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K novej jari veľa sily,
aby ste Vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody...
S nástupom nového ročného obdobia - jari a blížiacej sa
Veľkej noci prajem všetkým spoluobčanom prílev novej
energie, oteplenie ľudských vzťahov a prežitie veľkonočných sviatkov v radosti a pohode.
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce.

MALÁ JARNÁ ÚVAHA
Počas roka si môžeme v prírode vychutnávať štyri ročné obdobia, z ktorých každé nám pre naše žitie prináša svoju silu, vitalitu, múdrosť a
krásu.
Prežili sme „koniec sveta“, kedy sa začala výraznejšie prejavovať ľudská slabosť a niekto sa snažil manipulovať s prírodnými zákonmi.
Naša príroda však bola silná a išla ďalej svojou cestou. Stále sa snaží vytvárať niečo, z čoho sa máme tešiť a nie žiť v strachu. Ukázala nám
krásu pravej zimy, kedy snehovou perinou zakryla všetko, čo si potrebovalo oddýchnuť, ale i všetko to, čím bola zaťažená. Je tu čas, kedy
naša „Matka Zem“ odkryla zimnú perinu a dovoľuje všetkému, čo chce žiť, aby spoznalo jej silu. Ponúka každému z týchto darov na tejto zemi.
Príroda ožíva, všetko sa prebúdza k životu. Jarné slniečko nám posiela svoje hrejivé lúče, ktoré zahrievajú zem, ale aj našu dušu. Sledujme,
ako sa začne príroda radovať – všetko rastie, ožíva, tlačí sa zo zeme – tešme sa spoločne. Jarná príroda najviac vie akú silu má tá ktorá
rastlinka a plným priehrštím nám ich ponúka, aby sme túto silu využili.
Začneme snáď mladou žihľavou, z ktorej si robíme čaj – pomáha telu čistiť krv. Ďalšou vzácnou rastlinkou je púpava, ktorá poteší a posilní
našu pečeň, zaťaženú stresmi a našim životným štýlom. Používajú sa mladé listy a keď začne kvitnúť, treba občas zjesť 3 – 5 kvietkov so
stonkou, čo pomáha tráveniu. Takto sa nám v prírode ponúka veľmi veľa energie pre naše telo. Učme sa ju s pokorou spoznávať a prijímať tieto
jej dary.
Ak chcete mať radosť aj zo záhrady, kde pestujete zeleninu, odporúčam aspoň niečo vyskúšané:
► chceš mať pekný petržlen? – zasej ho vždy v stredu doobeda, hriadku posyp posekanou trávou – za pár dní vyrastie;
► chceš mať peknú a kvalitnú mrkvu? – zasej ju vždy na Medarda, bude veľmi vhodná na zimné uskladnenie;
► chceš sa zbaviť slimákov? – zasej po záhrade krásnu kapucínku, z ktorej potom môžeš jesť lístky alebo si z nej robiť čaj.
Vnímajme prírodu a majme k nej úctu. Ona sa dokáže postarať aj o také neuveriteľné veci, keď do záhrady, kde rastú ovocné stromy
prinesie aj to, čo zvyčajne rastie len v lese. Minulý rok nám vyrástli pod jabloňou žltučké jedlé hríbiky – kuriatka. A ešte niečo – veľmi som chcela
mať v záhrade morušu. Vtáčkovia sa asi postarali a teraz sa mi mladé výhonky moruše v záhrade objavujú čoraz viac, takže ich už môžem aj
rozdávať. Ďakujem Stvoriteľovi za všetku túto krásu a silu.
Želám Vám veľa vzácneho poznania pri spoločne strávených chvíľach v prírode.
Vincka Šmatláková, Sedličná

˘ PRE KÚPACOV
˘
NIECO
...
Domáca „Margotka“
Suroviny: 3 balíčky Marína keksov; 20 Dkg kokosu; 10 Dkg
Palmarin; 35 Dkg kryštálový cukor; 1 dcl vody; 4 PL rumu + trochu
rumovej esencie; 1 varová čokoláda + Cera (asi 2 cm pásik).
Postup: Keksy zomlieť alebo rozdrviť valčekom (rukami). Uvariť
sirup z cukru a vody, zaliať rozdrvené keksy, pridať Palmarin a
miešaním ho nechať rozpustiť, prisypať kokos, premiešať, dochutiť
rumom (esenciou) a dobre vypracovať. Menší plech vyložiť
alobalom a navlhčenými rukami roztlačiť zmes na plech. Dať do
chladničky stuhnúť a na záver poliať čokoládovou polevou. Krájať
na malé kocky a dávať do košíkov, alebo podľa svojej fantázie
(tyčinky, trojuholníčky a pod.).

Želatínový nárez I.
Suroviny: 2,5 dcl vody; 1 kocka bujónu (Karpatský a pod.); 3 PL
práškovej želatíny; 25 Dkg údenej šunky alebo salámy – aj diétnej;
3-4 natvrdo uvarené vajcia; pažítka; petržlenová vňať; 1 malý
pohár Moravanky (scediť a pokrájať nadrobno) alebo: 0,5 balenia
mrazenej zeleninovej zmesi so šampiňónmi uvariť, scediť, pridať
nakrájané kyslé uhorky a kápiu; 1 majolka.
Postup: Asi v 3 PL studenej vody (odobranej z uvedených 2,5
dcl) nechať napučať želatínu. Vo zvyšnej vode uvariť bujón, vmiešať
napučanú želatínu a zahrievať až sa želatína rozpustí (nevariť). Do
vlažného vmiešať pokrájanú šunku, posekané vajcia, scedenú a
pokrájanú Moravanku, majolku, premiešať a vyliať do formy „srnčí
chrbát“, vystlanej celofánom (mikroténom). Nechať v chladničke do
druhého dňa stuhnúť, vyklopiť, krájať na plátky a dávať na misu,
príp. priamo na sendvič.

