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Dáte hlas HLAS-u?

Križovatka, ktorá desí - 2. časť

Tak - prvé číslo HLAS-u je za nami.
Bol to pre nás krok do neznáma. Drvivá väčšina z nás má malé, alebo žiadne skúsenosti s novinárčinou. Trošku
chaosu, adrenalínu, stresu, no hlavne
otázniky – ako ľudia príjmu nielen noviny, ale i naše postrehy, názory a myšlienky.
Ohlasy na HLAS sú rôznorodé. Aj
v tomto prípade platí, že akákoľvek reakcia – kladná, či záporná – je lepšia
ako žiadna. Nezáujem ubíja. Aj pokrčené noviny pri čítaní môžu naštartovať
človeka k aktivite. Tým nechcem povedať, že je naším úmyslom „vytáčať“ svojich čitateľov. Naším cieľom je prebudiť
záujem o veci verejné a o dianie v obci,
informovať, snáď i trocha pobaviť. Nie
každému sedia témy, o ktorých sa píše.
Niekto sa cíti povolanejší (a možno aj
je) o niektorých témach hovoriť. A preto
píšte, mailujte, kritizujte, nenechávajte
si svoj názor pre seba. Prišla doba,
keď nevystačíme s reakciou: „Mne je
to jedno, mňa to nezaujíma.“ Všetko
sa nás týka, len možno ešte nevidíme
súvislosti. Rozprávajme sa spolu. Nielen o problémoch, ktoré nás tlačia, ale
o všetkom, čo nás zaujíma. Veď práve z nedostatku komunikácie vzniká
a rastie veľa nedorozumení medzi ľuďmi. Mám samozrejme na mysli komunikáciu z očí do očí, tá sa nám v poslednej dobe akosi vytráca.
Uvítame všetky vaše reakcie. Samozrejme lepšie sa počúvajú pozitívne, ale kritika je zasa konštruktívnejšia.
Dajme svoj hlas našej obci a životu
v nej, nech nie sme ako muchy v zime.

V prvom čísle
novín HLAS sme
poskytli priestor informácii o úmysle
vyriešiť nehodový
úsek pri obciach
Trenčianska Turná
a Trenčianske Stankovce (križovatka
medzi obcami). Ide
v podstate o rekonštrukciu križovatky
na štátnej ceste Drietoma – Bánovce nad Bebravou I/50 a križovanie s cestou
II/507. Informácia sa stretla s veľkým ohlasom u verejnos . Preto sme sa rozhodli zis ť čo najviac faktov v tejto veci a poskytnúť ich našim čitateľom.

Slavo Tomík

marec 2015

Čo najviac zaujalo občanov a čitateľov:
Najmä fakt, akým spôsobom bude riešený prechod nemotorových účastníkov
cestnej premávky (chodci, cyklis ) medzi obcami pri križovaní cesty I/50 (smer
Drietoma – Bánovce n/Bebravou). K téme sa vyjadrili aj občania Trenčianskych
Stankoviec na zasadnu poslancov vo februári tohto roku. Na tomto zasadnu sa
prijala úloha pre starostu obce Trenčianske Stankovce, aby prerokoval s kompetentnými orgánmi možnos a spôsoby prechodu chodcov a cyklistov cez I/50 po
jej rekonštrukcii.
Fakty, ktoré je treba vedieť:
Územie dotknutej rekonštrukcie nehodového úseku križovania ciest I/50
s cestou II/507 je katastrálne položené do obce Trenčianska Turná. To si vyžaduje
úzku spoluprácu s touto obcou. Podľa informácií, ktoré sú nám známe, starostovia
obcí Mar n Markech, JUDr. a Peter Mikula, Ing. v tejto problema ke intenzívne
komunikujú a riešia aktuálne veci.
Cesta I/50 je spojnicou európskeho významu. Je zaradená v medzinárodných systémoch dopravy a trasách ako cesta umožňujúca presun nadrozmerných nákladov, ktoré si vyžadujú špeciálne podmienky pri križovaní jej trasy dopravnými stavbami (mosty, lávky, prechody). S touto špeciálnou iden fikáciou ostane aj po zrealizovaní súbežnej R2.
Možnos zabezpečenia prechodu nemotorových účastníkov premávky:
Ako sme zis li, rokovania v uvedenej veci sa niesli konštruk vne a zvažovali
sa všetky alterna vy. Vzhľadom k tomu, že pri hľadaní vhodného riešenia je nutná úzka spolupráca oboch samospráv (Turná a Stankovce), e musia zabezpečiť
prístup ku križovaniu ciest zo strany svojich obcí (chodníky a pod.). Tak sa postupne vyvinuli tri možnos . Nadchod, podchod, prechod.
Teraz je treba povedať, že každé prijaté riešenie bude dočasným riešením prechodu cez súčasnú I/50. Dopravní inžinieri v projekte budúcej rýchlostnej cesty R2
(ak bude riešená v aktuálnej verzii), vyriešili prechody nemotorových účastníkov
premávky medzi jednotlivými obcami ako súčasť tejto stavby.
Limitujúcim faktorom pri hľadaní možnos dočasného riešenia sú vlastníc-
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ke vzťahy k pozemkom a križovania s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Z tohto pohľadu sa
musia riešiť jednotlivé varianty. Bohužiaľ, priľahlé pozemky sú majetkovo neusporiadané
a vo vlastníctve súkromných osôb, teda nie v majetku obcí, kraja či štátu.
Požiadavky obce Trenčianske Stankovce:
Obec Trenčianske Stankovce, prostredníctvom svojho starostu Mar na Markecha, JUDr. deklarovala svoju ak vnu účasť pri riešení tohto problému a bola účastníkom všetkých rokovaní. Jednoznačnou požiadavkou obce je, aby bol umožnený
a zrealizovaný bezpečný prechod chodcov a cyklistov v trase medzi obcami Trenčianska Turná
a Trenčianske Stankovce cez cestu I/50.
Na rokovaniach však zástupcovia obce (zúčastnil sa ich aj poslanec Dušan Pevný) požadovali zabezpečenie rovnakej možnos prechodu chodcov a cyklistov aj v katastrálnom území
Sedličná, v trase od rodinných domov k priemyselnému parku, kde sa denne presúvajú stovky
ľudí do svojho zamestnania (Vaillant, Europin, Universe,...) cez cestu I/50.
Financovanie a spoluúčasť obcí:
Občania by mali vedieť, že financovanie rekonštrukcie zvršku cesty I/50 je zabezpečované z regionálnych operačných programov (fondy). Rekonštrukcia I/50 je financovaná z iného
Dušan Vendžúr programu ako riešenie nehodového úseku križovania ciest medzi obcami Trenčianska Turná
a Trenčianske Stankovce. Teda sú to dva nezávislé projekty a financovania.
Investorom je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obce budú musieť, v rámci svojich možnos , nájsť potrebné prostriedky na vybudovanie prístupových chodníkov ku jednotlivým križovaniam cez cestu I/50. Norma hovorí o šírke 4,5 metra (chodci, cyklis , invalidi), čo s dĺžkou trás môže napovedať o výške inves cií. Potrebný rozsah bude teda známy
z navrhnutých riešení.
Položili sme otázku starostovi obce Trenčianske Stankovce Mar novi Markechovi, JUDr.: – Aký je aktuálny stav rokovaní a čo sa
vo veci prechodu nemotorových účastníkov premávky cez I/50 koná?
„Momentálne je k dispozícii cenová ponuka na spracovanie štúdie stavby Riešenie prechodov pre chodcov a chodníky v blízkos
križovatky Trenč. Turná - Trenč. Stankovce, pričom jej súčasťou bude aj riešenie prechodu cez cestu I/50 v čas obce Sedličná k priemyselnému parku. So starostom obce Trenč. Turná sme sa dohodli, že oslovíme ešte minimálne jedného projektanta, resp. projektovo-inžiniersku spoločnosť na predloženie cenovej ponuky v aktuálnej veci. Následne po vybra projektanta a spracovaní štúdie bude nutné
pristúpiť k rokovaniu so Slovenskou správou ciest.“
Záverom treba povedať, že ak vnu úlohu a pomoc pri rokovaniach v tejto záležitos poskytli obciam pracovníci odboru dopravy
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Za redakciu novín HLAS môžeme povedať, že budeme sledovať vývoj v súvislos s vyriešením tejto záležitos .
Myslíme, že každé riešenie, ktoré sa príjme je lepšie, ako žiadne.
za redakciu HLAS-u spracoval Dušan Pevný

