Stankovce JUDr. Martin Markech, ktorí výstavu slávnostne v sobotu otvorili.
Pán starosta sa tradične zúčastnil i na vyhodnotení výstavy a odovzdávaní ocenení v nedeľu.
Čo dodať? Márna by bola naša snaha bez pomoci našich partnerov a podporovateľov, ktorí nám pomáhajú znášať ťarchu nákladov na usporiadanie takejto výstavy. Obec Trenčianske Stankovce, Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre
Trenčiansky kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, BOSKOP, Poľnonákup a.s. Trenčín, MONOLIT s. r. o. Trenčín, LEVAGRI &
Co. a. s. Trenčín a mnohí ďalší uvedení v katalógu výstavy. Katalóg výstavy prináša veľa informácií o vystavených zvieratách,
ich hodnotení a kontakty na majiteľa, teda čítanie na celý rok.
Zvláštne poďakovanie by sme chceli venovať pánovi školníkovi Jánovi Gabrišovi, a pracovníkom obecného podniku služieb,
ktorí nám v nových priestoroch veľmi pomohli .
Ctení priatelia, pred rekapituláciou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnej príprave a priebehu výstavy,
ďakujeme Vám za Vašu celoročnú prácu a podporu. Vieme, že v našej obci je veľa chovateľov a záujemcov o chov domácich
zvierat alebo len sympatizantov, či už detí, ale aj dospelých. Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme s výberom
vhodného plemena alebo druhu, ktorý Vám zabezpečí RADOSŤ, KRÁSU, ÚŽITOK. Poradíme Vám s výživou a kŕmením
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a možno i Vy budete v budúcnosti členmi nášho tímu, ktorý sa bude podieľať na činnosti základnej organizácie Slovenského
zväzu chovateľov v Trenčianskych Stankovciach a príprave výstavy Laugaricio CUP.
Niečo končí, niečo začína a my už máme myšlienky a nápady ako výstavu v budúcnosti vylepšiť a ešte viac Vám ju spríjemniť.
Ak máte taký nápad i Vy, tak sem s ním. Tešíme sa na Vašu podporu.
Je mi cťou, že Vás môžeme pozvať už na V. ročník výstavy LAUGARICIO CUP, ktorá bude v roku 2022 pod názvom:
LAUGARICIO CUP 2022
Trenčianska Inter-regionálna výstava zvierat s medzinárodnou účasťou,
Trenčianske Stankovce 21 -23. október 2022
Ďakujem Vám za podporu a tešíme sa na Vás .
Za ZO SZCH Žuffa Peter

Vyhodnotenie regionálnej výstavy zvierat s medzinárodnou účasťou
LAUGARICIO CUP 2021
23.-24. Október 2021 Trenčianske Stankovce / SK
Počet vystavených zvierat: 788
Počet vystavovateľov:
99
Počet účastníckych krajín : 7
ŠAMPIÓN LAUGARÍCIO 2021 - najlepší jedinec v druhu
Vodná hydina: Peter Ďubašík, plemeno Česká hus - 97 bodov. Tr. Stankovce/SK.
Hrabavá hydina : Ion Ochisor, plemeno Brahmanka jarabičia vlnitá 97 bodov - Sarmasu/ Rumunsko
Králiky: Stanislav Chúpek, plemeno králik Veľký svetlý strieborný 96 bodov – Prečín/SK.
Holuby : Pavol Kubečka, plemeno Slovenský hrvoliak modrý čierno pásavý. 96 bodov Myjava/ SK.
MAJSTER LAUGARICIO 2021 - najlepšie ohodnotená štvorčlenná kolekcia .
Vodná hydina : kolekcia plemena Slovenská hus biela 386 b, Valovič Maroš – Kálnica/SK
Hrabavá hydina: kolekcia plemena Brahmanka jarabičia vlnitá 383 b, Ochisor Ion – Sarmasu /RO
Králiky : kolekcia plemena zdrobnený králik – havanovitý 382 b, Margetín Andrej – Dolné Srnie/SK
Holuby: kolekcia plemena Slovenský hrvoliak čierny 381 b, Bulko Peter - Veľké Bierovce/SK
Majster Laugaricio junior : Najlepšia kolekcia mladého chovateľa : kolekcia králikov novozélandský biely 375 b, vystavovateľ Martiš Tomá š- Beluša /SK
Memoriál Rudolfa Mojžiša 2021
Kolekcia štyroch najlepšie ocenených zvierat jedného plemena a farebného rázu člena ZO ČSCH Kunovice : pr. František
Juřička, plemeno Veľký svetlý strieborný. / CZ – Kunovice
Kolekcia štyroch najlepšie ocenených zvierat jedného plemena a farebného rázu člena ZO SZCH Trenčianske Stankovce : pr.
Peter Ďubašík, plemeno Česká hus. / SK - Trenčianske Stankovce
Špeciálna cena pre najlepšie oceneného jedinca vodnej hydiny zahraničného vystavovateľa venoval Žuffa Peter
Hus Tulúzska - Jekaterina Kasatkina - Kegums / Lotyšsko
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Čestné ceny LAUGARICIO 2021
Č.klietky

plemeno

body

vystavovateľ

krajina

HUSI
7
KRIVOZOBÁ BOJOVÁ HUS hlinistá
9
TULÚZSKA HUS sivá
37
SUCHOVSKÁ HUS žltodivosfarbená

