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Tohtoročné obecné dní našej
obce sa konali v dňoch 5.a 6.
9. 2014. V piatok bolo v areáli
Oddychového centra popoludnie
venované deťom – AHOJ LETO.
Konali sa súťaže pre deti,
futbalová jedenástka, maľovanie
na tvár a vozenie na koníkovi.
V sobotu sa v areáli
Oddychového centra na malom
ihrisku od 8,00 hod. hral
volejbalový turnaj a v areáli ZŠ na
antukovom dvorci tenisový turnaj.
V areáli obecného úradu sa od 9,00 hod. začali variť súťažné guláše a v čase od 12,00 – 15,00 hod. sa predstavili Miško Červeňan hrou
na heligónke, malí i veľkí karatisti ukážkami zostáv karate a Ľuboš Šišovský s kapelou. Sprievodnými podujatiami boli konský povoz pre
deti, maľovanie na tvár, ukážky práce pilčíka, predaj cukrovej vaty, remeselníckych výrobkov a predaj gulášu. O 1500 hod. boli slávnostne
vyhodnotené súťaže. Ceny súťažiacim odovzdávali Ing. Magda Košútová, poslankyňa NR SR a Ing. Eva Beňovičová, starostka
obce. Výsledky súťaží spolu
s receptami nájdete vo vnútri
novín.
Hlavný kultúrny program sa
začal o 16,00 hod. vo veľkej sále
Spoločenského domu. V publiku
boli okrem domácich obyvateľov,
zástupcov organizácií a vedenia
obce aj vzácni hostia Ing. Magda
Košútová, poslankyňa NR SR a
Ing. Jaroslav Baška, poslanec
NR SR a predseda TSK (stihol k
nám prísť vzhľadom na naplnený
sobotný pracovný program až pred záverom vystúpenia Rozvadžanu). Program otvorila piesňou Slovensko moje Daniela Hrušovská.
Po nej sa všetkým prítomným prihovorila Ing. Eva Beňovičová, starostka obce. Nasledoval cca 28 minútový hodnotný dokumentárny
ﬁlm o histórii, súčasnosti a rôznych aktivitách v Obci Trenčianske Stankovce. Po ňom bola krátka ukážka z divadelnej hry Kubo. Potom
už pódium na hodinu ovládol Rozvadžan. Jeho program pozostával z 5 pásiem – Fašiangy, Ďuro, Regrútske piesne, Máj, Dožinky.
Jednotlivé bloky programu boli prepojené krásnym sprievodným slovom a spevom v podaní Jarky Kohútovej. V závere pásma Dožinky
nebolo len poďakovanie za bohatú úrodu gazdovi z Rozvadžanu, ale aj „gazdom“ z našej obce – starostke obce a predsedovi PD. Tí
si na pódiu prevzali krásne dožinkové vence, ktoré s láskou uplietla pani Helena Bočáková. Jeden bude umiestnený v priestoroch PD.
Po poďakovaní za tohtoročnú bohatú úrodu obilia Rozvadžan na pódiu v tanci vykrútil aj starostku obce, predsedu TSK a predsedu PD.
Po programe o 19,00 hod. sa začala tanečná zábava s KB Bandom.
Všetky podujatia sa konali
v krásnom slnečnom počasí,
ktoré na ne prilákalo množstvo
divákov. Veríme, že si každý
z nich na obecných dňoch
našiel niečo pre seba. Ďakujem
všetkým súťažiacim, účinkujúcim
i organizátorom za krásne
podujatie a už teraz sa tešíme
na budúcoročné jubilejné obecné
dni.
Oľga Šmatláková

Z ROKOVANÍ OZ
Z rokovania OZ dňa 14.8.2014
OZ schválilo:
– Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 16.6.2014.
- Všeobecno-záväzné nariadenie číslo 1/2014 , O podmienkach
poskytovania sociálnych služieb...
- Členstvo obce Trenčianske Stankovce v občianskom združení
Miestna akčná skupina Inovec a súhlasí so zaradením obce
Trenčianske Stankovce do územnej pôsobnosti Miestnej akčnej
skupiny Inovec.
- Zámenu obecného majetku ako prípad osobitného zreteľa.,
spolu 323 m2 - v k.ú. Sedličná, s pozemkami vo vlastníctve ﬁ
MONOLIT Slovakia, s.r.o Trenčín. Zámena sa uskutoční bez
ﬁnančného vyrovnania, výmera za výmeru.
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii
obecného zastupiteľstva.
- Predaj DVD o Obci Trenčianske Stankovce za cenu 5 €/ks.

OZ určilo:
- na celé volebné obdobie 2014-2018, počet poslancov 9, v
jednom volebnom obvode.
- výkon funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2014-2018 v
rozsahu celého pracovného úväzku, t.j. 37,5 hod. týždenne.
OZ berie na vedomie:
- Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2014.
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – zmeny rozpočtu v kompetencii
starostky obce
a v dotáciách.
- Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu o tom, že
starostka obce Ing. Eva Beňovičová podala Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2013 v
stanovenom termíne,
Kompletné informácie
trencianskestankovce.sk
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v obci Trenčianske Stankovce 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Trenčianskych Stankovciach
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Ľubica Ďurišová, Mgr., 49 r., prednostka OcÚ, Trenčianske
Stankovce 865, nezávislá kandidátka
2. Jozef Kadák, Ing., 58 r., technik, Trenčianske Stankovce 572,
nezávislý kandidát
3. Martin Markech, JUDr., 33 r., štátny radca, Trenčianske
Stankovce 180, nezávislý kandidát
4. Peter Palko, Ing., 62 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce

910, KSS
5. Oľga Šmatláková, PaedDr., 52 r., učiteľka, Trenčianske
Stankovce 14, SMER-SD
6. Jarmila Vlasáková, Ing., 56 r., technička, Trenčianske
Stankovce 781, nezávislá kandidátka
V Trenčianskych Stankovciach
Dátum: 24. september 2014
predseda volebnej komisie
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy
politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o
tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Stankovciach 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Trenčianskych Stankovciach
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Eva Beňovičová, Ing., 60 r., starostka obce, Trenčianske
Stankovce 168, SMER-SD
2. Jana Berková, Mgr., 42 r., poisťovací poradca, Trenčianske
Stankovce 807, SMER-SD
3. Jaroslav Beták, Ing., 51 r., SZČO, Trenčianske Stankovce
749, SMER-SD
4. Eva Bočáková, 53 r., poštová doručovateľka, Trenčianske
Stankovce 136, KSS
5. Juraj Boldiš, 47 r., manažér, Trenčianske Stankovce 748,
SMER-SD
6. Andrea Dohňanská, Bc., 22 r., študentka, Trenčianske
Stankovce 832, KDH
7. Miroslav Ďurža, 45 r., živnostník, Trenčianske Stankovce 108,
SDKÚ-DS
8. Alena Hlávková, 50 r., informátor, Trenčianske Stankovce 794,
SMER-SD
9. Gabriela Klinčúchová, 38 r., predavačka, Trenčianske
Stankovce 125, nezávislá kandidátka
10. Jaroslav Križan, Bc., 42 r., SZČO, Trenčianske Stankovce
721, SMER-SD
11. Mária Kubasáková, 50 r., predavačka, Trenčianske Stankovce
798, KSS
12. Martin Kudla, Ing., PhD., 42 r., auditor, Trenčianske
Stankovce 171, SMER-SD
13. Miroslav Ľahký, 62 r., technik, Trenčianske Stankovce 231,
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nezávislý kandidát
14. Martina Minaroviechová, 37 r., predavačka, Trenčianske
Stankovce 548, KSS
15. Jozef Mojžiš, Ing., 57 r., SZČO, Trenčianske Stankovce 390,
nezávislý kandidát
16. Mária Obdržalová, Mgr., 57 r., učiteľka, Trenčianske
Stankovce 85, KSS
17. Dušan Pevný, 52 r., stavebný technik, Trenčianske Stankovce
501, nezávislý kandidát
18. Martin Poruban, Ing., 28 r., team leader, Trenčianske
Stankovce 48, nezávislý kandidát
19. Simona Račková, Mgr., 26 r., právny poradca poslancov NR
SR, Tr. Stankovce 710, nezávislá kandidátka
20. Ľuba Svatíková, 46 r., SZČO, Trenčianske Stankovce 880,
KSS
21. Štefan Šmatlák, Ing., 55 r., technik, Trenčianske Stankovce
14, nezávislý kandidát
22. Oľga Šmatláková, PaedDr., 52 r., učiteľka, Trenčianske
Stankovce 14, SMER-SD
23. Patrik Tomík, 44 r., živnostník, Trenčianske Stankovce 664,
nezávislý kandidát
24. Marián Zaťko, Ing., 34 r., vedúci oddelenia, Trenčianske
Stankovce 328, KDH
V Trenčianskych Stankovciach
Dátum: 24. september 2014
predseda volebnej komisie
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo
názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo
údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý
kandidát“.
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LETNÉ AKTIVITY FOLKLÓRNEHO SÚBORU ROZVADŽAN
Náš folklórny súbor Rozvadžan má za sebou úspešné leto.
Okrem pravidelných skúšok a nácvikov absolvoval veľa vystúpení
– v Mníchovej Lehote, Uherskom Hradišti, Starom Hrozenkove,
Bošáci, Selci, Adamovských Kochanovciach i doma na obecných
dňoch. Predstavoval sa v nich pásmami zo svojho programu Rok
na dedine. Podrobnosti o jednotlivých vystúpeniach nájdete na
www.rozvadzan.sk v časti Vystúpenia.
Folkloristi pri každom svojom vystúpení rozdávali dobrú náladu
a úspešne reprezentovali našu obec, za čo im patrí poďakovanie.
V súčasnom období sa Rozvadžan venuje nácviku kolied na
Vianočný koncert a zároveň začína prípravu nového programu
pre budúci rok. Zároveň organizuje nábor nových členov do
speváckej aj tanečnej zložky. Veľmi radi privítajú medzi sebou
záujemcov všetkých vekových kategórií, ktorí majú záujem naučiť
sa niečo nové a prežiť príjemné chvíle počas nácvikov i vystúpení.
Naučia Vás tancovať šimi polku, čardáš, lašung, sellácku a iné
tance z oblasti Trenčína. Prihlásiť sa môžete osobne na tanečných
tréningoch v telocvični ZŠ každý piatok od 1900 do 2000 hod.
a každú nedeľu od 1900 do 2000 hod. v Spoločenskom dome
na javiskových skúškach alebo na tel. 0905 604 975. Svojim
záujmom im môžete pomôcť zachovať tradície našich predkov a