„NIČ SA NEBOJ.
JA SOM PRVÝ A POSLEDNÝ, ŽIVÝ.
BOL SOM MŔTVY, A HĽA ŽIJEM
NA VEKY VEKOV....“(ZJ 1,17-18)
Diabol raz usporiadal bazár, na ktorom sa vystavovali a predávali
jeho zbrane a najmodernejšie nástroje určené na pokúšanie ľudí.
Jeho sluhovia celé dni zriaďovali stránky, zapájali svetlá a lampy,
rozprestierali koberce a čo najlákavejšie aranžovali diablove
vynálezy. Boli tam mechanizmy a zariadenia pre všetky kategórie
hriechov, lesklé katalógy, videá a luxusné súpravy na vzbudenie
pýchy, lakomstva, maškrty, hnevu, chlipnosti, závisti a ľahostajnosti.
Cenovky boli na viditeľných miestach spolu zo zľavami, ako to býva
na každom bazári. No vo veľkom nádhernom stánku bola tajomná
vitrínka. Bol v nej malý pozlátený kľúčik. To bol jediný predmet, pri
ktorom namiesto cenovky stála tabuľka s nápisom: „Nepredajné.“
Jeden z návštevníkov začal mávať zlatou platobnou kartou a chcel sa
za každú cenu dozvedieť, na čo ten kľúčik slúži. Bol ochotný zaplatiť
akúkoľvek sumu. Po dlhom naliehaní sám Satan priznal, že kľúč mu je
obzvlášť drahý, lebo mu umožňuje vstúpiť do srdca kohokoľvek, či už
laika, kňaza, rehoľníka, biskupa či kardinála. Nech by boli jeho viera,
vek, či stupeň svätosti akékoľvek, tento zázračný kľúč vždy fungoval.
Jeho názov je malomyseľnosť. Kto je malomyseľný a zúfa si, nenávidí
sám seba a ostatných, je zranený a zraňuje. Malomyseľnosť je
protikladom nádeje. Veľmi dobre vieme ako hlboko je v jadre pravdivý
tento príbeh. Znechutenie, sklamanie a zatrpknutosť sú z rôznych
dôvodov častými spoločníkmi nášho života.
Veľkonočné sviatky s posolstvom nádeje, prameniacej zo
zmŕtvychvstania Ježiša , nám chcú opäť ponúknuť novú silu a odvahu
čeliť smútku, strachu a beznádeji. Sv. apoštol Peter nás všetkých
povzbudzuje slovami: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve
vzkriesením Ježiša Krista zmŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“
Neustály pohľad na negatívne veci v tomto svete, tak ako nás tým sýtia
média, vlastná slabosť a sklamania, vírus bezduchého tradicionalizmu,
nás pomaly úplne pozbavili nádeje. Máme skúsenosť alebo skôr
vedomie, že niektoré veci v našom živote by sme mali riešiť inak, ale
nevieme, alebo nedokážeme to pretaviť do skutočnosti. Inými slovami
vieme o nádeji teoreticky, ale nedokážeme z nej žiť. Podobáme sa na
emauzkých učeníkov, ktorý sa síce medzi sebou rozprávajú o ťažkých
udalostiach v Jeruzaleme, chýba im však ten správny kľúč k ich
porozumeniu. Ich vzájomný rozhovor ich nepovzbudzuje, ale naopak
prehlbuje v nich depresívne nálady, ktoré v nich vyvrcholia útekom.
Keď sa k nim ale pridá Ježiš a ponúkne im úplne iný interpretačný
kľúč k spomínaným udalostiam, v ich živote nastáva radikálny obrat.
Pravdivosť svojho vysvetlenia potvrdí tým, že sa im dá poznať pri
lámaní chleba. Je teda zrejmé, že ak máme byť ľuďmi nádeje, musíme
byť ukotvený v nejakom pevnom bode, mimo našej zmietanej ľudskej
existencie. Tým pevným bodom je jedine Boh a jeho verná láska k
nám. Trefne to vyjadruje symbol nádeje, kotva. Aby slúžila svojmu
cieľu musí byť vyhodená niekam mimo lode, aby sa zachytila o niečo
pevného a tak poskytla lodi zmietanej vlnami oporu.
Mať nádej neznamená nasadiť si ružové okuliare a umelo si
nahovárať, že všetko je dobré až do tej miery, že je to odtrhnuté od
reality. Nádej nie je len nejaký pocit, vyplývajúci z toho, že veci idú
podľa našich predstáv. Ako hovorí G. K. Chesterton : „Nádej znamená
dúfať, keď sú veci beznádejné, alebo to vôbec nie je čnosť.“ Nádej
potrebujeme práve vtedy, keď veci nejdú moc dobre, keď nevidíme
svetlo na konci tunela, ktorým prechádzame. Potrebujeme nádej, akú
mal Abrahám práve vtedy, keď sa do nášho srdca vkráda beznádej.
On „v nádeji proti nádeji uveril“, že sa stane otcom mnohých národov
ako hovorí sv. Pavol, hoci mal pokročilý vek a žiadne dieťa.
K pohľadu na život máme teda k dispozícii dva kľúče. Diablov, ten
v nás prehlbuje smútok, hnev, úzkosť a beznádej a vrcholí zúfalstvom
a smrťou. Druhý kľúč je Ježišov, volá sa nádej a končí víťazstvom
života. Prijíma realitu života s vedomím, že napriek ťažkým situáciám
nie sme vydaní napospas slepému osudu, ale že Boh nad nami bdie.
On nás cez ne sprevádza a napokon má moc premeniť každý smútok
na radosť, strach na odvahu, sklamanie na dôveru a napokon smrť na
život.
Modlime sa vzájomne za seba, aby sme boli v tomto svete plní
Kristovej radosti a nádeje. Pokoj a sila zmŕtvychvstalého Pána nech
je s nami všetkými.
J. Michút, far. admin V. Bierovce

2.

MOST NÁŠHO ŽIVOTA
Vážení spoluobčania, milí čitatelia!

