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IX. ROCNÍK
SÚTAŽE
HASICSKÝCH
DRUŽSTIEV O PUTOVNÝ POHÁR
„VLADIMÍRA HLADKÉHO IN MEMORIAM“
Členovia
DHZ Trenčianske Stankovce
v spolupráci s
Obcou
Trenčianske
Stankovce pripravili
na nedeľu 3.
7. 2011 tradičnú
pohárovú
súťaž
hasičských družstiev
o putovný pohár
„Vladimíra Hladkého in memoriam“. Táto súťaž je zaradená do
Slovensko – Moravskej hasičskej ligy. Pri plánovaní a príprave
podujatia ešte netušili, že i keď sa súťaž bude konať v lete, počasie tomu nebude nasvedčovať. A tak namiesto teplých slnečných lúčov sa liali prúdy vody nielen z hasičských striekačiek,
ale aj zo zamračenej oblohy. K tomu silný vietor a teplota okolo
13°C. Takéto neletné júlové počasie odradilo mnohých návštevníkov, ktorí plánovali prísť v nedeľu popoludní do areálu ZŠ Jána
Lipského v Trenčianskych Stankovciach, kde sa súťaž konala.
Hasiči však aj napriek ťažkým poveternostným podmienkam

súťažili s veľkým elánom a nasadením. Celkovo sa do súťaže
zapojilo 10 ženských a 31 mužských družstiev. 3 najúspešnejšie
družstvá v oboch kategóriách si odniesli poháre za umiestnenie
a finančnú odmenu. Víťazi získali aj putovný pohár.
Výsledky – ženy:
Výsledky – muži:
1. Ladce
1. Poľný Kesov
2. Podlužany
2. Podhorie
3. Dežerice
3. Trenčianske Bohuslavice
I keď naše domáce družstvá
sa na pomyselné stupne víťazov nedostali, zaslúžia si obdiv
a uznanie za výborne pripravené
podujatie. Úspešne ho zvládli aj
napriek nepriazni počasia a tak
ukázali, že sú pripravení na zásah
v akýchkoľvek podmienkach. Veríme, že všetci účastníci odchádzali
z našej obce s dobrým pocitom a
že sa o rok vrátia na jubilejný 10.
ročník podujatia. Našim hasičom želáme, aby ani v budúcnosti
nestratili zápal pre svoje dobrovoľné hasičské aktivity a aby do
ich revíra nezavítal neželaný hosť – červený kohút.
Oľga Šmatláková, Fotografie: Dušan Tanáč

Z RO K OV AN I A OZ
OZ na svojom riadnom zasadnutí
dňa 27. 05. 2011
Schválilo:
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Územný plán Obce Trenčianske Stankovce.
3. VZN 1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného
Územného plánu Obce Trenčianske Stankovce..
4. Postupný odpredaj novovytvorených pozemkov-ornej pôdy v
k. ú. Rozvadze, prípad hodný osobitného zreteľa, pre firmu STLF
Trenčín, za cenu 4 €/m2.
5. Prenájom nehnuteľností – budovy Oddychové centrum ubytovacia časť a reštaurácia, za cenu 20 €/m2/rok ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
6. Výpožičku nehnuteľností - pozemkov v areáli Oddychového
centra, pre firmu STLF Trenčín.
7. Zámena pozemkov v k. ú. Malé Stankovce medzi Obcou a
urbárskou a pasienkovou spoločnosťou k. ú. Malé Stankovce.
8. Podmienky odpredaja pozemkov, ktoré užívajú fyzické osoby.
9. DODATOK č.1 k Poriadku odmeňovania poslancov OZ Obce
Trenčianske Stankovce, predsedov a členov komisií OZ.
10. Rozpočtové opatrenie č. 3 - na výdavky verejnej správy. Rozpočtové opatrenie č. 4 - na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zberný dvor.
Odročilo:
1. Smernicu č. 1/2011 o verejnom obstarávaní.
Zrušilo:
1. Uznesenie č. 63/2010 prijaté na OZ 09.06.2010.
Vzalo na vedomie:
1. Správu o výsledkoch hospodárenia za 1Q/2011.
2. Výpoveď z priestorov OC nájomcovi Jaroslavovi Bartákovi.
3. DENTAL – ŠTÚDIO, s. r. o. Trenč. Stankovce - ohlásenie drobných úprav v zubnej ambulancii.
4. Stanovisko JUDr. Pavlíka k vysporiadaniu investícií OC.
5. List AS Trenčín – realizácia projektu v Trenčianskych Stankovciach.
6. List p. P. Chrastinu – informácia o vandalizme na jeho pozemku.
7. Vzdanie sa nároku na odmenu poslanca OZ.
8. Vystúpenie členky z aktívu ZPOZ.
9. Správy o činnosti spolkov a združení.
10. Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu - Mgr. Juraj
Polhorský.
OZ na svojom riadnom zasadnutí
dňa 24 .06. 2011
Schválilo:
1. Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
riadnom OZ
27.05.2011.
2. Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce za rok 2010 a
celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Použitie prebytku 69.524,58 €, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a, a b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011.
5. Plat starostke obce s účinnosťou od 01.06.2011.
6. Zámer predaja časti pozemku z parcely C-KN ”E-1781/1 k.ú.
Veľké Stankovce, pre Janku a Milana Čepelových, za cenu 180 €/
m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa.
7. Úpravu dodatku č.1 k VZN čl.7 ods. 4 písm. a, b, c, nasledovne:
- deťom v materskej škole zostane podľa 3. finančného pásma:
0,27 € desiata,0,63 € obed, 0,23 € olovrant:
spolu 1,13 €,
- žiakom I. stupňa podľa 3. finančného pásma:
0,96 €,
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- žiakom II. stupňa podľa 3. finančného pásma:
1,03 €,
- zamestnancom školy podľa 3. finančného pásma:
1,13 €
- cudzím stravníkom:
2,27 €
8. Rozpočtové opatrenie č. 5 zvýšenie rozpočtu na rok 2011 v časti výdavky o 5.000 €, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, ekonomická klasifikácia 633016, reprezentačné, program 8 kultúra, podprogram
8.5 propagácia a prezentácia obce. Prostriedky budú presunuté z
položky 637004 všeobecné služby, funkčná klasifikácia 01.1.1.6
program 1 plánovanie, manažment a kontrola, alebo zo skutočných
zvýšených príjmových finančných operácii k 1.1.2011 oproti rozpočtovaným - na publikáciu k 800. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci Rozvadze.
9. Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 25 381,00 € na
zakúpenie hnuteľného majetku zariadenie kuchyne nachádzajúce
sa v objekte Oddychového centra od spoločnosti T&T PLUS, s.r.o.
Braneckého 14, Trenčín, v zmysle znaleckého posudku č.2/2011.
10. Cenu za jednu porciu jedla predávanú počas Obecných dní
2011 vo výške 1€ (kapustnica, guláš).
Uložilo:
1. Starostke obce zabezpečiť personálny audit na Obecnom úrade v termíne do 30.09.2011.
Vyhovelo protestu prokurátora proti:
1. Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 o usmerňovaní
ekonomickej a podnikateľskej činnosti schváleného OZ dňa 04. 11.
2007.
Zrušilo:
1. Uznesenie č. 25/2011 bod b schválené 23.02.2011.
Odročilo:
1. Smernicu o verejnom obstarávaní.
2. Na stavebnú komisiu žiadosť p. Králika Milana o odkúpenie
pozemku.
Poverilo:
1. Starostku obce doriešením vysporiadania majetku p. Bartáka
(zabezpečenie znaleckého posudku).
Vzalo na vedomie:
1. Zmluvy s fi STLF - Zmluva o budúcej zmluve, nájomná zmluva.
2. Informáciu o ukončení nájmu a vysporiadaní majetku p. Bartáka.
3. Správu o rekonštrukcii požiarnej zbrojnice.
4. Správu o rekonštrukcii kúrenia v budove Zdravotného strediska.
5. List občanov - oprava kríža v k. ú. Rozvadze.
6. Stanoviská fyzických osôb k podmienkam na odkúpenie pozemkov (p. Siváková, p. Tománek, Čepeloví).
7. Informáciu o stave projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie“.