ďalej šíriť dobré meno stankovského folklóru, ktorý sa už dostal
do povedomia širokého okolia. Odborné vedenie tanečných
tréningov a skúšok budú zabezpečovať známi folkloristi Ing. Jozef
Lehocký, Jarka Kohútová a tanečník z FS Družba Juraj Svatík z
Trenčianskych Stankoviec.
O. Š.
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Dve vekové skupiny, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť sú deti
a starší ľudia. Sú to skupiny, s ktorými by sme mali zaobchádzať
s mimoriadnou láskou a nehou. Starší ľudia si však navyše zaslúžia
aj veľkú vďaku a úctu. Nie vždy a nie všetkým sa jej však dostáva
dosť. A preto potom mnohí pociťujú bolesť a samotu.
Žijeme vo svete, ktorému všetci hovoríme uponáhľaný a často
počujeme vetu: „Som zaneprázdnený, nemám čas“. A tak sa stáva,
že zabúdame na svojich najbližších a nemyslíme na to, že sa môžu
cítiť opustení a nepotrební. Možno si to uvedomíme až príliš neskoro,
a možno až vtedy, keď to zažijeme na vlastnej koži. Často sú nám
hmotné a nepotrebné veci prednejšie ako človek. Máme čas robiť
množstvo vecí, ale na to, aby sme prehodili slovo s človekom, ktorý
práve možno túži iba po tom jedinom, čas nemáme.
Zamyslime sa nad významom týchto slov a snažme sa byť viac
tolerantní a ohľaduplní voči druhým. Myslime na svojich rodičov a
starých rodičov, ale aj susedov a známych, ktorým niekedy stačí tak
málo – len milé slovo, pohľad a prejavenie aspoň malého záujmu
o nich. Mnohí z nich možno čakajú práve na to, že otvoríme u nich
dvere, ktoré sú zavreté celé dni.
Nároky mladých na život sú veľké. Každý chce mať pekný byt,
či dom, dobré auto, parádne šaty a k životnému štýlu mnohých patrí
chodenie na dovolenky. Naši rodičia rešpektujú naše potreby a všemožne nám v tom pomáhajú. Ale čo my? Tiež vieme čo potrebujú
oni? Pritom ich nároky sú v porovnaní s našimi úplne maličké. Oni
už nechcú veľa, chcú len trochu lásky, len trochu z nášho času. Nezabúdajme na to, lebo to, čo my dávame našim rodičom, dostaneme
späť od našich detí. Veď im ideme príkladom.
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy
sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými
múdrosťami.
Nie nadarmo práve október je mesiacom úcty k starším. Október
- symbol jesene, je mesiacom, keď príroda naberá na svojej kráse
plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek – jeseň života,
životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrievanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti.
Tak, ako rok má svoje ročné obdobia, aj život má svoje životné
obdobia. Ktoré je to najkrajšie? Pre niekoho je to jar, pre iného jeseň,
pre ďalšieho je to leto, a ešte pre ďalšieho zima. Podobne je to aj
so životnými obdobiami. Každé má svoje čaro. Každý vek má svoju
neopakovateľnú krásu, každý šedivý vlas svoju hodnotu.

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a
neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým
novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy
nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti a rôzne problémy, ale
má v zásobe aj dni plné slnka, lásky a pohody.
Tak nejako sa človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň
života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj
ťažké chvíle... ale život ide ďalej. Je to čas bilancovania, čas, keď sa
človek možno trochu častejšie pozastaví a obzrie dozadu, aby prehodnotil to čo prežil, aby možno napravil to, čo pokazil, aby dobehol
to, čo ešte nestihol.
Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Niekedy sa
zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili
a čo všetko nás ešte v živote čaká. Určite každý z nás vie, že život
nie je len prechádzka ružovou záhradou, má aj svoje tienisté stránky.
Každému z nás život nadelil aj nejaký kríž. Ako sa hovorí, niet chyža
bez kríža. Dôležité však je, aby sme ten kríž s láskou zdvihli, a hneď
sa nám ľahšie pôjde vpred. Avšak na svojej prejdenej ceste určite
objavíme aj krásne chvíle, chvíle lásky, chvíle radosti.
Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôznymi
nitkami; nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne
dlhé dni, daždivé počasie, choroba, či bolesť, ale sú popretkávané i
zlatými nitkami pohody, lásky a radosti, spojenej s návštevou detí,
vnúčat, ale aj kamaráta, či suseda. Z týchto dní čerpajme radosť a
silu do tých dní obyčajných, do dní každodenného života.
Úcta, láska a porozumenie by sa mali premietať v každodennom
živote každého človeka. A ešte viac v živote človeka, ktorému už život vpísal pár krížikov na chrbát, ktorý už prešiel kus cesty životom,
ktorý vie čo je láska, ale aj sklamanie, ktorý vie, čo je radosť, aj utrpenie, ktorý možno pozná, čo je samota, ktorému milé slovo je ako
pohladenie.
Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s neistou chôdzou a
trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že uši sa už
musia napínať, aby zachytili slová.
Úprimne prajeme všetkým starším, aby boli ešte dlhé roky zdraví
a šťastní, aby nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek,
ktorý kráča s Vami, a nie len vedľa Vás. Prajeme Vám, aby ste tých
krásnych chvíľ ešte objavili v živote veľa, aby ste našli mier v srdci a
pokoj v duši, aby Vás v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu Vašich najbližších a priateľov, aby ste nepoznali
samotu, aby ste každý deň stretli človeka. Tak ako to básnik vyjadruje v svojej básni, keď hovorí „Každý deň stretnúť človeka, to stačí,
človeka stretnúť každý deň“. Niekedy milé slovo a vďačný úsmev
má cenu zlata. Prajeme Vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť,
s ktorou ste prežili tú aktívnu časť života vracali plným priehrštím
v podobe milého slova a vďačného úsmevu. Prajeme Vám krásnu,
slnečnú jeseň a hlavne veľa – veľa zdravia.
IP