Nosnosť určitého mosta sa pozná vtedy, keď ho maximálne
zaťažíme. Ak budeme po moste ťahať iba detský vozík, nezistíme,
koľko most unesie. Ale ak celú plochu mosta zaplníme ťažko
naloženými nákladnými autami, a most pevne stojí, vtedy je jasné,
že nosnosť mosta je veľmi veľká.
Podobne je to s nosnosťou určitého životného názoru.
Nosnosť určitého životného názoru sa nedá poznať vtedy, keď
sa človeku všetko alebo skoro všetko darí. Nosnosť životného
názoru sa poznáva vtedy, keď do života prichádzajú tie najťažšie
zaťažkávacie skúšky, dlhé utrpenie alebo smrť. Ako sa vtedy
osvedčí životný názor, ktorý človek zastáva? Pomôže človeku v
tých najťažších chvíľach, alebo úplne sklame? Ako sa v najťažších
zaťažkávacích skúškach života osvedčujú životné názory, v
ktorých niet viery v Pána Boha? A ako sa v tých istých situáciách
osvedčí viera v Pána Boha?
Boh je ochotný prísť k človeku v každom čase. On drží náš most
života pevnou rukou, aby sme nespadli, aby sa most neprelomil,
nezničil. Pán Boh prichádza ako Syn Boží, ktorý prechádza cez
mnohé životné skúšky v ktorých trpí, v ktorých prežíva bolesť,
kedy roní slzy. Takým spôsobom prežíva naše ľudské pocity a
rozumie našim konkrétnym smútkom i zápasom. Prichádza ako
trpiaci Služobník, ktorý je bezhriešny. Prichádza ku každému bez
rozdielu a ponúka svoju blízkosť. Prichádza aj v poslednej hodine,
k človeku, ktorý ho cez celý život odmietal a staval sa proti nemu.
Zločinec na kríži na Golgote v posledných hodinách svojho života
sa pozrel kriticky na svoj život a zatúžil po Spasiteľovi. Povedal
mu: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.“ Pán Ježiš ho prijal i v tej poslednej hodine. Povedal
mu: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Mnohí však o tejto skutočnosti pochybujú. Hľadajú rôzne cesty,
ako prejsť cez most svojho života, napĺňajú ho rôznym spôsobom.
Všetci máme ľudí, pre ktorých nám krváca srdce, že nie sú pri
Pánu Ježišovi. Modlime sa za nich vytrvalo, aby nemohli odolať
Božej láske, ktorá ich priťahuje k Spasiteľovi. Okrem toho by sme
vždy mali byť pripravení, aby sme človeku, ktorý sa nachádza v
akejkoľvek inej ťažkej situácii vedeli vhodným spôsobom pomôcť.
Ak by sme v takej situácii nemali čo povedať, trápilo by nás to. Ako
toho herca, ktorý svojmu kolegovi, čo ležal na smrteľnej posteli,
nevedel vyhovieť, keď ho ten požiadal, aby sa s ním pomodlil
Otčenáš. Na jeho žiadosť odpovedal s trpkým zahanbením:
„Nehnevaj sa, ale nemám pri sebe šepkára.“
Po akých mostoch chodíme v živote? Či sa nám už neraz tie
naše mosty, prehnité mosty, neprelomili pod nohami a či sme sa
tak nedostali na okraj katastrofy? Koľko takých ľudí poznáme,
ktorým sa pod nohami prelomili prehnité mosty a priviedli ich na
okraj katastrofy alebo rovno do katastrofy! Keď toto všetko vieme,
mali by sme chcieť chodiť po jedinom skutočne spoľahlivom
moste, ktorým je viera v Trojjediného Pána Boha a upnúť svoje
srdce na toho, ktorého nám Pán Boh jedinečným spôsobom
predstavil, na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Takýto
spôsob myslenia a života - to je skutočne spoľahlivý most v živote
aj pri smrti. Amen.
Prajem Vám sviatky naplnené radosťou z Božieho víťazstva a
Jeho blízkosťou na každom životnom kroku.
S úctou Vaša
Jarmila Petrulová - evanjelická farárka
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Z ROKOVANÍ OZ
4. 2. 2013
OZ schvaľuje:
- kontrolu plnenia uznesení prijatých na OZ dňa 10.12.2012;
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
- prenájom nebytových priestorov – kancelárskych priestorov v
budove zdravotného strediska na I. podlaží o výmere pre p. Ľubicu
Hruškovú, Trenčianske Stankovce 428;
- cenu pri predaji pozemku, vyschnutého vodného toku a to vo výške
3,5 €/m2 o v k. ú. Veľké Stankovce, parc. E-KN č. 1781/111...383 m2,
parc. E-KN č. 1781/104 ...631 m2, parc. E-KN č. 1781/106...113 m2;
- a zverejňuje zámer predaja časti parcely č- 1781/104 vyschnutého
vodného toku a tiež časti parcely E-KN č. 1781/111, obe k. ú. Veľké
Stankovce, 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 manželom Eve Vachánkovej rod. Kadlečíkovej a Pavlovi
Vachánkovi, Trenčianske Stankovce č. 792, za cenu 3,50 €/m2;
- a zverejňuje zámer predaja časti parcely č-1781/104 vyschnutého
vodného toku , k. ú. Veľké Stankovce, 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, celková výmera 73
m2 manželom Vladimírovi Grežďovi a Alene Grežďovej rodenej
Chrenkovej, Trenčianske Stankovce č. 791, za cenu 3,50 €/m2;
- VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci
Trenčianske Stankovce;
- cenu jednotlivých jedál podávaných počas Obecnej zabíjačky
09.02.2013;
- uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
na pozemky situované v k.ú. Malé Stankovce, medzi účastníkmi :
Obcou Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362,
ako budúcim povinným, ZSE Distribúciou a.s. Čulenova 6, 816 47
Bratislava, zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou:
DOTON s. r. o Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ako budúcim
oprávneným;
zriadenie vecných bremien, na pozemky situované v
katastrálnom území Rozvadze a uzatvorenie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien medzi budúcim povinným
Obcou Trenčianske Stankovce a budúcim oprávneným ZSE
Distribúcia a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361
518, z dôvodu výstavby elektroenergetických stavieb a zariadení
distribučnej sústavy v rámci stavby „Trenčianske Stankovce - IBV“;
- doplnenie Komisii pracujúcich pri OZ Trenčianske Stankovce, v
termíne od 1.2.2013.
OZ berie na vedomie:
- návrh na vykonanie exekúcie o zaplatenie istiny 18 906,40 € s
príslušenstvom a návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie
sumy 18011,40 € s príslušenstvom pre BONAS Slovakia, s. r .o, M.
R. Štefánika 88, Trenčín;
- zmeny v položkách účelovo určených prostriedkov poskytnutých
zo štátneho rozpočtu - dotácie z Krajského školského úradu na
prenesené kompetencie pre financovanie školy;
- vyhodnotenie čerpania finančného rozpočtu obce za rok 2012 ;
- priebežnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie
september až december 2012.
OZ neschvaľuje:
- žiadosť Ing. Viliama Záhumenského, Krivosúd Bodovka 113 o
ponechanie si parcely E- KN č. 1781/5 v k. ú. Veľké Stankovce vo
vlastníctve obce, prípadne o jej odkúpenie;
- odpredaj pozemku parc. C-KN č. 1499/1 v k .ú. Veľké Stankovce,
manželom Slávkovi Lahkému a Ingrid Lahkej Mikulášovej, bytom
Trenčianske Stankovce;
OZ ruší:
- uznesenie č.71/2013, prijaté na zasadnutí OZ Obce Trenčianske
Stankovce dňa 10.12.2013.
4.3.2013
OZ schvaľuje:
- kontrolu plnenia uznesení prijatých na OZ dňa 04.02.2013;
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- predaj časti parcely č. 1781/104 vyschnutého vodného toku a
tiež časti parcely E-KN č. 1781/111, obe v k. ú. Veľké Stankovce,
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, o celkovej výmere 139 m2 manželom Eve Vachánkovej
rod. Kadlečíkovej a Pavlovi Vachánkovi, Trenčianske Stankovce
792, za cenu 3,50 €/m2.
- predaj časti parcely č. 1781/104 vyschnutého vodného toku, k. ú.
Veľké Stankovce, 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, o celkovej výmere 73 m2 manželom Vladimírovi
Grežďovi a Alene Grežďovej rodenej Chrenkovej, Trenčianske
Stankovce 791, za cenu 3,50 €/m2;
- a zverejňuje 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, zámer prenajať nebytové priestory v budove
Spoločenského domu I. podlažie a to : Malá sála, sklad, kancelária,
kuchynka, prísalie, veľká sála, javisko, WC, vstupná hala, o celkovej
výmere cca 920 m2, pre p. Petra Letku, bytom Trenčianske Stankovce
549 za cenu 12 € m2/rok, za vzájomne dohodnutých podmienok.
OZ berie na vedomie :
-Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
-Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku
a záväzkov obce k 31.12.2012 a Zápisnicu o neupotrebiteľnosti
majetku.
Podrobné informácie k jednotlivým bodom sa nachádzajú na web
stránke obce www.trencianskestankovce.sk.