AKTUÁLNA TÉMA
Prečo je potrebná zmena územného plánu obce
Územný plán obce Trenčianske Stankovce obsahuje základnú urbanis ckú koncepciu rozvoja obce, funkčné využi e
jednotlivých plôch, priestorové usporiadanie, zabezpečenie nadväznos využívania územia obce voči susedným obciam,
koncepciu verejného dopravného a technického vybavenia.
Územný plán bol spracovaný v období, keď sa predpokladal v celej ekonomike každoročný rast niekoľko percent. Bolo to obdobie, keď sa uvažovalo s vysokou expanziou vo všetkých sférach. V pláne sa napríklad počíta s rozvojovými plochami pre individuálnu
bytovú výstavbu v 13 lokalitách o ploche 43 ha s počtom 420 RD. Okrem uvedených plôch sa uvažuje s výstavbou bytových domov
v ďalších 7 zmiešaných plochách o rozlohe takmer 30 ha. Pri terajšom vývoji je nereálne uvažovať s pôvodným plánom zvyšovania
počtu obyvateľov, ako i s výstavbou rodinných domov, keď v súčasnos sa priemerný ročný počet stavebných povolení pohybuje okolo
20 a rast počtu obyvateľov ež nie je podľa pôvodných prognóz. Je potrebné zamerať sa skôr na kvalitu, ako kvan tu.
Prioritne sa musí obec zaoberať riešením jednotlivých zón, čím sa zavedie určitý systém a poriadok.
Plán zóny v súlade so schváleným územným plánom obce ustanoví podrobné podmienky pre funkčné využi e jednotlivých pozemkov, umiestnenie a priestorové usporiadanie stavieb. Ďalej obsahuje regulačné prvky stanovujúce funkčné využi e pozemkov,
prevádzkové využi e pozemkov (hranice pozemkov, plochy dopravnej a technickej infraštruktúry a orientácia napojenia pozemkov),
urbanis cké usporiadanie zástavby na pozemkoch (uličné čiary, stavebné čiary, charakter, spôsob a druhy zástavby na pozemkoch),
intenzitu využi a pozemkov, regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene a architektonicko-stavebné stvárnenie zástavby na pozemku (priečelia, zastrešenie, dominanty). Plán zóny nahrádza
v schválenom rozsahu územné rozhodnu a a je záväzný pre rozhodovanie jednotlivých úradov.
Revízie a doplnky územného plánu si vyžadujú neustále zmeny legisla vy, nové požiadavky správcov sie , ako i evidované žiados
občanov.
Pri tejto príležitos treba kladne hodno ť rozhodnu e vedenia obce prehodno ť súčasný územný plán Trenčianskych Stankoviec,
ako i možnosť využi a dotácii na pokry e 80% oprávnených nákladov spojených so spracovaním novej územno - plánovacej dokumentácie.
Jozef Kadák
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Lenka a Luke
Chceli by sme Vám predstaviť dvoch zaujímavých ľudí, ktorí sa prisťahovali do
Trenčianskych Stankoviec. Luke Michael John Cooper a Lenka Babincová v roku 2013 odkúpili
starší dom po rodine Cibulíkovej v miestnej čas Rozvadze (č.d. 449). Po intenzívnych „prerábkach“
interiéru a čiastočných exteriérových úpravách domu, dvora a záhrady, strávili v našom susedstve
už druhé Vianoce.
Môžete nám v krátkos povedať niečo o sebe?
(Luke) ,,Mám 36 rokov, pochádzam z Kentu, z mesta Ashford v juhovýchodnom Anglicku. Od septembra 2011 pracujem ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Trenčíne. Učím
hlavne konverzačnú anglič nu, britskú a americkú literatúru. S Lenkou som sa zoznámil už
v Anglicku. Po príchode na Slovensko sme chceli zakotviť v Bra slave, pretože je tam veľký výber škôl,
ale vadilo nám to množstvo ľudí a áut. Hľadali sme iné miesto. Keď sme prišli do Trenčína a uvidel som
hrad, stred mesta a hory v blízkos mesta, veľmi sa mi tu zapáčilo. Nemyslel som si, že budem niekedy
učiteľom, ale som veľmi šťastný, že som našiel túto prácu a na škole sa cí m veľmi dobre.“
A čo záľuby vo voľnom čase?
,,Hrám na gitare. Nenavštevoval som však hudobnú školu, učil som sa ako samouk. V Anglicku som mal aj svoju skupinu, hrali sme niečo ako alterna vny rock – scary music. Začiatkom decembra mávame v škole „Deň otvorených dverí“, kam pozývame rodičov de , študentov a iných záujemcov. S deckami pripravíme vždy hudobné pásmo, s ktorým potom vystupujeme. Ďalšou záľubou je tvorba komiksov. Vytváram si svoje vlastné príbehy, ktoré kreslím digitálne v PC-ku a predlohy získavam najmä z fotografií. V minulos to boli príbehy
pre de , teraz je však väčší dopyt u teenagerov a „dospelákov“. Vydal som aj svoju vlastnú komiksovú knihu. Takisto ich vytváram aj
podľa zadaného scenára. Všetko je samozrejme v anglič ne a odbyt je hlavne na britských ostrovoch a v Amerike.“
Ako sa cí te na Slovensku?
,,Cí m sa tu dobre, pretože je tu Lenka (...to bola malá nápoveď Lenky). Ale na Slovensku sa mi skutočne páči. Mám rád vašu povahu. Slováci sú síce možno drsnejší a menej zdvorilí, ale sú otvorenejší a srdečnejší a človek vie na čom je. Je tu uvoľnenejšie tempo ako
u nás v Anglicku a máte nádhernú prírodu. Zis l som, že mnohí Slováci si nevážia aké nádherné skvosty – prírodné, kultúrne a historické,
tu doma máte.“
Čo nám povie o sebe Lenka?
(Lenka) ,,Som rodená Považskobystričanka, kde žijú aj moji rodičia. Mám tri mladšie sestry. Mám ež 36 rokov ako Luke. Študovala
som na Filozofickej fakulte VŠUK históriu a umenie. Bolo ťažké nájsť uplatnenie v tomto odbore, nakoniec som prijala prácu ako učiteľka anglič ny. Snažila som sa rozšíriť si vedomos z anglič ny, rozhodla som sa, že pôjdem do Anglicka, „povzdelávam sa“, prídem
naspäť a urobím si štátnice z jazyka. V Anglicku som zostala namiesto pôvodného jedného až sedem rokov. Mala som tam veľmi dobrú