ZÁJAZD - VODICE
V dňoch 09.07-20.07.2014 usporiadal TJ Sokol 6. ročník 10 dňového pobytu vo Vodiciach v Chorvátsku. Príchod do Vodíc ráno
o 9.00 hod nebol veľmi príjemný. Obloha bola čierna a boli dažďové
prehánky. Pocity sme mali rôzne. Našťastie poobede sa vyčasilo.
Hneď sme to využili a išli sa okúpať do mora. Počasie počas nášho
pobytu až do odchodu bolo pekné a slnečné. Po dňoch strávenom
slnením, kúpaním v mori a hraním volejbalu sme si večery spríjemnili
hudbou a spevom pri hre na harmonike Jurajom Emilom. V nedeľu
večer nám na objednávku v neďalekej reštaurácii ugrilovali prasiatko.
Dvadsať záujemcov si bolo pochutnať na grilovanom mäsku, kapuste
to všetko zapiť chorvátskym vínkom. V utorok ráno 18 rekreantov
vyrazilo plavbou na lodi na celodennú prehliadku mestečka Šibenik.
V stredu večer sme sa stretli, posedeli a porozprávali na námestí
so starostkou Sokola v Trenčianskych Stankovciach sestrou Ľubkou
Naďovičovou s manželom, ktorý boli v tom čase na rekreácii vo Vodiciach.
Vo štvrtok večer nám domáci Ivica na požiadanie vybavil pri pobreží v reštaurácii pre celý autobus večeru - pečené a grilované ryby
s oblohou, rakiou a vínom. Počas večere vládla príjemná a veselá
nálada. Pri harmonike sme si zaspievali naše národné pesničky. Po
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večeri sme pokračovali v dobrej nálade spevom a tancom na námestí
pri mori. Za chvíľku bola pri nás kopa cudzích rekreantov, ktorí si
s nami zaspievali a zatancovali. Príjemný večer sme zakončili pochodom k nášmu domu, kde sme boli ubytovaní. Cestou nám ľudia
mávali, tlieskali a niektorý sa pridali do pochodu.
Desať dní ubehlo veľmi rýchlo. V sobotu večer nasledovala rozlúčka s domácimi, posledné fotograﬁe, nástup do autobusu a cesta
domov. Chcem sa poďakovať šoférom autobusu za príjemnú a bezpečnú jazdu a harmonikárovi Emilovi Jurajovi za hudobnú produkciu
a spev počas pobytu pri mori.
Nakoľko boli otázky, či sa do Vodíc pôjde aj na ďalší rok, objednal
som termín od 08.07-18.07.2015. O rok teda ,,Nazdar,,.
D. Dutko
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK OPÄTˇ OTVORIL BRÁNY ŠKÔL
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin, počas ktorých deti a
žiaci mali možnosť načerpať nové sily, ktoré im pomôžu plniť úlohy
v novom školskom roku 2014/15. Do našej školy nastúpilo 352
žiakov z Trenčianskych Stankoviec, Krivosúd – Bodovky, Veľkých
Bieroviec, Opatoviec, Selca, Trenčianske Turnej a Trenčína. Z
nich je 36 v 1.ročníku.
V organizácii a personálnom obsadení v tomto školskom roku
nemáme v ZŠ, MŠ ŠKD a ŠJ žiadne zmeny.
;V septembri si žiaci našej školy prevzali vzdelávací poukaz,
ktorý reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich záujmové
vzdelávanie. Od žiakov sme prijali 263 vzdelávacích poukazov a
budú pracovať v 18 krúžkoch – cvičenia z matematiky, cvičenia
zo slovenského jazyka, detský spevokol, florbal, folklór, futbal,
gymnastický, hasičský, karate, keramický krúžok, lukostrelecký,
mladý ochranár, moderný tanec, počítačový ( internetový časopis
), šikovné ruky ( ručné práce ), tenis, výtvarný a zdravé varenie.
Okrem týchto ešte z elokovaného pracoviska Základnej umeleckej
školy v Nemšovej vedú v našej škole krúžok – hru na gitare.
Každý žiak sa už na začiatku školského roka zaujíma najmä o
prázdniny, ktoré ho čakajú. V súlade s Pedagogicko-organizačnými
pokynmi, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR sa člení obdobie školského
vyučovania a školských prázdnin nasledovne:
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné
veľkonočné
letné

Termín prázdnin
30. október
- 31. október 2014
22. december 2014
- 7. január 2015
2. február 2015
(pondelok)
16. – 20. február 2015
2. – 7. apríl 2014
1.júl – 31. august 2015

Začiatok vyučovania
po prázdninách
3. november 2014
(pondelok)
8. január 2015
(štvrtok)
3. február 2015
(utorok)
23. február 2015
(pondelok)
8. apríl 2015
(streda)
2. september 2015
(streda)

Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa bude
konať 4.2. 2015 ( streda)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční
15.apríla 2015 (streda)
náhradný termín 21.apríla 2015 (utorok)
Testovanie žiakov 4.ročníka TIMSS sa uskutoční v máji
2015
Uskutočnili sme už tradičný
Beh Terryho Foxa, do ktorého
bola zapojená celá škola s
dobrovoľnou zbierkou na konto
Ligy proti rakovine.
26.septembra na
Deň
európskych
jazykov
pani
učiteľky pripravili pre žiakov
vedomostnú súťaž, ktorá pozostávala z kvízu, práce s mapou
Európy a tvorivej činnosti žiakov. Žiaci pracovali v tímoch po troch.
Po skončení boli vyhodnotené jednotlivé tímy. Všetci zúčastnení
boli odmenení.
Víťazná báseň:
1.Angličtina – easy jazyk,
2.Kto chce jazyk spoznávať,
ovláda ju každý laik.
vedomosti musí mať.
Ľudia, krajiny, celý svet,
škola, facebook, internet,
angličtinu vedia hneď.
doučia ťa jazyk hneď.
3. Keď sa chceš v živote dobre mať,
jazyk musíš ovládať.
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Naša škola za aktivity v uplynulých dvoch školských rokoch
zrealizovala „sedem krokov k Zelenej škole“ a 9.októbra 2014
si naše pani učiteľky Mgr. Lobotková a Mgr. Trúnková pôjdu do
Bratislavy prevziať medzinárodný certifikát „ZELENÁ ŠKOLA“
a vlajku siete ECO-SCHOOLS. Na Slovensku bolo zapojených
272 škôl, z ktorých len 68 získalo certifikát a veľmi nás teší, že
naša škola je medzi nimi.
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram
na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl z 53
krajín sveta.
Nový školský rok priniesol niekoľko zmien i do našej školy.
Zapojili sme sa do 7 nových projektov, v ktorých základná škola
i materská škola získali ďalšiu didaktickú techniku – počítače,
dataprojektory, interaktívne tabule, notebooky, ozvučovaciu
techniku. Ďalej sú to metodické materiály a učebné pomôcky.
Žiaci a učitelia tak môžu využívať možnosti, ktoré prinášajú
digitálne technológie do oblasti výchovy a vzdelávania.
V
školskom
klube
realizovali vychovávateľky s
deťmi výstavku pod názvom
Dary Zeme. Z prinesených
jesenných plodov vyrábali
výrobky
a
aranžovali
výstavku.
Zo života školy sa môžete dozvedieť i na našom webovom
sídle www.zs.trencianskestankovce.sk.
Milí žiaci, dúfam, že v začínajúcom školskom roku zažijete
len príjemné okamihy vášho vzdelávania, upevníte vzťahy medzi
učiteľmi i žiakmi a budete sa tešiť z dobrých výsledkov vašej práce.
Otvára sa vám priestor na to, aby ste si mohli lepšie uvedomiť to
pozitívne, čo so sebou nový školský rok prináša, aby ste mohli
pokročiť vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj
obzor presne v duchu myšlienky: ,, Necením si nikoho, kto nie je
dnes múdrejší ako včera. ,,
Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok bol plný
zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových
sviatkov, pestrý a veselý ako dúha po letnom daždi.
Na záver chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám
pomáhali a prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pre rodičovské združenie. Úprimné poďakovanie za poukázanie
dvoch percent z dane patrí i VAILLANT GROUP – VAILLANT
INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stankovce.
Veľmi nás teší, že týmto spôsobom prejavili svoje pochopenie,
spolupatričnosť a empatiu. Príspevok pomôže skvalitniť materiálne
podmienky vzdelávania a výchovy v našej škole a aj vďaka ich
podpore môžeme pokračovať v trende sústavnej modernizácie
vzdelávania.
Veľmi pekne chcem poďakovať i pani starostke Ing. Eve
Beňovičovej a poslancom obecného zastupiteľstva v mene
všetkých zamestnancov základnej i materskej školy, rodičov i
žiakov za spoluprácu v priebehu ich volebného obdobia. Vysoko
oceňujeme ich aktívny prístup pri riešení všetkých záležitostí
týkajúcich sa školy a školských zariadení. Aj vďaka ich podpore
a pomoci sa spoločne môžeme chváliť tým, ako naše zariadenia
vyzerajú, že naše deti a žiaci majú vytvorené výborné podmienky
na moderné vzdelávanie, na aktívnu činnosť i mimo školy.
Všetkým ďakujeme za priazeň, podporu a prejavenú dôveru v
našej doterajšej práci.
Mgr. Darina Sýkorová
riaditeľka školy
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OBECNÉ DNI 2014- SÚTAŽE
Súťaž o najlepší sviatočný koláčik
V rámci 9. ročníka Obecných dní sa súťaže „O najlepší
sviatočný koláčik“ zúčastnilo 13 súťažiacich so 14 druhmi
koláčikov.
11 sladkých koláčikov:
Zuzana Sulová, č. 142 – Marlenka
Zuzana Hrušovská, č. 114 – Kakaovo-karamelové rezy so
snehovým plátom
Vladimír Múdry, č. 326 – Vladkova bábovka
Božena Parubanová, č. 279 – Smotanové rožky
Róbert Bouchner, č. 918 – Pavlova torta
Danka Kadlečíková, č. 314 – Dedkovo jabĺčko
Beata Dunajčíková, č. 137 – Evkin sen
Martina Vachánková, č. 792 – Viedenský piškótový zákusok
Gabriela Stoklasová, č. 895 – Koláč z pažite
Marcela Machunková, č. 258 – Talianska štrúdľa
Alena Drevenná, č. 141 – Tvarohová mňamka
a 3 slané „koláčiky“:
Rudolf Orság, č. 82 – Rajské špony
Beata Dunajčíková, č. 137 – Deduškova mňamka
Eva Ľahká, č. 804 – Slané tyčinky
Päťčlenná porota rozhodla takto:
1. miesto – Koláč z pažite od Gabriely Stoklasovej
2. miesto – Pavlova torta od Róberta Bouchnera
3. miesto – Kokosovo-karamelové rezy so snehovým plátom od
Zuzany Hrušovskej
Zvlášť sa cení účasť 13-ročného Róberta Bouchnera, ktorý
zaslúžene získal 2. miesto za vynikajúcu Pavlovu tortu.
Víťazný koláčik: Tvarohovo-lekvárový „Koláč z pažite“
Cesto:
30 dkg hl. múky špeciál
10 dkg rozpustenej masti
½ KL sódy bikarbóny
Kvások: 1 dcl mlieka, 1 PL kr. cukru, 1 kocka droždia
Tvarohová plnka + slivkový lekvár:
2 ks tvaroh (z Lidla vaničkový 0,2% - 250g)
1 žĺtok
4 vanilkové cukry
Bielkový sneh:
4 bielka
15 dkg kr. cukru (môže byť aj trstinový)
Vypracujeme cesto, ktoré bez kysnutia hneď rozdelíme na
3 časti. Každú rozvaľkáme do tvaru obdĺžnika. Kraje (z dlhšej
strany) do 1/3 natrieme slivkovým lekvárom. Zrolujeme smerom
k stredu, aby v strede zostala voľná 1/3. Takto pripravené koláče
dáme na plech, vystlaný papierom na pečenie. Na voľnú 1/3