ˇ
ˇ SEPAROVAT?
PRECO
„Chytil som motýľa – uhynul mi, odtrhol som kvietok – zvädol mi.
Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami,
ale iba srdcom. “
G.B. Shaw
V odpade, ktorý každoročne produkujeme sa nachádza veľké
množstvo rôznorodých druhov. V prípade, že sú uvedené odpady
vkladané do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad,
budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené
(skládkovaním, spaľovaním).
Väčšinu z uvedených odpadov však už dnes vieme
znova využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu
= materiálovo zhodnotiť = recyklovať. V procese recyklácie
vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.
Dôslednou separáciou sa zároveň zníži množstvo odpadu
zneškodneného skládkovaním alebo spaľovaným a tým aj dlhodobé
negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozenie zdravia ľudí.
Proces separácie v Obci Trenčianske Stankovce zabezpečuje samotná
obec prostredníctvom pracovníkov OPS. So separáciou začala Obec
Trenčianske Stankovce v roku 2002. Postupne boli podmienky pre
separáciu rozširované a doplnené o ďalšie komodity. Dnes obec
separuje: sklo, papier a lepenku, kovy, textil, elektronický odpad,
drobný elektronický odpad, nebezpečný odpad, bioodpad,
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), batérie a
monočlánky, žiarivky, objemový odpad.
Čím väčšie množstvo týchto druhotných surovín využijeme, tým
viac pomôžeme šetreniu prírodných zdrojov, ropy, nerastných surovín
a znížime množstvo odpadu, ktoré je potrebné zneškodniť na skládke
alebo v spaľovni. Tieto ciele dosiahneme len vďaka zodpovednému
prístupu a dôslednému triedeniu toho, čo vyhadzujeme. Úlohou obce
je vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky tak, aby pre Vás separácia
nebola príťažou, ale stala sa bežnou súčasťou Vášho každodenného
života. Len trpezlivým a dlhodobým pôsobením je možné dosiahnuť
dobré výsledky.
Nevyhadzujme suroviny na skládku SEPARUJME ICH !
Zuzanna Tanáčová
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Z O BE CNÝ CH AKCI Í
V našej obci sa neustále niečo deje. O niektorých aktivitách sme informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, o iných vedia iba
zainteresovaní občania. Preto aspoň stručná bilancia aktivít a z niektorých aj fotografie.
V závere roku sa konal tradičný stolnotenisový turnaj, viaceré organizácie bilancovali svoju činnosť na výročných členských
schôdzach. Vo fašiangovom období boli plesy (Hasičský ples, Zborový ples, Ples športovcov).
Na záver fašiangov bol 3. ročník obecnej zabíjačky a tradičné pochovávanie basy. V marci sa rozbehlo jarné kolo futbalových súťaží.
Pravidelne sa pri svojich aktivitách stretávajú členovia spoločenských organizácií v našej obci. Škoda, že nám o svojich aktivitách do
novín napíšu články iba niektorí. Na stránkach obecných novín by sme radi zverejnili informácie o všetkom zaujímavom, čo sa v obci
udialo, aby sa o tom dozvedeli aj tí občania, ktorí sa akcií nezúčastnili.
Nižšie sú uverejnené fotografie zo stolnotenisového turnaja, obecnej zabíjačky a fašiangovej zábavy.
Oľga Šmatláková

15. PLES ŠPORTOVCOV
Dňa 2.2.2013 sa v Spoločenskom dome uskutočnil tradičný, už
15. Ples športovcov. Ples organizoval OŠK Trenčianske Stankovce a
zúčastnili sa ho futbalisti súčasného kádra dospelých s priateľkami,
mnoho bývalých futbalistov, súčasných i bývalých funkcionárov klubu,
fanúšikovia, priaznivci a priatelia futbalu a športu. Keďže tento ples sa
konáva ku koncu fašiangového obdobia, každý sa snažil využiť jednu
z posledných možností dobre sa zabaviť a ťahákom bola aj bohatá tombola s veľmi hodnotnými cenami a tiež veľmi kvalitný kultúrny
program. O účastníkov plesu bolo postarané na patričnej úrovni po
všetkých stránkach. Večera pozostávala z dvoch chodov – hlavného jedla a polnočnej kapustnice. Bol dostatok alko a nealko nápojov, kvalitné vína, káva atď. Do tanca aj na počúvanie hrala hudobná
skupina Terminál. Nechýbal ani kultúrny program, v ktorom vystúpili
členovia Country tanečnej skupiny Maryland z Trenčína. Účastníkov
plesu dostali do varu stepové tance na motívy írskeho, amerického,
kanadského a klasického stepu v podaní tejto skupiny. Pre účastníkov
plesu bola opäť pripravená bohatá tombola a samozrejme nechýbalo
vyhlásenie a ocenenie futbalistu roka a ďalšie ceny. Futbalistom roka
sa stal Patrik Škvarka, najlepšími strelcami boli tento krát až dvaja
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hráči, ktorí strelili rovnaký počet gólov a to Michal Sedláček a Silvester
Puna, za talent roka bol vyhlásený Mário Trnavský. Už teraz sa tešíme na plesovú sezónu 2014 a na tradičný Ples športovcov a veríme,
že bude minimálne tak kvalitný a úspešný ako ten tohtoročný.
Štefan Šmatlák

Stankovský informátor ˇc. 1 - marec 2013

STANKOVSKÍ DÔCHODCOVIA
BILANCOVALI...
Dňa 17. februára 2013 sa konala hodnotiaca schôdza Jednoty
dôchodcov v Trenčianskych
Stankovciach. Predsedníčka
organizácie predniesla Správu o činnosti JDS za rok 2012, v ktorej
sa hovorí:
Činnosť našej organizácie bola rozsiahla a verte, je to dobrý
pocit, keď vytvoríte niečo, čo sa páči nielen nám, ale i mnohým z
Vás. Sme dôchodcovia, máme viacej skúseností, možno sme aktívni
vekom, menej berieme od života, viac rozdávame, lebo najväčším
bohatstvom života je ľudská vzájomnosť a láska.
Svoju činnosť sme začali už v januári, keď sa náš spevokol zišiel
na prvej skúške v roku, potom sa schádzal dvakrát do mesiaca pod
vedením Mgr. Ladislava Žišku, aby sme nacvičili rôzne piesne na
jednotlivé podujatia.
16. februára členovia nášho spevokolu pochovávali basu v
Dome armády v Trenčíne za prítomnosti vybraných dôchodcov z
celého okresu. Oblečení v maškarných kostýmoch sme spievali
rôzne piesne a častušky, v ktorých sme poukázali na nešváry v
Trenčíne, za čo sme boli mnohokrát odmenení veľkým potleskom.
18. februára sme spolu s obecným úradom usporiadali fašiangové
posedenie v Spoločenskom dome spojené s pochovávaním basy.
Účasť na tomto posedení bola veľmi dobrá, nálada výborná. Na
tomto posedení vystúpil i súbor Rozvadžan so svojim fašiangovým
pásmom.
V mesiaci apríli sme zorganizovali brigádu na vyčistenie
cintorínov v obci, pri kríži v Sedličnej a odpracovali sme 91 hodín
poctivej práce. Veľmi nás mrzí, že mnohí ľudia sa nesprávajú s
úctou k miestu posledného odpočinku našich blízkych. Svedčí o
tom množstvo všelijakého odpadu pohodeného či už za pomníkmi v
priestoroch cintorína, ale i pod tujami okolo cintorína a i pod tujami pri
hlavnom vchode na cintorín. Aké množstvo odpadu sme nazberali,
by vedeli povedať pracovníci Obecného podniku služieb v obci,
vďaka ktorým sme mohli kontajnery, (sú umiestnené pri každom
východe z cintorínov a každý návštevník cintorína tam môže odpad
pri odchode vyhodiť) naplniť i viackrát, pretože boli ochotní ich i viac
razy vyprázdniť. Podobne to bolo i pri kríži pri Feroplechu v Sedličnej.
Mali by sme mať úctu i k tomuto miestu, prečítať si nápis na tomto kríži
a nevyhadzovať tam orezané konáre zo stromov, vrecia s odpadom
a ani neparkovať autá v tomto priestore a neznehodnocovať i ten
kúsok zelenej plochy pred týmto krížom. Taktiež sme vyčistili a
natreli palisády okolo kríža na hlavnom cintoríne.
V máji náš spevokol vystúpil pri stavaní mája.
V júni a októbri sme zorganizovali zber opotrebovaného šatstva
pre charitu „Dobrý anjel“.
V júni sme sa aktívne zúčastnili osláv 40. výročia zlúčenia
našich obcí a 800. výročia založenia obce Rozvadze. Varili sme
kotol gulášu a maše dievčence napiekli mnoho dobrých koláčov,
ktorými sme ponúkali našich občanov a našich rodákov. Na tomto
podujatí vystúpil i náš spevokol na ekumenickej pobožnosti a tiež