95
96
97

Bybartas Kestusis
Kasatkina Jekaterina
Lipták Milan

LT
LV
SK

KURY
61
ORLOVKA pestrá
80
BRAHMANKA biela- čierna kolumbia
105 AUSTRALORPKA čierna
126 PLYMUTKA biela
129 AMROKSKA krahulcová
134 BIELEFELDKA rodofarbá
152 HEMPŠÍRKA zlatohnedá
167 ORAVKA biela
178 AMERAUCANA modrá
204 SULTÁNKA biela
206 HODVÁBNIČKA BRADATÁ biela
211 ZDROBNELÁ KOČINKA biela
230 SEBRITKA žltoplavá bielo lemovaná
235 BOJOVNÍČKA TUZO čierna
241 ZDROBNELÁ BRAHMANKA modrá str. sf. vlnitá s oranž. chrbtom
248 ZDROBNELÁ BRAHMANKA biela- čierna kolumbia

95
96
96
96
96
95
95
95
96
95
95
96
95
95
96
95

Savickas Egidius
Ochisor Ion
Ďubašík Peter
Žuffa Peter
Nemčík Miroslav
Ondrášek Vendelín
Lacko Tomáš
Miškech Juraj
Žuffa Peter
Blechertiene Agné
Korbel Waldemar
Visan Marius
Zábrana Ivan
Golan Matúš
Mihai Valentin
Villárisová Silvia

LT
RO
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
LT
PL
RO
CZ
SK
RO
SK

KAČICE
286 PIŽMOVÁ divosfarbená bielohlavá
299 RUÁNSKÁ divosfarbená
316 KAJUGA čierna
320 SILVER APLEYARD strieborno divosfarbená
322 CHOCHOLATÁ GAZDOVSKÁ biela

95
96
96
95
95

Žuffa Peter
Krasaukas Vaidas
Detesan Alin
Kasatkina Jekaterina
Margetin Michal

SK
LT
RO
LV
SK

KRÁLIKY
329 FRANCÚZSKY BARAN divoko sfarbený
350 VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ
373 NOVOZÉLANDSKÝ BIELY biely
390 VIEDENSKÝ MODRÝ
396 VIEDENSKÝ DIVOKO SFARBENÝ
400 VIEDENSKÝ BIELY
417 BURGUNDSKÝ
431 KALIFORNSKÝ čierny
478 MALÝ BARAN divoko sfarbený
498 STRIEBORNÝ MALÝ svetlý strieborný
516 ZDROBNENÝ BARAN durínsky
533 ZDROBNENÝ FAREBNÝ havanovitý
540 ZDROBNENÝ FAREBNÝ ruský čierny
549 REX dalmatínsky strakáč trojfarebn
553 SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX
582 VIEDENSKÝ ČIERNY

95,5
96,0
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
96,0
95,5
95,5
96,0
95,5
96,0
95,5
95,5

Križan Igor
Želiar Michal
Gazdík Peter
Rabatín Alexander
Ďuďák František
Šíp Lubomír
Juriga Martin
Gazdík Peter
Kocúrik Michal
Ďubašík Peter
Šimková Michaela
Margetín Andrej
Padač Juraj
Nowak Marek
Chúpek Stanislav
Bohunický ladislav

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
CZ
SK
SK
PL
SK
SK

HOLUBY
600 TEXAN recesívny červený
612 MORAVSKÝ PŠTROS čierny
622 KOBURSKÝ ŠKOVRÁNOK striebritý pásavý
630 KING biely
674 SLOVENSKÝ HRVOLIAK žltý
693 SLOVENSKÝ HRVOLIAK modrý bielopásavý
716 STAROHOLANDSKÝ KAPUCÍN biely jednofarebný
735 GALATSKÝ KOTRMELIAK modrý fŕkaný

95
95
96
95
96
96
96
95

Kulich Silvester
Kulich Marian
Hitka Peter
Jaroš Miroslav
Bulko Peter
Adamec Štefan
Rybár Lubomír
Piussi Vitorio

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
RO

Srdečne gratulujeme k získaným oceneniam.