prácu. Bola som poverená riadením rodinného hotela. Neustále som bola obklopená ľuďmi, ktorí rozprávali rôznymi dialektmi, čo bolo
výborné pre komunikáciu v anglič ne. Mala som dobrých šéfov. Na Slovensku, keď robíte dobre, dajú vám práce ešte viac. Ale tam je to
naopak. Keď som robila dobre, plat sa mi neustále zvyšoval. Majiteľ povedal, že keď sa na zamestnanca môže vo všetkom spoľahnúť,
je to pre neho na nezaplatenie. Ale sedem rokov bol dlhý čas a ja som snívala, že všetky moje knihy budem mať v jednom malom domčeku. Vždy ma to ťahalo na Slovensko. Chýbali mi i naše hory a príroda. Urobila som štátnice a Lukea som nahovorila, nech si urobí aj
on cer fikát na výučbu anglič ny. Splnil sa mi sen. Učím anglický jazyk, históriu a umenie. Učiteľovanie je nádherný „job“, neustále sa
rozvíjam a z toho dôvodu ma to napĺňa.“
Aké sú Vaše záľuby?
,,Takisto som hudobníčka. Navštevovala som 1. a 2. stupeň hry na akordeón v hudobnej škole v Považskej Bystrici. Môj ta no hrával
na trubku, strýko i dedko na harmoniku, otcov bratranec bol vynikajúci akordeónista. Mamina pochádza z Papradna a Papradnianci
boli vždy výborní speváci. Mladšia sestra ež spieva. Takže hudbu máme v rodine. V piatom ročníku som sa dostala do súboru Melódia.
To bol akordeónový súbor, kde hralo 15 až 20 akordeónistov plus speváci. Vystupovali sme po celom Slovensku a boli sme aj na celosvetovom kongrese Slovákov v Amerike. Máme vydaných niekoľko CD-čok. Rada čítam historické knihy. Teraz som objavila novú záľubu
v záhradkárčení. Navarím, napečiem, ale žeby som za tým bažila, ... radšej by som hrala na akordeóne.“
Ako si zvykáte na našu dedinu?
,,Lepšie sa nám ani nemohlo stať. O Trenčianskych Stankovciach sa vraví, že sú bohatou dedinou. V porovnaní s Považskou Bystricou
je tu teplejšie a máte tu veľmi úrodnú zem. Sme v nádhernom prostredí a stretli sme tu dobrých ľudí. Okrem iných, menovite Lucku
a Ferka Sedláčkovcov, ktorým chcem osobitne poďakovať, pretože nám veľmi pomohli. Páči sa mi, že je v obci riešený systém triedenia
odpadu. Jediná sťažnosť je, že si ľudia nevedia urobiť poriadok okolo domu. Napríklad pri našom kontajneri na sklo. Neviem, prečo
nevhodia sklo dovnútra, ale nechávajú ho v igelitkách pri kontajneri. Veľkou výhodou je aj výborná geografická poloha dediny. Až na
tú hroznú križovatku medzi Turnou a Stankovcami. Luke si zakrýva oči, keď odbočujeme do Trenčianskych Stankoviec. Nechápe, ako
môže byť križovatka takto riešená.“
Slavo Tomík
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Senník v plameňoch
21. januára 2015 vypukol obrovský požiar na senníku farmy VKK (Veľkokapacitný kravín) v Trenčianských Stankovciach. O informácie
k udalos sme požiadali zástupcov Poľnohospodárskeho Družstva Inovec, vlastníka senníka a obecného Dobrovoľného hasičského zboru,
ktorí zasahovali pri požiari ako súčasť záchranných zložiek.
Za vlastníka sa k udalos vyjadril výkonný riaditeľ PD Inovec Ing. Zdenko Karlík:
,,PD Inovec využívalo senník ako sklad surovín na výrobu tvarovaných krmovín pre potrebu živočíšnej výroby. V posledných rokoch ako dočasný sklad slamy a sena. Výrobňa krmovín bola v prednej čas , ktorú sa pred požiarom podarilo zachrániť.
V ten deň som ešte okolo 17. hodiny prechádzal popri senníku a všetko bolo v poriadku. O 50 minút neskôr to už nebola pravda. Pred 18. hodinou mi oznámil pracovník živočíšnej výroby, že senník je celý v plameňoch. To už boli kontaktovaní aj požiarnici.
Rozsah a intenzita požiaru boli také veľké, že sa z uskladneného sena a slamy už nedalo nič zachrániť. Keďže seno a slama boli uskladnené
v týchto priestoroch už niekoľko
mesiacov, vylučujem možnosť vzniku
požiaru samovznietením. Pri mojom príchode na miesto udalos zasahovala hasičská technika a požiarnici, vrátane dobrovoľných hasičov
zo Stankoviec. Tí pracovali na vypratávaní prednej čas , kde sme mali
uskladnené búdky pre teľatá, tvarovaciu linku a iný materiál, čím zabránili vzniku ďalších škôd. Napriek tomu
ich výška dosiahla vysokú hodnotu.
Majetková ujma je v štádiu
posudzovania, ale na uskladnenom
materiáli (seno a slama) a na
budove to odhadujemna viac ako
48 síc eur. No najväčšia škoda je
fakt, že hala je už nepoužiteľná, bude
sa musieť demontovať. Vlani sme
vyprodukovali veľké množstvo krmovín, našťas e, e sme uskladňovali
aj v iných objektoch, tak máme zabezpečenú prevádzku v živočíšnej výrobe do najbližšieho zberu novej úrody.
Všetok uskladnený materiál sme
mali poistený, vrátane budovy.
Môžem povedať, že v krátkom čase po požiari a jeho medializovaní, sa nám ozvalo niekoľko poľnohospodárskych podnikov z blízkeho okolia, ale aj z diaľky (Žitný ostrov a pod.), ktoré
nám ponúkli pomoc. Všetkým by som rád týmto poďakoval. Bez pomoci by sme nemohli ďalej bezproblémovo fungovať hlavne v živočíšnej
výrobe, kde sú eto suroviny nenahraditeľné.
Ďalej by som osobitne chcel poďakovať Stankovským dobrovoľným hasičom, ktorí svojou činnosťou zabránili vzniku ďalšej škody
a celonočným monitorovaním aj rozšíreniu požiaru.“
Za dobrovoľných hasičov sa vyjadril priamy účastník zásahu - predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Stankovciach
Jaroslav Koprivňansky, Ing. :
Kde vás zas hol poplach po vzniku udalos , aká bola reakcia, ako hodno te intenzitu požiaru a kto všetko zasahoval?
,,Členovia DHZ majú svoj život ako každý iný Stankovčan. Majú svoje bežné povinnos , len žijú s dobrovoľnou starosťou navyše, ktorá súvisí