ROZVADŽAN A JEHO AKTIVITY
Poohliadnime sa za aktívnou činnosťou folklórneho súboru
Rozvadžan, ktorý v predchádzajúcom období predviedol niekoľko
verejných vystúpení, a to nielen v našej obci, ale i v jej okolí.
Vystúpili sme počas osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky
o časti obce Rozvadze a 40. výročia vzniku Obce Trenčianske
Stankovce, na folklórnom festivale seniorov v Krivosúd Bodovke,
v domovoch dôchodcov v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne,
ale i v Malej Hradnej a vo Veľkých Bierovciach. Krása krojov, naše
ľudové piesne, zvyky a nadšenie členov súboru sa veľmi rýchlo
preniesli do prítomného obecenstva, ktoré ocenilo výkony súboru
potleskom a ováciami.
Ďalšou aktivitou súboru bola príprava a otvorenie
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pred kultúrnym programom
V auguste sme uskutočnili spoločné posedenie na Jarovaroch,
uvarili sme tam chutný guláš, dobre sme sa bavili pri speve a
harmonike.
29. augusta mal náš spevokol tradičné vystúpenie na kúpalisku
v Podhájskej. Vystúpenie bolo zamerané na výročie SNP a bolo pod
taktovkou vedúceho súboru Mgr. Žišku, ktorý celé vystúpenie doplnil
hovoreným slovom o SNP, báseň zarecitovala p. Porubanová. Mali
sme veľký úspech a spievanie pokračovalo i v bazéne za účasti
mnohých návštevníkov kúpaliska.
Od 2. do 8. septembra bolo 22 členov na dovolenke v hoteli
SNP Jasná v Nízkych Tatrách. Podnikali sme túry na Chopok, k
pamätníku na Ostredku, na Vrbické pleso a okolité terény. Večer bol
spev a hra na harmonike.
Som veľmi rada, že sa môžem pochváliť, že naši siedmi seniori
sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania seniorov “Akadémie
tretieho veku“ a jedna členka navštevuje Univerzitu tretieho veku pri
Trenčianskej univerzite AD v Trenčíne.
Pani Danka Hrušovská, Mgr. Žiško a p. Porubanová sa zúčastnili
akcie „Poézia, próza a spevy jesene v Trenčíne a p. Porubanová
sa zúčastnila celoslovenskej súťaže prednesu poézie „ Koyšove
Ladce“.
V októbri sme mali spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca
„ Október – mesiac úcty k starším“. S kvietkom sme blahoželali
našim jubilantom – 70, 75, 80, 85 ročným. Diplomy, vecný darček
a poďakovanie za dlhoročnú prácu s dôchodcami pri príležitosti
životného jubilea dostali i zakladajúce členky JDS p. Tanáčová a p.
Vančová.
1. novembra spevokol vystúpil v dome smútku na sviatok
pamiatky zosnulých a svojimi piesňami prispel k dôstojnej atmosfére
tohto podujatia. Spevokol vystupuje i na pohreboch našich členov,
pokiaľ o to pozostalí požiadajú.
V decembri mal spevokol vystúpenie na vianočnom koncerte v
spoločenskom dome a taktiež sme sa zúčastnili hodnotiacej schôdze
Matice Slovenskej v obci, pretože všetci členovia spevokolu sú i
členmi Matice Slovenskej.
Okrem hore uvedenej činnosti si veľmi vážim i tie malé a náhodné
stretnutia či už s našimi členmi, ale i s ostatnými ľuďmi v našej obci,
stačí úprimný pozdrav, stisk ruky a pár milých slov, ktoré zohrejú a
potešia.
Takáto bola zhruba činnosť našej organizácie v minulom roku.
Chcela by som sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na jej činnosti, zabezpečovali hore uvedené akcie, zúčastnili sa
brigády z celého srdca poďakovať za vynaložené úsilie. Ďakujem
Mgr. Žiškovi za obetavú prácu pri nácviku spevokolu. Chcem sa
tiež poďakovať obecnému úradu za priazeň a pomoc, ktorú nám v
priebehu roka poskytuje.
Prajem všetkým nám veľa zdravia, šťastia, hodne lásky a
porozumenia nielen v rodinách, ale i medzi nami, hojnosť Božích
milostí, aby sme roky, ktoré máme pred sebou prežili v zdraví a
spokojnosti nás všetkých.
Oľga Bučková, predsedníčka Jednoty dôchodcov

„Gazdovského dvora u Tomíkov“, v ktorom viac ako 700 záujemcov
malo možnosť vidieť tie najstaršie zariadenie obytných miestností
– izby, kuchyne a komory – starodávne nábytky, odevy, výšivky,
rôzne kuchynské potreby, gazdovské stroje a pomôcky. Táto
činnosť zjednotila všetkých občanov v časti obce Rozvadze, čo
sa prejavilo v ochote pomôcť pri zariaďovaní dvora a hlavne pri
následných stretnutiach. Pri dobrom pohostení, vtipoch, speve a
tanci sa občania bavili až do neskorých večerných hodín. Súbor
chce aj naďalej v tejto aktivite pokračovať, a preto v mesiaci máj
chce Gazdovský dvor znova otvoriť.
Folklórny súbor patrične oslávil a spestril aj vianočné sviatky.
Svojimi vinšmi a koledami potešil nielen našich občanov na
Vianočnom koncerte v obci, ale i obyvateľov domovov dôchodcov
v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Vianočné vinše a koledy
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prijali s veľkým nadšením, láskou, radosťou a vďakou. Vianočný
čas rozoznel aj srdce nášho rozvadského zvona, pri ktorom sa
členovia súboru stretli a svojimi koledami prispeli k čaru Štedrého
večera. Rovnako zaspievali počas sviatkov aj v rímsko-katolíckom
kostole.
Členovia súboru nezabúdajú ani na svojho rodáka, pustovníka
Ferka Rozvadského. Na jeho počesť každý rok usporadúvajú
turistický výlet na Inovec k jeho pomníku.
V novom roku 2013 súbor vyslovil želanie, aby ho sprevádzalo
zdravie, pokoj, láska a hlavne pracovné úspechy, čo sa mu darí
aj plniť. Začiatkom februára vystupoval počas obecnej zabíjačky i
na fašiangovom posedení v Spoločenskom dome pri pochovávaní

basy. Na základe požiadavky rodiny Sedláčkových vystupoval
aj na ich rodinnom stretnutí. Fašiangové obdobie súbor ukončil
vystúpením v domove dôchodcov v Trenčíne.
A čo si zaželať do budúcna? Nepoľaviť a rozšíriť svoj repertoár
o ďalšie nové pásma, ktoré budú zamerané na činnosti staršieho
obdobia v našej dedine, odohrávajúce sa počas celého roka.
40-členný súbor Rozvadžan sa na to teší a zároveň pripomína,
že by do svojho kruhu prijal i ďalších nových záujemcov, najmä
mladých spevákov a tanečníkov. Prihlásiť sa môžu u predsedu
Občianskeho združenia Ing. Vendelína Sedláčka.
Tešíme sa na Vás.
H.B.