SODB = sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Začiatkom júna bolo ukončené sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v celej našej republike, ktoré sa koná raz za desať rokov.
I napriek tomu, že úspešnosť sčítania bola v médiách spochybňovaná, naši občania k sčítaniu pristupovali zodpovedne, čomu zodpovedajú aj výsledky za obec:
– formuláre A. Údaje o obyvateľovi vyplnilo 2900 obyvateľov,
– elektronicky sa sčítalo 207 obyvateľov.
Poďakovanie patrí nielen občanom, ale i sčítacím komisárom,
ktorí si svoje náročné úlohy splnili na 100%. V Sedličnej to boli
komisári – Danka Mojžišová, Ing. Štefan Šmatlák a Soňa Siváková, v Malých Stankovciach Martin Jurčo a Jana Dutková, v Rozvadzoch Zuzanna Tanáčová a Mgr. Ľubica Ďurišová a vo Veľkých
Stankovciach Ing. Zuzana Lišková, Gabriela Klinčúchová a Zlatica
Kremeňová.
Komisári si pri svojej práci vypočuli od občanov aj dosť kritických poznámok k sčítaniu. Väčšina z nich je námetom na zváženie
pre sčítanie o ďalších desať rokov.
D. Z.
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JARNÝ POCHOD STANKOVSKÝM CHOTÁROM
Bol to 5. ročník už tradičnej turistickej akcie, ktorá vznikla v roku 2007. Určená je
občanom Trenčianskych Stankoviec a cieľom je spoznávanie chotára obce. Akcia sa
uskutočnila za krásneho slnečného počasia bez jediného obláčika, zúčastnilo sa jej
16 občanov Trenčianskych Stankoviec, ktorí spoločne absolvovali celú trasu. Akciu
pripravili a zorganizovali členovia TJ Sokol v spolupráci s obcou. Trasa viedla od
potravín COOP Jednota v Sedličnej cez chotár Sedličnej na Hôrkovú, okolo bývalej
Pajty, cez Bočky okolo Bane, k zvyškom premostenia bývalej lesnej železničky, potom
druhou stranou Sedličanského potoka po Turnianskej ceste, odbočka k Stanovej
skale a po asfaltke ku kyselke, kde bola opekačka z vlastných zásob. Spiatočná cesta
viedla cez Vlčie jamy lesnými cestami na Malostankovský háj, popri Malostankovskom
vresovisku a okolo Betlehema do cieľa v Spoločenskom dome na terase Hanzos´
klubu, kde bolo občerstvenie, zhodnotenie a ukončenie akcie.
Ing. Štefan Šmatlák
Ďalšie fotografie z pochodu nájdete na:
http://www.facebook.com/reqs.php#!/media/set/
?set=a.1358127890508.39147.1750858291

˘
MÁJ, MÁJ, ZELENÝ, POD OBLÔCKOM
SADENÝ ...
Ten náš tohtoročný Stankovský obecný máj sme nesadili, ale prostredníctvom
pracovníkov OPS a ich techniky postavili pod oblokmi obecného úradu v piatok 29.
apríla 2011 o 1700 hod. Ešte pred tým ho stuhami vyzdobili mladí hasiči a hasičky. V
kultúrnom programe sa predstavili Spevokol klubu dôchodcov pod vedením Mgr. L.
Žiška, deti z MŠ a ZŠ - členovia folklórneho súboru Stankovčan pod vedením p. uč. H.
Bočákovej a kapela Radovanka. V krátkom príhovore sa občanom prihovorila PaedDr.
O. Šmatláková, zástupkyňa starostky obce. Program uvádzala p. Ľ. Mikulášová.
Tradičné občerstvenie roznášali členovia kultúrnej komisie pod vedením poslanca
p. J. Janča, ktorí spolu s obcou celú akciu organizačne pripravili. Vďaka patrí nielen
organizátorom a účinkujúcim, ale aj všetkým obyvateľom našej obce, ktorí túto tradíciu
podporili svojou účasťou.
O. Š.
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DENˇ MATIEK
Elena Čepčeková: Mamička

Tak ako tmavú noc
rozjasní hviezdička,
rozjasní u nás deň
úsmevom mamička.
Tak ako od rosy
nad ránom skrásnie kvet,
v maminom objatí
zjasnie mi celý svet.