s oddanosťou zásadám dobrovoľného hasiča. Inak tomu nebolo ani v deň požiaru senníka. Mňa správa zas hla hlásením z Krajského operačného strediska (KOS tel.č.: 112). Jej znenie bolo, že z Trenčína už hasiči vyrazili a od nás potrebujú pomoc v zabezpečení dodávky hasebnej látky
(vody) .
Pri takejto mobilizácii máme dohodnutý postup, pretože vyraziť s technikou nemôžeme svojvoľne. Po oznámení veliteľovi (z KOS
112) sa prostredníctvom telefónov zorganizovala naša jednotka. Veliteľ DHZ zvolal o 18. hodine jej členov. Následne vyrazila jednotka Stankovských hasičov k udalos od miestnej hasičskej zbrojnice. Zloženie: Tatra 148 s tromi členmi a Avia so štyrmi členmi DHZ.
K požiaru sme sa dostali do 15 minút od doručenia správy, ak vne sme zasahovali do nočných hodín napriek tomu, že mnohí z nás šli ráno do
svojej práce.
Osobne sme sa doteraz nezúčastnili zásahu pri udalos takéhoto veľkého rozsahu. Po príjazde na miesto bol senník vo vysokom štádiu horenia. Bolo to preto, že šlo o požiar veľmi horľavého materiálu (suché seno). Po príchode veliteľ zásahu Okresného riaditeĺstva
HaZZ vydal rozkaz k zabezpečeniu lepšieho prístupu k objektu z viacerých strán. Našou úlohou bolo odpratať plastové a strojové zariadenia z vnútornej nehoriacej čas budovy. Hasiacu látku (vodu) sme zabezpečili kyvadlovou dopravou našou technikou.
Pri zásahu boli členovia OR HaZZ Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a my. Celkovo viac ako 15 hasičov, 4 kusy techniky HaZZ a 2 kusy našej
techniky. Po zásahu, prvotnej lokalizácii požiaru a zabráneniu ďalšej škody sa oheň už ďalej nerozširoval. Ale mal takú intenzitu, že priamy
zásah vodou spôsoboval rýchle rozloženie vody na kyslík a vodík. Kyslík, ktorý sa neodparil, ešte viac podporoval oheň. Preto bolo hasenie komplikované a veľakrát aj málo účinné. Po skončení ak vneho zásahu bola technika OR HaZZ veliteľom postupne odosielaná späť na stanicu OR
HaZZ Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Ich posledné auto s osádkou odišlo cca 2 hodiny po polnoci. Následným odovzdaním velenia nášmu
DHZ sme prebrali zodpovednosť za hliadkovanie pri objekte požiaru. Defini vne sme zhorenisko opus li po odovzdaní majiteľom PD Inovec až
v ranných hodinách.“
Viete sa vyjadriť k možným príčinám požiaru ?
,,Nie. Toto je úlohou profesionálneho vyšetrovateľa z OR HaZZ Trenčín. Našou úlohou je pomáhať profesionálnym hašičom a zabezpečovať
im pomoc pri zásahoch. Túto povinnosť sme si splnili a s naším Dobrovoľným hasičským zborom sme schopní a pripravení zabezpečovať ju aj
naďalej s podporou nášho zriaďovateľa. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám boli akokoľvek nápomocní počas zásahu i po jeho skončení“.
Gabriel Kadák
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KVETA
Spoločnosť KVETA bola založená v roku 1992. Rozsah podnikateľskej ak vity bol zameraný na rozvoz umelých kvetov, výrobu rôznych dekoračných vencov a smútočných aranžmánov. Sídlo spoločnos a otvorenie predajne bolo v garáži rodinného domu majiteľov firmy v mieste
ich bydliska. Obchodovať začala s tovarom zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka. V súčasnej dobe sú konateľmi spoločnos pani Viera Mináriková , pán Vladimír Minárik a Ing. Vladimír Minárik.
V roku 1996 spoločnosť otvorila veľkosklad v obci Krivosúd – Bodovka, v priestore budovy bývalej Jednoty.
Rozsah obchodovania rozšírili o tovar z Holandska a ďalekej Ázie.
Rozvoj firmy pokračoval v roku 2003 výstavbou a následným otvorením sídla spoločnos v Trenčianskych Stankovciach, kde bola zriadená veľkoobchodná a maloobchodná predajňa. Inves ciami do skladovacích plôch pokračovala spoločnosť KVETA výstavbou skladovej haly v roku 2009 a rozšírením hlavnej budovy
o dvojpodlažnú prístavbu v roku 2014. Takto sa za aľ rozvinul areál spoločnos v Trenčianskych Stankovciach.
Veľkoobchodný predaj a rozvoz sa postupne rozšíril do týchto ak vít – dekoračné predmety, keramika a potreby pre aranžérov,
obchodovanie s kvetmi, rastlinami, stromami (živými aj umelými), potrebami na výrobu smútočnej väzby, sezónnymi dekoráciami – jar, veľkonočné a vianočné sviatky. Aktuálny rozsah činnos si môže prípadný zákazník prečítať a pozrieť na webovej stránke www.kveta.sk.
Spoločnosť KVETA v súčasnej dobe obchoduje s trhmi v Českej republike, Poľsku a Ázii . V tejto chvíli má 25 zamestnancov, v sezóne využíva
i brigádnikov. Osem zamestnancov je priamo z obce Trenčianske Stankovce, teda v podstate jedna tre na, zostatok je z okolitých obcí Krivosúd
– Bodovka, Opatovce, Trenčianska Turná a z Trenčína.
Trenčianske Stankovce si majitelia KVETY vybrali na vybudovanie areálu a sídla spoločnos najmä pre dostupnosť k dopravnej spojnici,
blízkej diaľnici D1 a pre blízkosť centra Považia, mesta Trenčín. Zároveň sa im javila zaujímavá ponuka kúpy pozemku pre výstavbu v Trenčianskych Stankovciach, čo aj využili.
Spoločnosť KVETA očakáva od Obce Trenčianske Stankovce, že bude brániť spoločné záujmy pri projektovaní a následnej realizácii budúcej
spojnice a cestnej komunikácie európskeho významu a to R2, čo sa bytostne dotýka celého areálu firmy. Zároveň oceňuje dostupnosť zriadenia stavebného úradu v obci a možnosť využívania služieb Obecného podniku služieb (OPS). Majitelia sa naopak snažia podporovať všetky
spoločenské ak vity v obci a podporujú najmä činnosť dobrovoľných organizácii a spolkov v Trenčianskych Stankovciach.
spracoval Dušan Pevný.