ˇ
ˇ NOVÉHO V SKOLE
ˇ
CO
- POLROK V CÍSLACH
A AKTIVITÁCH
PROSPECH: Prospeli s vyznamenaním - 196, prospeli veľmi
dobre - 64, prospeli - 84. Neprospeli z jedného predmetu - 4, z
2 predmetov - 3, z 3 a viac predmetov - 1. Spolu neprospeli - 8.
Neklasifikovaní - 2.
SPRÁVANIE: Výchovné opatrenia: pochvala riaditeľom - 0,
pochvala triednym učiteľom - 24, pokarhanie riaditeľom - 11,
pokarhanie triednym učiteľom - 10, napomienka triednym učiteľom
- 59,
Znížené známky zo správania: 2. stupeň - 2, 3. stupeň - 0
DOCHÁDZKA: počet tried - 18, počet žiakov - 354, chlapcov 183, dievčat - 171. Vymeškané hodiny: ospravedlnené 8463,
neospravedlnené 7
AKTIVITY
OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA – školské kolo
kategória 1A:
1. miesto: Martin Žiška, 6.A – 35 bodov, 2. miesto: Nina Kašová, 7.A
– 32 bodov, 3. miesto: Vanesa Panáková, 7.B – 31 bodov
kategória 1B:
1. miesto: Dominika Kašová, 9.B – 31,5 boda – v obvodovom kole
v Trenčíne získala 10.miesto, 2. miesto: Jakub Hromník, 8.A – 29
bodov, 3. miesto: Jakub Hájek, 8.A – 25,5 boda
OLYMPIÁDA NEMECKÉHO JAZYKA – školské kolo
1. miesto: Dominika Kašová, 9.B, 2. miesto: Erika Marcinechová,
9.A, 3. miesto: Kristína Beňková, 9.A
OLYMPIÁDA RUSKÉHO JAZYKA - školské kolo
1. miesto Benedikt Šišovský - 9.A, 2. miesto Pavol Balaj - 9.A,
3. miesto Marek Vlk - 9.B
EXPERT: 19 žiakov 6. - 9. ročníka sa zapojilo do 6. ročníka tejto
celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorá opäť preverila vedomosti
našich žiakov. Tí si mohli vybrať z týchto tém: Svetobežník, Tajomstvá
prírody, Spoločnosť kedysi a dnes a Do you speak English. O tom,
ako uspeli, sa dozvedeli v januári. Najlepšie výsledky dosiahol Jakub
Hájek z VIII.A, ktorý v téme Spoločnosť kedysi a dnes sa umiestnil
na výbornom 50. mieste zo 415 súťažiacich a v téme Svetobežník
skončil na 82. mieste z 903 súťažiacich. Celkovo sa umiestnil vo
svojej kategórii na veľmi peknom 76. mieste a získal tak oprávnenie
používať čestný titul TOP EXPERT.
VŠETKOVEDKO: Celoslovenská súťaž - najlepšie umiestnenie v
rámci Slovenska dosiahli: Róbert Bouchner z 5.A – vynikajúce 19.
miesto, Timotej Ďurčo z 3.A získal 35. miesto, Denis Pazdera z 3.B
obsadil 37. miesto
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: V obvodovom kole bol úspešný
Bouchner Róbert, ktorý sa umiestnil na 12.- 13.mieste
PYTAGORIÁDA: najúspešnejší žiaci pozvaní na obvodové kolo
do Trenčína: 3. roč.: Ďurčo, Timotej , Pazdera, Denis Rozvadská,
Natália, 4. roč.: Fábry, Martin, 5. roč. - Šišovská Sofia, Marcinát
Jakub, Kubáň Simon, 6. roč. - Grežďo Marko, Rožníková Adriana, 8.
roč.- Fabián Jakub
TESTOVANIE – KOMPARO
Trieda Predmet
Úspešnosť školy Úspešnosť v SR
VIII. A,B SJL
55,7 %
51,0%
MAT
50,5%
44,4%
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Spoločenskovedný blok
44,4%
43,5%
Prírodovedný blok
62,3%
50,4%
Všeobecné predpoklady
55,9%
55,3%
IX.A
SJL
55,6%
54,8%
MAT
59,5%
50,5%
IX.B
SJL
54,8%
54,8%
MAT
58,5%
50,5%
TRENČIANSKE HODINY - výsledky školského kola: 1. miestoSedláčková, Gabriela, 2.B – obsadila pekné 2.miesto v obvodovom
kole, 2. miesto - Hrušovská Natália, 2.B, Sivová, Nina, 2.A, 3. miestoKlinčúchová Paulína 2.B, Sládková Aneta 2.B
S ďalšími aktivitami sa môžete oboznámiť na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk.
ĎAKUJEME
P. starostke Ing. Eve Beňovičovej, ktorá vybavila pre školu
mimorozpočtové finančné prostriedky a z týchto sme mohli vymeniť
všetky okna a vstupné dvere i na školskom klube. Z rozpočtu
školy sme zrealizovali celkovú rekonštrukciu šatní pre 1.stupeň a
dievčenských hygienických zariadení na I. poschodí.
Ďakujeme spoločnosti MP - plast s.r.o., a spoločnosti STACON
s.r.o., ktoré nám vyšli v ústrety a uskutočnila práce.
Ďakujem pani upratovačkám, ktoré upratali a vyčistili všetky
priestory.

Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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LYŽOVACKA
V KRAHULIACH

združenie, za čo chceme jeho členom tlmočiť úprimné poďakovanie.
Mgr. Zuzana Pálešová, učiteľka telesnej výchovy

Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ v roku 2013 sa konal 18. – 22. februára na tom istom mieste ako vlani – KRAHULE pri Kremnici, kde sa
nachádza geografický stred Európy.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola snehová nádielka
omnoho bohatšia, a tak sme našli lyžiarske cestičky aj tam, kde vlastne vôbec neboli. Príroda nám stihla za tento krátky čas ukázať mnoho
podôb počasia – sálavé slnko, sneženie, poľadovicu i hustú hmlu.
Tento rok absolvovalo lyžiarsky výcvik 24 žiakov 7. ročníka a
spoločnosť nám robili rovesníci zo susednej Základnej školy v Trenčianskej Turnej. Spoločný pobyt a výcvikové činnosti boli príležitosťou
na nadviazanie nových priateľstiev. Po 4 dňoch úsilia o zvládnutie
základných lyžiarskych techník sme si zorganizovali krátke nenáročné preteky. Domov sme sa vrátili vyškolení, unavení, opálení, ale
hlavne spokojní a zdraví. Cestu autobusom nám hradilo rodičovské

FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame
fašiangy. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Fašiangy
sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Hlavne posledné dni sú
vyplnené zábavami.
Inak to nebolo ani v našej materskej škole. Deti sa počas fašiangov
učili
rôzne
žartovné
piesne
a
ľ u d o v é
rečňovanky,
ktoré
sú
typické pre
tento
čas.
Nemohol
chýbať
ani
karneval.
Balónikmi a
farebnými
stuhami
si

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Zápis do 1. ročníka Základnej školy J. Lipského s materskou
školou Trenčianske Stankovce sa uskutočnil v dňoch 4. a 5. februára 2013. Zapísali sme 36 detí, dvaja zákonní zástupcovia sa rozhodli
pre odklad školskej dochádzky. Spolu s dieťaťom však musia navštíviť centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré žiadosť potvrdí, alebo odporučí nástup do 1. triedy.
Všetci budúci prváčikovia preukázali potrebné vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí. V matematickej časti počítali do 6, určovali
priestorové vzťahy, porovnávali prvky dvoch skupín, pomenúvali geometrické tvary. V prírodovednej oblasti rozprávali o ročných
obdobiach, domácich a lesných zvieratách. Výtvarné zručnosti prezentovali pri kreslení postavy a jednoduchých tvarov, pričom si p.
učiteľky všímali správne držanie ceruzky a techniku vyfarbovania.
Pri recitácii básničky, alebo počas spevu, boli u mnohých predškolákov pozorované rôzne logopedické problémy – či už to bola výslovnosť hlások r, l alebo sykaviek. Preto by som chcela apelovať na
rodičov, aby sa nespoliehali na to, že sa reč sama upraví. Deti s
rečovými poruchami potrebujú správne a pravidelné cvičenia pod
dohľadom špecialistu – logopéda. Je potrebné ho navštíviť čo naj-

K VÝRUBOM DREVÍN
V snahe predísť porušeniu zákona Vás informujeme o postupe
pri výrube drevín. Súhlas na výrub dreviny (stromy, kry) vydáva obec
formou rozhodnutia.
Konanie na výrub dreviny začína na základe písomnej žiadosti o
vydanie súhlasu na výrub dreviny. Žiadosť sa podáva na predpísanom
tlačive (je zavesené na web stránke obce, alebo si ju môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade). Ku žiadosti je potrebné priložiť kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad určujúci identifikáciu dreviny. Ďalej
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spolu s učiteľkami vyzdobili triedy. Stalo sa už tradíciou, že si deti
samé urobili sladké dobroty – piškóty lepené s džemom. V spolupráci
s rodičmi si pripravili alebo kúpili rôzne masky. V triedach sa zrazu
objavili krásne princezné, víly, mocní bojovníci, strašidlá, zvieratká
rôzneho druhu, aj niekoľko čarodejníc. Zatúlala sa tam aj červená
čiapočka, kovboji, zruční opravári a hasič. Spoločne sa zahrali a
zatancovali si. Na záver tohto veselého dňa v škôlke im tety kuchárky
pripravili na obed tradičné fašiangové jedlo – šišky.
Deti sa dozvedeli, že veselé fašiangové obdobie sa končí pochovaním
basy večer pred Popolcovou stredou.
Počas fašiangov, na začiatku februára, sa naši predškoláci
zúčastnili zápisu na povinnú školskú dochádzku. Bolo zapísaných 29
detí z našej materskej školy. Naši budúci prváčikovia sa už určite tešia
na školu, na prvé písmenká, na to že si prečítajú svoju prvú knižku
a objavia čaro čísel. Avšak na to si budú musieť ešte počkať spolu
s ostatnými mladšími škôlkarmi, s ktorými spoločne privítame jar a
Veľkú noc.
Aj keď sú už fašiangy a zábava s nimi súvisiaca za nami, deti
i naďalej majú v škôlke možnosť zoznámiť sa ľudovými zvykmi a
tradíciami.

skôr. Vyhnete sa tak prípadným ťažkostiam v čítaní i písaní.
Myslím, že väčšina detí si zápis „užila“. Žiaden plač, ustráchanosť, či mlčanie. Školu predsa všetci dôverne poznajú, v mesiaci
január si zacvičili v telocvični, vyskúšali si sedenie i prácu v školskej
lavici, či na počítači. A nezabúdame ani na predškolákov z V. Bieroviec – tých pozývame v marci na jarné tvorivé dielne.
A na všetkých sa tešíme v septembri.
LĎ

Všetci to poznáme, po depresívnej zime
prichádza krásne obdobie,
kedy začína všade naokolo rašiť „nový život“.
A práve toto obdobie je časom upratovania
v domoch, záhradkách, bytoch... .
Ako každý rok, tak aj tento rok,
vyhlasuje Obec Trenčianske Stankovce, v termíne:
11. - 19.4.2013 DNI JARNÉHO UPRATOVANIA
Veríme, že svojou aktivitou prispejete ku zlepšeniu
životného prostredia a skrášleniu našej obce.
Pozametaný posypový materiál zo štátnej cesty
a miestnych komunikácii, bude priebežne odvážaný.
musí obsahovať špecifikáciu dreviny, najmä jej druh, počet, zdravotný
stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou.
Žiadosť o výrub dreviny sa podáva vtedy, keď obvod kmeňa dreviny
meranej vo výške 130 cm nad zemou nepresiahne 40 cm, krovité
porasty s výmerou do 10 m2.Výrub sa môže uskutočniť len čase mimo
vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. V prípade súhlasu na
výrub obec žiadateľovi určí náhradnú výsadbu. V prípade výrubu dreviny,
ktorá je na pozemku vlastnícky prináležiacom viacerým vlastníkom, je
potrebný súhlas všetkých vlastníkov (napr. bytového domu). Žiadosť
sa môže kladne vybaviť, ak drevina skutočne ohrozuje majetok a
životy ľudí, je prestárla, chorá.
Zuzanna Tanáčová

7.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.12.2012 do 15.03.2013
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Timea Majerčíková
č. 427
(prvé dieťa narodené v r. 2013)
Tomáš Makiš
č. 139
Peter Hajdú
č. 135
Teodor Hrušovský
č. 360
Sofia Janišová
č. 817
Andrea Mináriková
č. 353
Adam Dohňanský
č. 877
Ema Vrzalovská
č. 397
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Ing. Miloš Hošala, Ružomberok
a Soňa Siváková, Tr. Stankovce
Juraj Tománek, Trenčín
a Lucia Marcinátová, Tr. Stankovce
Pavol Mikuláš, Bánovce n/Bebravou
a Silvia Majtánová, Tr. Stankovce
Veľa šťastia, veľa lásky na spoločnej ceste
životom!
PRISŤAHOVALI SA
Juraj Mutňanský z Trenčína
Monika Csalavová z Bratislavy
Lenka Kulačíková z Trenčína
Nikoleta Kostanová z Dúbravy (LM)
Martin Kopáč z Trenčína
Bc. Andrea Kopáčová z Trenčína
Juraj Jánoš z Radošiny
Silvia Letková a deti Michaela a Nikola

JUBILANTI od 01.01.2013 do 31.03.2013
94 rokov
65 rokov
Alžbeta Križanová
Helena Porubská
Jana Malecová
90 rokov
Anna Miklášová
Mária Hrušovská
Marta Brlejová
Eva Bočáková
85 rokov
Ing. Ján Laurinčík
Jozef Medvedík
Ľubomír Husár
Mária Medvedíková
Jozef Balaj
Rudolf Opatovský
Monika Mojžišová
80 rokov
Daniela Biesiková
Oľga Cibulíková
60 rokov
Emil Berko
Veronika Liptáková
MUDr. Jana Lahká
75 rokov
Emil Ďuriš
Jozef Hudek
Eva
Vachánková
Alžbeta Chudá
Peter Tanáč
Jaroslav Kamas
Ján Rozvadský
Katarína Kulichová
Ján Obdržal
Anna Krivačková
Janka
Lorencová
Anna Ďurišová
Jozef Beňo
Zuzana Chrastinová
Štefan Michalec
70 rokov
Mgr. Jozef Herbuľák
Rudolf Vachánek
Beata Vašeková
Ivan Peter
Ing. Juraj Szikhart
JUBILEJNÉ SOBÁŠE
Strieborný sobáš – 25 rokov spoločného života
Miroslav a Zdenka Pecháčkových,
Tr. Stankovce 139
Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme!