Mama je to najkrajšie slovo
v každom jazyku, mama je ten
najdôležitejší človek pre každé
dieťa a jej význam sa nestráca ani
v dospelosti. Preto si právom zaslúži
lásku a úctu všetkých nás i svoj
osobitný sviatok, ktorým je druhá
májová nedeľa.
Tento rok to bolo 8. mája. V našej
obci sme si Deň matiek pripomenuli
už tradičným kultúrnym programom.
Začal o 15,00 hod. v Spoločenskom
dome.
Program otvorila a uvádzala p.
Ľ. Mikulášová, hudobnú produkciu
zabezpečili dvaja členovia kapely
Radovanka. Po úvode sa všetkým
mamám prihovoril Bc. Ivan Poruban,
poslanec OZ. V kultúrnom programe
kyticou piesní a tancom zablahoželali
všetkým mamičkám a babičkám
deti v krojoch z MŠ a ZŠ, členovia
folklórneho súboru Stankovčan. Pod
vedením pani učiteliek predviedli
krásne pásmo slova, hudby a tanca,
ktoré
potešilo oči, uši i srdcia
prítomných. Na záver deti odovzdali
mamičkám i babičkám ružový
karafiát.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim
i organizátorom (kultúrna komisia
v spolupráci s obcou) za krásne
popoludnie a želáme všetkým
mamám, aby si čosi z jeho
slávnostnej atmosféry odniesli aj do
všedných dní naplnených prácou a
starostlivosťou o svojich najbližších.
Oľga Šmatláková
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ŠKOLSKÝ ZVONCEK
ODZVONIL...
Posledné dni školského roka majú žiaci určite najradšej. Sú to dni
pred prázdninami, ktoré všetci túžobne očakávajú.
Na určitý čas sa zastaví kolotoč školských povinností a deti si
budú žiť bezstarostne, žiadne ranné vstávanie, žiadne napomínanie
– len leňošenie a vychutnávanie si voľnosti. Keď som už spomenula
kolotoč, čo asi má spoločné so školou? Kolotoč školskej dochádzky
a školských povinností sa začína točiť 1. septembra a zastaví sa až
30. júna. Je pravda, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten
obyčajný, ale zase v tom našom kolotoči nesedíme len tak – nečinne
a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz nastúpi
na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových zaujímavých
a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa
kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí. Občas kolotoč spomalí alebo
zastaví a žiaci si doprajú prázdninový oddych.
30. júna je ten pravý čas, keď sa kolotoč zastavil. Množstvo
nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať
a uložiť si do pamäti. Na to je potrebný čas, čas prázdninový, ktorý
si treba vychutnať. Koľko si z týchto poznatkov odniesli žiaci, to sa
dozvedeli pri odovzdávaní vysvedčení, ktoré je dôkazom, že celý ten
čas na školskom kolotoči nevyšiel nazmar.
Po prvýkrát sa na kolotoči točili naši prváci a dúfam, že boli
spokojní, že prežívali len príjemné a pekné chvíle.
Poslednýkrát však z kolotoča vystúpili deviataci, čím sa uzatvorila
jedna krásna ale aj dôležitá etapa ich života. Už sa musia spoliehať na
skúsenosti, ktoré získali hlavne v škole. Vybrali si miesta, kde budú
pokračovať v štúdiu a zdokonaľovať svoje vedomosti. Určite budú
ešte dlho čerpať zo základov, ktoré dostali od pani učiteliek a učiteľov
v našej škole. Prajem im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní ...
Koniec školského roka v číslach:
Počet žiakov školy:
348
Prospelo:
344 žiakov
Neprospeli:
4 žiaci
Neklasifikovaní:
3 žiaci
Prospelo s vyznamenaním:
173 žiakov (2. – 9. ročníka )
Prospelo veľmi dobre:
60 žiakov ( 2. – 9. ročníka )
Vymeškané hodiny:
12 070
z toho
42 neospravedlnených
Za opakované porušovanie školského poriadku boli udelené výchovné
opatrenia:
Napomenutie triednym učiteľom:
4 žiakom
Pokarhanie triednym učiteľom:
1 žiačke
Pokarhanie riaditeľom školy:
8 žiakom
Za opakované porušovanie školského poriadku a neospravedlnené
hodiny dostali 3 žiaci dvojku zo správania a 1 žiak trojku zo
správania.
V porovnaní s minulým školským rokom sa žiaci v prospechu i v
správaní zlepšili, no ešte je stále čo naprávať a v čom sa zlepšovať.
Pedagógovia našej školy sa snažili žiakov čo najviac naučiť využívajúc
pritom nové metódy práce hlavne v odborných učebniach počítačov,
jazykov, chémie, fyziky, geografie a biológie. Pomáhali slabším
žiakom doučovaním, individuálne pracovali so začlenenými žiakmi
a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých
stále pribúda. Za túto odvedenú prácu všetkým vyučujúcim veľmi
pekne ďakujem.
Sme radi, že v škole máme i usilovných a aktívnych žiakov. 42
týchto žiakov bolo odmenených na rozlúčke s deviatakmi na konci
školského roka peknou a hodnotnou knihou, či pomôckou venovanou
rodičovským združením. Títo žiaci reprezentovali školu na rôznych
akciách a súťažiach. Uskutočnilo sa ich veľa a spomeniem aspoň
niektoré:
- Biblická olympiáda;
- Matematická olympiáda – 3. a 7. miesto v okresnom kole;
- Pytagoriáda;
- Olympiáda anglického jazyka;
- Olympiáda slovenského jazyka;
- športové súťaže (florbal, futbal, vybíjaná, volejbal, stolný tenis);
- celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko – 3 tituly
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najbystrejších žiakov 3. a 4. ročníka;
celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT - z 9 000 žiakov
Janko Husár získal TOP EXPERT a Lucka Rožníková (53.
miesto) a Šimon Stopka ( 46. miesto );
- čitateľský maratón;
- Vianočná akadémia;
- Staráme sa o zúbky – projekt dentálnej hygieny;
- Projekt COMENIUS – partnerstvo so školami na Islande, v Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Čechách a v Poľsku;
- Dravce – vystúpenie sokoliarskej skupiny s dravcami;
- Školský projekt o doprave v spolupráci s denníkom SME;
- celoslovenská akcia Vyčistime si Zem počas Dňa Zeme;
- lyžiarsky kurz;
- plavecký kurz;
- spevácke súťaže;
- Hviezdoslavov Kubín ( recitačná súťaž v prednese poézie a prózy );
- výtvarné súťaže;
- separovaný zber;
- pokračovanie v projektoch INFOVEK a Škola
podporujúca
zdravie;
karneval I. stupňa;
- spolupráca s OcÚ a kultúrnou komisiou – vystúpenie žiakov
s programom;
- Dramatický krúžok – nacvičenie divadla;
- návšteva predškolákov v škole: aktivity – vyučovanie anglického
jazyka v MŠ, tvorivé dielne v škole, vianočné a veľkonočné dielne,
cvičenie v telocvični, vyučovanie v počítačovej učebni, hudobná
výchova, šarkaniáda a i.;
- zápis detí do prvého
ročníka formou rozprávky;
- veľkonočný projekt;
- projekt Zdravé nátierky;
- rozlúčka deviatakov so
školou a ďalšie akcie.
Aktívne pracovali i pani
učiteľky v materskej škole.
Uskutočnili množstvo aktivít s
deťmi, zapojili ich do detskej
športovej olympiády, do recitačnej, speváckej a výtvarnej súťaže,
realizovali pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť za čo im patrí veľké
poďakovanie.
Poďakovanie patrí i vychovávateľkám v školskom klube, ktoré
taktiež realizovali pestrú činnosť v klube a zapájali žiakov do školských
aktivít.
Prevádzkoví zamestnanci sa postarali o čistotu a poriadok v škole
po rekonštrukcii, za čo im ďakujem.
Ďakujem i pani kuchárkam za chutnú a pestrú stravu.
A veľmi pekne ďakujem všetkým rodičom, ktorí akokoľvek škole
pomohli a verím, že i pomôžu. Na jeseň škola oslávi 55. výročie
svojho vzniku a privíta ho v novom šate, za čo patrí opäť naše veľké
ďakujem pani starostke Ing. Beňovičovej.
Ďakujem predsedovi RZ p. Jurajovi Jančovi, ktorý škole veľmi
pomohol hlavne zabezpečením a nákupom farieb na maľovanie
všetkých vnútorných priestorov. Poďakovať chcem i všetkým
prispievateľom 2%, ktoré nám pomôžu pri realizácii ďalších prác
v škole, či pri jej vybavení. Taktiež patri vďaka všetkým rodičom,
ktorí boli ochotní pomôcť, veď pomáhali škole, aby aj ich deti boli v
príjemnom prostredí.
Prajem všetkým žiakom i pedagógom, aby si dobre oddýchli,
načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a
vecí na našej krásnej planéte. Žiakom prajem, aby si užili prázdniny
v zdraví, nech nie sú hrdinovia na nesprávnom mieste – ani vo
vode, ani na cestách, nech sú hrdinami tam, kde ich niekto blízky, či
neznámy potrebuje.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu po prázdninách v novom školskom
roku.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
-
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PROJEKT COMENIUS – PRACOVNÉ STRETNUTIE NA ISLANDE
V rámci plnenia
úloh
projektu Comenius sme
s pani riaditeľkou
a s pani starostkou
boli na pracovnom
stretnutí
na
Islande
v
partnerskej
škole
v
Reykjaviku.
Stretlo
sa tu 18 učiteľov
z partnerských škôl z Talianska, Španielska, Francúzska, Českej
republiky, Poľska a z našej školy spolu s učiteľmi z Islandu.
Odprezentovali sme tu práce žiakov, ktoré plnili v rámci projektu Veda
a objavy v Európe. Práce boli zamerané na prírodné živly – vodu a
oheň. Žiaci 4., 5. a 6. ročníka robili rôzne pokusy na témy: Ako čistiť
špinavú vodu, Prečo niektoré veci na vode plávajú a iné sa ponoria,
Čo je sopka a ako funguje a Ako pracuje teplomer. Tieto jednoduché
pokusy ich veľmi zaujali a teraz môžu porovnať, ako si s nimi poradili
aj ich rovesníci v partnerských školách.
Okrem pracovných stretnutí, v rámci ktorých sme zhodnotili
aktivity v prvom roku, a naplánovali sme činnosti, ktoré nás čakajú
budúci rok, mali sme možnosť navštíviť i viaceré triedy a porovnávať
systém učenia i vedomosti žiakov. Veľmi inšpirujúce boli i výmeny
skúsenosti týkajúce sa nielen projektu ale i problematiky vzdelávania
vôbec. Zaujímavé bolo i stretnutie s babkou amerického prezidenta,
ktorá tiež navštívila školu s cieľom získať podporu pre vzdelávacie