Predstavujeme vám
Nová lekárka pre dospelých
,,Vždy bol môj sen, mať svoju vlastnú ambulanciu.“
MUDr. Jarmila Bunčáková je od 1. januára 2015 všeobecnou lekárkou v našej obci. Pôsobí tu krátko, a preto sme sa rozhodli vám ju zbežne
predstaviť.
Doktorka Bunčáková pochádza zo stredného Slovenska, svoje detstvo prežila v Turčianskej záhradke. Neskôr sa spolu
s rodičmi (učiteľmi) presťahovala do Starej Turej. Vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bra slave.
Po svadbe žila v Novom Meste nad Váhom, kde 10 rokov pôsobila na internom oddelení a diabetológii. Kvôli nočným službám a rodine
(3 de ) odišla z praxe a presťahovala sa do Trenčína, kde precovala ako posudková lekárka. Počas výkonu svojho zamestnania získala niekoľko
atestácií, a to: internú, všeobecnú a posudkovú. Hoci si prešla viacerými odbormi, vyjadrila sa jednoznačne: ,,Táto práca ma baví najviac. Človeku viete celkovo pomôcť a nasmerovať ho.“ Súčasne popri chode vlastnej ambulancie, ež slúži na pohotovos v Trenčíne a Novom Meste
nad Váhom.
Ordinačné hodiny (pondelok až piatok):
07:00 - 08:30 príprava ambulancie, odbery krvi, aplikácia injekcií
08:30 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obed
13:00 - 14:00 návštevy, objednaní pacien
14:00 - 15:00 administrácia