ODSŤAHOVALI SA
Marek Vido a Mária Vidová + dcéra Lea
ŠTATISTIKA ZA ROK 2012
do Skalky n/V.
Počet obyvateľov k 31.12.2012
Lukáš Bulko do Nového Mesta n/V.
spolu ................ 3143
Karolína Obdržalová do Mn. Lehoty
z toho MUŽI ......1544, a ŽENY .... .1599
Ing. Branislav Rozvadský do Veľ. Bieroviec • narodilo sa: 38 detí (20 chlapcov + 18 dievčat)
• zomrelo: 25 občanov (15 mužov + 10 žien)
NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
• prisťahovalo sa: 69 občanov
Jozef Poruban
vo veku 79 rokov
(34 mužov + 35 žien)
Vendelín Krivačka
vo veku 77 rokov
•
odsťahovalo sa: 53 občanov
Josef Šopík
vo veku 59 rokov
(24 mužov + 29 žien)
Anna Hujová
vo veku 88 rokov
saldo:
+ 29 občanov
Mária Krajčovičová
vo veku 56 rokov
Pavel Dobiáš
vo veku 81 rokov
Svoj stav na „ženatý – vydatá“ zmenilo 27
Milan Petro
vo veku 60 rokov
našich spoluobčanov.
Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji!
Spracovala: D. Zemánková

KNIŽNICA INFORMUJE
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená
stávať sa hlupákom“ (Ján Amos Komenský)
K 31. decembru 2012 sme evidovali:
• 367 čitateľov, z toho 161 do 15 rokov
• 2 779 návštevníkov knižnice
• 9 427 knižničných jednotiek
• 8 764 výpožičiek pred dospelých i deti
• 30 knižničných jednotiek sme zapožičali z inej
knižnice
• 34 podujatí sa uskutočnilo v rámci činnosti
knižnice
Knižnica zapožičiava aj 5 titulov periodík
/Život, Slovenka, Zdravie, Kamarát, Zornička/.
KNIŽNICA PRIPRAVILA:

• 18. - 24. marca 2013 v Týždni slovenských
knižníc podujatia pre deti i širokú verejnosť so
zameraním na literárnu a knižnično-informatívnu výchovu, na výročie narodenia národnej
spisovateľky Kristy Bendovej – zážitkové čítanie z knihy Opice z našej police, detektívku a
dobrodružnú literatúru.
• 15. marec bol Dňom ľudovej rozprávky a
čítania Dobšinského rozprávok
• V popoludňajších hodinách sa knižnica
zamerala na tvorivú činnosť detí.
• KNIŽNÝ BAZÁR sa stretol s priaznivou
odozvou, pribudla predovšetkým beletria, záujem zo strany čitateľov je však aj o odbornú a
náučnú literatúru. Akcia trvá naďalej....
• K dispozícii pre registrovaných čitateľov v
knižnici máme internet.

PREČO ČÍTAŤ
Nedávno som si robila prieskum v knižnici, ktorý žáner ide akože na odbyt. Klasika, či
horúce novinky? Skladba dokúpených titulov sa veľmi nemení, podľa toho čo poskytne
knižný trh a v nemalej miere aj cenová prístupnosť. Napriek tomu si myslím, že máme
celkom slušný fond titulov a naša knižnica
ponúka príbehy súčasných slovenských
autorov, obľúbených severských spisovateľov, deti a mládež v regáloch nájdu nielen
povinnú literatúru. A nemôžem povedať, že
sa nečíta. Slovenské autorky, detektívky,
história i umenie kolujú medzi čitateľmi. I
keď knihe vo veľkej miere konkuruje internet a iná technika. Tá ale v žiadnom prípade
nenahradí to, čo ponúka kniha. Čítanie nám
pomáha rozvíjať slovnú zásobu a hlavne
komunikačné schopnosti. Na to by sme mali
myslieť hlavne pri našich deťoch a to od útleho veku. Ak zabúdame čítať, vo veľkej miere sa ochudobňujeme o pekné zážitky. Veď
kniha nám ponúka svet ako na dlani, často
plný napätia a niekedy aj lepší, ako je realita. Čítanie nám pomáha osvojovať si svet
okolo nás a pomáha nám tvoriť ten náš. A
zároveň získavame akúsi vnútornú slobodu,
prostredníctvom knihy chápeme, že to, čo sa
deje, je výsledkom našich myšlienok.
Takže, či prídete do knižnice v čase horúčavy,
alebo nepriaznivého počasia, v našej knižnici vždy na Vás čakajú knihy plné múdrosti,
dobrodružstva i lásky, ale aj dobra a násilia.
Ak Vás milí čitatelia môj príspevok aspoň
trochu motivoval, vopred sa teším na Vašu
návštevu.
V knižnom fonde pribudli:
Pre dospelých: J. PRONSKÁ - Prekliata láska, A. BOLDIŠOVÁ – Okno do duše,
D. DÁN - Uzol, A. MACHÁČOVÁ - Dobré dni
sa začínajú v noci, McKINLEY - Mať krídla
a letieť, T. Van der HOLLAND – Shalom,
I.FURLEJOVÁ – Až keď bude mama triezva,
K. SLAUGHTER - Podlost, CH.KYLE - Americký ostreľovač, J.NESBO - Pancierové srdce
Pre mládež: E. RÚČKOVÁ- Žuvačkový
kráľ, J.SOMPER-Vampiráti č.6, G.BASS Zošidlo
Iné: A.FORDOVÁ – Tajomstvo spriaznených duší, G.KNAPP - Tajomstvá tretej ríše
A ešte jedna skúsenosť. Čoraz častejšie
vidieť v rukách ľudí elektronické čítačky. Je
to úžasná pomôcku na cestovanie. Vlastná
skúsenosť.... Ale tlačenú klasiku si myslím,
nevytlačia. Aspoň zatiaľ, nápor zrejme ešte
len príde. Nech je ako chce, nezáleží na
tom v akej forme človek číta, podstatné je, že
číta. Aj preto dávam do pozornosti čitateľom
ponuku kníh v našom knižnom bazáre, ktoré si môžete zobrať domov, prečítať a vrátiť,
alebo aj nevrátiť.
S úctou ku knihe a k čitateľom

Vaša Ľubica Mikulášová
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