projekty v Keni. Spoznali sme i mnohé zaujímavé miesta: navštívili
sme elektráreň využívajúcu horúcu vodu zo zeme, dozvedeli sme sa
o zemetraseniach, ktoré sú na Islande časté, boli sme i pri sopke
Eyjafjallajokull, ktorá ukázala svoju silu minulý rok, videli sme gejzíry,
vodopády, vykúpali sme sa v termálnych prameňoch. S príchodom
leta v noci slnko takmer nezapadá, na čo sme si zo začiatku nemohli
zvyknúť. O tom, že príroda je na Islande veľmi drsná a nevyspytateľná,
svedčí i erupcia ďalšej sopky večer po našom odchode.
Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v októbri v našej škole.
Mgr. Katarína Bohušová, školský koordinátor

ˇ
RÁKOCZIHO STUDNICKA
ALEBO KAM PATRÍ ODPAD V NAŠEJ OBCI?
Dňa 22. apríla na Deň Zeme každá trieda dostala za úlohu vyčistiť
určitú časť v našej obci.
My, deviataci, sme sa podujali na čistenie okolia Rákocziho studničky.
Vybrali sme sa cestou cez Malé Stankovce smerom na Betlehem.
Keď sme tam dorazili, boli sme zhrození. Okamžite nám do očí udrel
nárazník z auta, igelity, plasty, sklo, stavebný odpad, ba dokonca sme
našli i hrdzavú debničku s tekutým asfaltom. A z tejto obrovskej hromady špiny sa šíril neuveriteľný zápach. Natiahli sme si rukavice, pripravili vrecia a dali sa do práce.
Nazbierali sme 12 vriec odpadu, ale oproti tomu, čo tam ešte osta-

lo, je to veľmi malé množstvo, pretože detský kočiar, pneumatiky a iný
materiál sa nám už do vriec nezmestili.
No je smutné, že takéto čierne skládky vytvárajú naši občania.
Keby ľudia z obce nevyhadzovali odpad na miesto kde nepatrí, naša
obec a prostredie v ktorom žijeme, by nám povedali veľké Ďakujem!
P.S. Vážení občania a všetci tí, ktorým záleží na čistom a peknom
prostredí našej obce, žiadame Vás: nevyhadzujte, nevyvážajte odpad
tam, kde nepatrí. Veď naša Zem si zaslúži oveľa viac úcty a ohľaduplnosti ako jej venujete. Nepočujete to SOS, ktoré volá?
Za žiakov 9. ročníkov: Alexandra Bulková, Petra Janušková , Kristína Margorínová, Juraj Hudec