V CIRKEVNÝCH PRIESTOROCH
TIEKLA KRV
V priestoroch Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Trenčianske Stankovce 12.septembra 2014 tiekla krv.
Nie však z nejakých tragických príčin. Po druhý krát sme pozvali
ľudí, ktorí môžu darovať túto vzácnu „tekutinu“ na darcovstvo.
Myšlienku o darovaní krvi je potrebné pestovať od mlada a preto
sme boli vďační, že aj naši najmenší spoluobčania, navštevujúci
škôlku, využili možnosť prísť sa pozrieť na to, ako prebieha
darovanie krvi. Zdravotnícky personál z národnej transfúznej
stanice z Trenčína ich dokonca posadil do kresiel a pripravil
milé prekvapenie v podobe hojdania sa v kresle. Deti zaspievali
personálu milú pieseň a pozreli si aj transfúzne vozidlo.
Touto cestou patrí vďaka všetkým bez rozdielu vierovyznania,
ktorí mohli prísť a pomôcť takýmto spôsobom ľuďom, ktorí sú
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cesta rozotrieme tvarohovú plnku. Zrolované časti cesta potrieme
olejom. Dáme piecť na 170o C cca na 30 min. (každý podľa
vlastnej rúry) Asi 10 min. pred dopečením na tvarohovú plnku
každého koláča natrieme vyšľahaný sneh z bielkov a cukru.
Dobrú chuť želá Gabika Stoklasová!
Súťaž vo varení gulášu
Do tejto súťaže sa zapojilo 9 družstiev:
Sokolisti, U mäsiara, Zálesáci, Tenisový klub, Zavažania, Optikoni,
Smeráci, Trio boys a Garážanka. Všetky guláše boli výborné,
rozdiely minimálne a porota rozhodla o tomto poradí:
1. miesto – U mäsiara
2. miesto – Garážanka
3. miesto – Zálesáci
I tu sa cení účasť našej mládeže – traja chlapci z družstva
Trio boys si zaslúžili uznanie za výborný guláš, ktorý kvalitou
predbehol i niektorých „starých harcovníkov“.
Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným v oboch
súťažiach za účasť. V roku 2015 nás čaká jubilejný 10. ročník
Obecných dní, kde sa tešíme na ešte vyššiu účasť. Veď ako sa
hovorí v športe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Súťaž vo volejbale
Výsledky súťaže:
1. Rozvadze
2. Veľké Stankovce
3. Malé Stankovce
4. Sedličná
D. Z.

VÝSLEDKY „DETSKEJ JEDENÁSTKY“
ˇ
9. ROCNÍK
OBECNÝCH DNÍ 05.09.2014
Mladší žiaci
1. miesto - Adam Pevný
2. miesto - Martin Frič
3. miesto - David Kubiš
Prípravka
1. miesto - Adam Dužek
2. miesto - Adam Margorín
3. miesto - Marek Čvančara
Dievčatá
1. miesto - Alžbeta Margorínová
2. miesto - Simona Fričová
3. miesto - Nina Sivová
Najlepší brankár
1. miesto - Martin Frič
2. miesto - David Kubiš
na túto pomoc
odkázaní.
Vďaka
patrí
obetavej sestre
aj za pripravenie
pohostenia
a
tímu
pracovníkom z
NTS z Trenčína
za ochotu prísť
medzi
nás.
Tešíme sa aj na
ďalšie stretnutie
pri tejto milej a
prospešnej akcii
na pôde evanjelického cirkevného zboru, v období Veľkej noci.
Jarmila Petrulová, ev. farárka
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VIII. ROCNÍK
TENISOVÉHO TURNAJA VO ŠTVORHRÁCH O POHÁR STAROSTKY OBCE
VIII. ročník tenisového turnaja vo štvorhrách o pohár
starostky obce, ktorý sa tento rok konal pri Základnej škole
Jána Lipského dňa 06.09.2014, bol už tradične súčasťou
obecných dní. Tenisový turnaj znamenal vyvrcholenie
tenisovej sezóny 2014 na otvorených dvorcoch, ktorý sa
zapíše do histórie tenisu v našej obci.
Už pred 8. hodinou ráno sa na tenisovom kurte sústredili
záujemcovia, ktorí netrpezlivo očakávali rozlosovanie
dvojíc, keďže tieto podľa pravidiel turnaja nie sú vopred
známe. Do turnaja sa prihlásilo 12 hráčov, hrať sa začalo
krátko po 8 hodine, systémom „každý s každým“ sa
odohralo 15 skrátených zápasov.
Celý turnaj bol popretkávaný peknými výmenami, kde
hráči podávali výkon na hranici svojich osobných možností.
Ich bojovnosť a odhodlanie boli pevne zakorenené v postoji,
že ani jeden zápas nie je vopred prehratý a stratený, že ani
nepriaznivé skóre nepokorí nezlomného športového ducha.
V určitých fázach zápasov bolo vidieť, že zodpovednosť
hráčov nepokaziť úder, teda i hru spoluhráčovi, zväzovala
ruky a viedla k tomu, že loptička nebola niekedy odohratá s
takou razanciou a presnosťou ako na tréningu. Celý turnaj
prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, nesúc