Žuffa Peter
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Činnosť ZPOZ-u počas pandémie
Rok 2021 sa niesol v duchu pandémie a opatrení s tým
spojených. Zasiahlo to aj činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych
Stankovciach. Zvyčajne sa počas roka robia v rámci ZPOZ-u
okrem tradičných sobášov aj zlaté alebo iné jubilejné sobáše,
vítanie detí, rozlúčka s predškolákmi v MŠ, stretnutie dôchodcov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšili svoje životné
jubileum a spomienková slávnosť pri príležitosti pamiatky zosnulých. Sobášov, ktoré sa konali v sobášnej sieni obecného
úradu bolo tento rok 8. Konali sa tradične v súlade s epidemiologickými opatreniami. Jubilejných sobášov bolo spolu 6.
Z toho tri zlaté - 50.výročie, jeden diamantový - 60.výročie,
64.výročie a 68.výročie. Za bežných okolností sa pár, ktorý
oslavuje jubilejný sobáš pozve do sobášnej siene a starosta
obce spolu s členkou ZPOZ-u im zagratuluje, venuje darčekový kôš a kyticu pre dámu, urobí sa slávnostný zápis do pamätnej knihy obce a fotky na pamiatku. Chvíľku spoločne pobudnú, porozprávajú sa a pospomínajú. V tomto roku sa jubilejné sobáše riešili v obmedzenom režime. Vopred sa telefonicky s jubilujúcim párom dohodol termín návštevy a členky
ZPOZ-u im prišli zagratulovať a odovzdať vyššie spomínané
pozornosti. Vítanie detí je veľmi milá slávnosť, kedy sa prijímajú za nových občanov obce malí človiečikovia. Tento rok sa
neuskutočnila ani jedna takáto slávnosť. Ale nezabudlo sa na
žiadne dieťatko, ktoré má trvalý pobyt v obci Trenčianske
Stankovce a narodilo sa v tomto roku (do 6.12.2021, uzávierka
SI). Rodičom sa telefonicky zagratulovalo k narodeniu ich
dieťatka a na poskytnuté číslo účtu im bola zaslaná finančná

Ako posledná akcia v roku organizovaná ZPOZ-om býva
Spomienková slávnosť pri príležitosti pamiatky zosnulých.
Táto slávnosť sa z toho istého dôvodu ako aj ostatné neorganizovala už druhý rok. Na našich zosnulých spoluobčanov sme
si však nielen minulý, ale aj tento rok spomenuli v Stankovskom informátori. Nech odpočívajú v pokoji a všetkým pozostalým ešte raz aj touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Za ZPOZ Silvia Justusová

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Od 08.09.2021 do 06.12.2021
Vitajte, naši najmladší:
Ľahký Teo
Porubanová Šarlota
Prekop Alex
Miko Ivan
Púček Mathias
Škytová Karolína
Prisťahovalo sa: 8 občanov
Odsťahovalo sa: 18 občanov
Manželstvo uzavrelo: 6 párov
Navždy nás opustili:
Vančová Katarína vo veku 88 rokov
Bočáková Antonia vo veku 77 rokov
Tomíková Anna vo veku 74 rokov
Goliaš Ľudovít vo veku 83 rokov
Kandelová Mária vo veku 82 rokov
Pazderová Anna vo veku 70 rokov
68. výročie sobáša:
Ján a Anna Mojžišoví

hotovosť. Aspoň malá pozornosť, aby vedeli, že sa na ich
detičky myslelo. Rozlúčka s predškolákmi v materskej škole sa
vzhľadom na priaznivú situáciu v mesiaci jún uskutočnila podľa plánu. Starosta obce sa spolu s členkou ZPOZ-u prišiel rozlúčiť s budúcimi školákmi a zaželal im veľa šťastia a úspechov
vo „veľkej škole“. Všetkým šikovným predškolákom, ktorí sa
dokonca už vedeli sami podpísať do pamätnej knihy obce sa
odovzdali balíčky školských pomôcok. Deti si s pani učiteľkami pripravili pre rodičov krásny program. Bolo to veľmi milé
stretnutie. Každoročne, v mesiaci október, sa koná stretnutie
dôchodcov – jubilantov. Už druhý rok sa toto príjemné stretnutie jubilantov nemohlo uskutočniť vzhľadom na veľmi nepriaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19.
Tým pádom už druhý rok sa všetkým jubilantom pripravili darčekové tašky s pozdravom podpísaným pánom starostom a roznášali sa oslávencom priamo domov. Tento rok ich bolo 96.

Štatistika k 6.12. 2021
Spolu 3395 občanov: z toho muži 1 676,
z toho ženy 1 719
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