ˇ
ROZLÚCKA
S PREDŠKOLÁKMI

s
materskou
školou Trenčianske
S t a n k o v c e
poďakovala deťom
a pani učiteľkám za
prípravu slávnosti a
tiež deťom zaželala
veľa úspechov v
škole.
Nakoniec
pani
Zemánková
vyzvala rodičov na
zápis do Pamätnej
knihy a deťom boli
odovzdané Osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní a darčeky pomôcky do školy, ktoré venovala pani starostka.
Program, v ktorom deti prezentovali svoje nadobudnuté
schopnosti, bol vyvrcholením predprimárneho vzdelávania. Deti v
poslednej triede materskej školy absolvujú najviac akcií počas celej
dochádzky do materskej školy. Ide o akcie poriadané pani učiteľkami z
prvého ročníka základnej školy (napr. Šarkaniáda, vzájomné návštevy
prvákov a detí z MŠ, výtvarné súťaže, športové podujatia), divadelné
a koncertné akcie v ZŠ. Deti prezentovali materskú školu na viacerých
akciách. Najväčší počet detí vystúpil na folklórnych slávnostiach v
Krivosúd-Bodovke. Deti pripravovala pani učiteľka Bočáková.
Vďaka patrí aj rodičom detí, ktorí pripravili deťom sladké odmeny,
tiež zástupcom Obce Trenčianske Stankovce a vedeniu základnej
školy.
Eva Jančová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ

Opäť je tu jún a s ním prišiel koniec školského roka. Aj v materskej
škole je významným medzníkom, najmä pre deti najstaršej vekovej
skupiny. Na konci školského roku podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009
Z. z. získajú Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní, ktoré je
podmienené dochádzkou do materskej školy. V našej materskej škole
je táto slávnostná udalosť tradične poriadaná za účasti zamestnancov
Obecného úradu Trenčianske Stankovce, pani starostky Ing. Evy
Beňovičovej, pani matrikárky Zemánkovej, pani riaditeľky školy Mgr.
Sýkorovej a pani učiteľky Mgr. Trnavskej.
V úvode slávnosti pani starostka pozdravila deti a rodičov, vyzdvihla
význam predprimárneho vzdelávania a zaželala deťom veľa školských
úspechov v novej etape ich života. Potom deti predviedli slávnostný
program, v ktorom
sa
prezentovali
prostredníctvom
básní,
piesní,
p o h y b o v ý c h
improvizácií,
ale
aj
dramatizáciou
rozprávky, spevom
a recitáciou. Po
predstavení detí pani
riaditeľka Základnej
školy Jána Lipského
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ˇ
PRECO???
Keď vidíte výsledky počínania niektorých ľudí, rozmýšľate, čo ich k
tomu viedlo. Prečo urobili to, čo urobili, aký z toho mali úžitok. Niekedy
sa odpoveď na to PREČO hľadá len veľmi ťažko. Niektoré činy alebo
skôr výčiny nemajú totiž žiadny pozitívny výsledok. Veď kto už má aký
úžitok z prevrátenej smetnej nádoby, z rozbitého či inak zničeného
majetku? Aktéri takýchto skutkov si iba čosi dokazujú (najčastejšie
potajomky, nezriedka v noci) - že môžu, že im to prejde, že ich nikto
neprichytí a že za svoje nezmyselné počínanie neponesú dôsledky. A
ono im to (zdanlivo či naozaj?) niekedy aj prechádza. Niekedy vďaka
tomu, že ich neprichytili, inokedy kvôli ľudskej ľahostajnosti. Ale trest a
odplata za zlé skutky nemusí nasledovať okamžite. Tí múdrejší z ľudí
tvrdia, že svet je v rovnováhe a že človeka raz dostihne každý jeho
skutok – dobrý či zlý a že za každý z nich raz príde doba zúčtovania.
Naši predkovia to zachytili aj v ľudovej slovesnosti: „Kto vietor seje,
búrku bude žať. Kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Ako sa
do hory volá, tak sa z hory ozýva.“ Iste ste tieto výroky už počuli a
zrejme by ste k nim vedeli pridať aj iné s rovnakým významom.
Možno rozmýšľate, prečo takéto filozofické úvahy. Nuž preto, lebo
sa mi zdali byť vhodným úvodom k trom prípadom, ktoré sa na jar
udiali v našej obci.
PREČO po prvýkrát:
Na jar Lipského park opeknel. Zmizla burina z jeho prednej časti.
Samozrejme nie šibnutím čarovného prútika, ale vďaka ľudskej práci.
Zakrátko si ho však ktosi pomýlil so skládkou a na jeho okraji zložil
stavebný odpad. Nevyzeralo to veľmi vábne. Len čo ho pracovníci
OPS odviezli, objavil sa na tom istom mieste nový odpad. Prečo?
Ktosi si chcel vylepšiť vzhľad svojho majetku a zbaviť sa nepotrebného
odpadu. Že to urobili nedovoleným spôsobom a že svojím počínaním
zhoršili vzhľad vyčisteného parku, to ich už netrápilo. Nuž, milí páni
anonymní, nečudujte sa, keď si raz niekto pomýli váš majetok so
skládkou, alebo vás inak poškodí. Nepýtajte sa potom prečo, ale
spomeňte si začo.
PREČO po druhýkrát:
Nie je to tak dávno, čo boli v obci vybudované nové autobusové
zastávky. Staré červené vystriedali nové presklené. Neboli zadarmo