Ďurišová Lenka

Otázka redakcie
Kde všade sa budú realizovať prípojky z novobudovanej kanalizácie v obci? Ku všetkým pozemkom a budovám po trase, či len
k vybudovaným rodinným domom a priemyselným budovám?
Odpoveď poskytla prednostka OcÚ Trenčianske Stankovce Ľubica Ďurišová, Mgr.:
Kanalizačné prípojky v obci sa budú automa cky budovať po hranicu súkromného pozemku :
- ku všetkým existujúcim a obývaným rodinným domom ,
- ku všetkým pozemkom, na ktorých je vydané stavebné povolenie za účelom výstavby rodinného domu,
- ku všetkým verejným budovám v obci.
Priemyselné prevádzky sa budú napájať podľa typu prevádzky, táto kanalizácia je určená pre splašky z domácnos , nie pre priemyselné prevádzky.
Pretože sa jedná o projekt EÚ, v časovom horizonte do 5-ich rokov bude potrebné zabezpečiť 85 % pripojenie na kanalizáciu.
V prípadoch, ak je pozemok určený na výstavbu rodinného domu, ale ešte nie je vypracovaná projektová dokumentácia, ani vydané
stavebné povolenie, si prípojku musí občan realizovať sám, na vlastné náklady, odborne spôsobilou osobou.
redakcia HLAS-u
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Prach alebo blato
V minulom čísle som písal o probléme s verejným osvetlením vo Veľkých
Stankovciach. Tentokrát nebudem chodiť tak ďaleko - budem písať o tom,
čo mám rovno pod nosom a čo sa aj mňa bezprostredne týka. Chcem vás
informovať o tom, že nie všetci občania tejto obce majú možnosť dostať
sa ku svojim príbytkom po civilizovanej ceste.
V čas obce Malé Stankovce – časť Hoštáky sa nachádza ulica s 11 rodinnými domami, v ktorých žije 40 ľudí . Nejde pritom len o prístup k jednotlivým
domom, ale ide ež o spojnicu medzi Malými Stankovcami a Sedličnou, ktorú
využíva čoraz viac občanov, či už na skrátenie cesty, nákupy v novootvorenej
predajni, alebo na prechádzku.
V apríli 2010 - aby sme sa dostali k svojim domom, sme zapla li a svojpomocne vybudovali provizórnu spevnenú cestu, z ktorej sme sa však dlho
netešili. O mesiac nato prišla z polí po prietrži voda , časť cesty odplavilo
a miesto nej zostalo len blato. Cestu sme opravili, ale zlý stav pretrváva dodnes. Keď je sucho, tak sa z nej neskutočne práši,
okná a parapety treba stále čis ť a keď vetráme, máme prach vo vnútri. Keď zasa prší, je tu blato, ktoré nemáme ani kadiaľ
obísť, keď chceme prísť čis do dediny. O stále špinavých autách ani nehovorím. Samozrejme cesta nie je rovná a robia sa
v nej výtlky oveľa častejšie ako v asfaltovom povrchu, takže je to samá jama. Riešenie neprichádza celé roky. Stále je nejaký
problém, pre ktorý nie je možné zrealizovať riadny cestný povrch. Písať žiados a sťažnos nás po čase prestalo baviť, tak som
sa o tom rozhodol napísať aspoň do novín HLAS. To, že sa jedná o problém vážny, cí ť aj z reakcie mojich susedov. Prinášam ich
v plnom znení, tak, ako ich povedali:
Ing. Vladimír Gažo, č.d. 295, povedal: ,,Do cesty sme investovali svoje peniaze ale využívajú ju aj iní. Cesta je momentálne
v katastrofálnom stave a ničia ju aj poľnohospodárske stroje p. Vašicu, ktorý ju využíva asi najviac. Keď prídu de zo školy, blato
máme až v obývačke a o našom vzhľade po ceste do kostola ani nehovorím. A keď je sucho, prach máme aj v posteliach.“
Ing. Marián Kudláč, č. d. 294, povedal: ,,Nič neopravujme, veď nech obec ušetrí. Elektriku aj kanalizáciu sme si ež zapla li
sami, na vodovod sme sa zložili spoločne s obcou 1 : 1. Cestu sme zapla li asi trikrát, aj keď ju využívajú aj iní občania, ale
nevadí, nech obec šetrí. Dane však pla me veľmi radi, lebo obec nám ,, zabezpečila“ všetky inžinierske siete a vo všetkom nám
vychádza v ústrety...“
Dňa 24.02.2015 v danej problema ke rokovala aj stavebná komisia, ktorá po prerokovaní odporučila nasledovné:
- najskôr vzala na vedomie záver Štátneho stavebného dohľadu, ktorý riešil miestne zistenie v danej veci a skonštatoval, že v danom území nie je možné riešiť osadenie dopravného značenia. Dôvod – príjazdová komunikácia k pozemkom skupiny občanov
nie je zaradená do majetku obce ako cestná komunikácia
- komisia odporúča preveriť fakt, že bol urobený geometrický plán, ktorý odčlení budúcu cestnú komunikáciu v tejto zóne a mal byť daný obcou podnet
na zápis do katastra v tejto veci
- obec musí následne zrealizovať vyňa e z pôdneho fondu na parcele, nakoľko sa jedná o ornú pôdu
- v ďalšej fáze musí byť pozemok zaradený pri paspor zácii komunikácií
a ciest obce do jej majetku, aby bolo možné s ním ďalej narábať
- komisia skonštatovala, že v budúcom cestnom telese vyčleneného pozemku nie sú položené všetky inžinierske siete
- komisia odporúča riešiť dané územie komplexne, to znamená zaoberať sa
pozemkami v lokalite a tým aj riešiť budúce cestné teleso v tejto čas obce
včítane inžinierskych sie
- odporúčame osadiť pracovníkmi obce dočasné dopravné značenie o zákaze vjazdu či prechodu vozidiel cez komunikáciu,
ktorú si spevnili na svoje náklady občania tejto čas obce.
Pýtal som sa aj poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mar na Kudlu, PhD.: Pán Kudla, pomerne často Vás vídať prechádzať
po spomínanej nespevnenej ceste, takže viete dobre, o čom píšem. Čo by ste odkázali 40- m občanom?
,,V minulos bola vôľa obce vybudovať časť Hoštáky, no doposiaľ sme nevyriešili základnú otázku o tom, kto bude investorom.
Riešili sme dve varianty, pričom jedna hovorila o predaji celého územia súkromnému investorovi, tu však hrozilo vysoké riziko
úniku podielových daní. Druhá bola taká, že Hoštáky vybuduje obec v spolupráci s projektovým manažérom, tu však je problém
s financovaním tak veľkého a nákladného projektu, aký Hoštáky predstavujú. O probléme so stavom komunikácie viem, a viem
aj to, že čakať až na vyriešenie celého územia Hoštáky nemôžeme, preto budem presadzovať, aby sa rokovalo o dočasnom, čo
najrýchlejšom a najefek vnejšom vyriešení úpravy tejto komunikácie tak, aby nespôsobovala obyvateľom takéto staros .“
Radovan Siva
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Belgická speváčka zo Stankoviec
Keď som oslovila vždy op mis cky naladenú Simonu Brezánovú (27), bola nadšená z nášho nápadu a rada mi poskytla interview. Hudba je pre ňu ak vita, ktorú potrebuje k životu a onedlho ju budeme môcť vidieť (počuť) na svetovom turné. Súťaž
Superstar bola pre ňu dobrá škola a povedala: „Koncept Superstar je o tom, že jeden z porotcov musí byť ten „zlý“ a to práve vyšlo
na Paľa Haberu.“
Viem o tebe, že spievaš od malička. Stal sa spev tvojím povolaním?
,,Čiastočne. Spievanie ma nikdy neopus lo, alebo skôr by som mala povedať, spievanie som nikdy neopus la. Kdekoľvek som išla, hľadala som príležitos , komunity, muzikantov a inzeráty, kde by sa dala zapojiť šnúra od mikrofónu a spievať.
V mojich 16 rokoch som zis la, že je to ak vita, ktorú potrebujem k životu a pokiaľ ju nemám, nie som šťastná. V Dánsku som
spievala s kapelou, ktorá bola zložená zo študentov (Dáni a jeden Brazílčan). Naším cieľom boli akcie ako svadby, maturity, stužkové, atď. Takže za výkon sme vždy dostali peniaze. Nikdy sme však neodmietli ísť hrať zadarmo, pretože to je vždy dobrá reklama. V Belgicku mi hudba prináša viacej peňazí ako v Dánsku. Mám momentálne 3 projekty s (vačšinou) profesionálnymi hudobníkmi, učím spev súkromne a mám aj dosť nahrávania v štúdiu pre rôznych umelcov. Je tu viacej príležitos . Samozrejme, stále
to zostáva len koníček a nie je to môj hlavný príjem. Najradšej by som sa už živila iba koncertovaním a svetovým turné, ale trvá
dlho, kým si človek vybuduje také zázemie a príležitosť. Mne sa myslím celkom darí, pretože ľudia ma kontaktujú sami, vraj počuli, že spievam. A vlastne tak sa to vždy začína. Nakoniec, otec mi neprestáva opakovať ešte doteraz: „Spievaj, nenechávaj to!!!“.
A má pravdu, úspechy môžu prísť buď hneď - pokiaľ má niekto šťas e, alebo až po dlhej dobe, dôležité je robiť to s radosťou
a so srdcom. Pre mňa peniaze ani sláva nie sú v hudbe prioritou, ide o skúsenos a vybudovanie si kontaktov (hudobníckych).“
Pre aké najzaujímavejšie publikum si spievala?
,,Pre britskú vojenskú rotu minulý rok pri príležitos 100. výročia začiatku 1. Svetovej vojny. Bol to nezabudnuteľný zážitok - asi 100 chlapov v uniforme, tak dobre pripitých, cí la som sa ako v tých vojnových
filmoch, keď do kasární príde zaspievať speváčka. Nevedela som, či mám utekať, alebo spievať ďalej. Padali mi ku kolenám, ale v istom momente som sa cí la aj nepríjemne. Aj to ukazuje, že ak je to čiastočne aj
moja práca, publikum si nevyberiem.“
Tak to musel byť naozaj nezabudnuteľný zážitok?!
,,No, to bol. Ja som showman a scénu si užívam. Bála som sa ale pred nimi odviazať, lebo už aj tak boli
dosť divokí, a najmä, za chrbtom som mala frajera, nechcela som spôsobovať nedorozumenia (smiech).“
Vrá m sa o pár rokov späť. Aké to bolo v Superstar?
,,Dobré, ale chýbalo mi jedno - sebavedomie. Mala som na to, len som sa „dokakala“, ako mi aj povedala po vystupení moja profesorka z konzervatória. Ten výkon sa nedal porovnať s generálkou. Je ale aj pravda, že som si vybrala zlú pesničku, ktorú slovenské
publikum „nepochopilo“. Chcela som byť iná od ostatných kandidátov. A potom, technicky môj hlas nebol ešte na ňu pripravený. Teraz
ju zaspievam ľavou zadnou, ale už ju spievam nerada, lebo jej interpretka už nepatrí medzi moje obľúbené. Zmenila som chute. Káždopádne to bola skvelá škola.“
Nechýbajú Stankovce? Chceš sa v budúcnos vrá ť domov?
,,Stankovce mi veľmi chýbajú a s vekom sa stáva moja túžba po návrate väčšia. Odchody po prázdninách späť do Belgicka sú neľahké. Hodnoty sa mi s rokmi zmenili a naozaj niekedy ťažko zvládam cestu späť. Vždy ale zostávajú aj dôvody, prečo sa nevraciam
na Slovensko. Dala som si predsavza e – chodím častejšie domov, aby som potom tú zmenu prostredia tak ťažko neprežívala. Veľmi
mi pomáha aj priateľ (Belgičan), ktorý Slovensko miluje. Chodíme do Stankoviec vždy spolu a navštevuje aj kurz slovenčiny. Najviac
mi chýbajú hory, rodina a priatelia.“
Monika Pevná