sa v duchu fair - play, avšak v momente, keď hráči vstúpili
na kurt, bojovalo sa neúprosne o každú loptičku. Tretie
miesto získala dvojica R. Minaroviech - ????? , druhé
miesto T. Tanáč – P. Žiaček. Prvé miesto získali a putovný
pohár si odniesla dvojica J. Bulko – I. Poruban.
Tento tenisový turnaj bol iný ako tie predošlé, keďže
pri tenisovom dvorci sme vytvorili vlastný stánok, kde nám
manželky hrajúcich hráčov varili chutný guláš. Nazvali sme
ho “guláš od troch Zuziek“, za predvedený super výkon
pri jeho varení chcem poďakovať Zuzke Sládkovej, Zuzke
Hrušovskej a Zuzke Porubanovej.
K veľmi dobrému priebehu turnaja prispel i výborný
antukový povrch, začo chcem týmto poďakovať hráčom,
ktorý celoročne vykonávali vzornú údržbu kurtu. V
neposlednom rade chcem vysloviť vďaku p. Karolovi
Klabníkovi ktorý nezištne pravidelne počas celej sezóny
v doobedňajších hodinách udržiaval tenisový kurt v
bezchybnom stave. Záverom chcem poďakovať všetkým
zúčastneným a verím, že o rok sa znova stretneme v takom
hojnom počte a pribudnú i ďalší noví hráči.
Športu zdar a tenisu zvlášť!
IP

NOVÉ DRESY PRE NAŠICH FUTBALISTOV
Futbal má na Slovensku dlhotrvajúcu tradíciu a dodnes je
považovaný za jeden z najobľúbenejších športov. Niektoré kluby,
hlavne na regionálnej úrovni, bojujú s nedostatkom sponzorov.
V mnohých prípadoch si musia hráči platiť dresy z vlastného.
Preto sa spoločnosť KiK textil a Non – Food rozhodla podporiť
kluby hlavne na amatérskej úrovni darovaním viac ako 900
kompletných futbalových sád (14 dresov pre hráčov – dres,
trenky, štulpne, 1 kompletný brankársky dres). Od 11. augusta do
5. septembra bolo možné v rámci projektu Nakopni to s KiKom
zažiadať o nové dresy úplne zadarmo, vďaka čomu pribudli OŠK
Trenčianske Stankovce štyri sady dresov (dva pre mužov, jeden
pre dorastencov a žiakov). Dresy pre dorast sú v modro-bielom
prevedení, ostatné sú čierno-žlté.
Š. Š.

GASSHUKU V PRAHE A ILAVE
V
Prahe
sme
sa
zúčastnili
Desiateho
Jarného
Gasshuku,
ktoré
sa
konalo
od
23. do 25.
mája
pod
vedením
senseia
E r n i e
Molineux 8. Dan /trénera ochranky prezidenta Putina/, jeho „pravej
ruky“, senseia Roy Flat 7. Dan /majiteľa ochranky nočných klubov
v Liverpoole/ a ďalšieho Liverpoolčana sensei Paula Nolana 7.
Dan, zástupkyňou nežného pohlavia bola sensei Linda Marchant
7. Dan /najvyšší technický stupeň udelený žene v Európe/. Pod
vedením anglickej elity sme trénovali bojové kombinácie v rôznych
variantoch vo dvojiciach na tatami /žinenka pre tréning bojových
umení/ aj na parketách, kde sme do detailov rozoberali situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť pri riešení nebezpečných konﬂiktov.
Počas celého gasshuku panovala pohodová nálada a odchádzali
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sme nabitý novými informáciami.
V Ilave sme sa v sobotu 21. júna 2014 zúčastnili trojhodinového
tréningu so senseiom Takeji Ogawom 9. Dan, ktorý síce nie je z
organizácie IOGKF, ale aj tak sme sa mali od neho čo učiť. Jeho
prístup k tréningu nám ponúkol množstvo nových nápadov, ktoré
sa snažíme zaradiť do výučby študentov Karate Do v našom
dojo v Trenčianskych Stankovciach. Ukázal nám aj iný pohľad
na niektoré cvičenia, ktoré sme doteraz trénovali len podľa
návodu našich senseiov. Cvičenie nás natoľko oslovilo, že už
teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nestorom Slovenského
Karate senseiom Ogawom, ktorý pôsobí v neďalekej Viedni, a
tak sem dochádza
pravidelne. Využili
sme
možnosti
zatrénovať
si
so
seberovnými
partnermi v cvičení,
ktorí nás prijali
medzi seba ako
starých známych.
Karol Krejčí

7.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 01.07.2014 do 30.09.2014
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Gabriela Stoklasová
č. 895
Šimon Tanáč
č. 140
Martin Marušinec
č. 188
Jakub Chochlík
č. 427
Samuel Seemann
č. 731
Martina Mastešová
č. 344
Júlia Kadlečíková
č. 133
Marco John
č. 353
Emma Bouchnerová
č. 918
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Peter Matoušek a Silvia Kosíková
Martin Kubín a Ing. Martina Kotrhová
Tomáš Navrátil a Bc. Eva Gagová
Ing. Daniel Vaško a Michaela Kňazová
Peter Kapuš a Božena Zemanovičová
Blahoželáme a želáme veľa lásky
a vzájomného porozumenia!
PRISŤAHOVALI SA
Mgr. Soňa Hoštáková
Karolína Obdržalová
František Grančay
Dagmar Grančayová + deti Norbert a
Linda
Ing. Miroslav Moško
Helena Beňovičová
Marek Dúcky
Pavlína Bielčiková
Michaela Vašková
ODSŤAHOVALI SA
Peter Koubik
Nikoleta Kostanová
Bc. Alena Blažeková
Mgr. Michaela Szikhartová + deti
Ema a Teo
Silvia Sýkorová + syn Filip
Eva Machovičová
Dušan Karaffa + deti Dominika, Dominik
a Michaela
Martin Kubín
Jozef Cádra
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mgr. Ján Baláž
vo veku 69 rokov
Ing. Vladimír Škúcivo vo veku 51 rokov
Anna Danihelová
vo veku 80 rokov
Jozef Obdržal
vo veku 84 rokov
Jozef Slatina
vo veku 72 rokov
Rudolf Vrzalovský
vo veku 43 rokov
Peťka Vrzalovská
vo veku 17 rokov
Mária Hrušovská
vo veku 91 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke. Nech
odpočívajú v pokoji!