OŠK Trenč. Stankovce

Tr. Stankovce, Rozvadze 525, 913 11

a neurobili sa sami. Urobili ich pracovníci OPS za naše spoločné
obecné peniaze. Nemilo nás prekvapilo, keď sme ráno pri ceste do
práce našli na zastávke v Sedličnej jednu veľkú sklenenú tablu rozbitú.
Sklo bolo bezpečnostné (a samozrejme drahšie), preto tam bola iba
sklenená triešť a nie kusy skla. Dnes už máme zastávku opravenú.
Ale stálo to čas a úsilie pracovníkov OPS a samozrejme aj financie
– naše, spoločné. Či rozbitie skla bolo dielom náhody alebo niekoho
konkrétneho, nevieme. Určite však vieme, že „vyzdobenie“ zastávky
sprejom dňa 6. 7. bolo ľudským dielom. Možno im sa ich dielo páčilo,
ale nám ostatným nie. A uvedenie zastávky do pôvodného stavu
nebude zadarmo. Milí mladí „zdobitelia“, neboli ste pri svojej práci
neviditeľní. Ste pripravení niesť za to aj dôsledky?
PREČO po tretíkrát:
Toto prečo sa mi zdá najsmutnejšie a najmenej pochopiteľné.
V prvých dvoch išlo o materiálne veci, ktoré majú svoju hodnotu a
cenu, ale pomerne ľahko sa za peniaze a vďaka práci dali uviesť
do pôvodného stavu. Tento tretí otáznik prečo sa týka nie neživých
vecí ale živých stromov. Presnejšie - zoťatých stromov. Stromov,
ktoré ktosi s láskou vysadil, starostlivo opatroval a tešil sa na prvú
úrodu z nich. Stromov, ktoré svoju úrodu mohli prinášať veľa rokov.
Aj vtedy, keď tu už ten, kto ich vysadil nebude. Bohužiaľ, už z nich
plody neochutná ani on ani nikto iný. Ktosi zobral sekeru a mladé
stromčeky zoťal. Jeho dielo dokumentujú aj nižšie uvedené fotografie
(foto pán P. Chrastina). Jedným z týchto stromčekov bol aj 15-ročný
jedlý gaštan. Vzácny stromček, ktorých tu v okolí asi veľa nenájdeme.
Viete sa vcítiť do pocitov majiteľa, keď prišiel na svoj pozemok a
uvidel dielo vandala? Možno áno a možno nie, ale mnohí vedia, koľko
je za vypestovaním stromu práce a
aký dlhý čas to trvá, kým začne rodiť.
Túto škodu nie je možné nahradiť a
žiadny trest ani financie nenavrátia
pôvodný stav, ktorý bol pred prvým
zaťatím sekery do kmeňa mladého
stromčeka. Myslel na to ten, kto tú
sekeru držal v ruke? Určite nie a určite
sám ešte nič nevypestoval. Lebo ak
by bol, nedokázal by urobiť takýto vandalský čin. Oľga Šmatláková

ZUBNÁ AMBULANCIA OZNAMUJE
Zubná ambulancia v Trenčianskych
Stankovciach v roku 2011 rozšírila
ponuku poskytovaných ošetrení a
služieb.
V
zrekonštruovanej
ambulancii
začala pracovať popri MUDr. Šimonovi
Beňovi aj MUDr. Alena Gulíková.
V dvoch ambulanciách je poskytovaná
starostlivosť už aj v odbore čeľustná
ortopédia t. j. ortodoncia (strojčeky), dentálna hygiena, bielenie zubov a detská
stomatológia. Pacienti majú k dispozícii
aj vlastné RTG pracovisko včítane najmodernejšieho panoramatického röntgenu.
Lekári Vás ošetria aj v popoludňajších
hodinách.
Objednávať sa môžete na tel. číslach

032/6496423 alebo 0949176427.

Združenie amatérskeho tenisu
Trenčianske Stankovce
Obecný úrad Trenčianske Stankovce
poriadajú

V. ročník tenisového turnaja vo štvorhrách

S TA N K O V C E C U P 2 0 1 1
o putovný pohár starostky obce

1. septembra (štvrtok) 2011
(V prípade nepriaznivého počasia
sa turnaj uskutoční 10. septembra - sobota)
predbežné nahlasovanie na
e-mail: tenis.stankovce@gmail.com
prezentácia do 7,30 h
rozlosovanie dvojíc a kurtov do 8,00 h
v Oddychovom centre Rozvadze
hrá sa na dvoch kurtoch (Oddychové centrum
- umelá tráva, škola - antuka)
štartovné 5 €
občerstvenie je v cene štartovného
LEN PRE OBČANOV TRENČIANSKE
STANKOVCE A NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV

POZVÁNKA
Výkonný výbor OŠK Trenčianske Stankovce Vás pozýva na 8. ročník
turnaja starších žiakov Memoriál Ladislava Minárika, ktorý sa uskutoční
dňa 16. júla 2011 so začiatkom o 9:00 hod. za účasti družstiev:
OŠK Trenčianske Stankovce, TJ Slovan Trenčianska Turná, OFK Drietoma a OTJ Veľké Bierovce/Opatovce.
Turnaj sa uskutoční pod záštitou Západoslovenskej energetiky, a.s., člena skupiny E-ON, v rámci projektu Rodinný futbal.