Otázka redakcie
Ktorá spoločnosť je oprávnená fakturovať vodné a stočné obyvateľom Trenčianskych Stankoviec po rozhodnu Najvyššieho súdu
SR, ktorým bolo zrušené rozhodnu e Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28.10.2014 ?
Zdenka Pepelová, hovorkyňa spoločnos TVK, a.s.:
Vodné a stočné je oprávnená fakturovať výlučne spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., keďže táto ako jediná skutočne
poskytuje služby, t. j. dodáva vodu a odvádza a čis odpadové vody. Rozhodnu e Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je výsostne
procesného charakteru a nevyvoláva (ani v spojitos s inými rozhodnu ami) zmenu prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.
Informácie o rozhodnu Najvyššieho súdu SR, ktoré zverejnila spoločnosť TVS, a.s. sa týkajú výsostne právneho sporu medzi našou spoločnosťou TVK a.s. Trenčín a spoločnosťou TVS, a.s. Tento právny spor je pomerne komplikovaný a detailné informácie k jeho
obsahu alebo priebehu by mohli byť skôr zdrojom dezinformácií ako vysvetlení pre našich odberateľov.
Významným a nesporným faktom ostáva, že naša spoločnosť má platnú registráciu na výkon regulovaných činnos od Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví ako príslušného štátneho orgánu (túto informáciu je možné si overiť na webovej stránke ÚRSO), pričom
TVK ako jediná skutočne poskytuje služby, t. j. dodáva vodu a odvádza a čis odpadové vody (t. j. naša spoločnosť je oprávneným prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete, ktorá je zároveň naším majetkom), a ako oprávnený prevádzkovateľ je aj oprávnená
fakturovať vodné a stočné odberateľom na sie .
spracoval Mar n Lauko
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Z histórie športu
55 rokov futbalu v Trenčianskych Stankovciach
V minulom roku uplynulo už 55 rokov od vzniku organizovaného futbalu v našej obci. Bolo by
preto dobré pripomenúť si prvé kroky našich predchodcov v tomto hnu . V ďalších číslach HLAS-u
sa budeme venovať samotnej histórii futbalového diania v našej obci. Na úvod by som rád zverejnil
niektoré zážitky zo začiatkov tohto športu v Rozvadzoch, vtedy samostatnej obci dnešných Trenčianskych Stankoviec.
Prestup
Veľkým prísľubom pre financovanie rozvadzského
futbalu sa javila možnosť zrealizovania obrovského
prestupu útočníka Sedláčka do vtedy prvoligovej TTS
(Jednoty) Trenčín. Trenčianski funkcionári chodili týždeň čo týždeň do našej krčmy, pla li pivá a poldecáky
hráčom i fanúšikom za informácie o našom útočníkovi.
Zis li si to ž v novinách, že za Rozvadze dáva góly ako
na bežiacom páse. Záujem o prestup opadol až vtedy,
keď funkcionári zis li, že za Rozvadze pravidelne hráva
5 - 6 Sedláčkovcov a góly strieľa vždy niektorý iný.