JUBILANTI
nad 90 rokov
Helena Scheryová – 92 rokov
Anna Zahumenská – 91 rokov
85 rokov
Anna Ľahká
Katarína Bučková
Anna Dohálová
Jozef Minárik
Ján Ďuriš
75 rokov
Ing. Svetozár Naďovič
Ján Maňo
Jozef Svatík
Jozef Kuník
František Opatovský

70 rokov
Jarmila Rožníková
Ján Dedík
Jozef Repka
Ján Zahumenský
Pavel Beňovič
Eva Klinčúchová
Štefan Zahumenský
Božena Straková

KNIŽNICA INFORMUJE
JESEŇ S KNIHOU
Čas prázdnin a dovoleniek patrí
nenávratne spomienkam a celou svojou
silou i krásou sa nám prihlásila jeseň.
Dozrievajú plody, padajúce lístie šuchoce
pod nohami a sychravé počasie nás
skôr ženie do útulného prostredia našich
domovov. K tomu šálka voňavého čajíku
a kniha v ruke... Ak patríte k tým, pre
ktorých je takáto forma využitia voľnej
chvíľky najsprávnejšia, teším sa, že čítate
môj príspevok. A verím, že sa čoskoro
objavíte v priestoroch knižnice, aby ste
siahli po zaujímavých dielach autorov i
autoriek. Inak, som presvedčená, že ani
staršie vydania našich či zahraničných
spisovateľov nestrácajú na hodnote.
Nepotrebujú knižný biznis ani nový prebal,
pretože v obsahu týchto kníh nájdete
odpovede na dobu minulú, aj tajomstvá
života a poskytnú nám vždy úžasne
čitateľské napätie a zážitok. Verte, stojí
za to navštíviť našu knižnicu a poobzerať
sa po nezabudnuteľných dielach autorov
veľkého formátu.
Informatívne o pribudnutých knihách:
Pre dospelých:
J.
NESBO
–
Netopierí
muž,
D.REDONDOVÁ -Neviditeľný strážca,
J.MALPASOVÁ – Tento muž,
M. VARÁČKOVÁ – Tri kroky do pekla,
Láska z ulice, M. HAMZOVÁ – V okovách
nenávisti,
V. DARSANE – Zakázaný inštinkt, T. J.
PARKER – Smrt s vúní pomeranče (v
českom jazyku, krimizápletka je vsadená
do prostredia Kalifornie 6O rokov), A.
CHRISTIE – Nemý svedok
Pre deti :
F. SIMON – Grázlik Gabo a upírska
zombia, J. GREEN – Na vine sú hviezdy

Jubilejné sobáše
STRIEBORNÝ SOBÁŠ
– 25 rokov spoločného
manželského života
Viliam a Janka Husárových
Igor a Tatiana Sedláčkových
Všetkým jubilantom blahoželáme,
želáme predovšetkým
pevné zdravie, šťastie,
pokoj a pohodu v rodine!
ŠTATISTIKA k 30.09.2014
Počet obyvateľov spolu ........ 3.170
- z toho muži .......... 1.560
- z toho ženy .......... 1.610
D. Zemánková

V priebehu mesiaca bude knižný fond
obohatený o tituly:
L. GARDNER – Milujem ťa viac (výborná
kniha), P.COELHO – Cudzoložstvo
(román o láske, vášni) + Jedenásť minút,
D.KIČIN – Zatratení (o treste smrti, o
tom, ako sa stal desiatim odsúdeným
trvalý pobyt v Ústave na výkon trestu v
Leopoldove) Z. ŠULAJOVÁ – Džínsový
denník 4, Z. ŠIROKÁ – Šťastie na mňa
padlo z neba ( o nedokonalej žene, akou
je skoro každá z nás, z Kabelkovej edície)
a pre deti Denník odvážneho bojka.
V novembri vychádza kniha J. Nesba
- SYN, môjho obľúbeného nórskeho
kráľa detektívok. V tejto knihe sa však
svojrázny a nekonvenčný kriminalista
Harry Holle neobjaví. Autor mu dal
„time-out“. A keď sme pri detektívkach,
odporúčam si vypožičať aj švédskeho
Heninga Mankella. S jeho inšpektorom
K. Wallanderom sme sa stretli aj na
televíznych obrazovkách.
Môžete sa tešiť na Dominika Dána,
ktorého kniha Jednou nohou v hrobe
vychádza v decembri.
Milí čitatelia, čitateľská verejnosť,
teším sa, že ste dočítali až sem. Mňa totiž
jeseň prekvapila poriadnou virózou a tak
viem, ako to je počúvať „šuchotanie“ listov
knihy v posteli. Pokiaľ teda sme schopní
vnímať dej. A kniha K. Mossovej Hrobka
chce občas poriadne zvýšiť pozornosť.
Želám vám zdravie a optimizmus v týchto
dňoch a skutočne sa teším na stálych i
nových čitateľov.
Vaša Ľubica Mikulášová
„ČÍTAŤ PEKNÚ KNIHU JE
NEPRETRŽITÝ DIALÓG,
V KTOROM KNIHA HOVORÍ A NAŠA
DUŠA ODPOVEDÁ“
(André Maurois)
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