6.
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FANÚŠIKOM, NIELEN FUTBALOVÝM
Neviem, či písať o športe, je v tomto čase zaujímavá téma, no
pokúsim sa zaujať faktami, ktoré považujem za dôležité.
Je čas prestávky v športových zápoleniach. Hráči, tréneri,
usporiadatelia oddychujú po skončenej sezóne a písať o umiestnení,
či tabuľkách, mi neprichádza aktuálne, pretože sa k tomu možno
dopátrať v iných médiách.
Pre futbalových funkcionárov je toto obdobie jedným z najdôležitejších, pretože sa zabezpečujú vstupy do nových ročníkov,
čaká sa na vylosovanie súťaží a pripravujú zázemie Obecného
športového klubu pre novú sezónu, ktorá začne už v úvode júla
letnou prípravou a súťažami začiatkom augusta.
Každopádne však treba poďakovať všetkým, ktorí v ukončenej
sezóne futbalový klub podporovali – obci, sponzorom, fanúšikom,
i tým, ktorí aktívne na chode pracovali – hráčom, trénerom,
usporiadateľom, funkcionárom.
Čo bude ďalej, v akej sile nastúpia naši chlapci do novej sezóny,
má klub zabezpečené financovanie, aby vôbec súťaže zvládol,
k tomu všetkému treba pár slov povedať.
Začnem po športovo technickej stránke.
Muži budú pokračovať v 4. lige. Všetci priaznivci boli zvyknutí
na silu kolektívu a pravidelné dobré umiestnenia v súťaži. Treba si
však povedať, že kolektív vstúpil do fázy generačnej obmeny a s
tým sú spojené riziká výkonov. Ak chceme, aby náš futbal prežil a
nedopadol ako v mnohých iných obciach, je nutné doplniť kolektív
mladými chlapcami. Chvalabohu, my ich máme. Prirodzeným javom
generačnej obmeny je nevyrovnanosť výkonov. Budeme touto
fázou prechádzať možno viac ako jednu sezónu, ale pre OŠK je
to nevyhnutný krok, pretože skúseným hráčom rôčky pribúdajú a
zranenia kľúčových hráčov nás nútia zaradiť mladých chlapcov.
Dorastenci budú pokračovať tiež v 4. lige. Generačná obmena je
prirodzený prívlastok pre prácu s týmto mužstvom v každej sezóne.
Každopádne chlapci, ktorí sú ochotní v dnešnej dobe, keď je ľahšie
robiť čokoľvek iné vo voľnom čase, ako sa trápiť štyrikrát do týždňa na
tréningoch a cez víkend hrať zápasy, sú jedna veľká partia, na ktorej
chce klub stavať, pretože v nej vidíme perspektívu základu veľkej
generačnej obmeny. Podobnej, ako tomu bolo pri ročníkoch 83, 84,
85, 86, ktoré boli základom veľkého vzrastu úrovne Stankovského
futbalu.
Žiakov sme prihlásili do 3. ligy. Prihlásili sme ich napriek
problémom s vekovými kategóriami a počtom chlapcov. Vieme, že
musíme mužstvá starších aj mladších žiakov doplniť a využijeme na
to všetky možnosti. Veríme, že sa to podarí aj napriek tomu, že nie
všetci chlapci z našej obce chcú hrať za Obecný športový klub. V
prípravke vyrastajú chlapci, ktorí raz budú veľkými hráčmi. Ak náš
klub pre malý počet chlapcov preradia do nižšej súťaže, budeme to
musieť akceptovať a veriť, že sa raz situácia zmení.
Čo k hráčom a trénerom viac povedať? Že sú to všetko
ľudia, ktorí majú svoje zamestnania, školy či rodiny. Popri týchto
povinnostiach musia tri či štyrikrát do týždňa tvrdo trénovať a cez
víkend obetovať takmer celý deň na to, aby sa fanúšikovia tešili či
smútili z výsledkov. 4. liga sa nedá hrať amatérsky, bez tréningu, no
zároveň ťažko vyčítať chlapcom, keď sa náhlia z práce či školy na
tréning, že občas nejaký vynechajú. Stankovský fanúšik je náročný,
no veríme, že aj chápavý. Chlapci sú pod tlakom, ktorí na nich všetci
vyvíjajú - verejnosť, fanúšikovia, tréneri, lebo chcú úspechy. Šport
je o výsledkoch, preto sa hrá, súťaží a preto akceptujme povinnosti
týchto chlapcov, lebo inak by sme sa deväť mesiacov v roku nemali
na koho a na čo pozerať.
Zabezpečenie chodu zázemia klubu a potrebných financií.
Základným kameňom fungovania je systém členských konferencií
a zasadnutí Výkonného výboru a Správnej rady klubu, keď najmä
Výkonný výbor zasadá pravidelne každé dva týždne a zabezpečuje
chod klubu.
Na to, aby sme mohli hrať v súťažiach, kde sme, má klub
schválený rozpočet vo výške takmer 36.000,- € vo výdavkoch, ktoré
musí samozrejme vykryť príjmami. Podobne, ako je to v celej našej
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spoločnosti, ťažko sa hľadajú možnosti na získanie príjmov. Dnes je
spoločnosť voči spoločenským a športovým organizáciám nevľúdna
a nepodporuje ich. Takto ostáva podpora na obciach a miestnych
podnikateľoch. Potom je to len na tom, koľkí klub, ako je OŠK,
podporia.
V našej spoločnosti neexistujú nepísané pravidlá, ktoré sa roky
budovali v tzv. západnej Európe, kde fanúšikovia športových a
spoločenských klubov podporujú sponzorov tým, že využívajú služby,
či kupujú tovar u tých, o ktorých vedia, že podporujú miestne kluby a
sponzori takto klubom či obci podporu vracajú. Veríme, že aj to raz
u nás bude a vzájomná previazanosť klubov, fanúšikov a sponzorov
bude rovnaká ako v inom svete.
Funkcionári klubu musia naplniť klubovú pokladnicu. Niekto môže
povedať, aby naši chlapci hrali nižšie súťaže, kde budú možno nižšie
náklady. Ušetrili by sme na výdavkoch za dopravu, ale to ostatné by
bolo plus mínus rovnaké. A Stankovce patria tam, kde sú, tradíciou,
futbalovým prostredím, výsledkami, prácou všetkých, ktorí za roky
driny klub dostali tam, kde je.
Za rok 2010 klub naplnil príjmovú aj výdavkovú časť, je urobená
účtovná uzávierka a podané daňové priznanie. Rok 2011 je v polovici
plnenia. Klubu budú chýbať prostriedky z 2% dane pre tento rok,
nakoľko sa pred troma rokmi urobila administratívna chyba, na
druhej strane bol klubu poskytnutý finančný grant od spoločnosti EOn a podpora od ostatných sponzorov je v štádiu riešenia. No už
dnes je možné povedať, že je to ťažšie a ťažšie. Klub je schopný
na úrovni 4. ligy poskytnúť v odchodnej oblasti voči sponzorom iba
obmedzené možnosti a je pre sponzorov len otázkou vôle a ochoty,
koľko sú ochotní poskytnúť zo svojich prostriedkov. Za každé euro je
treba tisíckrát poďakovať.
Záverom pár poznámok, ktoré treba vyhodnotiť podľa seba
a zobrať ich tak, ako sú:
- Mužské družstvo bolo po Brezovej pod Bradlom druhým najmladším
vo vekovom priemere.
- Za OŠK Trenčianske Stankovce hralo v uplynulej sezóne najviac
domácich hráčov zo všetkých klubov v 4. Lige.
- Funkcionári klubu sú vďační za finančnú podporu obce, aj keď je zo
všetkých klubov v 4. lige najnižšia.
- Na obecnom ihrisku zabezpečuje regeneráciu trávnika a celkovej
hracej plochy v hodnote niekoľko tisíc Eur ročne súkromný podnikateľ
– možno by tie prostriedky dal radšej do klubu, na zabezpečenie
súťaží.
- Úroveň kvality hry všetkých súťaží a teda aj tých, čo hrajú naše
družstvá išla dolu, nakoľko sa pracuje s hráčmi v oveľa ťažších
ekonomických podmienkach a nie vo všetkých kluboch sa situácia
zvládne.
- Klub musí urobiť nábor detí do žiackych družstiev, aby udržal
kvalitu a počet hráčov pre účasť v žiackych súťažiach, napriek tomu,
že mnoho Stankovských chlapcov – futbalistov trénuje pod niekým
iným.
- Dnes nie je namieste debata o prepojení aktivít OŠK so štruktúrami
AS Trenčín, ktorý vstúpi do priestorov OC so svojou Futbalovou
akadémiou. Nie je na to mandát členov OŠK a veríme, že klub nájde
podporu u sponzorov a fanúšikov, aby toto nemusel riešiť.
- Každý týždeň po deväť mesiacov v roku zabezpečujú chlapi na úkor
svojho času organizovanie spoločenskej udalosti akou je futbal pre
desiatky a stovky fanúšikov.
- Všetkým dlhodobo zraneným a dlhodobo neprítomným hráčom
odkazujeme – Michal Sedláček, Oto Záhumenský, Peter Merkovský,
Marek Polek, Dominik Porubský, Lukáš Turaj, Gabiel Kadák – chýbate
kamarátom, fanúšikom, všetkým a držíme Vám palce, aby Ste už boli
medzi chlapcami!
- V roku 2012 oslávi futbalový klub 40 rokov svojho založenia pod
spoločnou hlavičkou obce Trenčianske Stankovce, nasledujúcim
ročníkom vstúpime do roku týchto osláv.
- V živote nejde len o víťazstvá, ale aj o pocity. Ďakujem v mene
všetkých členov OŠK za podporu.
Dušan Pevný, člen Správnej rady OŠK Trenčianske Stankovce
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SPOLOCENSKÁ
RUBRIKA
od 01.04.2011 do 30.06.2011
VITAJTE, NAŠI NAJMLADŠÍ
Dorota Jančová, č.d. 683
Michal Baluška, č.d. 856
Kristián Beňo, č.d. 401
Eliška Mitašová, č.d. 778
Sofija Balážová, č.d. 119
Klára Škrhová, č.d. 651
Tereza Mlčúchová, č.d. 416
Sofia Seemannová, č.d. 731
Klára Škrhová, č.d. 651
Tereza Mlčúchová, č.d. 416
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI
Roman Mojžiš
a Ing. Janka Jančová, Tr. Stankovce
Ing. Ľubomír Poruban
a Renáta Oravcová, Tr. Stankovce
Ladislav Majerčík, Tr.Stankovce
a Katarína Gažová, Trenčín
Viliam Beneš, Trenčín a Zuzana Ďurišová,
Tr. Stankovce