Dušan Vendžúr

Doprava
Niektoré zápasy, ktoré sa hrali na súperových ihriskách mávali charakter dobrodružných výprav.
Šikovnosť rozvadzských funkcionárov sa prejavovala už pri zabezpečovaní autobusov. Keďže povolenie na zapožičanie autobusu z ČSAD na dopravu futbalistov bolo veľmi ťažko získateľné, bolo
potrebné uvádzať iný dôvod prenájmu autobusu. Ako veľmi spoľahlivé sa javilo naja e autobusu na
svadbu. Takýmto spôsobom sa Fran šek Sedláček „ženil“ asi sedemkrát. Veľmi veselá bývala cesta
autobusom domov. Všetci fanúšikovia si spolu s hráčmi krá li cestu domov peknými slovenskými
pesničkami.
Rodinná jedenástka
Zaujímavá zostava – 6x Sedláček (Jaro, Emil, Rudo, Vlado, Milan, Fero) + 4x Tomík (Ludvig, Emil,
Marian, Tóno ) + brankár Ján Bočák. Sedláčkovci a Tomíkovci boli bra a a bratranci, a tak to aj na
ihrisku vypadalo. Rozvadžania držali spolu ako jedna rodina.
Dnešným článkom by som chcel vyzvať bývalých futbalistov, funkcionárov alebo fanúšikov, ktorí majú v pamä zaujímavé príhody alebo zážitky z futbalového diania, aby sa s nami
o ne podelili.
Vendelín Sedláček

30. 04. 2015 Sprístupnenie
Gazdovského dvora so stavaním „májov“
FS ROZVADŽAN pozýva všetkých spoluobčanov a priaznivcov ľudových zvyklos na jarné sprístupnenie Gazdovského
dvora u Tomíkov spojené so
stavaním „májov“ a sprievodom po dedine.
08. 05. 2015 Služby Božie –
Evanjelický kostol – 10:00
Služby Božie pri príležitos
70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Priamy TV prenos
z Trenč. Stankoviec. Pripravuje
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR spolu
s Evanjelickou cirkvou a. v. na
Slovensku.
09. 05. 2015 Pochod chotárom
Pochod chotárom organizuje
TJ SOKOL Trenč. Stankovce pod
záš tou obce. Bližšie informácie budú zverejnené obecným
rozhlasom.
10. 05. 2015 Deň ma ek
Pod záš tou Obce Trenčianske
Stankovce a Základnej školy
Jána Lipského si de pripravili
predstavenie pre všetky mamy
k ich sviatku. Vystúpenie sa
koná v Spoločenskom dome
vo veľkej sále o 15:00 hodine.
31. 05. 2015 Vyhrávanie „májov“ s FS ROZVADŽAN
S rovnakou noblesou ako boli
„máje“ postavené, ich treba aj
povaliť.

Bodka
Po roztopení snehu sa ukáže pravá realita
Zima je na ústupe. Mrazy po posledných kŕčoch už dajú defini vny pokoj. Snehy, ktoré zakrývali tento rok naozaj úplne všetko, sa
roztopia a naše pohľady sa zapichnú do pravej reality.
Určite ste ten pocit zažili, keď vás na chrbte začalo páliť prvé slnko, čím nás akoby navádzalo k myšlienke : „Pozri, ja som svoju úlohu
splnilo, sneh zmizol a zostalo tu len to, čo si tu pred zimou nechal – TAK S TÝM TERAZ NIEČO SPRAV !“.
Toto môže byť možno prastarý, no po generácie sa opakujúci povel k tradičnému jarnému upratovaniu. Navyše tento pokyn prichádza
v pravý čas, pretože prebúdzať sa začína všetko, od prírody až po daňových úradníkov, ktorí majú teraz „žatvu“ a potrebujú naplniť
štátnu kasu. A do konca marca budú galantne prosiť o naše dane.
Teda je to tu. Vytrávili sme štedrovečerné hos ny, vytriezveli zo silvestrovských bálov a fašiangových plesov. Vstupujeme do obdobia tepla a slnka, do obdobia ak vít, ktoré by mali byť naozaj vidno. Neviete ako začať? Napadlo mi jednoduché a toľkokrát naprázdno
používané klišé: ZAČNITE S ÚSMEVOM! Naozaj srdečným, nefalšovaným a úprimným ÚSMEVOM.
Už teraz sa teším na rozžiarených Stankovčanov. Ak toto aspoň jednému z vás zlepší náladu, tak si buďte is , že ste začali správne.
Gabriel Kadák
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