Ing. Dalibor Oller z Nitrianskeho Pravna
Ing. Marián Zaťko z Veľké Bierovce
Katarína Majerčíková z Trenčína
Ján Boko z Trenčína
Viliam Beneš z Trenčína
Janka Tromans z Veľkých Bieroviec
Ivana Ďuržová z Trenčína
Peter Juršták z Veľkých Chlievan
Zuzana Heráková + syn Roman
z Tr. Jastrabia

Magdaléna Vašková
Emília Vašicová
Dušan Hrušovský
Jakub Masarik
Mária Chochlíková
Jozef Sýkora
Štefan Husár

Česť ich životu, nech odpočívajú v pokoji...

JUBILANTI
od 01.04.2011 do 30.06.2011

Bc. Radoslav Koprivňanský, Tr. Stankovce
a Gabriela Svatíková, Trenčín

80 rokov
Pavel Dobiaš
Anna Malychová
Jozef Schery

Milan Blažek, Drietoma
a Katarína Rožníková, Tr. Stankovce
Mgr. Ondrej Peťkovský, Tr. Stankovce
a PaedDr. Ingrid Dudová, Horná Lehota
Tomáš Sliva
a Ľubomíra Beňovičová, Tr. Stankovce
Blahoželáme a želáme veľa šťastia!
ODSŤAHOVALI SA
Ing. Peter Malkus
Ing. Brigita Malkusová
+ deti Zuzana a Peter
Božena Kučerová
Róbert Ďuriš
Ing. Eva Ďurišová + dcéra Karolína Marica
Juraj Jarábek
Peter Holba
Ľubica Holbová + deti Adrián a Pavlína
Renáta Gallová + deti Martin a Lucia
Martina Malovcová + dcéra Adriana
Petronela Ježíková
Natália Medňanská + dcéra Kristína

Všetkým jubilantom
úprimne blahoželáme!
Štatistika k 30.06.2011
Počet obyvateľov spolu:
- z toho MUŽI:
- z toho ŽENY:

vo veku 91 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 67 rokov
vo veku 11 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 89 rokov
vo veku 89 rokov

85 rokov
Magdaléna Dobiašová

Peter Klinčuch
a Marcela Holíčková, Tr. Stankovce

STRIEBORNÝ SOBÁŠ
25 rokov spoločného života
Jaromír a Anna Hvožďarových

NAVŽDY NÁS OPUSTILI...

Dušan Malovec, Dubnica n/V.
a Martina Murčíková, Tr. Stankovce

Mgr. Dušan Ježík, Trenčín
a Petronela Kubišová, Tr. Stankovce

Jubilejné sobáše

PRISŤAHOVALI SA

75 rokov
Anna Dobiašová
Mária Miškechová
Anna Sedláčková
Karol Minárik
Ján Chudý

HALÓ, LETO VOLÁ...
Tak a je to tu, napĺňa sa význam
snáď v poslednom mesiaci najskloňovanejšieho slova: prázdniny, dovolenka,
leto. Ach, čas, na ktorí sme mnohí mysleli hádam už od Vianoc. Dva mesiace
voľna začali plynúť a ja Vám, milí čitatelia, želám pekné leto, prázdniny bez
nudy a preto nie bez knihy. Nech budete
hocikde, pri vode, či na horách, nezabudnite svojho najvernejšieho spoločníka, obľúbeného autora a dobrý žáner.
Preto pripomínam, že do knižného
fondu pribudli najnovšie diela autorov
ako Táni Keleovej-Vasilkovej, Dominika
Dána, Evy Urbaníkovej. Mladých poteší
pokračovanie Školy noci, Pádu, ale aj
novinky Enji Rúčkovej a pre najmenších sa taktiež niečo nájde. I z histórie...
prečo tak tajomne? Pretože sa teším na
svojich čitateľov a verím, že sa objavia v
knižnici aj počas horúcich letných dní.
Vaša Ľubica Mikulášová

70 rokov
Mária Kamasová
Anna Ďurišová
Anna Kukučová
Ján Pevný, RSDr.
Ján Kadlečík
Verona Pevná
65 rokov
Jozef Zlatoš
Dušan Haško
Emília Petrová
Žofia Repková
Emília Krovinová
Veronika Ľahká
Emília Manová
Ľudmila Škúciová
Dušan Ľahký
Rudolf Šulek
Anna Sabadková

3097
1527
1570

OZNAM:
DOVOLENKA V KNIŽNICI
- 24. 6. až 8. 7. 2011

HALÓ, KNIŽNICA VOLÁ ...
PRÁZDNINY V KNIŽNICI

-

Počas júla – stredy:
13., 2O., 27, júla,
od 10,00 do 13,00 dopoludnia
v knižnici s programom:
výtvarná súťaž Maľujeme na chodníku,
ilustrujeme najobľúbenejšiu knihu,
filmové dopoludnie a iné.
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